
«Πάνω έκεΐ στής 
Πίνδου μας τις κορυφές.

_____
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Στις 12 τό μεσημέρι τής 15ης ’Ιουλίου, ό Διευθυντής τής Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Χαρ. Ά ρ . Παπαγεωργίου, έβρά- 
βευσε τον γνωστό Παλαίμαχο δημοσιογράφο κ. Σεβαστιανό Άρνέλλο, κατά την διάρκειαν σεμνής τελετής, γι’ οσα 
προσέφερε καί εξακολουθεί να προσφέρη στο χώρο τής Δημοσίας Τάξεως.

Στη τελετή αυτή, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο τον κ. Παπαγεωργίου, παρέστησαν εκπρόσωποι των δημο
σιογραφικών ενώσεων καί τών μέσων ένημερώσεως (Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως), καθώς καί άστυνομικοί σνντάκται.

’Από πλευράς ’Αστυνομίας παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζαβέλλας, ό Ύπαρχηγός τής 
Α .Π . κ. Τζίμας, δ βοηθός τοΰ Ά στυν. Δ/ντοϋ Αθηνών κ. Καραθανάσης, Ά στυν. Δ/νταί κ.λ.π.

’Ομίλησαν κατά σειράν <5 Ά στυν. Δ/ντής ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, δ Δημοσιογράφος κ. Σεβαστιανός Άρνέλ- 
λος, ό Αρχηγός Α .Π . κ. Τζαβέλλας καί δ Πρόεδρος Συντακτών τ ο ΰ ’Αθηναϊκού Τύπον κ. Σ. Γιαννάτος. Εις τάς 
φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα: ’Επάνω δ ’Αρχηγός Α. Π. κ. Τζαβέλλας καί κάτω ό Άστυν. 
Δ/ντής ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου όμιλονντες.



Θ ΕΑΤΡΟ  "Π Ο Ρ Ν Ο
Καιρός ήταν... Μετά τή διαβόητη Έμμανουέλα, έφθασε καί στην Ελλάδα ή «μόδα» τοϋ 

«Πορνό» καί στο θέατρο. «'Ολόγυμνοι, έγραψαν οί εφημερίδες, έμφανίζονται οί ήθοποιοί. Ή  έπι- 
τυχία τοϋ νέου τολμηρού έργου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δύο μόνο παραστάσεις είχαν εισπρά
ξεις 151.000 δρχ., τή στιγμή -πού γενική κρίσι μαστίζει τό θέατρο».

Καιρός λοιπόν ήταν... Δέν επιχειρούμε εδώ νά παραστήσουμε τόν τιμητή. Δέν μας κατέχει 
κόμπλεξ σεμνοτυφίας. Δέν είμαστε άρτηριοσκληρωτικοί τοϋ «κατεστημένου». Ζοΰμε τό σφιγμό 
τής έποχής, άφοΰ έμεϊς πρώτοι ζοΰμε τό σφιγμό τής κοινωνίας. Δέν μπορούμε δμως νά μή έπι- 
σημάνουμε τά έπικίνδυνα όλισθήματα, πού γίνονται στ’ όνομα τής τέχνης καί πού έχουν άμεση 
ή έμμεση σχέσι μέ αύτό, πού στήν άστυνομική γλώσσα ονομάζουμε εγκληματικότητα. Άναφερό- 
μεθα στο γυμνό, όπως εμφανίζεται τελευταία σε μερικά αθηναϊκά θέατρα. Δέν μάς σοκάρει τό γυμνό. 
’Απεναντίας θαυμάζουμε τό άνθρώπινο σώμα. "Ομως, όταν τό γυμνό αύτό φθάνη νά συνδυάζεται 
μέ τήν «άπόλαυσι» ναρκωτικών καί μέ κάθε είδους σεξουαλική άνωμαλία καί μέ τόν τρόπο μέ τόν 
όποιον «σερβίρεται» προκαλεϊ χωρίς ύπερβολή αηδία, αύτό πολύ άπέχει άπό τού νά είναι τέχνη. 
Ό πω ς καί σέ άλλες περιπτώσεις, έτσι καί στό σημείο αύτό, μιμηθήκαμε κακόγουστα τούς ξένους 
καί προσπαθήσαμε μέ τήν ξετσιπωσιά στή σκηνή νά λύσουμε τήν οικονομική κρίσι, πού μαστίζει 
τό θέατρο. Δέν καταφέραμε όμως νά προσφέρουμε στό θεατή τίποτα περισσότερο άπό τήν κακόγου
στη γύμνια, χωρίς ίχνος άπό τήν άληθινή τέχνη. Τό θέατρο «Πορνό» μαζύ μέ τις Πορνοταινίες 
αποτελούν κι’ αυτά μερικά άπό τά δείγματα νοσηρότητος ή οποία μαστίζει τόν Δυτικό κόσμο. Καί 
τό ένα καί τό άλλο παρουσιάζουν καί θεοποιούν όχι τόν φυσιολογικό έρωτα, πού είναι εύλογία Θεού, 
αλλά τήν άρρωστημένη παραλλαγή του, τήν άρνησι, τόν ξεπεσμό. Ό  άνθρωπος κάνει έρωτα, όχι 
σάν προσωπικότητα μέ πνεύμα καί ψυχή, άλλά σάν διεστραμμένο πλάσμα, πού ορέγεται δ,τι περισ
σότερο εύρίσκεται έξω άπ’ τό φυσικό. Εστίες εκφυλισμού, κιναιδισμού, λεσβιασμού, ναρκομανίας, 
καί κάθε διαστροφής κινδυνεύουν νά γίνουν τά θέατρα. Χωρίς άλλο εκφράζουν κατά τρόπο εύγλωττο 
τήν παρακμή μέσα στήν οποία ολοένα καί περισσότερο σύρεται ό σύγχρονος κόσμος. "Ενας κόσμος 
πού ήδονίζεται άπό τό άνθος τού κακού, πού τρέφεται άπό τή διαστροφή καί συγκινεΐται άπό τήν άκο- 
λασία.

Είπαμε, πώς τό φαινόμενο είναι δείγμα τής γενικώτερης κρίσεως, πού περνά ό «πολιτι
σμός» μας. Είναι φανερό, ότι οί ήθικές του δυνάμεις νεκρώνωνται σιγά σιγά. Μειώνεται ή δύναμι 
άντιστάσεώς του καί ή εύαισθησία του άπέναντι στήν παρακμή άμβλύνεται έπικίνδυνα.

Οί Πορνοταινίες καί τό άνήθικο θέατρο είναι ίσως ή άπαρχή τής βαβυλωνίας στήν όποια 
οδηγείται ή άνθρωπότητα. ’Αποτελούν ασφαλώς προανάκρουσμα τού τί περιμένει άκόμα τόν ταλαί
πωρο άνθρωπο. Είναι οδυνηρά μηνύματα παρακμής, ή όποια, άπό τήν άρρωστημένη Ευρώπη καί 
τήν ’Αμερική, καλπάζει ολοταχώς καί πρός τόν ύπόλοιπο κόσμο. Μερικά άπό τά συμπτώματα 
έκαναν άτυχώς τήν έμφάνισί τους καί στήν Ελλάδα. Τό θέατρο «πορνό» είναι όπως προαναφέ 
ραμε άπό τά πιο χαρακτηριστικά. Τί πρέπει νά γίνη; Νά συνειδητοποιήσουμε, όσο είναι καιρός, 
τό νόημα τών κοσμογονικών έξελίξεων στήν ήθική δομή τής κοινωνίας μας. ’Εξελίξεων, οί όποιες, 
άν ακολουθήσουν τόν σημερινό τους δρόμο, θά προκαλέσουν άναποτρέπτως κοινωνικό πρόβλημα 
όμοιο μέ έκεϊνο πού μαστίζει σήμερα τήν Αμερική. Γιά τήν Ελλάδα, ένα όμοιο κοινωνικό πρό 
βλήμα θά είναι οπωσδήποτε δυναμϊτις στά θεμέλια τής ύποστάσεως τοϋ Έθνους.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
'Υπαστυνόμος Α'
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ Α. Π. κ. Β. ΤΖΑΒΕΛΑΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

’Αξιωματικοί, Κατώτεροι ’Αστυ
νομικοί καί Διοικητικοί 'Υπάλλη
λοι.

Τό Πανελλήνιον έορτάζει σή
μερον την ή μέραν των Ένοπλων 
του Δυνάμεων. Άναμιμνήσκεται, 
μεθ’ υπερηφάνειας, των ήρωΐσμών 
καί των κατορθωμάτων τοϋ στρα- 
τευμένου "Εθνους, άπό τοϋ άπω- 
τάτου μέχρι τοϋ προσφάτου παρελ
θόντος. Άναπέμπει δεήσεις καί άπο- 
τίει φόρον τιμής εις τάς έκατόμβας 
των νεκρών του, οί όποιοι έπεσαν 
εις τά πεδία των μαχών, προς 
προάσπισιν τής Εθνικής καί Πα
νανθρώπινης Ελευθερίας.

Έμπνέεται έκ τοϋ άείποτε έκδη- 
λουμένου ύπό τών Ενόπλων του 
Δυνάμεων παραδείγματος τής εθε
λοθυσίας εις τον βωμόν τής Πατρί- 
δος καί γαλβανίζεται έκ τής άνα- 
πολήσεως τών ύπερλάμπρων άμυν- 
τικών, απελευθερωτικών καί εκπο
λιτιστικών τών άγώνων.

'Η Ελλάς, λόγω τής γεωγραφι
κής της θέσεως, υπήρξε πάντοτε ή 
γέφυρα έπικοινωνίας όλων τών λαών 
καί τό πεδίον συγκρούσεως όλων 
τών ιδεών.

Εις την αύτήν εδώ την μικράν 
γωνίαν τής γής έγεννήθησαν, ήν- 
δρώθησαν καί έμεγαλούργησαν ή 
σοφία, ή έπιστήμη καί ή άρετή. 
Εδώ έλατρεύθη ή έλευθερία,ύμνήθη 

ή δικαιοσύνη καί ή άλήθεια, έλαμ- 
ψεν η τέχνη καί έκαρποφόρησεν ή 
άγάπη τοϋ Θεανθρώπου. Τά ανω
τέρω άγαθά, αί άνωτέρω άκατά- 
λυτοι ΐδέαι, δι’ ών καταξιοΰται ό

άνθρωπος καί λαμπρύνεται ό σύγ
χρονος πολιτισμός, πλειστάκις έκιν- 
δύνευσαν άπό τάς δυνάμεις τοϋ σκό
τους καί τής βαρβαρότητος. "Ομως 
έσώθησαν. Καί μαζί των έσώθη 
ή μήτηρ καί ή τροφός των, χάρις 
εις τον ηρωισμόν καί την θυσίαν 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής Φυ
λής μας. Οί στρατευμένοι νέοι τής 
Ελλάδος έστάθησαν εις όλας τάς 
κρίσιμους στιγμάς οί άκοίμητοι 
φρουροί της, οί άκατάβλητοι ύπερα- 
σπισταί της καί οί χαλύβδινοι μα- 
χηταί της.

’Αψευδείς μάρτυρες καί αιώνια 
τρόπαια ό Μαραθών, ή Σαλαμίς, αί 
Θερμοπΰλαι, ή Χιλιετία τοϋ Βυ
ζαντίου, τό θαΰμα τοϋ 1821, οί 
άπελευθερωτικοί αγώνες τοϋ 1912 - 
1913, ό θρίαμβος τοϋ 1940 - 41 
κατά τοϋ Φασισμού καί ή συντριβή 
τοϋ ερυθρού ό λ ο κλη ρ ω τ ι σ μ ο ΰ εις τό 
Βίτσι καί τον Γράμμον, κατά τό
1949.

Ή  τρισχιλιετής ιστορία τοϋ Ε λ 
ληνικού ’Έθνους είναι πολυκύμαν
τος. Κατ’ αύτήν τό εκτυφλωτικόν 
πνεύμα τού Ααοΰ μας δεν παρέ- 
μεινε πάντοτε άσκίαστον καί ή 
υπέρλαμπρος δόξα του δεν ύπήρξεν 
ή μόνιμος σύντροφός του. 'Ο σάραξ 
τής έπαράτου φιλαρχίας καί διχο- 
νοίας συνετέλεσε πλειστάκις εις τό 
νά γνωρίση ή Ελλάς, κατά δια
φόρους έποχάς τού μακραίωνος βίου 
της, τήν πτώσιν καί την ταπείνωσιν 
καί νά άντιμετωπίση τον έσχατον 
κίνδυνον τού άφανισμοΰ της.

Ή  Σωτηρία της, ή άκτινοβολία 
τού Ελληνικού πνεύματος καί ή έν

δοξος πορεία τού “Εθνους, έπετεύχθη 
πάντοτε μόνον οσάκις αί “Ενοπλοι 
Δυνάμεις καί ό Λαός του, έν πλήρη 
ομοψυχία καί όμονοία, ώδηγοΰντο 
ύπό τών Ταγών τής πολιτικής των 
ήγεσίας. Αύτήν τήν αυταπόδεικτον 
άλήθειαν όφείλομεν νά έγκολπωθώ- 
μεν άπαντες, ιδιαιτέρως δέ οί νέοι, 
καί νά τήν καταστήσωμεν πυξίδα 
καί πυρσόν τού καθόλου βίου μας. 
Τοιουτοτρόπως ή Ελλάς θά παρα- 
μεινη τό φωτεινόν μετέωρον τού 
πνεύματος καί ό άκαταμάχητος προ
μάχων τής ελευθερίας, τής Δημο
κρατίας καί όλων τών ήθικών αξιών.

Ή  φιλοπατρία τών Ενόπλων 
Δυνάμεων τής Χώρας μας, ή αν
δρεία, ή πολεμική των άπετή καί ή 
άφοσίωσίς των προς τήν νόμιμον 
εξουσίαν, άποτελοΰν άσφαλή έγ- 
γύησιν δι’ έν εύτυχέστερον μέλλον.

'Ημείς οί ’Αστυνομικοί, έμπνεό- 
μενοι άπό τά αύτά ιδανικά, δεν θά 
ύποστείλωμεν τήν Σημαίαν καί δεν 
θά έγκαταλείψωμεν τάς έπάλξεις 
τών εύγενών άγώνων. Προορισμός 
μας ή προστασία τών Ελλήνων 
πολιτών καί ή ανεμπόδιστος άσκη- 
σις τών δικαιωμάτων των. Θεμε
λιώδης ύποχρέωσίς μας ή άμερό- 
ληπτος, άντικειμενική καί άνθρώ- 
πινος εφαρμογή τού Νόμου. 'Ιερόν 
καθήκον, ή θυσία καί αύτής τής 
ζωής μας, διά τήν ελευθερίαν καί 
τήν δόξαν τής Πατρίδος.

'Η Ελλάς προώρισται νά ζήση 
καί θά ζήση διά νά μεγαλουργή.

Ζήτω τό “Εθνος καί αί "Ενοπλοι 
Δυνάμεις του.
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Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Κ. Δ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ
Καθηγητοΰ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς  καί Νευ-  
ρ ο λ ο γ ί α ς  Πανεπιστημίου ’Α θ η ν ώ ν

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αποτελεί, ώς γί
νεται δεκτόν, τον πυρήνα τής 

κοινωνίας, τον ζωικόν χώρον και την 
εστίαν, ένθα αναπτύσσεται ο άνθρω
πος καί καθορίζεται ή ζωή αυτού ώς 
ατόμου και ώς κοινωνικού μέλους.

Εις την καθ’ ημάς εποχήν ό γάμος 
καί ή οικογένεια έχουν νποστή ώς 
τόσα άλλα διασάλενσιν, διότι έχουν 
χάσει τήν αξίαν των ώς θεσμοί καί 
δεν πληρούν τάς βασικός προϋπο
θέσεις τού σκοπού καί τού νοήμα
τος αυτών. Εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων τον γάμον οι σύζυγοι 
ζοϋν παραλληλίας καί ούχί μ ετ’ άλ- 
λήλων. 'Ο άνήρ δεν είναι πλέον «ή 
κεφαλή τής γυναικός», ώς ισχνέ μέ
χρι τού νυν, κατά τήν εντολήν τού 
’Αποστόλου Παύλον1, ουδέ ό γάμος 
μυστήριον καί δή «μέγα». Κατά 
πλειονότητα ό γάμος είναι ψευδής 
καί κατ’ έπίφασιν γάμος καί έχει 
μετατροπή εις νομικόν θέμα, τό 
όποιον έχει βεβαίως κοινωνικήν 
καί ηθικήν αξίαν, νποβιβασμένην 
όμως σημαντικώς κατά τήν σημε
ρινήν εποχήν.

Υπάρχουν πολλαί καί διάφοροι 
αιτίαι κοινωνικοί καί ψυχολογικοί 
καί αί όποϊαι ώδήγησαν εις τήν 
τοιαύτην διαμόρφωσιν τού γάμον 
καί κατ’ ακολουθίαν τής οικογένειας, 
αίτινες δεν είναι τού παρόντος νά 
μνημονενθοϋν. "Ας λεχθή όμως, ότι 
εις πλείστας περιπτώσεις διά δια
φόρους αίτιας ή οικογένεια στερεί
ται συναισθηματικού τόνον καί δε
σμού τών μελών αυτής. Ζώμεν εις 
εποχήν, καθ’ ήν, ώς ήδη έλέχθη, οί 
άνθρωποι γενικώς σνμβιονν υπό 
λίαν άτονους ψυχικούς δεσμούς καί 
χαλαράν ψυχικήν επαφήν. Οντω καί 
έν τή οικογένεια δεν υπάρχει ή δέ
ουσα ψυχική συνεπαφή μεταξύ συζύ
γων, τών γονέων μετά τών τέκνων 
καί τών τέκνων μετά τών γονέων,

ώστε νά χαλκευθή μία υγιής συμ- 
βίωσις. 'Η  οικογένεια έχει γίνει 
κατ’ ουσίαν οικογένεια άνευ πατρός 
καί μητρός.2 ’Άλλως τε ό πατήρ ώς 
«κεφαλή» τής οικογένειας έχει ήδη 
καθαιρεθή καί ώς προς τήν σύζυγον 
καί τά τέκνα, ( καταστροφή τής «εί- 
κόνος» τού πατρός) ή δέ σημερινή 
κοινωνία κατέστη σχεδόν κοινοτ- 
νία «άνευ πατρός».

Τό εκ τής διατεταγμένης οικο
γένειας, κυρίως είπεΐν τής διατετα
γμένης σχέσεως τών συζύγων, προ- 
κνπτον κακόν δεν περιορίζεται μό
νον εις τούς συμβιοϋντας συζύγους 
άλλά περιλαμβάνει καί τά τέκνα, τά 
όποια εκ τήςτοιαύτης συμβιώσεως 
αποκομίζουν δυσμενή εμπειρίαν, 
τραυματίζονται ψυχικώς καί ύφί- 
στανται τά ολέθρια επακόλουθα τού 
ψυχικού τούτου τραυματισμού. Τά 
επακόλουθα ταϋτα έχουν έν συνε
χεία άπήχηαιν επί τής ψυχικής άνα- 
πτύξεως καί έξελίξεως καί κατ’ 
έπέκτασιν επί τής κοινωνικής ζωής 
αυτών ( δυστυχία αυτών, αποτυχία 
έν τή ζωή, έξαθλίωσις, ψυχικαί 
άνωμαλίαι καί νευρωτικοί παθήσεις, 
άντικοινωνικότης, έγκληματικό της 
κ.ο.κ.) καί τής κοινωνίας έν γένει. 
Είναι έπιστημονικώς έπικεκυρωμέ- 
νον καί άναντίρρητον, άτι τό καλλί- 
τερον περιβάλλον διά τήν ψυχικήν 
άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν τού παι
διού είναι ή οικογένεια (ή άρχέ- 
γονος αντί) ανθρώπινη κοινωνική 
μονάς), έφ’ όσον βεβαίως είναι 
όμαλή, τούτου έξαρτωμένου έκ τών 
ευρύθμων σχέσεων τών γονέων.3 
Ή  υφή τής οικογένειας βασικώς 
καθορίζεται υπό τού πατρός καί τής 
μητρός καί τών μεταξύ των σχέ
σεων.

Τά έκ τής διαταραχήν τού γάμου 
καί τής οικογένειας έπακόλουθα 
δεινά έχουν πείσει τούς ψυχολόγους,

τούς ψυχιάτρους, τούς κοινωνιολό
γους, τούς νομικούς καί έν γένει 
πάντα νούν έχοντα, δτι ό θεσμός τού 
γάμου καί τής οικογένειας ού μόνον 
δεν είναι απηρχαιωμένος, άλλά έχει 
ζωτικωτάτην σημασίαν διά τον άν
θρωπον ώς άτομον καί τήν κοινω
νίαν, διότι ή οικογένεια αποτελεί 
κατ’ ουσίαν μίαν πολιτιστικήν ενό
τητα (κοινότητα) καί, ώς ή βιο
λογία καί ή ψυχολογία διδάσκουν, 
τήν «κοινωνικήν μήτραν», ( έκπρο- 
σωπουμένην άρχικώς ύπό τής μη
τρός) καί είτα τής οικογένειας κα
θόλου, έν τή όποια ό άνθρωπος κατά 
τήν έναρξιν τού βίου του λαμβάνει 
ώς πρωταρχικάς δωρεάς τήν στορ
γήν, τήν αγάπην καί τήν διασφά- 
λισιν τής ύπάρξεώς του καί έκ τής 
όποιας μετά τήν βιολογικήν του 
γέννησιν «θά έπαν αγεννηθή» ώς 
«ψνχοκοινωνικόν» ον, άφ’ ού διά 
τής διαπαιδαγωγήσεως έν αυτή απο
κτήσει τάς βάσεις τής κοινωνικο- 
ποιήσεως του.

Συναφώς προς ταϋτα δέον επί
σης νά τονισθή, δτι ό υγιής έρως 
καί αγάπη ιος προϋποθέσεις τού 
γάμου καί τής οικογένειας είναι ου
σιώδεις παράγοντες διά τον ομαλόν 
γάμον καί τήν ομαλήν οικογένειαν.

1) Προς ’ Εφεσίους Κεφ. 5.22-23.
2) Ή  οικογένεια, ώς και ανωτέρω έ

λέχθη, έχει ΰποκατασταθή έν πολ,λ.οις, 
διά διαφόρους λόγους, υπό τών Baby 
Sitters, τών παιδικών σταθμών, τών νη
πιαγωγείων κ.ο.κ.

3) ’Υποβοηθητικοί άλ,λ. έξ' ίσον ση
μαντικοί παράγοντες διά τήν ψυχικήν ά- 
νάπτυξιν τών παιδιών είναι τό σχολεϊον 
(και άλλαι σχολαί έκπαιδενσεως) και ή 
έκκλ.ησία. Ταϋτα πρέπει νά συντείνουν 
εις τήν όλοκλήρωσιν τής ψυχικής ώρι- 
μάνσεως τών νέων. Βασικώς όμως ή 
διαπαιδαγώγησις δέον νά συντελήται έν 
τώ οίκοι καί τή οικογένεια.
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Ε. Γ. Π Ρ Ω Τ Ο Ψ Α Λ Τ Η  
Κα8ηγ. τοΰ Π α ν μ ί ο υ

Πίναξ τοΰ Ά λέκον Άλεξανδράκη από τη δόξα τοΰ '40.

ΊΡ Α ΕΘΝΗ τά όποια δέν έχουν μνήμην 
■ αποθνήσκουν. Τούτο σημαίνει ότι, 

έάν θέλωμεν νά ζήσωμεν καί νά προκό- 
ψωμεν ώς έθνος, όφείλομεν νά ένθυμούμε- 
θα πάντοτε καί νά καθορίζωμε τήν γραμ
μήν τής έθνικής μας πλεύσεως σύμφωνα 
πρός τά διδάγματα τόσον τής παλαιας 
όσον καί τής νεωτέρας έλληνικής Ιστο
ρίας· διότι ή 'Ιστορία τρέφει τό πνεύμα 
των λαών καί μας προσφέρει τόν ίσχυρό- 
τερον πνευματικόν όπλισμόν, ό όποιος 
είναι άπαραίτητος διά νά άντιμετωπίζουν 
οί σύγχρονοι άνθρωποι τούς κινδύνους 
πού τούς περιστοιχίζουν καί νά λύουν 
έπιτυχώς τά συνταρακτικά προβλήματα 
τής έποχής μας.

'Ημείς οί Έλληνες δικαιούμεθα νά εϊ- 
μεθα υπερήφανοι διά τήν έθνικήν μας 
ιστορίαν, ή όποια από τών πρώτων άρχών 
της καί μάλιστα άπό τής έποχής κατά τήν

όποιαν συνηντήθη καί συνυφάνθη μέ τήν 
Χριστιανικήν θρησκείαν, ύψώνεται ώς 
μία κολοσσιαία ήθική δύναμις δι’ δλον 
τόν κόσμον. Είναι γνωστόν ότι όλα σχε
δόν τά κεφάλαια τής 'Ελληνικής ιστορίας 
προκαλοΰν τό παγκόσμιον ένδιαφέρον, 
όχι μόνον ώς γνώσις, άλλά κυρίως ώς πη
γή ήθικών διδαγμάτων, διότι περιλαμβά
νουν ιστορικά γεγονότα καί πνευματικά 
κατορθώματα κοσμοϊστορικής σημασίας.

*  *  *

Είς τούς μεγάλους σταθμούς τής Ε λ
ληνικής άλλά καί τής Παγκοσμίου Ιστο
ρίας, τούς όποιους ή έπιστημονική έρευ
να θά μελετά αιωνίως, έχει προστεθή 
πριν άπό τριάντα πέντε χρόνια άκόμη ένας 
τεράστιας σημασίας: ή 28η ’Οκτωβρίου 
1940. Είναι ή άθάνατος έποποιία, κατά τήν

όποιαν οί Έλληνες προσέφεραν είς τήν 
μεγάλην ΰπόθεσιν τής έλευθερίας τοΰ κό
σμου τούς θησαυρούς τής ψυχής των καί 
τοΰ πνεύματός των, καί έπί πλέον τήν 
ζωήν των ή τήν σωματικήν των άκεραιό- 
τητα. Μέ τήν ύπέροχον έκείνην άνάτασίν 
των διέρρηξαν ώς έκτυφλωτική άστραπή 
τό πυκνόν σκοτάδι τής άπελπισίας, είς 
τήν όποιαν είχε βυθίσει τότε τήν άνθρω- 
πότητα ή ώμή βία τών κακοποιών ήγετών 
τής φασιστικής ’Ιταλίας καί τής ναζιστι- 
κής Γερμανίας.

Ό  ώραΐος έκεϊνος άγών τών Ελλήνων 
έτραυμάτισε θανασίμως τό φασιστικόν 
καθεστώς καί έκλόνισε σύρριζα τήν χι
τλερικήν δύναμιν, καί τό σπουδαιότερον, 
έπεβράδυνε τήν γερμανικήν έπίθεσιν 
πρός Άνατολάς. Τήν κοσμοϊστορικήν 
σημασίαν τοΰ άγώνος έκείνου τοΰ Έλλη- 
νικοΰ λαοΰ διεκήρυξαν όλοι σχεδόν οί
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ύπεύθυνοι παράγοντες τοϋ Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Ό  άρχηγός τών ’Αγγλικών στρατευμά
των τής ’Ανατολής στρατάρχης Ούέϊβελ 
έγραψε περί τής 28ης ’Οκτωβρίου τά έ- 
ξής: «’Από τήν μακραίωνα καί λαμπράν 
ιστορίαν της ή Ελλάς ήμπορεΐ νά έορτά- 
ζη πολλάς έπετείους καί νά τάς ένθυμήται 
μέ υπερηφάνειαν. Καμμία όμως δέν είναι 
λαμπροτέρα άπό τήν 28η ’Οκτωβρίου, 
κατά τήν όποιαν, εις τήν τελείως άπρό- 
κλητον έπίθεσιν ένός δρπαγος τυράννου 
καί ένός κενοδόξου λαού, ή Ελλάς σύσ
σωμος προέταξε τό θρυλικόν ΟΧΙ, χωρίς 
νά διστάση ουδέ στιγμήν, όπως καί είς τό 
παρελθόν, νά άγωνισθή υπέρ τής έλευθε- 
ρίας. Άψηφήσασα τάς θυσίας καί άδια- 
φοροΟσα διά τήν τεράστιον υλικήν υπερο
χήν τοΟ άντιπάλου της, άνέλαβε ΐήν ύπερ- 
άσπισιν τής παναρχαίας Ιστορίας της».

Όταν τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1939 έξερ- 
ράγη ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ή Ελλάς 
έπεθύμει είλικρινώς νά παραμείνη έκτος 
τής διεθνούς έκείνης συρράξεως καί ή έ- 
πίσημος πολιτική τής Κυβερνήσεώς της 
ήτο ή άπόλυτος ούδετερότης. Διότι τό 
έλληνικόν έθνος δέν είναι φιλοπόλεμον, 
άλλ’ υπήρξε πάντοτε καί έξακολουθεϊ μέ
χρι σήμερον νά είναι φιλειρηνικόν. 'Ο
σάκις όμως έκινδύνευσεν ή έθνική έλευ- 
θερία μας, τότε έπροτίμησαμεν τόν πόλε
μον, διότι πιστεύομεν, ότι ή έλευθερία 
τής πατρίδος είναι άγαθόν άπείρως ύπέρ- 
τερον άπό τήν ειρήνη τών δούλων. Τοι
ουτοτρόπως καί κατά τό 1940, ή ούδετε
ρότης καί ή ειρήνη δέν ήτο δυνατόν νά 
τεθή ύπεράνω τής έθνικής άνεξαρτησίας 
καί τής τιμής τού Έθνους. Άλλο ζήτημα 
είναι, άν είς ένα παγκόσμιον πόλεμον, 
κατά τόν όποιον διακυβεύονται καί κιν
δυνεύουν αί υψηλότεροι άνθρώπιναι ά- 
ξίαι, δικαιούται ένα έθνος ιστορικόν, 
όπως τό έλληνικόν, νά παραμείνη οόδέ- 
τερον. Διά τούτο, κατά τήν κρίσιμον ώραν 
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ή ήγεσία τής 
χώρας μας, ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Β' καί 
ό Πρωθυπουργός ’Ιωάννης Μεταξάς, 
άπέρριψε τό ιταμόν τελεσίγραφον τής φα
σιστικής ’Ιταλίας καί άπεφάσισε ν’ άπο- 
κρούση διά τών όπλων τήν ιταλικήν έπι- 
δρομήν, ή όποια είχεν ήδη άρχίσει πρό 
τής λήξεως τού τελεσιγράφου.

Τήν άπόφασιν τών ήγητόρων του ένε- 
κολπώθη μέ ένθουσιασμόν ό έλληνικός 
λαός. Μετά τόσων αιώνων πολιτικόν 
βίον, ό λαός τής Χώρας μας έχει άναπτύ- 
ξει εις τόν ύπέρτερον βαθμόν τό συναί
σθημα τής φιλοπατρίας καί τής υπέρ πα
τρίδος θυσίας.

*  *  *

Τό ΟΧΙ τών ήγετών του τό έπανέλαβεν 
άδιστάκτως ό έργαζόμενος λαός τής Ε λ
λάδος, καί έγκαταλείψας τά έργα του καί 
τάς άσχολίας του έσπευσεν είς τό πολε
μικόν μέτωπον καί «μέ τό χαμόγελο στά 
χείλη» έρρίφθη είς τήν μάχην τής έλευ- 
θερίας μέ έθνικήν ύπερηφάνειαν καί πα
τριωτικήν όρμήν, συνέπεια' τής όποιας 
ύπήρξεν ή ·βροντή τών έλληνικών τηλε
βόλων καί ή άστραπή τής έλληνικής ξι
φολόγχης είς τά βουνά τής Βορείου ’Η
πείρου — ό θρίαμβος τής Ελλάδος.

*  *  *

Ό  νικηφόρος άγών τού 1940 ύπήρξε 
δημιούργημα τής ήθικής καί πολιτικής 
Βουλήσεως όλοκλήρου τού Έθνους, τήν

όποιαν έξέφρασαν αί ίστορικαί προσωπι
κότητες τής έποχής. Καί ώς προσωπικό
τητας δέν έννοώ μόνον τούς γνωστούς 
ένδόξους πρωταγωνιστάς, άλλά καί όλους 
τούς άλλους άφανεΐς ήρωας τών πόλεων 
καί τής ύπαίθρου, τών βουνών καί τών 
πεδιάδων, τών άκτών καί τών νήσων καί 
τών θαλασσών, όσοι μέ τό αίμα των, τόν 
μόχθον καί τόν ιδρώτα των έστησαν τό 
άθάνατον τρόπαιον τού 1940.

«  *  *

Ποία ύπήρξεν ή μεγάλη συνέπεια τού 
θριαμβικού άγώνος τού 1940- 1941;

Ό  Έλληνικός λαός, ό όποιος μετά τήν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν είχε περι- 
πέσει είς παρακμήν καί είς κόπωσιν, 
ήντλησε θάρρος καί ύπερηφάνειαν άπό 
τό ίδιον του κατόρθωμα. Τό έξαίσιον κάλ
λος τής νίκης του έγέμισε τήν ζωήν του. 
Έσταθεροποιήθη ή πίστις είς τό μέλλον 
τού Έθνους καί άπεκατεστάθη έντός 
καί έκτός τής Ελλάδος τό ιστορικόν με- 
γαλεΐον τής φυλής.

Ή  ήθική ίκανοποίησις ήπλώθη διά
χυτος είς τά πρόσωπα τών Ελλήνων, 
διότι ό άγών τού 1940 έξέπλυνε τό όνειδος 
τής Μικρασιατικής ήττης. Καί δέν άπέ- 
φερε μέν ό νικηφόρος έκεΐνος άγών λόγιρ 
τής έξελίξεως τών διεθνών πραγμάτων 
μεγάλα έδαφικά καί ύλικά κέρδη — 
πλήν τής προσαρτήσεως τής Δωδεκανή- 
σου είς τήν μητέρα πατρίδα — άποκα- 
τέστησεν όμως είς τό άκέραιον τήν τιμήν 
τών Έλληνικών όπλων καί έπανίδρυσε 
τήν ήθικήν υπεροχήν τών Ελλήνων είς 
παγκόσμιον κλίμακα.

Ποιοι ύπήρξαν οί ήθικοί συντελεσταί 
τού έλληνικού θριάμβου κατά τών φασι
στών είς τήν ’Αλβανίαν καί τής υπέροχου 
άντιστάσεως κατά τής ναζιστικής εισβο
λής, ή όποια ήκολούθησε τήν ήτταν 
τής ’Ιταλίας είς τήν Βόρειον Ήπειρον;

*  *  *

Πρώτος ήθικός παράγων ήτο τό δί
καιον. Ήτο δίκαιος ό άγών τών Ελλή
νων έναντίον τών δυνάμεων τού κακού. 
Καί ή άναπόφευκτος καταστροφή τού 
κακού είναι έφαρμογή τών αιωνίων πνευ
ματικών νόμων. Δεύτερος παράγων τής 
λαμπράς νίκης ύπήρξεν ή ψυχική ένό- 
της τού Ελληνικού λαού, ή όποια διά 
συστηματικής κυβερνητικής προσπάθειας 
καί έν δψει τού έίθνικοΰ κινδύνου συνετε- 
λέσθη βαθμιαίως καί άνεπιγνώστως. Μά
λιστα, μετά τόν άτιμον τορπιλλισμόν τού 
καταδρομικού «Έλλη» υπό τών Ιταλών 
εις τόν λιμένα τής Τήνου τήν 15ην Αύ- 
γούστου 1940, ό Έλληνικός λαός άπετί- 
ναξε τήν διχόνοιαν καί τήν πολιτικήν 
διαίρεσιν, αί όποίαι άποτελοΰσαν άνέκα- 
θεν καταστρεπτικήν φυλετικήν νόσον. 
«Άρχάϊον τούτο πάθος τών Ελλήνων, 
έγραψε πρό 2.000 έτών ό ιστορικός Πο
λύβιος, οίτινες πρός άλλήλους στασιά- 
ζοντες άεί, καί τούς ύπερέχειν διοικούν- 
τας καθαιρείν θέλοντες, κατέστρεψαν τήν 
Ελλάδα». Ή  μεγίστη τών έθνικών συμ
φορών, ή Μικρασιατική καταστροφή, 
άποτελεΐ φοβερόν άπόδειξιν τών άποτε- 
λεσμάτων τής πολιτικής διχονοίας.

Τέλος, μέγας ήθικός άλλά καί ύλικός 
συντελεστής τής νίκης τού 1940 ύπήρξεν 
ή βιολογική δύναμις τού Έθνους, τό 
άκμαΐον βιολογικόν δυναμικόν, τό όποίον 
έδωσε κατά τήν ώραν τού κινδύνου έπαρ- 
κείς κςμ ισχυρούς βραχίονας διά τήν ά

μυναν, διά τήν έπίθεσιν, διά τήν νίκην. Ή  
έπισκόπησις τής Έλληνικής ιστορίας δι
δάσκει ότι ή βιολογική παρακμή έξ οϊασ- 
δήποτε αίτιας καί άν προέρχεται, καί ή 
έλάττωσις τού έθνικοΰ δυναμικού καί τού 
πληθυσμού τής χώρας, πού άφεύκτως 
τήν άκολουθεΐ, ώδήγησαν τό έθνος μας 
είς τήν δουλείαν καί είς τήν καταστροφήν. 
Κατά τήν μάχην τής Ελλάδος όμως τού 
1940 ύπήρχεν είς τό ταμεΐον τού Έθνους 
ό άναγκαϊος άριθμός τών άγωνιστών, 
ικανών νά ύπερασπίσουν έπιτυχώς καί τά 
σύνορα τής πατρίδος καί τά έθνικά Ιδεώ
δη. Έκ τούτων προβάλλει άβιάστως τό 
συμπέρασμα, ότι ή Ελλάς, διά νά ζή, 
έλευθέρα καί εύτυχής, χρειάζεται καί ηύ- 
ξημένον πληθυσμόν καί άκμαΐον βιολο
γικόν δυναμικόν όφείλει έπομένως νά 
άντιμετωπίση καί νά θεραπεύση τάς όργα- 
νικάς έκείνας άδυναμίας, αί όποίαι όδη- 
γούν είς τήν βιολογικήν παρακμήν, καί 
έκ τών όποιων αί πλέον έπικίνδυνοι, σή
μερον τούλάχιστον, είναι ή μαζική 
έξωτερική μετανάστευσις, ύψηλοτέρα ό
λων τών λαών τού κόσμου, καί ή χαμηλή 
γεννητικότης τού λαού μας, χαμηλοτέρα 
είς δλον τόν κόσμον. «Άλλοίμονον είς 
τήν άδυναμίαν, γράφει κάπου ό μεγάλος 
ιστορικός Ντρόύζεν. Ή  Νέμεσις τής 'Ι
στορίας, όσον δικαιοτέρα φαίνεται πρός 
τούς Ισχυρούς, τόσον σκληρότερον πλήτ
τει τήν άδυναμίαν».

* * *
Ή  28η ’Οκτωβρίου παραμένει πάντοτε 

μέγιστος σταθμός τής Ιστορικής πορείας 
τού Ελληνικού Έθνους. Ή  άνάμνησίς 
της θέλγει καί γοητεύει τούς Έλληνας, 
διότι ύπήρξε τιτάνειος προσπάθεια όλο
κλήρου τού λαού, κατά τήν διάρκειαν τής 
όποιας τό έθνος μας έχρησιμοποίησεν 
δλας τάς άρχαίας άρετάς του.

Αί ζοφεραί νύκτες τής δουλείας πού 
έπηκολούθησαν, όταν ήνωμένοι οι κακο
ποιοί έπιδρομείς έπέπεσαν κατά τής Ε λ
λάδος, δέν έπνιξαν τό ύπερήφανον συναί
σθημα τών Ελλήνων έκ τής νίκης τού 
1940. Ούδέποτε ύπόδουλος λαός άντιμε- 
τώπισε τόν κατακτητήν του μέ τόσην πε- 
ριφρόνησιν καί τόσον οίκτον, όπως οι 
Έλληνες τόν φασιστήν ’Ιταλόν, τόν ό
ποιον έσχάτως είχον συντρίζει είς τά πε
δία τών μαχών. Ή  παρουσία του είς τήν 
Ελλάδα ύπό τό προσωπεΐον τού κατα- 
κτητοΰ, τόν κατέστησε περισσότερον 
γελοΐον παρά έπίφοβον.

*  *  *

Ή  άπροσδόκητος μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν έπιδρομή έσωτερικών καί έξωτε- 
ρικών έχθρών τής Ελλάδος, δέν έπέτρε- 
ψεν είς τό Έθνος νά άξιοποιήση τούς 
άγώνας του καί τάς θυσίας του πρός όφε
λος τής πατρίδος καί νά έπιτύχη τήν 
πλήρη άποκατάστασιν τής έθνικής μας 
κληρονομιάς. Έν τούτοις ή 28η ’Οκτω
βρίου παραμένει πάντοτε πολύτιμος πα
ρακαταθήκη καί μέγα έθνικόν κεφάλαιον 
καί διά τό παρόν καί διά τό μέλλον. Μετά 
τήν μεγάλην έπανάστασιν τού 1821 καί 
τούς ένδόξους Βαλκανικούς πολέμους, 
οόδέν άλλο γεγονός τής νεωτέρας έλλη
νικής ιστορίας ήμπορεΐ νά έμπνέη άπο- 
τελεσματικώτερον τάς σκέψεις μας, νά 
θερμαίνη τούς έθνικούς μας πόθους καί 
νά μάς ένδυναμώνη εις τό έθνικόν μας 
χρέος, όσον ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, ή 
μεγάλη μάχη τής 'Ελληνικής έλευθερίας.
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ΤΟ Π Ν ΕνΠ Μ  K m  
0 ΚΟΣΠΙΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

ΜΕΣΑ Σ’ ένα απέραντο κόσμο, πού 
πορεύεται τυφλός καί ασυνείδητος 
πρός ένα δεδομένο τέλος, τό πνεύμα 

έκδηλώνεται, άποκτά συνείδηση τού έαυ- 
τοϋ του, βλέπει, έξωτερικεύεται, ύλοποι- 
εϊται σέ μορφές, καί έκφράζει τόν έαυτό 
του. ’Αδέσμευτο καί πανελεύθερο, ξεκίνη
σε πρώτα άπό τις πρωτόγονες μορφές τής 
ζωής μέ τή θέληση νά έπιβιώση, καί νά 
διαιώνιση τούς φορείς του, γιά νά μή 
σβήση, σ’ έναν άγώνα ύπάρξεως, χωρίς 
νά είναι σέ θέση στην άρχή ν’ άντιληφθή 
τέλεια τόν έαυτό του.

Μαζί μέ τις στοιχειώδεις μορφές τής 
ζωής, όπου ασυνείδητο τό πνεύμα επιβι
ώνει, ή μάλλον, πού ή μόνη συνείδησή 
του είναι άκριβώς νά έπιβιώση, συνειδη
τοποιεί τόν έαυτό του σέ μιάν ιδιαίτερη 
μορφή, στόν άνθρωπο. Ό  όποιος άνθρω
πος, νωρίς ή άργά, μαζί μέ τή θέληση 
καί τή δύναμη τής έπιβιώσεως άπέναντι 
στις ισχυρότερες μορφές τής ζωής, καί 
άπέναντι σέ μιά βουβή καί τυφλή φύση, 
αρχίζει τόν άγώνα νά τις δαμάση, νά τις 
θέση στήν κυριαρχία του, ένώ συγχρόνως 
δίνει σχήμα στις όποιεσδήποτε παρορμή- 
σεις τού έντός αύτοΰ πνεύματος, στις 
ιδέες περί Θεού, περί τών άνθρώπων, περί 
τής κοινωνίας, περί έργασίας, περί τέχνης 
καί λοιπά. Καί διαμορφώνει τή ζωή. Μέσα 
σέ μιά πανανθρώπινη προσπάθεια, κα
τακτά δυνάμεις, πού τόν άπελευθερώνουν 
μέ τή σειρά τους άπό ευγνωμοσύνη πού 
τις άξιοποίησε άπό τήν φυσικήν άνάγκη, 
καί πού διαρκώς τόν άπελευθερώνουν καί 
περισσότερο.

’Ακριβώς γιατί τό πνεύμα τού άνθρώ- 
που είναι έλεύθερο, δέν δέχεται πουθενά 
καί κανένα όριο, κανένα φραγμό, κανένα 
δεδομένο, κανένα κατεστημένο. "Αμφι
σβητεί καί άπορρίπτει μέ τόν καιρό όλες 
τις ειμαρμένες, στήνει τούς έπιβλητικώ- 
τερους πύργους καί προχωρεί, γιά νά τούς 
γκρεμίση πάλι όταν τού έμποδίζουν τό 
προχώρημα, γιά νά χτίση μέ τά ίδια υλικά 
νέους, γιά νά προχωρήση τή ζωή στό 
περαιτέρω, καί γιά νά δημιουργή διαρκώς 
νέες μορφές τού βίου καί τών άλλων του 
έκδηλώσεων. Γυρίζει κάποτε - κάποτε πί
σω. Ό χ ι γιατί τό ίδιο τό πνεύμα γυρίζει 
πίσω. ’Αλλά γιά ν' άπλωθή σέ ευρύτερα

στρώματα άνθρωπίνων ομάδων, γιά νά 
γίνη κτήμα περισσοτέρων, γιά νά τούς 
περιλάβη όλους μέσα στις τελειότερες 
μορφές τής ζωής, όταν κορυφαίοι έκπρό- 
σωποι τό προχωρούν περισσότερο άπό 
όσο μπορούν οί ύπόλοιποι νά παρακολου
θήσουν, γιά νά γίνη συνειδητό άπό κάθε 
μονάδα, δηλαδή άπό τόν κάθε έναν άν
θρωπο.

Τό πνεύμα είναι ένα καί τό αύτό πάν
τοτε. ’Εκδηλώνεται όπου θέλει, έλευθε- 
ρώνει, κυριαρχεί, έκφράζεται. Μέσα στήν 
ένότητά του αύτή, ή πιό τέλεια μορφή, ή 
πιό άσύλληπτη, ή πιό δύσκολη νά συνει
δητοποιηθώ, λόγω άκριβώς τής τελειό
τητάς της, είναι ό Θεός. Σέ χρόνους πού 
είναι άδύνατο νά λογαριαστούν, ό Θεός 
έκφράστηκε μέ τόν ύλικό καί τό ύπό- 
λοιπο γνωστό μας τρόπο, όσο μάς είναι 
γνωστός καί όσο διαρκώς τόν γνωρίζου
με. Έκφράστηκε μέ τή Δημιουργία καί μέ 
τήν ’Αγάπη, όταν αγάπη είναι ή σχέση 
του μέ όλα του τά δημιουργήματα. ’Εκ
φράστηκε ίσως καί μέ άλλες μορφές, πού 
δέν μπορούμε νά συλλάβουμε. τουλάχι
στον μέχρι τώρα. Γιαυτό μέσα στή δημι
ουργία του δέν μπορούμε ν’ άνακαλύψου- 
με, παρά τήν πείσμονα έπιμονή μας, τί
ποτε τό άσκοπο ή τυχαίο, τίποτε τό κενό 
ή άσύνδετο. Μιά εύρύτερη άλληλουχία 
καί σκοπιμότητα, μιά έντελέχεια, συνέχει 
τό πάν. ’Από αύτό συμπεραίνουμε τήν τε
λειότητα τής θείας έκφράσεως τής Δη
μιουργίας.

Ή  σταθερότητα τών νόμων πού διέπουν 
αύτή τή δημιουργία, είναι μιά έκδήλωση 
τής θείας άγάπης, όσο κι’ άν οί νόμοι 
αύτοί μάς φαίνονται καταθλιπτικοί καί 
ύποχρεωτικοί. Μπορεί κάθε τόσο ν’ άλ- 
λάζουμε νόμους, μπορεί ν’ άνακαλύπτουμε 
νόμους, μπορεί νά διατυπώνουμε νόμους, 
μπορεί νά έρμηνεύομε νόμους, μπορεί ν’ 
απορρίπτουμε νόμους καί νά τούς άμφι- 
σβητούμε, γιά νά διατυπώσουμε άλλους, 
ώσπου άπελευθερώνοντας κι’ έμεϊς τις 
έντός μας δυνάμεις νά τούς κάνουμε πλή
ρως γνωστούς, πλήρως συνειδητούς άπό 
μάς. ’Αλλά καί ό τελευταίος νόμος πού 
θ’ άνακαλυφθή, άποκαλύπτει ότι ύπήρχε 
πάντοτε καί έξ άρχής, μόνο πού έμείς 
τόν είχαμε άλλοιώς άντιληφθή, μερικώς

γνωρίσει, εσφαλμένα διατυπώσει. Είναι 
ή άγάπη τού Θεού πού τού έδωσε αύτή τήν 
στερεότητα, άνεξάρτητα, άπό τις δικές 
μας ικανότητες, καί δέν τόν έκαμε έλαστι- 
κό, σύμφωνα μέ τις δικές μας άντιληπτι- 
κές ικανότητες, ή σύμφωνα μέ τις έπιθυ- 
μίες μας. Οί άτεγκτοι αύτοί νόμοι θεω
ρούνται σκληροί, άδυσώπητοι. Άλλοί- 
μονον όμως, άν δέν ήσαν σταθεροί. Τί
ποτε δέν θά μπορούσε νά σταθή καί νά 
έπιβιώση.

Μιά άκόμα μορφή τής άγάπης τού Θεού, 
μιά άκόμα έκφραση τού πνεύματός του, 
είναι ή πορεία τού κόσμου χωρίς τήν 
άνάγκη τών έπεμβάσεών του, είτε γιά νά 
τού δίνη δύναμη όταν έξαντλήται, είτε 
γιά νά κανονίζη κάθε φορά τήν πορεία 
του. Όλα αύτά είναι αναλλοίωτα, δέν 
έχουν άνάγκη έπεμβάσεών. Ζώντας όμως 
αύτός ό άνενδεής θείων έπεμβάσεών 
κόσμος κάτω άπό τό έπίσης δημιουργικό 
πνεύμα τού άνθρώπου, καί κυρίως, κυριο- 
λεκτικώς ζώντας μέσα στήν Ιστορία, 
λόγω τής δημιουργικής δυνάμεως τού 
άνθρώπου, παρουσιάζει κενά, οπισθοχω
ρήσεις, καταστροφές. Καί έκεϊ, στόν 
κόσμο τής άνθρωπίνης δημιουργίας, στόν 
κόσμο τής Ιστορίας, εκδηλώνεται καί 
έκεϊ ή θεία άγάπη, όχι σάν αύταρχική 
παρέμβαση, ούτε σάν κυριαρχία. 'Αλλά 
σάν συνεργασία, σάν παρότρυνση, σάν 
έπίκληση στήν έλευθερία καί στό πνεύμα.

Αύτό τό ίδιο τό πνεύμα έκδηλώνει τήν 
παρουσία του, ύλοποιεΐται, δρά, μέσα 
σ’ ένα στάδιο τού χώρου καί τού χρόνου, 
μέσα στή Ζωή. Γιαυτό καί πάντοτε έπι- 
βιώνει, όσοι κίνδυνοι, όσες άδυναμίες, 
όσες πραγματικές καταστροφές, φυσικές 
ή άνθρώπινες, καί άν συμβοΰν. Τό πνεύμα 
δέν γνωρίζει τόν θάνατο, έννοώντας θά
νατο τήν έκμηδένιση. Γιατί αύτό πού 
λέμε θάνατο, δέν είναι τίποτε άλλο, άπό 
μεταπήδηση τού πνεύματος άπό τήν πα
ρούσα κάθε φορά μορφή ζωής σέ μιάν 
άλλη. Χωρίς ποτέ νά θυσιάζη ούτε μιά 
μονάδα ζωής, διαρκώς προχωρεί πρός τά 
έμπρός, διαρκώς άποκτά νέες δυνάμεις, 
διαρκώς απλώνεται, γιά νά καλύψη όλό- 
κληρο τόν χώρο καί τόν χρόνο τής ζωής. 
Γιαυτό είναι ένδιαφέρουσα καί πάντοτε
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«ολύτιμη ή ζωή. Γιατί είναι ή ύλοποίηση 
τοΟ πνεύματος.

Γιά νά άνταποκριθή ή ζωή στό κάλεσμα 
τοΰ Θεού, στήν άγάπη του, γιά νά έκ- 
φραστή τό πνεύμα τόσο τέλεια, ώστε νά 
φτάση πρώτα στή γνώση, καί μετά στήν 
ούσία τού Θεού, χρειάζεται τήν συνεργα
σία. Ποτέ τήν υποταγή. Καί τότε τό πνεύ
μα έκδηλώνεται μέ τήν έλευθερία. Συνερ
γασία αύτοσυνειδήσεως τού πνεύματος, 
πού βρίσκεται μέσα στόν χώρο καί τόν 
χρόνο, μέ τό όμοούσιο πνεύμα πού βρί
σκεται έξω άπό τόν χώρο καί τόν χρόνο. 
Αυτή ή συνεργασία πραγματοποιείται 
μόνο μέ τήν έλευθερία. Καί τότε ή έλευ
θερία, όπως έσημείωσα καί πιό πάνω, 
γίνεται βαρειά ευθύνη. Δέν είναι καθόλου 
εύκολο ή έλαφρύ νά κατακτάς συνείδηση 
τής έλευθερίας, καί προπαντός νά πορεύε
σαι έλεύθερα, χωρίς νά βουλώνεσαι σέ 
άλλους, σέ διάφορους μέσα σου κι έξω 
σου κυριάρχους.

Ή  έλευθερία δίνει στήν κάθε μονάδά, 
στόν κάθε άνθρωπο, είτε έζησε πριν χι
λιάδες χρόνια, είτε ζή τώρα, είτε θά 
ζήση στό μέλλον, τού δίνει τήν προσωπι
κή του άξια, τήν σημασία του, τή δική 
του μορφή. Ή  έλευθερία μ’ άλλα λόγια, 
δίνει τήν δυνατότητα στόν καθένα μας νά 
έκφραστή μέ τά δικά του μέσα, μέ τούς 
δικούς του τρόπους, μέ τις δικές του δυ
νάμεις, άκόμα καί μέ τις δικές του άγνοιες 
καί άδυναμίες. Είναι ή έλευθερία πού κα
ταξιώνει τόν κάθε άνθρωπο, πρωτόγονο ή 
πολιτισμένο, μαύρο ή άσπρο, αγράμματο 
ή σοφό, έπώνυμο ή ανώνυμο. Καί έτσι 
σώζει ή έλευθερία τήν αξία τήν προσωπι
κή τού καθενός, χωρίς νά θυσιάζεται ό 
πρόγονος, γιά νά φτάσουν οί έπιγενό- 
μενοι έκεί πού βρίσκονται τώρα ή θά 
βρεθούν στό μέλλον. Είναι ή έλευθερία 
πού όργανώνει αύτή τήν διά τών αιώνων 
ισότιμη συνεργασία όλων τών άνθρώ- 
πων μεταξύ τους, καί πάντοτε έπί ΐσοις 
όροις.

Είναι ένα πρόβλημα γιά πολλούς τό άν 
έχη άξια ό κάθε άνθρωπος ή άν έχη άξια 
ή ανθρωπότητα, ή τό άν έχη άξια ό άν
θρωπος τών τελευταίων ήμερών καί και
ρών. Ή  έλευθερία λύνει τό πρόβλημα. 
Ό  καθένας, άνάλογα μέ τό πόσο συνει
δητοποίησε τό έντός αύτοΰ πνεύμα, άνά
λογα μέ τό πώς έκφράστηκε στόν καιρό 
του, άνάλογα μέ τή μορφή πού έδωσε στή 
ζωή του, έχει τήν άξία του, τή σημασία 
του, τή θέση του, μοναδική καί άνεπανά- 
ληπτη. Καί πού ποτέ δέν πάει χαμένη. 
ΚΓ άς μή λογαριάσουμε τήν δυναμική 
άξία τού καθενός, έπειδή είναι άνθρωπος, 
έπειδή δηλαδή έχει τις δυνατότητες τής 
όλοκληρώσεως τής άξίας του. Αύτή ή 
μορφή τής ζωής του, ή έκφραση τού 
πνεύματός του, ή συνεργασία του έν έ- 
λευθερίμ μέ τόν Δημιουργό, δίνει τό ά- 
τομικό βάρος τού καθενός μας, άνάλογα 
μέ τις δυνάμεις του καί μέ τίς συνθήκες 
τής έποχής του. Γιαυτό, όπως είπε καί ό 
’Ιησούς Χριστός, καί ό τελευταίος έχει 
άνυπολόγιστην άξία. Γιαυτό καί ή ψυχή, 
δηλαδή τό πνευματικό στοιχείο τού άν- 
θρώπου, άξίζει περισσότερο άπό όλο τόν 
όσμο.

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  0 “ Μ Α Κ Ρ Υ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ „
Τοΰ Δημ. Σταμέλου

Στή σειρά τών 'Εκλεκτών "Ερ
γων τής «Νεοελληνικής Λογοτε
χνίας» τοΰ Βιβλιοπωλείου τής «Ε
στίας» I. Δ. Κολλάρου καί Σίας, 
έκυκλοφόρησε σέ δεύτερη, άνα- 
θεωρημένη καί συμπληρωμένη έκ
δοση ό «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» τοϋ 
διακεκριμένου ιστοριογράφου καί 
έκλεκτοϋ συνεργάτου τών «’Αστυ
νομικών Χρονικών» κ. Δημήτρη 
Σταμέλου. Πρόκειται γιά μιά μυ
θιστορηματική βιογραφία, γραμμέ
νη έπειτα άπό εξαντλητική διε- 
ρεύνηση τών ιστορικών πηγών. 
Στό έργο αυτό, πού τό συνοδεύει 
καί τό τεκμηριώνει πλούσια σχε
τική βιβλιογραφία, παρουσιάζεται, 
έντυπωσιακά, όλόκληρη ή έπική 
καί δραματική ζωή τοϋ Μακρυ- 
γιάννη, πού ή παλληκαριά του, ή 
άρετή, τό δημιουργικό του πάθος 
γιά έλευθερία καί κοινωνική δι
καιοσύνη, τόν άνύψωσαν σέ σύμ
βολο τοϋ Νέου 'Ελληνισμού. Οί 
άγώνες του γιά τήν άπελευθέρω- 
ση τής πατρίδας καί τήν θεμελίω- 
ση και διασφάλιση τών συντα
γματικών έλευθεριών, οί περιπέ- 
τειές του, ή δίκη καί ή καταδίκη 
του σέ θάνατο, ή δοκιμασία τής 
φυλακής, ή λαϊκή άποθέωση τοϋ 
μαρτυρίου του καί ό θάνατος πού 
ήρθε σέ στιγμή δικαίωσης τών 
άγώνων του, δλα άναπλάθονται μέ 
γλαφυρότητα καί συγκλονιστικά 
στοιχεία. Τό έργο άναφέρεται καί 
στά κλασσικά του «Απομνημονεύ
ματα» καί τούς πίνακες τοϋ ’Α
γώνα πού μέ τίς όδηγίες του φι
λοτέχνησε ό Π. Ζωγράφος καί πε

ριλαμβάνει σχετική άναλυτική βι
βλιογραφική τεκμηρίωση. Περιλαμ
βάνει έπίσης: Μικρό άνθολόγιο
άπό τ' «’Απομνημονεύματά» του, 
δυό χαρακτηριστικά κείμενά του 
σχολιασμένα, τόν όρκο καί τήν 
διαθήκη τής 3ης Σεπτεμβρίου, α
ναλυτικές καί διαφωτιστικές ση
μειώσεις καί εικόνες σχετικές μέ 
τή μορφή καί τήν δράση του, φι- 
λοτεχνημένες άπό Έλληνες καί ξέ
νους καλλιτέχνες.

Στήν μυθιστορηματική αύτή 
βιογραφία, ζωντανεύεται, άδρά καί 
μέ ένάργεια, ή φυσιογνωμία τοϋ 
Μακρυγιάννη5 ή πολύτιμη συμμε
τοχή του στήν έξασφάλιση τής 
άνεξαρτησίας καί ή πολύπλευρα 
εΰεργετική συμβολή του στή δια
μόρφωση τοϋ έθνικοϋ μας βίου 
μετά τήν άπελευθέρωση, σέ συνάρ
τηση μέ συγκλονιστικά γεγονότα 
τής νεώτερης 'ιστορίας μας, στά 
όποια ό Ιδιος διεδραμάτισε πρω
ταρχικό ρόλο. Είναι ένα έργο πού 
άποτελεϊ πηγή αύτογνωσίας καί 
ελληνικότητας καί άποκαλύπτει τό 
πάντα δημιουργικά φιλελεύθερο 
πνεϋμα τοϋ λαοϋ μας, πού μιά 
άπό τίς λαμπρότερες άνατάσεις 
του άντιπροσωπεύει ό Μακρυγιάν- 
νης. Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» 
αισθάνονται τήν άνάγκην νά συγ
χαρούν τόν αξιον πνευματικόν ά- 
γωνιστήν, τόν κ. Σταμέλον, καί νά 
τοϋ εύχηθοϋν καί άλλες έπιτυχίες 
στήν άξιέπαινη προσπάθειά του, 
γιά τήν έρευνα άγνώστων μέχρι 
σήμερα ιστορικών καί λαογραφι- 
κών στοιχείων τοΰ τόπου μας.
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ΣΤΙΓΜ ΙΟ ΤΥΠ Α  ΑΠΟ ΤΟ  Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ο  Ε Π Ο Σ

28Π Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο ν
1 9 4 0

«Ή  Ελλάδα έδωσε τό παράδειγμα αύτό, πού πρέ
πει νά άκολουθήση ό καθένας μας, ώσότου οί σφετε- 
ρισται τής ελευθερίας, οπουδήποτε κι’ αν εύρίσκων- 
ται στη γή, νά ύποστοΰν τή δίκαιη καταδίκη τους! Τό 
1940 συνετελέσθη ένα γεγονός, πού θά διακηρύσση 
σε κάθε εποχή, πώς ή ωμή βία δέν έστάθη ικανή νά 
πνίξη τήν λαχτάρα καί τήν άποφασιστικότητα των 
άνθρώπων γιά τήν έλευθερία».

ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο
Τ Η Σ

2 S H 2  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

Q  ρα 23.00 27ης ’Οκτωβρίου: Ό  
1C ’Ιταλός Πρεσβευτής Γκράται δί
δει μεγάλη δεξίωσι στην Πρεσβεία 
προς τιμή τοϋ υίοϋ τοϋ μεγάλου 
μουσουργού Ποντσίνι διά νά παρα- 
πλανήση τήν Ελληνική Κυβέρνησι 
περ'ι των προθέσεων τής χώρας του, 
δεδομένου δτι τό ’Ιταλικό τελεσί
γραφο είχε φθάσει τήν 5η απογευ
ματινή και ήρχισε ή άποκρυπτο- 
γράφησί του. Τοϋ έδίδετο εντολή 
νά τό έπιδώση στον ”Ελληνα Πρω
θυπουργό τήν 3η πρωινή.

"Ωρα 0.3.00' 28ης ’Οκτωβρίου. 
Ό  ’Ιταλός Πρεσβευτής άφηγείται: 
«Εις τήν εν Κηφισαιά οικίαν τοϋ 
Ίωάννου Μεταξά μετέβην ολίγον 
προ τής 3ης πρωινής μετά τοϋ Στρα
τιωτικού ’Ακολούθου. "Ο συνο- 
δεύων ημάς διερμηνεύς εΐπεν εις τον 
σκοπόν δτι έπρόκειτο νά κάμω άνα- 
κοίνωσιν εις τον Κον Πρωθυπουρ
γόν. 'Ο σκοπός ήρχισε νά κτυπά διά 
νά έξυπνήαη τήν υπηρεσίαν. Μέχρις 
δτου δοθή ή άπάντησις, ή άγωνίι 
μου είχεν ένταθή. 'Η  συνείδησίς μου 
με έπίεζε, δτι τήν στιγμήν αυτήν 
έγενόμην συνένοχος μιας ατιμίας. 
Είδα επί τέλους νά άνάβη τό φως 
και τον Μεταξά νά κατεβαίνη. Μέ 
έγνώρισε καί διέταξε τον σκοπόν 
νά μέ άφήση νά περάσω. Μοϋ έδωκε 
τήν χείρα και μέ ώδήγησεν εις εν 
μικρόν σαλόνι.

Μόλις έκαθήσαμε τοϋ ένεχείρισα 
τό έγγραφον.

*Ηρχισε μετά προσοχής νά τό δια- 
βάζη . . . Παρηκολούθησα τήν σνγ- 
κίνησίν του εις τάς χείρας του καί 
τούς οφθαλμούς του. Μόλις ετε- 
λείωσεν ή άνάγνωσις ήκολούθησεν ό 
εξής διάλογος:

ΓΚΡΑΤΣΙ: Κε Πρόεδρε, είμαι 
επιφορτισμένος νά σάς ανακοινώσω 
δτι εις περίπτωσιν μή αποδοχής 
τών δρων τά ’Ιταλικά στρατεν-

’Αριστερά: «Ξάφνιασμα μέσα στη νύχτα». 
'Απέναντι: «'Αέρα - ’Αέρα. . .». Πίνακες 
τον ζωγράφου τοϋ 'Αλβανικόν ’Έπους 
Ά λ .  Άλεξανδράκη.
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ματα θά εισβάλουν εις το 'Ελληνι
κόν έδαφος την 6ην πρωινήν.

Μ ΕΤΑΞΑΣ: Ποια στρατηγικά 
σημεία θέλει νά καταλάβη ή ’Ιτα
λία;

ΓΚΡΑΤΣΙ: Δεν γνωρίζω, Κε 
Πρόεδρε.

Μ ΕΤΑΞΑΣ: Προσβλέπων πα- 
ρατεταμένα εις τους οφθαλμούς τον 
’Ιταλόν Πρεσβευτήν και με σταθε
ρόν την φωνήν: Κε Πρεσβευτά, τό 
περιεχόμενον τον τελεσιγράφου και 
ό τρόπος καθ’ δν μο'ι έπεδόθη, ση
μαίνουν πόλεμον εκ μέρους τής ’Ιτα
λίας.

ΓΚΡΑΤΣΙ: Θά ήτο δυνατόν νά 
άποφευχθή ό πόλεμος, αν έδίδατε 
διαταγάς εις τά στρατεύματα σας νά 
άφίσουν έλευθέραν την δίοδον.

ΜΕΤΑΞΑΣ: Περιττόν νά προ
χωρήσετε, ΟΧΙ, ΑΔΥΝΑΤΟΝ. Δεν

πρόκειται νά δώσω τοιαντας δια- 
ταγάς.

Ό  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ήγέρθη. 
'Ο Πρεσβευτής άπεχώρησεν. Ον- 
δε'ις χαιρετισμός άντηλλάγη μεταξύ 
των. Και ό Γκράτσι γράφει: «’Έ 
φυγα νποκλιθε'ις με τον βαθντερον 
σεβασμόν προ τον νπερηφάνον γέ
ροντας, ό όποιος επροτίμησε τήν 
θυσίαν, άντ'ι τής ύποδονλώσεως. 
”Εφυγα ταπεινωμένος και με σφι
γμένη ν τήν χρυχήν από μίσος προς 
τό επάγγελμά μου».

Ό  "Ελλην Πρωθυπουργός άφη- 
γεϊται: «Ζητώ Νικολούδην, Μαυ- 
ρονδήν, αναφέρω Βασιλέα, καλώ 
Πάλαιρετ (πρεσβευτήν), και ζητώ 
βοήθειαν ’Αγγλίας. Κατεβαίνω εις 
' Υπουργικόν Συμβούλων».

Προ τών ενεργειών τούτων ενη
μέρωσε Υφυπουργό ’Ασφαλείας Μα- 
νιαδάκη, ' Υφυπουργό ’Αεροπορίας

Υποπτέραρχο Πέτρο Οίκονομάκο 
και ’Αρχηγό ΓΕΝ ' Υποναύαρχο 
Ά λ . Σακελλαρίου. Στον ’Αρχιστρά
τηγον έδωκε εντολή όπως αί ’Ένο
πλοι Δυνάμεις αμυνθούν μέχρις ε
σχάτων, τον υποβληθούν δε προς 
υπογραφή τά Διατάγματα Έ πι-  
στρατεύσεως και κινητοποιήσεως 
τής χώρας.

Ό  ’Ιωάννης Μεταξ&ς γράφει εις 
άλλη παράγραφο τού ι’ημερολογίου 
τον: «Νύχτα στις 3 με ξυπνά δ 
Τραυλός. ’Έρχεται ό Γκράται. Πό
λεμος».

Εις έρώτησιν τών δημοσιογρά
φων. Τήν στιγμήν που έδώσατε τήν 
άπάντησι δεν έδιστάσατε, ούτε εν 
δεντερόλεπτον;

ΜΕΤΑΞΑΣ: «Ούτε εν δεντερό
λεπτον. Έ ν δσω έδιάβαζα τό τελεσί- 
γραφον εΐχον άρκετόν καιρόν νά εν
νοήσω δτι έκαλούμεθα ημείς οι "Ελ-
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"Ενα. σμήνος and έλληνικά καταδιωκτικά τνπου PZL λίγο πριν άπό τον πόλεμο.

Ε ί π α ν  γ ι ά  τ ο ν  ά γ ώ ν α  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς

Ο ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟ ΥΣ BEAT

« Ή  'Ελλάδα έδωσε το παρά
δειγμα αυτό, που πρέπει νά άκολου- 
θήση ό καθένας μας, ώσότον ο'ι σψε- 
τερισταί τής ελευθερίας, οπουδή
ποτε κι’ αν ενρίσκωνται στη γή, 
νά ύποστοϋν τή δίκαιη καταδίκη 
τους.1 Το 1940 συνετελέσθη ένα γε
γονός, πού θά διακνρύαση σέ κάθε 
εποχή, πώς ή ωμή βία δεν έστάθη 
ικανή νά πνίξη τήν λαχτάρα και τήν 
αποφασιστικότητα των άνθρώπων 
γιά τήν ελευθερία»

Ο Χ ΙΤΛ Ε Ρ  ΟΜΟΛΟΓΕΙ:

«’Οφείλω νά αναγνωρίσω, δτι 
οι "Ελληνες έπολέμησαν με εξαι
ρετική γενναιότητα...»

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΛΕΓΑΝ...

«"Ελληνες εύγε. Πολεμήσατε άο
πλοι εναντίον τοϋ εχθρόν έξωπλι- 
σμένου ώς τά δόντια και νικήσατε! 
Μικροί εναντίον Μεγάλων και επι
βληθήκατε! Δεν ήταν δυνατόν νά 
γίνη κι’ άλλοιώς, γιατί ήσαστε "Ελ
ληνες. Κερδίσαμε, χάρι σέ σάς, 
καιρό, γιά νά αμυνθούμε. Σάν Ρώ
σοι καί σάν άνθρωποι, σάς ευγνω
μονούμε !»
(Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας)

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
ΔΙΕΚΗΡΥΣΣΕ:

« Ή  'Ελλάδα αποτελεί γιά όλο 
τον κόσμο παράδειγμα γενναιότη- 
τος» !

(Έφημερίς «Βακήτ»)

ληνες νά ζήσωμεν ελεύθεροι ή δούλοι 
καί δεν έχρειάσθη πολλή σκέψις διά 
νά αποφασίσω μεν πώς θά έζούσαμε».

"Ωρα 0.5.00: Συνέρχεται τό 'Υ 
πουργικό Συμβούλιο παρόντων τού 
Βασιλέως καί τοϋ Διαδόχου Παύ
λου. Ό  Μεταξάς προβαίνει εις τήν 
έξιστόρησι τών γεγονότων. Προσ
κομίζονται τά Διατάγματα Έ πι-  
στρατεύσεως προς ύπαγραφή καί εν 
συνεχεία 6 Πρωθυπουργός λέγει: 
«Θέτω προς υπογραφήν τά Διατά
γματα ταϋτα καί υπογράφω πρώ
τος». "Εκαμε τό σημείο τοϋ Σταυ
ρού, υπέγραψε καί πρόσθεσε: «Ό  
Θεός σώζοι τήν Ελλάδα».

"Ωρα 0.5.30: Α ί φασιστικοί δυ
νάμεις προσβάλλουν τά τμήματα 
Προκαλύψεως (ήτοι 1/2 ώρα προ 
τής λήξεως τοϋ τελεσιγράφου).

"Ωρα 0.9.30: Ήκούαθη εις ’Α 
θήνας βόμβος άεροπλ.άνων. Τά Ι τ α 
λικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας εις 
τον Πειραιά, αί όποϊαι έπεσαν στήν 
θάλασσα, καθώς καί τό Τατόϊ ( άερο- 
δρόμιο) άνευ αποτελέσματος.

"Ωρα 10.00: Έξεδόθη τό πρώτο 
πολεμικό ανακοινωθέν. Άνηλεής 
βομβαρδισμός τών Πατρών.

"Ωρα 11.00: Ό  Βασιλεύς καί ό

Πρωθυπουργός περιέρχονται τήν πά
λι επ’ αυτοκινήτου.

Ό  Μεταξάς γράφει εις ήμερολό 
γιόν του: «Βασιλεύς περιφορά μαζί 
μου, Φανατισμός τοϋ λαού αφάν
ταστος. Μάχαι εις τά σύνορα ’Η 
πείρου. Βομβαρδισμός. Σειρήνες. 
’Αρχίζομεν νά τακτοποιούμεθα. Ό  
Θεός βοηθός!!»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜ Α ΤΗ Σ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

(1940)
« Ή  στιγμή επέστη, πού θά άγω- 

νισθώμεν διά τήν ανεξαρτησίαν τής 
'Ελλάδος, τήν ακεραιότητα καί τήν 
τιμήν της..»

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ

«... "Οθεν, ή ’Ιταλική κυβέρνησις 
κατέληξε στήν άπόφασι νά ζητήση 
από τήν 'Ελληνική Κυβέρνησι, ώς 
έγγύησι διά τήν ουδετερότητα τής 
'Ελλάδος καί ώς έγγύησι διά τήν 
ασφάλεια τής ’Ιταλίας, τό δικαίωμα 
νά καταλάβη διά τών ενόπλων αυτής 
δυνάμεων, διά τήν διάρκεια τής ση
μερινής προς τήν ’Αγγλία ρήξεως 
ώρισμένα στρατηγικά σημεία τοϋ

'Ελληνικού εδάφους. Ή  Ίταλ. Κν- 
βέρνησι ζητεί άπό τήν Έλλην. Κν- 
βέρνησι όπως μή έναντιωθή εις τήν 
κατάληψι ταύτην καί όπως μή πα- 
ρεμποδίση τήν έλευθέρα διέλευσι 
τών στρατευμάτων τών προοριζο- 
μένων νά τήν πραγματοποιήσωσι. 
Τά στρατεύματα ταϋτα δεν παρου
σιάζονται ώς εχθροί τοϋ 'Ελληνικού 
Λαού καί ή ’Ιταλική Κυβέρνησις δεν 
προτίθεται ποσώς, διά τής προσω
ρινής κατοχής στρατηγικών τινων 
σημείων, έπιβαλλομένης ΰπό τής 
ανάγκης τών περιστάσεων καί έχού- 
σης καθαρώς αμυντικό χαρακτήρα, 
νά θίξη οπωσδήποτε τήν κυριαρχία 
καί τήν ανεξαρτησία τής 'Ελλά
δος.

Ή  ’Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί άπό 
τήν 'Ελληνική Κυβέρνησι όπως δώση 
αυθωρεί στάς στρατιωτικός άρχάς 
τάς άναγκαίας διαταγάς ίνα ή κατοχή 
αϋτη δυνηθή νά πραγ ματ οποιηθή 
κατά ειρηνικό τρόπο. ’Εάν τά ’Ιτα
λικά στρατεύματα ήθελον συναν
τήσει άντίστασι, ή άντίστασις αϋτη 
θά καμφθή διά τών όπλων καί ή 
'Ελληνική Κυβέρνησις θά έφερε τάς 
εύθύνας αί όποϊαι ήθελον προκό
ψει εκ τούτου».
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ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ
28η Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ  

I 940

...Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 1.

«Αί Ιταλικοί στρατιωτικοί δυνά
μεις προσβάλλουν από τής 5.30 π.μ. 
σήμερον τά ήμέτερα τμήματα προκα- 
λύψεως τής έλληνοαλβανικής μεθο
ρίου. Α ί ήμέτεραι δυνάμεις αμύ
νονται τοϋ πατρίου εδάφους».

...Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 7

Στο μέτωπο ’Ηπείρου σφοδρός 
άγων πυροβολικού. Στον τομέα Φλώ
ρινάς τμήματά μας άνατρέψαντα 
ίαχνράν άντίστ ασιν εχθρού είσε- 
χώρησαν εις βάθος 5 χιλιομέτρων 
εντός ’Αλβανικού εδάφους καί κατέ- 
λαβον διά τής λόγχης ώχυρωμένα 
σημεία. Σννελάβομεν 9 αξιωματι
κούς καί 153 όπλίτας αιχμαλώτους 
καί 100 κτήνη. ’Αεροπορικοί επι
θέσεις τού εχθρού έστράφησαν κατ’ 
έξοχή κατά τοϋ αστικού πληθυσμού. 
Προσεβλήθησαν διά βομβών καί πο
λυβόλων 13 πόλεις καί χωρία. Έφο- 
νεύθησαν 90 καί έτρανματίσθησαν 
209 εκ τοϋ αμάχου πληθυσμού. Κα- 
τεστράφησαν άρκεταί οίκίαι, εξ ών 
2 κλινικαί καί εν σχολείον. Τά βομ- 
βαρδίσαντα την Κέρκυρα ’Ιταλικά 
αεροπλάνα έφερον τά 'Ελληνικά σή
ματα. 'Η  ήμετέρα αεροπορία έξε- 
τέλεσε πολλάς επιτυχείς αναγνωρί
σεις καί έβομβάρδιαεν έπιτνχώς τά 
αεροδρόμια Κορυτσας από χαμηλού 
ύψους, ώς καί συγκεντρώσεις μηχα
νοκινήτων μονάδων εις θέατρον ’Η 
πείρου. "Απαντα τά αεροπλάνα μας 
έπέστρεψαν εις τάς βάσεις των. 
Κατερρίφθη εν εχθρικό άεροπλάνο 
διώξεως αίχμαλωτισθέντος τού οδη
γού, έτερο δέ βομβαρδιστικό έθεάθη 
πϊπτον πλησίον τών εχθρικών γραμ
μών εν μέσω καπνού.

1.11.40
...Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 39

Σκληροί άγώνες επί τής δυτικώς 
τοϋ Πόγραδετς ορεινής περιοχής 
έστέφθησαν υπό σημαντικής έπιτυ- 
χίας. Πείσμων άντίδρασις τοϋ εχ
θρού εις την περιοχή βορείως Πρε- 
μετής έκάμφθη κατόπιν Ισχυρών 
επεμβάσεων τοϋ Πνροβολ.ικοϋ μας. 
’Επί τής εκατέρωθεν τής αμαξιτής 
οδού ζώνης, ό έχθρός ένήργησε προσ- 
βολάς δι’ αρμάτων άποτυχούσας.

Κατελάβομεν άνω τών 500 αιχμα
λώτων καί έκυριεύσαμε 6 πυροβόλα 
καί άφθονο υλικό. ’Επιτυχεστάτη 
επίσης υπήρξε ή σημερινή δρά- 
σις τής αεροπορίας μας. ’Αναγνω
ρίσεις καί βομβαρδισμοί σταθερών 
καί κινητών στρατιωτικών στόχων 
έξετελέσθησαν με διαπιστωθέντα ε
πιτυχή αποτελέσματα. "Εν εχθρικό 
άεροπλάνο κατερρίφθη εν άερομα- 
χία. "Απαντα τά ήμέτερα έπέ- 
στρεψαν Άθικτα στάς βάσεις των.

4.12.40
...Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 43

Καθ’ όλη τήν ημέρα τά στρατεύ- 
ματά μας διεξήγαγον επιθετικούς 
άγώνας εις διαφόρους τομείς τοϋ 
μετώπου. ΟΙ άγώνες οϋτοι έστέ
φθησαν υπό πλήρους έπιτυχίας καί 
έσχον ώς αποτελέσματα τήν κατά- 
ληψι νέων έπικαίρων θέσεων εντός 
’Αλβανικού έδάφους. Κατελήφθη τό 
’Αργυρόκαστρο.

8.12.40
...Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 58

’Εξηκολονθησαι καί σήμερον το- 
πικαί έπιχειρήσεις έπιτνχώς. Χι- 
μάρα κατελήφθη. Τό 141 Τάγμα 
Μελανοχιτώτων έξ 29 αξιωματικών 
καί 677 οπλιτών, κυκλωθέν, παρε- 
δόθη. 'Ομοίως συνελήφθη αιχμά
λωτος ό Διοικητής τοϋ 11ου τά
γματος τοϋ 2ου συντάγματος Βερσαλ 
λιέρων μετά τοϋ έπιτελείου του καί 
πολλών οπλιτών. Πολυάριθμο υλι
κόν περιήλθεν εις χεϊρας μας.

23.12.40
...ΥΠ ’ ΑΡΙΘ. 76

«Αί σημερινοί έπιτυχεΐς έπιχει- 
ρήσεις άπέφερον τήν κατάληψιν τής 
Κλεισούρας. Αντη εύρέθη έρημος 
κατοίκων λεηλατημένη καί πυρπο- 
λημένη. Συνελήφθησαν περί τούς 
600 αιχμάλωτοι, μεταξύ τών όποιων 
20 αξιωματικοί, καί περιήλθον εις 
χεϊρας μας μία πολεμική σημασία, 
4 πυροβόλα, άρματα μάχης, πολλοί 
δλμοι, πολλά αυτόματα όπλα καί 
παντοειδή υλικά. 'Π  αεροπορία μας 
έδρασε λίαν έπιτυχώς έπί τοϋ πε
δίου τής μάχης, βομβαρδίσασα καί 
πολυβολήσασα έχθρικούς στόχους. 
"Απαντα τά αεροπλάνα μας έπέ- 
στρεψαν εις τάς βάσεις των».

10/1/41

Η Ω Ρ Α  
Τ Η Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
Του

Στρατή Μυριβήλη

ΖΕ  Μ ΙΑΝ ΩΡΑ πού κανείς δεν 
ξέρει, σε μϊά στιγμή πού μόνο 

ό θεός ορίζει, μέσα στο ναό τής 
ιστορίας σημαίνει ξαφνικά ή βα- 
θειά καμπάνα τής Μοίρας πάνω 
στά ριζικά τών λαών. Τότε τά 
άτομα πού αποτελούν τήν έθνικήν 
ολότητα, πετοϋν θεληματικά ένα με
γάλο μέρος από τά πιο ακριβά προ
νόμιά τους, αυτά ίσα - ίσα πού κα
τοχυρώνουν τή μονάδα μέσα στο 
σύνολο. "Ολοι τότε, υποταγμένοι 
σε μιάν ακατανίκητη κεντρομόλο 
δύναμη, άποζητοϋν τον πυρήνα τής 
όμογενείας, πυκνώνονται γύρω έκεϊ, 
γιά νά δώσουν όσο γίνεται πιο 
υπεύθυνα τό μεγάλο «παρών» τής 
φυλής, μπροστά στο κάλεσμα τής 
Μοίρας, Μιά φυλή, ένα έθνος, ένας 
λαός, είναι προικισμένα μέ βιολο
γικά νιάτα τόσο περισσότερο, δσο 
πιο γρήγορα καί πιο αποτελεσμα
τικά θά μπορέσουν νά κάνουν τή 
σωτήρια προσαρμογή από τό άτομο 
στήν ομαδική ολότητα.

Σάν γίνει αυτό, τότε πιά ή φυλή, 
οπλισμένη μέ δλα τά ψυχικά καί 
ζωικά της γνωρίσματα, παίρνει τήν
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Ιστορική της φυσιογνωμία καί άπό 
μια σκόνη ατόμων που ήταν πριν, 
γίνεται ξαφνικά μια πελώρια ενιαία 
μορφή, εμψυχωμένη άπό μια μονά 
δική θέληση. ’Αναπνέει μέσα της 
ένας ολάκερος λαός, μ ’ ένα στήθος 
πελώριο, καί το ρυθμό στις πρά
ξεις καί στους λογισμούς τους τον 
δίνει μια θεόρατη καρδιά με τό σφυ- 
ροκόπημα τοϋ ρυθμοϋ της.

Μόνο τούς λαούς ποϋναι γερα- 
σμένοι βιολογικά, βλέπουμε τά ά
τομά καί τις μικρές ομάδες νά τρα
βάνε μπροστά στην κρίσιμη ώρα, 
δταν επίσημα θά βαρέσει ή βαρεία 
καμπάνα τής Μοίρας. Αυτή ή όμο- 
θνμία των δέκα εκατομμυρίων 'Ελ
λήνων, με την όποια άντίκρυσαν τό 
φοβερό γεγονός τοϋ πολέμου, είναι 
θαρρώ τό πιο σπουδαίο φαινόμενο 
μέσα στην ιστορία τοϋ έθνους ολό
κληρη. Ή  ’Ελλάδα σύσσωμη, σύ
ψυχη, στάθηκε μπροστά στ’ ανοι
χτό βιβλίο τής Μοίρας καί υπα
γορεύει τό νέο κεφάλαιο τής ιστο
ρίας της.

Δεν έγινε αυτό με εξαναγκασμούς 
οϋτε με φοβέρες. Τά δέκα εκατομ

μύρια των ’Ελλήνων πρόσφεραν 
τούς πληγωμένους εγωισμούς των, 
τις φιλοδοξίες καί τά μίση καί τά 
πάθη τους τά πολιτικά, καί τούς 
προσωπικούς των φθόνους καί τις 
ματαιοδοξίες τους, πρόσφεραν τις 
κοσμοθεωρίες τους καί τις διαφω
νίες τους καί τις αύταρέσκειές τους, 
πρόσφεραν τις ελευθερίες τους, στο 
βωμό τής Ελλάδος, με τον ίδιο 
τρόπο πού τά ζευγάρια πρόσφεραν 
τις χρυσές βέρες τους καί οί πτωχές 
υπηρέτριες τις οικονομίες τους. ’Έ 
τσι οί πεντακόσιες χιλιάδες των 
στρατευμένων νέων πρόσφεραν τα 
νιάτα καί τη ζωή τους. "Ολοι μέ 
λεύτερη τη θέληση, δλοι άπό τό πε- 
ρίσσεμα τής καρδιάς.

Αυτό τό θάμα δέν είναι ή πρώτη 
φορά πού γίνεται μέσα στην ιστορία 
τής φυλ.ής. Δέ θάναι καί ή στερνή. 
Γιατί ή 'Ελλάδα, μέσα στο προνο
μιούχο κύτταρό της, είναι ένας αι
ώνια νέος καί ολοζώντανος οργανι
σμός. Είναι ή ίδια ή έννοια τής 
νιότης ενσαρκωμένη σέ μιά ράτσα 
εύστροφη, ευφάνταστη, γεμάτη πεί
σμα καί γοητευτική τρέλλα.

’Από την άλλη μεριά των συνόρων 
μάς κτυπά ένας λαός 45 εκατομμυ
ρίων. Τον νικούμε γιατί είμαστε μιά 
φυλή άρσενική καί λεύτερη, κ’ είναι 
μιά φυλή άπό 45 εκατομμύρια σκλά
βους.

Είναι ένας άγώνας άνισος αυτός 
καί οί λαοί τοϋ κόσμου, οχτροί καί 
φίλοι καί άδιάφοροι, τον παρακολου
θούν μέ κατάπληξη. Ποιο θάναι τό 
τέλος τον;

’Ελάχιστα ενδιαφέρει αυτό τό τέ
λος. ' Ολάκερη ή δικαίωσή μας στέ
κεται στην άρχή. Τό πώς δλοι μαζί 
κάναμε τον πόλεμο, αυτό είναι ή 
νίκη τής φυλής. "Ολα τ ’ άλλα είναι 
μηχανολογ ία. Καί δέν είναι μόνο μιά 
πράξη τιμής τούτη ή ολόψυχη ενέρ
γεια. Είναι άκόμα μιά πράξη φαν
τασίας. Μόνο ένας οργανισμός πλημ
μυρισμένος άπό τη χαρά καί τή δόξα 
τής ζωής έχει τήν δύναμη νά όρμά 
προς τή θυσία μέ τόσο κέφι. Καί 
μόνο ένας λαός μέ ισχυρή φαντασία, 
μπορεί νά έξαρθή πάνω άπό τό υλικό 
βάρος των άτομικών συμφερόντων 
καί νά χυμήξει μέ τέτοια άποκοτια, 
μέ άνοιχτές τις φτεροϋγες προς τήν 
άναμμένη φλόγα. Σήμερα στεκό
μαστε στήν υψηλότερη κορφή τής 
ιστορίας μας. ’Εκεί πού ό άέρας 
είναι άμβροσία. Μπορούμε σήμερα 
νά δεχτούμε τον Αισχύλο κοντά 
μας, δίχως νά μάς ταπεινώση ό με
γάλος καί ιερός ίσκιος του . . .

( 1η Δεκεμβρίου 1940)

---------- · ------------

Η  ΚΟΡΥΤΣΑ

Κυλά ή βροντή τών κανονιών απ’ 
τήν άϊτορράχη.
Λές τά φαράγγια έστοίχειωσαν, 
βογγοϋν καί σειούνται οί βράχοι. 
’Άναψε, κόλασης φωτιά, κάτω στον 
κάμπο ή μάχη.

Κι ή λόγχη πού άσυγκράτητη τήν 
ξένη διώχνει γέννα, 
τό δρόμο άνοίγει νά διαβή και
νούργιο Είκοσιένα.
Νά την, σιμώνει ή Λευτεριά μέ τά 
φτερά απλωμένα.

Μέ μιάς σκορπάει ό ουρανός ζα
φείρια καί τοπάζια.

Γελά ή ματιά, άστραποβολοϋν 
στά στήθια τά τσαπράλια.
Κι ή Κορυτσά ή ελληνική φοράει 
μέ μιάς γαλάζια.

ΣΤ. Σ Π ΕΡ ΑΝ ΤΖΑΣ
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Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Γράφει ό κ. Β. Κουντουρίδης *

Π Ο Τ Ρ Α Β Η Γ Μ Ε Ν Ο Σ  στό 
έργαστήρι του έχει άφοσιωθή 

στή δουλειά του, άπό τδ πρωί στις 
έξη έως τό βράδυ, πού κουρασμένος 
άπό τήν ολοήμερη εργασία γυρίζει 
μόνος άνάμεσα στα δημιουργήματά

του, χαρίζοντάς τους ένα χαμόγελο 
καί μία «καλή νύκτα».

Τήν πρώτη φορά πού βρέθηκα στο 
έργαστήρι του τον βρήκα σκονισμένο 
μέ τήν λευκή σκόνη του μαρμάρου, 
πού χάριζε στο παιδικό χαμόγελό

του μια καλωσύνη, μά καί πού φόρ
τωνε συγχρόνως στήν πλάτη του 
άρκετά χρόνια ώστε νά τον θεωρή 
κανένας σεβάσμιο γέροντα. Γέλασε 
μέ τήν παρατήρησί μου αυτή, εί
παμε κανένα δυο λόγια για τό τερά-

Κφτω: Ό  γλύπτης κη Νικόλας τήν ωρα τής δουλειάς. 'Απέναντι: Προτομή τού Ά λ . Παπαδιαμάντη (Μάρμαρο).
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στιο έργαστήρι του, δπου έχει έγκα- 
ταστήσει τώρα τελευταία καί χυτή
ριο τέλεια ώργανωμένο, καί μ’ άφησε 
να περιεργασθώ τά δημιουργήματα 
του.

Άπδ τότε πλανήθηκα πολλές φο
ρές στις αίθουσες του εργαστηρίου 
του γυρίζοντας άπό έ'ργο σέ έργο 
κι’ άναρρωτήθηκα κάθε φορά, πόσο 
υπερήφανος θά πρέπει νά είναι ό 
άνθρωπος αυτός, πού εξουσιάζει 
αυτά τά χέρια, πού έπλασαν δλα 
ταϋτα τά θαυμάσια δημιουργήματα, 
άλλά καί πόσο θά πρέπει νά κου
ράστηκαν πελεκώντας τήν σκληρή 
ύλη του μαρμάρου γιά νά της δώ
σουν μορφή, γιά νά μεταφέρουν τις 
ψυχικές άνησυχίες τοΰ δημιουργού 
των. Κι’ ό δημιουργός αυτός είναι 
ένας άνθρωπος μέ τήν ήρεμία άπλω- 
μένη στο πρόσωπό του, φωτισμένο 
άπό ένα χαμόγελο, πού σέ κάμνει νά 
πιστεύης δτι έχει ξεχάσει τίς άνη- 
συχες ώρες, πού πέρασαν, της δη
μιουργίας. Δίνει τίς έξηγήσεις του 
μέ ήρεμη φωνή καί άπλότητα μά καί 
μέ κρυφό καμάρι, χαϊδεύοντας μέ 
τό βλέμμα του ένα προς ένα τά δη- 
μιουργήματά του, τά παιδιά του.

’Ανάμεσα στά έργα του βρίσκε
ται ένα μποϋστο τού Παπαδιαμάντη 
άπέριττο, επιβλητικό στή σιωπή 
του. Στο έργο αυτό έχει συλλάβει τό 
νόημα της προσωνυμίας, πού δίνεται 
συνήθως στον Σκιαθίτη συγγραφέα 
«ό Κοσμοκαλόγερος». Μέ τό κεφάλι 
σκυμμένο προς τά μπρός, έτσι πού 
τά γένεια φαίνονται ν’ αναπαύονται 
πάνω στο στήθος, τό βλέμμα ταπει
νά κατεβασμένο, ύπάκουο καί σκε
πτικό, τά χείλη μισόκλειστα σάν νά 
σιγοψιθυρίζουν μιά προσευχή καί τά 
χέρια κατεβασμένα — μόλις άπό μιά 
παράκλησι — βρίσκονται άκόμη μέ 
τίς παλάμες ένωμένες καί τά δά
κτυλα πλεγμένα. Ή  σύνθεσις δίνε
ται μέ μία δωρική λιτότητα δπου 
δλα δένονται μέ μελετημένη άπλό
τητα έκφράσεως, ένώ συγχρόνως 
δίνει εναργέστατα τήν έντύπωσι τού 
άνθρώπου, πού άμφιβάλλει άκόμη 
αν ή ζωή του μπόρεσε νά γίνη άξια 
νά κριθή άπό τον Θεό καί νά τύχη 
συγχωρήσεως. ’Ακόμη, τό έργο έχει 
χάσει τό βάρος της ύλης του, τό 
πνεύμα φαίνεται νά έχη έλευθερωθή 
διά της προσευχής άπό τό σώμα 
ένώ τό τελευταίο τούτο είναι γερά 
προσδεδεμένο μέ τήν βάσι του, τήν 
γή, δπου είναι προωρισμένο μιά μέρα 
νά πάρη τήν θέσι του. Μέ τίς άπλές 
γραμμές του ό Νικόλας κατώρθωσε

νά συλλάβη καί νά δώση δλη τήν 
άπλή ζωή τοΰ Παπαδιαμάντη.

'Όμως δέν είναι τούτο τό έργο 
του καί τό μοναδικό. Τριάντα περί
που χρόνια, άπό τότε πού στά Δε
κεμβριανά κατέστρεψαν τό έργα
στήρι καί τά έργα του καί τον ίδιο 
άπήγαγαν ώς δμηρο, έργάζεται καί 
είναι τέτοια ή άφθονία τής δημιουρ
γίας του, ώστε ένα πλήθος έργων 
άλλα σέ γύψο, άλλα σέ πηλό, άλλα 
σέ πλαστελίνη, άλλα σέ ξύλο κι’ 
άλλα σέ μάρμαρο — προτομές, ολό
σωμα, συνθέσεις — βρίσκονται τό 
ένα κοντά στο άλλο μαρτυρώντας 
τήν έξέλιξι καί τήν ποιότητα τής 
έργασίας του. "Εχουν περάσει τόσα 
χρόνια καί βλέποντάς τον νά κινή- 
ται άνάμεσά τους μέ νεανικό σφρίγος 
καί έργατικότητα αισθάνεσαι σάν 
νάναι χθές, σήμερα, πού άρχισε γε
μάτος άπό φιλόδοξα δνειρα κι’ άγάπη 
γιά τήν τέχνη του. Κι’ δμως τά 
έργα του περικλείουν δλες τίς ώρες 
τής άνησυχίας, τών άμφιβολιών καί 
τής σκληρής άναμονής τών περασμέ
νων χρόνων ώς πού νά φθάση ή σημε
ρινή άναγνώρισις, χωρίς φθορά τού 
«πιστεύω» του, πού έμεινε άκλό- 
νητο καί στέρεο, σάν τό μάρμαρο, 
στήν δημιουργία άνεπανάληπτων έρ
γων μέ τον πραγματικό τους δγκο 
στον χώρο, μέ τήν σωστή δομή τους, 
πού συγκινεΐ, γιατί έχουν τήν αλή
θεια τής ομορφιάς καί στέκονται

μπροστά μας ζωντανά, γιομάτα κί- 
νησι, άνθρώπινα, πού μέσα τους ρέει 
τό ζωογόνο αίμα. Κι άθελα έρχεται 
τό έρώτημα στο νοΰ σου. Ποιά είναι 
ή ζωή τοΰ δημιουργού δλου αυτού 
τοΰ πλήθους τών άγαλμάτων; Άπό 
πού καί πώς ξεκίνησε;

Ό  Νικόλας (Νικόλας Παυλόπου- 
λος τοΰ Δημητρίου καί τής Εύδο- 
ξίας) γεννήθηκε στις 13 Δεκεμ
βρίου 1909 στο χωριό Ά γιος Γεώρ
γιος, τό ψηλότερο χωριό τοΰ Πη- 
λίου, τό όποιο τον χειμώνα λόγω 
τοΰ κρύου σχεδόν δέν κατοικεΐται. 
"Ετσι κι ό Νικόλας μέ τήν πατρική 
οΐκογένειά του έπέστρεφαν στο χω
ριό τους ξανά τήν άνοιξι, δταν τά 
χιόνια έλυωναν άπ’ τά γύρω βουνά 
καί στήν πιο ψηλή κορφή τους πρό
βαλλε προκλητικά ξαπλωμένη ή 
Πέτρινη γυναίκα «πούχαν σκαλί
σει πάνω στο βράχο οί βροχές κι’ 
οί άέρηδες ολόιδια γυναίκα, μέ τίς 
γραμμές τοΰ στήθους καί τών πο
διών μέ τέλεια χαρακτηριστικά σάν 
νάταν νά σοΰ μιλήση», καί πού 
έπειτα άπό πολλά χρόνια μετέφερε 
στο μάρμαρο — τό δραμα τών παι
δικών του χρόνων — ό Νικόλας.

Ή  γλυπτική τον κέρδισε πολύ 
περίεργα καί ξαφνικά. Ξαφνικά, 
γιατί μέχρι τό 1929 πού μπήκε 
στήν Σχολή Καλών Τεχνών, ούδέ- 
ποτε ή σχεδόν ούδέποτε είχε άσχο- 
ληθή μέ τήν ζωγραφική καί τήν 
γλυπτική έκτος άπό τίς ώρες έκεΐ- 
νες πού βοηθούσε τον πατέρα του 
στήν εκκλησιαστική ξυλογλυπτική 
του. "Εως τότε στον Βόλο δπου 
ζοΰσε καί τελείωσε τό Γυμνάσιο τά 
καλλιτεχνικά ένδιαφέροντά του ήταν 
ή μουσική, τό πιάνο, τό θέατρο καί 
τό τραγούδι. Γιά ζωγραφική ούτε 
λόγος νά γίνεται, γιατί γιά τό . . . 
βαρετό αύτό μάθημα στο σχολείο 
είχε πολλές φορές γευθή τήν άξια 
τοΰ μηδενός. Στά 1929 ήρθε γιά τό 
στρατιωτικό του στήν ’Αθήνα καί 
τυχαία πέρασε άπό τό «Άσυλο 
Τέχνης» τοΰ Βέλμου, δπου έξέθετε 
ό γλύπτης Φωκίων Ρώκ άνάγλυφα 
ξυλόγλυπτα, μικρές συνθέσεις καί 
προτομές.

Τότε θυμήθηκε, δτι τά καλοκαί
ρια, πού περιπλανιόταν στις ρεμ- 
ματιές τοΰ Πηλίου γύρω άπ’ τό χω
ριό του, σκάλιζε καμμιά φορά μέ τον 
σουγιά του κανένα μαλακό ξύλο καί 
σκέφθηκε, γιατί δέν θά μποροΰσε νά 
κάμη κι’ αύτός τέτοιες μικροσυνθέ-
* Έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν

«ΠΕΙΡΑ-ΓΚΗ - ΠΑΤΡΑ-Ι-ΚΗ»
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σεις. Δίνει, λοιπόν, έξετάσεις στήν 
Σχολή Καλών Τεχνών καί μέ έγκρι- 
σι τοϋ Γ. Ίακωβίδη κατατάσσεται 
στο τρίτο προκαταρκτικό έχοντας 
καθηγητή τον Θωμά Θωμόπουλο. 
’Ίσως είναι κι ό μοναδικός μαθητής 
του, πού έμεινε μέ την διδασκαλία 
του μόνο, χωρίς ν’ άκολουθήση τον 
δρόμο τοϋ εξωτερικού μετά τήν άπο- 
φοίτησί του, όπως έκαμαν οί περισ
σότεροι μαθηταί τοϋ Θωμόπουλου. 
Τελείωσε τήν Σχολή τό 1935. Γιά 
να βγάλη τά έξοδα της Σχολής

εργαζόταν σέ διάφορα εργαστήρια 
ξυλογλυπτικής.

Ή  έμφυτος κλίσις του προς τήν 
γλυπτική άποκαλύπτεται κατά τήν 
διάρκεια άκόμη τών σπουδών του 
κατά τήν οποίαν, αν καί είχε ν’ 
άναμετρηθή μέ ταλαντούχους συμ- 
μαθητάς του, όπως είναι ό Ν. Πε- 
ραντινός, ό Λ. Λαμέρας κι’ ό Γ. 
Ματαράγκας, διακρίνεται κερδί
ζοντας τό Άβερώφειο βραβείο στήν 
Γ' Προκαταρκτική, τό Γενικό Ά - 
βερώφειο βραβείο όλων τών έργα-

στηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής, 
χαρακτικής, στις Α' καί Δ' τάξεις 
τών Εργαστηρίων, τό Χρυσοϋν με- 
τάλλιον γυμνοϋ άγάλματος στήν Β' 
τάξι τών ’Εργαστηρίων καί στήν 
Γ' τάξι παίρνει τέσσερεις τιμητικές 
διακρίσεις στο σχέδιο γυμνοϋ νυ- 
κτός σέ τέσσερα στάδια έκτελέσεως, 
δηλαδή σ’ ένα τέταρτο τής ώρας 
σέ μισή ώρα, σέ δύο ώρες καί σέ δύο 
μέρες. ’Επίσης σέ προκηρυχθέντα 
διαγωνισμό άπό τό 'Υπουργείο Παι
δείας γιά τό έμβλημα τών Πανελ
ληνίων εκθέσεων έβραβεύθη ή μα- 
κέττα του μέ θέμα τήν Τέχνη.

Παράλληλα μέ τήν γλυπτική με
λετά μόνος του τήν χαρακτική, σέ 
πλάγιο καί όρθιο ξύλο, καί τήν χαλ
κογραφία. ’Εργασία του έξέθεσε μέ
χρι σήμερα σ’ όλες τις Πανελλή
νιες ’Εκθέσεις καί άφησε άρίστας 
εντυπώσεις. Φίλος χαράκτης μοϋ 
συνέστησε ν’ άναζητήσω νά δώ δύο 
έργα του: τον «Μάγκα», σέ πλάγιο 
ξύλο, πού έξέθεσε τό 1932, καί τό 
«Περιμένοντας τό Δάνειο», σέ όρθιο 
ξύλο, πού έξέθεσε τό 1942, καί ομο
λογώ, ότι μόνον ή λέξις «μοναδικά» 
μπορεί νά τά χαρακτηρίση.

’Από τό 1932, δευτεροετής σπου
δαστής, άρχίζει τις εκθέσεις του τις 
άτομικές (10) καί ομαδικές (15) 
έδώ στήν Ελλάδα (’Αθήνα, Θεσ
σαλονίκη, Βόλο καί Λάρισα) ένώ 
συγχρόνως διά τής συμμετοχής του 
σέ έξη Διεθνείς ’Εκθέσεις τοϋ ’Εξω
τερικού προβάλλει τήν ελληνική 
τέχνη. Τό 1958 κερδίζει υποτρο
φία τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως καί 
μελετά τήν γλυπτική καί ζωγρα
φική στήν Ρώμη, Φλωρεντία, Νεά- 
πολι καί Καμάρα. Τό έτος 1972 
κερδίζει τό βραβείο γλυπτικής στήν 
διεθνή έκθεσι τοϋ Crand Palais 
τών Παρισίων μέ τό ξυλόγλυπτο 
έργο του «Σαπφώ».

Σ ’ όλα αυτά τά χρόνια πού πέρα
σαν ό Νικόλας έμεινε πιστός στις 
άρχές τής ρεαλιστικής κλασσικής τέ
χνης, γιατί δέν μπόρεσε νά βρή κα
νένα πλαστικό ενδιαφέρον στήν άφη- 
ρημένη τέχνη καί στά άνεξέλεγκτα 
δημιουργήματα μιάς άνησυχίας θο- | 
λής καί άβέβαιης, πού μάταια ζητούν 
δικαίωσι άπό τον θεατή. Καί σήμερα 
φρονεί ότι μπορεί ν’ άποδώση καί 
νά άναδειχθή κανείς μέ τήν κλασ
σική τέχνη, αν έχη έπιδεξιότητα, 
έμπνευσι, ταλέντο καί βαθειά γνώσι 
τής σχέσεως τών όγκων στο χώρο. 
Τά χαρίσματα αύτά τά διακρίνει 
κανείς σέ πλήθος έργων του.

608



Στο πολυπρόσωπο μνημείο του 
«Γυναίκες της Πίνδου», πού θά 
στηθή στα Γιάννενα, σ’ αύτή την 
υπέροχη πολεμική σύνθεσί του υπάρ
χει ή έμνευσις. Στην «Τοξότρια» 
δπου ή άνάτασις τοϋ κορμιού συμ
βολίζει την έλευθερία της γυναί
κας καί την πεποίθησι, πού μπορεί 
νά έχη στις δυνάμεις της, χαίρεσαι 
την άρμονία των γραμμών. Στήν 
«Σκεπτομένη», ένα σέ φυσικό μέ
γεθος άγαλμα, πού βρήκε την κα
τάλληλη θέσι του στο παραλιακό 
πάρκο τοϋ Λευκοϋ Πύργου τής 
Θεσσαλονίκης, άντυκρύζεις μιά καλ
λίγραμμη καθιστή κοπέλλα νά γυ- 
ρίζη σκερτσόζικα το κεφάλι της στά 
πλάγια, ενα άόρατο μειδίαμα νά δια
γράφεται στά χείλη της καί ποιος 
ξέρει τί νά σκέπτεται. ’Έχει καλο
ζυγισμένο κτίσιμο των όγκων τής 
γυναικείας σάρκας μέ περισσή χάρι 
κι’ άρμονία κινήσεων. Στον «Δι
σταγμό», ένα σέ υπερφυσικό μέγεθος 
γυναικείο άγαλμα, αισθάνεται τήν 
άνατριχίλα, πού νοιώθει ή ζεστή 
κι’ άφράτη σάρκα τής γυναίκας αύ- 
τής στήν πρώτη επαφή της μέ τό 
κρύο νερό τής θαλάσσης καθώς ά- 
πλώνει τό πόδι της νά δοκιμάση γιά 
νά μπή. Καί περιμένεις κοντά σου ν’ 
άκούσης τον παφλασμό τής θαλάσ
σης καθώς είναι έτοιμη, σέ μιά φυ
σική στάσι, νά πέση στο νερό ή 
«Κολυμβήτριά» του.

"Ολα σέ ξεγελούν γύρω σου μέ 
τήν ζωντάνεια τους καί προ παντός 
μέ κείνα τά φυσικά κι’ όλο ζωή μά
τια τους, πού είναι κι’ ένα άπό τά 
έξαιρετικά χαρίσματα των έργων 
του. Είναι μάτια σάν τοϋ «Παύ
λου Λελούδα», τοϋ «Άρχιεπισκό-

Ή  Σκεπτομένη (Μάρμαρο)

Σπ. Βικάτος (Χαλκός)

που ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
Σπυρίδωνος», τοϋ Σκιαθίτη διη- 
γηματογράφου «’Αλεξάνδρου Μω- 
ραϊτίδου», τοϋ «Πανάγου», τών 
«Γυναικών τής Πίνδου», τοϋ «Κε
φαλιού ’Αγοριού», στοχαστικά, 
έρευνητικά, καλωσυνάτα, άθώα κι’ 
άλλα γεμάτα άπελπισία καί καρτερι
κότητα, μάτια πού εκφράζουν όλες 
τις ψυχικές καταστάσεις άπ’ τό γέ
λιο ώς τό κλάμα καί πού σέ συναρ
πάζουν μέ τήν διαύγειά τους, τήν φυ- 
σικότητά τους, τήν άλήθεια τους 
καθώς περιμένεις νά τά δής άπό 
στιγμή σέ στιγμή νά κινηθούν, ν’ 
άφήσουν νά σέ διαπεράση ένα σπιν- 
θηροβόλο βλέμμα ή νά στάξη ένα 
δάκρυ.

Ή  έκτέλεσις τών έργων του δέν 
πρόδωσε ποτέ τήν σύλληψι τής ιδέας, 
τήν έμ—νεύσι, γιατί άπό τήν γέννησι 
τής ιδέας έως τό τέλος, πού θά γίνη 
ένας γλυπτικός όγκος ολοκληρωμέ
νος, θά γίνη πραγματικότητα, στον 
πηλό, στο ξύλο, στόν χαλκό ή στο 
μάρμαρο, σ’ όλα τά στάδια τής δη
μιουργίας είναι αύτός ό μοναδικός 
δημιουργός. ’Αρχίζει άπό ένα μικρό 
πρόπλασμα, δπου μεταφέρει τήν 
πρώτη σκέψι ή τήν πρώτη έντύ- 
πωσι, πού κατέγραψε στό χαρτί. 
’Έπειτα μέ δύο - τρεις προοδευτικές 
μεγεθύνσεις καταλήγει στό οριστικό, 
πού είναι πιά μιά σύνθεσις τών άρε- 
τών, πού φιλοδόξησε νά δώση στό 
έργο του κι’ όχι μιά πιστή άντι- 
γραφή τού μοντέλου του.

Στό πρώτο στάδιο τής ολοκληρω
μένης εργασίας του, πού γίνεται στόν 
πηλό ή στήν πλαστελίνη, εργάζεται 
μέ έμπρεσσιονιστική διάθεσι κι’ οί 
μπουλέτες του διαγράφονται σάν 
ελεύθερες πινελλιές ένός ζωγραφικού

πορτραίτου, δίνοντας έτσι μέ ζωη
ρότητα τά χαρακτηριστικά τού προ
σώπου, πού θέλει νά άποδώση. Κι’ 
είναι τόσο δεμένες οί μπουλέτες 
αύτές ώστε έρχεται νά πιστέψη 
κανείς, ότι όλο τό έργο στήθηκε μο
νομιάς χωρίς νά περάση τά στάδια, 
πού περνά ένα έργο γιά νά όλοκλη- 
ρωθή.

Ή  έργασία αύτή προσαρμόζεται 
περισσότερο στόν χαλκό, γιατί τό 
παιγνίδισμα μέ τις γραμμένες μπου
λέτες σπάζει τήν ψυχρή καί λεία 
επιφάνεια τού χαλκού, χαρίζοντάς 
του στιβαρή εύγένεια καί ζεστασιά, 
όπως φαίνεται στήν εξαίρετη χάλ
κινη προτομή τού ποιητοΰ Κλαυ- 
δίου Μαρκίνα, μιά προτομή ζων
τανή, γεμάτη έκφραστικότητα καί 
πού έπιβεβαιώνει τήν φήμη τού Νι
κόλα, σάν συνθέτη, άφοΰ οί προ
σωπικότητες τού ποιητοΰ καί τού 
γλύπτου, συνταιριασμένες άναδει- 
κνύονται, χωρίς ή μιά νά καλύπτη 
τήν άλλη.

’Αλλά μήπως είναι μόνο ό Μαρ- 
κίνας ή ό Παπαδιαμάντης, πού σέ 
σταματά γιά νά χαρής τήν δημιουρ
γία τους. Τό κάθε τι μέσα στό έργα- 
στήρι του είναι καί μιά άνεπανά- 
ληπτη δημιουργία, πού χρειάζεται 
σελίδες ολόκληρες γιά νά δοθή ή 
άνάλυσίς του, γιατί τό κάθε τι έκεϊ 
μέσα είναι κι’ ένας Νικόλας.

"Εργα του βρίσκονται στις Πινα
κοθήκες Ίωαννίνων, Καλαμάτας, 
Λειψίας καί στό Μουσείο Κόζιτσε, 
σέ διάφορα πάρκα καί κήπους ή σέ 
καταλλήλους χώρους στήθηκαν 'Η 
ρώα πεσόντων (Τσουκαλάδες Λευ- 
κάδος, 'Αγ. Θωμά Θηβών), Προ
τομές καί ’Ανδριάντες.

Γυναίκες τής Πίνδου (Ξύλο)
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ΣΟΛΩΝΟΣ Γ. ΝΙΝΙΚΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΔΙΕΦΥΓΕ εις τήν Δύσιν μία «δια- 
μαρτυρία-έκκλησις» 24 πιστών της 
περιοχές τοΟ Γκρόντο υπέρ του ήγε- 

τικοΰ στελέχους τής κινήσεώς των Ίβάν 
Λαζούτα. Μεταφέρομεν μερικά χαρα
κτηριστικά σημεία:

«’Αγαπητοί άδελφοί καί άδελφαί,
Σας ζητοΟμε νά μνημονεύετε εις τάς 

προσευχάς σας τόν αγαπητόν μας αδελφόν 
Ίβάν Βασιλίεβιτς Λαζούτα, ό όποιος 
εύρίσκεται κάτω άπό άθλιας συνθήκας εις 
τό Ψυχιατρικόν Νοσοκομεϊον τοΟ Ζον- 
τίσκι, εις τήν περιοχήν τοΰ Γκρόντο.

Τήν I Ιην Φεβρουάριου 1970 ό αδελφός 
μας Ίβάν Λαζούτα συνελήφθη καί ώδη- 
γήθη πρός άγνωστον κατεύθυνσιν. Μετά 
άπό πολλάς άναζητήσεις, ή μητέρα του 
καί οί συγγενείς του κατώρθωσαν νά μά
θουν ότι ό Ίβάν εϋρίσκετο εις τό Ψυ
χιατρικόν Νοσοκομεϊον τού Ζοντίσκι 
καί ότι είχεν ύποβληθή «εις ειδικήν 
θεραπείαν», χωρίς ένταλμα συλλήψεως 
καί χωρίς γνωμάτευσιν ιατρικήν.

Πριν συλληφθή καί κλεισθή εις τό 
ψυχιατρικόν άσυλον, ό αδελφός Ίβάν 
είργάζετο έπί 8 χρόνια ώς βαφεύς εις 
πολυτελείς οικοδομάς. Ιδού τό πιστο- 
ποιητικόν των διευθυντών τής έπιχειρή- 
σεως εις τήν όποιαν είργάζετο: «Καθ’ 
δλην τήν περίοδον τής έργασίας του εις 
τήν έπιχείρησίν μας ό Λαζούτα έπέδειξε 
τεχνικήν ικανότητα ύψηλοΰ έπιπέδου.

Είχε πάντοτε τό αίσθημα τής πει
θαρχίας καί ή διαγωγή του ύπήρξεν 
ύποδειγματική. Κανείς εις τό περιβάλ
λον του δέν διεπίστωσεν εις αυτόν τήν 
έλαχίστην νευρικήν διαταραχήν».

'Οταν είσήχθη εις τό ψυχιατρικόν άσυ
λον ό άδελφός μας, τόν έβαλαν μαζί μέ 
τούς φρενοβλαβείς, καί οί ιατροί, συμ- 
φώνως πρός ποηγηθεΐσαν γνωμάτευσιν, 
ήρχισαν νά έφαρμόζουν καί εις αυτόν τόν 
άνθρωπον, τόν κατά πάντα ΰγιή, ψυχή 
καί σώματι, θεραπείαν διά σχιζοφρενείς. 
ΤοΟ έκαμαν μιάν μεγάλην σειράν ένέ- 
σεων ινσουλίνης. Μέ τήν πρώτην ένεσιν 
ό άδελφός μας άρρώστησε καί τότε ήναγ- 
κάσθησαν νά μειώσουν τάς δόσεις.

Ό  άδελφός μας Ίβάν είχε συχνάς 
συνομιλίας μέ τούς ιατρούς. Εις μίαν 
άπό αύτάς ήρώτησε: «Τί θά συμβή έάν 
άρνηθώ τήν πίστιν μου εις τόν Θεόν;

ΙΩΣΗΦ Σ Τ Α Λ ΙΝ
Οί παντοειδείς διώξεις εναντίον των αν
τιπάλων σννεκλόνισαν ολόκληρον τόν κό
σμον.

έάν παύσω νά μεταβαίνω εις τήν ’Εκκλη
σίαν, έάν παύσω νά προσεύχωμαι; Τί 
θά γίνη τότε μέ έμένα;» Άπάντησις: 
«Τότε θά σέ άφήναμεν αμέσως έλεύθερον 
νά γυρίσης εις τό σπίτι σου».

"Ολα αύτά δείχνουν καθαρά τάς προ
θέσεις των καί τάς νέας μεθόδους κατα- 
πιέσεως πού έφαρμόζουν οί άθεοι εις 
βάρος τών πιστών. Όταν οί άθεοι διεπί- 
στωσαν ότι οϋτε αί δίκαι ούτε αί τιμω- 
ρίαι, οΰτε ή διάλυσις τών ένοριών ούτε 
τά πρόστιμα ώδηγοΰσαν εις τήν έπιτυ- 
χίαν, άπεφάσισαν νά χρησιμοποιήσουν 
νέαν μέθοδον διά νά θραύσουν τήν άν- 
τίστασιν τών πιστών: τόν έγκλεισμάν 
των εις τά ψυχιατρικά άσυλα. Έν τούτοις 
ήμποροΟμε νά διακηρύξωμεν μετά τοΰ 
άποστόλου Παύλου: «Πέπεισμαι ότι οϋτε 
θάνατος οϋτε ζωή οϋτε άγγελοι οϋτε 
άρχαί οϋτε δυνάμεις ούτε ένεστώτα οϋτε 
μέλλοντα οΰτε ϋψωμα ούτε βάθος οϋτε 
τις κτίσις έτέρα δυνήσεται ήμάς χωρί-

σαι άπό τής αγάπης τοΰ Θεοϋ τής έν 
Χριστώ Ίησοϋ τώ Κυρίω ήμών» (Ρωμ. 
η 38-39).

Εύχαριστοϋμε τόν Θεόν διότι καθιστά 
τόν άδελφόν μας ικανόν νά διατηρή τήν 
πίστιν του έν μέσω αύτών τών φρικτών 
δοκιμασιών.

Βλέπων ό θεράπων ιατρός του ότι παρ’ 
δλας τάς άπειλάς δέν ήλλασσε γνώμην, 
μίαν ήμέραν, μετά άπό μίαν σειράν ένέ- 
σεων ινσουλίνης, τόν ήρώτησε: «Λοιπόν, 
Λαζούτα, πιστεύεις άκόμη εις τόν Θεόν;» 
Μετά τήν καταφατικήν άπάντησιν τοΰ 
Ίβάν, ό ιατρός συνέχισε: «Είναι φάνε 
ρόν! ’Αλλά δέν θά παύσωμεν έως ότου 
σέ θεραπεύσωμεν τελείως άπό τόν φανα
τισμόν σου»!

Τόν υπέβαλαν εις νέαν θεραπείαν ή 
όποια τόν έκαμε περισσότερον άρρωστον! 
Άπό τάς 11 Μαΐου, τά χέρια του ήρχισαν 
νά φουσκώνουν καί έδοκίμαζε φρικτούς 
πόνους εις δλας τάς άρθρώσεις. Τήν 18 
Μαΐου έπεσεν εις τό κρεββάτι. Είναι 
τόσον βαρειά άρρωστος, ώστε δέν ήμ- 
πορεϊ, χωρίς βοήθειαν, νά κινηθή εις τό 
κρεββάτι του. ’Εν τούτοις, δόξα τώ Θεώ, 
τό πνεΰμα του δέν έλύγισε! Είναι γεμάτος 
χαράν καί λέγει: «Έάν ό Κύριος τό 
έπιτρέψη, είμαι έτοιμος νά άποθάνω διά 
τό όνομά του, καί ουδέποτε θά τόν άρ
νηθώ».

6. Άλλη περίπτωσις έγκλειστου εις 
τά ψυχιατρικά άσυλα είναι ή τοΰ Βασίλι 
Ίβάνοβιτς Τσερνίκωφ.

Διπλωματούχος τής Σχολής Πρακτικών 
Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λέ- 
νιγκραντ, καθηγητής τών Μαθηματικών 
εις τό Τεχνολογικόν Ίνστιτοΰτον τής 
Μόσχας, ό Τσερνίκωφ είναι έγγαμος 
καί πατέρας ένός άρρενος τέκνου άνη- 
λίκου. Κατά τάς έλευθέρας ώρας τής ήμέ- 
ρας ήσχολείτο μέ τήν σύνθεσιν ποιημά
των, μέ τήν συγγραφήν διηγημάτων καί 
φιλοσοφικών μελετών, τάς όποιας έδειξεν 
εις φίλους του νά διαβάσουν. Ένας έξ 
αύτών τόν κατήγγειλε εις τήν Μυστικήν 
Αστυνομίαν. Τό κατηγορητήριον έστη- 
ρίχθη εις τά γραπτά αύτά δοκίμια, διότι 
εις αύτά διηρωτάτο ό συγγραφεύς: «πότε 
ή Ρωσία θά άποκτήση πάλιν τήν πνευμα
τικήν έλευθερίαν;» Μεγάλο έγκλημα,
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κατά τήν Καγκεμπέ! Συνελήφθη τόν Μάρ
τιον του 1970 καί άμέσως έξητάσθη από 
έπιτροπήν ψυχιάτρων, οί όποιοι έκαμαν 
τήν διάγνωσιν: «Χρονιά σχιζοφρένεια, 
τύπου παρανοϊκού»! "Οπως συμβαίνει 
είς αύτάς τάς περιπτώσεις, τό δικαστή ριον 
τόν κατεδίκασεν είς «υποχρεωτικήν θε
ραπευτικήν άγωγήν είς ειδικόν ψυχια
τρικόν άσυλον». Ό  κατηγορούμενος 
κατεδικάσθη χωρίς νά παραστή ό ίδιος 
είς τό δικαστήριον (!) καί έλαβε γνώσιν 
τής «διαγνώσεως» των ιατρών καί τής 
άποφάσεως τού δικαστηρίου ένάμισυ 
μήνα μετά τήν σύλληψίν του!

Ό  Βασίλι Τσερνίκωφ, μέσα άπό τό 
τρομερόν ψυχιατρικόν άσυλον, κατόρ
θωσε νά άπευθύνη τήν κατωτέρω αγω
νιώδη έκκλησιν:

«Όταν κανείς είναι «ζωντανός θαμ
μένος» είς τό ψυχιατρικόν άσυλον, είναι 
δύσκολον νά καταλάβη άν ζή, έκτος άν 
συμβή κανένα θαύμα ή κάποιοι «τυμβω
ρύχοι» τόν ξεθάψουν πριν πεθάνη πρα
γματικά. Όπίσω άπό τούς τοίχους ένός 
άσύλου, είναι δύσκολον νά καταλάβη 
κανείς άν είναι υγιής διανοητικός . . .

» . . .Αυτήν τήν στιγμήν, είς τήν 'Ισπα
νίαν, γίνεται μία δίκη κεκλεισμένων τών 
θυρών. Δικάζουν 16 Βάσκους έθνικιστάς, 
καί ή Σοβιετική Ένωσις άγανάκτεΐ! 
Κατά τόν ίδιον χρόνον, είς τήν Σοβιετι
κήν Ένωσιν, δικάζουν 11 Εβραίους διά 
μόνον τόν λόγον ότι ζητούν νά μετανα
στεύσουν είς τό ’Ισραήλ. Διατί ό Ρωσικός 
λαός σιωπά; Είς τήν ’Αμερικήν έχουν 
συλλάβει τήν Άντζελα Ντέϊβις. "Ολος 
ό κόσμος γνωρίζει τήν τύχην της, έχει 
τούς δικηγόρους της, κυκλοφορούν έκ- 
κλήσεις υπέρ αυτής. Καί έγώ στερούμαι 
άπό όλα τά δικαιώματά μου. Ούτε μίαν 
φοράν δέν συνήντησα δικηγόρον, δέν 
παρευρισκόμην είς τό δικαστήριον πού 
μέ κατεδίκασε, δέν ήμπορώ νά προβώ 
είς διαμαρτυρίαν ούτε έχω τό δικαίωμα 
νά κάμω απεργίαν πείνης. Είδα προσω
πικός τήν μεταχείρισιν πού ύφίστανται 
οί πολιτικοί κρατούμενοι τών ψυχιατρι
κών άσύλων όταν έπιχειρούν νά διαμαρ- 
τυρηθοΟν άρνούμενοι τήν τροφήν ή τήν 
ψυχιατρικήν «θεραπείαν»: τούς δένουν, 
τούς κάμνουν ένέσεις, πού παραλύουν, 
τούς ταΐζουν καί τούς ύποβάλλουν είς 
«θεραπείαν» διά τής βίας. 'Ο κατάδικος 
Β. Μπορίσωφ διαμαρτύρεται τώρα έπί 
δύο χρόνια: τού κάμνουν «θεραπείαν» 
μέ άμιναζίνην, μέ αποτέλεσμα τήν φθοράν 
τής προσωπικότητάς του, τήν μείωσιν τής 
διανοητικής ίκανότητος, τήν καταστρο
φήν τού συναισθήματος, τήν άπώλειαν 
τής μνήμης του. ’Αλλά τό άποτέλεσμα 
τό πιό φοβερόν τής «θεραπείας» αύτής 
είναι ή έξαφάνισις έκείνου πού είναι τό 
βασικώτερον στοιχείον κάθε άτόμου: 
Είναι ό θάνατος τού πνεύματος. Αύτοί 
πού ύφίστανται τήν «θεραπείαν» τής 
άμιναζίνης δέν είναι πλέον ικανοί νά 
διαβάζουν^ Γίνονται όλονέν καί περισσό
τερον παχεϊς καί πρωτόγονοι διανοητι
κός. Ά ν καί φοβούμαι τόν θάνατον, θά 
έπροτιμοΰσα νά μέ τυφεκίσουν. Τί τρο
μερόν! Καί μόνον νά σκεφθή κανείς 
ότι θέλουν νά τσακίσουν καί νά μολύνουν 
τήν ψυχήν του! Φαντασθήτε μίαν άγνήν 
νεαράν κόρην νά τήν κλείνουν είς ένα 
κελλίον φυλακής καί νά τής λέγουν: 
«Περίμενε, μετ’ όλίγον θά έλθουν νά 
σέ βιάσουν»! Τί θά αίσθανθή; ’Αλλά, 
δι’ αύτήν είναι μόνον τό σώμα της πού

θά βιασθή, ένώ δι’ έμέ είναι ή ψυχή μου. 
Κάμνω έκκλησιν πρός τούς πιστούς. 
Εύρίσκεται έδώ, άπό 25 έτών, ό Ν. Μπρο- 
λάβσκυ, ένας πιστός. Τού προσβάλλουν 
τά θρησκευτικά του αισθήματα, απαιτούν 
νά άπαρνηθή τήν πίστιν του, καί τόν 
άπειλοΰν ότι άλλοιώς δέν θά τόν άφήσουν 
έλεύθερον. Χριστιανοί! Οί έν Χριστώ 
άδελφοί σας ύποφέρουν! Μή δέχεσθε 
νά χορηγούν είς ένα άνθρωπον ύγιή 
χημικάς ούσίας πού καταστρέφουν τήν 
ψυχήν! . .  .

Οί κομμουνισταί έχουν έφεύρει ένα 
τρομερόν δπλον διά νά απαλλαγούν 
άπό έκείνους πού δέν σκέπτονται όπως 
αύτοί. Ό χ ι μόνον δέν διστάζουν νά τούς 
έγκλείσουν είς τά ψυχιατρικά άσυλα- 
φυλακάς, άλλ’ άκόμη προβαίνουν καί 
είς τήν έγκληματικήν πράξιν νά τούς 
χορηγούν δι’ ένέσεων χημικάς ούσίας, 
αί όποΐαι καταστρέφουν τήν προσωπι
κότητα καί έξαφανίζουν τό λογικόν. Ή  
στατιστική λέγει πολλά: οί πολιτικοί 
κατάδικοι κρατούνται, κατά μέσον όρον, 
περισσότερον χρόνον άπό τούς κλέπτας 
καί φονεΐς. Έγώ ό ίδιος έχω συναντήσει 
φονεϊς, οί όποιοι ένεκλείσθησαν είς τάς 
φυλακάς διά τρίτην φοράν. Θεωρούν οί 
κρατούντες, ότι είναι όλιγώτερον έπι- 
κίνδυνος ένας δολοφόνος, παρά ένας 
ιδεολογικός αντίπαλος.

Ποιας άποδείξεις έχουν οί ψυχίατροι 
ότι είμαι τρελλός; "Ολοι οί γνωστοί 
καί φίλοι μου μαρτυρούν, ότι δέν τούς 
ήλθε ποτέ είς τόν νούν των ότι είμαι 
τρελλός, καί οί ψυχίατροι κατόρθωσαν 
είς μίαν καί ήμίσειαν ώραν νά διαπιστώ
σουν τό αντίθετον! Ό  μέσος άνθρωπος 
θά άπαντούσε: «Όλοι οί τρελλοί νομί
ζουν τόν έαυτόν των ύγιή». Άλλ’ ή ιδία 
αυτή σκέψις τού μέσου ανθρώπου δέν 
έπρυτάνευε καί όταν ήκούοντο αί κραυ- 
γαί έκατομμυρίων άθώων, καταδικασθέν- 
των ύπό τού Στάλιν; Καί έν τούτοις ήλθεν 
ή στιγμή νά άποκατασταθοΰν, μετά τόν 
θάνατον τού έρυθροΰ δικτάτορος, ζών- 
τες ή νεκροί, στρατάρχαι καί ύπουργοί, 
συγγραφείς καί έπιστήμονες, διπλωμάται 
καί μηχανικοί! Υπέβαλαν είς μαρτύρια 
ένα μεγάλον έπιστήμονα, τόν Ακαδημαϊ
κόν Βαβύλωφ καί έν τούτοις κανείς δέν 
έτόλμησε νά ύψώση τήν φωνήν του καί 
νά τόν ύπερασπισθή. Ή  Καγκεμπέ 
είναι βουτηγμένη είς τό αίμα έκατομμυ
ρίων θυμάτων. Κανείς δέν ήμπορεΐ νά 
τήν σταματήση. Περιμένω μέ τρόμον, 
κάθε στιγμήν, νά έλθουν νά μέ δέσουν 
καί νά μέ υποβάλουν είς τήν δι’ ένέσεων 
θεραπείαν. Ώ! έγκλημα τρομερόν καί 
άνευ προηγουμένου! Ζητώ μίαν ιατρι
κήν γνωμάτευσιν άντικειμενικήν! Ζητώ 
νά μέ δικάσουν δημοσίως! ’Εάν υπάρ
χουν ψυχίατροι άμερόληπτοι, άς έξετά- 
σουν τήν περίπτωσίν μου. Αί καταθέσεις 
τών μαρτύρων είναι είς τήν διάθεσίν των, 
αί πράξεις μου έπίσης, έκτος άπό έκείνας 
πού είναι κρυμμένοι είς τά άρχεϊα τής 
Καγκεμπέ . . .  Έζησα έπί έπτά χρόνια 
ήσύχως. Έτερμάτισα τάς σπουδάς μου, 
είργάσθην, ένυμφεύθην, καί διεπαιδαγώ- 
γησα τό παιδί μου. Κατήρτιζα τήν διδα
κτορικήν μου διατριβήν. Οί φοιτηταί μέ 
αγαπούσαν καί κατείχα διακεκριμένην 
θέσιν είς τό περιβάλλον τών προϊσταμέ
νων καί τών συναδέλφων μου. Μέ μίαν 
λέξιν, οί ψυχίατροι δέν ήμποροΰν νά 
σημειώσουν ούτε τήν έλαχίστην άνω- 
μαλίαν είς τήν συμπεριφοράν μου κατά

τήν περίοδον αύτήν. Καί εύρέθησαν τρεις 
ψυχίατροι άμαθέστατοι, μή γνωρίζοντες 
τίποτε άπό φιλοσοφίαν, νά έκφέρουν 
γνώμην διά τό ποιόν τών μεταφυσικών 
μου ιδεών! Διατί δέν κρίνουν καί τόν 
Αϊνστάιν καί τήν μοντέρναν φυσικήν, 
ή όποια προϋποθέτει έπίσης δεδομένα 
πού δέν έπαληθεύονται;

Αισθάνομαι πολύ καλά, καί έν τούτοις 
αυτοί έπιμένουν νά μέ «φροντίζουν» 
ιατρικός. Μοϋ έδήλωσαν ότι μετά τάς 
«φροντίδας» αύτάς θά είμαι ίκανός νά 
έργασθώ μόνον ώς λογιστής, άλλά περί 
δημιουργικής έργασίας ούτε λόγος νά 
γίνεται. Θέλουν νά μοϋ άφαιρέσουν 
κάτι περισσότερον άπό τήν ζωήν μου: 
τήν ψυχήν μου. Ούτε αύτό τό χιτλερικόν 
καθεστώς έφήρμοσε ποτέ είς τήν Γερ
μανίαν «θεραπευτικήν άγωγήν» είς άν- 
θρώπους ύγιεϊς, μέ σκοπόν νά τούς μετα- 
βάλη είς ύποτεταγμένα κτήνη. Οί φυλα
κισμένοι είς τά νοσοκομεΐα-φυλακάς 
τής Σοβιετικής Ένώσεως στερούνται 
παντός δικαιώματος καί κρατούνται έν 
μέσοι φονέων καί τρελλών!

Τά γεγονότα αύτά θά έμβάλουν είς 
σκέψεις τήν σοβιετικήν κοινωνίαν; Εί
ναι πού όλίγον πιθανόν ότι ή φωνή μου θά 
άκουσθή καί δι’ άλλην φοράν είς τόν κό
σμον αύτόν! ’Εάν δέν έδίστασαν νά τυ
φεκίσουν τόν μεγάλον ποιητήν Γκουμί- 
λεφ, έάν άφησαν νά σαπίση είς τάς φυλα
κάς ό μεγάλος έπιστήμων, ό διεθνώς 
γνωστός ακαδημαϊκός Βαβύλωφ, τότε, 
ένα νεύμα τής Καγκεμπέ φθάνει διά νά 
έξαφανίσουν έμέ, τόν Τσερνίκωφ, ό 
όποιος δέν είμαι ούτε διάσημος ούτε 
γνωστός. . . Φοβούμαι τόν θάνατον, 
άλλά θά τόν δεχθώ. Φοβούμαι πολύ τά 
βασανιστήρια. Ά λλ’ ύπάρχει ένα βασα- 
νιστήριον, πού είναι χειρότερο άπό 
όλα, καί αύτό είναι πού μέ περιμένει: 
ή έγχυσις χημικών ουσιών είς τόν έγκέ- 
φαλόν μου. Οί σοβιετικοί κοινωνιολό
γοι, σφαγείς καί καννίβαλοι τού 20οΰ 
αίώνος, δέν διστάζουν νά καταστρέψουν 
τό πνεύμα μου. Θά μείνω ίσως ζωντανός, 
άλλά δέν θά είμαι πλέον ίκανός νά 
γράψω ούτε ένα στίχον οΰτε κάν νά σκέ- 
πτωμαι. Ήμπορεΐτε νά φαντασθήτε πρά
γμα πιό φοβερόν;

Ή  σοβιετική κοινωνία μας «ή ακτινο
βολούσα καί φιλάνθρωπος» κατέχει τό 
δικαίωμα νά καταστρέφη τάς ψυχάς τών 
ιδεολογικός αντιπάλων της μέ τήν βοή
θειαν χημικών ούσιών. Είτε όμιλό, είτε 
δέν όμιλό, ή τύχη μου είναι κανονισμένη. 
Η άπόφασις διά τήν «θεραπείαν» μου 

έχει ληφθή καί έφαρμόζεται . . .».
7. Είναι πολύ παρήγορον καί εύχάρι- 

στον ότι είς τάς τάξεις τών Ρώσων ψυ
χιάτρων υπάρχουν πολλοί οί όποιοι 
δέν εύθυγραμμίζονται πρός τάς απαιτή
σεις τού καθεστώτος καί δέν έννοοΰν 
νά παρεκκλίνουν άπό τήν εύσυνείδητον 
έπιτέλεσιν τού καθήκοντός των. Υπάρ
χουν ψυχίατροι οί όποιοι δέν δέχονται 
νά γνωματεύσουν ψευδός διά τούς όδη- 
γουμένους πρός αύτούς «άσθενεΐς» καί 
άναλαμβάνουν δλας τάς συνέπειας τής 
τιμίας στάσεώς των.

Έμνημονεύσαμεν άνωτέρω τήν γεν- 
ναίαν στάσιν τών ψυχιάτρων τής Τασκέν
δης, οί όποιοι έξήτασαν τόν στρατηγόν 
Γκριγκορένκο. Εΐδαμεν μέ πόσην ευσυ
νειδησίαν έγνωμάτευσαν ότι ό στρατηγός 
ήτο άπολύτως υγιής διανοητικός καί 
ότι δέν είχεν καμμίαν άνάγκην ιατρικής
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«περιθάλψεως». ’Ασχέτως, αν εύρέθησαν 
κατόπιν «εύθυγραμμιομένοι» συνάδελφοί 
των, οί όποιοι έγνωμάτευσαν τά άντί- 
θετα!

Τήν ευσυνειδησίαν καί γενναιότητα 
ένός άκόμη σοβιετικοΟ ψυχιάτρου πα
ρουσιάζει καί ή άληθινή ίστορία μιας 
άλλης έγκλειστου τώ.ν ψυχιατρικών άσυ
λων, τής Ναταλίας Γκορμπανέφσκαγια, 
πού τήν συναντήσαμε καί άνωτέρω. "Ας 
τήν παρακολουθήσωμεν:

Ή  Ναταλία Γκορμπανέφσκαγια, ήλι- 
κίας 33 έτών, είναι ποιήτρια. Κατήρτισε 
λοιπόν μίαν συλλογήν ποιημάτων, ύπό 
τόν τίτλον «Μεσημβρία», ή όποια έξε- 
δόθη είς τήν Δύσιν καί μετεφράσθη εις 
πολλάς γλώσσας. Τά ποιήματά της 
είναι έμπνευσμένα άπό τήν έκδήλωσιν 
διαμαρτυρίας τών Ρώσων πολιτών πού 
έγιναν είς τό τέλος Αύγούστου 1968, 
είς τήν ’Ερυθρόν Πλατείαν, κατά τής 
σοβιετικής είσβολής είς τήν Τσεχοσλο
βακίαν. Τότε συνελήφθησαν πολλοί, 
μεταξύ τών όποιων καί ή Ναταλία, ή 
όποια είχε λάβει μέρος είς τήν έκδήλω- 
σιν. Δέν ήσθάνθη όμως καθόλου δυστυ
χής είς τήν φυλακήν, τουναντίον έχαιρε 
καί έκαυχότο, όπως τουλάχιστον άπο- 
δεικνύεται άπό μίαν έπιστολήν της: 
«Έγώ καί οί φίλοι μου είμεθα εύτυχι- 
σμένοι διότι έλάβαμε μέρος είς τήν έκ- 
δήλωσιν αυτήν, καί τούτο διότι ήμπορέ- 
σαμε, έστω καί δι’ όλίγην ώραν, νά 
κάμωμεν ένα φράγμα είς τό άσυγκράτη- 
τον ρεύμα τού ψεύδους καί τής δειλής 
σιωπής, διότι άπεδείξαμεν ότι όλοι οί 
πολΐται τής χώρας μας δέν έπιδοκιμά- 
ζουν τήν βίαν, τήν συντελουμένην έν 
όνόματι τού σοβιετικού λαού».

'Η Γκορμπανέφσκαγια συνελήφθη διά 
δευτέραν φοράν τόν Νομέβριον τού 1969, 
διά «τήν διασποράν συκοφαντικών φη
μών είς βάρος τις Σοβιετικής Ένώσεως». 
Τότε έκλήθη νά τήν έξετάση ό ψυχίατρος 
Ίανουτσέφσκυ. Ό  εύσυνείδητος καί γεν
ναίος αύτός ιατρός άπεφάνθη ότι ή γυ
ναίκα αύτή «είναι άπολύτως ύγιής δια- 
νοητικώς, δέν παρουσιάζει κανένα ίχνος 
σχιζοφρένειας, καί έπομένως δέν έχει 
άνάγκην θεραπείας είς ψυχιατρικήν κλι
νικήν».

Τά όργανα όμως τής Μυστικής ’Αστυ
νομίας δέν έμειναν καθόλου εύχαριστη- 
μένα άπό τήν γνωμάτευσιν αύτήν τού Ια
τρού Ίανουτσέφσκυ καί δι’ αύτό έστει
λαν τήν «άσθενή» είς τό γνωστόν μας 
Ίνστιτοΰτον Σέρμπσυ είς τήν Μόσχαν, 
όπου οί ιατροί έγνωμάτευσαν περί τού 
άντιθέτου! Καί ώς άπόδειξιν έφεραν 
ότι ή «άσθενής δέν άπαρνεΐται τάς πρά
ξεις της καί πιστεύει ότι έπραξε καλά. 
Μάς κάνει τόν διδάσκαλον καί δηλώνει 
ότι ένήργησε κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
διά νά ήμπορή νά μή έντρέπεται κάποτε 
μπροστά είς τά παιδιά της! Αύτό άπο- 
δεικνύει ότι ή Γκορμπανέφσκαγια πάσχει 
άπό χρονιάν σχιζοφρένειαν καί ότι 
πρέπει νά ύποβληθή είς θεραπείαν είς 
ειδικήν ψυχιατρικήν κλινικήν».

Κατά τήν διάρκειαν τής δίκης (έν 
άπουσίμ τής κατηγορουμένης) ή δικη
γόρος ύπερασπίσεως Σ. Καλλιστράτοβα 
έζήτησεν ιατρικήν έπανεξέτασιν τής 
κατηγορουμένης, διότι ό ιατρός Ίανου
τσέφσκυ δέν εύρε ούτε τό έλάχιστον 
σύμπτωμα φρενοβλαβείας. Ή  αίτησις 
άπερρίφθη ..  .

'Η Γκορμπανέφσκαγια ένεκλείσθη κατ’

άρχάς είς τό νοσοκομείον-φυλακή τής 
Μπουτύρκα. Κατόπιν όμως, έπειδή έτόλ- 
μησε νά κάμη άπεργίαν πείνης, τήν 
μετέφεραν είς τά ένδότερα τής χώρας, 
είς τό ψυχιατρικόν άσυλον τού Καζάν! 
Ματαίως τά παιδιά της περιμένουν νά 
ϊδουν τήν μητέρα των είς τό σπίτι. . .

Σήμερα ή Ναταλία, μετά τήν έφαρμο- 
γήν τής «θεραπευτικής άγωγής», έχει 
περιπέσει είς κατάστασιν άπαθείας, εί
ναι αδιάφορος δι’ όλα. Δέν ένθυμείται 
τά όνόματα τών φαρμάκων πού τής δί
δουν. ‘Υπό τήν έπίδρασιν αυτών, δέν 
γνωρίζει μιας στιγμής άνάπαυσιν, γυρί
ζει γύρω-γύρω μέσα είς τό κελλί της, 
άπό τόν ένα τοίχον είς τόν άλλον.

"Ενα άκόμη τραγικόν θύμα τής νέας 
μεθόδου τών Σοβιετικών νά έξουδετερώ- 
σουν πάντα άντιτιθέμενον είς τήν γραμ
μήν τού κόμματος καί τήν έπίσημον ιδεο
λογίαν.

8. Ή  έφεύρεσις όμως αύτή τών Σοβιε
τικών, πού συνιστα έσχάτην περιφρόνη- 
σιν πρός τήν έννοιαν «άνθρωπος», έπρο- 
κάλεσε πολλάς διαμαρτυρίας καί είς τό 
έσωτερικόν τής Σοβιετικής Ένώσεως 
(όσον τούτο είναι δυνατόν έκεΐ) καί είς 
τό έξωτερικόν.

Βεβαίως, είς τό έσωτερικόν ήμποροΰ- 
σαν νά όμιλήσουν μόνον αί διεθνούς 
προβολής προσωπικότητες, αί όποίαι 
λόγω τού κύρους των καί τής παγκοσμίου 
φήμης των, ήτο δύσκολον νά έλκύσουν 
έπάνω των τάς άντεκδικήσεις τής Μυ
στικής ’Αστυνομίας. Καί τοιαΰται προ
σωπικότητες ήσαν όλίγαι, όπως π.χ. ή 
τού διασήμου πυρηνικού έπιστήμονος 
Άντρέϊ Ζαχάρωφ καί τού έπίσης διασή- 
μου συγγραφέως ’Αλεξάνδρου Σολζενί- 
τσιν.

Πράγματι, οί δύο μεγάλοι αύτοί άνδρες 
τής Σοβιετικής Ένώσεως ύψωσαν φωνήν 
διαμαρτυρίας διά τό διαπραττόμενον 
πρωτοφανές έγκλημα καί άνοσιούργημα 
είς βάρος άθώων πολιτών.

'Ετσι, ό Άντρέϊ Ζαχάρωφ άνέλαβε τήν 
ύπεράσπισιν καί διεμαρτυρήθη έντόνως 
διά τόν έγκλεισμόν είς τά ψυχιατρικά 
άσυλα ένός άξιοθαυμάστου νέου, τού 
Βλαδιμήρου Μπουκόφσκυ.

Χ Ε Ν Ρ Υ  ΓΙΑΚΟΝΤΑ
Αιευθνντής τής Σοβιετικής Μυστικής 'Α 
στυνομίας. Είχε διατάξει έξορίαν καί έκτέ- 
λεσιν έκατοντάδων πολιτών.

’Αλλά ποιος είναι ό Βλαδίμηρος Μπου
κόφσκυ; Ούτος έγεννήθη τό 1942. Έ- 
σπούδασε Βιολογίαν είς τό Πανεπιστή- 
μινο τής Μόσχας, μόνον ένα χρόνον. 
Δέν κατώρθωσε νά περατώση τάς σπου- 
δάς του, διότι κατά τό μετά ταΰτα διά
στημα πολλάκις συνελήφθη καί ένε
κλείσθη είς φυλακάς καί ψυχιατρικά 
άσυλα.

Διά πρώτην φοράν συνελήφθη είς ήλι- 
κίαν 18 έτών, διά συμμετοχήν του είς 
έκδηλώσεις πρός παροχήν περισσοτέρων 

• έλευθεριών. Τήν 1 Ιουνίου 1963 συνε
λήφθη έκ νέου. Αύτήν τήν φοράν διότι 
διέδιδε τό άπηγορευμένον βιβλίον τού 
Τζίλας, «Ή νέα τάξις». Καταδικασθείς 
ένεκλείσθη είς τό ψυχιατρικόν άσυλον 
τής όδοΰ Άρσενάλναγια τού Λένιν- 
γκραντ. Είς αύτό τό καταθλιπτικόν περι
βάλλον, μεταξύ τών φρενοβλαβών, έπέ- 
ρασεν ένα έτος καί τέσσαρας μήνας.

Άποφυλακισθείς τόν Φεβρουάριον τού 
1965 συνελήφθη έκ νέου τόν Σεπτέμβριον 
τού ίδιου έτους, διότι είχε τό θάρρος νά 
έκδηλωθή υπέρ τών συγγραφέων Σινιά- 
φσκυ καί Ντάνιελ. Τώρα κάμνει ένα 
γύρον είς τά ψυχιατρικά άσυλα τού Λιουμ- 
πλίνο, τής Στολμπόβαγια, τού Ινστιτού
του Σέρμπσκυ.

Άφεθείς έλεύθερος, συνελήφθη καί 
πάλιν, διότι τήν 22 Ίανουαρίου 1967 
ώργάνωσεν είς τήν πλατείαν Πούσκιν 
τής Μόσχας μίαν έκδήλωσιν ύπέρ τών 
συγγραφέων Γκαλάνσκωφ, Ντομπροβόλ- 
σκυ, Λάγκοβα καί Ρανζιέφσκυ, οί όποϊοι 
είχαν συλληφθή ύπό τής ’Αστυνομίας. 
Κατεδικάσθη τότε είς καταναγκαστικά 
έργα 3 έτών καί άπεφυλακίσθη τόν ’Ια
νουάριον τού 1971.

Διά τόν Μπουκόφσκυ, ό γνωστός μας 
άπό προηγούμενον άρθρον, Χριστιανός 
συγγραφεύς Άνατόλι Λεβίτιν-Κράσνωφ, 
πού τόν έγνώρισε ώς συγκρατούμενόν του 
είς τάς φυλακάς, γράφει τά έξής:

«Ό Μπουκόφσκυ είναι ένας άνθρωπος 
μέ έξαιρετικά προσόντα. Είναι πρόσωπον 
ήρωϊκόν. Αύτήν τήν στιγμήν κανείς 
δέν είναι ίσος πρός αύτόν είς τήν Ρω
σίαν». Ύπέρ αυτού, τού γενναίου ίδεο- 
λόγου μαχητού συνηγόρησε καί διεμαρ- 
τυρήθη ό Άντρέϊ Ζαχάρωφ.

9. 'Υπέρ τών έγκλειστων είς τά ψυ
χιατρικά άσυλα έλαβε θέσιν καί διεμαρ- 
τυρήθη έντόνως καί ό γνωστός είς όλους 
διάσημος σοβιετικός συγγραφεύς Αλέ
ξανδρος Σολζενίτσιν. Όταν άκόμη εύ- 
ρίσκετο είς τήν Ρωσίαν, είς άνοικτήν 
έπιστολήν του, ύπό ήμερομηνίαν 15-6- 
1970, έγραφε μεταξύ άλλων καί τά έξής:

«Ιδού πώς ζούμε!
«Χωρίς ένταλμα συλλήψεως, χωρίς 

λόγους Ιατρικής φύσεως, τέσσαρες άστυ- 
νομικοί καί δύο «Ιατροί» παρουσιάζονται 
είς ένα άνθρωπον καλώς έχοντα. Οί 
ιατροί δηλώνουν ότι είναι φρενοβλαβής 
καί ό έπί κεφαλής τών άστυνομικών 
φωνάζει: «Είμεθα όργανα τής τάξεως. 
Όρθιος!» Αμέσως τού βάζουν χειροπέ- 
δας καί τόν όδηγοΰν είς τό Ψυχιατρεϊον.

Αύτό ήμπορεί νά συμβή αύριον είς 
όποιονδήποτε άπό ήμάς. Συνέβη μέ τόν 
Ζορές Μεντβιέντιεφ, έπιστήμονα Ιατρόν, 
συγγραφέα έργων έπιστημονικών, πνεύμα 
εύφυές καί σπινθηροβόλον καί έπί πλέον 
άνθρωπον μεγάλης καλωσύνης (γνωρίζω 
προσωπικώς τήν άφιλοκερδή βοήθειαν 
πού προσέφερεν είς άρρώστους, οί όποιοι 
ά.τέθνησκαν έγκαταλελειμμένοι άπό δ-
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λους). Είναι ακριβώς αύτή ή ποικιλία τών 
φυσικών του χαρισμάτων πού τού κατα
λογίζουν ώς «διανοητικήν ανωμαλίαν»: 
«ντουμπλάρισμα τής προσωπικότητος», 
«παρέκκλισις παθολογική», «κακή προ
σαρμογή εις τό κοινωνικόν περιβάλλον»!

’Επειδή δέν σκέπτεσαι όπως είναι 
καθωρισμένον άπό τό καθεστώς, είσαι 
ανώμαλος διανοητικώς. 'Ως πρός έκεί- 
νους πού έχουν «προσαρμοσθή» εις τόν 
τρόπον τού σκέπτεσθαι τού καθεστώτος, 
αύτοί πρέπει νά σκέπτωνται κατά τόν 
ίδιον τρόπον όλοι. Δέν βλέπω πώς θά 
τεθή τέρμα εις τήν ύπόθεσιν αύτήν. ’Ακό
μη καί αΐ διαμαρτυρίαι τών πιό μεγάλων 
άνδρών τής Ρωσίας προσκρούουν εις τόν 
τοίχον . . .

Καί νά έπρόκειτο διά μίαν μόνον πε- 
ρίπτωσιν; Τά θύματα είναι πολλά. 'Ορι
σμένα είναι γνωστά, τά περισσότερα 
άγνωστα.

Ψυχίατροι δουλοπρεπεϊς καί έπίορκοι 
χαρακτηρίζουν ώς «διανοητικήν πάθη- 
σιν» τό ένδιαφέρον ώρισμένων πολιτών 
διά τά κοινωνικά ζητήματα ή ένα ένθου- 
σιασμόν διά πιό φιλελευθέρας ιδέας.

Πρέπει νά ίδωμεν τό πράγμα καθαρά: 
νά συλλαμβάνωνται άνθρωποι, υγιείς 
κατά τόν νούν, έπειδή σκέπτωνται έλεύ- 
θερα, καί νά έγκλείωνται εις τά ψυχια
τρεία, αύτό είναι δολοφονία τού πνεύ
ματος, είναι μία παραλλαγή τών «θα
λάμων αερίων» καί μάλιστα πιό άποτρό- 
παιη. ’Εγκλήματα τέτοια δέν λησμονοΰν- 
ται ποτέ καί έκεϊνοι πού λαμβάνουν 
μέρος εις αότά θά κριθούν καί θά κατα- 
δικασθοΰν ζωντανοί ή νεκροί».

Υπερασπιστής τών θυμάτων τής νέας 
αύτής απαίσιας τακτικής τών Σοβιετικών 
παρουσιάζεται καί ό διάσημος φυσικός 
έπιστήμων καί έφευρέτης Βαλερί Τσα- 
λίτζε. Λόγιρ τού έπιστημονικοϋ του κύ
ρους καί τής φήμης του ήμπορεί, άτιμω- 
ρητί, νά διαμαρτύρεται όσάκις γίνονται 
γνωστά «έπεισόδια» αυτού τού τύπου.

10. Καί εις τό έξωτερικόν έχομεν 
ζωηράς άντιδράσεις κατά τού άπαραδέ- 
κτου αυτού φαινομένου πού κατεξευτε- 
λίζει τόν σύγχρονον πολιτισμόν.

’Από πλευράς ιατρών έχομεν μίαν 
έντονον διαμαρτυρίαν τών Καναδών ψυ
χιάτρων τών άνηκόντων εις τό ψυχια
τρικόν τμήμα τής «British Columbia 
Medical Association». Συγκεκριμένως ό 
πρόεδρος αυτής Δρ Νόρμαν Χέρτ συνέ- 
ταξεν έκθεσιν εις τήν όποιαν διεκτρα
γωδεί τά συμβαίνοντα εις τά ψυχιατρικά 
άσυλα τής Σοβιετικής Ένώσεως. Ό  
δόκτωρ Χέρτ έπαναφέρει εις τήν μνήμην 
τούς «τρομερούς» ιατρούς τής Ναζιστι-

κής Γερμανίας, οί οποίοι εις τά στρατό
πεδα συγκεντρώσεως, δέν έδίσταζαν νά 
χρησιμοποιούν ώς πειραματόζωα τούς 
άνθρώπους, καί οί όποιοι δικαίως κατεδι- 
κάσθησαν εις τήν Νυρεμβέργην. Καί, 
παραλληλίζει τά διαπραχθέντα ύπ’ αύ- 
τών έγκλήματα πρός έκεϊνα πού συμβαί
νουν σήμερα εις τά σοβιετικά ψυχιατρικά 
άσυλα, τά λειτουργοΰντα κατόπιν έμ- 
πνεύσεως καί όδηγιών τής Μυστικής 
’Αστυνομίας. «Ή τοιαύτη μεταχείρισις 
τών Ασθενών— γράφει ό Δρ Χέρτ— 
άποτελεί άτιμίαν διά τούς ιατρούς, οί 
όποιοι έχουν ταχθή νά ύπερασπίζωνται 
καί νά υπηρετούν τήν άνθρωπίνην υγείαν. 
Εις τάς περιπτώσεις αύτάς έκείνο πού 
στοιχίζει είναι τό πρώτον βήμα. Ά ν 
αύτό γίνη, τότε ό έπίορκος Ιατρός δέν 
συγκροτείται άπό τίποτε. Πρέπει οί ια
τροί αυτοί νά στιγματισθοΰν καί νά 
τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Όσον εί
ναι καιρός άς κινηθώμεν διά νά σταμα- 
τήσωμεν τό κακόν».

• 11. Τέλος, άπό έκκλησιαστικής πλευ
ράς ήκούσθη ή γεμάτη άπό πόνον φωνή 
τών Ρώσων ’Επισκόπων τών εύρισκομέ- 
νων εις τό έξωτερικόν. Οί έπίσκοποι 
αυτοί, μετά μίαν σύνοδόν των τόν ’Ιού
νιον τού 1971, άπηύθυναν Αγωνιώδες 
μήνυμα «πρός τούς Χριστιανούς τού έλευ- 
θέρου κόσμου». ’Ιδού τό περιεχόμενον 
τού μηνύματος των:

«Φοβερά νέα μάς έρχονται άπό τήν 
Ρωσίαν. ’Αφού διεπίστωσαν ότι δέν 
ύπάρχει τρόπος νά μορφώσουν τόν «σο
βιετικόν άνθρωπον», τόν ύποτεταγμένον 
πλήρως εις τό καθεστώς, διά τής προπα
γάνδας καί τού τρόμου, αί κρατικοί 
άρχαί έγκλείουν τούς πιστούς, καθώς 
καί άλλους πολίτας πού ύπερασπίζουν 
τό δικαίωμά των νά σκέπτωνται διαφο
ρετικά άπ’ δ,τι ύπαγορεύει τό Κόμμα, 
εις τά λεγάμενα «ψυχιατρικά άσυλα ει
δικού τύπου». ’Εκεί τούς χορηγούν ύπο- 
χρεωτικώς φαρμακευτικά κατασκευά
σματα τέτοια, ώστε μετ’ ού πολύ οί άν
θρωποι αύτοί νά άποκτηνώνωνται τε
λείως καί νά μή είναι ικανοί νά άντιστα- 
θούν είς δ,«δήποτε, ούτε φυσικά νά 
ύπερασπίσουν τήν πίστιν των . . .

Μόλις έλάβαμε τάς «Σημειώσεις τού 
’Ερυθρού Νοσοκομείου» τού Γκ. Σιμά- 
νωφ, έγκεκλεισμένου είς ένα «Νοσοκο- 
μεϊον» τής Μόσχας. Ό  Σιμάνωφ προ
βλέπει δτι δταν θά περατωθή ή «θερα
πεία» μέ τήν όποιαν τόν άπειλοΰν, θά 
τόν άφήσουν νά έπιστρέψη είς τήν άγα- 
πημένην του σύζυγον ώς «ήλίθων χά- 
σκοντα, καγχάζοντα, όλοτελώς άποκτη- 
νωμένον»,

«'Υπάρχει πρόοδος» θά είπή ό θεράπων 
ιατρός, «δέν πιστεύει πλέον είς τόν Θεόν».

Παρά ταΰτα ό Γκ. Σιμάνωφ διακηρύσ
σει:

«Άς γίνεται τό θέλημα τού Θεού πάν
τοτε καί είς δλα! Είτε μοΰ στερήσουν 
τό λογικόν, είτε μού τό άφήσουν, δλα 
είναι καλά, δλα είναι ώραΐα κάτω άπό 
τόν ούρανόν τού ζώντος Θεού. Δέχομαι 
δλα όσα ό Θεός έπιτρέπει: τήν Αναπη
ρίαν, τήν πικρίαν, τήν καταστροφήν τών 
διανοητικών μου ικανοτήτων, τό φώς, 
τά σκότη, κάθε κακίαν καί κάθε καλόν 
άπ’ όπου καί άν έρχωνται».

Γνωρίζομεν ότι υπάρχουν «ψυχιατρικά 
νοσοκομεία ειδικού τύπου» εις τό Καζάν, 
είς τήν Σιτσέφκαν (περιοχήν Σμολένσκ), 
είς τό Λένιγκραντ, είς τό Τσερνιακόφσκ 
είς τό Ντνιέπροπετρόφσκ, είς τό Όρέλ . . 
Άναμφιβόλως θά ύπάρχουν καί άλλοΰ. 
Αλλά είς τά Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσο
κομεία ύπάρχουν τμήματα όπου «θερα
πεύουν» τούς μή «εύθυγραμμισμένους» 
καί έκείνους πού πιστεύουν είς τόν Θεόν.

Είς τό έξωτερικόν είναι γνωστά όνο- 
μαστικώς περισσότερα άπό 60 θύματα 
αύτής τής «θεραπείας».

Τό Πατριαρχείον τής Μόσχας, έλεγχό- 
μενον άπό τό άθεον καθεστώς, τηρεί 
άπόλυτον σιγήν ώς πρός τό θέμα.

'Ημείς, έπίσκοποι μιάς έλευθέρας ’Εκ
κλησίας, δέν έχομεν τό δικαίωμα νά σιω- 
πήσωμεν.

Ό  Αλέξανδρος Σολζενίτσιν ώνόμασε 
τόν έγκλεισμόν ύγιών διανοητικώς άν- 
θρώπων είς τά φρενοκομεία ώς «μίαν 
παραλλαγήν τών θαλάμων άερίων».

Κάμνομεν έκκλησιν είς τήν συνείδησιν 
όλης τής οικουμένης, έν όνόματι τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τού ταλαι- 
πώρου λαού μας.

Καταδικάσατε τά κατά τής άνθρωπό- 
τητος έγκλήματα τών σοβιετικών κομ
μουνιστών, δπως κατεδικάσατ,ε τά έγ
κλήματα τών Ναζιστών.

’Εξασκήσατε ήθικήν πίεσιν έπί τών 
βασανιστών. Καλέσατε τάς κυβερνήσεις 
τών έλευθέρων κρατών, τούς διεθνείς 
οργανισμούς, τόν τύπον, τό ραδιόφωνον, 
τήν τηλεόρασιν νά άναλάβουν τήν ύπερά- 
σπισιν άνθρώπων πνευματικώς άκρωτη- 
ριαζομένων ύπό ίατρών-βασανιστών!

Προσεύχεσθε διά τούς διωκομένους 
άδελφούς σας».

(Ακολουθούν αί ύπογραφαί τών έπι- 
σκόπων: Ν. Ύόρκης Φιλαρέτου, Βερο
λίνου Φιλοθέου, Γενεύης Αντωνίου καί 
Ναθαναήλ, ’Ολλανδίας ’Ιακώβου καί 
Στουτγάρδης Παύλου).

«Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

Φέρεται είς γνώσιν τών άναγνωστών μας, δτι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν τοΰ τό
μου ΚΒ’ (έτους 1974) τών «Αστυνομικών Χρονικών» , νά άπευθύνωνται είς τό έπί τής 
όδοϋ Σίνα 44, τηλ. 617.466 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ. Φαίδωνος Ψάλλη, μετά τοΰ όποιου έχει 
συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 100 δρχ. άνά τόμον (Πανόδετος

μέ χρυσοτυπίαν).

613



κπαππκι
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Τό άρθρο αυτό είναι γραμμένο επί τή βάσει επισήμων στοι
χείων έλληνικών καί ιταλικών άπό τον διακεκριμένο ιστοριο
γράφο, φίλο του περιοδικού μας, Συνταγματάρχη κ. Γεώργιο 
Κατσιμήτρο. Έδημοσιεύθη εις τό έγκριτο περιοδικό «ΙΣΤΟ 
ΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜ ΕΝΗ», άπό δπου καί άναδημοσιεύεται 
κατά εύγενή παραχώρησιν τής Συντάξεως. "Οπως θά διαπί
στωση ό αναγνώστης, τό κείμενο, διανθισμένο με ενδιαφέ
ρουσες λεπτομέρειες, αποτελεί πραγματικό ντοκουμέντο, για 

τις μεγάλες εκείνες στιγμές της ιστορίας μας.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟΝ ιταλικόν σχέδιον 
πολέμου κατά τής 'Ελλάδος, 

γνωστόν ύπό τήν συνθηματικήν ο
νομασίαν «Emergenza G», συνε- 
τάχθη ύπό τοΰ θεωρητικού του κε
ραυνοβόλου πολέμου στρατηγού Βι- 
σκόντι Πράσκα. Είχε περιωρισμέ- 
νον στρατηγικόν αντικειμενικόν σκο
πόν, αποβλέπον μόνον εις τήν κατά- 
ληψιν τής ’Ηπείρου. Τό σχέδιον αύτό 
υπεβλήθη εις τό ιταλικόν Γενικόν 
Έπιτελεΐον, δπου συνεπληρώθη, διό
τι έκρίθη άπαραίτητος ή διεύρυνσις 
του περιορισμένου αρχικού στρατη
γικού σκοπού τής έπιχειρήσεως. 
Οΰτω, τό τελικώς διαμορφωθέν σχέ
διον πολέμου, τυχόν τής έγκρίσεως 
καί τοΰ Μουσσολίνι, προέβλεπε τήν 
καταληψιν, εις τήν πρώτην φάσιν των 
έπιχειρήσεων, τής ’Ηπείρου καί τής 
νήσου Κέρκυρας, καί, εις δευτέραν 
φάσιν, συνέχισιν τής προελάσεως, 
διά νέων δυνάμεων, μέ τελικόν σκο
πόν τάς ’Αθήνας.

Η προέλασις αύτή κατά τον στρα

τηγόν Πράσκα δεν παρουσιάζετο κα
θόλου δυσχερής, καί θά ήδύνατο νά 
άναληφθή ύπό μιας όμάδος τεσσά
ρων - πέντε μεραρχιών. ’Εάν όμως 
παρουσιάζοντο, κατά τό ιταλικόν 
ΓΕΣ, καταστάσεις λίαν εύνοϊκαί, ως 
βαρεία ελληνική έσωτερική κρίσις 
ή κάμψις τής άντιστάσεως τοΰ έλλη- 
νικοΰ στρατού, ή προέλασις έξ ’Η
πείρου προς ’Αθήνας θά ήδύνατο νά 
πραγματοποιηθή καί άνευ των άνα- 
μενομένων ενισχύσεων, διά των ήδη 
ύπαρχουσών έν ’Αλβανία μεραρχιών.

Μέ βάσιν τάς άνωτέρω προ
βλέψεις καί οδηγίας τών προϊστα
μένων του, ό στρατηγός Πράσκα, ’Α
νώτατος Διοικητής τών έν ’Αλβα
νία ιταλικών δυνάμεων, διεμόρ-- 
φωσε τον έλιγμόν του, τον άποβλέ- 
ποντα εις τήν κατάληψιν τής ’Η
πείρου (α' φάσις έπιχειρήσεων) ώς 
άκολούθως: Κατάληψις εντός τών 
τεσσάρων πρώτων ήμερών τού πο
λέμου τοΰ ώχυρωμένου κόμβου Καλ- 
πακίου, πραγματοποιουμένη ύπό δύο

ισχυρών μεραρχιών. Προέλασις, 
μετά τήν κατάληψιν τού Καλπα- 
κίου, προς ’Ιωάννινα τή συνδρομή 
μιας έτέρας μεραρχίας, τής «Σιέν- 
να», ένεργούσης άρχικώς επί τής 
κατευθύνσεως Δέλβινον - Φιλατες 
καί στρεφομένης, άκολούθως, προς 
άνατολάς κατά τον άξονα τής οδού 
'Ηγουμενίτσα - ’Ιωάννινα.

Εκατέρωθεν τών άνωτέρω δυ
νάμεων κυρίας προσπάθειας καί συγ
χρόνως μέ αύτάς, θά ένήργουν εύρύ 
έλιγμόν προς εγκλωβισμόν τών έλλη
νικών δυνάμεων ’Ηπείρου: ή μεραρ
χία ’Αλπινιστών «Τζούλια», ή οποία, 
ενεργούσα κατά τον άξονα Έρ- 
σέκα - Μέτσοβον, θά κατελάμβανε 
τον κόμβον Μετσόβου άποκόπτουσα 
τάς μεταξύ ’Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο- 
δονίας καί άντιστρόφως επικοινω
νίας.

"Ενα άλλο ταχυκίνητον συγκρό
τημα (δύο συντάγματα ιππικού καί 
σύνταγμα Γρεναδιέρων), κινούμε- 
νον κατά μήκος τής παραλίας, έπί
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τοΰ γενικού άξονος Κονίσπολις - 'Η 
γουμενίτσα - Πρέβεζα, θά ήγετο είς 
’Άρταν - Φιλιππιάδα, εις τα νώτα 
των έλληνικών δυνάμεων, άποκό- 
πτον τήν σύμπτυξιν τούτων καί προς 
Α ΐτωλο ακ αρ ν αν ί αν.

Ούτω, διά της σχεδιασθείσης 
έκμηδενίσεως των έλληνικών δυ
νάμεων ’Ηπείρου, ή οποία θά έ- 
πραγματοποιεΐτο ως προεβλέπετο 
εντός έλαχίστου χρόνου, οί ’Ιταλοί 
θά έγίνοντο κύριοι του ήπειρωτικοϋ 
χώρου καί τοΰ λιμένος Πρεβέζης. 
Μετά ταϋτα θά καθίστατο δυνατή 
ή έκεϊ άποβίβασις τών άναμενομέ- 
νων ένισχύσεων διά τήν έναρξιν τής 
δευτέρας φάσεως τών επιχειρήσεων: 
τής κεραυνοβόλου προελάσεως προς 
’Αθήνας έπί τών γενικών κατευ
θύνσεων ’Άρτα - Άαμία - ’Αταλάντη 
- Τανάγρα καί Άγρίνιον - Μεσο- 
λόγγιον - Άθήναι, πριν ή περατωθή 
ή γενική έπιστράτευσις τοΰ έλληνι- 
κοϋ στρατού καί ή συγκέντρωσις 
τούτου εις τό μέτωπον. Χαρακτηρι
στικόν τής έπικρατούσης ύπερμέτρου 
αισιοδοξίας διά τήν επιτυχή έ'κβασιν 
τών επιχειρήσεων άποτελεϊ τό γε
γονός, δτι αύτός οδτος ό ’Ιταλός αρ
χιστράτηγος Πράσκα, αί προβλέ
ψεις καί εισηγήσεις τοΰ οποίου με- 
γάλως συνετέλεσαν εις τήν λήψιν 
τής άποφάσεως τοΰ Μουσσολίνι διά 
τήν έπίθεσιν κατά τής Ελλάδος, 
διεβεβαίωνε τον ’Ιταλόν δικτάτορα 
τήν 15ην ’Οκτωβρίου 1940: «'Η 
ενέργεια προπαρεσκευάσθη .κατά 
τροπον ώστε νά δώση τήν έντύπωσιν

ραγδαίας ανατροπής τής καταστά- 
σεως εντός ολίγων ήμερών». Καί 
προσέθεσε: «'Η κατάληψις τής ’Η
πείρου θά άπήτει χρόνον 10 - 15 
ήμερών μόνον».

Τήν έναντίον τής ’Ηπείρου έπερ- 
χομένην άπειλήν εκαλείτο νά άντιμε- 
τωπίση ή άνεξάρτητος 8η ελληνική 
Μεραρχία. 'Η  άπό τοΰ μηνός Αύ- 
γούστου 1940 έ'ντασις τών σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδος καί ’Ιταλίας καί ή 
προοδευτική συγκέντρωσις ιταλικών 
δυνάμεων εγγύς τής μεθορίου, έπρο- 
κάλεσαν τήν λήψιν παρά τής άνω- 
τάτης ελληνικής ηγεσίας αντιστοί
χων μέτρων άμύνης. Διά τοΰτο, 
κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου, ή καλύ- 
πτουσα τήν ’Ήπειρον 8η Μεραρχία 
είχε πλήρως έπιστρατευθή καί ένι- 
σχυθή έκ τοΰ έσωτερικοΰ διά μονά
δων πεζικοΰ καί πυροβολικοΰ. Βα
σική άποστολή τής μεραρχίας αυ
τής, άπορρέουσα έκ τοΰ Σχεδίου ’Ε
πιχειρήσεων τοΰ Γ.Ε.Σ., ήτο ή κά- 
λυψις άφ’ ενός τοΰ «Θεάτρου ’Επι
χειρήσεων Μακεδονίας», έκ τής 
κατευθύνσεως ’Ιωάννινα - Μέτσο- 
βον, καί ή άπόφραξις άφ’ έτέρου τών 
προς Αιτωλοακαρνανίαν οδεύσεων. 
Τό ΓΕΣ, διά τής δοθείσης είς τήν 
μεραρχίαν τοιαύτης άμυντικής άπο- 
στολής, άπέβλεπεν εις τήν κάλυψιν 
τής γενικής έπιστρατεύσεως τοΰ έλ- 
ληνικοΰ στρατοΰ καί τής όλοκληρώ- 
σεως τής στρατηγικής συγκεντρώ- 
σεως τούτου εις τό ’Αλβανικόν μέ
τωπον. Αί ένέργειαι αύταί προε
βλέπετο νά περατωθοΰν εντός είκο-

σαημέρου άπό τής ένάρξεως τών εχ
θροπραξιών.

Τήν άποστολήν της αυτήν ή με
ραρχία ήδύνατο νά έκπληρώση, κατά 
τάς οδηγίας τοΰ ΓΕΣ, δι’ άμυντικοΰ 
άγώνος είτε έπί τής γραμμής Καλ- 
πάκι - Καλαμάς, ύπό τήν δέσμευ- 
σιν όμως όπως μή άγκιστρωθή έκεϊ 
καί φθείρη προώρως τάς δυνάμεις 
της, είτε έπί τής γραμμής "Αραχθος 
ποταμός, είτε, τέλος, έπί μιας 
έσχάτης γραμμής άμύνης, κειμένης 
άκόμη νοτιώτερον εις Ακαρνανίαν.

Βεβαίως, εις τάς δύο τελευταίας 
περιπτώσεις ή 8η Μεραρχία θά ήτο 
ύποχρεωμένη νά έγκαταλείψη τά 
’Ιωάννινα καί νά έκχωρήση είς 
τον άντίπαλον μέγιστον μέρος τής 
έλληνικής έπικρατείας, αύτήν ταύ- 
την τήν ιδιαιτέραν πατρίδα τών έφέ- 
δρων της, τήν "Ηπειρον. Κατά τήν 
κρίσιν όμως τοΰ ΓΕΣ, ή προσωρινή 
άπώλεια μέρους έθνικοΰ έδάφους δεν 
θά είχε τόσην σημασίαν όσην ό κίν
δυνος προώρου φθοράς τών δυνά
μεων ’Ηπείρου είς μίαν άμφιβόλου 
άποτελέσματος προσπάθειαν διαμ- 
φισβητήσεως τοΰ έδάφους τής ’Η
πείρου. Διά τοΰτο καί είς τάς δια- 
βιβασθείσας, τον Αύγουστον 1940, 
οδηγίας τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ ΓΕΣ προς 
τον διοικητήν τής μεραρχίας (διά 

. τών οποίων παρείχετο είς αύτόν άπό- 
λυτος πρωτοβουλία ένεργείας), έτο- 
νίζοντο καί τά εξής: «Αναγνωρί
ζεται ή δυσχερής θέσις είς ήν εύρί- 
σκεται ή μεραρχία. Ή  κυβέρνησις 
δεν αναμένει έκ τής μεραρχίας νι
κάς, δεδομένης τής άριθμητικής 
ύπεροχής τοΰ άντιπάλου, άναμένει 
όμως έκ ταύτης νά σώση τήν τιμήν 
τών έλληνικών όπλων καί προς τοΰτο 
ό διοικητής τής μεραρχίας δύναται 
νά διαθέση τάς δυνάμεις του όπως 
νομίζει καλύτερον».

’Έχων, όθεν, έκ τών άνωτέρω 
ό διοικητής τών δυνάμεων ’Ηπείρου 
υποστράτηγος Χαρ. Κατσιμήτρος 
πλήρη έλευθερίαν ένεργείας είς δ,τι 
άφορά τήν διαμόρφωσιν τοΰ έλιγμοΰ 
του καί τήν έκλογήν τής τοποθε
σίας άμύνης, άπεφάσισε νά άγνοήση 
παντελώς τον μέχρις Άράχθου πο
ταμού ύποχωρητικόν έλιγμόν καί

Ιταλοί στρατιώτες μεταφέρουν τραυματι
σμένο συνάδελφό τους κατά τήν διάρκεια 
τών μαχών τοΰ Καλπακίου. Εις τό Καλ- 
πάκι οι απώλειες τών Ιταλώ ν υπήρξαν 
μεγάλες.
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άντί τούτου νά άμυνθή σταθερώς, 
άνευ ιδέας ύποχωρήσεως, έπί της 
τοποθεσίας Καλπάκι - Καλαμας. Καί 
τοϋτο, διότι έθεώρει δτι μία τοιαύτη 
εόρεϊα σύμπτυξις, είς βάθος 80 - 100 
χιλιομέτρων, ξένη τελείως προς την 
ιδιοσυγκρασίαν τοΰ 'Έλληνος μα- 
χητοϋ και μέ άντίπαλον ύπερέχοντα 
εις αεροπορίαν καί ταχυκινησίαν, 
θά άπέληγεν εις βεβαίαν διάσπασιν 
των γραμμών του καί διάλυσιν της 
μεραρχίας του. Άντιθέτως, εάν έγκα 
θίστατο διά τοΰ μεγαλυτέρου μέρους 
των δυνάμεών του εις τήν γραμμήν 
Καλπακίου, θά ήδύνατο, εκμεταλ
λευόμενος τήν φυσικήν καί τεχνικήν 
ταύτην ΐσχύν, νά αντιμετώπιση, ύπό 
συνθήκας πλεονεκτικάς δι’ αυτόν, 
τον άντίπαλον καί νά δημιουργήση 
άρχήθεν εύνοϊκάς συνθήκας εις τήν 
έξέλιξιν των έπιχειρήσεων.

Έ π ί τοΰ υπολοίπου ήπειρωτικοΰ 
μετώπου, έκτεινομένου μέχρι των 
ακτών τοΰ Ίονίου, έπί τοΰ οποίου, 
κατά τήν έκτίμησιν της μεραρχίας, 
δεν άνεμένετο άμεσος άπειλή, άπε- 
φασίσθη ή διάθεσις τών δλως άπα- 
ραιτήτων δυνάμεων διά τήν άμυναν 
της γραμμής ποταμός Καλαμας.

Έ π ί τή βάσει τών άνωτέρω ά- 
ποφάσεών του, ό διοικητής της 8ης 
Μεραρχίας έκδίδει τήν 23ην Σεπτεμ

βρίου 1940 απόρρητον προσωπικήν 
διαταγήν προς τούς διοικητάς, διά 
τής οποίας, άφοΰ πρώτον καθώρι- 
ζεν δτι «ή μεραρχία έχει τήν άπόφα- 
σιν νά παρασύρη τόν άντίπαλον έπί 
τής ώργανωμένης τοποθεσίας Καλ
πακίου καί, άφοΰ έπιφέρη εις τοΰ- 
τον φθοράν, διά γενικής άντεπιθέ- 
σεως θά έπιδιώξη νά τόν άπορρίψη 
πέραν τών συνόρων», κατέληγεν:«'Η 
τιμή τών έλληνικών δπλων άπαιτεϊ 
δπως οίονδήποτε τμήμα εις οΐανδή- 
ποτε κατάστασιν καί άν εύρεθή δέον 
νά πολεμήση μέχρι τοΰ τελευταίου 
άνδρός καί τοΰ τελευταίου φυσιγ
γίου καί νά θυσιασθή, άλλ’ ούδέποτε 
νά παραδοθή. Άξιώ καί απαιτώ 
δπως ένστερνισθώσι πάντες τό πνεΰ- 
μα τής παρούσης, βαθμοφόροι καί 
στρατιώται παντός δπλου καί σώ
ματος καί δλαι αΐ διοικήσεις καί τά 
έπιτελεΐα, καί δτι τό βλέμμα πάντοτε 
πρέπει νά είναι έστραμμένον προς 
τά έμπρός καί νά κυριαρχή είς τάς 
σκέψεις καί τάς πράξεις των τό 
πνεΰμα τής δραστηριότητος καί έπι- 
θετικότητος καί ούχί τάσις προς τά 
όπίσω».

Ή  διαταγή αυτή τοΰ 'Έλληνος 
μεράρχου, έκδοθεϊσα ενα ολόκληρον 
μήνα προ τής ένάρξεως τοΰ πολέ
μου, αποτελεί πράγματι τήν λυδίαν

Έπιίνω: Στρατιώτες Ιταλικής μονάδος α
νοίγουν δρόμο καί σπρώχνουν οχήματα 
στην περιοχή Καλπακίου. Κάτω: Ό  Ι τ α 
λός αρχιστράτηγος Πράσκα. Μετά τήν κα
ταστροφή τών 'Ιταλών στο Καλπάκι, άν- 
τεκατεστάθη.
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λίθον της νίκης του Καλπακίου. 'Η 
έπιλεγεΐσα διά την μέχρις έσχάτων 
άμυναν τοποθεσία Καλπακίου πα
ρείχε πράγματι έξαίρετα πλεονε
κτήματα. Στοιχιζομένη ύπό υψω
μάτων έν σχήματι πετάλου έκ του 
ένδς άκρου αυτής εις τό έτερον, 
εδεσποζεν άπολύτως τής προ αύ- 
τής σχηματιζομένης μικράς πεδιά- 
δος του ποταμού Καλαμά, ώς καί των 
δύο κυρίων οδικών άρτηριών των 
άγουσών έξ ’Αλβανίας καί συγκλι- 
νουσών εις τον οδικόν κόμβον Καλ
πακίου. Έ ξ άλλου, παραλλήλως σχε
δόν πρός την γραμμήν των υψωμά
των, ή τοποθεσία αυτή διετέμνετο 
υπό εκτεταμένου έλους, τό όποιον 
εκαλύπτετο ύπό πυκνών φυτών, καί 
ήτο άπολύτως άδιάβατον.

'Η  φυσική άμυντική ισχύς τής 
τοποθεσίας έπηυξήθη καί διά τής 
κατασκευής πολλαπλών έργων εκ
στρατείας έκ προχείρων υλικών. 
Χαρακώματα όρθίως βάλλοντος εις 
δύο ή τρεις διαδοχικάς γραμμάς, 
προστατευόμενα, εις τα σπουδαιό
τερα σημεία, ύπό σειρών συρματο
πλεγμάτων, περιέβαλλον τα υψώ
ματα, ένώ πολυβολεία, κατασκευα- 
σθέντα έντός βράχων, παρεϊχον τε
λείαν άπόκρυψιν τόσον από την έπί- 
γειον όσον καί την έναέριον παρατή-

ρησιν. Εΐχον έπίσης άνθεκτικότητα 
ίσην πρός τα μόνιμα τοιαϋτα. Κατε- 
σκευάσθησαν, άκόμη, πολυάριθμα 
σκέπαστρα διά τό προσωπικόν πρός 
προστασίαν του έκ τών όλοσώμων 
βλημάτων πυροβολικού. Έ ξ άλλου, 
διά την άμυναν κατά τών άρμάτων 
άνωρύχθησαν, εις έπίκαιρα σημεία 
έκατέρωθεν τών οδικών αξόνων, βα- 
θεΐαι άντιαρματικαί τάφροι έπιμε- 
λώς καμουφλαρισμέναι καί ένε— 
πήχθησαν φ ράγματα έκ σιδηροτρο
χιών. Άντιαρματικαί υπονομεύσεις 
διά βλημάτων πυροβολικού έπί καί 
έκατέρωθεν τών δύο κυρίων δρομο
λογίων συνεπλήρωναν άποτελεσμα- 
τικώς την άντιαρματικήν ίσχύν τής 
τοποθεσίας.

'Η  άριστοτεχνική αυτή όργάνω- 
σις τού έδάφους δι’ άπλών έργων 
έκστρατείας, ύπήρξεν έργον μιας 
όμάδος έπιλέκτων άξιωματικών τής 
μ.εροερχίοες, ύπό τον αρχηγόν τού 
πυροβολικού της συνταγματάρχην 
Παν. Μαυρογιάννην. Εις αύτούς 
άναμφισβήτως άνήκει ή τιμή τής 
άνεγέρσεως τού άπορθήτου τείχους 
τής ’Ηπείρου.

Ή  άποτελεσματικότης τών έργων 
τούτων έπροξένησε τόσην φοβεράν 
έντύπωσιν εις τούς ’Ιταλούς, ώστε 
ό μέν στρατηγός Ρόσσι, διοικητής

'Αριστερά: Ό  υπουργός τών εξωτερικών 
τής 'Ιταλίας κόμης Τσιάνο, γαμβρός τοϋ 
Μονσολίνι, άνάμεσα σέ κατοίκους τής 'Α λ
βανίας. 'Απέναντι: «Μέχρις εσχάτων». 
Τον Ά λ .  'Αλεξανδράκη.

τού ένεργήσαντος κατά τού Καλπα
κίου Σώματος Στρατού, νά άναφέ- 
ρεται συνεχώς εις τό «περιχαρακω- 
μένον στρατόπεδον Καλπακίου (ca- 
mpo fortificato di Kalibaki), ό 
δε Μουσσολίνι νά άποκαλέση ταΰτα, 
βραδύτερον, ώς «τά τρομερά έργα 
τής γραμμής Μεταξά».

Καί ήδη φθάνομεν εις τήν μοιραίαν 
έκείνην 27ην ’Οκτωβρίου, ήμέραν 
Κυριακήν. Τά πάντα, άπό ιταλικής 
πλευράς, είναι έτοιμα διά τήν έναρ- 
ξιν τής κεραυνοβόλου έκστρατείας. 
Διάχυτος είναι ή πεποίθησις διά τήν 
ταχεϊαν καί νικηφόρον έξέλιξιν τών 
έπιχειρήσεων. Άνώτεραι καί κατώ- 
τεραι διοικήσεις, έπιτελεΐα καί μο
νάδες διακατέχονται ύπό τής βε- 
βαιότητος δτι έντός 3 - 5  ημερών 
θά εΰρίσκωνται εις ’Ιωάννινα καί 
έντός 10-15 ήμερών θά είναι κύριοι 
τής ’Ηπείρου. ’Ανάλογοι εις ύπέρ- 
μετρον αισιοδοξίαν, άλλά καί εις ά- 
νεπίτρεπτον διά στρατιωτικούς ηγή
τορας άλαζονείαν, είναι καί αί δια- 
ταγαί τών ’Ιταλών στρατηγών :

«’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί 
στρατιώται τού Σώματος Στρατού 
Τσαμουριάς», γράφει ό σωματάρ
χης Ρόσσι, «έντός ολίγων ωρών θά 
κληθήτε νά διέλθητε τήν έλληνικήν 
μεθόριον. Είναι ύψηλή ή τιμή αυτή 
ήτις σάς έπιφυλάσσεται, τό νά κά- 
μητε νά λάμψη άπαξ έτι ή άνδρεία 
τού ’Ιταλού στρατιώτου. Θραύ— 
σατε τήν έχθρικήν άμυναν, ώς ή χιο- 
νοστιβάς, ήτις, κατερχομένη έκ τών 
όρέων, συμπαρασύρει τό πάν κατά 
τήν διάβασίν της. 'Ο έχθρός δεν θά 
δυνηθή νά άντιστή εις τήν άνδρείαν 
σας, εις τήν δύναμιν τών οπλών σας 
καί τού πυράς σας. 'Η  ’Ιταλία θά 
είναι υπερήφανος διά σάς».

’Ιδού καί ή διαταγή τού διοι- 
κητού τής μεραρχίας «φερράρα» 
στρατηγού Τζανίνι: «Άπό δέκα
έννέα μηνών εις τήν όχυράν καί τρα- 
χεΐαν ταύτην γήν τής Αλβανίας χα- 
λυβδοΰμεν δπλα καί καρδίας, προση
λωμένοι πρός ένα σκοπόν, δστις είναι 
έγγύς. Συνεσφιγμένοι εις μίαν μό
νην δέσμην ένεργειών καί θελή
σεων, προσηλοΰμεν τό βλέμμα πρός
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τήν ’Ήπειρον. Θά άναθάλη ή δάφνη 
της «Φερράρα. . . .».

Τά έπακολουθήσαντα, δμως, γε
γονότα διέψευσαν οΐκτρώς τάς εν
θουσιώδεις προβλέψεις των υποψη
φίων κατακτητών της ’Ηπείρου. 
Διότι έντός ολίγου ή μέν «χιονο- 
στιβάς» τοϋ Σώματος Στρατού Τσα- 
μουριάς μετεβλήθη εις άκίνδυνον 
ρύακα προ τοϋ Καλαμά, ή δέ δάφνη 
της «Φερράρα» έφυλλορρόησεν άδό- 
ξως προ τοϋ Καλπακίου.

Προ της αυγής τής 28ης ’Οκτω
βρίου, ή μεραρχία πεζικοΰ «Φερ
ράρα» εισβάλλει αίφνιδιαστικώς εις 
τό ελληνικόν έδαφος έκ τεσσάρων 
σημείων δι’ ισαρίθμων ισχυρών φα- 
λάγγων κατευθυνομένων συγκλινόν- 
τως προς τον κόμβον Καλπακίου, κύ
ριον άντικειμενικόν σκοπόν τής έπι- 
χειρήσεως.

Τά ελληνικά φυλάκια καί τά μικρά 
τμήματα των ταγμάτων Προκαλύ- 
ψεως Κονίτσης (διοικητής ό ταγμα
τάρχης Ν. Γίγας) καί Δελβινακίου 
(διοικητής ό γενναίος ταγματάρ
χης Τζαννής Άλεβιζατος, ό όποιος 
ένδόξως έπεσε μετ’ όλίγας ήμέρας 
εις Βήσσανην Ηπείρου) έλίσσονται 
ύποχωρητικώς συμφώνως μέ τό σχέ- 
διον καί καταλαμβάνουν διαδοχι- 
κώς τάς προβλεπομένας θέσεις χωρίς

νά άγκιστρωθοΰν ύπό τοϋ έχθροΰ. 
Συγχρόνως, δύο ισχυρά συγκροτή
ματα, πού έστάλησαν ύπό τής με
ραρχίας, άνέλαβον τήν έπιβράδυνσιν 
τής προελάσεως των ’Ιταλών άπό 
τών συνόρων μέχρι τής τοποθεσίας 
άντιστάσεως Καλπακίου. Καί έπί 
μέν τοϋ άξονος Μέρτζανη - Καλ- 
πάκι ένήργει έπιβραδυντικώς τό 
συγκρότημα τοϋ άντισυνταγματάρ- 
χου Π. Παπαδημητρίου (1/15 Τά
γμα, Πυρ/χία ορειβατική τών 75, 
ούλαμός συνοδείας τών 6,5), έπί δέ 
τοϋ έτέρου, Χάνι Δελβινάκι - Καλ- 
πάκι, τό συγκρότημα τοϋ ήρωικοϋ 
άντισυνταγματάρχου Μαρδοχαίου 
Φριζή, πεσόντος βραδύτερου ένδό
ξως εις Πρεμετήν Β. ’Ηπείρου. 
(11/42 Τάγμα, πυροβολαρχία ορει
βατική τών 75, δύο ουλαμοί συνο
δείας τών 6,5).

Ή  σύμπτυξις τών έλληνικών τμη
μάτων συνεχίσθη όμαλώς καί τήν 
έπομένην, 29ην ’Οκτωβρίου, συμφώ
νως προς τό σχέδιον τής μεραρχίας. 
Τάς άπογευματινάς ώρας τής ιδίας 
ήμέρας, ό διοικητής τής ελληνικής 
μεραρχίας, κρίνας ώς άσκοπον τήν 
περαιτέρω φθοράν τών τμημάτων 
έπιβραδύνσεως, διέταξε τήν δια
κοπήν τής μετά τοϋ έχθροΰ έπαφής 
καί τήν είσοδον τών τμημάτων τού

των εις τήν τοποθεσίαν άντιστά- 
σεως. Πράγματι, κατά τήν νύκτα, 
ολα τά τμήματα έπιβραδύνσεως εί- 
σήλθον, άνευ έχθρικής πιέσεως, εις 
τήν τοποθεσίαν άντιστάσεως, καί έ- 
τερματίσθη έπιτυχώς ή δυσχερής 
αύτή φάσις τοϋ άγώνος, μέ έλαχί- 
στας άπωλείας.

Τήν πρωίαν τής 30ής ’Οκτω
βρίου, τά ελληνικά τμήματα κατέ
χουν ίσχυρώς τήν τοποθεσίαν Καλ
πακίου, έτοιμα νά δώσουν έκεΐ τήν 
άποφασιστικήν μάχην. Είς τό άκρου 
δεξιόν τής άμυντικής διατάξεως 
(ύποτομεύς Σουδενών) δύο τάγματα 
τοϋ 15ου Συντάγματος Ίωαννίνων, 
τοϋ συνταγματάρχου Βασιλείου Ρή
γα, κατέχουν τά δύο μεγάλης τα
κτικής σημασίας υψώματα, τά κλει
διά τής περιοχής: Τήν γυμνή καί 
δυσπρόσιτη Γκραμπάλα (Τό 111/16 
Τάγμα Πανταζή) καί τήν δασωμέ- 
νην Άσόνισα (11/15 Τάγμα Καρα- 
μαλέγκου). Τό τρίτον τάγμα τοϋ 
συντάγματος (1/15 Άποστολίδη), 
τό έφεδρικόν, παραμένει εις τήν πε- 
ριοχήν Σουδενών. Δύο όρειβατικαι 
πυροβολαρχίαι τών 75 Σκόντα καί 
μία τών 105 Σνάιντερ, ύπό τον 
ταγματάρχην Γ. Βέρσην (ό όποιος 
βραδύτερου έπεσε έπί τοϋ πεδίου 
τής τιμής), παρέχουν τήν ύποστή-
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ριξίν των εις το πεζικόν τοϋ 15ου 
Συντάγματος.

Εις τό κέντρον τής διατάξεως, 
τό 1 /40 Εύζωνικον Τάγμα Άρτης, 
τοϋ ταγματάρχου Άλ. Χρυσοχόου 
(3 λόχοι εύζώνων) καί ό λόχος Πο
λυβόλων τοϋ λοχαγοΰ Φατούρου κα
τέχουν τό ύψωμα Κούματα καί τον 
λόφον Καλπακίου (ύποτομεύς Καλ
πακίου). Τά υψώματα ταΰτα κεί
μενα έκατέρωθεν τής όδοΰ τής άγού- 
σης προς Ιωάννινα καί προ τοϋ κόμ
βου Καλπακίου, σημείου διχαλώ- 
σεως των οδών, φράσσουν άποφα- 
σιστικώς την ομώνυμον διάβασιν.

'Ο ύποτομεύς Καλπακίου, τελών 
ύπό την διοίκησιν τοϋ άντισυντα- 
γματάρχο.υ Ίωάννου Μωραίτη, ύπο- 
στηρίζεται ύπό δύο πεδινών πυρο
βολαρχιών τών 75 Κρούπ καί ύπό 
μιας ορειβατικής τών 105 Σκόντα. 
Τό πυροβολικόν τοϋ ύποτομέως τού
του, έκτος τής άποστολής τής άμέ- 
σου ύποστηρίξεως τών τμημάτων 
πεζικού, έχει έπιφορτιθή καί μέ την 
ύποστήριξιν τής άντιαρματικής άμύ- 
νης τής στενωποΰ.

’Ολίγον δυτικώτερον, εις τά χα
μηλότερα καί όμαλώτερα ύψώματα 
τής Μονής Βελλάς καί Βροντισμέ- 
νης (ύποτομεύς Βροντισμένης), έ
χουν έγκατασταθή δύο λόχοι τοϋ I 
Τάγματος πολυβόλων τής μεραρ
χίας ύπό τον ταγματάρχην Σπ. Τρι- 
βυζάν. Την διοίκησιν δλων τών άνω- 
τέρω δυνάμεων πεζικού καί πυροβο
λικού τών τριών ύποτομέων (Σου- 
δενών, Καλπακίου, Βροντισμένης) ή 
μεραρχία ένεπιστεύθη εις τον πεπει- 
ραμένον ήγήτορα, συνταγματάρχην 
Γεώργιον Ντρέν, τον άρχηγόν πεζι
κού της. Έν συνεχεία, εις τό άκρον 
άριστερόν τής τοποθεσίας, εις τά 
ύψώματα τής Γκρίμπιανης, έχουν 
καταλάβει θέσεις μάχης τό εύζωνι- 
κόν 111/42 Τάγμα Λαμίας καί δύο 
λόχοι πολυβόλων τού II Τάγματος 
ύπό τόν άντισυνταγματάρχην Χρή- 
στον Ζωΐδην, ήρωικώς πεσόντα βρα- 
δύτερον εις ’Αλβανίαν. 'Ο ύποτο
μεύς ύποστηρίζεται ύπό δύο ορει
βατικών πυροβολαρχιών, μιας τών 
75 Σκόντα καί μιας 105 Σνάιντερ, 
ύπό τόν ταγματάρχην Κωστάκην, 
'Ως «πυροβολικόν ένεργείας συνό
λου», δρώντος δηλαδή έπ’ ώφελεία 
ολοκλήρου τής τοποθεσίας, διετί- 
θετο ή μοναδική βαρεία μοίρα τής 
μεραρχίας (ταγματάρχης Μουρκα- 
νατος) μέ τήν πυροβολαρχίαν τών 85, 
τεταγμένην εις Σουδενά, καί τήν πυ
ροβολαρχίαν τών 105 (τήν μοναδι
κήν) εις Νεγράδες.

Ή  δύναμις, δηλαδή, ή οποία τελι- 
κώς διετέθη διά τήν έπάνδρωσιν καί 
ύποστήριξιν τής γραμμής Καλπα
κίου, άνήρχετο εις δύο τάγματα πε
ζικού, ένα εύζωνικον τάγμα, έξ λό
χους βαρέων πολυβόλων, έξ όρει- 
βατικάς, δύο πεδινάς καί δύο βα
ρείας πυροβολαρχίας. 'Ως έφεδρείας 
ή μεραρχία διαθέτει τό 11 /42 Τάγμα 
Εύζώνων εις Ζίτσαν, τό 1/15 εις 
Σουδενά καί τό Τάγμα Δελβινα- 
κίου εις Νεγράδες.

Μόλις έληξεν ή άμυντική έγκατά- 
στασις, ό διοικητής τής μεραρχίας, 
δι’ ήμερησίας διαταγής του, έκδο- 
θείσης αύθημερόν έκ τού εις χωρίον 
Πετσάλη σταθμού διοικήσεώς του, 
καί κοινοποιηθείσης ύπό τάς ομο
βροντίας τού έλληνικοΰ πυροβολικού, 
προσκαλεϊ τούς άξιωματικούς καί 
όπλίτας τής μεραρχίας εις τόν ύπέρ 
πάντων άγώνα. «Ό  άγών», «τόνιζε, 
«θά διεξαχθή μετά πείσματος καί 
έπιμονής άκαταβλήτου. ’Άμυνα κρα- 
τερά έπί τών θέσεών μας μέχρις 
εσχάτων. Πάντες, άπό τού Στρατη
γού - Διοικητοΰ Μεραρχίας μέχρι 
καί τού τελευταίου στρατιώτου, θά 
άγωνισθώμεν έπί τών θέσεών μας 
καί έν ανάγκη θά πέσωμεν όλοι ύπε- 
ρασπιζόμενοι αύτάς».

’Εν τώ μεταξύ, εις τό άντίπαλον 
στρατόπεδον, αί ΐταλικαί διοική
σεις έξέλαβον τήν σύμπτυξιν τών 
έλληνικών προκαλυπτικών τμημά
των ως βαθεΐαν ύποχώρησιν καί 
έσχημάτισαν τήν έντύπωσιν δτι οί 
"Ελληνες δεν έπρόκειτο πλέον νά 
άντιτάξουν σοβαράν άντίστασιν. ’Αλ
λά καί έάν αδτη, παρά πάσαν προσ
δοκίαν, προεβάλλετο, θά ήτο βραχυ- 
τάτης διαρκείας. Ταχέως θά συνε- 
τρίβετο, καί ή οδός προς τά ’Ιωάν
νινα θά ήτο έλευθέρα. 'Υπό τό κρά
τος τών έντυπώσεων τούτων, ή ιτα
λική διοίκησις σχεδιάζει διά τήν 
έπομένην, 31ην ’Οκτωβρίου, τήν 
διάσπασιν τής τοποθεσίας Καλπα
κίου διά τής χρησιμ^ποιήσεως τής 
έν πρώτιρ κλιμακκρ ένεργούσης με
ραρχίας «Φερράρα». 'Η  μεραρχία 
αϋτη διέθετε, τήν ιδίαν ήμέραν, έξ 
ιταλικά τάγματα πεζικού, δύο τά
γματα ’Αλβανών μελανοχιτώνων, 
τάγμα άρμάτων μάχης, μηχανοκίνη
τον τάγμα Βερσαλλιέρων, τάγμα 
όλμων 81 χιλ., έπιλαρχίαν ιππικού 
καί ένδεκα πυροβολαρχίας (μεραρ- 
χιακόν πυροβολικόν). ’Όπισθεν τής 
διατάξεως τής «Φερράρα» άκολου- 
θούν, είς δεύτερον κλιμάκιον, αί μο
νάδες τής τεθωρακισμένης μεραρ
χίας «Κένταυροι» καί ολόκληρον τό

πυροβολικόν τού Σώματος Στρατού, 
συμποσούμενον εις εννέα βαρείας 
πυροβολαρχίας.

Ό  όγκος ούτος τού πυροβολικού 
ώς καί τά άρματα μάχης παρέ- 
μειναν είσέτι έκεΐθεν τών συνόρων 
έν αναμονή τής άποκαταστάσεως 
τής όδοΰ Κακαβιά - Δελβινάκι - Δο- 
λιανά, ή οποία είχε καταστραφή εις 
πλεΐστα σημεία της ύπό τών ελλη
νικών άποσπασμάτων μηχανικού.

Τήν πρωίαν τής 31ης ’Οκτωβρίου, 
ύπό τήν άμεσον παρακολούθησιν τού 
μεράρχου Τζανίνι, έγκαταστήσαν- 
τος τό παρατήριόν του εις Δολιανά, 
έκδηλοΰται ή πρώτη ένέργεια τής 
«Φερράρα». Αυτή άρχεται δι’ ένός 
εύρέος κυκλωτικού έλιγμοΰ κατά 
τού Καλπακίου, ό όποιος πραγμα
τοποιείται ύπό τριών ισχυρών τα
κτικών φαλάγγων κινουμένων έκ 
δυσμών, βορρά καί νότου. Ή  όλη 
ένέργεια τής «Φερράρα» ύποστη- 
ρίζετάι ύφ’ ολοκλήρου τού μεραρ- 
χιακοΰ πυροβολικού (8 πυροβο- 
λαρχίαι τών 75 καί 3 τών 100), 
τεταγμένου κατά τό πλεϊστον εις 
χώρους άκαλύπτους καί εύχερώς 
ώς έκ τούτου έπισημαινομένου έκ 
τών έλληνικών παρατηρητηρίων. Κα
τά τών φαλάγγων αύτών έτέθη εις 
άμεσον δράσιν τό έλληνικόν πυρο
βολικόν τής τοποθεσίας. ’Έχον προ
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τοϋ πολέμου ώργανωμένην τήν βο
λήν του μετά πάσης άκριβείας καί 
λεπτομέρειας καί γνωρίζον καλώς 
τό προ αύτοϋ έδαφος, ώς καί τάς 
πιθανάς θέσεις τάξεως του εχθρι
κού πυροβολικού καί τά παρατηρη
τήρια αύτοΰ, κατώρθωσε διά της 
εύστοχου, άριστοτεχνικής καί συν
τριπτικής βολής του νά έπιφέρη 
πλήρη έξάρθρωσιν εις την επιθετι
κήν ιταλικήν διάταξιν πριν ή τά 
τμήματα πεζικού λάβουν τήν έπα- 
φήν μετά τής έλληνικής τοποθεσίας 
άντιστάσεως. Ούτως, ή πρώτη προ
σπάθεια των ’Ιταλών, ή άναλη- 
φθεϊσα ύπό τής μεραρχίας πεζικού 
«Φερράρα», είχεν άποτύχει.

Έν τώ μεταξύ δμως, κατά το 
διαρρεΰσαν τριήμερον 28 - 30 ’Ο
κτωβρίου, εις τον προς άνατολάς 
τής μεραρχίας τομέα τής Πίνδου 
έδημιουργεΐτο κατάστασις άκρως 
σοβαρά. Οί ’Ιταλοί, χρησιμοποιή- 
σαντες τήν έπίλεκτον μεραρχίαν ’Αλ
πινιστών «Τζούλια», έδημιούργησαν 
ρήγμα, άπώθησαν τά έκεϊ έλαφρά

έλληνικά τμήματα καί κατηυθύνοντο 
προς Μέτσοβον. 'Ως έκ τούτου, άπε- 
καλύπτετο προοδευτικώς το δεξιόν 
τών δυνάμεων ’Ηπείρου καί διεγρά- 
φετο άπειλή άποκοπής τούτων άπο 
τής Δυτικής Μακεδονίας. Έν δψει 
τοιαύτης έξελίξεως τής καταστά- 
σεως, τό Γενικόν Στρατηγεΐον, δι’ 
έπειγούσης τηλεγραφικής διαταγής 
του, υπενθυμίζει εις τήν 8ην Μεραρ
χίαν τήν άποστολήν της, ή οποία 
συνίστατο εις τήν κάλυψιν τών προς 
Θεσσαλίαν καί Αιτωλοακαρνανίαν 
οδεύσεων. ’Επί πλέον έτόνιζε, δτι 
αί προσπάθειαι τής μεραρχίας διά 
τήν άναχαίτισιν τοϋ άντιπάλου επί 
τής προωθημένης τοποθεσίας Καλπα 
πακίου δεν πρέπει νά οδηγήσουν 
ταύτην, εις φθοράν τών μέσων της 
καί άποκοπήν της, ώς ήδη διεγρά- 
φετο, έκ τής Δυτ. Μακεδονίας.

'Ο διοικητής τής μεραρχίας υπο
στράτηγος Χαρ. Κατσιμήτρος μετά 
τήν λήψιν τής διαταγής αύτής τοϋ 
Γενικού Στρατηγείου, έκρινεν δτι ή 
άποχώρησις έκ τής τοποθεσίας Καλ-

πακίου τών ήδη έμπλακεισών εις τον 
άγώνα δυνάμεών του θά έβάρυνε δυ- 
σμενώς καί θά έσήμαινε τό τέλος 
τοϋ δλου άγώνος. Άπεφάσισεν ώς 
έκ τούτου, τήν τελευταίαν στιγμήν, 
νά μήν ύπογράψη τήν συνταχθεϊσαν 
διαταγήν συμπτύξεως. Άντιθέτως, 
διέταξε τήν έκδοσιν διαταγής άντι- 
στάσεως έπί τής κατεχομένης τοπο
θεσίας. Έ ν τώ μεταξύ έκάλεσε τούς 
διοικητάς τών τομέων Νεγράδων 
καί Καλαμά, συνταγματάρχας Γ. 
Ντρέν καί Δ. Γιατζήν εις τό στρα
τηγεΐον τής μεραρχίας (χωρίον Πε- 
τσάλη), προς τούς, όποιους άνεκοί- 
νωσεν τήν λήψιν τής άνωτέρω δια
ταγής τοϋ Γ.Σ. Έν συνεχεία, παρι- 
σταμένων καί τοϋ άρχηγοϋ Πυρο
βολικού τής Μεραρχίας συνταγμα
τάρχου Παν. Μαυρογιάννη, τού έπι-

’ Απέναντι: Ό  αρχιστράτηγος τον πολέμου 
τοϋ 1940-41 Άλέξανδ. Παπάγος. Κάτω: 
”Ελληνες αξιωματικοί στο 'Αλβανικό μέ
τωπο, με τό πολύ επιτυχημένο «καμου- 
φλάζ» στο χιονισμένο τοπίο.
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τελάρχου άντισυνταγματάρχου X. 
Δρίβα καί τού διευθυντοΰ γραφείου 
επιχειρήσεων ταγματάρχου Π. Πε- 
τρουτσοπούλου, κατέστησε γνωστόν 
είς αυτούς ότι έξακολουθεΐ νά έμ- 
μένη είς την άπόφασίν του όπως μή 
έγκαταλείψη την τοποθεσίαν αντι
στάσεων, αλλά νά άγωνισθή επ’ αυ
τής μέ πλήρη βεβαιότητα διά την 
επιτυχή εκβασιν τής μάχης.

Καθ’ δν χρόνον εις τό στρατηγείου 
τής έλληνικής μεραρχίας έλαμβάνετο 
ή ιστορική άπόφασις συνεχίσεως τοϋ 
άγώνος επί τής τοποθεσίας Καλπα- 
κίου, ό διοικητής τοϋ ΐταλικοϋ Σώ
ματος Στρατοΰ άντιστράτηγος Ρόσσι 
άπεφάσιζε, κατόπιν τής διαπιστω- 
θείσης συνοχής τής έλληνικής άμυν- 
τικής τοποθεσίας, τήν έπέκτασιν 
τοϋ μετώπου έπιθέσεως καί τής 
άκτϊνος τοϋ κυκλωτικού έλιγμοΰ διά 
τής εμπλοκής καί τής μεραρχίας 
«Κένταυροι». Κατ’ άκολουθίαν, είς 
τήν μεραρχίαν αυτήν άνετέθη ή άπο- 
στολή τής διασπάσεως τοϋ κλοιοΰ 
τής άμύνης τοϋ Καλπακίου δι’ έπι
θέσεως κατά τοϋ άριστεροΰ τής έλ
ληνικής τοποθεσίας, έν τή κατευ- 
θύνσει Χάνι Τσιραβίνα - Γκορίτσα - 
Ρεπετίτσα - Χρυσορράχη - Λιγοψά.

'Η  1η Νοεμβρίου κατηναλώθη έκ 
μέρους των ’Ιταλών διά τήν προε- 
τομασίαν τής έπιθέσεως, ή οποία, 
κατόπιν καί τής εμπλοκής των άρ- 
μάτων, ήλπίζετο, κατά τον στρα
τηγόν Ρόσσι, ώς άποφασιστική. Μό
λις έπεσκευάσθη ή οδός Κακα
βιά - Χάνι Δελβινάκι - Δολιανά,προ- 
ωθήθησαν τήν ιδίαν ήμέραν αί μο
νάδες τής μεραρχίας «Κένταυροι», 
ήτοι δύο τάγματα άρμάτων τύπου 
«L», μοίρα πεδινοΰ πυροβολικού 
(12 πυροβόλα των 75) καί δύο λό
χοι Βερσαλλιέρων μοτοσυκλεττι- 
στών, ώς καί ολόκληρον τό μηχανο
κίνητον πυροβολικόν τοϋ Σώματος 
Στρατοΰ, άνερχόμενον εις δύο βα
ρείας μοίρας των 149 καί μίαν των 
105 (36 βαρέα πυροβόλα!) 'Ομοίως 
μέ διαταγήν τοϋ σωματάρχου, προω- 
θήθη καί μία ύπερβαρεϊα «πυροβο
λαρχία θέσεως» πρός καταπολέμη- 
σιν τής μοναδικής βαρείας έλληνικής 
πυροβολαρχίας των 105, τής τε- 
ταγμένης είς Νεγράδες, ή οποία διά 
αιφνιδιαστικού καί εύστοχου πυρός 
κατεκεραύνωνε τούς ’Ιταλούς.

Τήν πρωίαν τής 2ας Νοεμβρίου 
αί προετοιμασίαι είχον περατωθή. 
Ή  μεραρχία «Τσεντάουρο» έκινήθη 
επιθετικώς έπί τής προκαθορισθεί- 
σης κατευθύνσεως διά δύο παραλ

λήλων τεθωρακισμένων φαλαγγών. 
Συγχρόνως τό πεζϋκόν τής «Φερ- 
ράρα» έκίνήθη πρός τά βορείοανατο- 
λΐκώς τοϋ κόμβου Καλπακίου υψώ
ματα Γκρ&μπάλας καί Άσόνισας* τά 
χαρακώματα τών οποίων έβάλλοντο 
συνεχώς μέ αΰξουσαν σφοδρότητα 
καί πυκνότητα ύπό τοϋ ΐταλικοϋ 
πυροβολικού παντός διαμετρήμα
τος. Κατά τών είς πυκνούς σχηματι
σμούς κινουμένων φαλάγγων τοϋ 
ΐταλικοϋ πεζικού έξεδηλώθη καί πά
λιν ό φραγμός τοϋ έλληνικοΰ πυρο
βολικού, τό όποιον «διά τών θανα 
τηφόρων βολών του», κατά τον 
στρατηγόν Ρόσσι, έπέφ.ερε τήν 
άποδιοργάνωσιν τής ιταλικής έπιθέ
σεως καί κατά τήν ήμέραν αύτήν. 
’Αποτελεί άληθή τίτλον τιμής διά τό 
ολίγον έλληνικόν πυροβολικόν τής 
τοποθεσίας τό δτι ήδυνήθη νά έπι- 
βληθή τού κατά πολύ ίσχυροτέρου 
του, είς άριθμόν καί διαμέτρημα, 
ιταλικού καί νά άναγκάση πολλάκις

Μετά την ήττα τών ’Ιταλών στο Καλπά- 
κι, ό Πράσκα άντεκατεστάθη από τον 
Σοντοϋ (επάνω). Και αυτός δμως άντε- 
κατεστάθη άργότερα από τον Ούγκο Καμ- 
παλλέρο (δεξιά).

τούτο νά άλλάξη θέσεις βολής, συ
χνά δέ καί νά τό σιγήση, μέ βαρυτά- 
τας είς αύτό άπωλείας. Μέ τήν ελευ- 
σιν τού σκότους τής ήμέρας αύτής 
ή προσπάθεια τού ιταλικού Σώματος 
Στρατοΰ είχεν άποτύχει. «'Η κατά- 
στασις ένεφανίζετο περίπου άμετά- 
βλητος . . .  'Η  θέσις τής έχθρικής 
άντιστάσεως είς ούδέν σημείου της 
διερράγη», ομολογεί χαρακτηριστι- 
κώς καί ό στρατηγός Ρόσσι είς τήν 
αναφοράν του τής ήμέρας αύτής.

Άντιθέτως δμως, ό ’Ιταλός αρχι
στράτηγος Πράσκα, προωθηθείς κα
τά τήν ήμέραν αύτήν μέχρι τής πε
ριοχής ΔολΙανών, απ’ δπου καί πα- 
ρηκολούθησε τήν προσπάθειαν τών 
τμημάτων τών «Κενταύρων» καί τής 
«Φερράρα», παρουσιάζετο πλέον αι
σιόδοξος. Κατά τήν έπιστροφήν του 
είς τό είς Δερβίζιανι Β. ’Ηπείρου 
στρατηγείου του δέν έδίστασε νά 
άνακοινώση είς τον στρατηγόν Πρί- 
κολο, υφυπουργόν ’Αεροπορίας, ό 
όποιος τού διεβίβασε αύτόγραφον 
συγχαρητήριον έπιστολήν τού Μουσ- 
σολίνι διά τήν έως τότε ικανοποιη
τικήν έξέλιξιν τών έπιχειρήσεων, τά 
έξής: «Δύνασθε νά άναφέρετε είς τον 
Ντοΰτσε, δτι πρέπει νά είναι άπολύ- 
τως ήσυχος. Μέ τάς τρεις νέας με
ραρχίας ή καί χωρίς αύτάς ύπολο- 
γίζω νά είμαι έντός τριών ημερών 
είς τά ’Ιωάννινα καί έντός μιας έβδο- 
μάδος είς Πρέβεζαν».

Περί τήν 8ην νυκτερινήν τής ιδίας 
ήμέρας, 2ας Νοεμβρίου, ιταλικόν 
τμήμα δυνάμεως διλοχίας μετ’ ’Αλ
βανών στρατιωτών κατώρθωσε 
έπωφεληθέν τού σκότους καί τής 
άραιάς διατάξεως, νά άνέλθη άθέα- 
τον έπί τού ύψώματος Γκραμπάλα, 
νά αίφνιδιάση τον έκεϊ λόχον τού 
III Τάγματος καί νά καταλάβη τό 
ύψωμα. 'Ο άνατραπείς, κατόπιν 
όλιγολέπτου άγώνος, λόχος άπε- 
σύρθη όπίσω. 'Ο διοικητής τού τά
γματος, μή διαθέτων ούδεμίαν έφε- 
δρείαν, δέν ήδυνήθη νά ένεργήση 
άμεσον άντεπίθεσιν. ’Επειδή ή κατά- 
ληψις τής Γκραμπάλας, δεξιού στη
ρίγματος τής δλης αμυντικής τοπο
θεσίας, ένεϊχεν ίδιάζουσαν σημασίαν, 
ή μεραρχία διέταξε τήν ένέργειαν
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Μία σπάνια, ιστορική φωτογραφία. Τό προσωπικό τής ’Ιταλικής Πρεσβείας στην ’Αθήνα, φθάνει στην Ιταλία, στις 8 Νοέμβριον 
1940. Με τό σκούρο επανωφόρι άριστερά 6 πρεσβευτής Γκράτσι.

άμέσου νυκτερινής άντεπιθέσεως ύπό 
τοϋ 15ου Συντάγματος προς άνα- 
κατάληψιν του υψώματος, πριν ή ό 
έχθρός έδραιωθή ίσχυρώς έπ’ αύτοϋ. 
'Η έν τώ μεταξύ δμως έκσπάσασα 
σφοδρά θύελλα μετά βροχής καί χα- 
λάζης παρημπόδισε τήν άντεπί- 
θεσιν αύτήν.

'Οπωσδήποτε ή νύκτα έκείνη 
τής 2 - 3  Νοεμβρίου διέρρευσεν αγω
νιώδης διά τον μέραρχον καί το 
έπιτελεΐον του έν αναμονή τής έκ- 
δηλώσεως τής άντεπιθέσεως.

Περί τήν 5.30 πρωινήν τής 3ης 
Νοεμβρίου, καθ’ ήν έκόπασεν ή 
καθ’ δλην τήν νύκτα έπικρατήσασα 
σφοδρά θύελλα, τά τμήματα τής άντε 
πιθέσεως, οί 1ος καί 7ος λόχοι, ώς 
καί μέρος τοΰ άνατραπέντος 10ου 
λόχου, ύπό τήν διοίκησιν τοϋ άντι- 
συνταγματάρχου Γ. Κυριαζή έξώρ- 
μησαν άνευ προπαρασκευής πυρο
βολικού εις άντεπίθεσιν. Οί διοικη- 
ταί λόχων καί οί διμοιρΐται μετά τό 
παράγγελμα «εμπρός διά τής λόγ
χης» έτέθησαν έπικεφαλής των τμη
μάτων καί, άκολουθούμενοι ύπό των 
άνδρών των, κατώρθωσαν μετά βρα- 
χύν άλλά δραματικόν άγώνα έκ τοΰ 
συστάδην νά άνατρέψουν τούς ’Ιτα
λούς, οί όποιοι έγκατέλειψαν έπί τό
που 20 νεκρούς, 6 αιχμαλώτους, 3 
πολυβόλα, 4 δλμους.

Αί άπώλειαι των τμημάτων άν

τεπιθέσεως άνήλθον εις 27 τραυμα
τίας καί 8 νεκρούς στρατιώτας μας, 
οί όποιοι, έλθόντες εις χεΐρας μέ τον 
έχθρόν εύρον ηρωικόν θάνατον.

Μετά τήν άνακατάληψιν τοϋ ύψώ- 
ματος, περί τήν 6ην πρωινήν, διά των 
άποκατασταθέντων έκεΐ παρατηρη
τηρίων, έπηκολούθησε άμεσος βολή 
τεσσάρων ορειβατικών πυροβολαρ
χιών.

’Αποτέλεσμα τής αιφνιδιαστικής 
βολής τοΰ πυροβολικοΰ μας ύπήρ- 
ξεν ή ματαίωσις τής σχεδιασθείσης 
διά τήν πρωίαν τής 3ης Νοεμβρίου 
έπιθέσεως καί ή αναβολή της διά 
τάς άπογευματινάς ώρας τής ιδίας 
ήμέρας. Πράγματι, περί τήν 4ην 
άπογευματινήν παρετηρήθη έκ τών 
έλληνικών γραμμών ισχυρά φάλαγξ 
άρμάτων καί μοτοσυκλεττιστών, κι- 
νουμένη θορυβωδώς έπί τής άκαλύ- 
πτου όδοΰ Δολιανά - Καλπάκι. Έ - 
πρόκειτο περί τής φάλαγγος κυρίας 
προσπάθειας τών «Κενταύρων», ά- 
ποτελουμένης έκ δύο ταγμάτων άρ
μάτων, τά όποια έπλαισιοΰντο ύπό 
δύο λόχων Βερσαλλιέρων μοτοσυ- 
κλεττιστών. "Οταν εφθασε εις άπό- 
στασιν 500 μέτρων περίπου έκ τοΰ 
κόμβου Καλπακίου (σημεΐον τρι- 
χαλώσεως τών οδών) άνέκοψε τήν 
κίνησίν της καί κατετμήθη εις δύο 
κλιμάκια. Τό έν έξ αύτών, άραιώ- 
σαν τάς άποστάσεις τών άρμάτων,

έπροχώρησε. Τό άλλο ήκολούθησεν 
εις άπόστασιν 300 μέτρων περίπου, 
τό πρώτον κλιμάκιου, βαλλόμενου 
συνεχώς άπό τό έλληνικόν πυροβο
λικόν Γκρίμπιανης (ορειβατική πυ
ροβολαρχία τών 75 καί ορειβατική 
πυροβολαρχία τών 105) έπλησία- 
ζεν επιβλητικόν καί άπειλητικόν 
τήν διχάλωσιν έτοιμον νά έξορμήση 
προς ’Ιωάννινα.

Τά προπορευόμενα τοΰ κλιμακίου 
συναντοΰν τά πρώτα συρματοπλέ
γματα καί τά έκ σιδηροτροχιών φρά
γματα έπί τής όδοΰ. ’Εξέρχονται 
ταύτης καί κινοΰνται έκατέρωθεν, 
οπότε δμως έμπίπτουν εις τήν έκεΐ 
ύπάρχουσαν κεκαλυμένην βαθεΐαν 
αντιαρματικήν τάφρον καί άκινητοΰν 
Τά άκολουθοΰντα άρματα καί οί 
μοτοσυκλεττισταί κινοΰνται τότε 
προς τούς έκατέρωθεν τής όδοΰ 
άγρούς, διά νά εύρουν έλευθέραν δίο
δον, άλλ’ έμπίπτουν εις τό έκεΐ ναρ- 
κοπέδιον καί άνατινάσσονται μερικά 
έξ αυτών. Τά ύπόλοιπα κινοΰνται 
ήδη έν σπουδή καί ταραχή προς τά 
εμπρός καί όπίσω έν άτάκτω σχη- 
ματισμώ.

Τήν στιγμήν αύτήν έτέθη εις κε
ραυνοβόλον ένέργειαν καί τό άντιαρ- 
ματικόν συγκρότημα τής στενωποΰ 
Καλπακίου τοΰ ταγματάρχου Γ. 
Άνδρουλάκη. Δύο πεδιναί πυροβο- 
λαρχίαι τών 75 (8 πυροβόλα) τών

623



ΚΑΛΠΑΚΙ: ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΒΕΡΝΤΕΝ»

Μία ανέκδοτη φωτογραφία άπό τό μέτωπο τον Καλπακίον. Εις τό μέσον ό στρατηγός Χαρ. Κατσιμήτρος μέ τον συνταγματάρ
χη Μανρογιάννη αριστερά και τον επιτελάρχη τής Μεραρχίας X. Δρίβα δεξιά.

λοχαγών Σερβατά καί Άλεξοπού- 
λου, ή πυροβολαρχία των 105 (4 
πυροβόλα) του λοχαγού Καραπά- 
νου, ώς καί τά 4 ελαφρά άντιαρμα- 
τικά τοϋ λοχαγού Χαίλη βάλλουν 
συγκεντρωτικούς καί μεθ’ όλης τής 
δυνατής ταχυβολίας κατά των τάνκς 
μέ καταπληκτικήν εύστοχίαν. Θύ
ελλα πυρός καί σιδήρου κατακλύζει 
τά ιταλικά τάνκς, τά όποια, δια- 
λύσαντα τούς σχηματισμούς των, κι
νούνται σπασμωδικώς διά νά άπο- 
φύγουν τό φονικόν πϋρ. ’Αλλά μα- 
ταίως, διότι τό πυροβολικόν μας έχει 
έπισημάνει όλας τάς θέσεις καί τά 
κεραυνοβολεί.

Προ τής κολάσεως ταύτης τού πυ
ρός τά άρματα άναστρέφουν καί ύπο- 
χωροΰν έν πανικώ, ώς καί οί Βερ- 
σαλλιέροι μοτοσυκλεττισταί, έγκα- 
ταλείποντες έπί τόπου τάς μαχανάς 
των. Όπίσω των, έπί τής δημοσίας 
όδοϋ καί εις τούς πέριξ άγρούς, έγκα- 
τελείφθησαν κατά τήν φυγήν, κατα- 
στραφέντα τελείως ύπό τοϋ πυρός 
τοϋ πυροβολικού μας, 9 άρματα μά
χης, 50 μοτοσυκλέτται, ώς καί 20 
νεκροί καί 12 τραυματίαι όπλΐται.

'Η  λαμπρά αότη έπιτυχία εξύ
ψωσε τά μέγιστα τό ηθικόν των 
μαχητών ολοκλήρου τοϋ μετώπου, 
εις τό όποιον μετεδόθη τάχιστα τό 
χαρμόσυνον γεγονός. 'Ο διοικητής 
τοϋ άμυνομένου τής στενωπού Καλ- 
πακίου 1/40 Τάγματος Εύζώνων 
ταγματάρχης Χρυσοχόου άνέφερεν 
ύπεοηφάνως τήν περιφανή νίκην

προς τον διοικητήν τής μεραρχίας 
τηλεφωνικώς διά τών εξής χαρα
κτηριστικών λέξεων : «Στρατηγέ
μου, σας άναφέρω ότι πάει, έξευ- 
τελίστηκε καί αύτό τό όπλον τού 
Μουσολίνι» (έννοών τά τάνκς).

Έ ξ άλλου, ή άναφορά τήν όποιαν 
έξέπεμψεν ραδιοτηλεγραφικώς ό διοι 
κητής τής ιταλικής φάλαγγας τών 
άρμάτων μάχης, καταδεικνύει τήν 
συντριπτικήν ήτταν τήν όποιαν ύπέ- 
στησαν: «Φθάσας εις τον λόφον
Καλπακίου βάλλομαι πανταχόθενύπό 
τοϋ σφοδρού πυρός τού έχθρικοΰ 
πυροβολικού μικρού καί μέσου δια
μετρήματος, τό όποιον οί 'Έλληνες 
έχουν τάξει καταλλήλως καί είναι 
άθέατον. Τό πΰρ τούτο προκαλεϊ 
φοβεράν σύγχυσιν καί δέος διά τής 
εύστοχου καί συντριπτικής βολής 
του κατά τών άρμάτων».

Κατόπιν τής οίκτράς άποτυχίας 
τών «Κενταύρων», ή συνέχισις τής 
έπιθέσεως, ή προβλεπομένη διά τήν 
4ην Νοεμβρίου, άνεβλήθη διά τήν 
5ην Νοεμβρίου. Τήν ΙΟην πρωινήν 
τής ήμέρας αυτής ολόκληρον τό δια- 
τιθέμενον πυροβολικόν, έλαφρόν καί 
βαρύ, έξαπέλυσε συγκεντρωτικούς 
βομβαρδισμούς κατά τών έλληνικών 
θέσεων μάχης. Τά 32 ορειβατικά 
πυροβόλα τών 75 καί τά 12 ορειβα
τικά τών 100 τής μεραρχίας «Φερ- 
ράρα», τά 12 πεδινά τών 75 τών 
«Κενταύρων», ώς καί τά 36 βαρέα 
(12 τών 105 καί 24 τών 149) τού 
Σώματος Στρατού, κατακλύζουν καί

σφυροκοποΰν καί άνασκάπτουν έπί 
ώραν περίπου τά ελληνικά χαρακώ
ματα. Έν συνεχεία, ή μεραρχία «Φερ 
ράρα» έξώρμησε διά τριών ισχυρών 
φαλάγγων πεζικού προς κατάλη- 
ψιν τών βόρειό ανατολικώς τού κόμ
βου Καλ.πακίου ύψωμάτων. ’Εναν
τίον των έξεδηλώθησαν πάραυτα τά 
έντονα, δραστικά καί εύστοχα πυρά 
τής άμύνης τού πεζικού μας, μέ άπο- 
τέλεσμα αί άριστερά καί κεντρική 
φάλαγγες τής «Φερράρα», τά 47ον 
καί 48ον συντάγματα Πεζικού, νά 
άναχαιτισθοΰν καί πάλιν προ τών 
ύψωμάτων Γκραμπάλα, Ψηλορ- 
ράχη, Άσόνισα. 'Η  τρίτη φάλαγξ, 
ή δεξιά, κατώρθωσε προς στιγμήν 
νά διαβή τον Καλαμάν, διά τής γε- 
φύρας 'Αγίου ’Αθανασίου, έπι— 
σκευασθείσης παρά τού ιταλικού 
μηχανικού, άλλ’ έπεσεν εις τά φονικά 
πυρά τών πολυβόλων τού έκεϊ 1ου 
Τάγματος Πολυβόλων, καί ήναγκά- 
σθη ν’ άποσυρθή βεβιασμένως, μέ 
σημαντικάς άπωλείας, έπί τής άλλης 
όχθης τού Καλαμά.

Συγχρόνως, φάλαγξ έκ 50 - 60 
άρμάτων τών «Κενταύρων», ή όποια 
έπεχείρησε νά κινηθή, διά τής πε- 
διάδος τοϋ Καλαμά ποταμού, προς 
τήν γέφυραν 'Αγίου ’Αθανασίου, ίνα 
έκμεταλλευθή τήν πρόσκαιρον έπι- 
τυχίαν τού πεζικού, έβλήθη συγκεν
τρωτικώς ύπό τών εύστοχων πυρών 
τού ορειβατικού πυροβολικού τής 
Γκρίμπιανης, άνεστράφη καί διε- 
σκορπίσθη εις τά έλη τοϋ Καλαμά.
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Περί τά 15 τάνκς βυθισθέντα έντός 
τών ελών, τά όποια ή ιταλική διοί- 
κησις δεν ειχεν αναγνωρίσει, έγκα- 
τελείφθησαν έκεϊ άθικτα καί περι- 
συνελέγησαν βραδύτερον ΰπό των 
ελληνικών τμημάτων.

Παρ’ όλον ότι τά αποτελέσματα 
της δράσεως τών ιταλικών μεραρ
χιών κατά την 5ην Νοεμβρίου υ
πήρξαν τελείως ασήμαντα, έν τού- 
τοις ό διοικητής τοΰ ιταλικού Σώ
ματος Στρατού άπεφάσισε νά προβή 
εις μίαν ύστάτην προσπάθειαν ποός 
διάσπασιν τής τοποθεσίας Καλπα- 
κίου. Διέταξε τήν έπανάληψιν τής 
δράσεως έπί τή βάσει τής εξής ιδέας 
ένεργείας: Επιμονή εις τήν κατά- 
ληψιν τοΰ ύψώματος Γκραμπάλα. 
Έν συνεχεία, μέ στήριγμα τοϋτο, 
παράκαμψις δι’ έτέρων δυνάμεων 
τοΰ κόμβου Καλπακίου έξ άνατο- 
λών καί προέλασις προς τά ’Ιωάν
νινα. ’Από τών πρώτων πρωινών 
ωρών τής 7ης Νοεμβρίου τά δύο 
συντάγματα πεζικού τής «Φερράρα» 
έξώρμησαν καί πάλιν προς κατάλη- 
ψιν τών θρυλικών υψωμάτων Γκρα- 
μπάλας καί Άσόνισας, ύποστηριζό- 
μενα «ύπό τής έντονου καί θυελλώ
δους δράσεως τοΰ ιταλικού πυρο
βολικού», κατά τον στρατηγόν Ρόσσι 
Τά ιταλικά τμήματα, μανιωδώς επι
τιθέμενα, κατώρθωσαν νά προσεγ
γίσουν τάς θέσεις τών ήρωικών τα
γμάτων τοΰ 15ου Συντάγματος. Τε- 
λικώς, άφοϋ εις μάτην έπεχείρησαν 
νά άνέλθουν έπί τών δύο περιμαχή- 
των υψωμάτων, άπεσύρθησαν έν 
σπουδή εις τάς βάσεις έξορμήσεώς 
των. Τό 15ον Σύνταγμα Πεζικού 
αντιμετώπισε νικηφόρος καί κατά 
τήν ήμέραν αυτήν τήν πείσμονα καί 
έπίμονον έπίθεσιν τοΰ έχθροΰ. Ά - 
κλόνητον ΰπέστη τό διαρκές σφυρο- 
κόπημα τοΰ ΐταλικοΰ περιβολικοΰ 
καί διετήρησεν άπόρθητον τό τεί
χος τής ’Ηπείρου. «'Η άγρια άν- 
τίστασις τήν οποίαν προέβαλεν ό 
έχθρός έπί τοΰ ύψώματος 1090», 
αναφέρει εις τήν έπίσημον έκθεσίν 
του ό διοικητής τοΰ ΐταλικοΰ Σώ
ματος Στρατοΰ, «δεν έπέτρεψεν εις 
τό πεζικόν μας νά άνέλθη, διότι πα- 
ρημποδίζετο ίσχυρώς ύπό τοΰ πυρο
βολικού καί έβάλλετο ύπό τοΰ πυρός 
τών πολυβόλων».

Μετά, τήν δύσιν όμως τοΰ ήλιου 
διλοχία τοΰ 47ου ΐταλικοΰ Συντά
γματος, έπωφελουμένη τοΰ βαθυτά- 
του σκότους, κατώρθωσε νά θέση 
καί πάλιν πόδα έπί τών βορείων κλι- 
τύων τής Γκραμπάλας καί νά κατα- 
λάβη τήν νοτίαν κορυφήν. "Αμεσος

άντεπίθεσις, ένεργηθεϊσα τήν 9 νυ
κτερινήν ύπό τών έκεΐ τοπικών έφε- 
δριών, άνευ ύποστηρίξεως πυροβο
λικού, δεν έπέτυχε τήν άνακατάλη- 
ψιν τής Γκραμπάλας. Περί τό μεσο
νύκτιον όμως συντονισμένη άντεπί- 
θεσις, ένεργηθεϊσα ύπό δύο λόχων 
τοΰ 15ου Συντάγματος, ύπό τήν 
διοίκησιν τοΰ διοικητοΰ τοΰ 111 τά
γματος ταγματάρχου Κ. Πανταζή, 
έπέτυχε νά άνατρέψη τον άντίπαλον 
καί νά άνακαταλάβη τάς θέσεις μας, 
κατόπιν άγώνος έκ τοΰ συστάδην διά 
τής λόγχης καί χειροβομβίδων. Κατά 
τήν άντεπίθεσιν αύτήν διεκρίθησαν 
οί γενναίοι άνθυπολοχαγοί Μιχ. Βα- 
σιλας καί Νικ. Σαρρής, οί όποιοι 
βραδύτερον έπεσαν ήρωικώς έπί τοΰ 
πεδίου τής τιμής.

Ό  άντίπαλος έγκατέλειψεν έπί 
τόπου 5 όλμους μικρούς, 3 πολυ
βόλα, 4 οπλοπολυβόλα καί 7 αιχμα
λώτους. Κατεμετρήθησαν καί 46 
’Ιταλοί νεκροί.

Αί άπώλειαι τοΰ έλληνικοΰ τμή
ματος άνήλθον εις 9 νεκρούς, μεταξύ 
τών οποίων καί ό άνθυπολοχαγός 
Νικ. Χατζόπουλος, τό άτρόμητο 
παλληκάρι τοΰ 15ου Συντάγματος, 
καί εις 39 τραυματίας.

Τήν ιδίαν ήμέραν, 7ην Νοεμβρίου, 
κατόπιν τής άποτυχούσης πέμπτης

Γρεναδιέροι επιβιβάζονται σέ αεροπλάνο
Νοεμβρίου 1940.

KAADAKI: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΒΕΡΝΤΕΝ»
κατά σειράν προσπάθειας τών ’Ιτα
λών, ό στρατηγός Ρόσσι έπείσθη 
πλέον ότι ή διάσπασις τής γραμ
μής Καλπακίου καί ή προέλευσις, έν 
συνεχεία, προς ’Ιωάννινα κατέστη
σαν σκοποί άνεπίτευκτοι. «Έ κ τής 
εξελιξεως τών έπιχειρήσεων τών 
τριών τελευταίων ήμερών έπείσθην», 
γράφει εις τήν εκθεσίν του, «ότι εϊ- 
χον έμπλακή μέ τό Σώμα Στρα
τοΰ, εις μίαν ζώνην προστατευομέ- 
νην άπό άμυντικόν σύστημα ίσχυρώς 
ώργανωμένον εις περιχαρακωμένον 
στρατόπεδον, μέ διαδοχικάς γραμ- 
μάς καί πολυαρίθμους θέσεις διά τό 
πυροβολικόν, έτοιμασμένος έκ τών 
προτέρων. Διά τήν έναντίον τής 
ζώνης αύτής έπίθεσιν έθεώρουν άνε- 
παρκεϊς τάς δυνάμεις, τάς οποίας 
είχα εις τήν διάθεσίν μου».

Καί μέ τήν πανηγυρικήν ταύτην 
διαπίστωσιν έκ μέρους τοΰ ’Ιταλού 
σωματάρχου Ρόσσι λήγει ή μεγάλη 
αμυντική μάχη τοΰ Καλπακίου.

Μετ’ όλίγας ημέρας, συντελεσθεί
σης τής έπιστρατεύσεως τοΰ έλληνι- 
κοΰ στρατοΰ, τό Καλπάκι, τό Βερν- 
τέν τοΰ 1940, άπετέλεσε τό όρμητή- 
ριον μιας έκπληκτικής έξορμήσεώς, 
ή οποία έφερε τά έπιστρατευθέντα 
ελληνικά τμήματα εις τά πρόθυρα 
τοΰ Τεπελενίου καί τοΰ Αύλώνος.

μέ προορισμό τήν ’Αλβανία, στις άρχές
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T O  CtXDC 
TCDN Χ Ν Θ ΡΟ ΰΠ Ο Ν

Ό  Ιησούς είναι ή πηγή παντός πνευματικού αγα
θού. Είναι αυτή ή ζωή καί ή άλήθεια. Είναι, ώς 
διεκήρυξεν ό ίδιος, «ό άρτος τής ζωής», «ό άρτος 
ό καταβάς εκ τού ούρανοΰ», «ό άρτος ό ζών ό έκ 
τού ούρανοΰ καταβάς». Είναι ό άρτος ό ζών, διότι 
έχει εν έαυτω ζωήν αίωνίαν, μηδέποτε άποθνήσκου- 
σαν, παρέχων εις τούς έκ τού άρτου τούτου τρεφο- 
μένους ζωήν πνευματικήν, πλήρη χαρίτων, αίωνίαν.

1. 'Ο μ έ ν ω  ν έ ν  τ ώ  Χ ρ ι 
σ τ ώ  ε ν  τ ώ Φω τ ι  π α 
ρ α μ έ ν ε ι .

Ό  εν σαρκί σκηνώσας Λόγος τον 
Θεόν, δν έξαπέστειλεν ό Πατήρ εν 
τώ κόσμο) «δτε ήλθε τό πλήρωμα 
τ ον χρόνον» (Γαλ. δ' 4), υπήρξε 
τό τέλειον γέννημα τελείου Δημιουρ
γού. Ό  εν όμοιώματι ανθρώπου κα
ταβάς εξ ούρανοΰ Υιός τοϋ ανθρώ
που ήλθεν εν τώ μέσω ημών τών 
εν "Αδη και σκιά θανάτου πλανω- 
μένων, απαύγασμα ιόν τοϋ αιωνίου 
Φωτός, ΐνα διά του θείου κηρύγμα
τος του κατανγάση την οικουμέ
νην και μεταδώση δικαίοις τε και 
άμαρτωλοίς, σοψοϊς τε και άνοή- 
τοις τό φώς τής γνώσεως. Υπήρξε  
τό φώς τό απρόσιτον, ό αρχηγός τής 
ζωής, εις μεν άλλα παρέχων την 
φυσικήν ζωήν, εις δε ετερα πρός τε 
την φυσικήν καί άνωτέραν ήθι- 
κήν καί πνευματικήν τοιαύτην. Αυ
τός ήύο καί είναι καί θά είναι ή 
πηγή καί ή αιτία πάσης άνθρωπί- 
νης γνώσεως, σννεπιμαρτυρούσης 
καί τής συνειδήσεως, ήτις αποτελεί 
λ.ύχνον έκ τοϋ θείου φωτός τον 
σπινθήρα λαβόντα.

Φώς φαϊνον εν τή σκοτία ύπήρ- 
ξεν ό Υπερούσιος καί συνάναρχος 
Υιός καί Λόγος τοϋ Θεοϋ καί έκ τοϋ

στόματος Αυτού έξεπορεύθη ή αλή
θεια, ή πάντα νοϋν ύπερέχουσα σο
φία, τό Ευαγγελικόν κήρυγμα τής 
σωτηρίας. Α ί έξ άποκαλύψεως άλή- 
θειαι τοϋ Ευαγγελίου κατέστησαν 
τον άνθρωπον κοινωνόν τής τελείας 
γνώσεως, τής μόνης καί άληθοϋς σο
φίας τοϋ Θεοϋ. Καί ό Θεός τής αγά
πης ένετείλατο διά τοϋ Υΐοϋ εις τον 
κόσμον τήν τήρησιν τής καινής εν
τολής τής αγάπης τής έν Χριστώ 
’Ιησού, καινής κατά τε τήν ουσίαν 
καί τό περιεχόμενον καί τήν έκτα- 
σιν, ώς πάντα νόμον πληρούσης. 
Διά τής μέχρι θανάτου αγάπης άνε- 
μόρφωσε τάς ψυχάς καί τάς συνει
δήσεις τών ανθρώπων, άπεμάκρυ- 
νεν έξ αυτών τό σκότος τής πλάνης 
καί τάς έλάμπρυνε με τό φώς τό 
άληθινόν, ώστε ώς τέκνα φωτός 
τοϋ λοιπού νά περιπατώμεν.

Ή  έν τώ φωτί τοϋ Χριστού δια- 
μορφωθείσα καινή κτίσις ήθέλησε 
τον άνθρωπον άνεξίκακον, ταπεινόν, 
πράον, αγνόν, άσκανδάλιστον, τέ
λειον. Προσέφερε τήν αληθή γνώσιν 
διά τοϋ Ευαγγελικού κηρύγματος 
καί εξύψωσε τήν άνθρωπίνην ψυχήν 
άπό τοϋ κόσμον εις τά έπέκεινα τοϋ 
κόσμου τούτον, άπό τά φθαρτά εις 
τά αιώνια. 'Η  έν Χριστώ τελείωσις 
έχει ώς βασικήν αρχήν τήν άρνησιν

τοϋ κόσμον «Μή άγαπάτε τον κό
σμον μηδέ τά έν τώ κόσμω... ότι 
παν τό έν τώ κόσμω, ή έπιθυμία 
τής σαρκός καί ή έπιθυμία τών οφ
θαλμών καί ή αλαζονεία τοϋ βίου, 
ούκ έστιν έκ τοϋ πατρός, άλλ’ έκ 
τοϋ κόσμου έστί» (Λ ' Ίωάν. β' 
15 - 16). Ό  μένων έν τώ Χριστώ, 
έν τώ φωτί παραμένει καί γνωρίζει 
τήν αλήθειαν καί διακρίνει τήν πλά
νην καί εις οδόν αδικίας δεν πορεύε
ται, ούτε έπί καθέδρας άμαρτωλών 
ϊσταται. Ό  ηθικός εξοπλισμός τοϋ 
τελείου χριστιανού νικά τον κόσμον, 
διότι ό άληθής χριστιανός είναι τέ- 
κνον γεγεννημένον έξ αυτού τοϋ Θεοϋ 
καί «παν τό γεγεννημένον έκ τοϋ 
Θεοϋ νικά τον κόσμον» (Λ ' Ίωάν. 
ε 4).

'Ο Ευαγγελιστής ’Ιωάννης μάς 
δίδει διά τής θεοπνεύστου γραφί
δας του τήν πλέον παραστατικήν 
εικόνα τής ύποστάσεως τοϋ Διδα
σκάλου του· « ΊΙν  τό φώς τό αλη
θινόν, δ φωτίζει πάντα άνθρωπον 
έρχόμενον εις τον κόσμον» ( a 9). 
’Εξ αυτού τοϋ υπερφυσικού φωτός 
έφωτίσθη σύμπασα ή οικουμένη. Αί 
διάνοιαι τών ανθρώπων άφυπνίσθη- 
σαν. Τυφλοί άνέβλεψαν. Καί έλάβο- 
μεν δωρεάς καί χάριτας, τάς όποιας 
δεν ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν κα
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τών όποιων δεν ήμεθα άξιοι διότι 
ήμαρτήσαμεν. 'Ο Χριστός νπήρξεν 
ή ακένωτος πηγή, αενάως ζών ϋδωρ 
άναβλύζουσα και τούς διψώντας τα 
ρήματα αυτόν δαψιλώς καταρδεν- 
ονσα.

2. 'Ο Χ ρ ι σ τ ό ς ,  Φ ω ς  τ  ο ϋ 
κ ό σ μ ο ν .

Αυτός ό Κύριος μαρτυρεί περί 
έαντοΰ δτι είναι τό φως, τό όποιον 
ήλθεν είς τον κόσμον διά να διάλυση 
τό σκότος τής αμαρτίας και κατά
λυση τό κράτος τον Σατανά. Ά λ λ ’ 
οί άνθρωποι, τών όποιων τά έργα 
ήσαν σκοτεινά, ήγάπησαν τό σκό
τος περισσότερον τον φωτός· «Αυτή 
δέ έστιν ή κρίσις, ότι τό φως έλή- 
λυθεν εις τον κόσμον, και ήγάπησαν 
οι άνθρωποι μάλλον τό σκότος ή τό 
φώς· ήν γάρ πονηρά αυτών τά 
έργα» ( ’Ιωάν, γ ’ 19). Αυτό συμ
βαίνει με τούς εχθρούς τον Χρίστον 
οί όποιοι προτιμούν να κινούνται 
είς τό σκότος, διά νά μή γίνουν φα
νερά τά έργα των, τά όποια δεν άν- 
τέχουν είς τον έλεγχον. ’Αντιθέτως 
οί κατά τάς έντολάς τού Κυρίου περι- 
πατοϋντες αισθάνονται νά ζοΰν μέσα 
είς άπλ.ετον φώς, άπό τό όποιον 
προσελκνονται όσημέραι και περισ
σότερον μεταβάλλονται είς υιούς 
φωτός, «μετ άμορφου μεν οι άπό δό- 
ξης είς δόξαν» (πρβλ. Β' Κορ. γ ' 
18), ένούμενοι μετά τού Χριστού' 
«ΓΙάς γάρ ο φαύλα πράσσων μισεί 
τό φώς και ονκ έρχεται προς τό 
φώς, ίνα μή έλεγχθή τά έργα αυ
τόν' ό δέ ποιών την άλήθειαν έρχε
ται προς τό φώς, ΐνα φανερωθή 
αυτού τά έργα, ότι έν τώ Θεώ έστιν 
είργασμένα» ( ’Ιωάν, γ ' 20 - 21).

Ό  Ιησούς είναι ή πηγή παντός 
πνευματικού άγαθού. Είναι αυτή ή 
ζωή καί ή άλήθεια. Είναι, ώς διε- 
κήρνξεν ό ίδιος, «ό άρτος τής 
ζιοής» (Ίωάν. στ 35 καί 48), «ό 
άρτος ό καταβάς εκ τού ουρανού» 
(Ίωάν. στ' 41), «ό άρτος ό ζών ό 
εκ τού ουρανού καταβάς» (Ίωάν. 
στ' 51). Είναι ό άρτος ό ζών, διότι 
έχει έν έαντώ ζωήν αίωνίαν, μηδέ
ποτε άποθνήσκονσαν, παρέχων είς 
τούς έκ τού άρτου τούτου τρεφομέ
νους ζωήν πνευματικήν, πλήρη χα- 
ρίτων, αίωνίαν. «'Ο τρώγων τού
τον τον άρτον ζήσεται είς τον 
αιώνα» (Ίωάν. στ' 58). Ό  Ιησούς 
προβάλλει εαυτόν έν μέσω γενεάς 
σκολιάς καί διεστραμμένης, ώς ήσαν 
κατά τήν έποχήν έκείνην οί ’Ιου
δαίοι καί τά έθνη, ώς τον υιόν τού 
Θεού, άπεσταλμένον υπό τού Πα- 
τρός τού έν ούρανοϊς ίνα φωτίση τάς 
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έσκοτισμένας διανοίας τών άνθρώ- 
πων καί άνορθώση τον πεπτωκότα 
άνθρωπον «’Εγώ είμι τό φώς τού 
κόσμου' ό άκολουθών έμοί ού μή 
περιπατήση έν τή σκοτία, άλλ’ 
έξει τό φώς τής ζωής» (Ίωάν. η
12). Τοιαύτην περί εαυτού διακήρυ- 
ξιν μόνον ό Χριστός ήδύνατο νά 
κόμη. Ούδείς άλλος ήδύνατο νά διεκ- 
δικήση περί εαυτού τοιαύτην ιδιό
τητα. Καί τό μεν έργον τού Ιησού  
ύπήρξεν όντως έργον Υιού τού Θεού, 
τό δέ κηρυχθέν ύπ’ αυτού Εύαγγέ- 
λιον υπήρξε τό εξ άποκαλύψεως 
φώς, τό όποιον έφανερώθη όχι μό
νον είς τον λαόν τού Ισραήλ άλλ’ 
είς πάντα τά έθνη «φώς είς άπο- 
κάλυψιν εθνών» (Λ ονκ: β' 32), δι 
ού ή άνθρωπίνη διάνοια έφωτίσθη 
καί έγνώρισε τήν άλήθειαν, έλευθε- 
ρωθεϊσα έκ τών δεσμών τής αμαρ
τίας, κατά τό ρήμα τού Κυρίου' 
«Γνώσεσθε τήν άλήθειαν, καί ή άλή- 
θεια έλευθερώσει υμάς» (Ίωάν. η' 
32). Διότι ό άνθρωπος λυτρούται 
έκ τής τυραννίας τής σαρκός καί τού 
σκότους τού πνευματικού είς δ σύ
ρεται, υπό τής αμαρτίας, μόνον διά 
τής έν Χριστώ έλευθερίας.

Τό θαύμα τής ίάσεως τού έκ γε 
νετής τυφλού ήτο ύποτύπωσις τού 
πνευματικού φωτισμού, τό οποίον 
έφερεν είς τον κόσμον ’Εκείνος, 
δστις παραμένει τό φώς τό άνέ- 
σπερον «"Οταν έν τώ κόσμοι ώ, 
φώς είμι τού κόσμου» (Ίωάν. θ' 5). 
Καί όταν ό Κύριος άνοίγη οφθαλ
μούς τυφλών έκ γενετής, πώς δέν 
δύναται ν’ άνοιξη τούς οφθαλμούς 
καί νά φωτίση τό πνεύμα εκείνων 
οιτινες σπεύδουν μέ δίψαν προς 
τό αιώνιον φώς; Καί τού μεν τυ
φλού ήνοίχθησαν οί οφθαλμοί καί 
έθεραπεύθη καί διεκήρυττε τό θαύμα 
τής ίάσεως του είς πάντας τούς έρω- 
τώντας περί αυτού. Τινές όμως τών 
Φαρισαίων, έν τή πνευματική τυ
φλώσει των, δέν έκπλήσσονται διά 
τό θαύμα, άλλά διακρίνουν έν αύτώ 
μίαν παράβασιν τού Νόμου' "Οτι 
έγένετο έν ημέρα σαββάτου (Ίωάν. 
θ' 16). Τοιαύτη ήτο ή τύφλωσις 
τών σοφών νομοδιδασκάλων.

’Εν όψει τής έπικειμένης συλλή- 
ψεώς του ό Ιησούς, παρέχων οδη
γίας είς τούς μαθητάς καί τούς 
συγκεντρωθέντας όχλους καί προ
λέγουν είς αυτούς ότι συντόμως θέλει 
άποχωρισθή τούτων, ίνα τήν έντολήν 
τού πέμψαντος αυτόν Πατρός πλή
ρωσή, λέγει' «’Έ τι μικρόν χρόνον 
τό φώς μεθ’ υμών έστί' περιπατεϊτε 
έως τό φώς έχετε, ίνα μή σκοτία 
υμάς καταλάβη- καί ό περιπατών 
έν τή σκοτία ούκ οϊδε πού υπάγει'

έως τό φώς έχετε, πιστεύετε είς 
τό φώς, ίνα υιοί φωτός γένησθε» 
(Ίωάν. ιβ' 35 - 36). Χωρίς κομπα
σμόν, χωρίς τήν έλαχίστην οίησιν, ό 
ταπεινός καί γλυκύς Ιησούς, ό μή 
γνωρίσας αμαρτίαν καί δόλον, έπα- 
ναλαμβάνεί' «’Εγώ φώς είς τον κό
σμον έλήλυθα, ίνα πάς ό πιστεύων 
είς εμέ έν τή σκοτία μή μείνη» 
(Ίωάν. ιβ' 46). Έ ν τώ προσώπω 
του ένεσαρκώθη ή τελεία άνθρω- 
πότης καί ή τελεία θεότης, αυτή ή 
άλήθεια καί ή ζωή περί ής έλάλει, 
(5ς ούδείς άνθρωπος είχε λαλήσει 
ούτως. «Έ γώ  είμι ή οδός καί ή άλή- 
θεια καί ή ζωή» (Ίωάν. ιδ' 6).

3. Τ ό ε υ α γ γ ε λ ι κ ό ν  Φ ώ ς  
π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ϊ τ α ι .

Έχλευάζετο υπό τών συγχρόνων 
του τό Εύαγγέλιον τού Χριστού. 
Τότε, ότε έπεφάνη είς τον κόσμον 
διά νά κηρύξη «αίχμαλώτοις άφε- 
σιν καί τυφλοΐς άνάβλεψιν» (Αουκ. 
δ' 19), Αυτός ό μέγας τής αλήθειας 
καί τής άγάτιης Διδάσκαλος συνήν- 
τησε τήν σκληρότητα τής άμετα- 
νοήτον καρδίας τών άνθρώπων, οί 
όποιοι μέ όνειδισμούς ύπεδέχθησαν 
τήν σοφίαν τού Θεού. Σταυρός καί 
αίμα άθώον νπήρξεν ή άνταπόδοσις 
τών άνθρώπων. Παρομοία τύχη άνέ- 
μενε καί τούς μαθητάς Αυτού. Μω
ροί έθεώρησαν οί Μαθηταί καί οί 
’Απόστολοι οί συνεχίσαντες τό σω- 
τηριώδες έργον Του. Ά λ λ ’ ό,τι ένο- 
μίζετο «μωρία» υπό τών πολλών, 
ό θείος Παύλος έθεώρει τούτο έπαι
νον καί δόξαν καί στέφανον δικαιο
σύνης καί δύναμιν Θεού είς σωτη
ρίαν άγουσαν τούς είς αυτό πι
στεύοντας' «Ού γάρ έπαισχύνομαι 
τό εύαγγέλιον τού Χριστού' δύναμις 
γάρ Θεού έστιν είς σωτηρίαν παντί 
τώ πιστεύον τι» ( Ρω μ. a 16). Ό  
άπόστολος Παύλος είχεν άμεσον 
άντίληψιν τού φωτός τού Χριστού. 
Τό έγνώρισε τό πρώτον έπί τής προς 
Δαμασκόν οδού, έν ή ώδευεν, έμ- 
πνέων «άπειλής καί φόνον είς τούς 
μαθητάς τού Κυρίου» ( Πράξ. θ' 1). 
τΗτο τότε ό άμείλικτός διώκτης τού 
Χριστού, έχόμενος τής πατρίου θρη
σκείας. «Έ ν δέ τώ πορεύεσθαι έγέ
νετο αυτόν άγγίζειν τή Δαμασκώ, 
καί έξαίφνης περιήστραψεν αυτόν 
φώς άπό τού ουρανού» (Πράξ. 
θ' 3). Τήν λαμπρότητα τού φωτός 
εκείνου τήν περιγράφει αυτός ό ού- 
ρανοβάμων Παύλος κατά τήν ενώ
πιον τού βασιλέως ’Αγρίππα ά:ιο
λογίαν τον «Ημέρας μέσης κατά 
τήν όδόν εϊδον, βασιλεύ, ούρανό- 
θεν υπέρ τήν λαμπρότητα τού ήλιου



περιλάμψαν με φώς καί τούς συν 
έμοι ποοευομένους» ( Πράξ. κατ'
13). Προχωρών δέ εν τή απολογία 
του άναφέρεται εις την δοθεϊσαν 
αύτώ άνωθεν εντολήν δπως κήρυξή 
το Εύαγγέλιον τον Κυρίου μεταξύ 
των εθνών «άνοϊξαι οφθαλμούς αυ
τών, τον έπιστρέψαι από σκότους 
εις φώς καί τής εξουσίας τον σατανά 
επί τον Θεόν, τοϋ λαβεϊν αυτούς 
άφεσιν αμαρτιών» (Πράξ. κατ' 18). 
Άναφερόμενος εις την υπό τών 
’Ιουδαίων αποδιδόμενην αντώ κατη
γορίαν, δι ήν καί απολογείται, λέ
γει δτι αυτή σννίστατο εις την επί 
προφητικών μαρτυριών στηριζο-- 
μένην διδαχήν του, δτι ό Χριστός, 
κατά τό γεγραμμένον, θά έδει νά 
ύποστή δεινόν πάθημα, δτι θά είναι 
πρωτότοκος τών νεκρών καί δτι 
«φώς μέλλει καταγγέλλειν τώ λαώ 
καί τοϊς έθνεσιν» (Πράξ. κατ' 23).

Τό Ευαγγελικόν φώς ονειδίζεται 
καί σήμερον υπό σοφών τε καί άνοή- 
των. Σοφίαν την κατά κόσμον νοοΰ- 
μεν. Που ή καύχησις τών εις Χρι
στόν πιστευόντων; που ή καινότης 
τής ζωής εν ή ώς «υιοί φωτός» 
όφείλομεν νά περιπατώμεν; Έξε-

κλείσθη ή καύχησις ημών διότι εν 
τώ θνητώ ημών σώματι βασιλεύει 
είσέτι ό νόμος τής σαρκός. 'Ο τύ
πος τής υπέροχου διδαχής εις δν 
παρεδόθησαν καί δν παρελάβομεν 
παρέμεινε νεκρόν γράμμα εν ταις 
καρδίαις ημών. Η μ ε ίς  οι τοιοϋτον 
έχοντες ’Αρχιερέα, «οι ποτέ ού 
λαός, νυν δέ λαός Θεού, οι ούκ ελεη
μένοι, νϋν δέ έλεηθέντες» (Α' Πέτρ. 
β' 10), οι άφωρισμένοι «δπως τάς 
άρετάς έξαγγείλωμεν τοϋ έκ σκό
τους ημάς καλέσαντος εις τό θαυ
μαστόν αύτοϋ φώς» (Πρβλ. Αύτ. 
β' 9), τι πράττομεν; Δννάμεθα νά 
ειπωμεν δτι τά έργα ημών είναι 
ειργασμένα έν τώ φωτί τοϋ Χρι
στού; Δυστυχώς δχι. Τί μάς έβά
σκον εν, ώστε νά άποστραφώμεν τό 
φώς τοϋ Χριστού καί νά έπιστρα- 
φώμεν εις τό σκότος;

Έσχάτη ώρα έστί. Ούδείς γνω
ρίζει πότε θά κληθώμεν ενώπιον τοϋ 
Κριτοΰ τοϋ έν ούρανοϊς, δπου γυ
μνοί καί τετραχηλισμένοι θά προ- 
σέλθωμεν. "Ας εϊμεθα πάντοτε έτοι
μοι ίνα παρουσιασθώμεν κομίζον- 
τες τον στέφανον τής ζωής, δατις

κοσμεί τούς έργάτας καλών έργων. 
Είδομεν τό φώς τό αληθινόν. ’Ελό
βιο μεν, χάριτι Θεοϋ, πνεύμα έπου- 
ράνιον. "Ας προσπαθήσωμεν νά μη 
άπαλλοτριωθώμεν ποτέ τής σωτη- 
ριώδους δυνάμεως την όποιαν εκ
πέμπει τό φώς τοϋ Ευαγγελίου προς 
πάντας τούς βουλομένους σωθήναι 
καί εις έπίγνωσιν άληθείας έλθεϊν. 
Έκεϊθεν θ’ άντλήσωμεν λόγους σο
φίας μηδέποτε καταργουμένης. Ύ π ’ 
αύτοϋ ώς άλαθήτου όδηγοϋ θά όδηγη- 
θώμεν προς την άλήθειαν. Εις τό κή
ρυγμα τοϋ Θεανθρώπου θά άνεύρωμεν 
τούς πολυτίμους μαργαρίτας τής 
γνώσεως, ήτις ουδέποτε εκπίπτει. 
Ύψοϋται διά μέσου τής πεπερασμέ
νης ανθρώπινης σοφίας, ώς φάρος 
φωτίζων τούς έν σκότει. Είναι τό φώς 
τό όποιον διά μέσου τών αίώνοον 
διέλυσε τό σκότος τής δουλείας τής 
αμαρτίας καί έθριάμβευσεν επί τοϋ 
θανάτου. 'Ό τι «Θεός ό είπών έκ 
σκότους φώς λάμψαι, δς έλαμψεν έν 
ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν 
τής γνώσεως τής δόξης τοϋ Θεοϋ 
έν προσώπω Ίησοϋ Χριστού» (Β' 
Κορ. δ' 6).

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ. . .  ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ήμερα πού νά 
μήν δούμε στον τύπο ή ν’ 
ακούσουμε στό ραδιόφωνο 

καί ένα ακόμη κατόρθωμα τών 
νέων μας, τών παιδιών τής έπο- 
χής μας, καί νά μήν συγκινηθοΰ- 
με . . Ληστής στήν Κυψέλη, λω
ποδύτης στήν Νέα Σμύρνη, διάρ- 
ρηξις σέ κατάστημα τής όμονοίας.

Γέμισε ό τόπος μας ληστές, 
λωποδύτες, άπατεώνες, γαμβρούς, 
άσχετα αν δέν τούς παίρνη ό κό
σμος στά σοβαρά καί δέν κατα- 
βάλλη προσπάθεια νά προστα- 
τεύση τά ύπάρχοντά του. Ό  ση
μερινός ληστής, ό κλέφτης είναι 
σάν τήν λερναία ΰδρα. Ένα συλ
λαμβάνουν δέκα ξεφυτρώνουν. Καί 
μάλιστα δέν προτιμούν, όπως οί 
παλαιοί συνάδελφοί των, τό σκο 
τάδι, άλλά δρουν μέρα μεσημέρι. 
Αιατί γίνεται αύτό; Άπλούστατα, 
έχει διαφημισθή καί έχει ήρωο- 
ποιηθή ό κακοποιός παντός εί
δους, διά μέσου τής τηλεορά- 
σεως, τού ραδιόφωνου, τής έφη- 
μερίδος, τού κινηματογράφου. Καί 
μετά άρχίζουν οί βιογραφίες, 
τά γκαγκστερικά τους προσόντα... 
Μέχρι πού τρέχουν, στόν κάθε 
Κοεμτζή, στόν κάθε Βενάρδο,

θαυμαστές καί θαυμάστριες, νά 
έκδηλώσουν τόν θαυμασμόν τους 
καί νά ζητήσουν αύτόγραφα, νά 
άκούσουν τις δηλώσεις των. ΔΓ 
όλα αύτά, οί μοντέρνοι άνεύθυνοι 
νέοι μας, βλέποντας τήν τόση 
προβολή τών κακοποιών, φιλο
δοξούν νά γίνουν κι αύτοί τά 
πρόσωπα τής ήμέρας, νά καμα
ρώσουν κι αύτοί μπροστά στούς 
προβολείς τής δημοσιότητος, νά 
έπιδείξουν τά μετάλλια τών άγώ- 
νων των (πέντε ληστείες, δύο κλο
πές, δέκα διαρρήξεις), άνάλογα μέ 
τις ίκανότητές των καί τό πεδίον 
δράσεώς των. Τό όραμα λοιπόν 
τής προβολής καί τής δημοσιό
τητος γίνεται ό πόλος έλξεως' καί 
τούτο, διότι τούς ένθαρρύνει ή 
ίδια ή κοινωνία, διότι δέν τούς 
όμιλεΐ μέ τή σκληρή γλώσσα, μέ 
τήν γλώσσα πού τούς ταιριάζει 
διά τούς άθλους των, τά έργα 
των . .. Καί όσο πιό μεγάλο είναι 
τό κακό πού προξενούν εις τήν 
κοινωνία, τόσο μεγαλύτερος είναι 
ό θαυμασμός καί ή προβολή. Πρό 
ήμερών ένας κλέπτης, ιδιότρο
πος, έδήλωσε στούς δημοσιογρά
φους, ότι δέν είναι ό ίδιος ύπεύ- 
θυνος διά τις πράξεις του, άλλά

ή Πολιτεία, ή όποια τού έπέ- 
τρεψε νά κυκλοφορή ελεύθερα. 
Μήπως είχε δίκαιο; Καί τό άλλο, 
σκεφθήκατε πώς περνούν οί φυ
λακισμένοι σήμερα; ’Από ότι τού- 
λάχιστον διαβάζουμε καί άκοΰμε, 
δόξμ τώ θεώ, τά έχουν όλα, άκόμη 
τηλεόρασι καί γήπεδο. Διατί, 
λοιπόν, οί μωροφιλόδοξοι νέοι 
μας, άφοΰ γίνουν διάσημοι μέ 
3 -4  ληστείες ή κλοπές, νά μήν 
ξεκουραστούν καί λίγο; Έτσι 
οί Βενάρδοι δέν θά μάς λείψουν 
ποτέ. Καί πάντα θά διαβάζουμε ή 
θά βλέπουμε καί κάποια νέα λη
στεία, σέ κάποια τράπεζα, στό 
σπίτι, στό δρόμο. Βλέπετε προ
οδεύουμε, καί τά πρότυπα τών κα
κοποιών τών ξένων χωρών έφθα- 
σαν καί στήν Χώραν μας. Καί 
μάλιστα άπό δ,τι διαπιστώνουμε 
(οργανωμένοι, έπικίνδυνοι, αδί
στακτοι. Ά ς προσπαθήσουμε λοι
πόν όλοι μας, κάθε ένας άπό τήν 
σκοπιά του, νά φράξουμε τόν 
δρόμο στήν αύξανομένη αύτή 
συμφορά πού λέγεται έγκληματι- 
κότης. Είναι άκόμη καιρός.

ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α ΡΧ ΙΦ Υ Λ Α Ε
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ηιίιοί οί μιΙφόσωμοι

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
«Έπολεμήσατε άοπλοι έναντίον πάνοπλων και ένικήσατε. Μικροί έναν- 
τίον μεγάλων καί επικρατήσατε. Δεν είναι δυνατόν νά γίνη άλλως διότι 
είσθε Έλληνες. Έκερδίσατε χρόνον διά νά άμυνθώμεν. Ώ ς Ρώσοι καί 
ώς άνθρωποι σάς εύγνωμονοΰμεν».

ΣΕ  ΜΙΑ άκατάπαυστη περι
οδεία δέκα ήμερων, συχνά 

μέ αυτοκίνητο, άλλα και κα- 
βάλλα στο αλογο ή καί μέ τα 
πόδια μέσα στη γλιστερή 
λάσπη, έπισκεφθήκαμε δλονς 
τούς πολεμικούς τομείς από 
την Κέρκυρα καί τη νότια πα
ραλία ώς τις όχθες τής λίμνης 
Όχρίδος, πού βρίσκονται 250 1
χλμ. βορειότερα. 'Ο συνάδελ
φός μου Edmund Steven καί 
γώ  είμαστε οί μόνοι απεσταλ
μένοι πού περάσαμε σ’ αυτό το 
άγριο, τό απίστευτα ορεινό πο
λεμικό θέατρο τής ’Αλβανίας 
από την μια άκρη ώς τήν άλλη.

Είδαμε τά 'Ελληνικά στρα
τεύματα σε κάθε είδους συν
θήκες καί τά είδαμε πάντα 
νά προχωρούν. Γ ι’ αυτό νο
μίζω πώς μπορούμε νά εξε
τάσουμε τί στρατός είναι 
στην πραγματικότητα α υ τ ό ς  
ό α π ί σ τ ε υ τ ο ς  'Ε λ λ η - ,
ν ι κ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς .  Πρώτα 
άπ’ όλα τό εξωτερικό των 'Ελ
λήνων είναι αρκετά απατηλό. 
Είναι άνδρες μικρόσωμοι μέ 
μέσο όρο στο ύψος τους μόλις 
πέντε πόδια. Στούς περισσότε
ρους οί στολές τους μοιάζουν 
νά είναι δυο ώς τρία νούμερα 
μεγαλύτερες. Μέ τήν πρώτη 
ματιά θά νόμιζε κανείς πώς 
βλέπει μιά τυχαία συνάθροιση 
ανθρώπων. Άκούγοντας μάλι
στα τις ζωηρές συζητήσεις 
τους θά τούς υποψιαζόταν εν
τελώς ανικάνους γιά μιά καλά 
ώργανωμένη προσπάθεια. Γρή- 
γορα όμως ανακαλύπτετε πώς ι 
οί Έλληνες στρατιώτες μέ τήν 
απροσδιόριστη αυτή εμφάνιση 
είναι καταπληκτικά ικανοί καί 
αποδοτικοί. Κάτω από τήν επι
φάνεια μέ τις χειρονομίες, πού 
τάχα δείχνει σύγχυση, κάνουν 
τήν δουλειά τους περίφημα. Οί 
Φινλανδοί στρατιώτες, θυμά
μαι, έχουν πιο επιβλητική όψη, 
αυτοί όμως οί γεροί, νευρώδεις,
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μικρόσωμοι 'Έλληνες έχουν τό 
Ιδιο σθένος, αντοχή και θέληση. 
Νόμιζα πώς δε θά εϋρισκα 
άλλο στρατιώτη που να μπορή 
να σνγκριθή, άνδρας με άνδρα, 
με τό Φινλανδό πολεμιστή. 
Τ έ τ ο ι ο  δ μ ω ς  σ τ ρ α τ ό  
β ρ ή κ α  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α .  
Π ο τ έ  δ ε ν  ε ί δ α  σ τ ρ α τ ι ώ 
τ ε ς  π ο υ  να « γ λ ε ν τ ο ύ ν »  
τ ο ν  π ό λ ε μ ο  κ α ι  τ ι ς  κα 
κ ο υ χ ί ε ς  σαν  τ ο υ ς  μι -  
κ ρ ο κ α μ ω μ έ ν ο υ ς  ζ ω η 
ρ ο ύ ς  ' Έλ λ η ν ε ς .

Είναι οί πιο πρόσχαροι μα
χητές πού μπορείτε να φαντα- 
σθήτε. 'Όπου καί αν πήγαμε 
συναντήσαμε; λασπωμένους γε
λαστούς άνδρες. "Υστερα από 
όλονύκτιες, σκληρές πορείες 
πάνω σέ εξαντλητικούς ορει
νούς δρόμους, οί'Έλληνες στρα
τιώτες στο πέρασμα σάς χαι
ρετούν μέ γέλια και σάς φω
νάζουν αστεία, χειρονομώντας 
πάντα. Οί χειρονομίες τους 
είναι αριστοτεχνήματα μιμικής 
καί συνοδεύονται πάντα άπό 
καλόκαρδους καγχασμούς.

Σίγουρα ό Ελληνικός στρα
τός σήμερα είναι ό στρατός μέ 
τό καλύτερο ηθικό σ’ δλο τον 
κόσμο, παρ’ όλη τη λάσπη, τη 
βροχή, τα χιόνια καί τις εκα
τοντάδες τα στενά, τούς γκρε
μούς καί τις χιονισμένες κορυ
φές, πού πρέπει κάθε μέρα να 
καταληφθούν. Είναι άνδρες μέ 
σιδερένιους μύς καί θερμή καρ
διά τά ταπεινάκαί απλά παιδιά 
τής Ελλάδος, πού κατακτούν 
τήν καρδιά σας μέ τό θάρρος 
καί μέ τον αυθορμητισμό τους. 
Καταλαβαίνετε γιατί οί αξιω
ματικοί τους μιλούν γ ι ’ αυτούς 
μέ ΐόση υπερηφάνεια.

Προχθές συναντήσαμε μιά 
μικρή φάλαγγα στρατιωτών σέ 
πορεία μέσα στο τσουχτερό 
κρύο καί τή βροχή. Ό  αξιω
ματικός τους μάς πληροφόρησε 
πώς είχαν ξεκινήσει τήν προη

γούμενη στις έξη τό απόγευμα 
καί είχαν περπατήσει μέσα στή 
λάσπη, τή βροχή καί τά χιόνια 
ώς τις πέντε τό πρωί. Στις έν
τεκα εκείνες ώρες οί άντρες 
αυτοί έκαμαν 30 χλμ. Κοιμή
θηκαν πάνω στο υγρό χώμα 
καί στά βράχια καί στις δυο τό 
μεσημέρι συνέχισαν τήν πορεία 
τους. «Είναι σπουδαίοι στρα
τιώτες», είπε απλά ό αξιωμα
τικός.

Μιλήσαμε μέ πέντε 'Έλληνες 
στρατηγούς σέ διαφορετικούς 
τομείς τού μετώπου. ΤΗσαν 
δλοι έξυπνοι, δραστήριοι, γε
μάτοι σθένος. Καταλαβαίνει 
κανείς αμέσως πόσο καλά ξέ
ρουν τή δουλειά τους καί πώς 
είναι έμπειροι στή χρήση τών 
δυνάμεών τους μέ οικονομία μά 
καί άφθαστη άποτελεσματικό- 
τητα. "Αν έχη καί ή Ιταλία 
παρόμοια στελέχη στο στρατό 
της, δέ φαίνεται νά έχουν έρθει 
ακόμα στήν ’Αλβανία. Καί κα
ταλήγει κανείς στο συμπέρα
σμα πώς οί 'Έλληνες αρχηγοί 
δσο καί οί 'Έλληνες στρατιώ- 
ται είχαν ύποτιμηθή πριν αρχί
σει ό πόλεμος τόσο πολύ, δσο 
είχε ύπερτιμηθή ή ποιότητα

τού ’Ιταλικού Στρατού.
Ό  πόλεμος αυτός γίνεται 

από Ελληνικά στρατεύματα 
πού άπό τήν ανώτερη ώς τήν 
κατώτερη βαθμίδα συμμορφώ
νονται μέ τις μεγάλες στρατι
ωτικές παραδόσεις τής αρχαίας 
Ελλάδος. "Αν οί 'Έλληνες 
έχουν ενίσχυση σέ πολεμικό υ
λικό, είναι δύσκολο νά προβλέ- 
ψουμε πού θά σταματήση ή 
προέλασή τους. Ό  χειμώνας 
είναι ίσως τό μόνο πράγμα 
πού θά μπορούσε νά έπιβρα- 
δύνη τήν προέλαση τών Ελ
λήνων.

'Ωστόσο αυτός ό μικρόσω
μος αλλά μαχητικός Ε λληνι
κός στρατός είναι κάτι πού 
αξίζει νά τό δή κανείς, κάτι 
πού θά τό θυμάται πάντα. Ε 
μείς πού τό είδαμε καταλαβαί
νουμε γιατί ό Μουσσολίνι δέν 
θά μπόρεση νά τό ξεχάση. 
Είναι επικίνδυνο νά περιφρονή 
κανείς στρατιώτες σάν τούς 
'Έλληνες.

LELAND STOWE 
’Αμερικανός πολεμικός αντα
ποκριτής εις τό ’Αλβανικόν 
μέτωπον 1940-41.
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ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

ΑΔΗΠΕΡΤ
ΣΒΑΪΤΣΕΡ

Ιδανικό του υπήρξε ή έξυπηρέτησι των άνθρώπων τής ’Αφρικανικής Ζούγκλας. "Αν
θρωπος μέ τεράστια μόρφωσι, ιατρός, φιλόσοφος, μουσικολόγος, ιερωμένος, συγγραφεύς, 
έργάσθηκε κάτω από άπερίγραπτες συνθήκες, γιά νά βοηθήση τον συνάνθρωπο. Τό παρά

δειγμά του υπήρξε φωτεινό μετέωρο στη δύσκολη εποχή μας.

«ΟΠΟΙΟΣ παραδέχεται πώς ή ιδέα τής 
αγάπης είναι ή ακτίνα τού πνευματικού 
φωτός πού μας έρχεται άπό τό υπερπέ
ραν, έκεϊνος παύει νά άπαιτή άπό τήν θρη
σκεία νά τού προσφέρη πλήρη γνώσι τοϋ 
υπερφυσικού. Καί τότε άσχολεϊται μέ τά 
μεγάλα προβλήματα: «Τί είναι κακά στόν 
κόσμο; Πώς ή θέλησις γιά δημιουργία καί 
ή θέλησις γιά άγάπη δέν είναι ένα καί τό 
αυτό πράγμα; Ποια είναι ή άλληλοεξάρ- 
τησις πνευματικής καί υλικής ζωής; Καί 
πώς συμβαίνει, ένώ ή ζωή μας είναι περα
στική, νά είναι καί αιώνια;». Μπορεί 
όμως κανείς νά άφήση στήν άκρη όλα αυτά 
τά προβλήματα. Μέ τήν γνώσι τής έν 
θεφ πνευματικής του ϋπάρξεως, χάρις 
στήν άγάπη έχει στήν διάθεσίν του κάτι 
τό απαραίτητο: «Ή άγάπη ποτέ δέν 
σφάλλει», λέγει ό "Αγιος Παύλος. Καί 
αυτήν τήν άρχή τής άγάπης προσπα
θούμε νά έφαρμόσωμε στήν ζωή βοηθών 
τας τήν Δυτική Μαύρη ’Αφρική... "Οταν 
θεραπεύω κάποιο δυστυχισμένο πλάσμα, 
λέγω σ’ αύτό, καί σέ όσους τό περιτρι
γυρίζουν, πώς ό Ιησούς Χριστός είναι 
έκεϊνος, πού διέταξε τόν γιατρό καί τήν 
γυναίκα του νά έρθουν στό Γκαμπόν. 
Τό ίδιο όπως καί νά δίνουν οι Λευκοί τής 
Εύρώπης καί- τής Αμερικής χρήματα γιά 
νά ζούν έδώ καί νά περιποιούνται τούς 
Μαύρους αρρώστους. Καί τότε πρέπει 
νά άπαντήσω σέ τέτοιες έρωτήσεις.: 
«Ποιοι είναι αύτοί οΐ Λευκοί; Πού ζούν 
καί πώς ξέρουν ότι οί Μαύροι ύποφέρουν 
τόσα δεινά;... θά ήθελα οί γενναιόδωροι 
φίλοι μου στήν Εύρώπη καί στις ‘Ην.

Πολιτείες νά μπορούσαν νά έρχονταν μέ- 
χρις έδώ γιά νά ζήσουν μιά ώρα τόσο 
όμορφη !»

Τά λόγια αύτά άνήκουν στόν μεγάλο 
ανθρωπιστή καί εύεργέτη τών Μαύρων 
’Αλβέρτο Σβάϊτσερ, άπό τού θανάτου τού 
οποίου συμπληρώνονται έφέτος ακριβώς 
10 χρόνια. Στή μνήμη τού μεγάλου ανθρώ
που μέ τήν παγκόσμια άκτινοβολία αφιε
ρώνονται οί λίγες αύτές γραμμές, σάν 
δείγμα έλάχιστο αιώνιας εύγνωμοσύνης 
καί σάν παράδειγμα μοναδικό, γιά τήν 
ύλιστική, τήν απάνθρωπη έποχή μας.

ΕΝΑ ξέφωτο μέσα στό παρθένο δάσος. 
Γιά νά τό άνοίξουν έκεΐ, χρειάσθηκε πολ
λή δουλειά μέ τό τσεκούρι. "Ενα ξέφωτο, 
ένα άνοιγμα. "Ομως, γιά τούς άλλους, 
γιά έκείνους πού ζούν στις «πολιτισμέ
νες» χώρες, ένας κόσμος κλειστός. Είναι 
ένας κόσμος άγνωστος στούς πολλούς. 
Καί θά μείνη έτσι άγνωστος, αγνοημένος. 
’Αλήθεια, ποιος θά μπορέση ποτέ νά περι- 
γράψη αύτόν τόν απέραντο ποταμό, αύ- 
τήν τήν παρουσία τού παρθένου δάσους 
πού σκορπίζει μιά παράξενη ανησυχία, 
αύτήν τήν άνάγκη γιά έλευθερία πού αι
σθάνονται ο! ιθαγενείς, οί Μαύροι; Κανέ
νας δέν μπόρεσε νά τά νοιώση όλ’ αύτά 
καλύτερα άπό τόν Σβάϊτσερ, τόν άν
θρωπο πού ήταν όλος προσευχή, άλλά 
καί όλος δρόσι.

Ποτέ δέν θά ξεχάσω, εκείνο τό βράδυ 
στό Λαμπαρενέ, τό δείπνο στό καταφύ
γιο τού Σβάϊτσερ. "Ηταν, θά έλεγα, σάν 
τόν Μυστικό Δείπνο. Γύρω σέ ένα μακρύ 
τραπέζι κάθονταν οί τριάντα συνεργά

τες τού Σβάϊτσερ, τού γιατρού μέ τήν 
ύψηλή άποσταλή. "Οταν έκανε τήν έμ- 
φάνισί του, σηκώθηκαν όλοι. Κάθισε. 
’Έστρεψε τό κεφάλι δεξιά, άριστερά. 
"Υστερα είπε τό «Εύλόγησον», γαλλικά 
πρώτα, καί μετά γερμανικά. Μόλις τε
λείωσε τό δείπνο, μάς είπε λίγα λόγια, 
κάτι σάν κήρυγμα. Τέλος, σιγά-σιγά, 
σηκώθηκε άπό τό κάθισμά του. Καμπου
ριάζοντας λίγο, καί μέ βήμα όχι σταθερό, 
ό γέρος αύτός τών ένενήντα χρόνων πήγε 
πρός τό εκκλησιαστικό όργανο. "Επαιξε 
ώς άργά τήν νύχτα. Τόν άκούγαμε νά 
παίζη, καί μάς είχε συνεπάρει ή μουσική 
Ιδιοφυία του. "Ηταν, βέβαια, φανερό πώς 
τά δάχτυλά του δέν είχαν τώρα τήν εύ- 
κινησία πού διατηρούσε πάντα τό πνεύμα 
του. "Ομως ή ψυχή του κατόρθωνε νά 
άποσπά άπό τό όργανο τήν πιό θαυμα
στή άρμονία. Οί ήχοι έφευγαν καί χά
νονταν στό παρθένο δάσος μόλις έπεφτε 
ή νύχτα, ό θάνατος άρχιζε νά κυκλοφορή, 
ένώ άκούγονταν κραυγές, σάν νά μήν 
ήταν τού κόσμου τούτου αύτός ό άγριος 
παλμός τής ’Αφρικής.

Τό έκκλησιαστικό όργανο τοΰ Σβάϊ- 
τσερ ήταν πολύ ταπεινής προελεύσεως, 
ένα φτηνό όργανο. Νερό έτρεχε κατά μή
κος τού ξύλου. Καί όμως τού είχαν προσ
φέρει δεκάδες έκκλησιαστικά όργανα! Οί 
διασημότεροι κατασκευασταί, εταιρίες πα
σίγνωστες θέλησαν νά τού χαρίσουν ένα 
δικό του όργανο. Είχε άρνηθή όλες τις 
προσφορές. Σ’ έκεΐνο τό φοβερό κλίμα, 
κάθε καινούργιο όργανο δέν θά άντεχε 
περισσότερο άπό τέσσερες έβδομάδες.
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ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑΪΤΣΕΡ

'Αριστερά: Γενικό πένθος στο Λαμπαρενέ 
καί στήν περιοχή του κατά την ημέρα 
τοϋ θανάτου τοϋ Σβάϊτσερ. ’Ανάμεσα 
ατούς τελευταίους πιστούς ο δόκτωρ Βά- 
λτερ Μούντ πού τον διεδέχθη. ’Επάνω: 
Ή  πιο νέα από τις νοσοκόμες τον Λα- 
μπαρενέ, ή Μπίναν Κάλλουμ, δεκαεπτά 
ετών, ή όποια έπήγε έκεϊ εις αντικατά
σταση τής μητέρας της. ’Απέναντι: ’Ε 
πιστροφή από μιά επιθεώρησι, μέ πιρό
γα στον ποταμό Όγκονέ.

Ήταν καταδικασμένο σέ σιωπή. Ό  Σβάϊ- 
τσερ όμως ήταν τεχνίτης ό ίδιος, ένας 
απαράμιλλος τεχνίτης. ΤΙς έπισκευές τις 
έκανε μόνος του. Ή  δεξιοτεχνία του δέν 
πρέπει νά ξαφνιάζη, άν σκεφθή κανείς 
πώς ό Σβάϊτσερ έχει γράψει ένα άπό τά 
σημαντικώτερα βιβλία σχετικά μέ τήν 
κατασκευή εκκλησιαστικών όργάνων.

ΟΙ έξομολογήσεις του δέν κρατούσαν 
πολλή ώρα, τό πολύ δέκα λεπτά ή ένα 
τέταρτο. Ήταν όμως όλο πάθος, ένα 
θαυμαστό πάθος. Καί, μολονότι τις διέ- 
κρινε μιά έκπληκτική άπλότης, είχαν μιά 
πολύ σπάνια πνευματική ποιότητα.

Λίγο πριν άπό τόν θάνατό του, είπε 
τό άκόλουθο άπόσπασμα άπό τό «Πά  ̂
τερ ήμών»: «Καί άφες ήμϊν τά ωφελήματα 
ήμών ώς καί ημείς άφίεμεν τοϊς όφειλέταις 
ήμών». Ήταν ένας άπό έκείνους τούς 
ΐντελώς εξαιρετικούς άνθρώπους πού 
καμμιά θεολογία δέν μπορεί νά έντυπω- 
σιάση. "Υστερα είπε: «Γιά μιά άκόμη 
φορά, διαπιστώνομε πώς ύπάρχουν ά- 
νόητοι πού καταπιάνονται μέ καινούρ
γιες μεταφράσεις τής Βίβλου. Τί νόημα 
μπορεί νά έχη τό νά άπευθύνεται κανείς 
στον θεό μέ τόν τρόπο αυτόν: Γιά άκου 
με, πρέπει νά μέ συγχωρήσης, γιατί κι 
έγώ έπίσης έχω συγχωρήσει»; Καί 
πρόσθεσε, μέ τήν βαρειά φωνή του: «"Ολα 
αύτά είναι άνοησίες».

Ό  Σβάϊτσερ πήγε νά φέρη πόσιμο νερό. 
Τό ποτάμι, πλατύ σάν θάλασσα, άλλά-

ζει μερικές φορές χρώμα καί γίνεται γκρίζο 
ή σκούρο καφέ. Έκεϊ πήγε ό Σβάϊτσερ 
νά φέρη άπό τό ποτάμι νερό πόσιμο. Τό 
ποτάμι ήταν στην άκρη τού κήπου, ένός 
κήπου στήν γραμμή τού ’Ισημερινού, πού 
στό χώμα του ήθελε ό Σβάϊτσερ νά ταφή. 
Στό κοκκινόχωμα τούτο, πού τό είχε 
άποσπάσει άπό τήν ζούγκλα, πάλευε μέ 
πείσμα γιά νά γλυτώση τούς Μαύρους 
άπό τά νύχια τού θανάτου. Μέ τό σύνθη
μα γιά έπίθεσι πού δίνει ό ίδιος ό Σβάϊ- 
τσερ, μέ τήν βαρειά φωνή του, οκτακόσια 
άτομα — τάγματα ολόκληρα άπό άρρώ- 
στους καί τό Γενικό Επιτελείο άποτελού- 
μενο άπό γιατρούς — άρχίζουν έναντίον 
τού πόνου καί τοΰ θανάτου τόν άκάματο 
έκεΐνον άγώνα τοΰ Αρχάγγελου καί τού 
Δράκοντος. Ό χ ι μέσα στήν αγέρωχη 
σκηνογραφία μιας ήρωικής ταπισσερί. 
’Αλλά μέσα στήν καθημερινή λάσπη, όπου 
οϊ γυναίκες άνάβουν πρόχειρη φωτιά γιά 
τό μαγείρευμα. Γιατί τό πρώτο - πρώτο 
φάρμακο είναι ή οίκογένεια. Αύτό π ι
στεύει ό ερημίτης, ό μοναχικός Σβάϊτσερ. 
Είναι ή οίκογένεια, τό τραγούδι τών 
παιδιών, ή άδιάκοπη φλυαρία, τό κου
βεντολόι τών γονιών. Είναι ή οχλαγωγία 
έκεϊ πού σταθμεύουν τά καραβάνια, τά 
κοκορίκο πού άκούγονται τριγύρω, οί κα
τσίκες πού βελάζουν. Είναι ό καταθλιπτι- 
κός ρυθμός τής δυνατής βροχής πού πέ
φτει μόλις βραδιάση, καί σέ δέκα λεπτά ή 
μπόρα έχει τελειώσει.

Σέ αύτό τό σκηνικό είχε έγκαταστήσεί 
ό Σβάϊτσερ τό ιατρείο του. Καί άρχισε ά- 
μέσως νά τρέχη έκεϊ τό πλήθος τής κο- 
λυμβήθρας τού Σιλωάμ: λεπροί, έλονο- 
σιακοί, σκελετωμένοι άπό τήν άρρώστια 
τού ύπνου, άπό τά μπέρι - μπέρι, δυσεν- 
τερικοί, πολλοί μέ γαγγραινιασμένα έλκη, 
νεφρικοί, φρενοβλοβεϊς, φυματικοί, τρα
χωματικοί, μέ όγκους καί τραύματα άπό 
θηρία, ρευματικοί, καρδιακοί, μέ λογής - 
λογής δερματίτιδες, καί ψυχασθένειες. . . 
Ό  γιατρός κι ή γυναίκα του δούλευαν 
16-18 ώρες τό εικοσιτετράωρο γιά νά 
άνταποκρίνωνται στις άνάγκες τού κό
σμου. Ή έργασία ήταν εξαντλητική. ’Αλ
λά ή ίκανοπο^ησις τοΰ ζευγαριού, όταν έ
βλεπε στά μαύρα προσωπάκια τήν έκφρα- 
σι τής ευγνωμοσύνης νά έκδηλώνεται τό
σο συγκινητικά άδέξια, ήταν ή μεγαλύ
τερη άμοιβή του. Παράλληλα μέ τήν έρ
γασία του στό Ιατρείο, ό Σβάϊτσερ τις 
Κυριακές έκανε λειτουργίες κάτω άπό τά 
φοινικόδεντρα, συνοδεύοντας τούς ψαλ- 
μούς μέ τό έκκλησιαστικό όργανο. Τό 
κήρυγμά του, πού άκολουθούσε σέ ά- 
πλοϊκές παραβολές, γιά νά πολεμήση τις 
προλήψεις καί τήν άφάνταστη δεισιδαι
μονία αύτών τών άλλοτε άνθρωποφάγων 
(είχε γιά διερμηνείς ιθαγενείς πού είχαν 
μάθει τά γαλλικά κοντά σέ ξυλεμπόρους), 
ήταν άντάξιο τής νοημοσύνης τους. Σέ 
λίγο, άρχισε τις περιοδείες του στά πα
ρόχθια χωριά τού Όγκόβε, γιατρεύον-
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tocs καί διαφωτίζοντας. Παντού τόν υπο
δέχονταν σάν τόν «καλό μάγο», ποϋ νι
κούσε τό «σκουλήκι», τήν άρρώστια. 
"Ετσι, εζησε ανάμεσα σέ «πτωχούς μα
κάριους τω πνεύματι», ποΰ τούς άνήκει, 
ωστόσο, ή βασιλεία των Ούρανών.

Τριάντα δυό βαθμοί ύπό σκιάν. 'Υ
γρασία θανατερή. Τό Λαμπαρενέ είναι ή 
άκρη τού κόσμου. Είναι ή Κόλασις. Τό 
Λαμπαρενέ πού τό διάλεξε ένας σπουδα
στής από τό Στρασβούργο, ένας σπου
δαστής πού τόν γοητεύει τό ‘Απόλυτο. 
Κοπώ άπό τό δικό του άδιάφορο βλέμμα, 
νοσοκόμες μέ τό μέτωπο βουτηγμένο στόν 
ίδρωτα σκύβουν έπάνω άπό τά κορμιά 
πού πάσχουν. Καί τό παρθένο δάσος, 
ακόμη πιό πολύ άδιάφορο, έξαντλεϊ ώς 
τό έσχατο όριο τό κουράγιο, τήν άφο- 
σίωσι στήν μεγάλη αποστολή. Έτσι, 
για νά ύπερνικηθή τό φοβερό κλίμα, γιά 
νά ύπερνικηθή ή φύσις, γιά νά ύπερνι- 
κηθή ή έξάντλησις, ό καθένας πρέπει νά 
σκύϊμη στο βάθος τού έαυτού του γιά νά 
άνασύρη όποια ύπεράνθρωπη δύναμι 
κρύβεται έκεϊ. Εύτυχώς πού ύπάρχει τό 
χαμόγελο των Μαύρων τής Γκαμπόν. Υ
πάρχει ό χαρούμενος χαιρετισμός πού σού 
απευθύνουν, αύτό τό «μπόλλο, μπόλλο» 
πού ήχεϊ στά αύτιά σου σάν πρόσκλησις 
σέ έγκαρδιότητα, σέ τάπεινοσύνη. «Μπόλ
λο, μπόλλο!». Ή κραυγή αυτή, σάν άπό 
θαύμα, σέ συμφιλιώνει μέ όλη τήν βαλ- 
τώδη φρίκη τής ζούγκλας. ’Εκείνης πού

είναι ή πιό έχθρική τής ’Αφρικής.
Γιά νά νικηθή μιά τέτοια ζούγκλα, έ

πρεπε νά βρεθή ένας λέων, μιά δύναμις 
τής φύσεως. "Επρεπε νά βρεθή ένας "Αλ- 
μπερτ Σβάϊτσερ, ένας γρανίτης άπό τά 
Βόσγια "Ορη. "Ετσι τόν έλεγε ό πάστωρ 
Μπέγκνερ. ‘Η ζωή του είχε μιά πειθαρχία 
στρατιωτική. Μετά τό πρόγευμα, πού 
γ ι’ αύτόν ήταν μόνο καφές καί λίγη σού
πα, ό Σβάϊτσερ έβγαινε στό προαύλιο 
τού νοσοκομείου. Εκείνη τήν ώρα, μπρο
στά στό προαύλιο, συγκεντρώνονταν 
πολλοί Μαύροι, συγγενείς των άρρώ- 
στων, πού ή θεραπεία τους συνεχιζόταν. 
Γιά νά έκδηλώσουν τήν εύγνωμοσύνη 
τους, αυτοί πού δέν είχαν καθόλου χρή
ματα, παρακαλούσαν νά έργασθούν γιά 
λογαριασμό τού Σβάϊτσερ καί δίχως ά- 
μοιβή. Ό  γιατρός άνέθετε στόν καθένα τί 
δουλειά νά κάνη. "Αλλοι έπρεπε νά σαρώ
σουν μέ πέτρες ένα χωματόδρομο, άλλοι 
νά περιποιηθούν τΙς φυτείες άπό πορτο
καλιές, λεμονιές καί κρέιπ-φρούτ, 01 φυ
τείες αύτές ήσαν έργο προσωπικό τού 
Σβάϊτσερ, καί τις φρόντιζε μέ ξεχωριστή 
άγάπη. Συνήθιζε νά λέη: «Γιά νά τά βγά- 
λωμε πέρα μέ τό φοβερό τούτο κλίμα, 
χρειαζόμασθε όλοι πολλές βιταμίνες Ο .

"Υστερα πήγαινε στό έργαστήριό του. 
Τό τραπέζι έργασίας, φτιαγμένο άπό πα
λιά ξύλινα κιβώτια, όπως ήταν καί τό 
γραφείο του, βρισκόταν σέ μιά γωνιά τού 
«φαρμακείου». Γιατροί καί νοσοκόμες πη

γαινοέρχονταν συνεχώς, ένώ ό Σβάϊτσερ 
ήταν βυθισμένος στίς έρευνές του. Τήν 
έντονη δραστηριότητα γύρω του τήν ο
νόμαζε: «Ή οργανωμένη σύγχυσίς μου». 
Τού ήταν άληθινά άπαραίτητο νά μπαίνη 
ολόκληρος μέσα στήν άτμόσφαιρα τού 
νοσοκομείου. Ά ν δέν γινόταν έτσι, έ
νοιωθε πώς δέν θά μπορούσε νά έκπλη- 
ρώση σωστά τόν ρόλο του.

Τό μεσημέρι, μέ τήν βαρειά φωνή του, 
καλούσε όλο τόν κόσμο γιά τό γεύμα, 
στήν τραπεζαρία, πού ήταν κοινή γιά ό
λους. Πρίν πάη πρός τό τραπέζι, δέν πα- 
ρέλειπε ποτέ νά βγάλη τήν άποικιακή 
κάσκα καί νά φορέση ένα παλιό καφέ κα- 
πέλλο, τσόχινο, τσαλακωμένο καί γεμά 
το λεκέδες. Μπροστά στό τραπέζι, έβγαζε 
μέ έπισημότητα τά καπέλλο, καί τότε 
μόνο καθόταν!

Σχεδόν πάντοτε φορούσε φαρδιά βαμ
βακερά παντελόνια, λευκά ή γκρί, καί 
κοντομάνικο βαμβακερό πουκάμισο. Μό
νο τό βράδυ, γιά τό δείπνο, φορούσε μαύ
ρο παπιγιόν, σύμφωνα μέ τήν περιγρα
φή πού μας έχει δώσει ή Μαρί-Λουίζ 
Cullum, πού γιά πολλά χρόνια ύπήρξε 
ή νοσοκόμος του καί συγχρόνως ή γραμ- 
ματεύς του.

Τά γεύματα στό Λαμπαρενέ ήσαν φα
γητά μέ ρύζι καί νέ μανιόκα. Τό κρέας 
δέν ήταν αύστηρώς απαγορευμένο, καί 
καμμιά φορά έκανε τήν έμφάνισί του στό 
τραπέζι ένα φιλέτο κροκοδείλου ή μιά
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Μετά τό δείπνο και την κοπιαστική εργασία τής ημέρας, ό 
Σβάϊτσερ άπεσνρετο στο δωμάτιό του για να χαρή λίγη 

μουσική στο παλιό του αρμόνιο.

κοτολέττα άντιλόπης. ’Αλλά ό δόκτωρ 
Σβάϊτσερ ένοιωθε άποστροφή στήν σκέψι 
πώς θανατώνονται ζώα. ’Εδώ είχε τήν 
πηγή της ή φήμη πώς έπέβαλλε ατού; 
γύρω του χορτοφαγία.

‘Η φάρμα, πού ό ίδιος είχε φτιάξει μέσα 
στήν ζούγκλα, _ μεγάλωσε σιγά - σιγά. 
Τώρα καλλιεργούσε έκεϊ λάχανα, παντζά
ρια καί μαρούλια. 'Ο μάγειρος τού νοσο
κομείου έτοίμαζε τήν σπεσιαλιτέ. τΗταν 
ή άδυναμία τού Σβάϊτσερ: κίς-λωρραίν.

Γιά τά γεύματα, έστρωναν λευκά τρα- 
πεζομάντηλα. Οί πετσέτες δέν ήσαν όλες 
άσσορτί, πολλές όμως είχαν τό μονόγραμ
μα A.S.B. (Albert Schweitzer-Breslau).

. Τό τελευταίο ήταν τό έπώνυμο τής 
γυναίκας του.

’Αργότερα, μετά τό δείπνο, ό Σβάϊτσερ 
έπαιρνε τήν Βίβλο του. Τήν είχε από πολ
λά χρόνια δεμένη μέ μαύρο δέρμα. Διά
λεγε ένα μέρος, τό διάβαζε πρώτα γερ
μανικά, καί μετά γαλλικά. Ύστερα ση
κωνόταν καί πήγαινε στό ένα άπό τά δυό 
πιάνα πού ύπήρχαν στήν αίθουσα. Κα
θόταν μπροστά στό πιό παλιό, πού τού 
άρεσε τό βαθύ κόκκινο ξύλο άπό τό όποιο 
ήταν φτιαγμένο, καί ένώ έπαιζε, όλοι οί 
άλλοι έψαλλον τό μέρος. Στό τέλος, έρχό- 
ταν γιά τόν Σβάϊτσερ ή στιγμή νά χαλα- 
ρώση καί νά διασκεδάση. Τότε, τήν ώρα 
πού έξω, στήν ζούγκλα τής Γκαμπόν, 
ξυπνούσε ένας όλόκληρος κόσμος γεμά
τος μυστήριο καί άνησυχία, άπό τό οί
κημα τού Σβάϊτσερ ξεχύνονταν καί πλημ
μύριζαν τό Λαμπαρενέ ό «’Ωραίος γαλά
ζιος Δούναβις», τό «Παραμύθι τού βιεν
νέζικου δάσους», τό «Αύτοκρατορικό 
βάλς». «"Επαιζε, βεβαιώνουν οί πιστοί 
φίλοι του, μέ τόσο κέφι καί νεανική όρμή, 
πού σχεδόν μάς ανάγκαζε νά σηκωθούμε 
καί νά χορέψωμε βάλς, άκόμη καί παρά 
τήν θέλησί μας. Καί άν κλείναμε τά μάτια, 
είχαμε τήν αίσθησι πώς έκεϊνος πού παί
ζει πιάνο είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος».

Στίς 9.30 όμως έπρεπε νά πάνε όλοι

στά δωμάτιά τους. Καί νά μήν άκούγεται 
πιά ό παραμικρός θόρυβος, γιατί τά δω
μάτια συγκοινωνούσαν μεταξύ τους. Στίς 
10.30 όλες οί λάμπες έσβηναν, όλες έκτός 
άπό τήν λάμπα τού δόκτορος Σβάϊτσερ 
πού ξαγρυπνούσε ώς τήν 1 καί καμμιά 
φορά ώς τίς 2.

Τό άλλο πρωί άρχιζε ή καινούργια η
μέρα. Πρίν άπό τούς άνθρώπους ξυπνού
σαν τά ζώα. Μπροστά στήν πόρτα τού 
Σβάϊτσερ μαζεύονταν γάτες καί σκυλιά, 
καί μαζί οί τρεις πελεκάνοι, χιμπαντζήδες, 
μιά άντιλόπη, άκόμη κι ένας γορίλλας. 
’Ανάμεσα σέ όλα τά ζώα υπήρχε μόνο 
ένας εύνοούμενος: ό Πορτό, τό γερμανικό 
τσοπανόσκυλο πού είχε άποκτήσει τό 
δικαίωμα νά κοιμάται στό δωμάτιο τού 
κυρίου του.

—Τ|-1ταν έκπληκτικό καί θαυμάσιο τό 
θέαμα όλων αύτών τών ζώων πού είχαν 
σνναδελφωθή. Μιά φορά είχαμε ένα μάί- 
μουδάκι βρέφος, πού είχε σκοτωθή ή μη
τέρα του. Ό  δόκτωρ Σβάϊτσερ είχε κατα
φέρει νά τό υίοθετήση μιά σκύλα πού τά 
παιδιά της είχαν πρίν άπό λίγο πεθάνει. 
Ή σκύλα θήλαζε τό μαϊμουδάκι έως ότου 
γίνη άνεξάρτητο.

Αύτά έχει διηγηθή ή Μαρί - Λουϊζ 
Cullum, ή οποία, μέσα στίς πολλές α
σχολίες της, είχε καί αύτή άκόμη: νά 
φροντίζη ένα νεαρό γορίλλα. Ό  προστα- 
τευόμενός της ένοιωθε τέτοια φιλία γ ι’ 
αύτήν, ώστε όλη τήν ώρα ήταν μαζί της.

— Τόν βαφτίσαμε Κλεοπάτρα. "Οταν 
μεγάλωσε άρκετά καί μάς φάνηκε πώς θά 
μπορούσε νά τά βγάλη πέρα μόνος του 
στον άγώνα τής ζωής, προσπαθήσαμε 
νά τόν σπρώξωμε πίσω στήν ζούγκλα. 
Μάταιος ό κόπος μας. Ό  γορίλλας κάθε 
φορά γύριζε σέ έμάς.

Τόν Νοέμβριο τού 1963 ή Μαρί-Λουϊζ 
έπαθε κρίσι ούραιμίας. Τρεις όλόκληρες ή- 
μέρες ήταν σέ κώμα. Τίς τρεις έκεΐνες ή μέ
ρες ό δόκτωρ Σβάϊτσερ, πού δέν είχε έκεϊ 
τά άναγκαϊα γιά τήν περίπτωσι φάρμα

κα, προσευχόταν συνεχώς στό προσκέ
φαλό της, καί μαζί του προσεύχονταν 
όλοι στό νοσοκομείο.

— Σύμφωνα μέ τά Ιατρικά δεδομένα, 
καί προπαντός γιατί δέν ύπήρχαν φάρ
μακα, δέν είχα καμμιά έλπίδα νά σωθώ, 
είπε άργότερα ή Μαρί-Λουΐζ. Ωστόσο, 
νά πού έγινα καλά.

Ή κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολι
τειών πληροφορήθηκε κάποτε πώς μιά 
Άμερικανίς ύπήκοος είχε άρρωστήσει βα
ριά καί κινδύνευε μέσα στήν ζούγκλα τής 
Γκαμπόν. Έστειλε τότε μιά άποστολή 
πού συνέστησε τήν μεταφορά τής νέας 
γυναίκας, σ’ ένα συγχρονισμένο νοσοκο
μείο, καί άν ήταν δυνατόν σέ άμερικανικό.

— Τί κάνατε καί τήν θεραπεύσατε; ρώ
τησαν τόν δόκτορα Σβάϊτσερ.

— Προσευχηθήκαμε. . .
—’Αδύνατον, ή νόσος αύτή είναι θανα

τηφόρος !
—"Οχι όμως στό δικό μου νοσοκομείο, 

ήταν ή άπάντησις τού Σβάϊτσερ.
Τήν ζωή του ολόκληρη τήν άφιέρωσε 

στούς λεπρούς τού Λαμπαρενέ. ’Αντιμε
τώπισε δύσκολες περιπτώσεις ό δόκτωρ 
Σβάϊτσερ, περιπτώσεις τραγικές. Πρό παν
τός τά πρώτα χρόνια, όταν ήταν άγνω
στες οί σύγχρονες μέθοδοι γιά τήν θερα
πεία τής λέπρας. Καί οί ψυχασθενείς; Σέ 
ποιά χώρα τού κόσμου φροντίζουν αύ- 
τούς τούς πιό δυστυχισμένους άνάμεσα 
στούς δυστυχισμένους μέ τόν τρόπο πού 
ζητούσε ό Σβάϊτσερ; «01 ψυχασθενείς 
έπιβάλλεται νά παραμένουν σέ έπαφή μέ 
τούς άλλους», μάς έλεγε ό δόκτωρ Σβάϊ- 
τσερ. «θεωρώ έγκλημα τό ότι τούς κλεί
νουν σέ σύγχρονα άσυλα φρενοβλαβών.» 
Καί τά άσυλα τούτα τά ονόμαζε «άποθή- 
κες άπό τσιμέντο». «01 άνθρωποι αύτοί 
πρέπει νά έξακολουθήσουν νά βλέπουν 
τόν ήλιο. "Εχομε φτιάξει γιά τούς ψυ
χασθενείς έναν κήπο».

Ή νοσοκόμα πού περιποιόταν τούς 
διανοητικά άσθενεΐς μάς φάνηκε σάν άγγε-
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ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑΪΤΣΕΡ
Ο Σβάϊτσερ στό εργαστήριό του. Πενήντα ολόκληρα χρόνια έθεράπευσε περισσότε- 

ρους απο εκατό χιλιάδες άσθενεϊς. Δεξιά, ό δόκτωρ Σβάϊτσερ, όταν ήταν 21 ετών καί 
σπούδαζε φιλοσοφία στη Σορβόννη.

λος πού ήρθε από του ουρανό. Οΐ ιθαγε
ν ή  έκλειναν άλλοτε τι; νεαρές κοπέλλες 
πού είχαν χάσει τό λογικό τους σέ βα
θιές σπηλιές σκαμμένες στό χώμα, κάπου 
μέσα στό παρθένο δάσος. Πότε-πότε τούς 
έρριχναυ λίγες μπανάνες. Τέτοια πράγμα
τα δέυ συμβαίνουν πιά στην Γκαμπόν. Οί 
ψυχασθενείς οδηγούνται σήμερα στό Λα- 
μπαρευέ.

Τό Λαμπαρευέ ήταν και γιά τά ζώα 
ένας παράδεισος. Ό  Σβάϊτσερ λάτρευε τις 
γκαζέλλες του, τις άυτιλόπες του, τις γά
τες του, τούς παπαγάλους του, και έυτε- 
λώς ξεχωριστά τούς πιθήκους του. Τό 
πάθος του γιά τόυ Βάγκυερ είχε έπιπτώ- 
σεις καί στά. . . ζώα του. Τούς πελεκάνους 
του τους φώναζε Πάρσιφαλ, Λόευγκριυ, 
Τριστάυο. Καί πάντοτε, γυρίζοντας στό 
σπίτι, τούς έφερνε κάτι φαγώσιμο.

Είχε άράγε ό Σβάϊτσερ συνειδητοποιή
σει οτι ήταν ένας άνθρωπος διάσημος σέ 
όλο τόυ κόσμο, μιά προσωπικότητα πού 
όλοι οί λαοί τήν τιμούσαν; Δέυ χωρεϊ αμ
φιβολία πώς τό ήξερε αυτό. Ή κόρη του 
μού είπε;

—’Ακόμη καί στην ’Αφρική δέυ μπορεί 
πιά υά βρή ήσυχία. Στήυ Ευρώπη, μόλις 
βγή άπό τό σπίτι του, τρέχουν νά τόν χαι
ρετήσουν, νά τού ζητήσουν συνέντευξη νά 
οργανώσουν εκδηλώσεις πρός τιμήν του.

Δοσμένος στήν περιπέτεια τής γυώ- 
σεως, τού πνεύματος καί τής πίστεως, ό 
Σβάϊτσερ, στά τριάντα οκτώ του χρόνια, 
ήρ^ε σέ αύτή τήν χαμένη μέσα στήυ 
ζούγκλα γωνιά, γιά νά κτίση ένα βασί
λειο στά μέτρα του. "Ενα βασίλειο πνευ
ματικό, άλλά συγχρόνως καί βασίλειο σέ 
συγκεκριμένο περιβάλλον μέ σκηνογραφία 
τήν γεμάτη προαιώνιες παραδόσεις ’Α
φρική. «Μπήκαμε στόν 20ό αίώνα», έγρα
ψε ° Σβάϊτσερ, «έχοντας υπερφίαλη ίδέα 
γιά τον εαυτό μας». Καί θεωρούσε ότι ό 
σημερινός κόσμος «δείχνει σημάδια κα- 
ταρρεύσεως τού πολιτισμού». "Ετσι, ήταν 
απόλυτα φυσικό τό ότι άπέκρουε κάθε

μοντερνισμό. Δέυ πίστευε πώς ή πρόοδος, 
όπως ό ίδιος τήν ευνοούσε, είναι στό χέρι 
τού ανθρώπου.

Ό  Σβάϊτσερ, πάντως, τιμήθηκε σάυ 
ένας άνθρωπος πού θριάμβευσε παλεύον
τας μέ τήν φύσι του τήν ίδια. Προχώρησε 
πολύ μακρύτερα άπό ό,τι είναι δυνατόν 
σέ ένα μόνο άνθρωπο. Ό  Σβάϊτσερ θά 
μείυη ώς τό σύμβολο μιας άτομικής πε
ριπέτειας πού τήν στεφάνωσε έκπληκτική 
έπιτυχία. Όταν τά 1875 γεννήθηκε ό 
Σβάϊτσερ στα Βοσγια, δυο χρόνια μετά 
τόν θάνατο τού Λίβινγκστον, δέν ήσαν 
ούτε καν 100 οί Λευκοί πού ζρύσαυ ή πού 
έζησαν ποτέ κατά μήκος τοΰ ποταμού 
Όγκόουε στό Γκαμπόν. ΤΗταν γνωστά 
σάυ τό Αδιαπέραστο Δάσος.

Υστερα άπό 30 χρόνια ό Σβάϊτσερ 
άποφάσισε υά Ιγκαταλείψη τήν διαση- 
μότητα καί τήν δόξα σέ πολλούς τομείς, 
έτσι ώστε «νά μήν είναι υποχρεωμένος υά 
ύποκΰψη καί νά γίυη ένας λογικός άνθρω
πος». "Ηταν τότε καθηγητής τού Πανε
πιστημίου τού Στρασβούργου, έγινε τέσ
σερεις φορές δόκτωρ, είχε γίνει διάσημος 
σάυ μουσικός καί άπέκτησε φήμη σάυ φι
λόσοφος. "Εγραψε ή έτοιμαζόταυ υά γρά- 
ψη γιά τόυ Μπάχ, τόν "Αγιο Παύλο, τόυ 
Ιησού Χριστό, γιά τή φιλοσοφία τού πο

λιτισμού. "Εδωσε στόν έαυτό του τήν δυ
νατότητα, μέσα σέ τριάντα χρόνια, υά 
καλλιεργήση όσα ταλέντα μπορούσε, έτσι 
ώστε στό υπόλοιπο τής ζωής του υά τά 
θέση στήυ ύπηρεσία τής άνθρωπότητος.

Ό  κόσμος τόν φόρτωσε καί μέ άλλες 
άκόμη τιμές: Βραβείο Νομπέλ, έγινε μέλος 
τού Τάγματος ’Αξίας, άπέκτησε χιλιάδες 
οπαδούς καί μαθητάς, πού ποτέ δέν εί
δαν τόν ίδιο στό πρόσωπο. Ό  δόκτωρ 
Σβάϊτσερ άφησε μιά κληρονομιά πού 
άποτελεϊται άπό ένα ράφι γεμάτο άπό βι
βλία του, ένα άλμπουμ μουσικής γιά έκ- 
κλησιαστικό όργανο, ένα νοσοκομείο στήν 
άκρη έυός δάσους καί ένα εξαιρετικά συγ
κινητικό μύθο γιά τό πρόσωπό του.

Όταν ή πατρίδα τού Γκαϊτε, ή Φραγκ- 
φούρτη, τού έδινε στά 1928 τό «Βραβείο 
Γκαίτε», «γιά τις ύπηρεσίες του στήυ άυ- 
θρωπότητα», είχε πιά Οψωθή στήυ συνεί- 
δησι τού ευρωπαϊκού κοινού σέ σύμβολο. 
"Ενα σύμβολο πού, μέ τήν πράξι όσο καί 
μέ τήν σκέψι, συνόψιζε ό,τι πιό ύγιές, άνε- 
ξίθρησκο, νηφάλιο καί ανθρωπιστικό δια
τηρεί άκόμη ό δυτικός πολιτισμός. Πολλά 
πανεπιστήμια τόν άνεκήρυξαν έπίτιμο 
διδάκτορά τους, αρχαίες άκαδημίες τόν 
έξέλεξαν μέλος τους, πόλεις τόυ τίμησαν. 
Ο μεγάλος ειρηνόφιλος δέν δίστασε, όταν 

τό 1942 τόυ κάλεσε πάλι άπό τήν ’Αφρι
κή ό δήμος τής Φραγκφοΰρτης, γιά υά 
έκφωνήση τόυ πανηγυρικό στόν εορτα
σμό τώυ εκατό χρόνων άπό τόυ θά
νατο τού Γκαϊτε, υά άψηφήση τήν 
κλίκα τού ναζισμού μέ τήν αποστροφή 
πρός τό άκροατήριό του: «Μήν άπελπί- 
ζεσθε άκόμη κι αν καιροσκοπικές θεωρίες, 
πού θέλουν νά μεταβάλουν τόν χώρο τού 
πνεύματος σέ χώρο τής Ολης, σας θεωρή
σουν έξοφλημέυους». "Ηταν ό πρώτος άπό 
μιά φάλαγγα διάσημους Γερμανούς, πού 
έγκατέλειψε τήν πατρίδα του γιά νά τήν 
ξαναδή έρείπια.

Στήν μεταπολεμική περίοδο, ό ’Αλβέρ
τος  ̂Σβάϊτσερ, συνεχίζοντας τό σαμαρειτι- 
κό έργο του στό Λαμπαρευέ καί τό πνευ
ματικό σε ολο τόν κόσμο, δέν έπαψε νά 
ϋψώνη τήν φωνή του μέ τήν φωνή τών 
άλλων είρηνόφιλων ζητώντας τήν κα- 
τάργησι τών πυρηνικών όπλων καί τήν 
άμοιβαία συνεννόησι γιά τήν έδραίωσι 
μιας θετικής είρήνης. Γι’ αυτό, όταν τό 
1953, ή σουηδική ’Ακαδημία τού άπέυει- 
με τό «Βραβείο Νομπέλ τής Ειρήνης», στε
φάνωσε τόυ άγώυα έυός άνθρώπου γιά τόν 
άνθρωπο, ένα έργο πού, γιά τούς καιρούς 
μας, άυαδίυει κάποιο παρήγορο μεγαλείο.

Τότε πού βρισκόμασταν στό Λα
μπαρευέ, ήρθαν υά τόν έπισκεφθούυ όλα 
τά μέλη τού πληρώματος Ινός πλοίου.
Ό  καθένας είχε μαζί του καί μιά γαλλική
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Εις αυτήν τήν σελίδα κάτω: Οι 
άνθρωποι τής ζούγκλας ξεκίνησαν 
με τις οικογένειες τους καί με το 
φορτίο τοϋ πόνου τους, πού διακρί- 
νεται ατά πρόσωπά τους, για νά 
παρευρεθοϋν στην κηδεία τοϋ Σβάϊ- 
τσερ. Εις τήν απέναντι σελίδα 
επάνω αριστερά: Μια φούχτα χώ
μα στον τάφο τον. Δ εξιά : Οι
Ασθενείς του, θλιμμένοι γιά το 
χαμό του, διαβάζουν τούς στίχους 
πού δ ΣβάΙτσερ συνήθιζε νά λέγη 
κάθε βράδυ μετά τό δείπνο. Κάτω: 
Βουβός πόνος μετά τήν Αναγγελία 
τοϋ θανάτου τοϋ μεγάλου ευεργέτη.

έκδοσι γιά τόν Σβάϊτσερ, «Ό Σβάϊτσερ 
καί τό έργο του» ήταν ό τίτλο; ή κάτι 
παρόμοιο. Καί ό καθένα; ήθελε νά τοϋ 
γράψη ό δόκτωρ άφιέρωσι στο δικό του 
αντίτυπο. Ό  Μέ-γα; Γέρων δέν άρνήθηκε 
σέ κανένα.

'Η υπογραφή τοϋ Σβάϊτσερ! Τέτοια 
ήταν ή έπίδρασι; πού είχε σέ όσου; βρί
σκονταν κοντά του, ώστε σιγά-σιγά, όσο 
περνούσαν τά χρόνια, άρχισαν όλοι νά 
μιμούνται τόν δικό του γραφικό χαρακτή
ρα, όχι βέβαια έπίτηδε;. Ένα παράδει
γμα: αδύνατον νά ξεχωρίση; τόν γραφι
κό χαρακτήρα τή; Ματθίλδη; Κότμαν 
άπό τού Σβάϊτσερ.

Τί απίθανο; κόσμο; ήταν τό Λαμπα- 
ρενέ ! Ό  ήλιο;, βγαίνοντα; μέσα άπό τήν 
πρωινή πάχνη, ξεσκίζει τά σύννεφα σάν 
μιά έκρηξι;. Τό νερό πού έξατμίζεται, τό 
χώμα πού διαχέει φοβερή ύγρασία. Τό 
δάσο;,, μέ τά αμέτρητα βρεγμένα φύλλα 
των δέντρων πού γυαλίζουν κάτω άπό 
τόν ήλιο, ένα τεράστιο διαμάντι. Μετά 
τήν αγωνία τή; θυέλλη;, ό θόρυβο; τή;

ζωή;. Κάθε φορά ήταν σάν νά ξημέρωνε 
ή πρώτη ήμέρα τή; Δημιουργία;.

"Ομω; οί άνθρωποι, πού ήσαν γύρω 
του, σιγά-σιγά γίνονταν φευγαλέε; σκιέ;. 
Ό  χρόνο; περνούσε γρήγορα, τόσο πολύ 
γρήγορα. . . Σάν ένα; ποταμό; πού χύνε
ται στήν θάλασσα, χανόταν στά βάθη 
τού δάσου;. Κάθε λεπτό τή; ώρα; τού 
ήταν ολοένα καί πιο πολύτιμο. Τά χρό
νια τού φαίνονταν σάν ήμέρε;. Είχε άπό 
πολύ καιρό σταματήση νά δίνη κοντσέρ- 
τα, αύτό; ό διεθνού; κλάσεω; οργανίστα;. 
Ωστόσο, οί φούγκε; τού Μπάχ, τά χο
ρωδιακά του έργα, τά «Κατά Ίωάννην 
Πάθη», έξακολουθουν πάντα νά ήχούν 
στά αύτιά του. Τό «Έκ βαθέων έκέκραξα 
πρό; Σέ, Κύριε. . .», χίλιε; φορέ; τά συλ- 
λογίσθηκε.

Στό παράθυρό του, όπου τό φώ; έφεγγε 
ώ; άργά τήν νύχτα, τώρα ή λάμπα έσβη
σε.

Ό  Σβάϊτσερ είπε μιά μέρα, γελώντα;: 
«Όταν πεθάνω, θά ήθελα οί Μαύροι νά· 
μέ φάνε, καί ύστερα νά πούν: «Καλά; ήταν. 
Καλό; ώ; τό τέλο;» ».
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Υπό HANS HERTER
Τακτ. Καθηγητοδ τής Κλασσικής Φιλολογίας 

έν τφ Πανεπιστημίφ Βόννης

ΚΛ Ε ΕΚΦΡΑΣΙΝ έντυπωσιακής 
προσευχής προς την σώτειραν 

Τύχην διά τήν «εύρυσθενή 'Ιμέραν» 
άρχίζει ό Πίνδαρος τον δωδέκατον 
’Ολυμπιακόν αύτοϋ ’Επινίκιον διά 
τον πολίτην ’Εργοτέλη, δστις κατά 
το έτος 472 έν ’Ολυμπία καί δίς 
ήδη εις τά Πύθια καί άπαξ εις τά 
’Ίσθμια είχε νικήσει. ’Από την τύχην 
έξαρτάται τό καλόν της πόλεως κατά 
τε ξηράν καί κατά θάλασσαν, αί 
έπιτυχίαι εις τον πόλεμον ώς καί εις 
τά συμβούλια, άλλ’ ώς τό καλόν 
του συνόλου, ούτως ΰπόκειται εις αυ
τήν καί ή μοίρα έκάστου, τοΰθ’ δπερ 
ο ποιητής δεικνύει διά του παρα
δείγματος τοϋ ’Εργοτέλους. Ή  έτυ- 
μολογία της λέξεως, ή οποία σχε
τίζεται μετά τοϋ «τυχεΐν», έπιτρέ- 
πει νά έκλάβωμεν τήν τύχην ώς τι τό 
εύνοϊκόν, διότι τό ρήμα πηγάζει 
άπό τοϋ άνθρώπου, ό όποιος σκο
πεύει καί έπιτυγχάνει τοϋ στόχου. 
Είναι λοιπόν τό ού έτυχέ τις καί 
κατά ταΰτα άντιστοιχεΐ εις έσκεμ- 
μένην δραστηριότητα τοϋ άνθρώπου, 
άλλ’ ή υπηρεσία αύτοϋ δύναται έστιν 
δτε νά ύποχωρή ή νά έξαφανίζηται 
έξ ολοκλήρου, διότι ήδη παρ’ Όμή- 
ρω έξαιρετικώς άπανταται έν καθα-

ρώς τυχαϊον «τυχεΐν» (Ίλ. 5, 587), 
έν δέ τή παρ’ αύτω μεμονωμένη 
προτάσει «δ έτυχέ τινι» αίσθάνεταί- 
τις ζωηρότατα ότι εις τήν έπιτυ- 
χίαν ενός άνθρώπου συνετέλεσε καί 
ή τύχη.'Η  ιδέα, δμως, δτι παρέχε
ται εις τινα εκείνο τό όποιον έπε- 
θύμει καί έπεδίωξεν, είναι τόσον
Παρ’ Όμήρω έξαιρετικώς απαντάται έν 
καθαρώς τυχαϊον «τυχεΐν» έν δέ τή παρ' 
αύτω μεμονωμένη προτάσει «δ έτυχέ τινι» 
αισθάνεται τις ζωηρότατα, δτι εις την έ- 
πιτυχίαν ενός άνθρώπου συνετέλεσε καί ή 
τύχη.

κυριαρχούσα, ώστε εις τό άρχικόν 
Έ πος τό ρήμα νά χρησιμοποιήται 
άποκλειστικώς προκειμένου περί εύ- 
χαρίστων ή τουλάχιστον ούχί δυ
σμενών πραγμάτων. Κατά τήν μετά 
τον "Ομηρον μόλις εποχήν τό τυχεΐν 
έχει εις άμφοτέρας τάς συντάξεις 
δύο σημασίας, οΰτω δέ τό όνομα 
«τύχη», άφ’ ής οπωσδήποτε έμφα- 
νίζεται έν τή ήμετέρα παραδόσει, 
έχει τόσον τήν καλήν, δσον καί τήν 
κακήν πλευράν.

Ούτως ή άλλως ή λέξις δηλοΐ τό 
γεγονός τό όποιον συνέβη ή κατά 
τρόπον διαρκή τήν εντεύθεν προκύ- 
ψασαν κατάστασιν, άλλ’ έπίσης καί 
τήν δύναμιν, ή όποια δρα εις τό γί
γνεσθαι. 'Η  τύχη δύναται δθεν νά 
έμφανισθή άφηρημένως ή έπίσης 
καί κατά τό μάλλον καί ήττον ώς 
πρόσωπον. Είναι δύσκολον νά ίσχυ- 
ρισθώμεν δτι εΐτε ώς λέξις είτε ώς 
πρόσωπον ή τύχη συγκαταλέγεται 
μεταξύ των άρχαιοτέρων εννοιών, 
διότι άπουσιάζει έκ τής Ίλιάδος 
καί ’Οδύσσειας. Ένταΰθα ό άνθρω
πος διατελεΐ υπό τό κράτος τοϋ Διός 
καί των θεών καί άφ’ έτέρου ΰπό 
τήν μοίραν, ούτω δέ παρέμεινε νό
μος τοϋ ' Επικού ύφους.
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Το αίσθημα της έκ των δύο τού
των δυνάμεων, των θεών καί της 
μοίρας, έξαρτήσεως είναι παρά τώ 
όμηρικώ ήρωϊ λίαν ισχυρόν, έστω 
καί αν δεν άφήνει να παραλύση δι’ 
αύτής ή ορμή του προς δράσιν. "Ο,τι 
άπαξ άπεφασίσθη ύπό της μοίρας ή 
των θεών δεν μεταβάλλει ό άνθρω
πος. Κατά την Λυρικήν λεγομένην 
εποχήν τό Έ γώ άναπτύσσεται περισ
σότερον καί αντιλαμβάνεται τάς 
δυνατότητας αύτοϋ σαφέστερον. Ναι 
μέν ή έντασις μεταξύ της ιδίας 
προσπάθειας καί της έπιτυχίας πα
ραμένει, ώς καί θά παραμένη έσαεί, 
ούδείς δέ είναι βέβαιος δτι πάσα 
προσπάθεια δεν θά είναι ματαία, 
άποδίδεται όμως μεγαλυτέρα ση
μασία εις τήν σκέψιν, δτι, δταν σκο- 
πεύωμεν καλώς, υπάρχει πιθανό- 
της, δτι θά έπιτύχωμεν τοϋ στό
χου, άνεζαρτήτως τοϋ δτι ή τύχη 
δύναται άφ’ έάυτής νά έναγκαλισθή 
κάποιον. Λύτη είναι ή κατάλληλος 
στιγμή διά τήν τύχην κατά πά
σαν πιθανότητα τήν άνευρίσκομεν 
ήδη παρά τώ Άρχιλόχω (Άπόσπ. 8 
D .) «πάντα Τύχη καί Μοίρα, Περί- 
κλεες, άνδρί δίδωσιν». 'Ο άνθρω
πος έξαρτάται έξ έκείνου, τό όποιον 
«δίδουσιν» εις αύτόν ή Τύχη καί ή 
Μοίρα. 'Η  τύχη οφείλει βεβαίως 
νά ύποταχθή εις τήν μοίραν «ού 
γάρ προ μοίρας ή τύχη βιάζεται 
(Σοφ. Άπόσπ. 686 Ρ .). 'Η  μοίρα 
δμως προδιαγράφει τά πολύ μεγάλα 
γεγονότα, ιδίως τον θάνατον τοϋ 
άνθρώπου, καί άφήνει τάς λεπτομέ
ρειας εις τήν τύχην.

'Η  τύχη ενεργεί κυρίως κατά τήν 
στιγμήν, δύναται δ’ έν περιπτώσει 
άνάγκης καί κινδύνου νά μεταβάλη 
τήν κατάστασιν έν ριπή οφθαλμού. 
’Ασφαλώς δύναται καί εκείνη νά 
άποβή «άναγκαία τύχη», ήτις τά 
πάενμ καταστρέφει, υπάρχει δμως 
επίσης καί «’Αγαθή Τύχη», ένώ 
δέν θά ώμίλει τις τόσον προθύμως 
περί «’Αγαθής Μοίρας» ή καί «’Α
γαθής ’Ανάγκης». Φυσικώ τώ λόγω 
δέν είναι βέβαιον δτι θά έπιτύχωμεν 
τοϋ στόχου, έστω καί αν έσκοπεύ- 
σαμεν καί ή τύχη προσλαμβάνει τήν 
δύσμενή εκείνην δψιν, ήτις σκιάζει 
δλας τάς δυνάμεις τής μοίρας, ή 
λέξις δμως δέν τείνει τόσον ίσχυ- 
ρώς προς τό άρνητικόν/ώς φέρ’ εί- 
πεϊν ή «συμφορά». Πλήρης αισιο
δοξίας είναι άγνωστος λυρικός ποιη
τής ούχί έκ τών άρχαιοτέρων (Ά - 
πόσπ. μελ. χορ. άδέσπ. 4 D .), ό 
όποιος βλέπει τήν τύχην έν μέσω

τοϋ πλέον λαμπρού φωτός καί άνα- 
μένει παρ’ αυτής περισσότερον τό 
ώραΐον ή τό κακόν.

Ό  Πίνδαρος είναι έπιφυλακτι- 
κώτερος. Δι’ αύτόν αδτη είναι «ά- 
πειθής» καί «δίδυμον στρέφουσα 
πηδάλιον» (Άπόσπ. 40 lehr. In .), 
έπίσης δέ καί εις τον δωδέκατον 
’Ολυμπιακόν τό βλέμμα αύτοϋ παρα
μένει μετ’ ιδιαιτέρας έντάσεως προ- 
σηλωμένον εις τό άβυθομέτρητον 
αύτης. Δύναται δμως νά δείξη πώς 
εις τήν μοίραν τοϋ ’Εργοτέλους τά 
πράγματα έλαβον καλήν έξέλιξιν, 
ή οποία ναι μέν έστέρησεν αύτόν 
τής πατρίδος αύτοϋ Κρήτης, άντί 
τούτου δμως τώ παρέσχε τήν δυνα
τότητα νά καταγάγη τάς νίκας χύ
του εις τον άγώνα. Οΰτω διατηρεί 
τήν πεποίθησιν, δτι αί μεταβολαί 
τής τύχης έχουσι νόημα. Πώς θά 
ήτο δυνατόν τό πράγμα νά είχεν 
άλλως, άφοΰ τήν έχαιρέτησεν ώς θυ
γατέρα τοϋ Διός! Πράγματι, δσον 
λαμπυρίζουσα καί αν είναι ή σχέ- 
σις αύτής προς τήν μοίραν, τόσον 
σαφής είναι παρά Πινδάρω καί γε
νικώς έν τοϊς άρχαίοις χρόνοις ή 
σχέσις αύτής προς τούς θεούς.

Αυτή δέν είναι δύναμις ήτις θά 
ήδύνατο νά σταθή άνεξάρτητος πα- 
ραπλεύρως προς τούς θεούς καί νά 
βλάψη τήν δύναμίν των. Είναι πάν
τοτε «τύχη θεών». ’Ακόμη καί παρ’ 
Εύριπίδη δύναται αΰτη νά νοηθή 
έξαρτωμένη έκ μιας θεότητος. «Κύ- 
πριδος τύχα» άναφέρεται εις τον 
'Ιππόλυτον (Ίππ. 371 κ. έπ .), 
εις τήν Ήλέκτραν δέ άναφέρεται 
μάλιστα: «θεούς μέν ήγοΰ πρώτον, 
Ήλέκτρα, τύχης άρχηγέτας τήσδ’, 
εΐτα κάμ’ έπαίνεσον τον τών θεών 
τε τής τύχης θ’ υπηρέτην» (Ήλ. 
890/2). Καί εις αύτά τά καλούμενα 
δράματα τύχης κατευθύνει αύτη 
μεγάλως τήν πλοκήν, δχι δμως τό
σον άπεριορίστως, ώστε καί αύτά 
άκόμη τά ολισθήματα αύτής νά ήδύ- 
ναντο έμποδίσωσι τήν έκπλήρωσιν 
τής θελήσεως τών θεών. 'Η  διακύ- 
μανσις τών μεταβολών αύτής φέρει 
εις τούς άνθρώπους παρά πολλάς, 
έκπλήξεις, ώστε οί κινδυνεύοντες νά 
άπευθύνωσι τάς μεμψιμοιρίας καί τά 
παράπονα αύτών προς αύτήν μάλ
λον ή προς τούς θεούς.

'Ο Εύριπίδης δεικνύει δλην τήν 
εύρύτητα τών ιδεών, αί όποϊαι έπε- 
κράτουν κατά τήν έποχήν του άδια- 
φόρως τής θέσεως, ήν έλάμβανεν 
έναντι αύτών, ύπό τήν έννοιαν δέ 
ταύτην έμφανίζεται ώς πρόδρομος

τής έπί τήν τύχην πίστεως τοϋ τε
τάρτου (4ου) π.Χ. αΐώνος. Αισθά
νεται τις πώς ή τύχη βαθμιαίως χει
ραφετείται άπό τούς θεούς· ένεργεΐ 
παραπλεύρως προς αύτούς, ή καί 
ύπεράνω αύτών. Καί έν Εκάβη 
(488 κ. έξ.) τίθεται άμέσως τό 
έρώτημα: «ώ Ζεΰ, τί λέξω; πά
τερά σ’ άνθρώπους όράν; ή δόξαν 
άλλως τήνδε κεκτήσθαι μάτην, τύ
χην δέ πάντα τάν βροτοΐς έπισκο- 
πεϊν. Πράγματι δέ ή τύχη παρου
σιάζεται εις άδέσποτον άπόσπασμα 
τραγικού (505) ή ίσως κωμικού ώς 
«ή τά θνητών καί τά θεία πάντ’ έπι- 
σκοποΰσ’ <άεί>. "Αμα δμως ώς ή 
θεότης ένδυναμωθή, ό χώρος τής 
τύχης περιορίζεται εις τρόπον, ώστε 
ούδόλως νά άπαντάται έν τώ τελευ
ταίοι έργω τοϋ Εύριπίδου, ταΐς 
«Βάκχαις». Τό έν άποκλείει τό 
άλλο, ώς ρητώς λέγει άγνωστος τρα
γικός: «εί μέν θεοί σθένουσιν, ούκ 
έστι Τύχη· εί δ’ ού σθένουσιν, ού- 
δέν έστιν ή Τύχη (τραγ. άπόσπ. 
άδέσπ. 169).

Κατά τον Ε' αιώνα π.Χ. καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον ή. τύχη κινείται εν
τός τοϋ πλαισίου τής γενικής περί 
μοίρας ήθικής. ’Εναντίον αύτής δέν 
δυνάμεθα νά άμυνθώμεν - «πώς ούν 
μάχωμαι θνητός ών θεία τύχη», λέ
γει ό Σοφοκλής (άπόστ. 196 Ρ .), 
είναι δέ άσκοπον νά μεμψιμοιρώ- 
μεν δι’ αύτήν - «μή στένειν τύχην», 
λέγει ό αυτός (άπόσπ. 947 Ρ .). 
Ή  άσυνήθης γενναιοδωρία τής τύ
χης είναι ύποπτος: «τά μεγάλα
δώρα τής τύχης έχει φόβον», παρα
τηρεί άνώνυμος τραγικός (άπόσπ. 
άδέσπ. 547 Ν .). 'Όταν είμεθα εύτυ- 
χεϊς δέν πρέπει νά έπαναπαυώμεθα 
εις αύτήν καί νά ύπερφρονώμεν, άλ
λα. καί άτυχοΰντες δέν είναι άνάγκη 
νά άποθαρρυνώμεθα, έφ’ δσον μά
λιστα ή τύχη δέν άποκλείεται νά 
στρέψη καί πάλιν τό πηδάλιον. Κατά 
τήν κρατούσαν γνώμην δμως ή τύχη 
καί ή καλοπέρασις δέν συμβαδίζου- 
σιν. Μόνον τύχην δέον νά έχη τις 
είναι ήδη ή πεποίθησις τοϋ Θεόγνι- 
δος (130), ούδέν δέ σπουδαιότερον 
τοϋ νά αίσθάνηταί τις ώς υιός τής 
τύχης, ώς πράττει ήδη ό Οίδίπους 
(παρά Σοφ. Οίδ. Τύρ. 108 σ.κ. έφ.). 
Αλλά ή τύχη δέν δύναται νά ύπολο- 
γίζη έπί τής διάρκειας τής εύγνωμο- 
σύνης τών άνθρώπων. 'Άμα ώς διά 
τινα έξ αύτών τά πράγματα κατα- 
στώσι δυσάρεστα άρχεται ούτος 
παραπονούμενος, ούτω δέ ήδη κατά 
τον Ε' 7C.X. αιώνα καθίστανται συ-

641



ΠΕΡΙ ΤΥΧΗ Σ
χνότερα τά παράπονα περί των «με
ταβολών της τύχης», περί τοΰ έπι- 

- σφαλοΰς καί τοΰ τυχαίου αύτής, χω
ρίς έν πάση περιπτώσει να διασα- 
φηνίζηται ή σχέσις αύτης προς τούς 
θεούς. Η τύχη είναι ιδιότροπος 
καί αύτη κατευθύνει τον άεννάως 
στρεφόμενον τροχόν. Ό  κλήρος είναι 
ό βλαστός αύτης, κατά την εκφρα- 
σιν τοΰ Εύριπίδου (άπόσπ. άβέβ. 
989). Ούδέν άπορον δτι έκ τούτων 
άναπτύσσεται ή ηδονιστική ηθική, 
τήν οποίαν άναμαμβάνει να διερμη- 
νεύση ό Ηρακλής τοΰ Εύριπίδου, 
«εΰφραινε σαυτόν, πίνε, τον καθ’ 
ημέραν βίον λογίζου σόν, τά δ’ άλλα 
τής τύχης» (Άλκ. 779 κ. έφ.). 
’'Ανευ τής τύχης ή ’Αρετή δεν είναι 
τίποτε. * Η πρόβλεψις εις ούδέν ωφε
λεί, τό πάντων άριστον είναι «εΐκή 
ζήν», ουτω δέ ή Ίοκάστη προσπα
θεί να κατευνάση έαυτήν (Σοφ. Οίδ. 
Τυρ. 977 κ. εφ.). «Θέλω τύχης 
σταλαγμόν ή φρένων πίθον» έλέγετο 
έν μια των τραγωδιών, αί όποΐαι 
άπεδίδοντο εις Διογένην τον Κυνι- 
κόν (άπόσπ. 2 Ν .).

Αί τοιαϋται άντιλήψεις διεδόθη- 
σαν, φαίνεται, εύρέως'κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοΰ Ε' π.Χ. αίώνος καί 
κυρίως κατά τον Δ' αιώνα. Παρη- 
κολούθουν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν έξέ- 
λιξιν τής φιλοσοφικής σκέψεως, ή 
οποία παρεμέρισε τούς θεούς έκ τής 
περί τοΰ κόσμου εΐκόνος. Ναι μέν ή 
προσωκρατικη φιλοσοφία διετήρησε 
καΕ άρχήν είδος τι πανθεϊσμοΰ, ό 
όποιος ήσθάνετο τήν φύσιν ως θεϊόν 
τι, μετεβαλεν δμως τήν κοσμογονίαν 
εις υλικήν έξέλιξιν καί ουτω διέγρα- 
ψεν είς τον Πρωταγόραν τήν οδόν, 
ή όποια άνήγγειλε προγραμματικώς 
τον αγνωστικισμόν. Τό καλύτερον 
το οποίον δυνάμεθα νά πράξωμεν 
είναι νά χαρακτηρίσωμεν τήν πνευ
ματικήν κατάστασιν, καθ’ δν τρό
πον είχε πράξει τοΰτο έν τοΐς Νό- 
μοις (888 D /ΘΟ Α) ο Πλάτων, όστις 
δεν προέβη μέν είς πιστήν άντι- 
γραφην ενός ή πλειόνων συστημά
των, συνωψισεν δμως τον τρόπον, 
καθ’ δν συνετελέσθη ή έξέλιξις. 
’Εν τούτω έκκινεϊ έκ τής φυσιο- 
γνωστικής βάσεως μιας κατ’ Έμπε- 
δοκλειον τροπον χρωματισμένης φι
λοσοφίας καί έκθέτει τάς ήθικο- 
θρησκευτικάς συνέπειας. Ώ ς άρ- 
χαι διεπουσαι τον κόσμον έμφανί- 
ζονται η φυσις καί ή τύχη, διά τών 
οποίων γεννώνται τά τέσσερα στοι
χεία, εν συνεχεία δέ συνεπεία της 
άναμίξεως τών άντιθέτων σχημα

τίζονται τά «σώματα», οί άστέρες, 
τά ζώα καί τά φυτά. ' Η φύσις καί ή 
τύχη είναι έν προκειμένω παρά
γοντες συμφωνοΰντες.'Η τύχη ένερ- 
γεΐ έντός τοΰ πλαισίου τών νόμων 
τής φύσεως, διότι ή άνάμιξις συν- 
τελείται «κατά τύχην έξ άνάγκης». 
Ή  θεότης ώς έπίσης καί ό νοΰς τοΰ 
Άναξαγόρου άποκλείονται ρητώς, 
μόνον δέ τό έργον τοΰ άνθρώπου ή 
«τέχνη» παραμένει έπιδρώσα έν- 
συνειδήτως. Αΰτη βεβαίως παρεμ
βαίνει έπιγενομένως καί είς δευτέ- 
ραν μοίραν, διότι δέν παράγει εΐμή 
μόνον παίγνια, ώς ή ζωγραφική, ή 
μουσική καί αί παρόμοιαι τέχναι, 
δπου δέ δημιουργήσει σοβαρόν τι, 
τοΰτο έγκειται έν τή φύσει, μετά τής 
οποίας συνεργάζεται, ώς έν τή 
ιατρική, τή γεωργία, καί τή γυ
μναστική. 'Η  πολιτική έλάχιστα 
σχετίζεται μέ τήν φύσιν, ή δέ νομο
θεσία εύρίσκεται τελείως προς τό 
μέρος τής τέχνης· οί θεοί δέν ύπάρ- 
χουσι «φύσει», άλλά μόνον «τισί 
νόμοις» καί διά τοΰτο είναι κατά τό
πους διάφοροι- το δέ ώραΐον είναι 
νόμω διάφορον ή φύσει, τό δέ δί
καιον υπάρχει άποκλειστικώς καί 
μονον «νόμω». "Ο,τι λοιπόν ή τύχη 
έκέρδισεν ύπό τοιαύτην οψιν είς 
φυσικήν νομοτέλειαν, άπώλεσεν εις 
ηθικοθρησκευτικήν ούσίαν. Άντε- 
προσωπευσεν έν αιτιοκρατικόν γί
γνεσθαι, εις το οποίον δέν ήδύνατο 
νά έφαρμοσθή γνώμων άξιών.

'Η τύχη άπώλεσε τήν ψυχήν της. 
Ήδύνατο βεβαίως νά θεωρήται ώς 
θεοτης και νά είναι άντικείμενον 
λατρείας, ως συνέβαινεν είς εύρείαν 
κλίμακα κατά τον Δ' αιώνα, παρέ- 
μεινεν όμως έλάχιστα προσιτή ύλι- 
κώς, έν τή άσταθεία δέ αύτης δέν 
ήτο έπιτηδεία νά έμπνεύση έμπιστο- 
συνην. Οταν οι άνθρωποι έζήτουν νά 
κερδίσωσι τήν τύχην, έγένετο τοΰτο 
εισετι εξ ευσεβειας, «ούκ έστι τοΐς 
μή δρώσι σύμμαχος τύχη» άναφω- 
νεΐ ό Σοφοκλής (άπόσπ. 407 Ρ). 
Ό  όρθολογιστής ήθελε μάλλον νά 
καταργήση αύτήν καί νά καταστή 
κύριος τής ζωής αύτοΰ ό ίδιος.

’Ήδη ό ’Αλκμάν (άπόσπ. 44 D) 
είχεν άποκαλέσει τήν τύχην «Εύ- 
νομίας καί Πειθώς άδελφά καί Προ- 
μαθείας θυγάτηρ», ήτοι τήν έξήρτα 
μεγάλως έκ τής συμπεριφοράς τοΰ 
άνθρώπου Ή  τύχη ήτο δι’ αύτόν 
άδελφή τής αρετής καί τής πειθαρ
χίας καί θυγάτηρ τής προμαθείας, 
ασφαλώς δέ ού μόνον τής προσο
χής άλλά καί τής προβλεπτικότητος.

Η προμαθεία ήτο λοιπόν έκείνη ή 
οποία επεβάλλετο έν τή πόλει καί 
προσέδενεν είς τά βήματα αύτής 
τήν έπιτυχίαν. ’Άν τοΰτο ήδύνατο 
νά λέγηται είς περιβάλλον άνθρώ- 
πων πιστευόντων τά παλαιά, διά τής 
εκλαϊκεύσεως κατέστη ή μέν γνώμη 
τό μέσον άμύνης έν άνάγκη καί κατά 
τής τύχης, ή δέ τέχνη τό δργανον 
προς διορθωσιν αύτής. Δέν πρέπει 
νά λέγωμεν ώς παρ’ Άγάθωνι: 
«ού τή φρονήσει, τή τύχη δ’ έσφάλ- 
μεθα (άπόσπ. 20 Ν .). Τήν τοιαύ
την στάσιν καταδικάζει ό Δημό
κριτος: «άνθρωποι τύχης εΐδωλον έ- 
πλάσαντο πρόφασιν ίδίης άβουλίης. 
Βαιά γάρ φρονήσει τύχη μάχεται, 
τά δέ πλεΐστα έν βίω εύξύνετος 
όξυδερκείη κατιθύνει» (άπόσπ. 119 
D. - Κγ). Οί άνθρωποι έπλασαν 
άπατηλήν εικόνα τής τύχης, ίνα 
δικαιολογήσωσι τάς αποτυχίας, είς 
άς ύπέπεσαν διά τής ιδίας άφροσύ- 
νης. "Εν τή πραγματικότητι ή τύχη 
παίζει μικρόν ρόλον έν τώ βίω τοΰ 
ανθρώπου. Τό πλεΐστον δύναται νά 
κατορθώση ό άνθρωπος άρκεί μό
νον νά είναι άρκούντως λογικός καί 
οξυδερκής. Ώ ς ό Δημόκριτος άπο- 
κλειει εκ τής αιτιολογίας αύτοΰ τήν 
τύχην ώς απλήν σύμπτωσιν καί 
θεωρεί ότι οί κόσμοι γίγνονται άπό 
ταύτομάτου καί συμφώνως προς 
τούς νόμους τής φύσεως, ουτω δέν 
θέλει νά άνεχθή καί έν τή άνθρω- 
πίνη σφαίρα άσαφεΐς καί άτάκτους 
άβεβαιότητας.

Καί ό Περικλής κατά Θουκυδίδην 
λέγει κατακρίνων I (140, 1) «Τήν 
τύχην, όσα άν παρά λόγον ξυμβή, 
είώθαμεν αίτιάσθαι». Ή  όλη ιστο
ρική συγγραφή είναι μία μοναδική 
διαμαρτυρία κατά τής έπιπολαίας 
ταύτης άντιλήψεως. Ό  Θουκυδίδης 
ζωγραφίζει συγκλονιστικήν ε’ι^ύα  
τοΰ κόσμου έν τώ όποίω κυριοΗΚί 
ή πλεονεξία, έν τή οποία ή δύναμις 
απλοΰται, τό δέ δίκαιον δέν αποτελεί 
θεσμόν ένεργόν. Έν τώ κόσμω τού
τω αί πολιτικαί κοινότητες είναι 
ύποχρεωμέναι νά έπιβληθοΰν, παρα- 
δεδομέναι είς τήν διάκρισιν τής Τύ
χης καί μακράν θείας Προνοίας. 
"Εκαστος προστατεύεται έν τώ ϊδιω- 
τικώ βίω ύπό τής έννόμου τάξεως, 
έν τή διεθνεΐ ζωή δμως ό άνθρωπος 
δέν έχει εΐμή μόνον τήν γνώμην του, 
ίνα έπιβιώση. Ό  Θουκυδίδης ζητεί 
έν τή πορεία τών γεγονότων νά άπο- 
σπάση παρ’ αύτής όσον τό δυνατόν 
περισσότερον χώρον. Μόνον είς τό 
επιπόλαιον βλέμμα ή τύχη έμφανί-
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ζεται ώς παράγων ευρέως αποφα
σιστικός, όσον όμως περισσότερον 
εισδύει τις εις τό βάθος των πρα
γμάτων, τόσον καθαρώτερον προ- 
βάλλουσι τα λογικώς άπτά κίνητρα, 
τά όποια έπηρεάζουσι πραγματι
κής τό γίγνεσθαι. Ούτως ό ιστορι
κός 1(144, 4) μετ’ έμφάσεως θέτει 
εις τό στόμα του Περικλέους, ότι 
ή συμμετοχή της «γνώμης» εις την 
νίκην των Ελλήνων κατά τούς Μη
δικούς πολέμους υπήρξε μεγαλυτέ- 
ρα τής Τύχης. Δέον λοιπόν εις τήν 
ενέργειαν τής τύχης να άντιταχθή 
κατά τό δυνατόν ή λογική πρόβλε- 
ψις· δέον νά προσπαθώμεν νά άν- 
τιλαμβανώμεθα πάσας τάς συνθή- 
κας τάς έπιδεκτικάς προβλέψεως, 
αί όποϊαι θά ήδύναντο νά παίξουν 
κάποιον ρόλον κατά τήν έξέλιξιν 
των γεγονότων.

Βεβαίως . προκειμένου καί περί 
τοϋ αΐσιοδόξου έτι τούτου ορθολογι
σμού παραμένει υπόλοιπόν τι ούχί 
λογικόν: δέν δυνάμεθα νά προΐδωμεν 
πάσας τάς έκπλήξεις, τάς οποίας 
ή τύχη επιφυλάσσει, έτι δέ όλιγώ- 
τερον νά άπαλλαγώμεν αύτών, δυνά
μεθα όμως νά ύπολογίσωμεν κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε απρόοπτοι 
συνθήκαι νά έπέρχωνται μέν, χω
ρίς όμως καί νά δύνανται νά άνα- 
τρέψωσιν έκεϊνο τό όποιον έπιχει- 
ροϋμεν. Δέν δυνάμεθα νά ύπολο
γίσωμεν τήν τύχην έξ ολοκλήρου, 
δυνάμεθα όμως άσφαλώς νά συμπε- 
ριλάβωμεν αύτήν εις τούς ύπολο- 
γισμούς ήμών, οΰτω δέ ύπάρχουσι 
σχέδια, τά όποια θέτουσι τόσον 
μεγάλας έπιφυλάξεις, ώστε ή τύχη 
νά δύναται νά έπενεργήση χωρίς νά 
έπιφέρη ναυάγιον τοϋ έργου ολοκλή
ρου. Τοιοΰτον υπήρξε τό σχέδιον τοϋ 
Περικλέους, τό όποιον ή έκβασις 
τοϋ πολέμου όχι μόνον δέν διέψευ- 
σεν, άλλά τούναντίον καθ’ ολοκλη
ρίαν έπεβεβαιωσεν. Ό  υπολογισμός 
αύτοΰ εΐχεν άντιστή εις τά πλή
γματα τής τύχης, ώς π.χ. εις τον 
τρομερόν λοιμόν, θά είχε δέ μάλιστα 
άντιμετωπίσει έπιτυχώς πάντα τά 
σφαλματα τά όποια διεπράχθησαν 

, βραδύτερον, άντιθέτως προς τάς 
προθέσεις τούτου, ώς π.χ. ή επί 
Σικελίαν στρατεία, άρκεϊ μόνον τήν 
θέσιν αύτοΰ νά είχε καταλάβει πολι
τικός άνήρ ισάξιος. Μολονότι ό πό
λεμος άντιθέτως προς πάσαν προσ
δοκίαν άπέβη ατυχής, έν τούτοις ό 
Θουκυδίδης δέν ήμφεσβήτησε τήν 
πολιτικήν πρόνοιαν, άλλά τούναν
τίον τήν έστήριξεν έτι ΐσχυρότερον.

Ό  μεγάλος Ιατρός τής άρχαιότητος 'Ιπ 
ποκράτης. Πολλοί μαθηταί τον άφηναν 
ακόμη και εις αυτήν τήν επίσημον ιατρι
κήν μεγαλντερον χώρον ένεργείας εις τήν 
τύχην.

Τό πάθος, μετά τοϋ οποίου ούτος 
ύπεραμύνεται τοϋ σχεδίου τοϋ Περι- 
κλέους, εξηγείται ούχί έν σμικρώ 
μέτρω έκ τοϋ ότι τον Θουκυδίδην 
ενδιεφερεν όχι μόνον ή κατανόησις 
τοϋ παρελθόντος, άλλά καί ή δυνά
στης ένεργείας τής προνοίας προς 
τό μέλλον.

Θά ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν 
ούκ ολίγα άλλα χωρία, ίνα ρίψωμεν 
περισσότερόν φως επί τής εΐκόνος 
ταύτης τής εις δευτέραν μοίραν πα
ραμερίσεις τής τύχης "Αν παρ’ 
Αίσχύλω έλέχθη «τέχνη δ’ άνάγκης 
άσθενεστέρα μακρώ» (Προμ. 514), 
άντηχεϊ άφ’ έτέρου έν τώ Σοφο- 
κλείω χορικώ «πολλά τά δεινά» 
(Άντ. 332 καί έπέκ.) τό άσμα 
άσμάτων τής ίκανότητος τοϋ άν- 
θρώπου, ήτις τά πάντα έπιτυγχάνει 
έκτος τής αιώνιας ζωής, ή όποια 
όμως έν τή κλίσει αύτής προς τήν 
«τόλμαν» ευκόλως πίπτει εις τό 
«μη καλόν». Πολύ προσεκτικώ- 
τερος ό Άγάθων λέγει (άπόσπ. 8) 
«καί μήν τά μέν γε τή τέχνη 
πρασσει, τά δέ ήμΐν άνάγκη καί τύχη 
προσγίγνεται», μέχρι ποιου όμως 
σημείου συμβαίνει τό έν ή τό έτε
ρον, τούτο ήτο θέμα προς συζή- 
τησιν εντός τοϋ πλαισίου των «τε
χνών», ώς δυνάμεθα νά παρατηρή- 
σωμεν έπί τοϋ πεδίου τής ιατρικής 
τό όποιον χάρις εις τήν 'Ιπποκρά- 
τειον Συλλογήν καλλίτερον παντός 
άλλου έπισκοποΰμεν. Ούτως ή εν
διαφέρουσα συγγραφή «Περί άρ- 
χαίης ίητρικής)» τάσσει τήν τέχνην 
άντιμέτωπον τής «τύχης», ής δέν 
έχει άνάγκην, άλλοι όμως έκ των

Π ΕΡΙ ΤΥΧΗ Σ
συγγραφέων τοϋ corpus είναι έφε- 
κτικωτεροι. Έν τη πραγματεία «Πε
ρί των κατ’ άνθρωπον τόπων» λέγε- 
ται ουχ ήττον ακόμη ότι ή «ευτυ
χία» συνηθίζει νά συνδέηται μετά 
τοϋ δυνασθαι, ή δέ «άτυχία» μετά 
τοϋ ^άντιθέτου. Δύναται βεβαίως καί 
°' βέβηλος νά έχη τύχην, ώς παρα
δέχονται ένιοι 'Ιπποκρατικοί, οΰτω 
δε καί ’Ίων ό Χίος (fragm. 3 D. 
K r.) έφρόνει ότι ή τύχη είναι όλως 
άνομοία προς τήν σοφίαν, οτι όμως 
επιτελεί έργα λίαν όμοια προς τά 
ΐδικά της, ό δέ σοφιστής Πώλος ό 
Άκραγαντΐνος ή τούλάχιστον Πώ
λος ό Πλατωνικός (Γοργ. 448C) 
έδήλωσεν ότι ή μέν πείρα παρήγαγε 
τήν τέχνην, ή δέ άπειρία τήν τύχην. 
Ιπποκρατικοί τινες όμως άφήνου- 

σιν άκόμη καί εις αύτήν τήν έπίση- 
μον ιατρικήν μεγαλύτερον χώρον 
ένεργείας εις τήν τύχην καί εις τον 
τεχνικόν άκόμη δύναται ή τύχη νά 
άρνηθή έαυτήν καθ’ όν τρόπον καί 
εις τον πολιτικόν, τότε δέ ούτος ά- 
μείβεται διά τής άγνωμοσύνης ώς ή 
τροφος Ευρ. τής Φαίδρας: «Προς 
τάς τύχας γάρ τάς φρένας κεκτή- 
μεθα» (Ίππ. 701). Έ ν δέ πρά
γμα δέν δύναται όλη ή έπί τής 
«γνώμης» εμπιστοσύνη νά άναι- 
ρέση: ναι μέν έν μέγα πολιτικόν 
σχέδιον δύναται νά άντιστή εις τινας 
μερικάς ζημίας προκαλουμένας ύπό 
τής τύχης, έν άτομον όμως δέν δύ- 
ναται νά προστατεύση έαυτό εις τοι- 
αύτην έκτασιν, ό δέ θάνατος παρα
μένει πέραν τής άνθρωπίνης βου- 
λήσεως, ώς παραινεί ό Σοφοκλής 
καί ό Θουκυδίδης (II.42,4) δέν δύ- 
ναται νά άμφισβητήση.

Ό  φωτισμός δέν είχε λοιπόν δυνη- 
θη νά έπιβληθή εις τά εύρέα, τά λαϊ- 
κα στρώματα, τά όποια έσκέπτοντο 
στενότερον έν άναφορά προς τά 
συμβαίνοντα τής ιδιαιτέρας αύτών 
ζωής. Άφαιρέσασα άπό αύτών τούς 
θεούς τά είχε, καθ’ όσον έξηρτάτο 
άπό αύτήν, άφήσει άπροστάτευτα 
εις τήν διάκρισιν τής τύχης. Ένα- 
πεμεινεν εις τον Πλάτωνα νά έπι- 
ληφθή τοϋ έργου τοϋ φωτισμού, άλλά 
καί νά δαμάση τούτον, άποκαθι- 
στών τό θειον ύπό μορφήν ύψηλο- 
τεραν. Εν Νομοις 708 Ε κ. έπεκ, 
κατά τήν έξέτασιν τών όρων τής νο
μοθεσίας έρχεται αύτώ μία άπαι- 
σιόδοξος σκέψις κατά νοΰν ούδείς 
άπολύτως άνθρωπος είναι εις θέ
σιν να θετή νόμους, άλλά «τύχαι» 
καί «συμφοραί» παντοιοτρόπως πί- 
πτουσαι είναι οί άληθεϊς νομοθέ-
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Κατά τον Πλάτωνα, ώς άρχα'ι διέπουσαι 
τον κόσμον έμφανίζονται ή φνσις καί ή 
τύχη, ώά των όποιων γεννώνται τά τέσ
σερα στοιχεία, εν συνεχείφ δέ συνέπεια 
τής άναμίξεως των αντιθέτων σχηματί
ζονται τά «σώματα», οι αστέρες, τά ζώα 
και τά φυτά.

ται. Πολεμικά καί οικονομικά δεινά 
προκαλοΰσιν επαναστάσεις· άλλά καί 
νόσοι καί μακροχρόνιαι κάμψεις 
όδηγοΰσιν εις νεωτεριστικάς μεταρ
ρυθμίσεις, ώς δέ συμβαίνει έν τη 
νομοθεσία, ούτως έχει τό πράγμα 
γενικώς εις τάς «τέχνας» ώς ή ναυ
σιπλοΐα, ή ιατρική καί ή στρατη
γική. Εις την άπαισιόδοξον ταύτην 
άποψιν άντιτάσσει αμέσως τήν άλλην, 
την οποίαν δύναταί τις, ώς έκφρά- 
ζει ό Πλάτων, έπίσης νά υποστήριξή: 
«ώς Θεός μέν πάντα καί μετά Θεοϋ 
τύχη καί καιρός τάνθρώπινα διακυ- 
βερνώσι σύμπαντα». Ό  Πλάτων 
δέν άνέχεται ενταύθα «τύχας» άτά- 
κτως συμβαινούσας, όσον >ςαί αν 
αύται είναι αίτιοκρατικαί, άλλά μό
νον «τύχην», ήτις άνευ τοϋ Θεοϋ 
ούδέν δύναται. Δέν έχει άλλως τό 
πράγμα προκειμένου περί τοϋ «και
ρού», τον όποιον συμπλέκει μετ’ 
αυτής, περί τής εύκαιρίας, τήν 
οποίαν δέον τις νά άρπάση έκ τής 
κόμης. Ή  τύχη μετά τοϋ καιρού 
τούτου είναι δύναμις, περί τής προ- 
σωπικότητος τής οποίας ούδαμοΰ 
εκφράζεται σαφώς· δέν είναι άλλω
στε άνάγκη νά άποδίδη εις αυτήν 
μεγάλην σημασίαν, διότι αυτή, κα
θόσον ό Πλάτων δηλοΐ ένταϋθα, ένερ- 
γεϊ μόνον μετά τοϋ Θεοϋ, Ώ ς ή 
ΨυΧή εχει έναντι τής ΰλης τήν προ
τεραιότητα, οΰτω καί τό ύπέρτατον 
έμψυχον όν, ό Θεός, ΐσταται ύπεράνω 
πασών τών δυνάμεων, αΐ όποΐαι 
είναι υπολογίσιμοι έν τώ κόσμω 
τουτω, έστω καί άν δέν προσιδιάζει 
και εις Αυτόν, καθ’ όν τρόπον εις 
τάς ιδέας, ή μεταφυσική. Ή  βού- 
λησις τοϋ Θεοϋ είναι ό άποφασιστι- 
κος παραγων, εις τον όποιον ή τύχη 
άπλώς υποτάσσεται. "Οταν ή τύχη,

ώς λέγεται έν 710 CD, έκαμε νά 
συναντηθώσιν ό κατάλληλος άρχων 
μετά τοϋ άρίστου νομοθέτου, τότε ό 
Θεός έπραξε σχεδόν παν 6,τι οφεί
λει νά πράξη, όταν θέλη νά καταστή 
μία πόλις έξαιρετικώς ευτυχής. Δέον 
όμως 6 άνθρωπος προς τοΰτο νά 
πράξη καί έκεϊνος ό,τι οφείλει νά 
πράξη: είναι «ήμερώτερον», λέγει 6 
Πλάτων, τ.έ. είναι φιλανθρωπότε- 
ρον, καθιστά τήν ζωήν εύκολωτέραν, 
έάν παραδεχθώμεν ότι εις τον Θεόν 
καί τήν τύχην δέον νά προστεθή καί 
εις τρίτος παράγων.

Είναι ούτος ή «τέχνη», διότι, 
ώς διά παραδείγματος έξηγεΐ, εις τήν 
τρικυμίαν δέν είναι άνευ σημασίας 
τό κατά πόσον θά έλθη ή ού άρωγός 
τοϋ πηδαλιούχου. Ή  τέχνη οφεί
λει όθεν νά έπωφελήται τών εύνοϊ- 
κών καί νά άντιτάσσηται εις τάς 
δυσμενείς συνθήκας. Προσλαμβά
νει μάλιστα νέαν δλως άξίαν, καθό
σον παρά τήν άνθρωπίνην ταύτην 
τέχνην ό Πλάτων εισάγει μίαν θείαν 
τοιαύτην. Είναι ή τοϋ δημιουργού, 
δστις ρυθμίζει τον κόσμον κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά γεννών- 
ται προϊόντα έμπλεα σκοπιμότητος 
(Πολιτεία X 596 Β κ. έπ. Σοφ. 
265 Α/6 D ). Έν τώ χωρικώ ήμών 
έχομεν έκ τών προτέρων τήν άντί- 
κρουσιν τής ΰφ’ ήμών ήδη σχολια- 
σθεισης άλλ’ ύπό τοϋ Πλάτωνος 
βραδύτερον είσαχθείσης φιλοσοφι
κής θεωρίας, καθ’ ήν τά πλήρη τά- 
ξεως δημιουργήματα τοϋ ήμετέρου 
κόσμου είναι έργον τής «φύσεως» 
καί τής «τύχης» καί ότι ή «τέχνη» 
έν τη άρίστη τών υποθέσεων δέν 
δύναται εΐμή μόνον νά προστεθή εις 
τήν φύσιν.

Ό  άνθρωπος αισθάνεται όθεν ότι 
εύρίσκεται ύπό τήν σκέπην τοϋ Θεοϋ, 
ό Θεός όμως μόνον τό άριστον δύ- 
ναται νά θέλη, ώς άπαιτεΐ τοΰτο 
μία θεμελιώδης αρχή, τήν οποίαν 
ό Πλάτων δέν παύει έπαναλαμβά- 
νων. Τί όμως είναι τό άριστον έπα- 
φίεται εις τήν κρίσιν τοϋ Θεοϋ, οΰτω 
δέ καθίσταται διά τον Πλάτωνα όξύ- 
τατον τό ζήτημα τής θεοδικίας. Δέον 
νά παραδεχθώμεν ότι οί Ιδεώδεις 
αρχαιότατοι ’Αθηναίοι καταποντί- 
ζονται έν τώ μεγάλω κατακλυσμέ», 
καθ’ όν τρόπον οί "Ατλαντες, οί- 
τινες υπήρξαν περισσότερον άξιοι 
τοϋ τοιούτου τέλους, όσον δ’ άφορά 
εις τάς μεταβολάς τής τύχης, αΐ 
όποΐαι πλήττουσιν έκαστον, έρω- 
τάται όχι μόνον άν αδται είναι καλαί 
ή κακαί δι’ αύτόν, άλλά καί μήπως

άρά γε άνώτερόν τι συμφέρον άπα^ 
τεΐ παρ’ αύτοΰ θυσίαν τινά. Οΰτω 
κατά τήν άποψιν ταύτην ή δύναμις 
τής τέχνης ευρίσκει ήδη είς τήν θέ- 
σιν τοϋ θείου όριον, τό όποιον δέν 
υπήρχε κατά τήν σοφιστικήν. Καί 
έν τούτοις ό Πλάτων δέν άρκεΐται 
είς τοΰτο. Άφοΰ έν χωρίφ τής Πο
λιτείας (604 Β κ. έπ .) έξέφρασε 
τήν άβεβαιότητα ήμών περί τοϋ τί 
πραγματικώς ώφελεΐ ήμάς, ζητεί 
παρά τοϋ άνθρώπου νά άγωνίζηται 
νά έξουδετερώση τά πλήγματα τής 
μοίρας διά τής ιδίας προσπάθειας. 
Είς ταΰτα προστίθεται μία δευτέρα 
άβεβαιότης, τήν οποίαν ό Πλάτων 
μετά τοϋ Διαφωτισμού συμμερί
ζεται, έξηγών ότι ή τύχη διατηρεί 
ιδίαν άνεξέλεγκτον περιοχήν, περί 
τής όποιας ό Πλάτων σιωπά έν τοΐς 
Νομοις, διότι άλλως θά διετάρασσε 
τον ειρμόν αύτοΰ, ένώ άντιθέτως έν 
τώ Τιμαίω ακριβώς αποδίδει έν τού- 
τφ μεγάλην σημασίαν. Ή  τύχη 
έχει το πεδίον δράσεως αύτής όχι 
μόνον έν τη άνθρωπίνη άλλά καί έν 
τή κοσμική σφαίρα- ό θείος δημιουρ
γός ήδυνήθη νά έπιβάλη τήν κατά 
λόγον αύτοΰ τάξιν οχι έξ ολοκλήρου 
άλλά μόνον διά τά πλεΐστα τών φαι
νομένων. Ή  έπιρροή αύτοΰ φθάνει 
μόνον μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά 
δύναται νά πείση τήν ΰλην. ’Απομέ
νει όθεν μικρόν πεδίον δι’ υλικήν 
αιτιοκρατίαν, ή όποια έχει ώς άπο- 
τέλεσμα «τό τυχόν άτακτον», ήτοι 
διά τύχην ύπό τήν έννοιαν ενός συμ
φώνου μέν προς τούς φυσικούς νό
μους άλλ’ ούχί συνειδητώς κατευ- 
θυνομένου γίγνεσθαι. Παρά τήν ύλι- 
κής προελεύσεως τύχην ταύτην ύ- 
πάρχουσιν όμως καί έν τή περιοχή 
τής ψυχής δυνάμεις, ών τά άποτε- 
λέσματα δύνανται νά έμφανίζωνται 
ώς τύχη, καί δή δυνάμεις προερχό- 
μεναι έξ άνθρώπων ή άλλων ζώων 
ούχί δέ όλιγώτερον καί έκ δαιμόνων. 
Πάντα ταΰτα δύνανται νά έπέλθωσιν 
είς τον άνθρωπον άπροόπτως έξωθεν 
καί ώς έκ τούτου νά έμφανίζωνται 
ώς τύχη, διά τήν όποιαν ό Θεός δέν 
εύθύνεται, χωρίς είς έκάστην περί- 
πτωσιν νά δύναταί τις νά εΐπη μέ
χρι ποιου σημείου τό θειον σχέ- 
διον διαταράσσεται. Ό  Πλάτων 
όμως συντάσσεται προς τήν ορθο
λογιστικήν άποψιν, καθ’ ήν ό άν
θρωπος δύναται νά προσπαθήση 
νά κράτηση τής τύχης διά τοΰ νοΰ 
καί όχι όλιγώτερον διά τοΰ μέσου 
τής τέχνης, Διά τοΰτο καί έκεϊνος, 
καθ’ όν τρόπον ό Δημόκριτος καί
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ό Θουκυδίδης, αναζητεί την υπαι
τιότητα διά τάς αποτυχίας κατά 
πρώτον παρ’ αύτώ τώ άνθρώπω. 
Ούτως έν τοΐς Νόμοις ή παρακμή 
της Μεσσηνίας καί του ’Άργους 
έν άντιθέσει προς τήν άνοδον τής 
Λακεδαίμονος, ώς έπίσης καί δ 
έκφυλισμός του Βασιλικού οίκου 
της Περσίας εμφανίζεται όχι ώςάπλή 
τύχη μόνον. Παρά ταΰτα δ άνθρω
πος βλέπει έαυτδν διαρκώς άντι- 
μέτωπον τυχών, περί τών δποίων 
δεν γνωρίζει πόθεν έρχονται, ή άνε- 
ξήγητος όμως άτυχία, τήν δποίαν 
δ Θουκυδίδης θά άπέδιδεν εις τήν 
τύχην, δύναται πάντοτε κατά τον 
Πλάτωνα νά προέρχηται έκ θείας 
βουλήσεως, καί δταν λέγη ότι οί 
άνθρωποι συμπεριφέρονται ώς νευ- 
ρόσπαστα, είναι έν τούτοις δ Θεός 
έκεΐνος, εις τάς χεΐρας του δποίου 
εύρίσκονται, είναι δέ εις αύτούς 
έπιτετραμμένον νά παίξωσι καί οί 
ίδιοι μέ τδ μέρος αυτών. Έν πάση 
περιπτώσει ό Πλάτων δεν αισθά
νεται τήν άνάγκην νά άποδείξη 
καί μερικώς τήν θεοδικίαν, ήτις κατ’ 
αύτδν υπάρχει άκλόνητος, άφοϋ μά
λιστα εις τδ βάθος εύρίσκεται ή πε- 
ποίθησις αύτοΰ, δτι τά άνθρώπινα 
πράγματα δέν είναι άξια πολύ σοβα- 
ράς προσοχής. Ό  φιλόσοφος ήτο 
έστραμμένος πρδς τδ αιώνιον, διά 
τοΰτο δέ καί δέν ήδύνατο νά άπο- 
κτήση έπιρροήν έπί τής ζωής εύρέων 
λαϊκών στρωμάτων, δσον καί αν 
έν τώ έργω τοϋ γήρατος αύτοΰ ένε- 
φανίσθη άκριβώς έπί τοΰ θρησκευ
τικού πεδίου ώς έγγύς τοΰ λαοΰ ευ
ρισκόμενος.

Θά έλεγέ τι δτι προοιωνίζεται τδ 
μέλλον τδ δτι ύπδ τδ νηφάλιον 
βλέμμα τοΰ Άριστοτέλους ή τύχη 
προσέλαβε καί πάλιν αμέσως δια
στάσεις, λόγω δέ τοΰ άτάκτου καί 
άδυνάτου νά ύπολογισθή έξέφυγε τής 
έπιστημονικής συζητήσεως, έτυχεν δ- 
μως άφ’ έτέρου φιλοσοφικής άναγνω- 
ρίσεως, ώς έν τινι μέτρω προϋπόθεσις 
άπαραίτητος τής εύδαιμονίας, ήτις 
καί ένισχύθη έτι περισσότερον παρά 
τώ Θεοφράστω. ’Ήδη δέ ήλθεν ή έλ- 
ληνιστική έποχή μέ τάς έναλλασσο- 
μένας τύχας μεγάλων δυνάμεων καί 
προσωπικοτήτων, οΰτω δέ ήδη Δη- 
μήτριος ό Φαληρεύς, δστις είχε 
πορευθή ό ίδιος τήν δδδν τής έξο- 
ρίας, είχεν άρκούντως άφορμάς, ίνα 
έπιδοθή εις παρατηρήσεις περί τών 
άπροόπτων περιπετειών τήςτύχης- 
πεντήκοντα έτη πρότερον δέν ήτο 
δυνατόν νά προίδη τις δτι ή κοσμο-

κράτειρα περσική αυτοκρατορία θά 
άνετρέπετο ύπδ τών τότε είσέτι 
άγνώστων Μακεδόνων. ’Αλλά καί 
εις έκείνους, ώς λέγει, ή τύχη πα- 
ρέσχε τήν ευτυχίαν μόνον έν εΐδει 
δανείου μέχρις ου καί πάλιν μετέ
βαλε γνώμην. Ά ν  ή τύχη ήτο ήδη 
δι’ αύτδν τδν περιπατητικόν φιλό
σοφον τυφλή, έδει ή έντύπώσις περί 
τοΰ ίδιοτρόπου αύτής νά κυριαρχήση 
κατ’ άνάγκην παρά τώ λαώ, περί 
ού πρδ παντός άλλου μαρτυροΰσιν 
οί Κωμικοί. Τί άλλο όφείλομεν νά 
πράττωμεν ή νά άνεχώμεθα τά πλή
γματα αύτής άνδρικώς καί γενναίως ! 
'Η άταραξία καθίσταται καί διά τήν 
φιλοσοφίαν τής έποχής τδ ιδεώδες. 
'Ο στωϊκός σοφός είναι «τής τύχης 
άήττητος», άποτελεϊ δέ αρχήν τών 
κυνικών τδ «τύχη μηδέν έπιτρέ- 
πειν». Τά έξωτερικά δθεν γεγονότα 
άποβάλλουσι τδ βάρος αύτών ό μή 
δυνάμενος νά φέρη αύτά έχει τήν τύ
χην έν έαυτώ (Μενάνδρ. άπόσπ. 
468 Korte). Δέν ήδύνατο δμως πας 
τις νά στραφή οΰτω πρδς τά έσω. 
'Ο κοινός άνθρωπος ζητεί παρά τής 
τύχης εύτυχίαν ύποπίπτουσαν εις τάς 
αισθήσεις, παραπονεΐται δέ, δταν ή 
έπιθυμία του δέν είσακούηται. 'Ο 
έκ τών προτέρων δθεν υπολογισμός 
είναι καπνός καί φληναφήματα (Με
νάνδρ. άπόσπ. 417). Καί αύτδς οδ- 
τος ό Πολύβιος δέν έχει τήν δύνα- 
μιν, ίνα έπιβάλη εις σημεΐον έπαρ- 
κές τήν ίσχύν τής λογικής έναντι 
τής τύχης, δσον καί έάν κατακρίνη 
τούς αδέξιους ιστορικούς, οί όποιοι 
άποδίδουσι τά πάντα εις τήν τύχην 
καί εις τούς θεούς, άντί νά προσέ
ξουν εις τά άντιληπτά αίτια τών γε
γονότων (X 5,8). Είναι κάτι τδ δτι 
ό ’Επίκουρος υιοθετεί καί πάλιν τήν 
άποψιν τοΰ Δημοκρίτου- «βραχεία 
σοφώ τύχη παρεμπίπτει, τά δέ μέ
γιστα καί κυριώτατα ό λογισμός 
διωκηκε» (κυρ. δόξ. 16). Ναι μέν ή 
τύχη κατά τδ άπόσπ. 489 Us. έχει 
άρκετδν χώρον, ίνα πέμψη εύχά- 
ριστα καϊ δυσάρεστα, τά όποια ό σο
φός ούτως ή άλλως θά άνεχθή, ή σο
φία δμως αύτή καθ’ έαυτήν ούδέν 
έχει τδ κοινόν μετά τής τύχης. Οί 
στωϊκοί δμως υπήρξαν οί πρώτοι 
προβάντες εις τδ άποφασιστικδν 
βήμα καί πληρώσαντες άκόμη καί 
τδ κενόν, τδ όποιον είχεν άφήσει 
άκόμη καί ό Πλάτων, διά τής έμ- 
φανίσεως μιας βαθείας θεοδικίας. 
'Ο κόσμος κυβερνάται ύπδ λόγου, 
δστις ούδέν αφήνει έκτος, ύπδ λόγου 
δστις είναι ταυτοχρόνως ειμαρμένη

'Υπό τά νηφάλιον βλέμμα τοϋ Ά ριστοτέ
λους ή τύχη προσέλαβε και πάλιν αμέσως 
διαστάσεις, λόγφ δέ τον άτάκτου καί ά
δυνάτου νά ύπολογισθη έξέφυγε τής έπι
στημονικής συζητήσεως, ετυχεν δμως άφ’ 
ετέρου φιλοσοφικής άναγνωρίσεως.

καί πρόνοια. Ή  ειμαρμένη είναι 
«αιτία τών όντων εΐρομένη», παρά 
τήν όποιαν δέν δύναται πλέον νά 
ύπάρχη αύθαίρετος τύχη, ή δέ πρό
νοια μεριμνά, ώστε παν δ,τι συμ
βαίνει νά είναι καθ’ όν τρόπον συμ
βαίνει καί κατ’ ούδένα άλλον καί 
διά τδν άνθρωπον τδ καλύτερον. 'Ο 
λόγος έπεισε λοιπόν ήδη τήν ύλην 
καθ’ ολοκληρίαν, ίνα έκφρασθώμεν 
πλατωνικώς, κατέστη δμως ό ίδιος 
ύλη. Τδ αιτιοκρατικόν οικοδόμημα 
τοΰ κόσμου ύφίσταται έν έαυτώ, 
ό δέ Θεός έξακολουθεί έμπνέων 
έμπιστοσύνην, παραμένει δμως άδυ- 
σώπητος.

Διά τοΰ Χριστιανισμοΰ δμως ό- 
Θεός έγένετο πνεΰμα καί ύψώθη 
ύπεράνω τοΰ κόσμου. Ούδέν άφη- 
ρέθη έκ τής Προνοίας καί τής Παν
τοδυναμίας αύτοΰ, ό δέ πιστός δύ- 
ναται νά έξαρτήση έαυτδν έκ τής 
συμβουλής αύτοΰ, ό όποιος δέν γνω
ρίζει δρια καί δέν άνέχεται τύχην 
ύπδ τήν έννοιαν τυφλώς τυχαίου 
συμβεβηκότος. Είναι χαρακτηρι
στικόν δτι έν τή Καινή Διαθήκη 
δέν άπαντάται ή λέξις τύχη μετά τών 
παραγώγων αύτής, έστω καί άν 
ένίοτε περεισφρέει ή λέξις «τυχόν» 
ή «εί τύχοι». Καί έπέζησε μέν ή τύχη 
εις τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ μέχρι 
τοΰ νεοελληνικοΰ παραμυθιού, κα
τέστη δμως άβλαβής. Ό  Χριστιανι
σμός έφερε τήν τελείωσιν τών τά
σεων τοΰ Πλάτωνος καί τών Στωϊ- 
κών, έσχε δέ τήν δύναμιν νά κυ- 
ριεύση τδν λαόν όλοκληρωτικώς.
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ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ·.

Ε Φ Ι Π Λ Τ Ε Σ
Μετάφρασις - Διασκευή 

'Υπό τοΰ Άστυν. Δ / ντοϋ κ. I. Σταθαρα

ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ των έμπειρων Ιατρών δι
καστών, ψυχιάτρων άστυνομικών, έγ- 
κληματολόγων καί άλλων ειδικών εί

ναι πέρα ώς πέρα σαφείς. Τά ναρκωτικά 
είναι έπικίνδυνα, όχι μόνο γιά τή σωμα
τική καί ψυχική υγεία τών ναρκομανών, 
άλλα καί γιά τήν ίδια τους τή ζωή. Φαί
νεται όμως, ότι τά όλέθρια άποτελέσματα 
άπό τά ναρκωτικά, μέ όσο έντονα χρώμα
τα κΡ άν τά περιγράφουν οί ειδικοί, πολύ 
άπέχουν άπό τις πραγματικές περιγραφές 
τών ιδίων τών παθόντων, πολλοί άπό τούς 
όποιους είναι άκόμα παιδιά. Στή συνέχεια 
παρατίθενται δύο άληθινές Ιστορίες, άπό 
τις όποιες ό άναγνώστης μπορεί, χωρίς 
πολλή δυσκολία, νά διαπιστώση όλο τό 
βουβό δράμα τών δυστυχισμένων ναρκο
μανών, οί όποιοι καταντούν άληθινά 
άνθρώπινα κουρέλια, χωρίς άνθρώπινη 
ύπόστασι, ζωντανοί νεκροί.

I. ΤΣΑΡΛΥ
Έκ τού «The National Obsevrer»

Όταν ό Έντ Στέφαν Κέβιτς παρουσιά
στηκε γιά τή νυχτερινή βάρδια στό ’Αρ
χηγείο τής ’Αστυνομίας τής Βαλτιμόρης 
πήρε είδική έντολή νά έπιτηρή μέ προ
σοχή τό κελλί No 2, όπου έκρατεΐτο ένας 
σκληρός Χίππυς, μέ μιά πέτρινη έκφραση 
στό πρόσωπο, πού συνήθιζε νά μιλά στόν 
τοίχο. Λίγο μετά τά μεσάνυχτα, όταν στό 
κελλί 2 έπεκράτησε ήσυχία, ό ύπαστυνό- 
μος Στέφαν Κέβιτς άνέβηκε νά ίδή τί 
συμβαίνει. Στό μισοφωτισμένο κελλί 
βλέπει ένα γενειοφόρο νεαρό, νά κάθεται 
όλόγυμνος σ’ ένα άπλό πάγκο.

— Είσαι έν τάξει; Τόν ρωτά ό Στέφαν 
Κέβιτς. Ό  νεαρός χίππυς τοΰ ρίχνει μιά 
ματιά, κάτι προσπαθεί νά σκεφθή, μά δέν 
άπαντά.

Λίγο άργότερα ό Κέβιτς, άνέβηκε καί 
πάλι στό κρατητήριο. Τό τί είδε, όμολο- 
γεί ό ίδιος, δέν θά τό ξεχάση ποτέ. "Ενα 
ζευγάρι χέρια γεμάτα αίματα ήταν κρεμα

σμένα στά κάγκελα τής μικρής σιδερέ
νιας πόρτας. Ό  νέος φορούσε τώρα ένα 
λευκό ιατρικό μανδύα. Καθώς έβλεπε 
μέσα άπό τό μισοσκόταδο τόν Κέβιτς, 
τά μάτια του μόλις φαίνονταν μέσα στις 
κόγχες. — Είμαι θεός, είπε. Άσε με νά 
σέ έγγίσω, νά σέ σώσω. Ό  Κέβιτς άπλωσε 
τό χέρι του γιά τήν «ψαΰσι τής σωτηρίας» 
άλλά έν τφ μεταξύ οί δεσμοφύλακες 
προσπάθησαν νά φορέσουν στόν νεαρό 
ναρκομανή τόν ζουρλομανδύα. Τότε μόνο 
διαπίστωσαν καί μαζύ τους καί ό Κέβιτς, 
ότι ό νεαρός χίππυς είχε βγάλει τά μάτια 
άπό τις κόγχες τους, τά όποια κρέμονταν 
άπαίσια. Τό πώς ό Τσάρλυ Ίνς, ίσως σέ 
μιά μαύρη στιγμή τής άγωνίας του, έκανε 
αύτή τήν τρομερή ένέργεια, είναι άγνω
στο νά διαπιστωθή. ’Επειγόντως μετα
φέρθηκε στό νοσοκομείο. Ό  γιατρός πού 
έκανε τήν έπέμβασι στόν Ίνς είπε, ότι 
τά μάτια, παρά τή μεγάλη βλάβη, δέν 
είχαν τελείως άποκολληθή άπό τις κόγχες. 
«Γιατί τό έκανες αύτό;» Ρώτησαν τόν 
Ίνς. Ό  συνήθως λαλίστατος νέος άμφι- 
ταλαντεύεται. Φαίνεται ταραγμένος, ευε
ρέθιστος, φιλύποπτος. Πίσω άπό τά κα- 
τακόκκινα τυφλά μάτια του, προσπαθεί 
νά φέρη στή μνήμη του τό τρομερό «τα
ξίδι» πού ϋπό τήν έπήρεια τοΰ ναρκωτι
κού «έκανε», όταν βρισκόταν άκόμα στό 
κελλί.

Καιρός όμως νά ίδοΰμε, ποιος άκρι- 
βώς ήταν αυτός ό νέος, πού έφθασε σ’ αυ
τήν τήν τραγική κατάστασι.

Ό  Τσάρλυ Χίλλερ Ίνς, 25 έτών, πήρε 
τό όνομα τοΰ παππού του, ένός έξέχοντος 
δικηγόρου καί ήγέτου τοΰ Ρεπουμπλικα- 
νικοΰ Κόμματος στή Βοστώνη. Ό  πατέ
ρας τοΰ Τσάρλυ, Δικηγόρος καί βουλευ
τής 23 όλόκληρα χρόνια στό Νομοθετικό 
Σώμα τής Μασαχουσέτης, ύπήρξε σύμ
βουλος στή Γερουσία άπό τό 1956 μέχρι 
τοΰ θανάτου του τό 1971. Ό  νεαρός Τσάρ
λυ έπρόκειτο νά διαδεχθή τόν παππού 
καί τόν πατέρα του. Ήτο όμως, δυστυχώς

ένας έκκεντρικός σπουδαστής στό πανε
πιστήμιο «Johns Hopkings» τής Βαλτι
μόρης καί ένωρίς «έγνώρισε» τόν υπό
κοσμο ,τής ’Αμερικανικής αύτής μεγα- 
λοπόλεως καί φυσικά καί τή μαριχουάνα 
καί τά άλλα ναρκωτικά.

Τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1971, ό Τσάρλυ 
Ίνς συνελήφθη καί κατηγορήθη γιά κα
τοχή κοκαΐνης. Τήν Μην Μαίου 1971 
Ντέτεκτιβς τής υπηρεσίας άνακαλΰψεως 
Ναρκωτικών έπέτυχαν τήν έκδοσιν έντάλ- 
ματος πρός έρευναν τής οικίας του. ’Εκεί
νο τό βράδυ, όταν δύο άνδρες μέ πολιτικά 
συνήντησαν τόν Ίνς στό πίσω μέρος τής 
αύλής του αύτός έτρεξε στό σπίτι του, 
κλειδώθηκε, άρπαξε ένα πλαστικό κουτά- 
κι τών 35 μ. μ. καί κατάπιε τό περιεχό
μενό του.

Ό  άξιωματικός Τζέϊμς Ντάρκεντ έν- 
θυμείται, ότι, καθ’ όλη τή διαδρομή πρός 
τόν ’Αστυνομικόν Σταθμόν, ό Ίνς έπανε- 
λάμβανε τά συνθήματα «P.C.P. . . L.S.D. . 
Ειρήνη. . .  δεξιά έμπρός.. .». Άπό τόν 
’Αστυνομικό Σταθμό ώδηγήθη εις τό Νο- 
σοκομείον όπου τοΰ έγινε πλΰσι στο
μάχου. Κρατήθηκε έκεί όλη τή νύκτα 
καί τό άπόγευμα τής έπομένης άπελύθη μέ 
έγγύησι 3.000 δολλαρίων, κατηγορηθείς 
γιά κατοχή μαριχουάνας.

Τί έφαγε ό Τσάρλυ; Στό φάκελλο τής 
Αστυνομίας υπάρχει έργαστηριακή άνά- 
λυσις, ή όποια δείχνει ίχνη L.S.D. Ό  
ίδιος ό Τσάρλυ έπιμένει ότι δέν κατάπιε 
οϋτε μαριχουάνα, οϋτε L.S.D., άλλά μαϊν
τανό, συντηρημένον μέ P.C.P.A. «"Ηταν 
σάν νά έγεννήθηκα καί πάλιν. ’Ενεργο
ποιήθηκα, έγινα δυνατός».

Άλλ’ ό,τιδήποτε καί άν ήτο αύτό πού 
πήρε, ό Τσάρλυ λέγει ότι τόν έκράτησε 
άπολιθωμένο έπί 5 ήμέρες. (τοΟτο είναι 
άπίθανον, άλλά καθώς λέγει ένας ειδικός 
«μία έντονος δοκιμασία άπό ναρκωτικό 
μπορεί νά έχει μίαν μικροτέραν ψυχωτι- 
κήν άντίδρασιν»),

Τέσσαρες ήμέρες μετά τήν έξοδον τοΰ 
Τσάρλυ έκ τοΰ Νοσοκομείου, μεταξύ 6ης 
καί 7ης ώρας μ.μ. τής 19ης Μαίου οί ένερ- 
γοΰντες περιπολίαν είς τήν Βαλτιμόρην 
Αστυνομικοί Φρίζελ Μπέϊλυ καί Τζόν 
Ντένχολμ διετάχθησαν (διά τοΰ άσυρμά- 
του) νά έλέγξουν ένα γυμνόν άνθρωπον, 
ό όποιος έφέρετο κατά τρόπον άλλόκο- 
τον είς όπισθίαν βεράνταν ένός διαμερί
σματος, κειμένου έπί τής όδοΰ Μπόλτον. 
"Οταν τό Ασυρματοφόρον έσταμάτησεν 
είς τήν δενδροστοιχίαν, ένα πλήθος άπό 
νεαρά άτομα γελούσε μέ ένα μυώδη άνδρα 
τελείως γυμνό. Οί άστυνομικοί ήσαν άνί- 
κανοι «μέ τό καλό» νά τόν έπαναφέρουν 
στό διαμέρισμα. Μιλούσε άσυνάρτητα. 
Αναγκάσθηκαν νά τόν τυλίξουν μέ μία 
κουβέρτα καί έκάλεσαν ένα άσθενοφόρον.

'Ο άξιωματικός Μπέϊλυ συνώδευσε τόν 
Ίνς.

Δέν μέ άφησε ούδ’ έπί στιγμή ήσυχον, 
ένθυμεϊται ό 27ετής άξιωματικός. Καί μι- 
λοΰσε κατά τήν διάρκειαν όλοκλήρου τοΰ 
ταξιδιού. «Είμαι ό Τσάρλυ Ίνς. . . Είσαι 
ό Φρίζελ Μπέϊλυ. . . είσαι φίλος μόνο... 
ό Τσάρλυ Ίνς άγαπά τόν φίλον του. Ή- 
μποροΰσε νά λέγη λόγια σάν αύτά καί νά 
τά έπαναλαμβάνη κατά τρόπον άσυνάρ- 
τητον.

Στό Αρχηγείο τής Αστυνομίας ό 
Μπέϊλυ έλαβε τηλεφώνημα άπό τόν συνά
δελφόν του, ό όποιος έμεινε διά νά έξετά- 
ση τήν ένοικον τοΰ διαμερίσματος, πού 
ήτο ή φίλη τοΰ Τσάρλυ.
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Αυτή είπε, ότι ό Τσάρλυ είχε πάρει μία 
ύπερβολική δόσι ναρκωτικών πρό ολί
γων ήμερων. Μετά τή λήψι αυτής τής 
πληροφορίας, ό Μπέϊλυ έκρινε σκόπιμο 
νά μεταφέρη τόν κρατούμενόν του στό 
πλησιέστερο νοσοκομείο.

"Ενας άνώτερος ’Ιατρός, ό όποιος έξή- 
τασε τόν Ίνς, προφανώς δέ βρήκε τίποτε 
τό παθολογικό. Στήν έκθεσί του όμως 
έχει γραφή «ψυχονεύρωσις» εις τήν άνα- 
γραφομένην ένδειξιν «Έντύπωσις» καί 
«Συμβουλή ψυχιατρικής έκτιμήσεως» είς 
τήν στήλην «θεραπεία».

Έν πάση περιπτώσει, ό Τσάρλυ δέν πα- 
ρέμεινε στό θεραπευτήριο πρός νοσηλεία.

Ήτο αυτή ή άπόφασις δικαιολογημένη; 
«Δέν υπήρξε στοιχεΐον κατά τήν έξέτα- 
σιν, μαρτυρούν ότι ούτος έπροτίθετο νά 
βλάψη έαυτόν» είπεν ένας άξιωματοϋχος 
τού Νοσοκομείου. «Λογικώς πιστεύω ότι 
έάν παρέμενε έδώ, τό ίδιο πράγμα θά ή- 
μπορούσε νά είχε συμβή».

Ό  Φρίζελ Μπέϊλυ, έν τούτοις, δέν ή
θελε νά έπαναφέρη τόν Τσάρλυ Ίνς είς 
τήν- φυλακήν. «Νομίζω ότι οί ιατροί θά 
έπρεπε νά είχον ζητήσει τήν παραμονήν 
του είς τό Νοσοκομεϊον ύπό παρακολού- 
θησιν», λέγει ό Μπέϊλυ.

’Αφού έκλείδωσε τόν Τσάρλυ είς τό 
κελλί 2, έπέστρεψε γιά νά τόν άποχαι- 
ρετήση, άναπολεΐ ό Μπέϊλυ. ’Ησύχασε 

, είπε. Αύριο τό πρωί θά μιλήσω στό δικα
στή καί θά ΐδώ έάν μπορή νά σέ στείλη 
κάπου, πού νά μπορής νά βοηθηθής. Ό  
Τσάρλυ κρατών τό χέρι του, είπε «είσαι 
ένας καλός άνθρωπος Φρίζελ, είσαι πρά
γματι ένας καλός άνθρωπος». Έστέκετο 
όρθιος έκεΐ καί τόν κρατούσε σφικτά.

30' λεπτά περίπου άργότερα ό Τσάρλυ 
Ίνς έτυφλώθη!

Πολλοί μικρέμποροι ναρκωτικών καί 
«καταναλωταί» τών όλεθρίων αυτών «φαρ
μάκων» έχουν άκούσει τήν ιστορία τού 
Τσάρλυ, τού Χίππυς, πού έβγαλε τά μάτια 
του, μέ τά ίδια του τά χέρια. Ή  προπα

γάνδα τών λαθρεμπόρων άφησε νά κυκλο- 
φορήση ή φήμη, ότι ή ιστορία αύτή είναι 
έπινόησι τού κατεστημένου, γιά έκφο- 
βισμό. Κανείς όμως δέν μπορεί νά τούς 
πιστέψη, όταν ιδίως κυττάζη μέσα στά νε
κρά μάτια τού Τσάρλυ, τό κατάντημα, 
στό όποιον μπορεί νά φθάση ένας ναρ
κομανής.

II. LINDA
Έκ τού «New York Times».

ANNE LEVINE
Μαμά. ..
Ή  καρδιά μου βυθίζεται, καθώς άκούω 

τής κόρης μου τή φωνή στό τηλέφωνο. 
Μιά μικρή λέξι καί ξέρω ότι ή Λίντα έχει 
πάρει πάλι χάπια. Ή  φωνή της, συνήθως 
μαλακή καί γλυκειά, γίνεται τραχύς καί 
πολεμικός φθόγγος, πράγμα πού σημαίνει 
ότι έχει «μαστουρώσει». Ή  Λίντα καυ- 
χάται στις φίλες της, ότι ή μαμά της ξέ
ρει ότι παίρνει άκόμη άσπιρίνες!

Είμαι βέβαια, ότι έχει πάρει μιά μεγάλη 
δόσι, άλλά προσπαθώ νά τής μιλώ ήρεμα. 
Δέν θέλω νά παίξω τό παιχνίδι πάλι, ή 
Λίντα άρνεϊται νά όμολογήση ότι έχει ά- 
νάμειξι μέ τά ναρκωτικά καί έγώ έπιμέ- 
νω ότι έχει.

«Λίντα, πού είσαι;».
«Είμαι στό σπίτι μιάς φίλης».
«"Ελα σπίτι. Δέν φαίνεσαι καθόλου 

καλά».
«Δέν έχω μία. . . καί δέν έχω χρήματα».
«Πές μου πού είσαι νά σέ πάρω έγώ».
«Όχι».
«Τότε, γιατί τηλεφώνησες; Γιά νά μέ 

άνησυχήσης; Χάνω τελείως τόν έλεγχο 
τών συναισθημάτων μου, τής φωνάζω: 

Μοΰ ΰπεσχέθης ότι δέν θά έπαιρνες χάπια 
πλέον!».

Καμμιά άπάντησι, μόνο ένα κλείσιμο 
στό άλλο άκρο τού τηλεφώνου.

Ένα ψυχρό Σάββατο πρωί. Πού είναι; 
θά φθάση άσφαλής στό σπίτι; Δέν είμαι

πλέον θυμωμένη. Ή  καρδιά μου είναι 
έξω, στό παιδί μου, τήν βλέπω στό νοΰ 
μου, ώχρή, άκτένιστη, τά λαμπερά της 
κάποτε μάτια είναι τώρα σκυθρωπά καί 
βαρειά.

Μιά ώρα άργότερα, τό τηλέφωνο κτυπά.
Φοβάμαι ν’ άπαντήσω. Αισθάνομαι τα

ραχή. Είναι, άπλώς, ή μητέρα μου. Μι
λάμε γιά τόν άπαίσιο καιρό καί μοΰ λέγει 
ότι φαίνομαι σάν νά είμαι άνάστατη. Τής 
άπαντώ, ότι πιθανώς νά έχω κρυολογήση. 
Μέ έρωτά πώς είναι ή Λίντα καί τής ά
παντώ περίφημα! Μέ τόσα πολλά ζητή
ματα, νά καλύπτω τής κόρης μου τά προ
βλήματα!

Τό τηλέφωνο κτυπά καί πάλι. Τό προ- 
μήνυμά μου γίνεται πραγματικότης. Είναι 
τό τοπικό Νοσοκομείο.

«Εϊσθε ή μητέρα τής Λίντας;».
«Ναι, τί συνέβη στή κόρη μου;»
«Ή Λίντα παραπάτησε στό δρόμο καί 

τήν έφεραν στις Α' Βοήθειες, πρός θερα
πεία τού γόνατός της. Έλιποθύμησε, όταν 
ό ιατρός τήν έξήταζε.

— «Πιστεύομεν ότι έχει πάρει ναρκω
τικά. Θά είχατε τήν καλωσύνη νά έλθετε 
στό Νοσοκομείο;».

Παράξενο! Δέν νοιώθω συγκίνησι.Είναι 
σάν ν’ άπομονώνεται ή καρδιά μου γιά 
λίγο καί άρχίζω νά σκέπτωμαι, μόνο γιά 
νά μπορέσω νά φερθώ λογικά.

'Ο σύζυγός μου λείπει. Ντρέπομαι τόσο 
γιά νά παρακαλέσω κάποιον νά έλθη μαζύ 
μου στό Νοσοκομείο. Οί φιλόσοφοι δυ
νατόν νά κατηγορούν τήν κοινωνία μας 
γιά τή σημερινή κατάστασιν τών ναρκο
μανών. Οί μητέρες όμως μέμφονται τούς 
έαυτούς τους.

Τώρα οί ψιχάλες γίνονται ραγδαία βρο
χή ένα κατάλληλο φόντο γιά τόν φόβο 
μου. Πηγαίνω στό Νοσοκομείο. Ή  νο
σοκόμος μέ όδηγεϊ σέ ένα μικρό δωμάτιο. 
Ή  Λίντα κοιμάται ήσυχα πάνω σ’ ένα 
τραπέζι.

Ό  νεαρός γιατρός είναι συμπαθητικός. 
Λέγει ότι, όταν άφυπνισθή ή Λίντα, θά 
σταλή στό Νοσοκομείο τού Δήμου γιά 
έξέτασι. Τό έπιβάλλει ό Νόμος.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ή Λίντα 
έχει πάρει υπερβολική δόσι, άλλά πάν
τοτε τά κατάφερνε νά έρχεται σπίτι.

Γνωρίζω ότι θά κοιμάται βαθειά γιά 12 
ώρες περίπου. Κάθισα παρά τό πλευρό 
τής Λίντας καί τήν παρατηρούσα κοιμω- 
μένη.

Τό δωμάτιον είναι ήσυχο. Ό  μόνος ή 
χος είναι τής Λίντας ή λεπτή αναπνοή.

Ή  Λίντα έξύπνησε τό βράδυ. Έκοίταξε 
γύρω καί τότε μέ είδε ήσυχα νά κάθωμαι 
έκεΐ καί μέ φωνή βραχνή είπε: «ΑΙσθάνο- 
μαι καλά, θέλω νά πάω σπίτι».

«Λίντα δέν ήμπορεϊς νά πάς σπίτι τώρα, 
άμέσως. Λέγουν ότι πρέπει νά πάς στό 
ψυχιατρείο γιά έξέτασι. Ίσως είναι γιά τό 
καλό σου. Τό άσθενοφόρον θά είναι έδώ 
γρήγορα».

Ή  κόρη μου έστρεψε τό κεφάλι της. 
Οί συνοδοί είναι καλοί άνθρωποι, κανείς 
δέν μιλά καθώς τρέχομε πρός τό ψυχια
τρείο. Όταν τό άσθενοφόρο έστάθμευσε 
στήν είσοδο καί οί συνοδοί έτοιμάζοντο 
ν’ άνοίξουν τις διπλές πόρτες, ή Λίντα 
έπιασε τό χέρι μου.

«Μαμά είμαι τόσο μετανοιωμένη. Πα
ρακαλώ, μείνε μαζύ μου. Είμαι πολύ λυ
πημένη».

Τότε, έπί τέλους, καί οί δυό μας έκλά- 
ψαμε.
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Ο ΔΙΠηΟΓΟΣ τον ΣΟΚΡΗΤΟνΣ
ΠΡΟΣ ΙΟΝ ΚΡΙΤΟΝΠ

Ύ π ό  ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΤΑ τήν διάρκειαν τής φυλακί- 
σεως τον Σωκράτους, ή όποια 

διήρκεσεν έπ'ι ενα μήνα, πολλάκις 
τον έπεσκέφθησαν οι φίλοι τον, άφ’ 
ενός διά νά συζητήσουν μαζί τον, 
αφ’ ετερον διά νά τον σώσουν διά 
τής φυγής. Ά λ λ ’ ό φιλόσοφος, συνε
πής προς τάς άρχάς τον, ήρνεϊτο νά 
δραπέτευση και παρέμεινεν εις την 
φυλακήν άναμένων με θαυμαστήν 
έγκαρτέρησιν και ηρεμίαν τήν έκτέ- 
λεσιν τής θανατικής τον ποινής.

Η  τελευταία δραματική προ
σπάθεια διασιυσεώς του έγινεν από 
τον φίλον και μαθητήν του Κρίτωνα, 
μιαν ημέραν προ τον θανάτου τον 
Σωκράτους. 'Ο άφωσιωμένος φίλος 
τοϋ φιλοσοφον, όταν έμαθεν ότι 
πλησιάζει ή άφιξις τοϋ ιερόν πλοίου 
εκ Δήλου εις Αθήνας, οπότε καί θά 
εξετελεϊτο ή θανατική ποινή τον 
πολύτιμον φίλον και διδασκάλου 
τον, εσπενσε πολύ πρωί εις τήν φν- 
λακήν, διά νά τον πείση έστω καί 
τήν τελευταίαν στιγμήν νά δραπέ
τευση. Ό  Κριτών εις τήν τελεν- 
ταίαν αυτήν προσπάθειαν έχρησι- Ό  Σωκράτης εις χαρακτηριστική αρχαία 

προτομή.

μοποίησεν δλην τον τήν πειστικό
τητα, τήν δνναμιν τοϋ λόγον καί τής 
ψυχής του, όλα τά δυνατά επιχει
ρήματα, διά νά πείση τον Σωκράτη 
νά φύγη από τήν φυλακήν. Ό  Σω
κράτης όμως καί κατά τήν κρίσιμον 
αυτήν στιγμήν δεν έχασε τήν ψυ
χραιμίαν καί τήν γαλήνην τον, ούτε 
τήν καθαρότητα τής σκέψεώς του 
καί έξέθεσεν εις τον Κρίτωνα σαφώς 
τους λόγους, οι όποιοι τον ήνάγ- 
καζον νά παραμείνη εις τήν φυλα
κήν.

Τον δραματικόν αυτόν διάλογον 
μεταξύ τοϋ μελλοθανάτου φιλοσό
φου καί τοϋ άφωσιωμένου φίλου 
καί μαθητοϋ τον άπηθανάτισεν ό 
Πλάτων εις τον διάλογον «Κριτών», 
όπου παραθέτει τόσον τά επιχειρή
ματα τοϋ Κρίτωνος όσον καί τά τοϋ 
Σωκράτους καί παρέχει μίαν θαυ- 
μασίαν εικόνα τής στωΐκότητος, τής 
άταραξίας, τής ηθικής συνέπειας καί 
τής άρετής τοϋ Σωκράτους. 'Ο διά
λογος αυτός είναι λίαν ένδιαφέριον 
καί διδακτικός, διότι, εκτός από τήν 
αιγλην τής άρετής τοϋ Σωκράτους



καί τήν άποκάλνψιν τοϋ ηθικόν του 
μεγαλείου, μάς παρέχει πολλά φι
λοσοφικά και ηθικά διδάγματα και 
ιδέας τον Σωκράτονς διά σοβαρά 
προβλήματα τάς ζωής. Διά τοϋτο 
θά δώσωμεν μίαν περίληψιν τοϋ πε
ριεχομένου του, διά νά δείξωμεν τό
σον το ηθικόν μεγαλείον και την αρε
τήν τον άνδρός όσον και την στάσιν 
αυτοϋ εις τά μεγάλα προβλήματα 
τής ζωής.

'Ο διάλογος λαμβάνει χώραν εις 
την φυλακήν κατά τά ξημερώματα 
τής προηγουμένης τής έκτελέσεως 
τοϋ Σωκράτονς (399 π.Χ .). 'Ο 
Κριτών, όταν έμαθεν ότι καταφθά
νει τον Ιερόν πλοίον εκ Δήλου, μετά 
την άφιξιν τοϋ όποιου θά έξετελεϊτο 
ή θανατική ποινή τοϋ Σωκράτονς, 
μετέβη λίαν πρωί εις τήν φυλακήν 
και είσήλθεν εις αυτήν δωροδοκήσας 
τον δεσμοφύλακα. Εϋρε τόν Σω
κράτη κοιμώμενον μακαρίως τόν 
ύπνον τοϋ δικαίου, παρά τό γεγονός 
ότι ενρίσκετο εις τήν φυλακήν δε
μένος με άλύσεις εις τάς χείρας 
καί τούς πόδας επί τριάκοντα περί
που ημέρας καί έπλησίαζεν ή ημέρα 
τής έκτελέσεως του. Συγκεκινημέ- 
νος βαθύτατα καί ταραγμένος ό Κρι
τών από τήν αγγελίαν τής προσε
χούς σφίξεως τοϋ πλοίον, βλέπει με 
έκπληξιν καί θαυμασμόν τήν γα
λήνην καί τήν ηρεμίαν εις τό πρό- 
σωπον τοϋ Σωκράτους. Κάθεται 
λοιπόν πλησίον του καί τόν παρα
τηρεί μέ θαυμασμόν χωρίς νά λέγη 
τίποτε καί χωρίς νά τολμά νά τόν 
έξυπνήση.

’Αλλά εις μίαν στιγμήν έξυπνα 
ό Σωκράτης καί βλέπει, χωρίς νά 
τό περιμένη, πλησίον του τόν φίλον 
τον. ’Απορεί διατί ήλθεν οντος 
τόσον ένωρίς εις τήν φυλακήν καί τόν 
έρωτά διά τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεώς τον. 'Ο Κριτών τόν πληρο
φορεί μέ λύπην, ότι εντός τής ημέρας 
φθάνει τό ιερόν πλοίον έκ Δήλου 
καί τήν επομένην θά έκτελεσθή πλέον 
ή θανατική ποινή τον. 'Ο Κριτών 
είναι πολύ ταραγμένος καί στενοχω
ρημένος, διότι θά χάση τόν πολύτι
μον φίλον τον, ένώ ό Σωκράτης δεν 
φαίνεται νά έπηρεάζεται καθόλου 
από τήν στάσιν καί τά λόγια τοϋ φί
λου τον. 'Ήρεμα εύχεται νά γίνη 
μέ τό καλόν αυτό τό οποίον θέλουν 
οι θεοί: « Ά λ λ ’, ώ Κριτών, τύχη 
αγαθή. Εί ταύτη τοϊς Οεοϊς φίλον 
ταύτη έστω...». "Επειτα διηγείται 
ήρεμος τό όνειρον τό όποιον είδε προ 
ολίγου. Είδε λέγει μίαν γυναίκα μέ

λευκά ένδύματα, ή όποια τοϋ είπεν: 
«ΤΩ Σώκρατες, ήματί κεν τριτάτω 
Φθίην έρίβωλον ίκοιο» (Ίλ . 1, 
363). Πρόκειται περί στίχον έκ 
τοϋ 'Ομήρου, όπου ή Θέτις προ
λέγει τόν θάνατον εις τόν Άχιλλέα. 
’Εξ αυτοϋ συμπεραίνει, ότι μετά 
τρεις ημέρας καί αυτός θά μεταβή 
εις τήν αληθινήν τον πατρίδα, τόν 
παράδεισον.

Μετά τήν εισαγωγήν αυτήν, ό 
Κριτών εισέρχεται βιαστικός εις τό 
θέμα του. Τόν προτρέπει μέ αγω
νίαν έστω καί τήν τελευταίαν στι
γμήν νά πεισθή εις αυτόν καί νά 
σώση τήν ζωήν του. Διότι άλλως οι 
φίλοι του θά κατηγορηθονν ότι 
ήμέλησαν νά τόν σώσουν δαπανών- 
τες ολίγα χρήματα. 'Ο Σωκράτης 
αποκρούει τό επιχείρημα τοϋτο τής 
γνώμης των πολλών ώς άστήρικτον 
καί ανάξιον λόγον, διότι οι πολλοί 
είναι ανίκανοι νά πράξουν τίποτε 
τό σοβαρόν. 'Ο Κριτών όμως δέν 
κάμπτεται από τήν άρνησιν αυτήν 
καί αναπτύσσει όλην τήν ρητορικήν 
τον δεινότητα, διά νά μεταβάλη 
τήν γνώμην τοϋ φιλοσόφου. ’Εν 
πρώτοις τόν πληροφορεί ότι υπάρ
χουν άφθονα χρήματα διαθέσιμα άπο 
τούς φίλους του, οί όποιοι είναι 
πρόθυμοι νά ύποστοϋν κάθε θυσίαν 
προς χάριν του. ’’Εχουν μάλιστα 
εξασφαλίσει δι’ αυτόν άνετον διαμο
νήν εις τήν Θεσσαλίαν όπου ό Κρι
τών έχει πολλούς καί καλούς φί
λους.

Τέλος ό Κριτών ύπενθυμίζει εις 
τόν Σωκράτη τά καθήκοντά τον προς 
τόν εαυτόν τον καί τά παιδιά τον. 
Παραδιδόμενος έκονσίως εις τόν 
θάνατον, προδίδει τόν εαυτόν του, 
ένώ είναι δυνατόν νά σωθή. ’Έ 
πειτα προδίδει τά παιδιά του, τά 
όποια έχει νποχρέωσιν νά άναθρέψη 
καί νά μορφώση. 'Η  αποφυγή τοϋ 
καθήκοντος αυτοϋ δέν είναι ίδιον 
έναρέτου άνδρός. Τέλος έπανέρχε- 
ται εις τό πρώτον έπιχείρημα περί 
τής γνώμης των πολλών, οί όποιοι 
θά κατηγορήσουν τούς φίλους τον 
καί τόν προκαλεϊ νά άποφασίση 
αμέσως, διότι δέν απομένει πλέον 
καιρός διά σκέψεις καί συζητήσεις.

"Ολα αυτά τά έπιχειρήματα, τά 
οποία έλέχθησαν μέ ψυχικήν σνγκί- 
νησιν καί αγωνίαν, μέσα εις τό ημί
φως τής φυλακής, δέν έπηρέασαν 
καθόλου τόν Σωκράτη, ό όποιος 
μέ τήν συνήθη ηρεμίαν καί νηφα
λιότητα ήρχισε νά έξετάζη λογικώς 
τά έπιχειρήματα τοϋ φίλον τον. Κατ’

αρχήν έπήνεσε τόν Κρίτωνα διά τό 
ενδιαφέρον καί τήν προθυμίαν του 
νά τόν σώση, αλλά συγχρόνως τοϋ 
συνέστησε νά εξετάσουν από κοινού 
τό ζήτημα μέ βάσιν τόν ορθόν λό
γον, όπως έκαμον πάντοτε. Διότι 
ό ίδιος δέν πείθεται εις τίποτε άλλο 
παρά μόνον εις τόν ορθόν λόγον, 
καί δέν θά τόν άναγκάση ούτε ή 
ποινή τοϋ θανάτου ούτε καμμία 
άλλη απειλή νά παραβή τάς άρχάς 
του. Καί κατά τήν δύσκολον αυτήν 
στιγμήν είναι αποφασισμένος νά 
παραμείνη μέχρι τέλους συνεπής 
προς τάς άρχάς του.

’Εν συνεχεία έπανεξετάζεται διε- 
ξοδικώς τό έπιχείρημα τοϋ Κριτώ
ν ος περί τής γνώμης τών πολλών 
καί άποδεικνύεται διά πολλοστήν 
φοράν, διότι καί άλλοτε είχον συ
ζητήσει τό θέμα, ότι δέν πρέπει να 
προσέχωμεν εις τάς γνώμας τών 
πολλών, άλλά μόνον εις τάς γνώ
μας τών έπαϊόντων, τών ειδικών 
διά κάθε θέμα. ’Άλλως θά ζημιώ- 
σωμεν τόν εαυτόν μας καί θά βλα- 
ψωμεν τό σώμα μας, έάν εις τά θέ
ματα τής γυμναστικής καί υγιει
νής άκούωμεν τούς πολλούς και όχι 
τούς ειδικούς. 'Ομοίως θά βλάψωμεν 
τήν ψυχήν, έάν εις τά σχετικά με 
αυτήν θέματα δέν λαμβάνωμεν ύπ’ 
όψιν τάς γνώμας τών ειδικών. Καί 
τότε δέν άξίζει πλέον νά ζώμεν με 
διεφθαρμένην τήν ψυχήν, διότι «ου 
τό ζήν περί πλείστου ποιητέον, άλλά 
τό ευ ζήν».

Κατόπιν εξετάζεται από τήν άπο- 
ψιν τοϋ δικαίου τό ζήτημα τής φυ
γής τοϋ Σωκράτους άπό τήν φυλα
κήν. 'Ως βάσις τοϋ συλλογισμού 
τίθεται ή άρχή ότι δέν πρεπει κα
νείς νά άδική ούτε νά άνταποδίδη 
τήν άδικίαν καί τό κακόν. Αυτήν τήν 
αρχήν έχει έξετάσει καί παραδεχθή 
ό Σωκράτης προ πολλοϋ μαζί μέ 
τούς φίλους του καί έχουν καταλή- 
ξει εις τό συμπέρασμα ότι: «Ούτε 
άρα άντιδικεϊν δεϊ ούτε κακώς ποι- 
εϊν ούδένα ανθρώπων ούδ’ αν ότιοΰν 
πάσχει ύπ’ αυτών». Εις τό σημεϊον 
αυτό ό φιλόσοφος έπλησίασε τήν 
χριστιανικήν διδασκαλίαν περί μη 
άνταποδόσεως τοϋ κακού. Ά λ λ  ο 
Χριστιανισμός προχωρεί περαιτέρω, 
συνιστών τήν άγάπην προς τους 
έχθρούς.

"Αλλη συνέπεια τής άρχής τοϋ 
δικαίου είναι ότι όφείλομεν νά μένω- 
μεν πιστοί εις τάς συμφωνίας μας. 
Έδώ 6 Σωκράτης έννοεί τήν άγρα- 
φον συμφωνίαν κάθε πολίτου με τους
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νόμους τής πατρίδος τον. Διά νά 
αίσθητοποιήση όμως τά πράγματα, 
προσωποποιεί τους νόμους καί τους 
παρουσιάζει εις την θύραν τής φυ
λακής ελέγχοντας τον Σωκράτη δι’ 
αυτό πού πρόκειται νά κάμη, ήτοι νά 
δραπέτευση παρανόμως. Μέ την 
πράξιν αυτήν άνατρέπει τους νόμους 
καί καταστρέφει την Πολιτείαν, ή 
οποία στηρίζεται εις αυτούς. Δεν 
είναι δυνατόν πλέον νά ύπάρξη Πο
λιτεία, όταν οί νόμοι της καταστρα
τηγούνται ευκόλως υπό των πολι
τών καί καταπατοΰνται.

Οί νόμοι είναι οί μεγαλύτεροι 
ενεργέται κάθε άνθρωπον, διότι μέ 
την προστασίαν αυτών έγεννήθη καί 
έμορφώθη, ζή καί προοδεύει εις την 
κοινωνίαν. 'Επομένως δεν έχει κα
νείς δικαίωμα νά τούς βλάψη, έστω 
καί αν άδικήται από αυτούς. Οί 
νόμοι καί ή πατρίς - είναι τά ιερό
τερα πράγματα, μετά τούς θεούς, 
είναι περισσότερον σεβαστοί άπό 
τους γονείς καί άπό κάθε τι άλλο εις 
τον κόσμον. ’Αθάνατα θά παραμεί
νουν τά λόγια: «μητρός τε καί πα- 
τρός καί τών άλλων προγόνων 
απάντων τιμιώτερόν έστιν ή πα
τρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον 
καί εν μείζονι μοίρα καί παρά θεοϊς 
καί παρά άνθρώποις τοίς νοϋν έ- 
χονσιν...». ’Οφείλει λοιπόν χάριν 
αυτών νά θυσιάζη τις τά πάντα καί 
αυτήν τήν ζωήν του.

’Έπειτα κάθε πολίτης έφ’ όσον 
παραμένει εις μίαν πόλιν κάμνει 
έμπρακτον συμφωνίαν, συνθήκην μέ 
τούς νόμους ότι θά ύπακούη εις αυ
τούς. "Αλλως, εάν δέν τον άρέσουν, 
δύναται νά φύγη. 'Ο Σωκράτης όμως 
επί έβδομήκοντα έτη δέν έφυγε ποτέ 
άπό τάς ’Αθήνας, έκτος όταν έπή- 
γεν εις κάποιαν εκστρατείαν. ’Εκ 
τούτου συνάγεται, ότι τού ήρεσαν 
ή πόλις καί οί νόμοι καί εΐχεν έμπρά- 
κτως συμφωνήσει νά νπακούη εις 
αυτούς. Καί πάλιν όμως κατά τήν 
ημέραν τής δίκης ήδύνατο νά προ- 
τείνη ώς ποινήν τήν εξορίαν καί νά 
μή έλεγεν ότι δέν θέλει νά φύγη άπό 
τήν πόλιν καί ότι προτιμά τον θά
νατον άπό τήν εξορίαν.

’Εάν παρά ταϋτα δραπέτευση, 
λέγουν οί νόμοι, θά διαπράξη τρι- 
πλονν άόίκημα: α) Θά άδικήση
τους νόμους, οί όποιοι είναι μέγι
στοι ενεργέται του, β) Θά έκθέση 
τους φίλους του εις τον κίνδυνον τής 
εξορίας καί τής δεσμενσεως τής 
περιουσίας των καί 3) Θά γελοιο

ποίηση τον εαυτόν τον μεταμφιε
ζόμενος καί προερχόμενος διαφό
ρους πόλεις, όπου μέ φανεράν άσυ- 
νέπειαν καί άναισχυντίαν θά όμιλή 
πλέον περί άρετής. Μέ όλα αυτά θά 
άρνηθή τον εαυτόν τον, τάς άρχάς 
του, τήν φιλοσοφίαν του, θά έξεντε- 
λισθή. ’Ενώ εάν παραμείνη εις τήν 
φυλακήν καί άποθάνη, διά μέν τά 
παιδιά του θά φροντίσουν οί φίλοι 
τον, προς αυτόν δέ οί νόμοι τον 
"Λ δον θά φανούν ευμενείς, διότι 
έφάνη πιστός εις τούς νόμους τής 
πόλεως. 'Ο Σωκράτης νομίζει, ότι 
βλέπει καθαρά εμπρός του τούς νό
μους, τά αυτιά του βοΐζουν άπ’ τά 
λόγια των τόσον, ώστε δέν δύναται 
νά άκούση άλλην φωνήν. 'Ο Κριτών 
εμπρός εις τήν δνναμιν αυτήν τών 
λόγων του μεγάλου διδασκάλου υπο
χωρεί καί σιωπά, τέλος συμφωνεί 
μέ τήν γνώμην τού Σωκράτους, δ 
όποιος υποτάσσεται εις τό θέλημα 
τού Θεού.

'Ο διάλογος έχει πο/Ιλήν δραμα- 
τικότητα καί πάθος. Τό περιβάλ
λον τής φυλακής, όπου λαμβάνει 
χώραν ή συζήτησις, ή είκών τού δέ
σμιου φιλοσόφου μέ τό ήρεμον με
γαλείο ν καί άπό τό άλλο μέρος τού 
στενοχωρημένου καί άδημονοϋντος 
φίλου του είναι λίαν συγκινητική 
καί υποβλητική. 'Η  συζήτησις διε
ξάγεται ήρέμως, άλλά μερικός φο
ράς γίνεται δραματική καί εναγώ
νιος. ’Ιδιαιτέρως δραματική είναι ή 
αρχή τού διαλόγου, όπου ό Κριτών 
σιωπηλός παρατηρεί τήν γαλήνιον 
μορφήν τού σεβαστού διδασκάλου 
του, καθώς καί ή σκηνή τής προ- 
σωποποιήσεως τών νόμων. 'Η  όλη 
πλοκή τού διαλόγου φανερώνει τήν 
λογοτεχνικήν καί δραματονργικήν 
ικανότητα τού Πλάτωνος. Τά επι
χειρήματα τού Κρίτωνος είναι αρ
κετά ισχυρά, ανίκανα όμως νά κλο
νίσουν τάς φιλοσοφικός άρχάς τού 
σοφού διδασκάλου. Είναι εντυπω
σιακά, άποβλέπουν εις τό συναί
σθημα, άλλά δέν άντέχουν εις τήν 
βάσανον τής λογικής. Διά τούτο 
ευκόλως τά άνασκευάζει ό Σω
κράτης καί μέ τήν στάσιν του φα
νερώνει τό ηθικόν του άνάστημα καί 
τάς ύψηλάς ιδέας του.

Μέ τά λόγια του προς τον Κρί- 
τωνα καί τήν έν γένει στάσιν του 
εις τήν φυλακήν, δ Σωκράτης έδωσεν 
υπέροχα καί αιώνια παραδείγματα 
άρετής καί φιλοπατρίας. ’Αξιοθαύ

μαστος είναι ή άνεξικακία του έναντι 
αυτών, οί όποιοι τον κατεδίκασαν 
άδίκως εις θάνατον. Δέν θέλει νά 
άδικήση ούτε νά έκδικηθή κανένα, 
πολύ περισσότερον τούς νόμους καί 
τήν Πολιτείαν. Ούτε ένας λόγος 
μορφής, εν παράπονον διά τήν άδι
κον άπόφασιν τού δικαστηρίου δέν 
έξήλθεν άπό τά χείλη τον. ’Απέ
δειξε περιτράνως τήν άγάπην τον 
προς τήν πατρίδα καί τούς νόμους 
καί έδίδαξε μέχρι ποιου σημείου 
πρέπει ό πολίτης νά υποτάσσεται 
εις αυτούς, έτόνισε δέ καί τό τι 
οφείλει καθένας εις τήν πατρίδα καί 
τούς νόμους. Τό μέγιστόν μάθημα 
άπό τον διάλογον αυτόν τού Σω
κράτους είναι τό καθήκον τής ύπα- 
κοής τού πολίτου μέχρι θανάτου 
εις τούς νόμους τής πατρίδος. Τότε 
μόνον είναι δυνατόν νά σταθή καί νά 
προοδεύση μία Πολιτεία, όταν οί 
πολίται της σέβωνται τούς νόμους.
’Η  νπακοή εις τούς νόμους είναι 
ή βασική πολιτική άρετή καί τό 
θεμέλιον τής κοινωνικής ζωής. Δ ι
καίως ό διάλογος αυτός ώνομάσθη 
εύαγγέλιον τής φιλοπατρίας. ’Εδώ 
ή ιδέα τής πατρίδος τοποθετείται εις 
υψηλόν βάθρον, εξυμνείται ώς μη
τέρα, τροφός, εύεργέτις καί βασί
λισσα όλων, θεμελιώνεται δέ λογι
κός δι’ άκαταμαχήτων επιχειρη
μάτων ή φιλοπατρία καί τονίζον
ται τά καθήκοντα καί αί υποχρεώ
σεις τού άτόμου προς τήν πα
τρίδα.

"Ολα όσα λέγονται εδώ δέν άποτε- 
λούν άπλοϋν σύστημα φιλοσοφίας 
καί συμπεράσματα άφηρημένης σκέ- 
ψεως. Τά λόγια τού φιλοσόφου συνο
δεύονται άπό τά έργα, ή θεωρία κα
θοδηγεί τήν πράξιν. 'Ο θαυμάσιος 
φιλόσοφος δέν φιλοσοφεί εδώ άπλώς, 
άλλά άναζητεΐ τον ορθόν δρόμον 
περί τού πρακτέου μέ βάσιν τήν 
λογικήν καί τήν φιλοσοφίαν, καί 
αυτόν τον δρόμον άκολουθεί πιστός 
έστω καί αν τον όδηγή εις τον θά
νατον. ”Ετσι μαζί μέ τήν έννοιαν 
τής πατρίδος τονίζεται εδώ καί τό 
ηθικόν μεγαλεϊον καί ή εξαίρετος 
άρετή τού φιλοσόφου, ό όποιος μέ 
τον θάνατόν του επισφραγίζει τήν 
διδασκαλίαν του καί άναδεικνύεται 
μέγιστος φιλόσοφος τών αιώνων. 
Διότι μεγάλοι φιλόσοφοι δέν είναι 
αυτοί, οί οποίοι λέγουν μεγάλα λό
για, άλλ’ αυτοί οί οποίοι, όπως δ 
Σωκράτης, εφαρμόζουν όσα διδά
σκουν, εναρμονίζουν βίον καί θεω
ρίαν, λόγια καί έργα.
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Ο ΚΑΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Τ ο ΰ  ’Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β' 
κ. Μ Α Τ Θ .  Φ Ε Λ Ω Ν Η

ΕΛΕΙΣ νά είσαι καλός άστυνο- 
μικός;
Θέλεις νά είσαι ό φύλαξ Άγγε

λος τού πολίτου;
Θέλεις νά είσαι τό καμάρι καί ή έλπίδα 

τοΰ ώραίου αύτοϋ θεσμού πού λέγεται 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;

’Αγάπησε τόν πολίτη. Θεώρησέ τον 
σάν δικό σου άνθρωπο, οποίος κι άν 
είναι, ότι κι’ άν πιστεύη, όποιαδήποτε 
κι’ άν είναι ή κοινωνική του θέσι καί ή 
έπαγγελματική του κατεύθυνσι. Άγά- 
πησέ τον πολύ. Νοιώσε τά προβλήματα 
πού τόν άπασχολοΰν σάν δικά σου προ
βλήματα. Νοιώσε τόν πόνο του καί τή 
χαρά του σάν δικό σου πόνο καί δική 
σου χαρά.

Όταν στό γραφείο σου, στήν υπηρε
σία σου, στό δρόμο σου ή όπου άλλού 
σέ έπισκεφθή, σέ συναντήση, άκουσέ τον 
προσεκτικά καί έξυπηρέτησέ τον πρό
θυμα. Πάντοτε ό καλός λόγος, ό καλός 
τρόπος, άνακουφίζει, ξεκουράζει, Ικανο
ποιεί. Μετάφερε πάντοτε τόν έαυτό σου 
στή θέσι έκείνου πού έρχεται νά ζητήση 
τή βοήθειά σου.

Ν’ άγαπάς! Ν’ άγαπάς! Ν’ άγαπάς! 
Μόνο όταν άγαπάς πραγματικά καί 
άνυπόκριτα, τότε ένεργεϊς καί πράττεις 
σωστά, λογικά, δίκαια, άντικειμενικά. 
Όταν άγαπάς, πάντοτε θά διαλαλής τήν 
άλήθεια, όσοδήποτε πικρή κι’ άν είναι. 
Όταν άγαπάς, τότε νοιώθεις δικό σου κάθε 
τί πού είναι ξένο. Όταν άγαπάς, πάντοτε 
θά ύποφέρης, πάντοτε θά συγκινήσαι, 
πάντοτε θά συγχωρής καί όλα αύτά θά 
σού άνακουφίζουν τήν ψυχή σου. Πρέ
πει άκόμα νά γνωρίζης, ότι έκεΐ όπου 
ύπάρχει ή άγάπη, έκεΐ υπάρχει καί ή 
στοργή, ένώ άντίθετα έκεΐ όπου υπάρχει 
τό μίσος, έκεΐ υπάρχει καί ή όργή. Γι’ 
αύτό καλέ μου άνθρωπε δείξε λίγη στορ- 

<| γή, λίγη κατανόησι, λίγο σεβασμό στόν 
πλησίον σου, στόν συνάδελφό σου, στό

φίλο σου, στόν προϊστάμενό σου, όποια
δήποτε βαθμίδα κΓ άν έχης στό Σώμα 
πού υπηρετείς.

Μή προσπαθείς νά έπιβληθής στούς 
συνανθρώπους σου μέ τή ρομφαία καί 
τόν πέλεκυ, άλλά πάντοτε μέ τήν ευγέ
νεια, τήν καλωσύνη, τήν πειστικότητα, 
τήν πραότητα, τήν χρηστοήθεια, τήν 
λογικήν.

Δείξε όλίγη κατανόησι καί όλίγη άν- 
θρωπιά πρός κάθε κατεύθυνση Δείξε 
σεβασμό καί άξιοπρέπεια στή δυστυχι
σμένη γυναίκα πού ύποφέρει, στό γέ
ροντα πού τόν έχει γονατίσει τό βαρύ 
φορτίο τοΰ χρόνου, στό φτωχό καί περι- 
πλανώμενο άνθρωπο, πού έχασε τά πάντα 
στή ζωή του.

Νοιώσε μέσα στις φλέβες σου νά κυλά 
τό ζεστό σου αίμα καί τό αίμα κάποιου 
άλλου συνανθρώπου σου πού σού ζητά 
νά τόν βοηθήσης, νά τοΰ συμπαρασταθής_

Δείξε τά φιλάνθρωπο αίσθήματά σου 
στό φίλο σου, στόν άγνωστο, στόν έχθρό 
σου, διότι τότε θά άποδείξης ότι έκτε- 
λεϊς στό άκέραιο τό καθήκον σου, τότε 
θά άποδείξης ότι είσαι ό ύπηρέτης τού 
λαού, ό ύπηρέτης καί ό τίμιος άγωνιστής 
κάθε ώραίου καί κάθε ιδανικού, τότε θά 
άποδείξης ότι είσαι ό υπάλληλος πού έχει 
ταχθή νά υπηρέτη τόν ύπέροχο άστυνο- 
μικό θεσμό.

Νά μή είσαι άδιάφορος, νά μή είσαι 
παράλογος, νά μή είσαι βίαιος πρός τόν 
πολίτη, πρός τόν παραβάτη, ̂  πρός τόν 
συνομιλητή σου, όσοδήποτε Ιδιότροπος 
καί δύσκολος κι’ άν είναι. Προσπάθησε 
νά τόν νοιώσης καί νά σέ νοιώση. Δέν 
έχεις προηγούμενα μέ τόν πολίτη, δέν 
ένεργεϊς, όταν ένεργής, σάν ιδιώτης πρός 
Ιδιώτην, άλλά σάν όργανο τής πολιτείας 
πρός πολίτη καί άν άκόμη ό πολίτης σέ 
κακολογήση, σέ έξυβρίση, ή έξύβρισις 
ή ή βλασφημία δέν άπευθύνεται σέ σένα,

σάν άτομο, άλλά σέ σένα σάν Κρατικό 
όργανο τής τάξεως καί τής ’Ασφαλείας.

Μή γίνεσαι ποτέ όργανο άταξίας, 
διότι αυτό μειώνει καί τόν έαυτό σου καί 
τό ’Αστυνομικό Σώμα γενικώτερα.

Ά ν μπορέσης νά κάνης τόν πολίτη νά 
σέ άγαπήση, νά σέ σεβασθή, νά σέ νοιώ
ση, τότε ή άπόστασις πού σέ χωρίζει 
άπό αύτόν μικραίνει καί έρχεται κοντά 
ό ένας πρός τόν άλλο. Τότε μπορείς νά 
ύπερηφανεύεσαι καί νά καμαρώνης γιά 
τό έργο πού έπιτελείς καί προσφέρεις 
στήν κοινωνία καί στό Έθνος. Τότε 
μπορείς νά λέγης κι’ έσύ έκεΐνο τό ύπέ
ροχο τού Μεγάλου τών ’Εθνών ’Απο
στόλου Παύλου «τόν άγώνα τόν καλόν 
ήγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν 
πίστιν τετήρηκα, νΰν άπόκειταί μοι ό 
τής δικαιοσύνης στέφανος».

Τέλος, πρέπει άκόμη νά γνωρίζης, ότι 
ό πανδαμάτωρ χρόνος, μέσα στό διάβα 
τής ζωής, περνά καί στό πέρασμά του, 
βουβός, άδιάφορος, άσυγκίνητος, παρα
σύρει τά πάντα. Έκεΐνο όμως πού δέν 
μπορεί νά παρασύρη, όσο κι’ άν προσπα- 
θήση, είναι ή όμορφιά, ή άγνότητα καί 
ή καλωσύνη τής ψυχής. Αύτή πάντοτε 
θά παραμένη αιώνια, άναλλοίωτη, άφθαρ
τη, άκαταμάχητη, γιά νά μάς θυμίζη 
τό πέρασμα στή ζωή πολλών ωραίων 
άνθρώπων, πού έπίστεψαν στήν άπο- 
στολήν των.

Θά ήθελες κι’ έσύ κι’ έγώ καί άλλοι 
άκόμη άστυνομικοί νά είχαμε τήν τύχη 
καί τήν τιμή έκείνων, πού πέρασαν στήν 
αιωνιότητα καί πού γιά μάς έξακολουθοΰν 
νά ζοϋν καί νά ύπάρχουν;

’Ασφαλώς ναί, θά τό θέλαμε μέ μεγάλη 
μας εύχαρίστηση, μόνο πού γιά νά περά
σουμε κι’ έμεΐς στήν αιωνιότητα όπως 
έκείνοι, θά πρέπει όπωσδήποτε νά τηρή
σουμε μέ θρησκευτική εύλάβεια έκείνα 
πού άναφέραμε πιό πάνω. Δέν νομίζεις;

" Ε λ λ η ν α  α σ τ υ φ ύ λ α κ α .  'Υπηρετείς τόν σπουδαιότερο θεσμό της κρα
τικής μηχανής. Ά π ό τή θέσι αυτή άγάπησε μέ δλη τή δύναμι τής ψυχής 
σου τόν πολίτη. Δείξε κατανόησι καί άγάπη καί στόν παραβάτη τοΰ νόμου. 
"Ετσι μόνο θά άποδείξης, δτι είσαι πράγματι άξιος τής άποστολής σου.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ Κ Η  ΙΣ Χ Υ Σ
t

ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΤΠΝ ΔΙΑΣΤΗΜ ΟΠΛΟΙΩΝ
Στρατηγού Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η
Εταίρου τής Ελληνικής Άστρ/κής Εταιρείας

Α ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
διά τήν πρόωσιν τον συστήμα

τος πυραύλου - διαστημοπλοίου 
«καύσιμα» θά δώσουν την άπάν- 
τησιν εις το μέχρι που και εις πό
σον χρόνον είναι δυνατόν εν δια- 
στημοπορικόν πλωτόν μέσον νά με- 
ταφέρη τους Όδνσσεϊς τον Δια
στήματος. Τα ατελή καύσιμα, τά 
μέχρι τονδε χρησιμοποιούμενα, ε
ξασφαλίζουν μικράς ταχύτητας καί 
επομένως μικράς πυραυλικός έμ- 
βελείας, των όποιων ή φιλοδοξία 
είναι ή κατάκτησις των ηλιακών 
πλανητών. Διά την προσέγγισιν εις 
έτερα ηλιακά συστήματα τον Γαλα
ξίαν μας, άπαιτοϋνται «καύσιμα» 
μεγίστης προωθητικής δννάμεως, 
ώστε τά διαστημόπλοια νά ταξι
δεύουν με ταχύτητα προσεγγίζου- 
σαν την τον φωτός. ’Ως γνωστόν, 
ή μεγίστη οριακή ταχύτης εν τώ 
Σύμπαντι είναι ή τοιαύτη τοϋ φω
τός. Έ ν τούτοις, προσφάτως ομι
λούν οί επιστήμονες καί περί νπερ- 

f φωτονικής ταχύτητος, τής όποιας 
την νπαρξιν, εις οίονδήποτε μέγε
θος, ονδείς δύναται νά άρνηθή.

Οί προσφιλέστεροι στόχοι προς 
' κατάκτησιν από τους διαστημοπό- 
ρους, άσφαλώς δεν θά είναι νεκροί 
πλανήται ή δορυφόροι, άλλα πλα- 
νήται ιός ή παραδείσιος Γή μας.

Είναι απολύτως βέβαιον, ότι τοι- 
οντοι φιλόξενοι πλανήται θά υπάρ
χουν εις πλεϊστα ηλιακά συστήματα 
τοϋ Γαλαξίου μας, ώς καί ετέρων 
γαλαξιών. Καί επ’ αυτών άσφα
λώς θά νπάρχη ζωή μετά λογικών 
έμβιων δντων, ζώντων εις πολιτι
σμούς ποικίλης διαβαθμίσεως, εκ 
τών οποίων πάμπολοι θά υπερτε
ρούν τοϋ νηπιακοϋ ήμετέρον. ΟΙ 
πλησιέστεροι ”Ηλιοι ( άπόστασις ο
λίγων έτό)ν φωτός), οί όποιοι συ
νοδεύονται άπό πλάνη τας, είναι, 
πλήν τοϋ «Πρόξιμα» τοϋ α τον 
Κενταύρου, ό οποίος είναι ό εγγύ
τατος, ό ε τοϋ ’ Ηριδανοϋ, ό άστήρ 
ήλιος Μπάρναρντ καί ό τ  τοϋ Κή
τους. Διαστημόπλοιον μεταφέρον 
διαστημοπόρονς θά δύναται νά προ
σέγγιση προς τά ώς άνω ηλιακά 
συστήματα καί νά έπιστρέιρη εις την 
Γήν, εντός μιας ανθρώπινης ζωής, 
έφ’ όσον θά έχη ταχύτητα προσεγ- 
γίζουσαν τήν τοιαύτην τοϋ φωτός.

Κατωτέρω θά άναφέρωμεν τά 
είδη ενεργειακής ισχύος διά τά 
υπάρχοντα καί τά μελετώμενα μέσα 
προώσεως τών διαστημοπλοίου, διά 
χρησιμοποιήσεως τών όποιων θά 
είναι δυνατόν νά συνεχισθή ή κατά 
ποσοστόν κατάκτησις τοϋ άχανοϋς 
Διαστήματος.

Α ί προς χρησιμοποίησιν ένέρ-

γειαι είναι αί άκόλουθοι, άνήκουσαι 
εις τάς κατηγορίας 1) Χημικήν,
2) Πυρηνικήν, 3) ’Ηλεκτρικήν, 4) 
Κοσμικήν καί -5) Φωτονικήν.

1η Κατηγορία: Χ η μ ι κ ή  ε
ν έ ρ γ ε ι α ,  χρησιμοποιηθείσα μέ
χρι τοϋδε καί χρησιμοποιουμένη 
είσέτι ( καϋαις υγρών ή στερεών 
χημικών ουσιών).

2α Κατηγορία: α) ’Α τ ο μ ι κ ή  
ε ν έ ρ γ ε ι α ,  τής όποιας ή χρη- 
σιμοποίησις είναι έπικειμένη. (Περί 
τοϋ τρόπου χρησιμοποιήσεώς της 
δεν έχουν γνιοσθή λεπτομέρειαι, δι’ 
ευνόητους λόγους).

Τά ώς άνω μέσα προώσεως δί
δουν γενικώς περιωρισμένας ταχύ
τητας, λόγιο τής άνεπαρκοϋς πο- 
σότητος τής έκλυομένης ένεργείας.

β) Θ ε ρ μ ο π υ ρ η ν ι κ ή  ε ν έ ρ 
γ ε ι α .  Ό  κινούμενος δι’ αυ
τής πύραυλος θά φέρη μεθ’ έαυτοϋ 
άποθέματα υδρογόνου, τό όποιον, 
εντός τοϋ πυραυλικού άντιδρα- 
στήρος, θά μετατρέπεται εις ήλιον. 
Διά τήν κατασκευήν τοϋ πυραύλου 
τούτου πρέπει νά καταστή δυνατή 
ή ένσωμάτωσις έν αντφ προσφο
ρών άντιδραστήρων, διά τών οποίων 
θά έπιτυγχάνεται μία έλεγχομένη 
θερμοπυρηνική άντίδρασις. ’Ακο
λούθως, ή ώσις θά δημιουργήται άπό

Δορυφόρος Επιστημονικών ερευνών «"Αριελ 2» έξετοξεύθη τήν 27ην Μαρτίου 1964. Οί δορυφόροι αποτε
λούν άσφαλώς τον πρόδρομον, διά του όποιου ό άνθρωπος θά κατορθώση νά κατακτήση πλανήτας, είτε εις 

τά ηλιακά συστήματα τοϋ Γαλαξίου μας, είτε εις τά συστήματα ετέρων Γαλαξιών.
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τό λίαν υψηλής θερμοκρασ ίας«πλά- 
σμα» ήλιον.

3η Κατηγορία: a)  Ή  λ ε κ τ ρ ο -  
μ α γ ν η τ ι κ ή  ε ν έ ρ γ ε ι α .  Μέ
θοδος διά «πλάσματος» τον «πα- 
τρός» των πυραύλων Χέρμαν “Ομ- 
περθ, μη γνωσθεϊσα εν λεπτόμε- 
ρείαις. Παραλλαγή της είναι ή 
ήλεκτροθερμική, ομοίως, μη γνω
στή, γενικώς.

β) ’Ε ν έ ρ γ ε ι α  ε ξ  ι ό ν τ ω ν  
(ηλεκτροστατική) προκύπτονσα εκ 
πολύπλοκου ιονισμον «σωματιδίων» 
τή βοήθεια τής ηλεκτροστατικής 
ένεργείας.

4η Κατηγορία: Κ ο σ μ ι κ ή  ε
ν έ ρ γ ε ι α .  Αϋτη δεν θά προκν- 
πτη από τάς κοσμικάς ακτίνας, ώς 
θά ήδύνατο νά ύποθέση τις, αλλά από 
διακοσμικήν ύλην, εύρισκομένην έν 
διαχνσει εντός τον άπεράντου δια
στημικόν χώρον, ώς είναι τό μεσοα- 
στρικόν νδρογόνον. Έπ'ι τοϋ αντι
στοίχου διαστημοπλοίου θά είναι 
τοποθετημένη μία οθόνη, ή οποία 
θά συλλέγη τό μεσοαστρικόν νδρο
γόνον και θά τό κατευθύνη εις τον 
εντός τον πυραύλου ευρισκόμενον 
ειδικόν θερμοπυρηνικόν αντιδρα
στήρα, εντός τοϋ όποιον θά μετα- 
τρέπεται εις ήλιον. Έ κ  τής παρα- 
γομένης άντιδράσεως θά προκύπτη 
ώσις μεγίστης ισχύος. ’Επειδή εις 
έν κυβικόν έκατοστόμετρον τοϋ δια- 
κοσμικοϋ χώρον περιέχεται, κατά 
μέσον όρον, εν μόνον ατομον υδρο
γόνου, ή συλλέκτρια οθόνη θά πρέπει 
νά έχη τεράστιας διαστάσεις προς 
έξασφάλισιν τής μεγαλντέρας δυ
νατής επιφάνειας περισυλλογής των 
διαχύτων ύδρογονικών ατόμων. Ον- 
τω τό διαστημόπλοιον θά παρου
σίαζε μέγαν όγκον, όστις θά άπε- 
τέλει μειονέκτημα εις τό δλον πλω
τόν σύστημα, παρά τό πλεονέκτημα 
τής δημιουργίας μεγίστης ισχύος 
προώσεως ανευ τής χρησιμοποιή
σει» ς τής επικινδύνου έντιύλης. Λό
γω των μεγάλων διαστάσεων τής 
συλλεκτρίας οθόνης, ή κατασκευή 
τοιούτον διαστημοπλοίου θά πα
ρουσίαζε πλείστας δνσχερείας, πι
θανόν ανυπερβλήτους. Προς απο
φυγήν τοϋ σοβαροϋ τούτου μειονε
κτήματος, οι τεχνικοί προτείνουν, 
αντί τής τεράστιας οθόνης ( διά τήν 
κατασκευήν τής όποιας υπάρχει 
προβληματισμός καί ώς προς τήν 
εκλογήν τής καταλλήλου δι’ αυτήν 
ϋλης), όπως κατασκευασθή κατάλ
ληλον σύστημα εις τό πλωτόν μέσον 
βιά δημιουργίας, πέριξ τούτου, ίσ-

χυροτάτων μαγνητικών πεδίων, τά 
όποια θά δύνανται νά συλλέγουν τό 
μεσοαστρικόν ύδρογόνον, τό όποιον 
άκολούθως θά κατευθύνεται εις τον 
αντιδραστήρα προς μετατροπήν του 
εις ενέργειαν. 'Π  δημιουργία όμως 
τοιούτων πεδίων παρουσιάζει ση
μαντικός δυσχερείας, των όποιων 
όμως ή άρσις θεωρείται εφικτή 
μελλοντικώς.

δη Κατηγορία: Φ ω τ ο ν ι κ ή  ε
ν έ ρ γ ε ι α .  Εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν εντός τοϋ πυραύλου θά τοπο- 
θετηθή αεριωθούμενος κινητήρ έκ- 
μηδενίσεως τής ϋλης. 'Ο πύραυλος 
οϋτος θά περιέχη αποθέματα ϋλης 
(υδρογόνου, ήλιου ή ετέρου προσφό- 
ρου στοιχείου), ώς καί άντιύλης 
( αντί - υδρογόνου, άντι - ήλιου κλπ.) 
’Επίσης θά περιλαμβάνη άντιδρα- 
στήρα έκμηδενίσεως τής ϋλης καί 
τής άντιύλης, διά καταλλήλου συμ- 
μίξεώς των, εντός δημιουργουμέ- 
νου μαγνητικοϋ πεδίου. Τό τελευ
ταίου τοϋτο είναι αναγκαίου διά νά 
προσδίδη κατευθννουσαν δυνατό— 
τητα εις τήν «γάμα» ακτινοβολίαν, 
ή όποια θά προκνπτη ώς ενέργεια 
μεγίστης ισχύος έκ τής έκμηδενί
σεως ϋλης καί άντιύλης. Ή  πρόω- 
σις θά δημιουργήται από τον ορ
μητικόν χείμαρρον, έξαιρέτου δυ- 
ναμικότητος, των «γάμμα» φωτο
νίων, ό όποιος θά άπορρέη άπό τά 
άκροφύσια τοϋ κινητήρος, μέ ταχύ
τητα περίπου ϊσην μέ τήν ταχύτητα 
τοϋ φωτός. Διά τήν κατασκευήν 
τοϋ φωτονικοϋ πυραύλου απαιτεί
ται ή δημιουργία προσφόρου ϋλης 
καί άντιύλης (υποκειμένων εις έκ- 
μηδένισιν υπό καταλλήλους συν- 
θήκας), ώς καί ή δυσκολωτάτη συν- 
τήρησις αυτών έπί μακράν χρόνον 
καί εις τεράστιας ποσότητας. Π ε
ραιτέρω απαιτείται ή δυνατότης 
πραγματοποιήσεως κατευθυνομέ- 
νης άντ ιδράσεως έκμηδενίσεως καί 
προηγουμένως ή κατασκευή ειδικών 
άντ ιδραστήρων έκμηδενίσεως. Ή  
σύγχρονος επιστήμη τολμά νά έρευ
να προς τάς κατευθύνσεις αύτάς 
προς έπίτευξιν καταπλησσούσης ύ- 
περενεργείας, έπί τοϋ παρόντος θεω- 
ρητικώς. Πρέπει όμως νά νπερνικη- 
θοΰν πλεϊστα εμπόδια καί δυσκο- 
λίαι, ώς είναι: ή δημιουργία καί 
διατήρησις άμεταβλήτου τής άν
τιύλης ( δεδομένου ότι πάσα διαφυγή 
της θά ήτο ακρως επικίνδυνος) καί ή 
δυσχερής δυνατότης δημιουργίας 
«γάμμα» φωτονικής ώσεως, διά τής 
έπιδράσεως προσφόρου μαγνητικοϋ

πεδίου έπί τοϋ μίγματος ϋλης καί 
άντιύλης εντός τοϋ άντιδραστήρος 
έκμηδενίσεως. Είναι λίαν πιθανόν, 
αν όχι βέβαιον, ότι μελλοντικώς θά 
καταστή δυνατή ή πραγματοποίη- 
σις πλήρους αλυσιδωτής άντιδρά- 
σεως, διά τήν δημιουργίαν άντιύλης, 
ώς καί ή κατασκευή είδικοϋ άντι- 
δραστήρος διά τον φωτονικόν πύ
ραυλον, έντός τοϋ οποίου θά παρά- 
γεται συνεχώς καί εις μικρός ποσό
τητας άντιύλη, διά τής όποιας θά 
τροφοδοτήται ό άντιδραστήρ έκμη
δενίσεως. Βραδύτερον θά λαμβάνε- 
ται αϋτη εξ άποθεμάτων έπιτνχώς 
συντ ηρουμένων.

Δι’ άπόληψιν τών ώς άνω ένερ- 
γειών - πλήν τής πρώτης, ή οποία 
ήδη χρησιμοποιείται έπιτυχώς - έ
χουν γίνει αί δέουσαι προεργασίαι, 
άπασαι έπί θεωρητικοϋ είσέτι έπι- 
πέδου. ’Έ χει προκόψει ώς συμπέ
ρασμα, ότι ή θερμοπυρηνική ένέρ- 
γεια θά προσφέρη έξαιρετικάς τα
χύτητας, πάντως πολύ μικροτέρας 
τής ταχύτητος τοϋ φωτός. Μόνον 
διά τής τελευταίας ένεργείας, τής 
φωτονικής, θά έπιτευχθή μεγίστη 
προσέγγισις τής ταχύτητος τοϋ φω
τός. ’Εξ αύτοϋ προκύπτει ή μεγάλη ι 
σημασία τής κατευθυνομένης άν- 
τιδράσεως έκμηδενίσεως, διά τής 
όποιας είναι δυνατή ή δημιουργία 
τής όος άνω ισχύος, ικανής νά προω- 
θήση διαστημόπλοια εις τούς ένδο- 
γαλαξιακούς ωκεανούς καί πιθα
νόν καί πέραν τούτων.

Τό φωτονικής ώσεως διαστημό- 
πλοιον θά λαμβάνη τήν άναγκαίαν 
ώθησίν του άπό σύστημα πυραύ
λων, οι όποιοι θά συνθέτουν ένα 
πολυόροφον μέγαν πύραυλον. Τό 
σύνολον τής παρεχομένης ένερ— 
γειας πρέπει νά είναι ικανόν νά 
έξαποστείλη τό διαστημικόν πλω
τόν μέσον, μέ ταχύτητα περίπου 
έκείνην τοϋ φωτός, προς ένα έπιλε- 
λεγμένον, ώστε νά έχη τάς συνθή- 
κας τής Γής, πλανήτην, π.χ. τοϋ 
'Ηλιου «Πρόξιμα» τοϋ α τοϋ άστε- 
ρισμοϋ τοϋ Κενταύρου, καί νά τό 
έπαναφέρη εις τήν Γήν. Προς τοϋτο 
θά άπαιτηθή χρόνος περίπου 10 
έτών (μετάβασις, διαμονή, έπάνο- 
δος). Οι διαστημοπόροι όμως θά 
έχουν γηράσει κατά όλιγώτερα έτη. 
Κατά τήν έκ τής Γής έκτόξευσιν, 
ό πρώτος όροφος τοϋ πυραυλικού 
συστήματος θά δώση εις τό πλωτόν 
σύστημα τήν μεγίστην ταχύτητα, ό 
δεύτερος, τιθέμενος έν καιρώ εις 
λειτουργίαν, θά έπιβραδύνη τήν κί-
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νησιν τοϋ συστήματος προ τής προ- 
σεδαφίσεως, έγγνς τοϋ πλανήτου - 
στόχον, ό όποιος θά έχη έπιλεγή 
διά κατάκτησιν, ό τρίτος όροφο,· 
θά χρησιμοποιηθή προς έπίτευξιν 
μεγίστης ταχύτητας διά την επάνο
δον εις την Γην, καί 6 τελευταίος 
διά την άναγκαίαν άνάσχεσιν τής 
ταχντητος ( τροχοπέδησιν), προκει- 
μένου νά επιτευχθή ασφαλής προσ- 
γείωσις εις τον πλανήτην μας. 7 ε- 

t λικώς, επί τής Γής θά έπικαθήση 
μόνον τό τμήμα τοϋ πλωτού συστή
ματος εντός τού όποιου θά ενρί- 
σκεται τό ηρωικόν πλήρωμα των 
διαστημοπόρων.

'Η  «σχετικιστική» ( ονομάζεται 
ούτως εκ τής θεωρίας τής σχετικό- 
τητος τοϋ Ά ϊστάιν) πυραυλοδυνα
μική, μάς παρέχει την δυνατότητα 
νά ύπολογίσωμεν την μάζαν ενός. 
τοιούτου διαστημικού πλωτού συ
στήματος κατά την έκκίνησίν τον. 
Οι υπολογισμοί άποδεικνύουν, ότι οι 
θερμοπυρηνικοί πύραυλοι είναι κατά- 
τάλληλοι διά μέσας διαστρικάς τα
χύτητας, οι ηλεκτρικοί, καί οί ω
θούμενοι διά κοσμικής ένεργείας, 
διά ταχύτητας μεγαλυτέρας των μέ- 

r σων, καί, τέλος, οι κινούμενοι διά 
φωτονικής ένεργείας είναι ικανοί διά 
μεγάλας ταχύτητας, προσεγγιζού- 
σας την τοϋ φωτός, νπερέχοντες 
οντω σημαντικώς των άλλων. Οί 
φωτονικοί πύραυλοι θά απαιτήσουν 
τεράστιας ποσότητας άντιύλης δυ
σχερούς παραγωγής καί δνσχερε- 
στάτης, αλλά καί επικινδύνου, σνν- 
τηρήσεως. Τά σύγχρονα τεχνολο
γικά μέσα δεν επιτρέπουν τοιαντας 
κατασκευάς. ’Αλλά αυτά εξελίσ
σονται άλματωδώς καί μετ’ ολίγα 
έτη καί αί κατασκευαί αϋται ( θεω- 
ρητικώς νυν έφικταί) θά είναι εντός 
των ορίων των τεχνολογικών δυνατο
τήτων. ’Επί τοϋ παρόντος, οί δια
στημικοί επιστήμονες εύρίσκον- 
ται επί ορθής όδοϋ διά δέσμευσιν καί 
χρησιμοποίησιν των πέντε πρώτων 

* ενεργειών (ή πρώτη ήδη χρησιμο
ποιείται). Πάντως, τά πρόβλημα 
θά έπελύετο όλοκληρωτικώς διά τής 

' χρησιμοποιήσεως ισχύων, αί όποϊαι 
θά παρεϊχον ταχύτητας προσεγγι- 
ζούσας την μεγίστην τοιαύτην τοϋ 
φωτός. (Αυτή αντη ή ταχύτης τον 
φωτός δημιουργεί έξαϋλωσιν). Α ί 
προς τούτο έρευναι πρέπει νά σνν- 
δέωνται πάντοτε με τήν μελέτην τών 
έπηρεαζουσών συνθηκών τής μι- 
κροδομής τοϋ χώρον καί χρόνον.

«ΚΟ ΡΟ ΐΔΟ  ΜΟΥΣ 
ΣΟΛΙΝΙ...»

Μουσσολίνη: Ό  ψευτοναπολέαηι. 
Γελοιογραφία τοϋ ’40.

Ο ’Ιταλός ψευτο Ναπολέων, ό α
νεκδιήγητος λιονταρής Ντοϋτσε 

— όπως άλλωστε καί κάθε όμοιο 
πρόσωπο τής «πάστας» του — έχει 
απασχολήσει συχνότατα τήν παγ
κόσμια εύθυμογραφία καί πολλές 
φορές δέχτηκε τά πυρά τών ενθυ- 
μογράφων όλου τοϋ κόσμου μέ τά 
κωμικά του καμώματα.

Οί διάφορες γελοιότητες του — 
όταν, λ.χ., σκαρφάλωνε σάν γλοιώ
δες ανδρείκελο πάνω στά τάνκς γιά 
νά εκφώνηση τούς προπετεϊς λόγους 
του ή όταν μασούσε κανόνια έπι- 
βουλευόμενος τήν ανεξαρτησία τών 
φιλειρηνικών λαών — προκάλεσαν τό 
αθώο, άλλ’ αρκετά τσουχτερό χιού
μορ, τά βέλη τοϋ οποίου έξετοξεύ- 
θησαν κατά τοϋ ασυνειδήτου νβρι- 
στοϋ κατ’ έπανάληψι.

Μεταξύ τών πολλών πού έγρά- 
φησαν γιά τον γελοίο Ταρταρίνο 
τής Ρώμης είναι καί τά ακόλουθα:

ιηγοϋνται ότι κάποτε στο σχο
λείο ενός ’Ιταλικού χωριού ό 

δάσκαλος είπε μιά μέρα ατούς μα
θητές του:

—’Από δώ καί πέρα παιδιά στήν 
προσευχή σας δέν θά λέτε πιά κάθε 
βράδυ «Λόξα σοι ό Θεός», θά λέτε 
«Δόξα σοι ό Ντοϋτσε».

”Ενας από τούς μαθητές του 
όμως σηκώθηκε στο θρανίο του

δειλά - δειλά καί ρωτάει τον δά
σκαλό του:

— Κι’ άμα πεθάνη ό Ντοϋτσε, τι 
θά λέμε κύριε;

—’Ανόητε — τοϋ απαντάει ό δά
σκαλος — τότε θά λέτε: «Δόξα σοι 
δ Θεός!»

—Ό  Μουσουλίνι, διηγείται άλλος 
εύθυμογράφος, πηγαινοέρχεται ανή
συχος στο ιδιαίτερο γραφείο του. 
’Έ χει πληροφορηθή ότι σ’ ένα με
γάλο τμήμα τής ’Ιταλίας έξερ- 
ράγη επαναστατικό κίνημα στρε
φόμενο εναντίον τον καί εναντίον 
τών μεθόδων του. Περιμένει λοι
πόν μέ αγωνία μπροστά στο τηλέ
φωνο, γιά νά μάθη αν κατεστάλη 
τό κίνημα καί αν τά νευρόσπαστά 
του, μεταχειριζόμενα τις γνωστές 
δολοφονικές μεθόδους των, επέ
πλευσαν καί πάλι. Σέ μιά στιγμή  
όμως ό Ψευτο Ναπολέων σταυ
ρώνει τά χέρια του — χειρονομία 
προσφιλής ατούς κομποτίνους τοϋ 
είδους του — στέκεται μπροστά σ’ 
ένα μεγάλο πορτραϊτο του καί α
πευθυνόμενος προς αυτό τό ρωτά μέ 
λύσσα:

— Γιά πές μου, αν επικρατήσουν 
οί εχθροί μου, τι θά γίνη τότε;

- Κ α ί  τό πορτραϊτο του, διερ- 
μηνεϋον τήν γενική άγανάκτησι, τον 
άπαντά:

—Άπλούστατα. ’Εμένα θά μέ 
ξεκρεμάσουν, ενώ εσένα θά σέ κρε
μάσουν...

— Μιά όμάς άπό παιδιά τής Τζιο 
βανέτζα ( ’Ιταλικής νεολαίας) κον 
βέντιαζαν γιά τούς σύγχρονους με 
γάλους άνδρες τής άνθρωπότητος' 
Τό κάθε παιδί λέει τί θά ήθελε νά 
είναι, αν ήταν γιος ενός άπό τούς 
μεγάλους άνδρες. ’Έρχεται καί ή 
σειρά τοϋ Ούμβέρτου.

— Καί σύ, Ονμβέρτε, τί θά ήθελες 
νά είσαι, άν ήσουν γιος τοϋ Μουσσο- 
λίνι; — ’Ορφανός, απαντά ό τε
τραπέρατος Ούμβέρτος.

— Καί τό εγχώριο χιούμορ δέν 
ύπελείφθη τις ημέρες τοϋ πανεθνι
κού συναγερμού. Κι έσκάρωσε — με
ταξύ άλλων — καί τό άκόλουθο χα
ρακτηριστικό τραγουδάκι:

Σάν σ’ άρέση Μουσουλίνι 
ξαναπέρασε άπό ’δώ.
Νά σέ μάθουν οί ευζώνοι 
άρκουδιάρικο χορό..!
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Κ ΑΘΩΣ οί πρώτες ψιχάλες έφθασαν άραιές, χαϊ
δεύοντας απαλά τά κιτρινισμένα φύλλα, φάνη

κε πιά γιά καλά, πώς τό Φθινόπωρο είχε φθάσει. 
Τό άρωμα των χρυσανθέμων μπήκε μεθυστικό μέχρι 
βαθειά στις στολισμένες κάμαρες. "Ενα κοπάδι 
χελιδόνια τραβά κατά τό μακρυνό Νοτιά. Τό Φθι
νόπωρο έφθασε!..

"Ολα παίρνουν τό δικό τους καινούριο ρυθμό!. . 
"Ολα μιλούν τή γλώσσα τής δροσιάς. "Υστερα άπό 
τήν κάψα τήν καλοκαιρινή, ή κρύα άνατριχίλα τού 
Φθινοπώρου άποτελεΐ δώρο Θεού.

Χωρίς άλλο τό Φθινόπωρο είναι πιά γεγονός. . . 
Λίγη νοσταλγία, χρυσωμένα κλαδιά, γκρίζα σύννε
φα καί βροχή, βροχή, βροχή...

Τό μελαγχολικό Φθινόπωρο ήλθε καί πάλι εφέ
τος, όπως πέρσυ, όπως πρόπερσυ, όπως κάθε χρόνο...

«Στρώθηκε» άχόρταγη ή φαμελιά μπροστά στό 
«μαγικό» νεόφερτο κουτί, παρακολουθώντας άτέ- 
λειτα σήριαλς, άνοιξαν οί μπουτίκ γιά τή νεολαία, 
ξαναλειτούργησαν τά ’Ινστιτούτα καί οί Οίκοι υψη
λής μόδας. . . Ό λα στό ρυθμό τού Φθινοπώρου. . .

Φαίνεται όμως, πώς όσο κι’ άν οί χοντρές στα
γόνες χτυπούν άκόμη άπειλητικές τά τζάκια, όσο 
κι άν τά γκρίζα βαρειά σύννεφα δίνουν τό «χρώμα» 
τους στά μαγεμένα φθινοπωρινά δειλινά, όσο κι άν 
τό φρεσκοσκαμμένο χώμα προκαλεΐ μέ τή μυρωδιά 
του, τό παληό, τό άξέχαστο τό «μελαγχολικό» Φθι
νόπωρο άνήκει πιά στήν ιστορία. Μάταια οί νο- 
σταλγοί του, «άδιόρθωτοι» τροβαδούροι τού «πα- 
ληού καλού καιρού», τό άναζητοΰν, άλλοτε στις κι- 
τρινισμένες σελίδες τών βιβλίων, άλλοτε στά αξέ
χαστα ώραϊα τραγούδια κι’ άλλοτε στούς στίχους 
τών ποιητών τών περασμένων γενεών. Ένα άπάνθι- 
σμα άπό τά ποιήματα αύτά χαρίζομε στούς άνα- 
γνώστες μας, σάν ρεφραίν τής βροχής, πού ορμητικά 
πέφτει στά τζάμια, μαζύ μέ μιά δροσερή ευχή, γιά 
ένα όμορφο, χαρούμενο Χειμώνα. Έγραφε λοιπόν 
μέ τή στοχαστικότητα πού διακρίνει τό στίχο του ό 
Κώστας Ούράνης, σέ μιά στιγμή αύτοσυγκεντρώ- 
σεως:

Θά πεθάνω ένα πένθιμο τοϋ Φθινοπώρου δείλι μές στήν 
κρύα μου κάμαρα δπιος έζησα μόνος· στήν στερνήν μου ά- 
γωνίαν μου τή βροχή θέ ν’ άκούω καί τούς γνώριμους θο
ρύβους πού σκορπάει ό δρόμος.

Τό πρωτοβρόχι, μέ τό μονότονο, γοργό κελάδη
μά του, υποδέχεται ό Λάμπρος Πορφύρας:

Καλώς το! Κι’ ήρθες νά μάς πεις καί πάλι πρωτοβρόχι 
στή στέγη τό μονότονο, γοργό κελάδημά σου 
σά μιας παλιάς άγάπης μου, έδώ στήν έρμη κόχη 
θά πλάσω καί θά όνειρευτώ βροχή τό φάντασμά σου.

Θά ίδώ τά μάτια σου τά ύγρά, τά σκοτεινά, τά πλάνα 
τό φόρεμά σου τό θολό, πού υφαίνεις άπ’ τά νέφη 
καί θά σ’ άκούσω νά χτυπάς — ώ, τ’ ούρανοϋ τσιγκάνα 
στού παραθύρου τά γυαλιά τό θλιβερό σου ντέφι.

Καί σέ ένα άλλο ποίημά του ό Ούράνης καί πάλι 
συλλογίζεται τις νέες τών έπαρχιών, πού τις «βλέ
πει» θλιμμένες πίσω άπό τις μισάνοιχτες γρίλιες:

Τις νέες συλλογίζομαι στις άπομακρυσμένες 
τις έπαρχίες, τά χλωμά καί γκρίζα δειλινά 
όταν πίσω άπ’ τό τζάμι τους κοιτάν στηλά τό δρόμο 
κι’ άναστενάζουνε γιατί κανένας δέν περνά.

Τις συλλογιέμαι στις θαμπές τοϋ Φθινοπώρου ήμέρες 
όταν κοιτάνε τή βροχή νά πέφτει στήν αύλή τους 
κι’ άναση κώνουν στούς στενούς τούς ώμους τους τό σάλι 
γιατί ενα ρίγος παγερό νοιώθουν ώς τήν ψυχή τους.

Πού άνταλλάσσουν κάρτ ποστάλ—«ιδίως τοπία καί άνθη»— 
καί διατηροϋν ρομαντική, κρυφά, άλληλογραφία 
μ’ έναν άγνωστον, πού μ’ άπειρα χαρίσματα τόν πλάθουν 
κι’ έκεΐνος είναι ένας γραφεύς σέ κάποια Δημαρχία.

Πού γράφουν καλλιγραφικά—καί μ’ άνορθογραφίες— 
σκέψεις μέσ’ σέ λευκώματα παρμένες στά βιβλία 
καί πού μέ μελαγχολικά ψευδώνυμα ύπογράφουν 
όπως «’Ανέραστος ψυχή» ή «Θλιβερά καρδία».

Όμορφα, γεμάτα λυρισμό είναι τά «πρωτοβρό- 
χια» τού Δροσίνη:

Μέ τά πρωτοβρόχια θάρθουν τά μηνύματα 
τοϋ χειμώνα: τό ποτάμι θά θολώση 
θά τριζοβολοϋν ξερά τά πλατανόφυλλα 
θά κρυώση ή νύχτα καί θά μεγαλώση.

θά δροσοσταλάζουν κόκκινα τά κούμαρα 
κυκλαμιές θ’ άνθοϋν στέ χώμα ταίρια - ταίρια 
θά καπνίζουν σφαλιστά τά χωριατόσπιτα 
καί θ’ άρχίσουν τά σπιτιάτικα νυχτέρια.

Γύρω άπό ένα ξερό δαφνόφυλλο θά φιλοσοφήση 
ό τραγικός Κώστας Καρυωτάκης:
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"Ενα ξερό δαφνόφυλλο τήν ώρα αυτή θά πέσει 
—τό πρόσχημα τοΟ βίου σου — καί θ’ άπογυμνωθεΐς.

Μέ δέντρο δίχως φύλλωμα θά παρομοιωθεϊς
πού τό χειμώνα άπάντησε στού δρόμου έκεϊ τή μέση.
Κι’ άφοϋ πιά τότε θάναι άργά νέες χίμαιρες νά πλάσεις 
ή άκόμα μιά έπιπόλαιη συμβατική χαρά 
θ’ άνοίξεις τό παράθυρο γιά τελευταία φορά 
κι’ όλη τή ζωή κοιτάζοντας ήρεμα θά γελάσεις.

Κουρασμένος άπό τά καλοκαιριάτικα λιοπύρια ό 
Λαπαθιώτης, άνυπομονεΐ νά φθάση τό Φθινόπωρο 
μέ τις πλατιές βαριές του στάλες:

Βαθύ χινόπωρο, πόσον καιρό σέ καρτερώ
μέ τϊς πλατιές βαριές σου στάλες·
τών φύλλων άραχλοι χαμοί, τών δειλινών άργοϊ καημοί
πού μέ μεθούσατε τϊς προάλλες.. .

Κι’ ό ’Αριστομένης Προβελέγγιος τραγούδα τούς 
γερανούς, πού ακούραστοι «σάν λόγχη μελανή
σχίζουν τόν αέρα»:

Φθινοπωρινή βραδιά 
ό ήλιος βασιλεύει 
δέ σαλεύουν τά κλαδιά 
φύλλο δέν σαλεύει.

Καί ή γριά πού περπατά 
στό ραβδί γερμένη, 
στέκει καί τά χαιρετά 
λέγει λυπημένη:

Καί περνούν οί γερανοί 
ταξιδεύουν πέρα 
καί σά λόγχη μελανή 
σχίζουν τόν άγέρα.

«Στό καλό, χρυσά πουλιά 
στό καλό νά πάτε! 
πίσ’ όταν γυρνάτε;»

’Ασύγκριτος λυράρης τοΰ στίχου ό Κώστας Χα- 
τζόπουλος, συνδυάζει τό Φθινόπωρο μέ τις αισθη
ματικές του άνησυχίες:

Έλα μέ ρόδα τοΰ Φθινόπωρου 
νά στεφανώσω τά μαλλιά σου 
αύτά ταιριάζουν όμορφότερα 
στή χλωμιασμένην όμορφιά σου.
Νά τά κοιτάζω πού τριγύρω σου 
θά πέφτουνε ξεφυλλισμένα 
όπως όλόγυρα στή νιότη σου 
τόσα όνειρά μου είδα σβησμένα.

Τά καλοκαίρια μ’ έψησαν καί τά λιοπύρια τά βαριά 
κι’ οί ξάστεροι ουρανοί οί γαλάζιου 
άπόψε μοϋ ποθεί ή καρδιά, ποτέ νά ρθεϊ μές στά κλαδιά 
ό θείος βοριάς καί τό χαλάζι.

Θά τελειώσουμε μέ τό μεγάλο Νομπελίστα ποιητή 
μας, τό Γιώργο Σεφέρη. Γράφει γιά τό Φθινόπωρο:

Τώρα βυθίζομαι στήν πέτρα 
ένα μικρό πεύκο στό κόκκινο χώμα 
δέν έχω άλλη συντροφιά.

"Ο,τι άγάπησα χάθηκε μαζί μέ τά σπίτια 
πού ήταν καινούργια τό περασμένο καλοκαίρι 
καί γκρέμισαν μέ τόν άγέρα τοΰ Φθινόπωρου.

Πιστεύομε, πώς τό σύντομο ταξίδι μας στά ολό
δροσα γραφικά δρομάκια τοΰ Φθινοπωρινού στίχου 
άπετέλεσε μιά όαση νοσταλγίας γιά τούς παληότε- 
ρους κι’ έδωσε μιά γεύση «τοΰ κόσμου πού πέρασε» 
στούς πιό καινούριους. Τοΰ κόσμου, πού όσο κι αν 
είναι χθές, άποτελεΐ σήμερα άνάγκη, ύστερα άπό τήν 
τραγική έπικράτησι της μηχανής σ’ όλες τις πτυχές 
τής ζωής μας.
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«Είναι πιό άόοκοιίο νά είσαι άπιιρέ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ 0!
Ε ΙΝΑΙ πολύ πιό δύσκολο νά είσαι καλός 

ιερέας, παρά καλός μυστικός πράκτο
ρας. Αύτό υποστηρίζει ό Ούϊλλιαμ 

Τζόρνταν, ό όποιος, άφοΰ πέρασε μιά ό- 
λόκληρη σχεδόν ζωή έπί κεφαλής μιας 
νεοζηλανδικής υπηρεσίας άντικατασκο- 
πείας, χειροτονήθηκε έν συνεχείς λει
τουργός τοϋ Ύψίστου.

«Γιά νά άσκής κατασκοπεία, νά διευ- 
θύνης μία μυστική υπηρεσία, λέει ό ιε
ρέας, χρειάζεται μεγάλη δόση θάρρους 
καί ευφυΐας. Γιά νά είσαι, όμως, καλός 
ύπηρέτης τοΰ Θεού, οτήν πραγματική 
σημασία τής λέξεως, δέν χρειάζονται 
μόνον ευφυΐα καί θάρρος, άλλά καί πί
στη καί υψηλές ηθικές άρετές».

Ή  χειροτονία τοΰ ιερέα Ούϊλλιαμ 
Τζόρνταν έγινε τελευταίως στή Ρώμη, ό
που καί έτέλεσε τήν πρώτη του λειτουρ
γία. «Ήταν στιγμές μοναδικές, θείες, είπε 
ό πατήρ Τζόρνταν, περιγράφοντας τήν 
τελετή. Ό  πόλεμος, τό είδος τής έργασίας 
μου, μοΰ έχουν σκληρύνει τήν καρδιά. 
Δέν συγκινοϋμαι εύκολα. 'Ωστόσο, σ’ αυ
τή τήν έκκλησία, τήν βυθισμένη στό ημί
φως, μέ τούς πνιχτούς ήχους τοϋ αρμονίου, 
στό θέαμα τών πιστών πού προσεύχον
ταν, δέν κατώρθωσα νά συγκρατήσω ένα 
δάκρυ. Στήν ήλικία τών έξήντα έτών, ή 
άπόκτηση τής πίστεακ γίνεται κάτι θαυ
μάσιο».

ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ. . .

Ή  έπιθυμία νά πλησιάση στόν Θεό, 
νά μπή στήν ύπηρεσία του, άρχισε νά γί
νεται συνείδηση στόν συνταγματάρχη 
Ούϊλλιαμ Τζόρνταν έδώ καί δέκα πέντε 
χρόνια. Ό  πόλεμος είχε τελειώσει πριν 
μιά δεκαετία. "Ενας πόλεμος σκληρός, 
άνηλεής, πού εκείνος είχε γνωρίσει κυ
ρίως στήν Ευρώπη, έπί κεφαλής μιάς ει
δικής μονάδος δολιοφθορέων, πού είχε 
σάν άποστολή νά διολισθαίνη στις έχ- 
θρικές γραμμές γιά νά προλειάνη τά έδά- 
φη στά άγγλικά στρατεύματα. "Ενας πό
λεμος πού τόν είχε γεμίσει μέ άγωνία καί 
πόνο, άγχος καί τύψεις, γιά τήν άγριότη-

'Ο ταγματάρχης Τζόρνταν, 
άφοΰ πέρασε μιά ολόκληρη 
ζωή στις άγγλικές μυστικές 
ύπηρεσίες, έγινε έπειτα ίε- 
ρεύς. Κατά τήν διάρκεια τής 
κατοχής είχε δράσει και στήν 
Ελλάδα. Στό πόλεμο - λέγει 
τώρα ό πατήρ Τζόρνταν - τό 
καλό από τό κακό μπερδεύον
ται τόσο, πού στό τέλος κο
πιάζεις νά καταλάβης τήν ά- 
λήθεια. Ό  μόνος τρόπος γιά 
νά άποφύγης τήν σύγχυση 
είναι νά μή γίνωνται πόλε
μοι. Και ό Θεός είναι άκρι- 
βώς ή έκφραση τής ειρήνης, 
τής άγάπης, τής άδελφότη- 
τος.

Δεξιά: Ό  Ούϊλλιαμ Τζόρνταν, όταν ήταν ακό
μα ταγματάρχης τοϋ ’Αγγλικού στρατού. ’Απέναντι: 
Ό  Τζόρνταν Ιερωμένος, διδάσκει άπό τοϋ αμβωνος.
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τοϋ θεού παρα μυατικός πρίετωρ»

ΕΙΑ ΣΤΟΝ AMBDNA
τα μέ τήν όποια είχε διεξαχθή, αγριότητα 
πού ό ίδιος είχε ύποχρεωθή νά συμμερι- 
σθή. Χίλια έπεισόδια στριφογύριζαν στή 
σκέψη του σάν αίχμηρές άναδρομές ένός 
παρελθόντος καί ανατάραζαν τήν συνεί
δηση ένός ανθρώπου θαρραλέου, αλλά 
καί τίμιου.

"Οπως όταν, τόν Φεβρουάριο τοϋ 1943, 
είχε άναλάβει μέ τήν μονάδα του νά ένι- 
σχύση ένα τμήμα "Αγγλων πεζοναυτών 
πού είχαν άπομονωθή σέ ένα χωριό, έναν- 
τίον τοϋ όποιου έκινοϋντο δύο ιταλικές 
θωρακισμένες μονάδες. Ό  Τζόρνταν καί 
οί άνδρες του παρακολουθούσαν τήν πο
ρεία τών ιταλικών μονάδων, κατατοπίζον 
τας μέσω τοϋ άσυρμάτου τήν βρεταννική 
διοίκηση. Ξαφνικά, μιά νύχτα, ή μία ιτα
λική μονάδα άλλαξε κατεύθυνση γιά νά 
έπιπέση καί νά καταστρέψη τις βρεταννι- 
κές προφυλακές. Ό  έλιγμός είχε έπιτυ- 
χία, χάρη στις πληροφορίες πού είχαν 
δώσει οί κάτοικοι τών γειτονικών χωριών. 
Στήν μονάδα τοϋ Τζόρνταν άνετέθη ή 
σκληρή άποστολή νά βρή τούς χωρικούς, 
πού είχαν μεταβληθή σέ κατασκόπους καί 
νά τούς έκτελέση. Καί ό Τζόρνταν έξετέ- 
λεσε πλήρως τήν άποστολή του.

Αίμα. Βία. Σφαγές. Χρειάστηκε ή ή- 
ρεμία τής θεολογικής σχολής τοϋ Σίν- 
τνεϋ, γιά νά μπορέση ό Ούΐλλιαν Τζόρ
νταν νά συγκεντρωθή, νά μελετήση, νά 
προσευχηθή καί νά ώριμάση ή σκέψη του.

«Τώρα, περισσότερο άπό ποτέ, έπιθυ- 
μώ νά δράσω, νά μετάσχω στή ζωή. Στό 
παρελθόν έδρασα, συμμετείχα, πρός μία 
κατεύθυνση. Τώρα θέλω νά συμμετάσχω 
πρός μία άλλη, ύπό τήν έννοια τοϋ πάστο- 
ρος τών ψυχών, τοϋ κήρυκα τής άγάπης 

V πού ό Χριστός έφερε στόν άνθρωπο. Είναι 
μία άποστολή πού αισθάνομαι βαθύτατα, 
τήν όποια θέλω νά έκπληρώσω μέ όλες 
μου τις δυνάμεις. Στόν πόλεμο δέν σκό- 

L τωσα μόνο. Έσωσα ζωές. Τώρα έλπίζω 
νά σώσω καί μερικές ψυχές, παρ’ όλο 
πού, όπως είπα, ή άποστολή αύτή είναι 
πολύ πιό δύσκολη».

Ένα άλλο έπεισόδιο άπό τήν πολεμική 
δράση τοϋ Ούίλλιαμ Τζόρνταν άναφέρε- 
ται στήν Ελλάδα, τόν Μάιο τοϋ 1943. 
Οί κομμουνιστικές άνταρτικές όμάδες εί
χαν συλλάβει τόν ταγματάρχη τοϋ έλλη- 
νικοϋ στρατού Πέτρουλα, πού συνεργα
ζόταν μέ τήν άγγλική άποστολή. Ό  τα
γματάρχης Πέτρουλας έκρατεΐτο σέ ένα 
ορεινό χωριό. Στά διαβήματα τών Βρεταν-

νών, οί κομμουνιστές άπαντοΰσαν ότι ό 
Πέτρουλας δέν ήταν αιχμάλωτος καί ότι 
ήταν έλεύθερος νά φύγη. ’Αλλά ή μονάδα 
τοϋ Τζόρνταν είχε διαφορετικές πληρο
φορίες, μερικές άπό τις όποιες μάλιστα 
ύποστήριζαν ότι ό ταγματάρχης είχε έκ- 
τελεσθή. Χωρίς νά διστάση ό Ούίλλιαμ 
Τζόρνταν έπεσε μέ άλεξίπτωτο στήν πε
ριοχή όπου έκρατεΐτο ό Έλληνας άξιω- 
ματικός καί παρουσιάστηκε στό στρατό
πεδο τών κομμουνιστών άνταρτών.

«'Ηλθα νά πάρω τόν ταγματάρχη Πέ
τρουλα», είπε στόν έπί κεφαλής. «Άν 
θέλη νά σάς άκολουθήση, είναι έλεύθερος. 
’Αλλά δέν θά θελήση», τοϋ άπάντησαν. 
Καί ό Τζόρνταν είχε ήδη πάρει τήν πρώτη 
θετική άπάντηση: τήν βεβαιότητα δηλα
δή ότι ό Έλληνας άξιωματικός ήταν ζων
τανός.

Ό  Τζόρνταν ζήτησε νά μιλήση μέ τόν 
Πέτρουλα. «Δέν βλέπετε τήν κατάσταση; 
τόν ρώτησε ό Έλληνας άξιωματικός. 
Μόλις κινηθούμε, θά μάς πυροβολήσουν». 
Ό  Τζόρνταν όμως, ήταν πεισματάρης. 
«’Ακολουθήστε με. Δέν θά τολμήσουν νά 
πυροβολήσουν». Καί πιάνοντας «άγκα- 
ζέ» τόν Έλληνα άξιωματικό, πήρε τόν 
δρόμο πού όδηγοϋσε έξω άπό τό χωριό. 
Οί άντάρτες πράγματι πυροβόλησαν, άλλά 
οτόν άέρα. Γιά λόγους έκφοβισμοΰ. Έτσι 
ό Πέτρουλας έπανήλθε στήν βάση του.

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΒΟΜΒΕΣ

«Βέβαια, λέει ό ιερέας Τζόρνταν, στόν 
πόλεμο τό καλό άπό τό κακό μπερδεύον
ται τόσο, πού στό τέλος κοπιάζεις νά κα- 
ταλάβης τήν άλήθεια. Ό  μόνος τρόπος 
γιά νά άποφύγης τήν σύγχυση είναι νά 
μήν γίνωνται πόλεμοι. Καί ό Θεός είναι 
άκριβώς ή έκφραση τής ειρήνης, τής ά
γάπης, τής άδελφότητος».

Ιερέας σέ ήλικία έξήντα έτών, ό αίδε- 
σιμώτατος Τζόρνταν πιστεύει μέ όλη τήν 
άδιαλλαξία πού χαρακτήριζε τήν ζωή του.

«"Οταν άρχισα νά «συνομιλώ» μέ τόν 
Θεό, κατάλαβα ότι ένας γεννημένος μα
χητής. όπως έγώ, δέν ήταν δυνατόν παρά 
νά γίνη στρατιώτης του. Οί μάχες τών 
άνθρώπων προκαλοΰν νεκρούς, αίμα, ο
δύνη. Ό λοι μας σκοτώσαμε στόν πόλεμο. 
’Αντίθετα, οί μάχες τοϋ Θεοϋ προκαλοΰν 
ήρεμία ψυχής, έσωτερική άνακούφιση. 
Καί τήν έκκρηξη τών βομβών άντικαθι- 
στοϋν οί γλυκείς ήχοι τής καμπάνας, ή

άγάπη άντικαθιστά τό μίσος. Όταν άρ
χισα νά συνειδητοποιώ αυτά τά πράγματα, 
ήταν σάν νά άνακάλυπτα έναν καινούργιο 
κόσμο. Καί σ’ αύτόν τόν καινούργιο κό
σμο θέλω νά ζήσω, σ’ αυτόν τόν καινούρ
γιο κόσμο νά προσφέρω τήν συνδρομή 
μου σάν πιστός ύπηρέτης τοϋ Θεοϋ. Σέ 
λίγο, θά ξαναγυρίσω στήν πατρίδα μου, 
στήν Νέα Ζηλανδία. Καί έκεΐ, στήν ένο- 
ρία μου, σέ ήλικία έξήντα έτών, ό αΐδε- 
οιμώτατος Τζόρνταν, πρώην μυστικός 
πράκτορας τής Αύτοΰ Βρεταννικής Με- 
γαλειότητος, θά ξαναρχίση νά πολεμά. 
Ένα διαφορετικό όμως πόλεμο».

N.V.
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ
Του Ακαδημαϊκού κ. Π. Χ Α Ρ Η

Ε ΙΧΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ πιά τό καλοκαίρι. 
Καί χαιρόμουν τήν άρχή τού φθινο
πώρου μαζί μέ μιά συντροφιά, πού 

κι’ αύτή δεχόταν μ’ εύχαρίστηση τό 
ήπιο φώς του.

ΣυζητοΟσα μ’ έναν άπό τούς σημερι
νούς νέους πού δέν περιορίζονται νά 
γεύονται μέ άπόλαυση τά μικρά καί τά 
μεγάλα άγαθά, άλλά θέλουν καί νά τά 
έξηγοΟν. Βέβαια, εύκολο είναι καί άκίν- 
δυνο νά έγκωμιάσεις, — καί νά δικαιο
λογήσεις τό έγκώμιό σου, — έναν άνοι- 
ξιάτικο ή εναν καλοκαιρινό καρπό, άφού 
πρώτα εΰφράνεις τό λάρυγγά σου, ή καί 
πριν άκόμα δοκιμάσεις τόν καρπό, όσο 
τόν βλέπεις νά λάμπει μέ τά χρώματά 
του ή νά σπαταλά τό άρωμά του. Ένα 
κεράσι, λ.χ., στήν ώρα του, είναι ένα 
αληθινό έργο τέχνης, πού μόνο δύο ά- 
θώα παρθενικά χείλη μπορούν νά τό 
συναγωνιστούν. Ούτε εύκολο όμως είναι 
ούτε άκίνδυνο νά έξηγήσεις γιατί έμεινες 
ώρες όλόκληρες άμίλητος μέσα σ’ ένα 
δάσος, μπροστά σέ μιά θάλασσα ή ά- 
πάνω άπό έναν κάμπο σκαρφαλωμένος 
σέ ψηλή ράχη.

— Εύκολο δέν είναι, παρατήρησε ό 
συνομιλητής μου, ίσως όμως είναι εύκο- 
λώτερο τώρα, τό φθινόπωρο, ή τό καλο
καίρι, παρά τό χειμώνα.

Καί μέ τή σειρά τών σκέψεων πού τόν

όδήγησαν σ’ αύτή τήν παρατήρηση, τήν 
άπροσδόκητη καί τήν παράδοξη, άνανέ- 
ωσε τή συζήτηση άλλά καί τήν έφερε 
στό δρόμο τής έρευνας, έκεΐ πού εύρισκε 
ό νέος φίλος μου τή σπάνια καί διαρκέ
στερη άπόλαυση.

Ζούσαμε, στή βεράντα ψηλού σπιτιού, 
μακριά άπό τήν ’Αθήνα, τήν ώρα, πού 
περισσότερο άπό τό κορμί άνασαίνει ή 
ψυχή. Ό  άργός φθινοπωρινός ήλιος είχε 
έπιτέλους άποφασίσει νά κάνει τό τελευ
ταίο του βήμα καί νά βρεθεί πίσω άπό 
τό άντικρινό βουνό, τό φώς έγινε λιγό
τερο, όσο μπορεί νά δεχτεί ένα μεσογεια
κό μάτι, καί τά πράγματα, τό ένα έπειτ’ 
άπό τ’ άλλο, έδειχναν σιγά-σιγά πιό ή
ρεμο, πιό άληθινό τό πρόσωπό τους. Τό
τε είδαμε καθαρότερα καί τό δασάκι πού 
έτοιμαζόταν νά περάσει άκόμη μιά νύχτα 
στά πόδια τού βουνού, καί τή θάλασσα 
πού είχε άδειάσει άπό τόν ποικιλόχρωμο 
πληθυσμό τής ήμέρας, άπό όμορφιές κι’ 
άπό άσκήμιες, άπό φίλους της άληθινούς 
κΓ άπό πειρατές τής άκρογιαλιάς, κ’ είχε 
μείνει μ’ ένα βαρύ καΐκι καί μέ λίγες βαρ
κούλες, πού μέσ’ στή μπουνάτσα άργά κι 
άνεπαίσθητα λικνίζονταν γιά νά δείχνουν 
τήν άναπνοή της, τή ζωντάνια τού γαλα
νού κορμιού της. Είδαμε καί όσα άλλα 
χάνονταν, όσα άλλα λειώνουν μέσα στό 
πολύ φώς τής ήμέρας, καί είπαμε νά τολ
μήσουμε: νά βάλουμε σέ τάξη τις έντυ-

πώσεις μας, πού είχαν άρχίσει νά γίνον
ται σιωπηλός ρεμβασμός, καί νά μετρή
σουμε, δηλαδή νά τήν καθορίσουμε καί 
νά τήν κάνουμε άντικειμενική άξία, τήν 
όμορφιά, έτσι όπως ήταν άπλωμένη κάτω 
άπό τό παρατηρητήριό μας, άκίνητη καί 
παραδομένη στήν περιέργειά μας. Ψιθύ
ρισε ό φίλος μου:

—Ή  όμορφιά δέν διδάσκεται. Τήν βλέ
πεις, τήν αισθάνεσαι καί τήν θαυμάζεις, 

Καί χωρίς ν’ άνησυχεϊ μήπως έπεσε 
σέ καμιά κοινοτοπία, πρόσθεσε:

— Τό καλοκαίρι είναι ό καλύτερος δά
σκαλος τής όμορφιάς. Μάς πηγαίνει πιό 
συχνά στή Φύση καί μάς άφήνει ώρες 
καί ώρες νά τήν δούμε, νά τήν δούμε 
άπό πολύ κοντά, καί καλύτερα νά τήν 
αισθανθούμε.

Τώρα είχε πει μιάν άλήθεια. Καί δέν 
άργησε νά συμπληρώσει:

—Όταν πολύ αίσθανθούμε, άρχίζουμε 
καί νά θαυμάζουμε άληθινά. Άπό κεί 
όμως, άπό τόν άληθινό θαυμασμό, άρχί- 
ζει καί ή έρμηνεία τής όμορφιάς.

Κατάλαβε ό νέος φίλος μου ότι πλη
σίασε σέ κάπως στέρεο έδαφος. Κ’ έγινε 
ύμνητής. Τό καλοκαίρι έπαιρνε πιά, στά 
λόγια του, τό κύρος μεγάλου δασκάλου. 
Ήταν ή μόνη καί ή άλάνθαστη Αίσθητι- 
κή. Καί δέν τού έφτασε όλόκληρο τό δει
λινό, γιά νά κάνει τό έγκώμιό της. Άρ>
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χισε νά κατεβαίνει από τό βουνό τό 
πρώτο διακριτικό σκοτάδι καί ό φίλος 
μου δέν είχε τελειώσει ακόμα: Θ’ άκουγε 
τόν ένθουσιασμό του κ’ ή νύχτα, θά τόν 
άκουγαν κι άλλες, πολλές νύχτες, όσες 
ίσως νύχτες θά περνάγαμε μαζί, μακρυά 
άπό τήν ’Αθήνα καί κοντά σ’ αύτή τήν 
ήσυχη άκρογιαλιά. ’Αλλά ένα αθώο πεί
ραγμα μάς έρριξε πάλι στή σιωπή:

—Ώστε έχουμε, άν όχι άλλο τίποτα, 
τούλάχιστον τήν... καλοκαιρινή ερμηνεία 
τής ομορφιάς, είπα.

Ό  νέος φίλος μου δέν ένοχλήθηκε 
άπό τό πείραγμα. Μόνο πού μέ κοίταξε 
αμίλητος στά μάτια, κοίταξε έπειτα μα
κριά, στό θαλασσινό σκατάδι, καί περί- 
μενε.

Το χιούμορ καί τό ανέκδοτο συν- 
ώδευαν κατά τό διάστημα τον 'Ελ- 
ληνοϊταλικοϋ πολέμου την ψυχολο
γική άμυνα τόσο τοΰ πληθυσμού δσο 
καί των ηρωικών πολεμιστών μας 
στην πρώτη γραμμή τού μετώπου. 
Τήν ξιφολ.όγχη τού φαντάρου συντρο
φεύει τό ανέκδοτο καί τό καυστικό 
χιούμορ, πού πολλές φορές είναι α
κόμα πιο κοφτερό. ’Ακολουθούν με
ρικά χαρακτηριστικά άπ’ αυτά:

'Όταν έπεσε ή Κορυτσά, στό θέ
ατρο «Άλάμπρα» έλεγαν σ’ ένα. 
διάλογό τους ό Πρινέας μέ τή' Ρένα 
Ντόρ: Ρωτάει ό φαντάρος ένα μά
γειρα έστιατορίου :

— Τί φαΐ έχει σήμερα;
— Γάλλους ψητούς.
— Τόσους ’Ιταλούς πιάσαμε και 

σύ πήγες νά ψήσης Γ άλλους !!
❖* *

Στήν έπιθεώρησι «Μπράβο Κολ- 
λονέλο» τοΰ Θεάτρου «’Αλίκης», ρω
τάει ό Μουσσολίνι τόν στρατηγό 
Σοντοϋ μέ ποιο τρόπο θά κατακτηθή 
ή Ελλάδα; Καί ό Σοντοϋ τοϋ άπαντά:

’Ά ν  χαμηλώ - αν χαμηλώναν τά 
βουνά στήν Πίνδο καί στό Δρίσκο 
θά βλέπαμε τί θάξιζε ... τό μακαρόνι

Μίσκο !
** *

11 ροχωρώντας οί "Ελληνες στό 
έδαφος τής Βορείου Ήπείπου, κατα
λαμβάνουν τήν μιά μετά τήν άλλη 
τις διάφορες πόλεις, μεταξύ των ο
ποίων καί τό λιμάνι των 'Αγίων 
Σαράντα. 'Οπότε κυκλοφορεί μεταξύ 
των κατοίκων τό εξής- άνέκδοτο : 
— Κάποιον "Αγιο έχουν οί 'Έλληνες 
καί νικούν.

—"Εναν μόνο ; Σαράντα καϋμένε !
Η«* *

Όλες οί ελληνικές έφημερίδες τής 
έποχής άφιερώνουν ειδικές στήλες 
συνεργασίας των άναγνωστών, γιά

—'Υπάρχει ομορφιά σέ μιά καταιγίδα 
ή σέ μιά φουρτούνα; τόν ρώτησα.

—’Ασφαλώς.
— Καί είναι λιγότερη, είναι μικρότερη 

ή ομορφιά αύτή, έπειδή δέν έχουμε τήν 
ευκαιρία ή καί τήν έπιθυμία νά τήν βλέ
πουμε συχνά κι άπό κοντά;

Ο νέος φίλος μου δέν άποκρίθηκε, Μά 
κ’ έγώ δέν βιάστηκα νά τοΰ πώ ότι ύπάρ- 
χει άκόμα ένας διδάσκαλος τής ομορφιάς, 
ό χειμώνας, σπουδαιότερος ίσως άπό τόν 
άλλο δάσκαλο, άπ’ αύτόν πού είχε ανα
καλύψει, άπό τό καλοκαίρι. Καταφύγαμε 
κ’ οί δυό στό σκοτάδι τής φθινοπωρινής 
έσπέρας κι ένώ δέ βλέπαμε, αισθανόμα
στε άκόμη μιάν ομορφιά, τήν πλάση σέ 
ώρα γαλήνης, τήν πλάση όλη σ’ αύτή τή

μικρή καί ήρεμη γωνιά τοΰ Ιαρωνι- 
κοΰ.

Δέν ξέρω άν συμφωνήσαμε ό φίλος μου 
κ’ έγώ. Ήταν όμως φανερό ότι κ’ οί δυό 
διδάσκαλοι τής ομορφιάς, καί τό καλο
καίρι κι ό χειμώνας, είχαν χάσει τό κύ
ρος τους. "Οπως καί κάθε άλλος διδά
σκαλος τής όμορφιάς. Κ’ έμενε πάντα 
λόγος στερεός καί δίδαγμα χρήσιμο ή 
παλιά, ή παμπάλαια αλήθεια πού λέει ότι 
μποροΰμε νά έρευνοϋμε γ ύ ρ ω  άπό τήν 
ομορφιά, όχι όμως καί μ έ σ α  στήν ο
μορφιά. στήν ευεργετική της έπίδραση 
καί όχι στόν πυρήνα της, όχι στό μυ
στικό της. πού είναι έώτασφραγισμένο 
όπως τόσα καί τόσα άλλα μυστικά τοΰ 
κόσμου τούτου.

’Έτσι γελούσαν 
τό 40

'Ελλάδος θά παιανίζουν 
εις πολύ εϋθυμον τόνον, τό πένθιμον 
έμβατήριον !...

** *

τηXτο

Βερσαλλιέρος: Ντοϋτσε στείλε μας 
κανένα βαπόρι, γιατί όπως πάμε 
θά μάς ρίξουν στή θάλασσα.

τόν πόλεμο καί τις νίκες. Διακρί- 
νονται όμως οί στίχοι τοϋ έθνικοϋ 
μας ποιητοϋ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
πού δημοσιεύτηκαν σέ όλες τις έφη
μερίδες καί μεταδόθηκαν καί από 
τό Ραδιόφωνο.

«Αύτό κρατάει άνάλαφρο μεσ’ 
τήν άνεμοζάλη 
τό άπό τοΰ κόσμου τή βοή 
πρεσβυτικό κεφάλι.
Αύτό τό λόγο θά σάς πώ, δέν 
έχω άλλο κανένα, 
μεθύστε μέ τ ’ άθάνατο κρασί 
τοΰ Είκοσι "Ενα».

*Hi *
Στήν εφημερίδα «Άκρόπολις» δη

μοσιεύεται τότε ή έξης άγγελία :
— «Εντός των λίαν προσεχών η

μερών θέλουσι λάβει χώραν εις τήν 
Βόρειον ’Ήπειρον αγώνες δρόμου καί 
φυγής άπό τούς παγκοσμίου φήμης 
Ήττα-λούς δρομείς, Σοντοϋ, Πράσκα 
καί Σία. Κατά τήν έκτέλεσιν τών 
άγώνων θά παρευρεθώσιν, ώς θεαταί, 
'Έλληνες φαντάροι, οί όποιοι θά έμ- 
ψυχώνουν τούς δρομείς μέ τό γνω
στόν : ’Αέρα... ’Αέρα...

Αί στρατιωτικαί καί ναυτικαί μου-

Στήν έφημερίδα « Καθημερινή » 
ής 28 Δεκεμβρίου 1940, γράφτηκε 
ό έξης : Σήμερα τά κίτρινα τράμ 

τρέχουν πολύ καί δέν προλαβαίνουμε 
νά έπιβοΰμε. Είναι, βλέπεις, καί αυ
τά ιταλικής κατασκευής!...

*
*  *

' Η Μουσσολινική ’Ιταλία έχει 
έξευτελισθή. Οί στρατηγοί τοΰ Ντοΰ- 
τσε, Πράσκα, Σοντοϋ, Καμπαλλέρο 
διαδέχονται ό ένας τόν άλλον. Γρά
φει λοιπόν τό «’Έθνος» τής 17ης 
Δεκεμβρίου 1940 :

ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ 
«Ζητούνται ’Αρχιστράτηγοι 
πεπειραμένοι λίαν.
Γράψατε: ’Ιταλίαν».

** *
Οί γελοιογραφίες, οί σατυρικοί 

στίχοι καί οί καθημερινοί διάλογοι 
εις βάρος τών φασιστών έπιδρομέων, 
έδιναν καί έπαιρναν. Γράφει τότε ή 
«Καθημερινή» γιά τή μάχη τής Πίν
δου τόν έξής διάλογο :
— Τί χρειάζεται γιά τήν εποποιία 
τής II ίνδου;

— "Ενας νέος Πίνδαρος!
*

Hi Η«

Τό πνεύμα όμως εις βάρος τής 
φασιστικής ’Ιταλίας, δέν ήταν μόνο 
φαινόμενο έλληνικό. Τήν δη Δεκεμ
βρίου ό ραδιοφωνικός σταθμός τής 
Βοστώνης έλεγε τά έξής: Εις τό
’Αλβανικόν μέτωπον ή προέλασις 
τών Ελλήνων ύπήρξε τοιαύτη, ώστε 
ήνάγκασε τούς Γάλλους στρατιώτες 
τής Γαλλο-ιταλικής μεθορίου νά ά- 
ναρτήσουν τήν έπιγραφή :

«'Έλληνες στρατιώται, σταματή
στε πλέον!’Εδώ Γαλλία!»
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Ψυχαγωγία - νέο στυλ. «"Αν δέν βρουν σέ κάτι νά πιστεύουν οι νέοι τής Ευρώπης θά στραφούν στο έγκλη
μα», λέει ό Ζώρζ Μπιγιώ.

ΜΙΑ ΤΡΕΑΑΗ ΤΡΕΑΑΗ ΝΕΟΛΑΙΑ!...
ΕΝΑΣ ΓΑΛΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

Α Ν Η ΝΕΟΛΑΙΑ της Εύρώπης 
δέν βρή κάποιο ιδανικό νά στη- 

ριχθή πάνω του, δέν θά πάμε καθό
λου καλά. Αύτή είναι ή γνώμη τοϋ 
Γάλλου κοινωνιολόγου Ζώρζ Μπι- 
γιώ, όπως τή διατύπωσε σέ συνέν- 
τευξί του εις τό Παρίσι.

ΕΠΕΙΤΑ άπό χρόνια μελέτης 
των συνηθειών τής νεολαίας, ό 
Μπιγιώ έφτασε στο συμπέρασμα, 
ότι τό πρόβλημα των σημερινών 
«την - έϊτζερς» είναι ή έλλειψι ιδα
νικών.

«Πριν άπό λίγες δεκαετίες — λέει 
ό Γάλλος επιστήμων — δέν έλειπαν 
τά κίνητρα γιά άγώνες. Τά σύνορα 
τών χωρών ήσαν άκόμη ρευστά,
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ύπήρχαν έξωτερικοί εχθροί, πού έ
πρεπε νά άντιμετωπισθοϋν. 'Ο νέος 
μεγάλωνε, αν μη τι άλλο, μέ πατριω
τικά συναισθήματα».

Ή  έλλειψι άξιόλογης επικοινω
νίας μεταξύ τών διαφόρων λαών 
ένίσχυε τά συναισθήματα αύτά, πού 
άπό μόνα τους άποτελοϋσαν ένα εί
δος ιδανικού.

Ή  επικοινωνία

ΣΗΜΕΡΑ — συνεχίζει ό Γάλ
λος ήθολόγος — τά πράγματα έχουν 
άλλάξει. Μόδες, συνήθειες, εφευ
ρέσεις καί ιδέες ταξιδεύουν έλεύ- 
θερα καί άπό τή μιά χώρα στην άλλη.

Τά σύνορα παγιώθηκαν. Ό  σύγ
χρονος νέος δέν έχει νά άντιμετω- 
πίση άπειλές άπ’ έξω, ούτε τό αί
σθημα τοΰ αποκλεισμού.

«Πρέπει, λοιπόν, νά βρή άλλα 
κίνητρα γιά τή φυσική του ορμή 
καί άλλες διεξόδους...

«Γιά ένα διάστημα, προπάντων 
άπό τό 1950 έως τό 1965, ή μουσι
κή καί οί τέχνες έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στή ζωή τών νέων. "Αγγλοι, 
Γάλλοι, Σουηδοί, Γερμανοί, μάθαι
ναν νά παίζουν κιθάρα, προσπαθού
σαν νά φτιάξουν συγκροτήματα, 
τραγουδούσαν. . .

»ΤΗρθε υστέρα ή άπελευθέρωσι 
τών ήθών καί ή άποθέωσι τοΰ σέξ.



Πολλά ταμπού έπεσαν. Οί νέοι έμα
θαν νά βρίσκωνται μαζί, νά δια
σκεδάζουν μαζί καί εμφανίστηκε 
στην Εύρώπη για πρώτη φορά σέ 
μεγάλη έκτασι, τό φαινόμενο των 
παντρεμένων φοιτητών — πού έπαψε 
όμως τά τελευταία χρόνια νά είναι 
τής μόδας.

Οί διασκεδάσεις

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, κατά τον 
Ζώρζ Μπιγιώ, είναι ότι τά ιδανικά 
δεν έφευρίσκονται: Πρέπει νά υπάρ
χουν άπό μόνα τους, μέ την μορφή 
κυρίως σοβαρών εθνικών ή προσω
πικών αναγκών.

«Ένας νέος 18 — 20 ετών, πού 
ζή σήμερα σέ μιά μεγάλη εύρω- 
παϊκή πόλι, είναι κατά κανόνα χορ
τάτος, καλοντυμένος, ωραίος καί 
έξυπνος. Τίποτε δεν τον άπειλεΐ 
καί τό μέλλον του είναι, λίγο - πολύ, 
δισφαλισμένο άπό τό κοινωνικό σύ
στημα, μέσα στο όποιο ζή. Τί νά ζη- 
τήση λοιπόν — τί νά θέση ώς ιδα
νικό του;».

Μη έχοντας τίποτε νά ζητήσουν ή 
νά προσφέρουν σ’ ένα κόσμο, πού 
είναι ήδη άρκετά οργανωμένος, πολ
λοί νέοι κατά την τελευταία δεκαετία 
άπέκτησαν «χόμπυ» καί τό έρριξαν 
στις διασκεδάσεις: Μουσική, θορυ
βώδεις συγκεντρώσεις, μοτοσυκλέτ- 
τες — νά μερικά άπό τά χαρακτη
ριστικά τών ένδιαφερόντων τής νεο
λαίας σ’ ολόκληρη την Εύρώπη.

Τό μάθημα

«ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, πού θά μπορού
σαν νά δώσουν στά παιδιά τους ιδα
νικά, δεν ξέρουν κι’ αύτοί σέ τί νά 
πιστέψουν, λέει ό Μπιγιώ. 'Ο ρυ
θμός τής ζωής είναι ταχύς, δέν επι
τρέπει γιά τον μέσο εργαζόμενο 
ούτε πολλές σκέψεις καί στοχασμούς, 
ούτε άμφιβολίες.

«’Επιτρέπει όμως μερικές πεζές 
βεβαιότητες, πού συνδέονται κυρίωί 
μέ την επαγγελματική πρόοδο. 'Υ
πάρχει όμως μιά διαφορά μεταξύ 
τής παλαιότερης γενεάς καί τής και
νούργιας: «Γιά τούς πατέρες τών 
σημερινών παιδιών, ή έπαγγελματι- 
κή προκοπή σήμαινε, ότι έπί τέλους 
θά αποκτούσαν μ’ αύτήν ό,τι τούς 
είχε λείψει: Μιά ζωή σέ ανεκτό 
επίπεδο καί τά πιο στοιχειώδη 
άγαθά, πού τούς είχαν στερήσει οί 
πόλεμοι.

«’Αντίθετα, γιά τά παιδιά, ή 
επαγγελματική πρόοδος καταντά αύ- 
τοσκοπός. Δέν έχει νά τούς δώση 
τίποτε περισσότερο άπ’ ό,τι ήδη δια
θέτουν. Πολλοί νέοι αποκτούν σή
μερα ένα αύτοκίνητο χωρίς νά έργα- 
σθούν καθόλου —· επειδή οί γονείς 
τους μπορούν νά τούς τό προσφέρουν, 
γιατί έβγαλαν μέ καλό βαθμό τό Γυ
μνάσιο...».

Τά παιδιά αύτά, συνεπώς, λέει ό 
Μπιγιώ, δέν έχουν σέ τί νά ελπί
ζουν: Μπορούν μόνο νά όνειρεύων- 
ται άπλώς ένα άλλο αύτοκίνητο, πιο 
δυνατό.

«Τό μάθημα ιδανικών, πού παίρ
νουν άπό τούς γονείς τους, δέν είναι 
άρκετό. Οί γονείς, άπορροφημένοι. 
μέ τον άγώνα τής έπιβιώσεως, δέν 
έχουν νά διδάξουν παρά πώς νά 
βγάζη κανείς χρήματα καί πώς νά 
τά ξοδεύη. Τά παιδιά κουράζονται 
άπ’ αυτή τή μονοτονία...».

Οί συνέπειες

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ τής έλλείψεως 
ιδανικών είναι, κατά τον Μπιγιώ, 
φανερές. Οί νέοι τής Εύρώπης ρέ
πουν στο έγκλημα: Είναι ή μόνη 
πράξι, πού τούς προσφέρει συγκινή
σεις, άπρόοπτα, διακρίσεις.

Οί κλοπές — ιδίως αύτοκινήτων— 
πολλαπλασιάζοντας Είναι ένας εύ
κολος τρόπος, γιά νά γίνη κανείς 
ήρωας.

Είναι επίσης μιά ψυχαγωγία δύ
σκολη καί απρόσιτη, πού επομένως, 
κατά τή λογική τών νεαρών κλε
φτών, «άξίζει τον κόπο», ένώ όλα 
τά άλλα, ό κινηματογράφος, ή συναυ
λία, ή εκδρομή, είναι απλά πρά
γματα καί τετριμμένα, πού μπορεί 
ό καθένας νά τά κάνη...

"Αν ή φυσική ορμή τών νέων δέν 
διοχετευθή σέ κάποιο ιδανικό, λέει ό 
Γάλλος ερευνητής, «πολύ σύντομα 
ή Εύρώπη θά γεμίση άπό ληστές. 
'Η Δικαιοσύνη πρέπει νά παίξη κι’ 
αυτή τόν ρόλο της, τιμωρώντας αύ- 
στηρά τούς νεαρούς κακοποιούς.

«’Από τήν άλλη μεριά, τό Σχολείο 
πρέπει νά βελτιωθή, ώστε νά καλ- 
λιεργή πληρέστερα τήν προσω
πικότητα τών μαθητών καί νά μή 
τούς φορτώνη άπλώς μέ γνώσεις ά- 
ριθμών καί ψηφίων. 'Η  καλλιέργεια 
τής άνθρώπινης προσωπικότητος: 
Νά ένα πρόχειρο ιδανικό, μέχρις δτου 
βρούμε κάτι καλύτερο . . .». 
Έδημοσιεύθη εις τήν έφ. «ΒΡΑΔΥΝΗ»

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
'Ο Διάβολος γίδια δέν είχε καί γάλα 
πούλαγε.
(Λέγεται γιά όσους έμπορεύονται 
τούς καρπούς τών άλλων)

*

Καινούργια άγάπη έπιασες, παλιά 
μή λησμονήσης.
(σαφής)

*

Πήγαμε στή Γώμη καί δέν είδαμε 
τόν Πάπα.
(Γι’ αυτούς πού άποτυγχάνουν παρά 
τή μεγάλη τους προσπάθεια)

*

Πίττα έχω, έγνοια έχω, κι’ ά 
φάνε νά ξεννοιάσουν.
(Λέγεται γιά τούς φυγόπονους πού 
θέλουν ν’ άποφύγουν τις φροντίδες).

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
•  Ή  γυναίκα τού δίκαιου ’Αρι
στείδη, τού πολιτικού πού είχε, ώς 
γνωστόν, άφοσιωθή τελείως στις 
ύποθέσεις τής πατρίδος του, μιά 
μέρα τού είπε:

«Τί ωραία θά ήταν αν τά οικιακά 
σου τά θεωρούσες δημόσια καί τά 
δημόσια οικιακά».
•  "Οταν κάποτε ένας Γωμαΐος, ό 
Μέτελλος Νέπως, γιά νά πειράξη 
τόν μεγάλο ρήτορα τής Γώμης Κι- 
κέρωνα τού είπε μέ κακεντρέχεια:

«Κικέρων, έχεις σκοτώσει στή 
ζωή σου περισσότερους μέ τή μαρ
τυρία σου άπ’ όσους έχεις σώσει μέ 
τή συνηγορία σου», εκείνος τού 
άπήντησε: «Ναι, τό παραδέχομαι, 
γιατί έχω περισσότερη φιλαλήθεια 
παρά ρητορική ικανότητα».
•  'Ο Γωμαΐος στρατηγός Λούκουλ- 
λος, γνωστός περισσότερο γιά τόν 
μεγάλο του πλούτο καί κυρίως γιά 
τήν έπιδεικτική πολυτέλεια μέ τήν 
οποία ζοΰσε, ένοιωθε ύπερηφάνεια 
καί καυχιόταν γ ι’ αύτή. Κάποτε, με
ρικούς "Ελληνες πού ήρθαν στή 
Γώμη, τούς φιλοξένησε γιά πολλές 
μέρες. Αύτοί, μέ τήν έλληνική νοο
τροπία τους, ένοιωσαν συστολή καί 
άρνήθηκαν νά δεχθούν άλλη πρόσ- 
κλησι, νομίζοντας ότι γιά χάρι τους 
ξοδεύονται κάθε μέρα τόσα πολλά. 
'Ο Λούκουλλος όμως χαμογέλασε

(Συνέχεια εις τήν σελ. 680)
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΗΒΙΚΗ
Ό  α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  ύ π ό δ ε ι γ μ α  

α ν θ ρ ώ π ο υ  κ α ι  δ η μ ο σ ί ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ

Κ Α ΛΗ  φήμη τ ή ς ’Αστυνομίας 
όέν κερδίζεται τόσον από την 

άρτίαν έν γένει επαγγελματικήν 
κατάρτισιν των αστυνομικών υπαλ
λήλων, όσον από την ποιότητα, 
τον χαρακτήρα και την ηθικήν συγ- 
κρότησιν αυτών, ώς καί από τήν 
συναίσθησιν, τήν όποιαν έχουν περί 
τής σοβαρότητος τής αποστολής 
των έναντι τής πολιτείας καί τής 
κοινωνίας, τήν όποιαν υπηρετούν 
καί τού τρόπου κατά τον όποιον 
οντοι εν γένει διαβιοϋν.

Είναι αληθές, ότι ή άντίλ.ηψις 
ότι οι αστυνομικοί ύπάλληλ.οι υπο
βάλλονται εις σωματικός καί πνευ
ματικός κοπώσεις καί εκτίθενται, 
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των, εις παντοίους κινδύνους 
διά τήν έξνπηρέτησιν τών πολιτών, 
άποτελ.εϊ μίαν εξαιρετικούς καλήν 
καί ΰπηρεσιακώς σνμφέρουσαν φή
μην, ήτις σημαντικώς συμβάλλει εις 
τήν άνάπτυξιν καί διατήρησιν άγα- 
θα>ν σχέσεων τού κοινού μετά τής 
’Αστυνομίας.

Παραλλήλως, όμως, δέον καί οί 
αστυνομικοί ύπάλ.ληλοι διαρκώς νά

ένθυμώνται ότι, λόγω τού ότι φέ
ρουν ιδίαν στολήν καί έκτελ.ονν τήν 
υπηρεσίαν των κατά τρόπον δημό
σιον, έχουν έπηυξημένας ευθύνας 
καί υποχρεώσεις, όσον αφορά τήν 
συμπεριφοράν καί τήν διαγωγήν των 
έν γένει καί ότι τό κοινόν, μ ετ’ ιδιαι
τέρου ενδιαφέροντος, παρακολουθεί 
τάς ένεργείας αυτών καί ελέγχει 
μετά μεγάλης ανστηρότητος τάς τυ
χόν παραλ.είψεις ή παρεκτροπής των.

Α ί Αξιώσεις του κοινού Από τούς 
Αστυνομικούς υπαλλήλους, διά μίαν 
υποδειγματικήν ζωήν, είναι ιδια
ζόντως αύστηραί. Έ φ ’ όσον δέ ού- 
τοι, κατά τά έκτεθέντα, Ασκούν δη
μόσιον λειτούργημα καί ονχί βιοπο
ριστικόν επάγγελμα, πρέπει νά γνω
ρίζουν, ότι δεν δικαιούνται νά έχουν 
ιδιωτικήν ζωήν, Αλλά οφείλουν νά 
είναι εγκρατείς καί νά μεριμνούν 
διά τήν ευημερίαν τών άλλων.

’Από τής εισόδου των, όθεν, εις τό 
’Αστυνομικόν Σώμα καί καθ’ όλην 
τήν διάρκειαν τής παραμονής των 
εις αυτό, ή διαγωγή των, τόσον έν 
υπηρεσία, όσον καί έκτος τούτης, > 
ύπόκειται εις τήν άδνσώπητον έρεν-

Οι αστυνομικοί πρέπει νά ενθυμούνται διαρκώς, οτι λόγω τού ότι φέρουν ιδίαν στο- 
λ.ην και εκτελοϋν την υπηρεσίαν των κατα τρόπον δημόσιον, έχουν έπηυξημένας 
ενθυνας και ύποχρεωσεις, δσον άφορά τήν συμπεριφοράν καί τήν διαγωγήν των 
έν γένει.
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ναν, τον 'έλεγχον και την κριτικήν 
άνάλ.νσιν τον κοινοϋ, το όποιον 
υπηρετούν.

' Ο πολίτης των πόλεων, σήμερον, 
είναι διατεθειμένος νά συγχώρηση 
ή νά κρίνη επιεικώς τάς παρεκτρο
πής ή παραλείψεις οίουδήποτε άλ
λον κρατικού υπαλλήλου, εκτός τού 
αστυνομικού, τον όποιον θεωρεί, 
έν παντι τόπογ και χρόνοι, ιός όρ- 
γανον τής τάξεως, μη δικαιονμενον 
νά έχη ανθρωπίνους αδυναμίας και 
ελαττώματα.

"Εκαστος αστυνομικός υπάλλη
λος, κατά τάς διαφόρους εκδηλώ
σεις αυτού, πρέπει νά έχη νπ’ όψει 
τον, ότι διαχειρίζεται την αξιοπρέ
πειαν καί την ύπόληψιν ολοκλήρου 
τού ’Αστυνομικού Σώματος καί 
ενεκεν τούτον πλήρης σύνεσις, τι- 
μιότης, προσοχή καί ευπρέπεια πρέ
πει νά χαρακτηρίζουν όλας τάς 
πράξεις του.

Πρέπει, εις όλους τους αστυνο
μικούς υπαλλήλους, νά γίνη σννεί- 
δησις ότι ή θέσις αυτών, από τής 
πλευράς ταντης, είναι κατ’ εξοχήν 
λεπτή καί ευαίσθητος καί ότι, ώς έκ 
τούτου, είναι ανάγκη αδήριτος, όπως 
απαντες αποκτήσουν την ικανό
τητα νά ελέγχουν τάς κινήσεις των, 
τον χαρακτήρα, τάς αδυναμίας καί 
τάς επιθυμίας των καί νά είναι 
υπομονητικοί καί ήρεμοι, προς δέ 
νά συνηθίσουν νά ύφίστανται τάς 
ταλαιπωρίας καί τά δεινά τού επαγ
γέλματος των, χωρίς παράπονα καί 
διαμαρτυρίας, άποφεύγοντες νά εκ
δηλώνουν τήν δυσφορίαν καί τάς 
στενοχώριας, τάς οποίας δοκιμά
ζουν, κατά τήν έκτέλεσιν τής υπη
ρεσίας των.

Καί είναι μεν αληθές, ότι ή σχε
τική νομοθεσία καί οί οικείοι κανο
νισμοί, οί διέποντες τήν λειτουρ
γίαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, 
περιλαμβάνουν διατάξεις, αϊτινες 
καθορίζουν τήν υπηρεσιακήν άγω- 
γήν των αστυνομικών υπαλλήλων 
καί ρυθμίζουν τον τρόπον τής συ
μπεριφοράς αυτών έναντι τού κοι
νού, πλήν αύται είναι γενικού περιε
χομένου καί δέ δννανται νά χρησι
μεύσουν ώς οδηγός τής διαγωγής 
των άστυνομικών εις τάς καθημερι
νός έπαφάς μετά των πολιτών.

Τούτου ενεκεν παρίσταται αναγ
καία ή ϋπαρξις ενός κώδικος ηθικής, 
όστις νά καθορίζη, κατά τρόπον λε
πτομερειακόν, ομοιόμορφον καί μό
νιμον, τούς κανόνας τής ορθής ύπη- 
0εσιακής άγωγής τών αστυνομικών 
ργάνων εις όλας τάς ενεργείας,αν-

τών καί ιδιαιτέρως εις ό,τι αφορά 
τάς σχέσεις των μετά τού κοινού καί 
τού όποιου αί βασικοί επιδιώξεις 
νά είναι αί ακόλουθοι:

1) Ή  ηθική άνύψωσις τής θέ- 
σεως τού αστυνομικού επαγγέλμα
τος εις τήν έκτίμησιν τής κοινής 
γνώμης καί ή δημιουργία μεταξύ 
τών πολιτών συνειδήσεως περί τής 
άνάγκης τής εφαρμογής τών νόμων.

2) Ή  ηθική ένίσχυσις τών άστυ
νομικών υπαλλήλων διά τήν μετά 
θάρρους καί άποφασιστικότητος έ- 
κτέλεσιν τών καθηκόντων των.

3) Ή  άνάπτυξις καί διατήρησις 
πνεύματος συνεργασίας τής ’Αστυ
νομίας καί τού κοινού διά τήν εφαρ
μογήν τών νόμων.

4) Ή  συνεργασία τών επί μέ
ρους άστυνομικών υπηρεσιών διά 
τήν άντιμετώπισιν θεμάτων άστυ- 
νομικοϋ ενδιαφέροντος.

5) 'Η  συνεργασία τής ’Αστυνο
μίας μετά τών άλλων δημοσίων άρ- 
χών καί οργανισμών καί ή σύσφιγ- 
ξις τών μεταξύ των επισήμου σχέ
σεων.

Διά τήν έπίτευξιν τών ώς άνω 
επιδιώξεων άπαιτειται, όπως άπαν- 
τες οί άστυνομικοί υπάλληλοι εφαρ
μόζουν μετά πίστεως, σχολαστικό
τητας καί άκριβείας τούς κατω
τέρω γενικούς κανόνας τής ορθής 
υπηρεσιακής άγωγής:

1) Νά είναι εύγενείς, εις πάσαν 
επαφήν των μετά τού κοινού καί ν’ 
άναγνωρίζουν τάς εύθύνας των ώς 
κρατικών οργάνων, προς δέ ιδιαιτέ
ρως πρόθυμοι, καταδεκτικοί καί 
προσεκτικοί προς τούς πολίτας εκεί
νους, οίτινες εύρίσκονται εις άμη- 
χανίαν ή ζητούν συνδρομήν ή πλη
ροφορίας ή επιθυμούν νά υποβάλουν 
παράπονα ή νά δώσουν μαρτυρίαν 
τινά, έν σχέσει μέ θέμα τι άστννο- 
μικοΰ ενδιαφέροντος.

2) Νά διακρίνωνται διά τό θάρ
ρος, τήν γενναιότητα καί τον άλ 
τρουϊσμόν των. Τό κοινόν άναγνωρί- 
ζει ότι οί άστυνομικοί υπάλληλοι 
είναι ψυχολ.ογικιος θαραλέοι καί 
ψύχραιμοι. Τό γεγονός δέ καί μό
νον ότι οϋτοι είναι εφαρμοστοί τών 
νόμων, σημαίνει ότι είναι έξωπλι- 
σμένοι μέ τό άνάλογον άπαγγελμα- 
τικόν θάρρος. Πρέπει όμως νά διευ- 
κρινισθή ότι ή άψήφησις ενός κιν
δύνου διά τής έπιδείξεως άλογί- 
στον ηρωισμού καί γενναιότητος 
δέν είναι εις πάσαν περίπτωσιν πρά- 
ξις συνέσεως.

Τό άληθές θάρρος αυξάνει τήν 
άφοσίιοσιν τών υπαλλήλων προς τήν

υπηρεσίαν καί εξοπλίζει αυτούς μέ 
τό ηθικόν σθένος, τό όποιον τούς 
παρορμά εις τήν έκτέλεσιν τιυν κα
θηκόντων των καί όταν άκόμη πλή
ρως γνωρίζουν τήν σοβαρότητα τού 
κινδύνου, τον όποιον πρόκειται ν’ 
άντιμετωπίσουν.

’Εκτός όμως τού ψυχολογικού 
θάρρους οί άστυνομικοί υπάλληλοι 
καί ιδιαιτέρως οί βαθμοφόροι, πρέ
πει νά έχουν καί τό άνάλογον ηθικόν 
θάρρος, τό έποϊον καθιστά αυτούς 
ικανούς ν’ άναλαμβάνουν μετά παρ
ρησίας τάς εύθύνας τιών πράξεών 
των καί νά μή προσπαθούν νά μετα
θέσουν ταύτας εις τούς άλλους διά 
ν’ άποφύγονν μίαν τιμωρίαν ή μίαν 
προσωπικήν έπίκρισιν.

Πρέπει νά γνωρίζουν ότι τό 
ηθικόν θάρρος καί ή παρρησία είναι 
συνώνυμα μέ τήν άξιοπρέπειαν.

'Η  προσωπική άξιοπρέπεια τών 
άστυνομικιον υπαλλήλων είναι ένας 
άπό τούς ίσχυροτέρους παράγοντας 
διά τήν άπόκτησιν τής δημοσίας έκ- 
τιμήσεως τής ’Αστυνομίας, τό δέ 
παράδειγμα τών βαθμοφόρων αντα
νακλά, λίαν αίσθητώς, έπί τού χα- 
ρακτήρος καί τής υπηρεσιακής άγω
γής τών κατωτέρων.

Οί βαθμοφόροι δέν δύνανται νά 
διατηρήσουν τό κύρος καί τήν έπι- 
βολήν των έπί τών υφισταμένων 
των, έάν υπάρχουν περί αυτών άμφι- 
βολίαι όσον άφορά τήν ηθικήν των 
συγκρότησιν καί τον χαρακτήρά των.

'Ο άμφίβολος χαρακτήρ τού προϊ
σταμένου έχει τήν δυσμενή του 
έπίδρασιν έφ’ όλων τών μελιάν τής 
όμάδος, τής όποιας προϊσταται ού- 
τος.

3) Νά είναι υπερήφανοι διά τήν 
έργασίαν των καί νά πιστεύουν εις 
τήν κοινωνικότητα τού σκοπού των, 
νά θεωρούν δέ τον εαυτόν των δια- 
τεταγμ ένον διαρκώς έν υπηρεσία 
διά τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού, 
τό όποιον υπηρετούν.

4) Νά έξουσιάζονν τον χαρα
κτήρα, τήν γλώσσαν καί τήν δια
γωγήν των, νά μή έρεθίζωνται ευκό
λως ή παρασύρωνται άπό τό πεί
σμα καί άλλας άνθρωπίνους άδυνα- 
μίας καί νά διατηρούν ηρεμίαν προ 
τής ειρωνείας ή τού χλευασμού.

’Οφείλουν νά ένθυμώνται, διαρ
κώς, ότι, ό έν θυμώ διατελών, δέν 
δύναται νά ένεργήση λογικώς καί 
νομίμως καί ότι ή οργή καί ή ύπέα- 
βασις τής έξουσίας καταστρέφουν 
τον έκπολιτιστικόν έργον τής Α 
στυνομίας. Ή  έρις είναι, εις πά - 
σαν περίπτωσιν, σπέρμα πολέμου
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καί συμφοράς καί ουδέποτε στοι- 
χεϊον δημιουργίας.

"Οταν ό άστννομικός ερεθίζεται, 
παύει να έκπληροϊ την άποστολήν 
τον, ή όποια είναι ή ένσάρκωσις 
τοϋ κύρους τής εξουσίας και τής τά- 
ξεως και μεταβάλλεται εις στοι- 
χεϊον ανησυχίας και ακαταστασίας, 
καί γίνεται πολέμιος αυτής ταύτης 
τής τάξεως, την όποιαν καλείται 
νά έπιβάλη.

Πρέπει άπαντες νά γνωρίζουν 
ότι ή υπομονή είναι ή μεγαλύτερα 
έγγύηοις τής τάξεως καί δτι, όταν 
χάνη κανείς τον έλεγχον τοϋ έαυτοϋ 
τον, χάνει καί τον έλεγχον επί των 
άλλων.

5) Νά είναι φιλαλήθεις, άντικει- 
μενικοί, εχέμυθοι καί ειλικρινείς. 
Τό ψεύδος καί ή έλλειψις ειλικρί
νειας είναι μειονεκτήματα, άτινα 
σοβαρώς δυσχεραίνουν τό έργον τοϋ 
αστυνομικού.

'Η  διατύπωσις τής αλήθειας πάν
τοτε καί υπό οίασδήποτε συνθήκας 
αποσπά την έκτίμησιν των πολιτών 
καί πολύ διευκολύνει την δημιουρ
γίαν άγαθών σχέσεων μεταξύ αυτών 
καί τής ’Αστυνομίας.

Τουναντίον, ό ψευδόμενός, τραχύς, 
κακόβουλος, ακριτόμυθος καί εμ
παθής άστυνομικός, προκαλεϊ τήν 
καταφρόνησιν καί τήν απέχθειαν 
των πολιτών καί καθιστά, επιφυλα
κτικούς καί διατακτικούς τούτους 
εις τάς σχέσεις των μετά τής ’Αστυ
νομίας.

’Οφείλουν πάν έμπιστευτικόν, τό 
όποιον άντελήφθησαν ή τούς ένεπι- 
στεύθησαν, νά τό κρατήσουν απόρ
ρητον, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ 
υπηρεσιακού των βίου καί πέραν 
αυτού, εκτός εάν ή άποκάλυψις τού
τον άρμοδίως ανάγεται εις τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.

β) Νά διαχειρίζωνται τήν έξου- 
σίαν των μέ δικαιοσύνην, τιμιότητα, 
ευθύτητα καί άμεροληψίαν καί ν’ 
αποφεύγουν τάς διακρίσεις, αίτινες 
είναι δυνατόν νά δώσουν αφορμήν 
δημιουργίας παραπόνων.

rH  τιμιότης καί ή εύθύτης είναι 
άρεταί, αίτινες έχουν παγκόσμιον 
άπήχησιν.

Ουδεμία άλλη κρατική υπηρεσία 
έχει τόσας ευκαιρίας διά νά επί
δειξη τάς άρετάς αύτάς, περισσό
τερον από τήν ’Αστυνομίαν, αλλά 
καί καμμία δεν έχει τόσην μεγάλην 
ανάγκην νά πράξη τούτο, όσον αυτή.

"Εν μεγάλο ποσοστόν τής δυσμε
νούς κριτικής τοϋ κοινού κατά τής 
’Αστυνομίας οφείλεται, εις τό δτι οι

αστυνομικοί υπάλληλοι, κατά τήν 
άσκηαιν τών καθηκόντων των, με
ροληπτούν ή δεν επιδεικνύουν τήν 
όφειλομένην ευθύτητα.

'Η  αμερόληπτος εφαρμογή τών 
νόμων, ή εύθύτης καί ή τιμιότης 
κατά τήν άσκηαιν τής εξουσίας είναι 
οί πλέον βέβαιοι παράγοντες διά τήν 
έξασφάλισιν τής διαρκούς έκτιμή- 
σεως τής ’Αστυνομίας παρά τοϋ κοι
νού.

7) Νά αποφεύγουν, κατά τήν 
έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των, πά
σαν υπερβολήν ή αδικαιολόγητον 
αυστηρότητα καί νά επιδεικνύουν 
κατανόησιν καί επιείκειαν, εκεί δπου 
τό μέτρον τούτο κρίνεται Αποτε- 
λεσματικώτερον τής ποινής, νά επι
βάλουν δε τούς νόμους φιλοφρόνως 
καί καταλλήλως, άνευ φόβου, κα
κής θελήσεως ή εύνοιας.

8) Ν ’ αποφεύγουν οίανδήποτε βά- 
νανσον έξωτερίκευσιν ή τάσιν τρα- 
χύτητος ή καταπιέσεως τών πολιτών 
καί εναντίον ακόμη εκείνων, οΐτινες 
κατέστησαν ένοχοι Αδικημάτων, οί
ασδήποτε σοβαρότητος. Είναι σπου- 
δαίον νά ένθυμήται πάντοτε ό άστυ
νομικός υπάλληλος δτι τυγχάνει προ
στάτης καί ούχί τύραννος τοϋ κοι
νού. Ή  ’Αστυνομία δεν είναι ή 
αρχή, ή δικαιουμένη νά κρίνη επί τών 
πράξεων τών πολιτών, ούτε ή αρχή 
ή τιμωρούσα τούς άδικοπραγοϋντας. 
Τό καθήκον της είναι νά έξασφαλίζη 
μόνον, διά νομίμου τρόπου, τήν 
προσαγωγήν τού κατηγορουμένου 
ενώπιον τών αρμοδίων δικαστηρίων 
διά νά δικασθή, όπως ό νόμος ορίζει.

9) Ν ’ Αποφεύγουν τον υπερβολι
κόν ζήλον καί τήν έπίδειξιν ασύμ
φορου πολυπραγμοσύνης, νά μή έπη- 
ρεάζωνται από προσωπικά συναι
σθήματα ή τάς προκαταλήψεις των 
ή τούς τυχόν φιλικούς των δεσμούς 
ή αντιπάθειας των.

Λίαν έπιζημίαν υπηρεσίαν προσ
φέρουν οί αστυνομικοί εκείνοι υπάλ
ληλοι, οΐτινες, από επαγγελματικόν 
ναρκισσισμόν, θεωρούν τήν αστυ
νομικήν υπηρεσίαν άρμοδίαν καί 
ικανήν διά τήν ρύθμισιν όλων τών 
θεμάτων, άτινα Ανακύπτουν από τήν 
σνμβίωσιν τών ανθρώπων.

'Η  πολυπραγμοσύνη τών αστυνο
μικών υπαλλήλων είναι, εις πάσαν 
περίπτωσιν, ενοχλητική διά τό κοι
νόν.

Θά πρέπει δε νά γίνη κατανοητόν 
δτι ή ’Αστυνομία σήμερον δεν στενά
ζει Από έλ.λειψιν αρμοδιότητας Αλλά 
Από τήν Ανησυχητικήν ύπερφόρτω- 
σιν τού έργου της.

10) Νά ενθυμούνται διαρκώς δτι, 
ώς εκπρόσωποι τής έννοιας τοϋ Κρά
τους καί ώς φρουροί τών άγαθών τής 
κοινωνίας, έχουν ύποχρέωσιν νά 
καταβάλλουν πάσαν φιλότιμον προ
σπάθειαν διά τήν Αποτελεσματικήν 
προστασίαν τών δικαιωμάτων τών 
πολιτών καί τών δικαιωμάτων αύ- 
τών.

11) Νά συνεργάζωνται πλήρως 
καί άρμονικώς μέ τάς άλλας κρατι
κός υπηρεσίας δι δλα τα θέματα, 
άτινα έχουν σχέσιν μέ τήν τάξιν, 
τήν Ασφάλειαν καί τήν εύημερίαν τοϋ 
κοινωνικού συνόλου, χωρίς ζηλοτυ
πίαν, Αλαζονείαν καί άλλα αισθή
ματα, άτινα Αποτελούν τήν Αφορμήν 
προστριβών καί διενέξεων καί προ- 
καλοϋν δυσφορίαν καί ψυχρότητα 
εις τάς σχέσεις αύτών.

12) Νά καταβάλλουν προσπά
θειας διά τήν δσον ένεστι άρτιωτέ- 
ραν επαγγελματικήν των κατάρτι
α ιν. Νά είναι ευέλικτοι καί νά προ
σαρμόζουν τήν τακτικήν των προς 
τάς απαιτήσεις τοϋ πολιτισμού καί 
τών αναγκών τάς όποιας αντιμετωπί
ζουν καί νά μή ιστανται ψυχροί καί 
Αδιάφοροι παρατηρηταί τών κοινω
νικών προβλημάτων, Αλλά νά λαμ
βάνουν ενεργόν μέρος εις τήν κοι
νωνικήν ζωήν καί ν’ Αναπτύσσουν 
έπιτρεπομένην πρωτοβουλίαν εις 
τήν καθ’ δλου κοινωνικήν δράσιν.

13) Νά διάγουν, τόσον κατά τον 
δημόσιον, δσον καί κατά τον ιδιω
τικόν των βίον, κατά τρόπον υπο
δειγματικόν καί νά καλλιεργούν τήν 
σύνεσιν, τήν εύπρέπειαν, τήν κα- 
λωσύνην καί εν γένει τήν αρετήν.

'Ο ύποδειγ ματισμός είναι μία 
Αρετή, ήτις Απαντάται εις τούς Αν
θρώπους, οΐτινες σκέπτονται διαρ
κώς τήν ευδαιμονίαν τών άλλων καί 
πρέπει νά είναι ή βασική Αρχή παν
τός Αστυνομικού υπαλλήλου, διότι 
ή εύημερία τοϋ κοινού αποτελεί 
καί τήν κυριωτέραν ευθύνην τούτου.

'Ο ύποδειγ ματισμός τών Αστυνο
μικών υπαλλήλων αίσθητώς επηρεά
ζει τάς σχέσεις τοϋ κοινού μετά τής 
’Αστυνομίας καί Ασκεί σοβαρόν έπί- 
δρασιν επί τής ηθικής εν γένει δια- 
πλάσεως τών πολιτών.

Οί αστυνομικοί υπάλληλοι, οϊ- 
τινες είναι υποδείγματα εις τάς φρον
τίδας των διά τήν εύημερίαν τού 
κοινού, πρόθυμοι νά βοηθήσουν τούς 
εν Αμηχανία ευρισκομένους πολί- 
τας, ήρεμοι κατά τήν Αντιμετώπισιν 
τών κινδύνων, σταθεροί κατά τήν 
εφαρμογήν τών νόμων καί Αξιοπρε
πείς εις τάς σχέσεις των μετά τών
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πολιτών, δύνανται νά ώσι βέβαιοι 
δτι θά άποσπάσουν την αγάπην και 
την έκτίμησιν αυτών και δτι, εις πά
σαν περίπτωσιν, δύνανται νά ελπί
ζουν έπι τής συνδρομής τούτων, 
κατά την έκτέλεσιν τής υπηρεσίας 
των.

Είναι δε γνωστόν δτι ή προθυμία 
τών πολιτών νά συμμορφωθούν προς 
τάς οδηγίας και τάς προτροπάς τών 
αστυνομικών υπαλλήλων έξαρτά— 
ται, κατά ένα μεγάλον βαθμόν, από 
την έκτίμησιν, την οποίαν οϋτοι τρέ
φουν προς αυτούς και από την σπου- 
δαιότητα, την όποιαν αποδίδει τό

κοινόν εις τό έργον τής ’Αστυνομίας.
Αλλα την αρετήν, οι αστυνομικοί 

υπάλληλοι, δεν πρέπει νά την γνω
ρίζουν μόνον, αλλά καί νά την α
σκούν. Πρέπει νά ενθυμούνται δτι 
οι απλοί λόγοι δεν άρκούν νά έμπνεύ- 
σουν την καλωσύνην εις πάσαν περί- 
πτωσιν.

Ούτοι δυνατόν νά είναι αποτελε
σματικοί, δταν άπευθύνωνται προς 
άνθρώπους, οϊτινες διακρίνονται διά 
τον χαρακτήρα καί την ευγένειαν του. 
"Οταν, δμως, άπευθύνωνται προς 
ανθρώπους άγενείς, διεφθαρμένους 
καί χυδαίους, είναι, κατά πάντα,

απρόσφοροι νά νουθετήσουν καί νά 
καθοδηγήσουν τούτους εις την άρε- 
τήν.

14) Νά είναι άφοσιωμένοι είς τό 
επάγγελμά των καί πιστώς προση
λωμένοι εις τά εθνικά Ιδεώδη καί νά 
θεωρούν, ώς εξαιρετικόν προνόμιον 
καί ιδιαιτέραν τιμήν των, δτι ή πο
λιτεία είς αυτούς, μετ’ έπιστοσύνης 
άνέθεσε την προστασίαν τών πολυτι
μότερων δικαιωμάτων καί άγαθών 
τών πολιτών της.

15) Νά ενθυμούνται διαρκώς, δτι 
τό θεμελιώδες καθήκον των είναι 
ή έξυπηρέτησις τού ανθρωπίνου γέ-

Ή  προθυμία τών πολιτών νά συμμορφοννται προς τάς οδηγίας και προτροπάς τών αστυνομικών, έξαρτάται, κατά ένα μεγάλο 
βαθμόν, από την έκτίμησιν, την όποιαν τρέφουν προς αύτονς και από την σπουδαιότητα, την όποιαν αποδίδει τό κοινόν είς

τό έργον τής ’Αστυνομίας.
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νους και ή προστασία τών συντα
γματικών δικαιωμάτων τών πολιτώιν 
και δτι, ώς εφαρμοστοί τών'νόμων, 
πρέπει να δίδουν πρώτοι τό παρά
δειγμα τήςύπακοήςκαι τήςσυμμορ- 
φώσεως προς τους νόμους και τους 
κανονισμούς.

’Επί πλέον, νά επιβάλλουν τούς 
νόμους φιλοφρόνως καί με κατάλ
ληλον τρόπον, άποφεύγοντες πάσαν 
έχθροπάθειαν, κακεντρέχειαν, μίσος, 
εύνοιαν ή άλλην έκδήλωσιν μαρτυρού
σαν προκατάληψιν υπέρ ή κατά τού 
παραβάτου.

16) Νά διακρίνωνται διά την ψυ
χραιμίαν καί την αυτοκυριαρχίαν 
των καί κατά την διαχείρισιν τής 
εξουσίας των νά μη σπεύδουν εις 
ένεργείας πριν σχηματίσουν ασφαλή 
καί ακριβή γνώμην περί τής, κατά 
νόμον, επιβεβλημένης λύσεως τών 
υπό την κρίσιν των τιθεμένων θε
μάτων, οϋτε νά μεγαλοποιούν τά 
γεγονότα ή νά προσδίδουν εις αυτά 
χροιάν άλλοίαν εκείνης, ήν έχουν 
ταντα, διότι, εν τή σπουδή των, 
δυνατόν νά μη κάμουν καλήν έκτί- 
μησιν αυτών καί οντω νά κινδυ
νεύσουν νά εκτεθούν καί ενίοτε νά 
καταστούν καταγέλαστοι.

Οί αστυνομικοί υπάλληλοι πρέπει 
νά μή πανικοβάλλωνται από τά γεγο
νότα, όσην δήποτε σοβαρότητα καί 
αν έχουν ταϋτα, αλλά πρέπει νά 
προσπαθούν νά διατηρούν την ηρε
μίαν των καί την γαλήνην των, διότι 
ή γαλήνη δίδει την έντύπωσιν τής 
θελήσεως καί ενισχύει τό αίσθημα 
τής βεβαιότητος καί τής ασφαλείας.

Λέον νά χτννειθίσουν νά μή δρα- 
ματοποιοϋν ποτέ τίποτε, χωρίς όμως 
καί νά εκλαμβάνουν τά τραγικά γε
γονότα ώς άπλά, διότι οντω δια
τρέχουν τον κίνδυνον νά χαρακτη- 
ρισθούν ώς απαθείς ή αδιάφοροι.

Ιδιαιτέρως εις τάς περιπτώσεις 
κινδύνου, δέον ακόμη νά έχουν τήν 
ικανότητα ν’ αποκρύπτουν τάς ανη
συχίας καί τους φόβους των, διότι 
πάσα έκδήλωσις ανησυχίας ή ταρα
χής έχει τεραστίαν έπίδρασιν επί τού 
ηθικού όχι μόνον τών κατωτέρων 
των, αλλά καί τών πολιτών, οΐτινες, 
εις τάς περιπτώσεις ταύτας, πολύ 
υπολογίζουν εις τό πρόσωπον αύταιν 
καί δέν πρέπει ν’ άπογοητεύωνται.

Α ί κινήσεις των πρέπει νά είναι 
ήρεμοι, ή φωνή τοεν σταθερά, ή σκέ- 
ψις των καθαρά καί ή κρίσις των 
θετική.

'Η  ήσυχος στάσις τού αστυνομι
κού ασκεί, κατά κανόνα, ευεργετικήν 
έπίδρασιν εις τά άτομα, ατινα κ.ατέ- 
χονται από νευρικότητα καί ενισχύει

τό κύρος καί τήν έπιβλητικότητα 
τής παρουσίας αυτού.

17) Νά είναι ακριβείς, τακτικοί, 
σοβαροί καί προσεκτικοί.

'Η  ακρίβεια καί ή τάιξις είναι τά 
χατακτηριστικά γνωρίσματα τού κα
λού αστυνομικού υπαλλήλου καί ή 
νπαρξις τών γνωρισμάτων αυτών 
μαρτυρεί τήν άρτίαν συγκρότησιν 
καί λειτουργίαν πάσης αστυνομικής 
υπηρεσίας.

Κατ’ αρχήν οι αστυνομικοί υπάλ
ληλοι, κατά τάς ώρας τής υπηρεσίας 
των, πρέπει νά εύρίσκωνται εις τήν 
θέσιν, εις ήν είναι διατεταγμένοι εις 
υπηρεσίαν καί νά έκτελοϋν τά καθή- 
κοντά των μέ τήν προσήκουσαν σο
βαρότητα, προσοχήν καί ακρίβειαν.
’ Απαγορεύεται δέ εις αυτούς νά δέ- 
χωνται εις τό γραφεϊον των ή καί νά 
πραγματοποιούν άλλαχοϋ επισκέ
ψεις επιλήψιμους ή νά άστείζωνται 
ή νά διασκεδάζουν κατά τρόπον ύπο- 
πιπτοντα εις τήν δημοσίαν άντί- 
ληψιν, διότι, οντω, δίδεται ή έντύ- 
πωσις δτι ούτοι στερούνται αξιοπρέ
πειας καί σοβαρότητος.

'Ο αστυνομικός υπάλληλος πρέπει 
νά είναι σοβαρός καί νά μή προκαλή 
διά τών εκδηλώσεων του τήν θυμη
δίαν, διότι εάν είναι επιπόλαιος καί 
τύπος ελαφρός, εις τό πρόσωπον αυ
τού βλάπτεται τό κύρος τής εξουσίας 
καί ή αξιοπρέπεια ολοκλήρου τού 
’Αστυνομικού Σώματος.

’Επίσης, δέον ν’ αποφεύγουν νά 
συζητούν μεγαλοφώνως καί έν γένει 
να θορυβούν κατά τρόπον δυνάμενον 
ν’ άκονσθή από τό κοινόν, ν’ απέ
χουν δέ καί πάσης έτέρας έκδηλώ- 
σεως, ήτις μαρτυρεί φυγοπονίαν, νω
χέλειαν, ραστώνην καί οκνηρίαν.

Πρέπει νά έκτελοϋν καταλλήλως 
παν καθήκον, τό όποιον έχει άνα- 
τεθή εις αυτούς, νά δέχωνται μετά 
προθυμίας καί άδιαμαρτυρήτως τήν 
καθοδ ήγησιν καί τον έλεγχον τών 
ανωτέρων τιον καί νά μή είναι έγωϊ- 
σται καί άδικαιο λογήτως ευαί
σθητοι.

'Η  άσκησις ελέγχου ανυψώνει τήν 
αστυνομικήν υπηρεσίαν καί διευκο
λύνει σημαντικώς τήν έκτέλεσιν τού 
αστυνομικού έργου, διότι δι αυτού 
επιτυγχάνεται, έφ’ ενός μέν ο έπι- 
μερισμός τής ευθύνης τών άστυνο- 
μικών υπαλλήλων, άφ’ ετέρου δέ ή 
ακριβής καί ικανοποιητική έκτέ- 
λεσις τών καθηκόντων αυτών.

Είναι δέ γνωστόν, δτι ή ακρίβεια 
μιας ένεργείας, έπί τίνος θέματος α
στυνομικού ένδιαφέροντος, προσ— 
φέρει περισσότερα από δσα προσφέ

ρει ή έγκαιρος αναφορά τού αστυνο
μικού περί τού θέματος τούτου.

Ή  δλη έπιδεξιότης καί ή ίκανό- 
της ενός άνθρώπου είναι άνευ ένδια
φέροντος, αν δέν δύναται οϋτος νά 
τάς χρησιμοποιήση καταλλήλως καί 
όταν ή έφαρμογή αυτών καθίσταται 
αναγκαία.

Η  ακρίβεια τού αστυνομικού 
υπαλλήλου δέν είναι αναγκαία μόνον 
εις τάς σχέσεις αυτού μετά τού κοι
νού, αλλά καί εις δλας τάς υπηρε
σιακός ένεργείας αυτού, είτε αύται 
άναφέρονται εις τήν εφαρμογήν τών 
νόμων, είτε εις άλλας εκδηλώσεις 
τής υπηρεσιακής του δραστηριό
τητας.

'Η  αστυνομική έργασία είναι μία 
συνεχής έρευνα καί μία προσεκτική 
παρατήρησις τών πράξεων καί τών 
παραγόντων, οΐτινες έχουν σχέσιν 
μέ τά θέματα τής αστυνομικής άρ- 
μοδιότητος.

Αιά νά γίνουν όμως αποδεκτά τά 
συμπεράσματα αυτής, πρέπει αί 
παρατηρήσεις αύται νά ύποστοϋν 
τήν βάσανον μιας εξαντλητικής έρεύ- 
νης καί νά τύχουν τής άναλόγου με
λέτης, συσχετίσεως καί συγκρίσεως, 
έπί τω τέλει δπως διακριβωθή άπο- 
λύτως ή ακρίβεια καί ή άντικειμενι- 
κότης αυτών.

Τούτου λοιπόν ένεκεν, οί αστυνο
μικοί υπάλληλοι δέν πρέπει ν’ άρ- 
κούνται εις τήν φήμην ή νά στηρί- 
ζωνται μόνον εις τήν άπλήν υπο
ψίαν, άλλα πρέπει ν’ άναζητοΰν 
στοιχεία, ατινα νά- δικαιολογούν 
μετά λόγου τάς κρίσεις καί τά σν- 
μπεράσματά των.

Πρέπει δέ ακόμη νά είναι ακρι
βείς εις πάσαν λεπτομέρειαν τής έρ- 
γασίας αυτών, εις τρόπον ώστε τό 
έργον των νά καθίσταται πλήρες 
καί άδιάβλητον από πάσης πλευράς.

’Επιβάλλεται, δηλαδή, δπως τήν 
αστυνομικήν έργασίαν, μολονότι αυ
τή εις πολλάς περιπτώσεις έμφανί- 
ζεται ώς τέχνη μάλλον παρά ώς επι
στήμη, τήν χαρακτηρίζη έπιστημο- 
νική ακρίβεια καί μεθοδικότης.

Τούτο αποτελεί άπαίτησιν τής 
έξελίξεως τού σημερινού πολιτισμού 
καί μηχανοκινήτου ζωής καί τώ ν , 
έγκληματικών μεθόδων καί είναι τό 
χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα τής 
συγχρόνου άστυνομεύσεως.

Αφ’ ής έποχής, ή άκρίβεια κα
τέστη ουσιαστική ανάγκη διά τήν 
επιστήμην, κατέστη αντη απαραί
τητος καί διά πάσαν αστυνομικήν 
έρευναν καί ιδιαιτέρως δι’ έκεί- 
νας, αιτινες έχουν σχέσιν μέ τήν 
διερεύνησιν έγκληματικιόν ύποθέ-
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σεων, ή περιπλοκή τών όποιων, εις 
ονχ'ι σπάνιάς περιπτώσεις, περιάγει 
εις αμηχανίαν τάς διωκτικός άρχάς 
και θέτει εις μεγάλην δοκιμασίαν 
την επαγγελματικήν επάρκειαν αυ
τών.

Εις ούδεμίαν άλλην περίπτωσιν 
ό κίνδυνος διά μίαν έσφαλμένην άν- 
τίληψιν και έκτίμηαιν είναι τόσον 
μεγάλος, όσον κατά τήν διερεύνη- 
σιν μιας εγκληματικής ύποθέσεως 
και ουδεμία άλλη πλάνη δύναται νά 
είναι τόσον μοιραία και νά προκα- 
λέση τόσον τραγικά αποτελέσματα, 
όσον εκείνη, συνεπεία τής όποιας 
έχει άποστερηθή ή προσωπική ελευ
θερία και κάποτε και ή ζωή αθώων 
ανθρώπων.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι πρέπει, 
επίσης, κατά τήν άσκησιν τιον κα
θηκόντων των, νά είναι προσεκτικοί, 
διότι μόνον διά τής προσοχής επι
τυγχάνεται ή ικανοποιητική άπό- 
δοσις αυτών και προάγεται το όλον 
αστυνομικόν έργον.

' Η  πλειονότης τών επαφών τών 
αστυνομικών υπαλλήλων μετά τον 
κοινού ανάγονται εις τήν άνταλλα- 
γήν πληροφοριών σχετικών με τήν 
τάσιν και τήν ασφάλειαν ή τήν έξυ- 
πηρέτησιν τον κοινού και πρέπει 
νά δίδωνται αυται με ιδιαιτέραν 
προσοχήν, ειλικρίνειαν και σαφή
νειαν, ώστε, εις πάσαν περίπτ ωσιν, 
ν’ άποσπάται ή έκτίμησις και ή 
εμπιστοσύνη τών πολιτών προς τήν 
χρησιμότητα και τήν αξίαν τής 
’Αστυνομίας.

Ή  προσοχή τιον άστυνομικιυν 
υπαλλήλων προς τό καθήκον πρέπει 
νά γίνη μία ακριβής και μόνιμος συ
νήθεια αύτιόν, διότι, ώς γνωστόν, ό 
τρόπος, κατά τον όποιον ούτοι έκτε- 
λ.οϋν τήν υπηρεσίαν των, αντανακλά 
έπ'ι τής όργανώσεως ολοκλήρου τής 
’Αστυνομικής υπηρεσίας καί, ώς εκ 
τούτον, δέον νά έπισύρη ζωηρώς τό 
διαρκές ενδιαφέρον αυτής, ώστε και ή 
ίκανοποιητικωτέρα υπηρεσιακή άπό- 
δοσις τών υπαλλήλων της νά έπι- 
τυγχάνηται καί αί σχέσεις αυτής 
μετά τον κοινού ν’ άναπτύσσωνται 
καί νά διατηρώνται εις ενχάριστον 
σημεϊον.

18) Νά διακρίνωνται διά τήν α
κεραιότητα τού χαρακτήρός των καί 
διά τό έξαίρετον τής ηθικής των αν
τοχής.

Ή  άκεραιότης τού χαρακτήρός καί 
ή ηθική αντοχή είναι βασικά προ
σόντα, άνευ τιον όποιων -δεν δύνα- 
ται νά έννοηθή ή τίμια καί κατά τρό
πον άδιάβλητον διαχείρισις τής αστυ
νομικής εξουσίας.

■ Οι αστυνομικοί υπάλληλοι, κατά 
τήν άσκησιν τών ποικίλων καθη
κόντων των, άιντιμετωπίζονν διαρ
κούς τον πειρασμόν νά χρησιμο
ποιήσουν τήν εξουσίαν των διά τήν 
έξυπηρέτησιν τιον ιδίων των συμφε
ρόντων καί πρέπει νά έχουν τήν 
ικανότητα νά επισημαίνουν εγκαί
ρως αυτόν, ώς καί τήν ηθικήν αν
τοχήν νά τον άντιπαρέρχωνται ά
τρωτοι.

Τό νά νποκύψουν εις ένα πειρα
σμόν είναι ώς νά προδώσουν ολό
κληρον τήν άποστολήν των.

Είναι αληθές, ότι οί αστυνομικοί 
ύπάλ.ληλοι, ιός έκ τής φύσεως τιον 
καθηκόντων των, παρέχουν ενίοτε 
εξαιρετικός υπηρεσίας προς τους 
πολίτας, τους οποίους υπηρετούν, 
τούτο όμως δεν σημαίνει ότι, διά τήν 
υπηρεσίαν των ταύτην, δικαιούνται 
νά αποδεχθούν ανταλλάγματα, έστω 
καί αν οί πολίται, αύθορμήτως καί 
αύτοπροαιρέτως, προβαίνουν εις τοι- 
αύτας προσφοράς, διότι ή αποδοχή 
τών προσφορών αυτών, μοιραίως 
καί άσφαλώς, θά τούς όδηγήση εις 
τήν συνήθειαν ν’ άποδέχωνται εκτά
κτους άμοιβάς καί διά τήν έκτέλεσιν 
τα>ν συνήθων των καθηκόντιον.

Δεν άρνούμεθα βεβαίως ότι ό 
έπαινος καί ή άναγνώρισις έκμέρους 
τών πολιτών τών υπηρεσιών, τάς 
όποιας προσφέρουν οί αστυνομικοί 
ύπάλ.ληλοι προς αυτούς, μεγάλως 
συντελούν εις τήν ηθικήν άνύψωσιν 
τού άστυνομικού επαγγέλματος,πλήν 
πιστεύομεν ότι, δι’ έκάστην τοιαύ- 
την διακεκριμένην υπηρεσίαν, δέον 
νά κρίνηται ικανοποιητική ή παρά 
τής υπηρεσίας προς τούς υπαλλή
λους άπονεμομένη, έκάστοτε, υλική 
καί ηθική άμοιβή, με τήν διαφοράν 
ότι αϋτη πρέπει νά χορηγήται κατά 
τρόπον δίκαιον καί προσεκτικόν 
καί κατόπιν πάντοτε ακριβούς, δι- 
καίας καί προ παντός άμερολήπτου 
έκτιμήσεως τών συνθηκών τής άμει- 
βομένης πράξεως.

Υπάρχουν όμως καί άλλαι περι
πτώσεις, κατά τάς όποιας, αί τοιαύ- 
ται προσφοραί, ούτε αυτοπροαίρετοι 
τυγχάνουν, ούτε γίνονται προς άνα- 
γνώρισιν προσφερθεισών νομίμιον 
εξυπηρετήσεων, άλλ.ά γίνονται αυται 
διά τήν μή εύσννείδητον έκτέλεσιν 
τιον καθηκόντων έκ μέρους τιον 
υπαλλήλων ή καί ένίοτε έξ υπολογι
σμού μορφής, άλλοτε άλλης.

Ουδείς δύναται ν’ άμφισβητήση 
ότι ή αποδοχή τιον τοιούτων προσ
φοροον δέν μαρτυρεί ηθικήν έξα- 
χρείωσιν καί αθλιότητα ασυμβίβα
στον προς τήν αξιοπρέπειαν παντός

τίμιου καί ηθικού ανθρώπου καί 
ιδιαιτέρως τού κρατικού λειτουρ
γού, όστις διαχειρίζεται έξουσίαν.

Οί αστυνομικοί υπάλληλοι δέν 
πρέπει νά είναι αφελείς καί νά πί
πτουν μετά τόσης έπιπολαιότητος 
θύματα τών παγιδεύσεων καί τών 
έκδηλώσεων τής εύνοιας καί φιλο
φροσύνης τής μορφής αυτής, άλλά 
πρέπει νά έχουν τήν ικανότητα ν’ 
αποφεύγουν μετά δεξιοτεχνίας τάς 
πανουργίας καί τάς μηχανεύσεις αύ- 
τάς καί νά ϊστανται ακέραιοι μακράν 
παντός δελεασμού, οίασδήποτε σο- 
βαρότητ ος.

Πρέπει ακόμη νά γνωρίζουν ότι ή 
διαφθορά τού αστυνομικού συχνά 
αρχίζει μέ τήν αποδοχήν παρ’ αυτού 
μικρών καί αθώων φιλοδωρημάτων 
ή έκπτώσεων εις τάς αγοράς των, 
ειδικής φροντίδος, εύνοιας ή άλλης 
τίνος έξυπηρετήσεως έκ μέρους προ
σώπων κατεχόντων θέσεις εις τήν 
κοινωνίαν.

"Απαξ όμως έγένετο τό πριυτον 
βήμα καθίσταται ούτος αιχμάλωτος 
τής απερισκεψίας τον καί υποχεί
ριον τιον δωρητών τον, έφεξής δέ συ
νεχώς περιπλεκόμενος καί έκβια- 
ζόμενος κατέρχεται τήν κλίμακα 
τής διαφθοράς καί βυθίζεται εις τον 
βόρβορον τής ατιμίας.

’Έξυπνοι έγκληματίαι καί απα
τεώνες γνωρίζοντες ότι τό ζωηρότε
ροι’ κίνητρον τής δραστηριότητος 
τον ανθρώπου είναι νά γίνη ούτος 
σπουδαίος εις τήν κοινωνίαν, εις 
τήν οποίαν διαβιοί, έπιστρατεύονν 
όλα τα εις τήν διάθεσίν τιον υπάρ
χοντα μέσα καί χρησιμοποιούν όλας 
τάς μεθόδους διά νά έκμεταλλεν- 
θοϋν τήν ματαιοδοξίαν ταύτην προς 
ίδιον όφελος.

Οί άστννομικοί υπάλληλοι πρέπει 
νά είναι εις όλας των τάς έκδηλώσεις 
σοβαροί καί αξιοπρεπείς καί ν’ Απέ
χουν πάσης ένεργείας, ήτις είναι δυ
νατόν νά δώση αφορμήν νά έκφρα- 
σθοϋν ύπόνοιαι όσον αφορά τον χα
ρακτήρα καί τήν ηθικήν τιον συγ- 
κρότησιν.

Εις τά ιοτα αύτιόν διαρκώς δέον 
νά ήχή ή ρήσις ότι «ή σύζυγος 
τού Καίσαρος δέν πρέπει νά είναι 
μόνον τίμια άλλά καί νά φαίνεται 
τοιαύτη» καί ότι πλούσιος καί συγ
χρόνως τίμιος αστυνομικός είναι δύο 
έννοιαι, αίτινες δέν ενρίσκονται εις 
άγαθάς σχέσεις.

+ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Άστυν. Δ/ντής Α’
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ κ. ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Άηέ fesv

Καμμιά niupa, ιιανένας χαμός, δοο μεγάλος 
uai νάναι, δεν μπορεί νά ββήβη τό 

τραγούδι πού ζή άπό χρόνια πανάρχαια 
μέοα στην Έ λ λ η ν ι α ή  τον ιιαρδιά. Ά πό τό 

χάραμα της ζωής ώς τό βασίλεμά της, 
τό έ θ ι μ ο  υπάρχει οάν ιιυριαρχηιό στοιχείο.

Μ ια ξεχωριστή ποίησι, έναν έντυ- 
πωσιακό παλμό παλληκαριάς, 

εμπιστοσύνης στον άνθρωπο καί τή 
ζωή, έχουν τα έθιμα τοϋ 'Ελληνι
σμού της Κύπρου. Μέσα στο θε- 
σπέσιο μεσογειακό φως", ένας κό
σμος ολόκληρος παραδοσιακής πεμ
πτουσίας γοητεύει μέ την ομορφιά 
του, συναρπάζει καί συγκλονίζει μέ 
τό μαρτύριο καί τον ήρωϊσμό του. 
Καμμιά πίκρα, κανένας χαμός, όσο 
μεγάλος καί νάναι, δεν μπορεί νά 
σβήση τό τραγούδι πού ζή άπό χρό
νια πανάρχαια μέσα στην έλληνική 
του καρδιά. Άπό τό χάραμα τής 
ζωής ώς τό βασίλεμά της, στις μι
κρές ή μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, 
στις εκδηλώσεις τής μεγάλης χαράς 
καί τής περίτρανης πίκρας, τό έθιμο 
υπάρχει σάν κυριαρχικό στοιχείο. 
Τά κάλαντα των Χριστουγέννων 
καί τής Πρωτοχρονιάς, τά λαζαρί- 
τικα τραγούδια, τό άναστάσιμο φως 
πού περνάει στις καρδιές μήνυμα

'Αντιπροσωπευτικός τύπος χωρικού τής 
Κύπρου μας.

άναγεννητικής ελπίδας, τά άπο- 
κριάτικα ξεφαντώματα, οί «Σή
κωσες» όπως τά λένε, οί κούνιες 
τής Λαμπρής, οί προετοιμασίες καί 
τό γλέντι τοϋ γάμου, τό μοιρολόγι 
τοϋ θανάτου, όλα έχουν τά ίδια γνω
ρίσματα τοϋ ενιαίου λαογραφικοΰ 
θησαυροϋ τοϋ Γένους των Ελλήνων.

Άπό την ΐδια την πανάρχαια πηγή 
άναβλύζει τό γάργαρο δροσονέρι. 
Οί άρχαΐες λατρείες παλιότερα καί 
τό άνυπέρβλητο φως τής ’Ορθοδο
ξίας στά νεώτερα χρόνια, δίνουν 
άφορμές πλαστικής αρμονίας στο 
λαϊκό έθιμο μέ τον τρόπο, τήν εύαι- 
σθησία καί τήν τελετουργία πού προ
σιδιάζει στον χαρακτήρα καί τήν 
ιδιοσυγκρασία τού 'Έλληνα. Ή  μα
κρόχρονη έπιβίωσι τοϋ έθίμου, άλ
λωστε, φανερώνει καί τον ευεργε
τικό ρόλο πού διαδραματίζει στήν 
’ίδια τή ζωή ή διατήρηση των πα
ραδοσιακών στοιχείων.

Θρύλοι καί παραδόσεις γιά Ά 
γιους τής ’Ορθοδοξίας καί ήρωες 
τοϋ Ελληνισμού πλημμυρίζουν τήν 
Μεγαλόνησο. Μοναστήρια καί έκ- 
κλησίες πυργώνουν τή λαϊκή πίστι, 
μεγαλώνουν τις ελπίδες, δίνουν τήν 
ομορφιά καί τήν έκστασι, μιά έκστασι 
πού μπορεί νά λυτρώνη τον άνθρωπο

άπό τήν πίκρα καί τήν άπόγνωσι. 
'Υπάρχουν καί στις παραδόσεις και 
στήν πάμφωτη αύτή λαϊκή θρη
σκευτική πίστι ή άρετή τής μεγα
λοψυχίας,’ τό μεγαλείο τής καρτε
ρίας, τό δημιουργικό πάθος τής λευ
τεριάς. Άπό τούς πιο ζωντανούς 
θρύλους, πού ανυψώνουν τήν ιδέα 
τοϋ Ελληνισμού σέ κάστρο περή
φανο τήν περίοδο τού Βυζάντιου, 
είναι τού Διγενή ’Ακρίτα. Παλλη- 
κάρι περήφανο, όμορφο, νά λάμπη 
στήν ομορφιά καί τήν άξιωσύνη, ο 
Διγενής γίνεται ιδέα καί σύμβολο. 
Αύτή τήν έντονη παρουσία του, δια
τηρημένη καί σέ χαρακτηριστικά 
τραγούδια, θά ύπογραμμίση άπό τις 
άρχές τού αιώνα μας ό πατέρας τής 
έλληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πο
λίτης. Σέ σχετικό του άρθρο, πού 
δημοσιεύτηκε στά «Παναθήναια» 
τό 1901, θά προεκτείνη τήν έμμονή 
τών Κυπρίων στή διατήρησι τών 
ελληνικών έθίμων, σημειώνοντας χα
ρακτηριστικά οτι «πλήν τών περί 
τού Διγενή παραδόσεων οί Κύπριοι 
διετήρησαν ιδέας καί δοξασίας αιτι- 
νες καί κατ’ αυτούς άκόμη τούς βυ
ζαντινούς χρόνους είχον καταστή 
έξίτηλοι ή είχον παραφθαρή έν άλ- 
λαις έλληνικαΐς χώραις». 'Ο καθη-
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γητής έξ άλλου τής Λαογραφίας κ. 
Γεώργιος Σπυριδάκης, πού πρα
γματοποίησε ειδική λαογραφικη α
ποστολή στήν Κύπρο το 1960, θά 
σημείωση: «Εις το σύνολόν των αί 
κατά παράδοσιν εκδηλώσεις τοϋ 
λαοϋ τής Κύπρου εις τον βίον του 
(υλικόν, πνευματικόν καί κοινωνι
κόν), παρά τινα ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά εις αύτάς γνωρίσματα εξ 
ειδικών συνθηκών του βίου εις την 
περιοχήν ταύτην καί τών ιστορικών 
τής νήσου περιπετειών, έχουν τάς 
ρίζας των εις τον αυτόν ιστορικόν 
κορμόν ώς καί αί μορφαί τής λαϊ
κής ζωής εις τούς λοιπούς ελληνι
κούς τόπους».

'Η  έντονη θρησκευτικότητα τών 
κατοίκων άποδεικνύεται άπό τις 
πάμπολες έκκλησίες πού υπάρχουν 
στήν Κύπρο, άλλά καί άπό τήν κατα- 
νυξι μέ τήν οποία περιβάλλουν τις 
διάφορες θρησκευτικές έορταστικές 
έκδηλώσεις. Σέ ώρισμένους άπό 
τούς 'Αγίους έχουν προσδώσει ειδι
κές θεραπευτικές ιδιότητες, καί άνά- 
λογη είναι ή λατρεία τών ανθρώ
πων πού ύποφέρουν άπό διάφορες 
άρρώστιες. ’Έτσι, πιστεύουν πώς ο 
"Αγιος ’Ανδρόνικος θεραπεύει τούς 
ρευματισμούς, ή 'Αγία Βαρβάρα 
τον πονόματο, ή 'Αγία Θέκλα τά 
εξανθήματα, ό "Αγιος Μάμας τούς 
πόνους τοϋ λαιμού. 'Ο "Αϊ - Γιωρ- 
γης, λένε, βοηθάει τ ’ άδύναμα παι
διά νά περπατήσουν, καί συνηθί
ζουν τοϋ 'Αγίου Πολυκάρπου νά φυ
τεύουν δένδρα, γιατί έτσι θά κάνουν 
σύντομα μπόλικο καρπό. Στήν Πα
ναγία έξ άλλου, έχουν δώσει χαρα
κτηριστικές έπωνυμίες σέ διάφορες 
έκκλησιές πού τής άφιέρωσαν: ή Πα
ναγιά ή Γαιματοϋσα είναι γιά τήν 
αιμορραγία, ή Γαλατοΰσα για τίς 
γυναίκες πού θέλουν ν’ αύξηθή τό 
γάλα γιά νά θρέψουν τό μωρό τους, ή 
Χρυσοσπηλιώτισσα γιά τά παιδια, 
ή Άσπροβουνιώτισσα γιά τά μάτια. 
Στήν Παναγία Φανερωμένη έπίσης, 
πηγαίνουν οί κοπέλλες τό δειλινό 
κι άνάβουν τά καντήλια μέ τήν έλ- 
πίδα νά τούς φανερώση τή νύχτα 
στον ύπνο τους ή Θεοτόκος τον 
άντρα πού θά παντρευτούν.

Χαρές καί ξεφαντώματα έχουν 
τήν Πρωτοχρονιά, τά Χριστούγεννα, 
τό Πάσχα. Συνήθεια έχουν κ’ έδώ 
νά δίδουν δώρα στά παιδιά πού 
λένε τά κάλαντα καί νά φυλάγωνται 
τό δωδεκαήμερο άπό τούς Σκλα- 
πούνταρους, όπως λέγονται στήν 
Κύπρο οί καλλικάντζαροι. Τήν Πρω
τοχρονιά έπίσης βάζουν στις έξώ-
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πόρτες των σπιτιών κλωνάρια έλιάς. 
Κλωνάρια έλιας θά χρησιμοποιήσουν 
καί τήν Κυριακή των Βαΐων. 1 ά 
φέρνουν οί οικογένειες στην εκκλη- 
σιά, δπου παραμένουν ένα διάστημα 
έκεϊ, ν’ άγιαστοΰνε, να πάρουν τη 
χάρι τοϋ Θεοΰ. "Υστερα τά φέρνουν 
στο σπίτι καί τά χρησιμοποιούν 
γιά γιατρικό. "Ετσι καί κάποιος 
άρρωστήση, τρίβουν τό λιόφυλλο 
σέ νερό καί ποτίζουν τον άρρωστο. 
Τήν Πρωτομαρτιά δένουν στο χέρι 
τους άσπρη, μαύρη καί κόκκινη 
κλωστή, πού θά μείνει έτσι ώς τη 
μέρα της Λαμπρής. Τότε, στην Α- 
νάστασι, σάν εβγουν άπό τήν εκ- 
κλησιά στο προαύλιο, δπου συνή
θως άνάβουν φο^τιές, τη καίνε. Τό 
Σάββατο τοΰ Λαζάρου ό παπάς μέ 
δυο - τρία παιδιά περιέρχεται τα 
σπίτια καί εύλογεΐ τον κόσμο, λέ
γοντας απολυτίκια άλλά καί λαζαρί- 
τικα τραγούδια. Τή Μεγάλη Πέμπτη 
οί νοικοκυρές φέρουν στην έκκλη- 
σιά ένα κανάτι μέ νερό καί τό τοπο
θετούν κάτω άπό τό άναλόγιο, άπό 
δπου ό παπάς λέει τά εύαγγέλια. Τό 
νερό αυτό τό φέρνουν έπειτα στο 
σπίτι καί άναπιάνουν τό προζύμι για 
τά πασχαλιάτικα κουλούρια. Μέ τό 
νερό αύτό πλένονται καί δσοι πα
σχουν άπό πονοκεφάλους. Τά άνθη 
τοϋ Επιταφίου, πού τά τοποθετούν 
στο εικονοστάσι τοϋ σπιτιού, τα 
χρησιμοποιούν έπίσης γιά τον κε
φαλόπονο καί τά μάτια. Στή χαρά 
τής Λαμπρής θά πορευθοΰν δλοι, καί 
σάν γυρίσουν στο σπίτι μέ τήν ανα
στάσιμη λαμπάδα θά πάνε άπό δω
μάτιο σέ δωμάτιο, θά βγοΰν στο 
χαγιάτι καί τήν αυλή, θά κατέβουν 
στον σταΰλο καί τό περιβόλι, νά φέ
ρουν παντού τήν χάρι τοΰ Θεού.

Αύτή ή έγνοια γιά τή χάρι τοϋ 
Θεοΰ δέν λείπει άπό καμμιά λαο- 
γραφική έκδήλωσι τής Κύπρου. Τή 
συμπαράστασι τοΰ Θεοΰ θά έπι- 
καλεσθοΰν δταν κινήσουν γιά τή 
σπορά καί ή θρησκευτική έξαρσι 
θά τούς συνοδεύη τις ώρες τοΰ θε- 
ρισμοΰ. Χαρακτηριστικό είναι πως 
στο τελευταίο δεμάτι θά τοποθε
τήσουν τρεις σταυρούς άπό στάχυα, 
ένώ ό σταυρός θά φαντάζη· έπίσης 
περήφανος στο κέντρο τοΰ άλωνιοϋ.

Στή χαρά τοΰ γάμου τον Θεό, τήν 
Παναγία καί τούς 'Αγίους θά προ- 
σκαλέσουν γιά νά στεριώση τό και
νούργιο σπιτικό. “Ετσι θά ποΰν δταν 
έτοιμάζουν τά προικιά τής νύφης:

"Ενα άπό-τά άντιπροσωπευτικά 
τραγούδια, πού λέγεται τήν δεύτερα 
μέρα τοϋ γάμου, είναι καί τό έξής:

« Ό  νιόγαμπρος εν’ άγγελος τζ’ ή νύμφη 
[εν’ περιστέρι,

ήτανε θέλημα θεοΰ γιά νά γινονσιν ταίρι.
Γαμβρέ, τη νύφη ν’ αγαπάς, νά μην τι)νε 

[ μαλλώνης.
έχε την σά βασίλισσαν τζα'ι νά τήν χαμα

ί  ρώνης.
Νιόννμφη, σν τον νιόγαμβρον πρέπει, νά 

[ τον φοβάσαι
γιατ’ έν’ ό στύλος τον σπιτιού χ έσν 

[λαμπάδα θάσαι.
Γαμβρός μιά βάρκα μάλαμα χ ή νύμφη 

[βέρκ’ άσήμι.
ήτανε θέλημα θεόν τούτ’ ή δουλειά νά

[ γίνη».

Σέ προικοσύμφωνο τοΰ 1756, ες 
άλλου, ή έπίκλησι τοΰ Θεοΰ είναι ή 
πρώτη μέριμνα τοΰ πατέρα. ’Αρχί
ζει μέ τή φράσι: «Εις τό όνομα τοΰ 
Πατρός καί τοΰ ΥΙοΰ καί τοϋ 'Αγίου 
πνεύματος, γένοιτο Κύριε τό έλεος 
σου έφ’ ημάς». Είναι ή πίστι καί ό 
φόβος τοϋ Θεοΰ, στοιχεία πού θε
μελιώνουν σίγουρα τήν άνθρώπινη 
εύτυχία.

Στά παλιότερα χρόνια, ιδιαίτερα, 
πολλοί στήν Κύπρο γίνονταν άδελ- 
φοπητοί. 'Ο Ξενοφών Φαρμακίδης 
στο βιβλίο του «Κυπριακή Λαογρα
φία» διασώζει σχετικά: «Κατά τήν 
παρελθοΰσαν, προ παντός δέ κατα 
τάς προγενεστέρας γενεάς, υπήρχε 
τό έθιμον τής άδελφοποιήσεως τε- 
λούμενον οότω: Δύο ένήλικες στενοί 
καί έκλεκτοί φίλοι άπεφάσιζον νά 
γίνωσιν άδελφοί. Προς τοΰτο μετε- 
βαιναν εις τον ναόν τής ένορίας, δπου 
ό έφημέριος άνεγίνωσκε εύχάς τινας 
έπί των κεκλιμένων εύλαβώς κε
φαλών των, μεθ’ δ διά μικροΰ οξέος 
οργάνου έχάρασσον άμφότεροι επι 
τών δεξιών των βραχιόνων άμυχάς 
τινας έξ ών έρρεον μικραί σταγόνες 
αίματος, είτα ήνωνον τούς βραχίο
νας ώστε αί άμυχαί νά συγκολλή- 
σωσι καί άφινον αύτάς έπί τινα δευ

τερόλεπτα, ϊνα έπέλθη διά τής κυ
κλοφορίας μεΐξις τοΰ αίματός των. 
Οί στενοί ούτοι φίλοι έγίνοντο θετοί 
άδελφοί, άδελφοποιητοί, καί άνελάμ- 
βανον καθήκοντα άλληλοβοηθείας 
ού μόνον μεταξύ των άλλά ,καί με
ταξύ τών οικογενειών των. Ό  δε
σμός ούτος ήτο άρρηκτος.»

Πολύτιμη παρακαταθήκη τών 
λαογραφικών έθίμων τής Κύπρου 
είναι καί τό δίτομο βιβλίο πού άφιέ- 
ρωσε στή Μεγαλόνησο ή μεγάλη 
μας λαογράφος, Άθηνά Ταρσούλη, 
άπό τό όποιο καί ανθολογούμε με
ρικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα. 
Άναφέρονται σέ προλήψεις, δεισι
δαιμονίες, μετεωρολογικές καί ά- 
στρολογικές δοξασίες: «Μία άπό τις 
δεισιδαιμονίες τών Κυπρίων είναι οί 
άποφράδες ημέρες, δηλαδή ή Τρίτη 
καί οί τρεις πρώτες μέρες τοΰ Αύ- 
γούστου, πού τις ονομάζουν «Κα- 
καουσκιές», πιστεύοντας πώς μέσα 
σ’ αύτές υπάρχει ή «κακή ώρα» πού 
φέρνει γουρσουζιά, χωρίς νά ξέρουν 
καί ποιά είναι αύτή ή ώρα. Γιά να 
άποφύγουν τήν ολέθρια στιγμή, άφοΰ 
ποΰνε διάφορα ξόρκια καί λιβανί
σουν τό σπίτι, σταυρώνουν τά χέρια 
καί δέν πιάνουν καμμιά δουλειά. Οί 
Κύπριοι χωρικοί πιστεύουν δτι ο 
Θεός έπιτρέπει στις ψυχές τών ά- 
μαρτωλών νά βγοΰν άπό τήν κόλασι 
τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα καί νά πάνε 
σέ δροσερό τόπο γιά άναψυχή ώς το 
Σάββατο τής Πεντηκοστής, δηλαδή 
τό Ψυχοσάββατο, οπότε ξαναγυρί- 
ζουνε στον "Αδη. Αύτή τήν ημέρα 
οί γυναίκες άποφεύγουν κάθε εργα
σία, δπως τό ράψιμο, τό πλύσιμο κ.α. 
γιατί πιστεύουν πώς οί ψυχές βασα
νίζονται έξ αιτίας τους.

’Από τά χρώματα τής ίριδας προ
φητεύουν αν οί σοδειές είναι καλές
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ή όχι. 'Όταν τό κόκκινο τους χρώμα 
είναι ζωηρό σημαίνει πώς τ ’ άμπέ- 
λια θά βγάλουν πολλά κρασιά. Τό 
λαμπερό πράσινο χρώμα λέει πώς 
θάχουν άφθονη λαδιά καί τό άσπρο 
πλούσια σιτοπαραγωγή. Γιά τούς 
άνεμους πιστεύεται δτι διαφεντεύον
ται άπό τον "Αη Λιάν, πού κανονί
ζει την ορμή ή τό έλαφροφύσημά 
τους. Γι’ αύτό καί όταν θέλουν νά 
λιχνίσουν (άνεμίσουν) στ’ άλώνια 
τά σιταροκρίθαρά τους γιά νά χωρι
στή ό καρπός άπό τον φλοιό, παρα- 
καλοϋν τον Προφήτη νά τούς «πέψη» 
άνάλαφρο άεράκι καί άνάβουν κερά- 
κια προς στο εικόνισμά του»

Στον τομέα τής κυπριακής λαο
γραφίας πρέπει νά εντάξουμε καί τήν 
πλούσια λαϊκή τέχνη τής Κύπρου, 
πού άπλώνεται στήν υφαντική, τήν 
χρυσοχοΐα, τήν ξυλογλυπτική, τήν 
κεντητική καί τήν κεραμική. Διεξο
δικές έργασίες γιά τή λαϊκή τέχνη 
τής Κύπρου μάς έδωσαν ή ’Αγγελική 
Χατζημιχάλη, ή Άθηνά Ταρσούλη 
καί ή ’Αγγελική Πιερίδου. ’Από τά 
πιο χαρακτηριστικά δείγματα τής 
κυπριακής λαϊκής τέχνης είναι τά 
περίφημα λευκαρίτικα κεντήματα, 
γνωστά καί σάν λευκαρίτικες δαν- 
τέλλες. Τά κεντήματα αύτά μέ τά 
λεπτά τους σχέδια καί τήν άριστο- 
τεχνική έπεξεργασία είναι άπό τά 
πιο λαμπρά δείγματα τής έλληνικής 
λαϊκής τέχνης καί άποτελοϋν ήδη 
πολύτιμα κειμήλια μουσείων καί 
ιδιωτικών συλλογών. Ή  ποιητική 
αύτή εύαισθησία τής λαϊκής κεν
τήστρας άπλώνεται καί στον στολι
σμό τής φορεσιάς καί στά ώραΐα 
υφαντά. Στήν κεραμική καί τήν ξυ
λογλυπτική, έξ άλλου, άξιοι τεχνί
τες μάς έδωσαν εξαίρετα έργα.

Πλούσια εύαισθησία, ένας ποιη
τικός άνασασμός, μιά βαθύτερη θρη
σκευτική λυτρωτική δύναμι, ένας 
ηρωικός άπόλογος, διαχύνεται σέ 
ολόκληρη τήν κυπριακή λαογραφία. 
Πάθος ζωής, άναζήτησι τής ομορ
φιάς, πνευματική άνάτασι καί άγώ- 
νας έλευθερίας γίνεται έτσι τό λαϊκό 
έθιμο. Άπό άρχέγονες έλληνικές 
πηγές κρατάει αύτή ή άστείρευτη 
ομορφιά, μιά ομορφιά πού έχει ταυ- 
τιστή μέ τον χρόνο. Καί ό χρόνος 
είναι ή κάθε στιγμή, άλλά καί ή ίδια 
ή αιωνιότητα. Αύτό τό φώς πού 
περιβάλλει τό έθιμο, αύτή ή γοητεία 
πού δέν τελειώνει, αύτή ή πίστι 
πού δέν λιγοστεύει, άλλά μεγαλώ
νει στις πικρές ώρες, αύτή ή ομορ
φιά πού συντροφεύει τήν άνθρώπινη 
παλληκαριά, είναι ή ’ίδια ή έλληνι- 
κή μεγαλωσύνη.

ΣΟΦΟΙ καί μορφωμένοι, άρχοντες 
καί επιστήμονες, άλλά καί άπλοϊ- 

κοί καί μέ ταπεινά έπαγγέλματα ά- 
νεδείχθησαν Μάρτυρες καί ήρωες 
τής χριστιανικής θρησκείας καί τι- 
μώνται σάν’Άγιοι μέ τήν ίδια τιμή.

Αγράμματος καί άπλοϊκός ό Ρέ- 
πρεβος κατήγετο άπό φυλή μισο- 
βάρβαρη. ΤΗταν γιγαντόσωμος καί 
τόσο πολύ άσχημος πού τον έλεγαν 
σκυλοπρόσωπο. "Έκρυβεν δμως μιά 
ψυχή καλοπροαίρετη μέ πολλή κα- 
λωσύνη.

"Οταν στήν Αντιόχεια έξέσπα- 
σαν διωγμοί κατά τών Χριστιανών 
καί είδε τούς είδωλολάτρας νά βα
σανίζουν μέ απάνθρωπο τρόπο τούς 
Χριστιανούς άλλά καί τούς Χριστια
νούς νά ύπομένουν τά φρικτά βα
σανιστήρια μέ καρτερία γιά χάρι του 
Χριστού, πίστεψε κι’ αύτός στον 
Χριστό καί βαπτίσθηκε στήν Α ν
τιόχεια άπό τον ιερομάρτυρα Ε π ί
σκοπο Βαβύλα.

Μετά τήν βάπτισί του κατέφυγε 
στήν έρημο καί ρώτησε ένα ερημί
τη Μοναχό.
•— Τί 7ΐρέπει κι’ έγώ νά κάμω γιά 
νά εύχαριστήσω τον Χριστόν ; Καί 
πήρε τήν άπάντησι:
— Νά δώσης δ,τι έχεις στούς φτω
χούς.
— Μά είμαι πολύ φτωχός, άποκρί- 
θηκε.
— Τότε νά προσεύχεσαι.
— Είμαι δμως άγράμματος, δέν ξέ
ρω νά προσεύχωμαι.
— Τότε νά νηστεύης.
— Γέροντα, έγώ πεινώ, δέν μοΰ είναι 
εύκολο.
■—Τότε, παιδί μου, ν’ άφιερώσης τό

γιγάντιο άνάστημά σου καί τήν κυ
κλώπεια δύναμί σου στήν ύπηρεσία 
τού Χριστού, νά μεταφέρης δηλαδή 
πάνω στούς ώμους σου τούς διαβά
τες σ’ αύτό έδώ τό επικίνδυνο πέρα
σμα αύτού τού χειμάρρου.
■— Αύτό μάλιστα, άγιε γέροντα, θά 
τό κάμω μέ πολλή εύχαρίστησι.

Άπό τήν ώρα έκείνη άρχισε τό 
έργο του. ’Έγινε σωστό μεταφορικό 
μέσο. Σήκωνε στούς πελώριους ώ
μους του τούς διαβάτες καί τούς 
περνούσε στήν άπέναντι όχθη δίχως 
νά ζητά καμμιά αμοιβή.

Κάποτε παρουσιάσθηκε στον Ρέ- 
πρεβο ένα παιδάκι καί τον παρα- 
κάλεσε νά τό περάση στήν άπέναντι 
δχθη. Ό  Ρ έ π ρ ε β ο ς  τό άνέβασε 
στούς ώμους του καί άκουμπώντας 
στο ραβδί του άρχισε νά περνά τον 
χείμαρρο. "Οσο δμως προχωρούσε 
στο χείμαρρο τό παιδί βάραινε. Γε
μάτος περιέργεια άλλά καί άνησυ- 
χία καί φόβο έκαμε προσπάθεια, πέ
ρασε τον χείμαρρο καί ρώτησε τό 
παιδί.
— Παιδί μου, έγώ μετέφερα τόσους 
άνθρώπους καί δέν κουράσθηκα. Πώς 
σύ μικρό παιδί έχεις τόσο βάρος; 
Πές μου τί συμβαίνει;

ΚΓ άκουσε μέ κατάπληξι.
— Καλέ μου, Ρέπρεβε, μήν άπορής, 
γιατί σήκωσες στούς ώμους σου 
Αύτόν πού έπλασεν δλον τον κόσμον.

ΤΗταν ό Χριστός πού τού άποκα- 
λύφθηκε μέ τό σχήμα τού παιδιού, 
γιά νά τον άνταμείψη γιά τήν αγά
πη καί τήν προσφορά του.

Άπό τότε τον Ρέπρεβο τον κα- 
λοΰσαν μέ τό δνομα Χριστοφόρον, 
γιατί έφερε στούς ώμους του τον 
Χριστό.
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"Οταν κάποτε δ Χριστόφορος είδε 
εΐδωλολάτρες πού βασάνιζαν σκληρά 
Χριστιανούς, άγανακτισμένος τούς 
έκανε αυστηρές παρατηρήσεις. Ε 
κείνοι τον κατήγγειλαν στον άρχον
τα τής περιοχής καί σέ λίγες μέρες 
στρατιώται τον βρήκαν νηστικό κι’ 
άποκαμωμένο. Τον συνέλαβαν δίχως 
άντίστασι. "Ενας στρατιώτης θέλον
τας να τον είρωνευθή τοϋ είπεν δτι 
αν μπορή μέ το ξεροκόματο πού 
τούχε άπομείνει να χορτάση δλους 
τούς στρατιώτες, δλοι τους θά πί
στευαν στον Χριστό. Τοΰ Χριστό
φορου τά μάτια έλαμψαν άπδ την 
κρυφή ελπίδα νά τούς κάμη Χρι
στιανούς. Γονάτισε καί μέ καυτά στά 
μάτια δάκρυα παρεκάλεσε τδν Χρί
στο μέ λόγια άπλά, άλλά γεμάτα πί
στη, νά έπαναληφθή τδ θαύμα των 
πεντακισχιλίων.

Καί ώ τοΰ θαύματος. Το ξεροκό
ματο πολλαπλασιάσθηκε κι’ οί στρα- 
τιώται έπεσαν στά πόδια τοΰ Χρι
στόφορου καί ζήτησαν νά γίνουν δλοι 
Χριστιανοί. Κι’ ό Χριστοφόρος γε
μάτος εύτυχία καί χαρά πνευματική 
τούς παρακάλεσε νά φάνε καί ύστε
ρα τούς ώδήγησε στον έπίσκοπο 
Βαβύλα, πού τούς κατήχησε καί 
τούς βάπτισε.

’Αργότερα δ Χριστοφόρος συνε- 
λήφθη καί ώδηγήθηκε στον αύτο- 
κράτορα μέ την κατηγορία δτι ήταν 
Χριστιανός. Στις δελεαστικές προ
τάσεις άλλά καί στις άπειλές τοΰ 
αύτοκράτορα δ Χριστοφόρος δέν έ- 
πείθετο ν’ άρνηθή τδ Χριστό καί νά 
θυσιάση στά είδωλα. Καί φυλακί- 
σθηκε. ’Εκεί δμως δοκιμάσθηκε 
σκληρά ή πίστι, ή σωφροσύνη κι’ ή 
αρετή του. 'Ο διεφθαρμένος αύτο- 
κράτορας έστειλε δύο ωραιότατες 
άλλά κολασμένες γυναίκες, την Καλ
λίνικη καί την Άκυλίνα, νά έπι- 
σκεφθοΰν τδν Χριστοφόρο, μέ την 
εντολή νά τδν παρασύρουν στήν ά- 
μαρτία. Μετά δμως άπδ δύο - τρεις 
έπισκέψεις άντί νά παρασύρουν τδν 
άγιο στήν άκολασία οί ίδιες σαγη- 
νεύθηκαν άπδ τις συμβουλές καί τήν 
ψυχική ομορφιά τοΰ άγιου, μετενόη- 
σαν, πίστεψαν στον Χριστό καί μαρ
τύρησαν καί οί δύο.

'Ο άγιος Χριστοφόρος ύστερα άπδ 
πολλά βασανιστήρια άπεκεφαλίσθη 
τήν 9 Μαίου 250 μ.Χ.

'Ο άγιος Χριστοφόρος τιμάται 
σάν προστάτης των έπαγγελμάτων 
πού έχουν σχέσι μέ τά μεταφορικά 
μέσα καί γενικά έκείνων πού άπαι- 
τοΰν μεγάλες δυνάμεις.
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Ο ΑΟΓΟΣ
TOY KOAOKOTPQNH 
-  ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ -

Τον λόγο τοΟ στρατηγού θ. Κολοκοτρώνη προς τους νέους (7 Όκτ. 1838) διέσωσε ό Γυ
μνασιάρχης 'Αθηνών Γ. Γεννάδιος, ό όποιος και τό έδημοσίευσε στον «Αιώνα» 13 Νοεμβρ. 
1838. Ο στρατηγός έσκέφθη νά όμιλήση προς τούς νέους, όταν έπισκεφθεις τό Γυμνό- 
σιον Αθηνών ακούσε τον Γεννάδιον νά διδάσκη. ’Επειδή όμως ό χώρος τού Γυμνασίου 
δεν ήτο επαρκής, άπεφασίσθη νά όμιλήση ό ένδοξος Στρατηγός προς τούς νέους τό 
άλλο πρωί εις τήν Πνύκα. "Η φήμη ότι θά ώμιλοΰσε ό Κολοκοτρώνης διεδόθη και άπό 
παντού συνέρρευσαν πλήθη λαού.
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1. «Παιδιά μου! εις τόν τόττον τοΰτο, 
όπού έγώ πατώ σήμερα, έπατοϋσαν κα'ι 
έδημιουργοΰσαν τόν παλαιό καιρό άν- 
δρες σοφοί καί άνδρες, μέ τούς όποι
ους δέν είμαι άξιος νά συγκριθώ και οϋτε 
νά φθάσω τά ίχνη των. Έγώ έπιθυμού- 
σα νά σάς ίδώ, παιδιά μου, εις τήν με- 
γάλην δόξα τών προπατόρων μας, καί 
έρχομαι νά σάς εϊπώ, δσα τόν καιρό 
του άγώνος μας, καί πρό αϋτοϋ καί υστέρα 
άπ’ αύτόν, ό Ιδιος έπαρατήρησα, καί άπ' 
αύτά νά κάμωμε συμπερασμούς καί διά τήν 
μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ό Θεός 
μόνος ήξεύρει τά μέλλοντα. Κα'ι διά τούς 
παλαιούς "Ελληνας, όποιας γνώσεις είχαν 
καί ποια δόξα καί τιμήν εχαιραν κοντά εις 
τά άλλα έθνη τού καιρού των, όποιους ή- 
ρωας στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, διά 
ταϋτα σάς λέγουν καθ’ ήμέραν οί διδάσκα
λοί σας καί οί πεπαιδευμένοι μας. Έγώ δέν 
είμαι άρκετός. Σάς λέγω μόνον, πώς ήτον 
σοφοί, καί άπό έδώ έπήραν καί έδανείσθη- 
σαν τά άλλα έθνη τήν σοφίαν των. Θά 
σάς ε'ιπώ μόνον όλίγα όσον ήξεύρω διά 
τήν θρησκεία των.

2. Εις τόν τόπον, τόν όποιον κατοικούμε, 
έκατοικοΰσαν οί παλαιοί Έλληνες, άπό 
τούς οποίους καί ήμεϊς καταγόμεθα καί 
έλάβαμε τό όνομα τοΰτο. Αύτοί διέφεραν 
άπό ήμάς εις τήν θρησκείαν, διότι έπρο- 
σκυνοϋσαν τές πέτρες καί τά ξύλα. ’Αφού 
ύστερα ήλθεν εις τόν κόσμο ό Χριστός, 
οί λαοί όλοι έπίστευσαν εις τό Εύαγγέλιό 
του, καί έπαυσαν νά λατρεύουν τά είδωλα. 
Δέν έπήρεν μαζί του οϋτε σοφούς, οϋτε 
προκομμένους, άλλά άπλούς ψαράδες, καί 
μέ τή βοήθεια τού 'Αγίου Πνεύματος έμα
θαν όλες τές γλώσσες τού κόσμου, οί 
όποιοι, μολονότι όπου καί άν εϋρισκαν έ- 
ναντιότητες, καί οί βασιλείς καί οί τύραν
νοι τούς κατέτρεχαν, δέν ήμπόρεσε κανέ
νας νά τούς κάμει τίποτα. Αύτοί έστερέω- 
σαν τήν πίστη.

3. Οί παλαιοί Έλληνες, οί πρόγονοί μας, 
έπεσαν εις τήν διχόνοια καί έτρώγονταν 
μεταξύ τους, καί έτσι έλαβαν καιρό πρώτα 
οί Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι, καί τούς 
υπόταξαν. "Υστερα ήλθαν καί οί Μουσουλ
μάνοι, καί έκαμαν ό,τι ήμποροΰσαν, διά νά 
αλλάξει ό λαός τήν πίστην του. Έκοψαν 
γλώσσες εις πολλούς άνθρώπους, άλλ’ 
έστάθη άδύνατο νά τό κατορθώσουν. Τόν 
ένα έκοπταν, ό άλλος τό Σταυρό του έκαμε. 
Σάν είδε τοΰτο ό Σουλτάνος, διόρισε έναν 
Βιτσερέ (Αντιβασιλέα), ένα Πατριάρχη 
καί τού έδωσε τήν έξουσία τής έκκλησίας. 
Αυτός καί ό λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι 
τούς έλεγε ό Σουλτάνος. "Υστερα έγιναν 
οί Κοτζαμπάσηδες (προεστοί) εις όλα 
τά μέρη. Ή τρίτη τάξις, οί έμποροι, καί 
οί προκομένοι, τό καλλίτερο μέρος τών 
πολιτών, μήν ϋποφέροντες τόν ζυγό έφευ
γαν καί οί γραμματισμένοι έπήραν καί 
έφυγαν άπό τήν Ελλάδα τήν πατρίδα των, 
καί έτσι έμεινε ό λαός, όστις, στερημένος, 
άπό τά μέσα τής προκοπής, έκατήντησεν 
εις άθλίαν κατάσταση, καί αυτή αϋξαινε 
κάθε ήμέρα χειρότερα' διότι, άν εΰρίσκετο 
μεταξύ τού λαού κανείς μέ όλίγην μάθηση, 
τόν έλάμβανε ό κλήρος, όστις έχαιρε προ
νόμια, ή έσύρετο άπό τόν έμπορο τής Εύ- 
ρώπης ώς βοηθός του, ή έγίνετο γραμ
ματικός τού προεστού. Καί μερικοί, μήν 
ύποφέροντες τήν τυραννίαν τού Τούρκου 
καί βλέποντες τές δόξες καί τές ήδονές, 
όπού άνελάμβαναν αύτοί, άφιναν τήν πίστη 
τους καί έγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί

τοιουτοτρόπως κάθε μέρα ό λαός έλίγνευε 
καί έπτώχαινε.

4. Εις αυτήν τήν δυστυχισμένη κατά
σταση μερικοί άπό τούς φυγάδες γραμ
ματισμένους έμετέφραζαν καί έστελναν 
εις τήν Ελλάδα βιβλία καί εις αύτούς πρέ
πει νά χρωστούμε εύγνωμοσύνη, διότι 
εύθύς όπού κανένας άνθρωπος άπό τό 
λαό έμάθανεν τά κοινά γράμματα, έδιά- 
βαζε αύτά τά βιβλία, καί έβλεπε ποιους 
είχαμε προγόνους, τί έκαμεν ό Θεμιστο
κλής, ό 'Αριστείδης, καί άλλοι πολλοί 
παλαιοί μας, καί έβλέπαμε καί εις ποιαν 
κατάστασιν εύρισκόμεθα τότε. "Οθεν μάς 
ήλθεν είς τό νά τούς μιμηθοΰμε, καί νά γί- 
νωμε εύτυχέστεροι. Καί έτσι έγινεν καί 
έπροόδευσεν ή Εταιρεία.

5. "Οταν άπεφασίσαμε νά κάμωμεν τήν 
Επανάσταση, δέν έσυλλογισθήκαμε οϋτε 
πόσοι εϊμεθα, οϋτε πώς δέν έχομε άρματα, 
οϋτε ότι οί Τούρκοι έβαστοΰσαν τά κάστρα 
καί τές πόλεις, οϋτε κανένας φρόνιμος μάς 
είπε «πού πάτε έδώ νά πολεμήσετε μέ 
σιτοκάραβα τσέλα», άλλά, ώς μία βροχή, 
έπεσε είς όλους μας ή επιθυμία τής έλευ- 
θερίας μας, καί όλοι, καί οί κληρικοί, καί 
οί προεστοί, καί οί καπεταναΐοι, καί οί 
πεπαιδευμένοι, καί οί έμποροι, μικροί καί 
μεγάλοι, όλοι έσυμφωνήσαμε είς αύτό τό 
σκοπό, καί έκάμαμε τήν Επανάσταση.

6. Εις τόν πρώτο χρόνο τής Έπανα- 
στάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια, καί όλοι 
έτρέχαμε σύμφωνοι. Ό  ένας έπήγεν είς 
τόν πόλεμο, ό άδελφός του έφερνε ξύλα, 
ή γυναίκα του έζύμωνε, τό παιδί του έκου- 
βαλοΰσε ψωμί καί μπαρουτόβολα είς τό 
στρατόπεδον. καί έάν αύτή ή ομόνοια έβα- 
στοϋσε άκόμη δύο χρόνους, ήθέλαμε κυ
ριεύσει καί τήν Θεσσαλία καί τήν Μακε
δονία, καί ίσως έφθάναμε καί έως τήν 
Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τούς 
Τούρκους, όπού άκουγαν Έλληνα καί 
έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν "Ελλη
νες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, καί ένα 
καράβι μιάν άρμάδα. Άλλά δέν έβάστα- 
ξεν. Ήλθαν μερικοί καί ήθέλησαν νά γέ- 
νουν μπαρμπέρηδες είς τού κασίδη τό 
κεφάλι. Μάςπονοϋσετό μπαρμέρισμάτους. 
Μά τί νά κάνωμεν. Είχαμε καί αύτουνών 
τήν άνάγκη. Άπό τότε ήρχισαν ή διχό
νοια, καί έχάθη ή πρώτη προθυμία καί όμό- 
νοια. Καί όταν έλεγες τόν Κώστα νά δώ
σει χρήματα διά τάς άνάγκας τού έθνους

Νά μήν εχετε πολυτέλεια, νά μήν 
πηγαίνετε εις τούς καφενέδες καί 
εις τά μπιλιάρδα. Νά δοθήτε είς τάς 
σπουδάς σας, καί καλλίτερα νά κο
πιάσετε ολίγον δύο τρεις χρόνους, 
καί νά ζήσετε ελεύθεροι τό επίλοι
πο τής ζωής σας, παρά νά περάσετε 
τεσσάρους πέντε χρόνους τή νεότη
τά σας, καί νά μείνετε άγράμματοι. 
Νά σκλαβωθήτε εις τά γράμματά 
σας. Νά άκούετε τάς συμβουλάς 
τών διδασκάλων καί γεροντοτέρων, 
καί, κατά τήν παροιμία, μύρια ή- 
ξευρε καί χίλια μάθαινε.

ή νά ύπάγει είς τόν πόλεμο, τούτος έπρό- 
βαλε τόν Γιάννη. Καί μ' αύτόν τόν τρόπο 
κανείς δέν ήθελε, οϋτε νά συνδράμει, οϋτε 
νά πολεμήσει. Καί τοΰτο έγίνετο έπειδή 
δέν είχαμε ένα άρχηγό καί μίαν κεφαλή. 
Άλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξη μήνες, 
έσηκώνετο ό άλλος καί τόν έρριχνε, καί 
έκάθετο αύτός άλλους τόσους, καί έτσι 
ό ένας ήθελε τούτο καί ό άλλος τό άλλο. 
"Ισως όλοι ήθέλαμε τό καλό πλήν καθέ
νας κατά τή γνώμη του. "Οταν προστά
ζουνε πολλοί, ποτέ τό σπίτι δέν χτίζεται, 
οϋτε τελειώνει. Ό  ένας λέγει, ότι ή πόρτα 
πρέπει νά βλέπει είς τό άνατολικό μέρος, 
ό άλλος είς τό άντικρυνό, καί ό άλλος είς 
τόν βορέα, σάν νά ήτον τό σπίτι είς τόν 
άραμπά, καί νά γυρίζει καθώς λέγει ό κα
θένας. Μέ τοΰτο τόν τρόπο δέν κτίζεται 
ποτέ τό σπίτι, άλλά πρέπει νά είναι ένας 
άρχιτέκτων όπου νά προστάζει πώς θά 
γενεΐ. Παρομοίως καί ήμείς έχρειαζό- 
μεθα έναν άρχηγό καί έναν άρχιτέκτονα, 
όστις νά προστάζει καί οί άλλοι νά ύπα- 
κούουν καί νά άκολουθοΰν. Άλλ’ έπειδή 
εϊμεθα είς τέτοια κατάσταση, έξ αιτίας 
τής διχονοίας, μάς έπεσε ή'Τουρκιά έπάνω 
μας καί κοντέψαμε νά χαθούμε κα'Γείς τούς 
στερινούς έπτά χρόνους δέν κατορθώσαμε 
μεγάλα πράγματα.

Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας, καί 
νά τήν στερεώσετε, διότι όταν έπιάσαμε 
τά άρματα, είπαμε πρώτα ύπέρ Πίστεως 
καί έπειτα ύπέρ Πατρίδος. "Ολα τά έθνη 
τού κόσμου έχουν καί φυλάττουν μιά θρη
σκεία. Καί αύτοί οί Εβραίοι, οί όποιοι 
κατατρέχοντο καί μισούντο καί άπό όλα τά 
έθνη, μένουν σταθεροί είς τήν πίστη τους.

8. Νά μήν έχετε πολυτέλεια, νά μήν πη
γαίνετε είς τούς καφενέδες καί είς τά μπι
λιάρδα. Νά δοθήτε είς τάς σπουδάς σας, 
καί καλλίτερα νά κοπιάσετε όλίγον δύο 
τρεις χρόνους, καί νά ζήσετε έλεύθεροι τό 
έπίλοιπο τής ζωής σας, παρά νά περάσετε 
τεσσάρους πέντε χρόνους τή νεότητά σας, 
καί νά μείνετε άγράμματοι. Νά σκλαβω
θήτε είς τά γράμματά σας. Νά άκούετε τάς 
συμβουλάς τών διδασκάλων καί γεροντο
τέρων, καί, κατά τήν παροιμία, μύρια ή- 
ξευρε καί χίλια μάθαινε. Ή προκοπή σας 
καί ή μάθησή σας νά μήν γίνει σκεπάρνι 
μόνο διά τό άτομό σας, άλλά νά κοιτάζει 
τό καλό τής Κοινότητος, καί μέσα είς τό 
καλό αύτό εύρίσκεται καίτό δικό σας. Έγώ, 
παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, έξ αί
τιας τών περιστάσεων έμεινα άγράμματος, 
καί διά τοΰτο σάς ζητώ συγχώρηση, διότι 
δέν όμιλώ καθώς οί δάσκαλοί σας. Σάς είπα 
όσα ό ίδιος είδα, ήκουσα καί έγνώρισα, 
διά νά ώφεληθήτε άπό τά περασμένα καί 
άπό τά κακά άποτελέσματα τής διχονοίας, 
τήν όποιαν νά άποστρέφεσθε, καί νά έχετε 
όμόνοια. Εμάς, μή μάς τηράτε πλέον. Τό 
έργο μας και ό καιρός μας έπέρασε. Καί 
αί ήμέραι τής γενεάς, ή όποια σάς άνοι
ξε τό δρόμο, θέλουν μετ' όλίγον περάσει. 
Τήν ήμέρα τής ζωής μας θέλει διαδεχθεί 
ή νύχτα καί ή αύριανή ήμέρα. Είς έσάς 
μένει νά ισάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, 
όπού ήμείς έλευθερώσαμε' καί, διά νά γί
νει τοΰτο, πρέπει νά έχετε ώς θεμέλια τής 
πολιτείας τήν όμόνοια, τήν θρησκεία, καί 
τήν φρόνιμον έλευθερία. Τελειώνω τόν 
λόγο μου, Ζήτω ό Βασιλεύς μας "Οθων ! 
Ζήτω οί σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω ή Ελ
ληνική Νεολαία!»

Άπό τά «ΑΠΑΝΤΑ» 
Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ
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Α Π Ο  Τ Η  Δ Ο Ξ Α  
Τ Ο Υ  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Α Σ

Ο ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
«Φ ΕΤΙΧ  -  Μ ΠΟΥΛΕΝ»

(Συνέχεια έκ τής σελ. 663)
και τούς είπε: — Έλληνες, ένα μέ
ρος άπ’ αύτά γίνονται καί γιά χάρι j 
σας. Τα περισσότερα, όμως, γίνον- , 
ται γιά τον Λούκουλλο.

•  Ό  ’Αγησίλαος, ό βασιλεύς των 
Σπαρτιατών, γιά ν’ άποδείξη στούς 
συμμάχους τής Σπάρτης πόσο οι 
οί συμπατριώτες του ήσαν έμπειροι 
πολεμισταί, διέταξε σέ μιά έκ- 
στρατεία νά καθήσουν όλοι οί σύμ
μαχοι άνακατεμένοι, οί δέ Λακεδαι
μόνιοι χωριστά. Καί τότε μέ τον 
κήρυκα ζήτησε ό ’Αγησίλαος νά 
σηκωθούν όλοι οί κεραμοποιοί. Μό
λις σηκώθηκαν αύτοί, φώναξε δεύ
τερους τούς σιδηρουργούς, έπειτα, 
τούς ξυλουργούς, κατόπιν τούς κτί
στες καί όλους τούς άλλους τεχνί
τες. Μέ αύτον λοιπόν τόν τρόπο 
σηκώθηκαν όλοι σχεδόν οί σύμ
μαχοι, ένώ άπό τούς Λακεδαιμο
νίους κανένας γιατί, όπως είναι 
γνωστόν, σ’ αύτούς δεν έπιτρεπόταν 
ούτε τέχνη νά μαθαίνουν ούτε όποιο- 
δήποτε άπάγγελμα νά έξασκοϋν.

Τότε ό ’Αγησίλαος, γέλασε καί 
είπε: «Βλέπετε, γενναίοι μου, πε
ρισσότερους στρατιώτες στέλνουμε 
εμείς άπό σάς !»

*
'Ένας νεαρός λόρδος πλησίασε 

τόν Μπέρναρντ Σώ καί τού είπε:
— Είναι άλήθεια, κ. Σώ, ότι ό 

πατέρας σας ήταν ράφτης;
—’Απολύτως.
— Θά ήμουν περίεργος νά μάθω 

γιατί δεν γίνατε καί σείς ράφτης;
— Μέ συγχωρεΐτε, άλλά ό πατέ

ρας σας ήταν τζέντελμαν, δέν είναι 
άλήθεια;

—’Απολύτως.
— Θά ήμουν περίεργος νά μάθω 

γιατί δέν γίνατε καί σείς . . .
*

'Ένας δημοσιογράφος συζητούσε 
μέ τόν Τσώρτσιλ:

— Τί λέτε σείς, σέρ, γι’ αύτό πού 
ισχυρίζονται μερικοί, ότι τό 2.000 
οί γυναίκες θά κυβερνούν τόν κό
σμο;

Καί ό Τσώρτσιλ άπήντησε:
—’Εννοείτε, ότι θά εξακολουθή

σουν ώς τότε νά τόν κυβερνούν !. . .

*

—’Ακούστε με, κύριε: “Αν δέν 
κανονίσετε άμέσως τό λογαριασμό 
σας, θά ειδοποιήσω όλους τούς πι- 
στωτάς σας ότι . . .  με πληρώσατε! !

Προς τό 'Υπουργεϊον Ναυτικών:
«’Εσπέραν χθες Πέμπτης έτορ- 

πιλλίσαμεν έπιτυχώς τουρκικόν θω- 
ρηκτόν «Φ Ε Τ ΙΧ - ΜΙΊΟΥΛΕΝ» 
εις λιμένα Θεσσαλονίκης. Πλοϊον 
βυθιζόμενον έκλινε δεξιά. Πλοϊον 
και πλήρωμα ημών άβλαβές. Έ κεϊ- 
θεν κατεπλεύσαμεν εις Αικατερί
νην έκ τής έπιθέσεως».

Κυβερνήτης Τορπιλλοβόλον «11» 
ΒΟΤΣΗΣ

Μ ’ αυτό τό τηλεγράφημα άνήγ- 
γειλε την πρώτη νίκη των ’Ελληνι
κών όπλων στους Βαλκανικούς πο- 

ί λέμους, και λίγες μέρες πριν κατα- 
ί ληφθή ή Θεσσαλονίκη υπό τον 'Ελ- 
\ ληνικοϋ στρατόν, 6 κυβερνήτης τον 
; τορπιλλοβόλον «11» υποπλοίαρχος 
j Νικ. Βότσης. Τύπος ψυχωμένου 
! αξιωματικού, συνεχιστής των Οα- 
1 λασσίων κατορθωμάτων τού 1821, 
j απόγονος τής μεγάλης Ύδραϊκής 
| οικογένειας τών Κονντουριώτηδων 
j ό Ν. Βότσης ήτο γνιός ιατρού κι’
1 ανεψιός τού ένδοξον ναυάρχου Π.
I Κουντουριώτη.

Τό κατόρθωμά του, πού — μ ’ ένα 
; μικρούτσικο τορπιλλοβόλο — άψή- 
; φησε τα πυροβολεία τού Καράμπουρ- 

νον και τον τουρκικού θωρηκτον, 
πού μπήκε μέ πρωτάκουστη τόλμη 
στο λιμάνι τής τουρκοκρατονμένης — 
τότε — Θεσσαλονίκης, κι άνετί- 
ναξε ένα κολοσσό, είναι άπό τά πα
ράτολμα, τα τρελλά παιχνίδια τής 
ελληνικής παλληκαριάς και τών έθ- 
νικών παραδόσεων τού "Ελληνος 
ναύτου.

Τό ότι ήτο προαποφασισμένος 
νά δράση μέ ανταπάρνησιν και ν’ 
άποτολμήση έπιχείρημα πολύ ριψο- 
κίνδυνον ό Ν. Βότσης, άποδεικνύει 
ή πρόνοιά τον νά σνντάξη, πριν φύγη, 
την διαθήκη τον . . .

' Επομένως, ό Ν. Βότσης, είχε

όλο τό δικαίωμα ν’ άξιώση υπέρ 
αυτού τό Καισαρικόν «ήλθον, είδον, 
άπήλθον» !... Έμπήκε, άνετίναξε, 
έφυγε... Πέρασε άπό τά πυροβολεία 
τού Καράμπονρνου δίχως νά ταράξη 
τόν ύπνο τών Τούρκων πυροβολη
τών!.. Μπήκε στο λιμάνι, χωρίς νά 
τόν άντιληφθή κανείς!... Κ ι’ αφού 
έσπειρε τόν όλεθρο, έφυγε δίχως νά 
πάθη τίποτε!..

”Ολ’ αυτά έγιναν σέ μισή αόρα 
μέσα· άπό τις 11 - 11 30' τη νύχτα.

Πηγαίνοντας γιά την έπιχείρησι 
αυτή ό Βότσης, πήρε ενα παπά άπό 
τό Λιτόχωρο, έκαμε άγιασμά μέ τόν 
όποιον έράντισε τούς τορπιλλο βλη
τικούς σωλήνας τού καραβιού! Πριν 
άκόμη ό ήρως Βότσης έκπλενση άπό 
τό Λιτόχωρο, έφρόντισε νά προσ- 
λάβη άπό τό καΐκι «ΠΑΡΑΣΚΕΥ- 
ΟΥΛΑ» δύο στρατιώτες ψαράδες 
γιά πιλότους πού ήξεραν σπιθαμή 
μέ σπιθαμή τά νερά τής περιοχής.

Ό  καπετάν Νικόλας Βλαχόπου- 
λος ήτο ό πλοηγός κι ό καπετάν Νι
κόλας Κουφός ήτο στο σκαντίλιο 
(βυθομέτρησι) κι ό τρίτος, κατά 
σύμπτωσιν, Νικόλαος Βότσης ήτο ό 
κυβερνήτης τού σκάφους.

"Οπως όλοι οι νησιώτες μας, έτσι 
κι οί τού Μυρτώου πελόγους, Ιδιαί
τερα δέ οί ' Υδραίοι, θρησκεύονται 
περισσότερον. Δέν πρέπει νά φανή 
παράδοξο πώς ό Ν. Βότσης είχε 
τρεις εικόνες 'Αγίων, μεταξύ τών 
όποιων ή Παναγία έκρέμετο στο 
έσωτερικό διαμέρισμα τού τορπιλ- 
λοβόλου.

"Οταν έφθασε καί μπήκε στο λι
μάνι τής Θεσσαλονίκης άπό τό Με
γάλο ’Έμβολο (Καράμπονρνου), τό 
όποιον έφωτίζετο μέ ισχυρούς προ
βολείς κι έφημίζετο σάν άπύρθητο 
φρούριο προστατευόμενο άπό κα
νόνια μεγάλου διαμετρήματος, έβαλε
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To τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ - Μπονλέν».

πορείαν χωρίς πυξίδα κι’ έπλεε κατά 
τούς συμπερασμούς του . . . « Η  
Παναγία — έλεγε άργότερα ό ίδιος— 
μ ’ έβγαλε πάνω στη σημαδούρα ( κα
ραβοφάναρο) τής όποιας τό φανάρι 
ήτο σβηστό γιά λόγους προνοίας. 
’Από τη σημαδούρα, (οδηγήθηκε, 
έπλησίασε τό τουρκικό θωρηκτό, τό 
άνεγνώρισε από τη σιλουέττα του 
καί διότι ήτο κάπως άπομεμονωμό
νον. Τό φεγγάρι, πού είναι τό θρη
σκευτικό σύμβολο των Μωαμεθα
νών, εκείνη τη βραδυά είχεταχθή με 
τό μέρος των χριστιανών. ”Όπως 
ελεγε ό ίδιος ό Βότσης, τό φεγγάρι 
έπαιζε καί μάς έκανε έντύπωσι 
τό γεγονός, πώς όταν θέλαμε έφαί- 
νόταν πάνω στον ουρανό, κι’ όταν 
δεν τό θέλαμε ενρίσκετο πίσω από 
τά σύννεφα!.. Παρ’ όλο ότι οί Τούρ
κοι έθεωροϋσαν ότι ήσαν άσφαλι- 
σμένοι μέσα στο λιμάνι, εν τού- 
τοις, από καιρό σε καιρό, έρριχναν 
τους προβολείς των κι’ ερευνούσαν 
τα πέριξ. Πολλές φορές οί προβο
λείς έπεσαν πάνω μας άλλα δέν μας 
άντελήφθησαν».

Ο Βότσης τό απέδιδε κι’ αυτό 
στην έπέμβασι κάποιου'Αγίου. «Κά
ποιος "Αγιος — έλεγε — τούς έχει 
στραβώσει καί δέν έβλεπαν τό κα- 
ραβάκι μου..».

Σ ’ όλη την διάρκεια τής έπιχει- 
ρήσεως δέν έχασε την ψυχραιμία 
του. Τό τορπιλλοβόλο έπλησίασε εις 
απόστασιν 150 μ. τό τουρκικόν θω
ρηκτόν κι’ εκ τών τριών τορπιλλών 
πού έρριξε, οί δύο έπέτϋχον τού σκο
πού των. Ό  ίδιος, ό Βότσης, έξε- 
σφενδόνισε την πρώτη καί την δεύ
τερη τορπίλλη. Κάποιος ναύτης άν- 
τελήφθη πόες ή μία εκ τών δύο τορ- 
πιλλών δέν είχε έκφύγει τού σωλή- 
νος. Τότε ό Βότσης διέταξε τον

ύπαρχον Χατζίσκον να έκσφενδονίση 
καί την τρίτη τορπίλλην τού κατα
στρώματος.

Έκτος από τό θάρρος, την τόλμη 
τού πληρώματος καί τών αξιωματι
κών τού 'Ελληνικού τορπιλλοβό- 
λου, άξια έξάρσεως είναι κι’ ή μεθο- 
δικότης μέ την όποιαν έγινε ή έπι- 
χείρησις. ’Έπρεπε νά δοθή στις τορ- 
πίλλες ή άκριβεστέρα κατεύθυνσις 
γιά νά μη προσβάλλουν τά παρά 
τό Τουρκικόν θωρηκτόν ελλιμενισμέ
να εμπορικά σκάφη. ’Αλλά, ας άκού- 
σουμε την επίσημη έκθεσι τού Ν. 
Βότση, πού έστειλε στο 'Υπουργείο 
Ναυτικών, σχετικήν μέ την άνατί- 
ναξι τον εχθρικού θωρηκτοϋ:

«Άπέπλενσα εκ Λ ιτοχώρου την 
πρωίαν καί κατέπλευσα εις Σκά
λαν ’Ελευθεροχωρίου, όπου παρέ- 
μεινα μέχρι τής 9ης εσπερινής οπότε 
άπέπλενσα διά την έπίθεσιν. Τό 
Καράμπουρνου έφώτιζε συνεχώς τήν 
θάλασσαν διά τών προβολέων του, 
άλλά διήλθον άπαρατήρητος μεταξύ 
Καραβοφαναρίου - Βαρδάρη. Κα
τόπιν ολοταχώς έφθασα εις λιμένα 
Θεσσαλονίκης καί τήν 11,10' διέ- 
κρινα άνευ άμφιδετίας τό Τουρκικόν 
θωρηκτόν ανάπρωρον (έστραμμένον) 
προς τον πνέοντα Μέσην (Β .Α .) εις 
τήν Δ. άκρην τού κυματοθραύστου. 
Στην άντίθετη δεξιά άκρη υπήρχε 
Ρωσικόν πολεμικόν κ.ά. Έχείρισα 
«ήρέμα» καί κατηύθννα τήν πρώραν 
άπαρατήρητος στο μέσον τού Τουρ
κικού θωρηκτοϋ. Έξεσφενδόνισα 
πρώτα τήν δεξιάν πρωραίαν άπό ά- 
ποστάσεως 150 μ. τήν 11,35' περί 
τό μεσονύκτιον. Μέ τήν πρώτη έ- 
κρηξι παρετηρήθη κίνησις φώτων επί 
τού εχθρικού θωρηκτοϋ καί συρί- 
γματα. Τά διαμερίσματα τών ά- 
ξκυματικών ήσαν φωτισμένα. Κα

πνός άφθονος, τό πλοίον έβυθίζετο 
διά τής πρώρας κλϊνον δεξιά. Όλοτα- 
ταχώς πλέων, έξήλθον άνωθεν τής 
γραμμής τών έξω τού λιμένος βυ
θισμένων ναρκών, στηριζόμενος στο 
βύθισμα τού πλοίου μου' διήλθον 
προ τού Καράμπουρνου, τό όποιον, 
είδοποιηθέν, φαίνεται έν τώ μεταξύ 
εκ Θεσσαλονίκης, άναψε όλους τούς 
προβολείς του. Πέρασα καί πάλιν 
αθέατος και καθ’ ήν στιγμήν εύρι- 
σκόμην άπέναντι τού Καράμπουρ
νου, διέταξα κι’ έρριψαν επ’ αυτού 
βολήν διά τού ταχυβόλου τών 37 
άπό άποστάσεως 250 μ. Έκείθεν 
κατηυθύνθην κατά τήν 4ην πρωι
νήν εις Βρωμερήν Αικατερίνης προς 
παρακολούθησιν μεταφοράς τροφί
μων διά τον στρατόν μας».

Βγαίνοντας άπό τό Μεγάλο "Εμ
βολο, ό Ν. Βότσης έδωσε τήν άδεια 
να εκπληρωθή μιά παράκλησις τού 
πληρώματος του: Νά ρίξουν μιά 
μεγαλόπρεπη κανονιά μέ τό μικρό 
κανονάκι τού τορπιλλοβόλον ενάν
τιον τού φρουρίου γιά νά εξευτελί
σουν τους Τούρκους πού φρουρού
σαν απο θαλασσα τήν άσφάλεια τής 
Θεσσαλονίκης καί γιά νά ξυπνή
σουν άπό τον ύπνο τούς άρειμάνι- 
ονς φρουρούς του!...

Ά λ λ ’ ή μεγαλύτερη ειρωνεία διά 
την τύχην τού εχθρικού θωρηκτοϋ 
ήτο τόνομά του. Έλέγετο «ΦΕ
ΤΙΧ  - ΜΠΟΥΛΕΝ» πού σημαί— 
νει «Καλή Νίκη».

Αν προστεθή ή λεπτομέρεια ότι 
τό ένεργήσαν τήν έπίθεσιν Ε λλη 
νικόν σκάφος έχρονολογεΐτο άπό τό 
1886, μπορεί νά πιστενθή ότι πρό
κειται περί θαύματος.

Ή  καταβύθισις τού Τουρκικού 
θωρηκτοϋ μάς έστοίχισε 75.000 
δρχ. δεδομένου ότι κάθε τορπίλλη 
έστοίχιζε — τότε — 25.000 δρχ.

Τό Τορπιλλοβόλον 11 ήτο χω
ρητικότητας κάτω τών 100 τόννων, 
χωρίς ύπερστεγάσματα κι’ ή τα- 
χύτης του ήτο 16 κόμβους.

Ποιον τό άνατιναχθέν θωρηκτόν; 
Έναυπηγήθη τό 1870 στην ’Α γ 
γλία άντί 5,5 εκατομμυρίων φράγ
κων. Έπεσκευάσθη τό 1907 στά 
’Ιταλικά ναυπηγεία ’Ανσάλντο άντί 
1,5 έκατομ. φράγκων. Οί μηχα
νές του είχαν δύναμιν 3.200 ίππων, 
τό μήκος του ήτο 72 μ., τό πλάτος 
του 12 καί τό έκτόπισμά του 2.710 
τον. Τό πυροβολικόν του άξιόμαχον.

Τώρα, κοιμάται ήσυχα στο βυθό 
τον Θερμαϊκού.

Θ. Θ.
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ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ Ο Σ -  ΤΗΑΕΟΡΑΣΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Διδάκτορος Νομικής

Καθηγητοΰ Σχολής Κοινωνικής Εργασίας 
τής Άποστολικής Διακονίας τής Ελλάδος

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

5. Η  ΤΗΑΕΟΡΑΣΙΣ

Λ . ΕΙςτήν προσπάθειαν τοϋ άνθρωπον παρονσιάσεως 
κινούμενων εικόνων, προσετέθη ήδη, κυρίως μετά τον 
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, εν ακόμη τεχνικόν επί
τευγμα, «'Η Τ η λ ε ό ρ α σ ι ς » ,  ήτοι ή δι’ ηλεκτρικών 
μέσων επιτυγχανόμενη μετάδοσις κινούμενων οπτικών 
εικόνων, ή όποια παρέχει τάς αύτάς δυνατότητας ή 
και μεγαλυτέρας, ώς ό κινηματογράφος, ψυχαγωγίας 
εις τα ατομα, εντός τών οικιών των73, μέ άμεσον απο
τέλεσμα τον περιορισμόν τών κινηματογραφόφιλων7i. 

/  Υπάρχουν δυο κύριαι κατηγορίαι τηλεοράσεως: α) Ή  
άπλή ( μαϋρο - άσπρο) και β) 'Η  έγχρωμος, ή όποια 
δίδει εικόνας με τρία βασικά χρώματα, όπως αί τών 
συγχρόνων εγχρώμων κινηματογραφικών ταινιών.

Μία πλήρης έγκατάστασις τηλεοράσεως άποτελεΐται 
βασικώς από: α) Τον εικονολήπτην, την συσκευήν 
την δεχομένην τάς εικόνας, τάς όποιας μετατρέπει 
εις ανάλογα ηλεκτρικά ρεύματα, β) Τον δέκτην, ο 
όποιος δέχεται τά ηλεκτρικά ρεύματα καί τά μετα
τρέπει εις όμοιας εικόνας καί γ )  Το μέσον μεταφοράς 
τών ηλεκτρικών ρευμάτων, από τον εικονολήπτην εις 
τον δέκτην, τό όποιον δύναται να είναι είτε ένσύρμα
τ ον (σύνδεσις εικονολήπτου καί δέκτου διά καλωδίου), 
είτε άσύρματον75. 'Η  ενσύρματος τ ηλεόρασις ή τηλεόρα- 
σις κλειστού κυκλώματος χρησιμοποιείται ευρύτατα 
κυρίως διά επαγγελματικούς, βιομηχανικούς καί εκπαι
δευτικούς σκοπούς, λ.χ. εις εργοστάσια διά την παρα
κολούθησή επικινδύνων πειραμάτων έκ τοϋ μακρό- 
θεν, διά τον συγκεντρωτικόν έλεγχον τών διαφόρων 
σταδίων τής παραγωγής, εις Τραπέζας καί μεγάλα 
καταστήματα, δι’ ασφάλειαν καί αποφυγήν κλοπίον, 
εις νοσοκομεία διά παρακολούθησιν εγχειρήσεων υπό 
μεγάλου αριθμού φοιτητών ή Ιατρών κ.λ.π.76 'Η  
ασύρματος τ  ηλεόρασις έχει, κατά κανόνα, ενρυτάτην 
διάδοσιν εις τον ψυχαγωγικόν τομέα.

’Ή δη τό νέον τούτο επίτευγμα τής τεχνικής κατέ- 
κτησεν ολόκληρον τον κόσμον καί έλάχισται είναι αί 
χώραι, αί όποϊαι δεν διαθέτουν πομπούς τηλεορά
σεως. Εις τήν ’Ελλάδα υπολογίζεται, δτι, ταύτην τήν 
στιγμήν, ό αριθμός τών δεκτών τηλεοράσεως υπερ
βαίνει τό 1.000.000. C16*)

Β. 'Ως προς τάς έποικοδομητικάς δυνατότητας 
τοϋ συγχρόνου ανθρώπου διά τής τηλεοράσεως, ισχύουν 
άναλόγως τά όσα έλέχθησαν διά τον κινηματογράφον 
(Μόρφωσις - Ψυχαγωγία - Ένημέρωσις - Προβολή)77, 
μέ επί πλέον τό πλεονέκτημα, ότι διά ταύτης παρέ
χεται ή δυνατότης εις τούς θεατάς τής αμέσου καί ταυ
τοχρόνου παρακολονθήσεως πολλών δημοσίων συμ
βάντων, π.χ. μιας πολιτικής συγκεντρώσεως, τής στέ
ψεως ενός Πάπα ή ενός Βασιλέως, τής διεξαγωγής 
ενός διεθνούς ποδοσφαιρικού άγώνος, τής εξόδου έκ τοϋ 
σεληνοπλοίου τών αστροναυτών καί τής περιηγή- 
σεώς των εις τήν σελήνην, ώς καί ετέρων σημαντικών 
γεγονότων78.

Έ ν 'Ελλάδι, παρά τάς σχετικός έπικρίσεις, φρονοϋ- 
μεν, ότι έχει έπιτελεσθή, τελευταίως, σημαντική πρόο
δος, ώς προς τήν χρησιμοποίησιν τής τηλεοράσεως 
ώς μέσου: α) Ψυχαγωγίας καί Ικανοποιήσεως τών 
καλλιτεχνικών αισθημάτων τών 'Ελλήνων θεατών, β) 
Ένημερώσεως έπί εσωτερικών καί διεθνών προβλη
μάτων καί γ )  Προβολής, τόσον τών έπαγγελματικών, 
όσον καί τών κοινωνικών, πολιτικών καί πολιτιστικών 
ιδεών, τών ατόμων ή τών ομάδων. 'Ο τομεύς όμως τής 
μορφώσεως καί ιδιαιτέρως εις όλα τά έπίπεδα τής 
έκπαιδεύσεως παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτος, καί- 
τοι, κατά γενικήν ομολογίαν, ή Τηλεόρασις κατατάσ
σεται μεταξύ τών πλέον αποδοτικών όπτικοακουστι- 
κών μέσων διδασκαλίας79. 'Η  θλιβερά αυτή διαπίστω- 
αις όλως χαρακτηριστικώς έπισημαίνεται υπό τοϋ 
"Αγγλον ειδικού Σερ Χίον - Γκρήν, ό όποιος εσχά
τως ήσχολήθη μέ τά θέματα τής 'Ελληνικής Ραδιο
φωνίας καί Τηλεοράσεως καί ό όποιος γράφει τά
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Ή  επιβλαβής έπίδρασις τής τηλεοράσεως έπί των παίδων, είναι ακόμη μεγαλύτερα τής τον κινηματογρά
φου : και τοΰτο, διότι αντη, ώς αποτελούσα πλέον άναγκαϊον εξάρτημα τής οικίας, προσιτή και εύκολος 
εις τήν χρήσιν και άπό τά νεαρά μέλη τής οικογένειας, παρακολουθεϊται νπ αυτών καθημερινώς και κατα

κανόνα ίπ'ι πολλάς ώρας.

έξης, εις την νποβληθεϊσαν προς τήν Ελληνικήν 
Κνβέρνησιν έκθεσίν τον60:

«Τίποτε δεν μέ κατέπληξε περισσότερον, κατά τήν 
παραμονήν μου στήν 'Ελλάδα άπό τή σχεδόν παν
τελή έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού στο Ραδιόφωνο 
καί στήν Τηλεόραση, μέ μοναδική εξαίρεση τά 
μαθήματα ξένων γλωσσών. ’Άλλες δυτικές χώρες 
έχουν μακρόχρονη καί ενθαρρυντική πείρα στή 
χρήση τής Τηλεοράσεως καί τού Ραδιόφωνου γιά 
εκπαιδευτικούς σκοπούς σέ δλα τά επίπεδα - στοι
χειώδη καί μέση εκπαίδευση, άνώτερη εκπαίδευση 
γιά ενήλικες, μετεκπαίδευση δασκάλων, καί, τώρα, 
στήν ’Αγγλία, ’Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέ παρα
δόσεις που οδηγούν σέ πτυχίο άνεγνωρισμενο απο 
τό κράτος, σάν Ισότιμο μέ αυτά τών κανονικών 
άνωτάτων σχολών61. Οί Ιταλοί έχουν μακρό
χρονη πείρα στήν χρήση τής Τηλεοράσεως γιά την 
καταπολέμηση τού αναλφαβητισμού, ιδιαίτερα 
μεταξύ τών γερόντων στις αγροτικές περιοχές.

Μοϋ φαίνεται όχι απλώς επιθυμητό, άλλ.ά καί ου
σιώδες γιά τό μέλλον τής 'Ελλάδος, νά πάψουν 
νά παραμελούνται οί τεράστιες αυτές δυνατότη
τες».
Γ. Ή  αρνητική πλευρά τής Τηλεοράσεως, ώς καί 

επί τού κινηματογράφου, έγκειται, βασικώς, εις τήν 
έμπορικοποίησιν καί τό άνεξέλ.εγκτον τών προβαλλό
μενων προγραμμάτων, εις βάρος τής ποιότητας αυτών 
καί τών πραγματικών εποικοδομητικών δυνατοτή
των ταυ της.

Συγκεκριμένως:
I. Αιά τήν έπίδρασιν τής Τηλεοράσεως γενικώς 

επί όλων τών ατόμων, Ισχύουν άναλόγως τά έκτε- 
ft έντ a έν παρ. 4, περ. Β '. I, «περί Κινηματογρά
φου».

Π. Έ π ί τών παίδων ή μικρά οθόνη έχει, κατά 
κυριολεξίαν, μαγνητικάς ιδιότητας καί τούς προσ
ελκύει, εξ ίσου σχεδόν, ώς ό κινηματογράφος, ώς 
προκύπτει έκ τού κατωτέρω πίνακος:

Προτίμησις Σύνολον ’Αγόρια Κορίτσια82

Κινηματογράφου 490 49 % 287 50,8 % 203 46,6 %

Τηλεοράσεως 506 50,6 % 277 49 % 229 52,7 %

“Ανεν Γνώμης 4 0,4 % 1 0,2. % 3 0,7 %

___1----------------
1.000 100,00% 565 100,00% 435 100,00%

Ή  επιβλαβής όμως έπίδρασις τής Τηλεοράσεως 
επ’ αυτών είναι άκόμη μεγαλυτέρα τής τού κινημα
τογράφον καί τούτο, διότι αντη, ως αποτελούσα πλέον 
άναγκαϊον εξάρτημα τής οικίας, προσιτή και εύκολος 
εις τήν χρήσιν καί άπό τά νεαρά μέλη τής οικογένειας, 
παρακολουθεϊται νπ’ αυτιών καθημερινώς και κατα 
κανόνα έπί πολ.λάς ώρας, ίδια όταν οι γονείς η οι

κηδεμόνες άπουσιάζονν έξ αυτής, διά διαφόρους λό
γους, τάς άπογευματινάς ή τάς βραδννάς ώρας, μέ 
άποτέλεσμα, λόγω τής συνεχούς παρακολονθήσεως, 
ή έντασις τών προκαλονμενών άντιδράσεων καί τών 
έπιπτώσεων, είτε ευμενών, είτε δυσμενών, νά είναι 
πολλαπλασίως έντονωτέρα63. Οντως, έκ σχετικής έρεύ- 
νης μας προέκυψεν, ότι παρακολουθούν Τηλεόρασιν:
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α.α Παρακολονθησις Σννολον ’Αγόρια Κορίτσια

α. Καθημερινώς84 620 62% 362 64 % 258 59,3 %

β»ί Αευτέρα 22 2,2% 17 3 % δ 1 %

Τρίτη 130 13% 87 13,6% 43 9,9%

Τετάρτη 51 5,1% 32 5,7% 19 4,4%

Πέμπτη 118 11,8% 68 12 % 50 11,5%

Παρασκευή 89 8,9% 52 9,2% 37 8,5%

Σάββατον 209 20,9% 114 20,2% 95 21,8%

Κυριακή 179 17,9% 101 17,9% 78 17,9%

γ. "Ετεραι απαντήσεις

1 φορά την έβδο
μάδα 9 0,9% δ 0,9% 4 0,9%

2 φορές τήν εβδο
μάδα 14 1,1% 6 1 % 8 1,8%

3 φορές τήν εβδο
μάδα 24 2,4% 12 2,1% 12 2,7%

4 φορές τήν εβδο
μάδα 26 2,6% 13 2,3% 13 3 %

δ φορές τήν έβδο- 
μάδα 2 0,2% 1 0,2% 1 0,2%

Μέρα παρά μέρα 16 1,6% 12 2,1% 4 0,9%

"Οπότε εύχερώ 3 0,3% 2 0,4% 1 0,2%

Όταν Θέλω 3 0,3% 1 0,2% 2 0,4%

"Οταν έχει καλό 
πρόγραμμα ο 0,2% — — 2 0,4%

Πολύ σπάνια 1 0,1% 1 0,2% — —

’Ανάλογα μέ τά 
μαθήματα 7 0,7% 2 0,4% 5 1 %

Αέν παρακολου
θούν 8 0,8% 3 0,5% δ 1 %

<5. Χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ο ί α π α ντή σ εις

1. Κάθε ημέρα από 3 - 4  ώρες
ο » » μέχρι τάς 11.30
3. » » άπό τάς 6 -1 1
4. » » » » 8 - 10 καί κάθε, Σάββατον
5. » » /ιετά τά μαθήματά μου
6. » » σχεδόν, πιο πολύ το Σάββατον
7. Παρακολουθώ Τηλεόραση Τρίτη 7,30 - 8,30, Τετάρτη 6 - 7 ,  Παρασκευή 7 - 8  Σάββατο 3 - 12
8. Παρακολουθώ Σάββατο και Κυριακές 6 έως 12.
9. Εγώ βλέπω ο,τι υπάρχει όταν ανοίγω την Τηλεόραση

10. Τηλεόραση παρακολουθώ κάθε πότε έχει ωραία έργα - Μία ωρα περίπου την ημέρα 
/ /. Παρακολουθώ λίγο τηλεόραση ( Κάθε φορά πού έχει μορφωτική εκπομπή)
12. Βλέπω άπό τις 6 μέχρι 11 Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή
13. "Οπότε έχει καλ.ά προγράμματα, την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή Σάββατο καί Κυριακή
14. Ολα τά έργα τοϋ Σαββάτου καί άλλα πολλά έργα
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Είδικώτερον:
1) 'Η  ν π α ρ ξ ι ς ε ν τ ό ς  τ ή ς  ο ι κ ί α ς  

μ  ο ν ί μ ω ς μ ι α ς  έ ν μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί α  κ ι 
ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή ς  ο θ ό ν η ς ,  ναι μεν δεν πα
ρουσιάζει τους κίνδυνους, οι οποίοι άνεφέρθησαν από 
την παρακολούθησιν κινηματογραφικών ταινιών εις 
τους καλούμενους λαϊκούς κινηματογράφους (Ά νω τ. 
Παρ. 4, περ. Β ' I I ,  I), πλήν όμως προκαλεϊ συγ
κρούσεις απόψεων ώς προς την σκοπιμότητα παρα- 
κολονθήσεως (ορισμένων προγραμμάτων, τόσον μεταξύ 
τών γονέων, όσον και μεταξύ γονέων και τέκνων, αί 
όποίαι άναμφιβόλως διαταράσσονν την αρμονικήν 
ζωήν τής οικογένειας και τήν συνοχήν τούτης, μέ όλα 
τά δυσμενή επακόλουθα εις τήν ορθήν αγωγήν τών 
παιδιών86.

Σημειωτέον, ότι ή προαναφερθεϊσα σνγκρονσις 
μεταξύ γονέων και τέκνων είναι όξυτέρα, ώς διεπι- 
στώθη καί υπό τών διδασκάλων τών σχολείων, εις τά 
όποια έγένετο ή σχετική ερευνά μας, εις τάς περιπτώ
σεις κατά τάς όποιας τό πνευματικόν επίπεδον καί ή 
μόρφωσις τών γονέων είναι κατωτέρα τών παιδιών, 
οπότε, μέ τήν δικαιολογίαν «’Εσύ δεν ξέρεις», ταΰτα 
άνεξελέγκτως παρακολουθούν οίοδήποτε πρόγραμμα 
τής τηλεοράσεως.

2) ’Ε γ κ υ μ ο ν ε ί  τ ο ύ ς  α υ τ ο ύ ς  κ ι ν 
δ ύ ν ο υ ς  κ α ί  ε π ι φ έ ρ ε ι  τ ά ς  α ύ τ  ά ς δ ι α -  
τ α ρ α χ ά ς ε ι ς  τ ή ν  σ ω μ α τ ι κ ή ν  υ γ ε ί α ν ,  
ώς έκ τής παρακολουθήσεως κινηματογραφικών ται
νιών (Ά νω τ. παρ. 4, περ. Β ', II, 2), μέ τάς εξής 
όμως παρεκκλίσεις:

α. Τά έκ τού κλειστού χώρου μειονεκτήματα, διά 
τήν υγείαν τών παιδιών, δέν ύφίστανται έκ τής παρα
κολουθήσεως τών προγραμμάτων τής τηλεοράσεως.

β. Έ κ  τών μέχρι τοϋδε έρευνών διαπιστοϋται, ότι 
«ή Τηλεόρασις καθ’ έαυτήν, δέν φαίνεται, ώς οπτικόν 
ερέθισμα, νά προκαλή λειτουργικός ή μορφολογικάς 
άλλοιώσεις εις τό όργανον τής όράσεως, εις ύγιά 
άτομα μέ φυσιολογικόν μηχανισμόν προσαρμογής 
καί διόφθαλμου δρασιν, ένώ, άντιθέτως, άτομα εις τά 
όποια ύφίσταται λανθάνουσα διαταραχή τής διαθλά- 
σεως, λανθάνων ή έκδηλος στραβισμός, έπιπεφυκϊτις 
ή χρονιά βλεφαρϊτις ή πάσχουν έξ έτεροφορίας, αστι
γματισμού κ.λ.π., είναι δυνατόν, νά καταστήση έκδή- 
λους τάς παθήσεις ταύτας καί οι πάσχοντες νά αί- 
τιώνται, ότι έχουν αίσθημα έρεθισμού ή καύσου ή άλ- 
λοτρίου σώματος, συνοδευομένου υπό έπιφοράς, κε
φαλαλγίας, ώς καί κόπωσιν (κοπιωπία) διαφόρου έν- 
τάσεως»81. 'Ο ’Οφθαλμίατρος κ. Ί .  Κολιόπουλος, 
’Επιμελητής τής Πανεπιστημιακής ’ Οφθαλμολογικής 
Κλινικής, εις τήν έν τή Βιβλιογραφία τής παρούσης 
μελέτης μνημονευομένην εργασίαν του αναφέρει, δτι: 
«Κατ’ έρευναν, ή όποια διεξήχθη εις τήν περιοχήν τού 
Cardif, επί 19.280 μαθητών σχολικής ηλικίας διη- 
κριβώθη, δτι ό αριθμός τών φερόντων διορθωτικός 
ύάλους ήτο ολίγον ανώτερος επί τών παρακολουθούν- 
των συνεχώς τήν τηλεόρασιν, έν σχέσει μέ τά παιδιά 
πού δέν είχον ή δέν ήσαν λάτρεις τής τηλοψίας, καί δτι 
ή διαφορά αυτή ήτο ελαφρώς σημαντική (3 % διά 
τά παιδιά ηλικίας II  έως 14 ετών»88· 89

Κατά τήν ύφ’ ήμών διεξαχθείσαν έρευναν, οι διευ- 
θυνταί τριών Δημοτικών Σχολείων μοί άνέφερον, δτι 
από τής λειτουργίας τής Τηλεοράσεως εις τήν Ελλάδα 
διεπίστωσαν, δτι έχει αύξηθή ό αριθμός τών κατ’ έτος 
παραπονουμένων μαθητών, διά διαφόρους οφθαλμικός 
παθήσεις.

Έ ν προκειμένω συνιστάται: α) Εις περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν τά παρακολουθούν τα τήν τηλοψίαν 
παιδιά επιδιώκουν νά κάθοννται πλησίον τής Τηλεο
ράσεως ή παραπονοϋνται δτι αισθάνονται τάς προανα- 
φερθείσας ένοχλήσεις, ή άμεσος προσφυγή εις τόν 
οφθαλμίατρον καί β) "Οπως τό δωμάτιον δπου εύρί- 
σκεται ή συσκευή τής Τηλεοράσεως φωτίζεται μέ απα
λόν καί διάχυτου φώς, ιδίως πέριξ τής οθόνης, ώστε 
οί θεαταί νά μή παραμένουν εις τελείως σκοτεινόν δω
μάτιον, καί δπως ό δέκτης ρυθμίζεται κατά τοιοϋτον 
τρόπον, ώστε νά μή δημιουργούνται φωτειναί άντιθέ- 
σεις ( contrast) τών εικόνων, παραμορφώσεις, τρε- 
μοσβησίματα κ.λ.π.90

γ. Εις παιδιά ( καί ενήλικας) επιληπτικά ή προ
διατεθειμένα εις έπιληψίαν, ή έπί μακράν ή έκ τού 
πλησίον παρακολούθησις τής Τηλεοράσεως δυνατόν 
νά προκαλέση έπιληπτοειδή ή καί επιληπτικήν κρίσιν, 
τής είκόνος ένεργούσης ώς φωτεινού ερεθιστικού παρα- 
γοντος προς «ενεργοποιησιν της κρισεοις» . και

δ. Γ Υπεστηρίχθη, άνευ σχετικής δμως τεκμηριώ- 
σεως, δτι ύφίστανται ύπόνοιαι περί βλαπτικής έπι- 
δράσεως τών έκ τού δέκτου τής Τηλεοράσεως έκπε- 
μπομένων ακτινοβολιών. Τό θέμα τούτο δέν έχει πλή
ρως διευκρινηθή. Τό μεγαλύτερου ποσοστόν τών 
έκπεμπομένων ακτινών άπορροφάται από τά τοιχό>- 
ματα τής ύάλου τών καθοδικών σωλήνων καί ιδίως 
από τήν ειδικήν ύαλον τής οθόνης. Παρά ταΰτα, οί 
ειδικοί ιατροί συνιστούν, δπως οί θεαταί καί ιδιαι
τέρως τά παιδιά, παρακολουθούν τήν Τηλεόρασιν έξ 
άποσ τάσεως τουλάχιστον έξ απλασίαν ή έπτ απλασίαν 
τού ύψους τής μικρός οθόνης, δηλαδή έξ άποσ τάσεως 
πέραν τών δύο μέτρων92.

3) Π ρ ο κ α λ ε ϊ  τ ά ς  α υ τ ό ς  ψ υ χ ι κ ό ς  
β λ ά β α ς, ι δ ί α  ε ι ς  τ ά π α ι δ ι ά ,  τ  ά ό π ο ι α  
ε ί ν α ι  έ π ι β ε β α ρ η μ έ ν α  μ έ ν ε υ ρ ι κ ή ν  
κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η τ α ,  ώς καί έπί παρακολ.ου- 
θήσεως κινηματογραφικών ταινιών (Ά νω τ. Παρ. 
4, περ. Β', 11, 3). Είδικώς διά τήν Τηλεόρασιν ση- 
μειοϋται, δτι, λόγω τής συνεχούς καί έπί μακράν 
παρακολουθήσεως τών ώσαύτως μέ «ρεαλιστικήν 
τελειότητα» παρουσιαζομένων προγραμμάτων καί ιδίως 
τών σκηνών τρόμον, τά δημιουργούμενα βλαπτικά βιώ
ματα, οί προκαλούμενοι φόβοι, έφιάλται, οί υστερικοί 
παροξυσμοί είναι έτι περισσότερον έντονοι και εντυ
πωσιακοί93. Έ ν προκειμένω, χαρακτηριστικώς άνα- 
φέρεται ή εις τάς Αθηναϊκός έφημερίδας τής 24-4- 
1975 δημοσιευθεϊσα είδησις, κατά τήν οποίαν: «Στον 
"Αγιον Νικόλαον Κρήτης μαθητής εννέα έτών, ένώ 
παρακολουθούσε μιά ταινία στήν τηλεόραση, τρόμαξε 
τόσο πολύ, πού πήδηξε από ύψος έξη μέτρων φωνά- 
ζοντας: «Βοήθεια»! Μέ σκοτώνουν οί Γερμανοί». Τό 
παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά»9*.

4) Ή  π α ρ ε χ ό μ ε ν η  ψ υ χ α γ ω γ ί α  κ α ί  
μ ό ρ φ ω σ ι ς  ε ί ν α ι  α τ ε λ ή ς ,  έ γ γ ί ζ ο υ σ α  
τ ά δ ρ ι α τ ή ς  ά μ α θ ε ί α ς κ α ί  ή δ ι α π α ι- 
δ α γ ώ γ η σ ι ς  π λ η μ μ ε λ ή ς  κ α ί  έ σ φ α λ- 
μ έ ν η. Έ ν προκειμένω, ισχύουν άναλόγως τά έκτε- 
θέντα άνωτ. έν παρ. 4, περ. Β', 11, 4 «περί κινηματο
γράφου», μέ τάς κάτωθι είδικωτέρας παρατηρήσεις 
καί προσθήκας:

α. Εις τήν Τηλεόρασιν, τά παιδιά, διά τούς προα- 
ναφερθέντας λόγους, έχουν τήν δυνατότητα τής παρα
κολουθήσεως, έκτος τής μεγαλυτέρας συχνότητος καί 
χρονικής διάρκειας, καί μεγαλυτέρου άριθμού προ
γραμμάτων, ποικίλου περιεχομένου. Συγκεκριμένος,
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έκ τής νφ’ ημών ένεογηβείσης έρεύνης προκύπτει, δτι γράμματα το>ν τηλεοπτικών δικτύων τον Ε .Ι.Ρ .Ί . και 
τά έρωτηθέντα παιδιά παρακολουθούν τα έξης προ- τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.:

α.α. Πρόγραμμα Σννολον ’Αγόρια Κορίτσια

1. ’Άγνωστος Πόλεμος95 17 U % 10 1,8% 7 1,6%

2 Ο! ”Αθλιοι 21 2.1% 13 2,3% 8 1,8%

3. 'Αδάμαστος Κόσμος (ΥΕΝΕΑ: Τρίτη 18.00 - Παι
δική *Εκπομπή) 38 3,8% 29 5,1% 9 2 %

4. ’Αθλητικά Προγράμματα (Ε ΙΡ Τ  - ΥΕΝΕΑ)96 205 20,5% 193 34,1% 12 2,8%

5. Ό  Αιώνας μας ( ΕΙΡΤ - Τετάρτη 21.00) 21 2,1% 17 3 % 4 0,9%

6. Ανήσυχα Νιάτα (Ε ΙΡ Τ : Τρίτη 22.00) 10 1.0% 3 0,5% 7 1,6%

7. 9Ανθρο'λτιινες eΙστορίες97 (ΥΕΝΕΑ : Κυριακή 20.45) 138 13,8% 71 12,6% 67 13,4%

8. Στο ’Αστερισμό των Ανκων 
( ’Ηθογραφία - ΥΕΝΕΑ: Παρασκευή 21.00) 20 2 % 10 1,8% 10 2,3%

9. Ηίβα Κατερίνα ( Εύθυμα αυτοτελή επεισόδια - 
ΥΕΝΕΑ: Παρασκευή 19.50) 234 23,4% 112 19,8% 122 28,2%

1 Ο. 'Η  Γειτονιά (αισθηματική σειρά-ΥΕΝΕΑ: Τε- 
τάρτη και Παρασκευή: 22.00) 239 23,9% 110 19,5% 129 29,6%

11. Γκανσμόουκ (ΕΙΡΤ: Παρασκευή 22.50)·· 26 2,6% 22 3,9% 4 0,9%

12. Γυφτόπουλα (Τό μυθιστόρημα του Ά λ . Παπα- 
διαμάντη - ΥΕΝΕΑ: Αευτέρα 20.45) 131 13,1% 56 9,9% 75 17,2%

13. Οι Δίκαιοι (ΥΕΝΕΑ: Σάββατον 20.30)·· 359 35,9% 223 39,4% 136 31,3%

11. Ειδήσεις (Ε ΙΡ Τ  - ΥΕΝΕΑ) 35 3,5% 30 5,3% 5 1,1%

13. ' Ελληνική Ταινία (ΕΙΡΤ: Κυριακή - ΥΕΝΕΑ: 
Σάββατον - ώρα 22.00 ή 22.30)'™ 436 43,6% 246 43,6% 190 43,6%

16. ’Εφιάλτης101 (ΕΙΡΤ: Τετάρτη 22.20) 11 1,1% 2 0,4% 9 2,1%

17. F.B.I (ΥΕΝΕΑ: Τρίτη 23.30)™ 158 15,8% 119 21,1% 39 9,2%

18. θρίλερ (Ε ΙΡ Τ : ΤΡΙΤΗ  23.00 - 23.15)™ 18 1,8% 14 2,5% 4 0,9%

79. Κάνον (ΥΕΝΕΑ: Αευτέρα 22.30 ή 23.00 - Ά σ τν -  
μικές Περιπέτειες) 58 5,8% 38 20 4,6%

20. Κάπτεν Σκάρλετ (ΥΕΝΕΑ: Τρίτη 18.30 Παιδική 
’Εκπομπή) 97 9,7% 85 15 % 12 2,5%

21. Καταζητείται (ΥΕΝΕΑ: Παρασκευή 23.30 - Περι
πέτειες Γουέστερν) ί 0,7% 7 1,3% — —

22. Κεκλεισμένων τών Ουρών104 ( ΕΙΡΤ - Δευτέρα 
22.20) 27 2,7% 17 3 % 10 2,3%

23. Κεντάκυ Τζόουνς (ΕΙΡΤ: Πέμπτη 19.15) 76 7,6% 42 7,4% 34 7,8%

24. Οί κεραυνοί του διαστήματος ( ΕΙΡΤ: Παρασκευή 
19.00 - Σειρά διαστημικών περιπετειών με κούκλες) 303 30,3% 217 38,4% 86 19,8%

23. Κινούμενα σχέδια105 ( ΕΙΡΤ - ΥΕΝΕΑ) 479 47,9% 352 62,3% 127 29,2%

26. Κονγκ - Φοΰ10ί (ΥΕΝΕΑ - Τετάρτη 22.45) 153 15,3% 122 21,6% 31 7,1%

686



Ή  τηλεόρασις προκαλεί εις τα παιδιά τάς αύτάς, ώς και ό κινηματογράφος ψυχικάς βλάβας, ιδίως εις εκείνα, τα όποια είναι
έπιβεβαρημένα με νευρικήν κληρονομικότητα.
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27. Κότζακ107 (ΥΕΝΕΔ: Παρασκευή 22.00) 85 8,5% 63 11,1% 22 5,2%

28. Λάσση (ΕΙΡΤ: Κυριακή 17.00 - Παιδικό πρό
γραμμα) 150 15 % 85 15 % 65 15 %

29. Λοϋνα Πάρκ (Ε ΙΡ Τ  - Πέμπτη 19.30) 210 21 % 96 17 % 114 26,4%

30. Λονσυ (ΥΕΝΕΔ: Κυριακή 18.20 - Εϋθυμα αυτο
τελή επεισόδια) 215 21,5% 90 15,8% 125 28,7%

31. Μάγια (ΕΙΡΤ: Κυριακή 18.35 - Παιδική έκπο- 
μπή) 420 42 % 265 46,9% 155 35,6%

32. Μάνιξ (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη 22,45)™ 144 14,4% 113 19,8% 31 7,1%

33. Μάχη (ΥΕΝΕΔ: Τρίτη 20.45) 563 56,3% 386 68,3% 177 40,7%

34. Μεθοριακός Σταθμός (ΥΕΝΕΔ: Τετάρτη 20.00) 66 6,6% 30 5,3% 36 8,3%

35. Μήπως γνωρίζετε: (ΥΕΝΕΔ - Παρασκευή 20.20) 68 6,8% 38 6,7% 30 6,9%

36. Το μικρό σπίτι στο λειβάδι (ΥΕΝΕΔ: Τρίτη 19.50) 109 237 23,7% ■115 20,3% 122 28,2%

37. Τα μυστικά τής θάλασσας110 (ΕΙΡΤ: Κυριακή 
20.15) 293 29,3% 181 32 % 112 25,7%

38. Ντοκυμαντέρ (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη καί Σάββατο 
18.30 - Μορφωτική σειρά) 22 2,2% 14 2,4% 8 1,8%

39. Ξένη Ταινία (ΕΙΡΤ: Σάββατόν - ΥΕΝΕΔ: Κυ
ριακή - 22.00 ή 22.30) 218 21,8% 127 22,5% 91 20,9%

40. Οικογένεια Μακόϋ (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη 19.00) 27 2,1% 13 2,5% 14 3,2%

41. ’Ονειροπαρμένος111 (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη 20.00) 424 42,4% 232 41,1% 192 44,1%

42. Οί Ούώλτους112 ( ΕΙΡΤ: Τρίτη - Παρασκευή 
20.35) 175 17,5% 71 12,6% 104 26,2%

43. Τά παιδιά τον Ζεβέδαίου111 (Ε ΙΡ Τ  - Σάββατον 
20.30) 40 4 % 22 3,5% 18 4,1%

44. Τά παιδιά τοϋ Σκι (ΥΕΝΕΔ: Τρίτη 18.00) 45 4,5% 35 6,2% 10 2,3%

45. Τά παιδιά τον Φλάξτον (ΥΕΝΕΔ: Τετάρτη 18.00 - 
Παιδική σειρά) 38 3,8% 25 4,4% 13 3 %

46. Παιδικό Βαριετέ (ΕΙΡΤ: 19.00 - Παιδική εκπο
μπή) 121 12,1% 68 12 % 53 12,2%

47. Περίπολος τοϋ αίθέρος114 (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη 18.30) 85 8,5% 69 12,2% 16 3,7%

48. Πετροτσέλι111 (ΥΕΝΕΔ: Τετάρτη 22.45) 114 11,4% 76 13,4% 38 8,7%

49. Πολεμικές’Ιστορίες (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη 20.45) 36 3,6% 27 4,8% 9 2,%

50. Πολυκατοικία 47Α  (ΕΙΡΤ: Τρίτη 18.25 - Παι
δικό Πρόγραμμα) 45 4,5% 21 3,7% 24 5,5%

51. Πραϊμους (ΥΕΝΕΔ: Πέμπτη 18.00 - Παιδική εκ
πομπή ) 173 17,3% 143 25,3% 30 6,9%

52. Ταξίδια στο χρόνο (ΕΙΡΤ: Τετάρτη 18.00 - Παι
δική εκπομπή) 30 3% 10 1,8% 20 4,6%
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53. Τό Τζίνι και ή Τζίνι (ΕΙΡΤ: Δευτέρα 20.15 Εύ
θυμη εκπομπή) 171 17.1% 74 13,1% 97 22,5%

54. Φο/./.υφουτ (ΕΙΡΤ: Παρασκευή 20.15) 148 Η  8% 59 10,4% 89 20,5%

55. Χαβάί 5 - 0118 (ΕΙΡΤ: Πέμπτη 23.05) 169 16,9% 132 23,4% 37 9,0%

56. Χίτσοκ (ΥΕΝΕΔ: Κυριακή 23.00) 24 2,4% 17 3,0% 7 1,6%

57. Χωρίς Ανάσα (ΕΙΡΤ: Πέμπτη 22.20 - Περιπε
τειώδης *Αστυνομική σειρά) 20 2.0% 15 2,6% 5 1,1%

58. Διάφορα117 556 55,6% 387 68,5% 169 38,6%

Έ κ τής μελέτης τον ώς άνω πίνακος, προκύπτει, 
δτι τά παρακολονθού μένα υπό των παιδιών, εις τά 
όποια έγένετο ή έρευνα, προγράμματα:

I. ’Από πλευράς παραγωγής:
20 είναι 'Ελληνικής παραγωγής
35 » ’Αλλοδαπής προελεύσεως και κυρίως

’Αμερικανικά. ’Εν προκειμένη) σημειοϋται, δτι 
ό ’Ά γγλος ειδικός Σέρ Χιοϋ Γκρήν, εις την 
έκθεσίν τον, για την 'Ελληνική Ραδιοφωνία 
καί Τηλεόραση11*, όρθώς επισημαίνει, δτι: «Οι 
'Ελληνικοί σταθμοί παρουσιάζουν υπερβολικός 
ποσότητες αμερικανικού υλικόν κατωτέρας 
ποιότητας», ενώ, «πολύ καλλίτερα προγράμ
ματα είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή άγορά, 
καί δεν είναι απαραίτητο νά είναι πολύ ακρι
βότερα».

3 είναι 'Ελληνικό ή ξένα, κατό περίπτωσιν 

58
II. ’Από πλευράς καταλληλότητος, κατό την 

γνώμην ημών βεβαίως, χαρακτηρίζονται ώς:
(α). Κατάλληλα 17119
(β ) . ’Ακατάλληλα 26120
(γ). Περιλαμβάνοντα, άλλοτε κατάλληλα καί άλ

λοτε άκατάλληλα 3121
(δ) Παιδικό καί συνεπώς κατάλληλα ( κατό τε- 

κμήριον) 12122
'Ως προς την καταλληλότητα ή μή των προγραμ

μάτων τής τηλεοράσεως, εν σχέσει μέ τός ταινίας τοϋ 
κινηματογράφον, δέον νά σημειωθή, δτι εις την Τη- 
λεόρασιν, άτυχώς, δεν υπάρχει ή ενδεικτική, έστω, 
προειδοποίησις τοϋ «Καταλλήλου ή ’Ακαταλλήλου» 
θεάματος, ακόμη δε ελλείπει ή κατατοπιστική κριτική 
τών εφημερίδων, μέ αποτέλεσμα πολλοί γονείς να 
παγιδεύωνται έκ τοϋ παραπλανητικού ή άδοκίμου τ ί
τλου τοϋ σήριαλ ή τής ταινίας, καί φυσικά, δταν κατά 
τήν διάρκειαν τής προβολής αντιληφθοϋν τό ακατάλ
ληλον τοϋ περιεχομένου διό τό παιδιά, είναι αργό 
πλέον διά νά τά απομακρύνουν έκ τής λεγομένης μ ι
κρός οθόνης123. Ά τυχώ ς έν προκειμένη), ή 'Ελλάς έχει 
τα θλιβερό πρωτεία τής παρακολονθήσεως υπό τών 
'Ελληνοπαίδων τών περισσοτέρων ακαταλλήλων προ
γραμμάτων εις τήν Τηλεόρασιν, όσιό δλα τά παιδιά 
τής Ευρώπης121.

Είδικώς, ώς προς τό Παιδικό προγράμματα, αμ- 
φοτέρων τών Τηλεοπτικών δικτύων, Ε1ΡΤ καί ΥΕ- 
ΝΕΔ, παρατηρειται, δτι, κατ’ άρχήν, δεν ακολουθεί
ται ή υπό τών ειδικών παιδαγωγών ύποστηριζομένη 
αρχή περί διαχωρισμού αυτών άναλόγως προς τήν ηλι

κίαν τών παιδιών καί σνγκεκριμένως εις δύο μεγάλας 
κατηγορίας τών 5 - 8 καί 9 - 12 έτών, άλλά αί σχε
τικοί Παιδικοί έκπομπαί απευθύνονται εις τα παιδιά, 
αδιακρίτως τής ηλικίας αυτών125. Τά παρουσιαζόμενα 
Παιδικό προγράμματα, είτε κατό πλειοψηφίαν είναι 
ξένα126 καί συνεπώς άκατάλληλα διό τήν νοοτροπίαν, τα 
ήθη καί τα έθιμα τών 'Ελληνοπαίδων, είτε ιός 'Ελλη
νικό φέρουν ένίοτε τήν σφραγίδα τής προχειρότητος 
ή ή παραγωγή αυτών έγένετο υπό ατόμων αδαών, ώς 
προς τά παιδαγωγικά, μέ αποτέλεσμα τό παιδιά, έλ- 
λείψει ένδιαφέροντος, νά στρέφονται εις τον χώρον 
τών εκπομπών δι’ ενηλίκους121. Άντιθέτως, εις τό 
έξωτερικόν οί ασχολούμενοι μέ τήν παραγωγήν, έπι- 
μέλειαν, συγγραφήν, σκηνογραφίαν καί παρουσίασιν 
παιδικών προγραμμάτων ύφίστανται ειδικήν έκπαί- 
δευσιν, τήν όποιαν παρακολουθούν παιδαγωγοί καί 
διδάσκαλοι κάθε ειδικότητας128, ένώ συγχρόνως, εις 
τός αλλας χώρας τής Ευρώπης ( Φινλανδία - 'Ολλαν
δία - Βέλγων - Γερμανία - ’Ιταλία καί ’Αγγλία), τά 
έξ άλλων χωρών εισαγόμενα προγράμματα καλύπτουν 
ποσοστόν μόλις 0,5 % έως 1,2 %, τών υπολοίπων 
προγραμμάτων προερχομένων από τήν τοπικήν παρα
γωγήν, λαμβανομένης πρόνοιας, όπως ταϋτα είναι 
προαηρμοσμένα μέ τός τοπικός συνθήκας καί τήν 
νοοτροπίαν τών παιδιών, κάθε συγκεκριμένης χώρας, 
δημιουργουμένων έντέχνως καί έθνικής νοοτροπίας 
τηλεοπτικών ηρώων229.

ΠΙ. Περιλαμβάνουν, εις συγκεκριμένα επεισόδια, 
τα όποια αναφέρονται εις τός υποσημειώσεις τών νπ’ 
αριθ. 11, 13,17, 18, 27, 32, 48 καί 55 έκπομπών:

1 ’Απαγωγήν 
1 ’Απόπειραν βιασμόν 
1 ’Απόπειραν φόνον 
1 Φόνον έξ άμελείας 
8 Φόνους έκ προθέσεως
1 Ληστείαν μετά φόνου
2 Ληστείας μ ετ’ απόπειρας φόνου
3 Άδικους επιθέσεις 
1 Άνήθικον έπίθεσιν
1 Έπίθεσιν κατά ’Αστυνομικού 
3 Θανάσιμους τραυματισμούς 
1 Κλοπήν
1 Παράβασις καθήκοντος υπό Αστυνομικού ’Ορ

γάνου
1 Αυτοκτονίαν 

26
IV . Διαχωρίζονται, κατό κατηγορίας προτιμή- 

σεως τών παιδιών, ώς εξής:130
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Κατηγορία Σννολον ’Αγόρια Κορίτσια Διαφορά ποσοστού131

’Αστυνομικά132 10 10 — από 0,7% έως 47, 6% 
ΜΟΑ: 12,8%

Αθλητικά133 1 1 — άπά 31,3% ΜΟΑ: 31,3%

Αισθηματικά - Κοινωνικά134 13 1 12 ’Από 0,4% έως 10,1%  
ΜΟΚ: 4,5%

' Ιστορικά135 1 1 — ’Από 2,1% - ΜΟΑ: 2,1%

Κωμωόίαι136 4 — 4 ’Από 3% έως 12,9% 
ΜΟΚ: 8,4%

Μορφωτικά137 3 2 1 ’Από 0,2% έως 4,3%  
ΜΟΑ: 2,4% - ΜΟΚ: 0,2%

Παιδικοί138 12 8 ,513» ’Από 0,2% έως 33,1%  
ΜΟΑ: 12,3% - ΜΟΚ: 4,5%

Περιπετειώδη1*0 8 7 1 ’Από 0,7% έως 14,5% 
ΜΟΑ: 4,3% - ΜΟΚ: 1,1%

Πολεμικά141 2 2 — ’Από 0,2% έως 2,8% - 
ΜΟΑ: 1,5%

Διάφορα1*1 4 4 yi43 ’Από 1,6% έως 29,9%  
ΜΟΑ: 11,9%

58 . 36(34) ■24

’Εκ των ώς άνω προτιμήσεων, καταδεικνύεται ή 
λειτουργική και φυσιολογική διαμόρφωσις των παιδιών, 
εν σχέσει προς το φϋλον αυτών. Οντω: α) Τά αγόρια 
τής ηλικίας τών 12 ετών, φύσει και θέσει ζωηρά, ρέ
πουν προς τά αστυνομικά, αθλητικά, περιπετειώδη 
και πολεμικά προγράμματα, ενώ συγχρόνως, άνώ- 
ριμα ακόμη ψνχοσωματικώς, επιδεικνύουν προτίμη
ση, κατά πολύ μεγαλντέραν τιον κοριτσιών, και εις 
τά Παιδικά Προγράμματα, β) Τά κορίτσια, ώς ένω- 
ρίτερον ώριμάζοντα τών άγοριών144, υπερέχουν εις τά 
αισθηματικά - κοινωνικά καί τάς κωμωδίας, ενώ συγ
χρόνως ή γυναικεία φύσις αντώιν τά άποστρέψει από 
τά αστυνομικά, περιπετειώδη καί πολεμικά έργα.

Τέλος, ιδιαιτέρως δέον νά έξαρθή ή προτίμησις τιον 
παιδιών, άγοριών καί κοριτσιών, προς τά μορφωτικά 
προγράμματα ποιότητος (νπ’ άριθ. 3, 35, 37 καί 38), 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών υγιών τάσεων τιον 
Έλληνοπαίδων, ή οποία άναμφιβόλως, έφ’ δσον κα
ταλλήλως καλλιεργηθή, θέλει άποδώση λίαν αγαθά 
αποτελέσματα.

β. Γενικιίτς, ώς έχει διαπιστωθή καί υπό τών δι- 
δασκάλων τών σχολείων, εις τά όποια έγένετο ή 
έρευνά μας, παρουσιάζεται άμεσος καί σοβαρά επιρ
ροή εις τήν συμπεριφοράν τώ>ν μαθητών έκ τιον έκά- 
στοτε παρακολουθουμένων προγραμμάτιον τής Τηλεο- 
ράσεως, ή όποια, βοηθούσης τής έλλείψεως πείρας 
καί τών δημιουργουμένων εσφαλμένων αντιλήψεων, 
ώς προς τάς συνέπειας ώρισμένων πράξεων, είναι δυ
νατόν νά όδηγήση εις επικινδύνους καταστάσεις, αί 
όποϊαι ενίοτε έχουν επιπτώσεις καί επί τής σιοματικής 
άκεραιότητος είτε τιον ιδίων, είτε τιον συμμαθητών

τιον. Χαρακτηριστικώς άναφέρεται, δτι δτε ήρχισε 
προβαλλομένη εις τον Τηλεοπτικόν Σταθμόν τής 
ΥΕΝΕΔ ή τηλεοπτική σειρά ιιΚ ο ύ γ  κ - Φ ο ϋ», οί 
διδάσκαλοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, διότι 
οί μικροί θεαταί τήν έπομένην έκάστον επεισοδίου, 
το όποιον παρηκολ.ούθουν, έπεχείρουν νά εφαρμόσουν 
τας λαβας καί νά δώσουν τά κτυπήματα καράτε, μέ 
τά όποια ό ομώνυμος τηλεοπτικός ήρως έθετεν έκτος 
μάχης τούς αντιπάλους του, έπί τιον συμμαθητών των, 
ή, αντί άλλου παιγνιδιού, έμιμοϋντο τήν κίνησιν έπί 
τού εδάφους τών στρατιωτών τοϋ προγράμματος 
« Μ ά χ η »  (άριθ. 33), μέ τήν όποιαν είναι δυνατόν 
νά πλησιάση τις τον αντίπαλόν του άθορύβως καί νά 
τον έξονδετερώση, καί ή όποια εις τήν στρατιιυτικήν 
ορολογίαν καλείται ιικίνησις τής γάτας»145.

γ. ’Από τής λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμιαν 
εις τήν Ελλάδα, παρατηρεϊται μία κάθετος πτώσις 
τής ποσοτικής καί ποιοτικής άποδόσεως τιον μαθητών, 
εις καθολικήν κλίμακα, καί όχι μεμονωμένος περι
πτώσεις, ώς έπί τοϋ κινηματογράφου, ή οποία καθί
σταται έτι μεγαλυτέρα έπί μαθητιών μέ μειωμένον δεί
κτην νοημοσύνης ή έχόντων άλλας ψυχικός ή σωματι
κός μειονεξίας καί τούτο, διότι:

( I )  Διά τής παρακολουθήσεως, καθημερινώς σχε
δόν, τιον διαφόρων προγραμμάτων τηλ.εοράσεως, 
υπάρχει μεγάλη απώλεια χρόνου, εις βάρος τοϋ χρό
νου τής μελέτης146. Συγκεκριμένως, οί μαθηταί προς 
έξοικονόμησιν χρόνον ή διά νά δυνηθοϋν νά παρακο
λουθήσουν συγκεκριμένον τι πρόγραμμα, εις καθ(ο
ρισμένες ώραν, κατά κανόνα μετά τήν 18ην ώραν, 
συμπιέζουν τον χρόνον τής μελέτης ( νπ’ δψιν ό χρόνος
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επιστροφής τον μαθητου από το σχολεΤον, φαγητού 
και άναπαύσεως), ήτις ένεργεΐται πλέον κατά τρόπον 
επιφανειακόν και έπιπόλαιον.

(II).  Κατά την προσέλευσιν εις τό σχολε'ιον, ώς 
άνέφερον οί πλεϊστοι των διδασκάλων, πολλά παι
διά προσέρχονται εις τά μαθήματα κουρασμένα, άμε- 
λ.έτητα, είναι απρόσεχτα και έχουν πρισμένα μάτια1*1, 
πολλ,άκις δε δακρυρροονντα και τούτο, διότι ή παρα- 
κολούθησις τής Τηλεοράσειος ένεργεΐται όχι μόνον 
εις βάρος τού χρόνον τής μελέτης, ά?.λά και εις βά
ρος τον χρόνον άναπαύσειος και ’ιδίως τού ύπνου, 6 
όποιος, ώς έλέχθη, λόγω τού είδους των παράκολον- 
θονμένων προγραμμάτων, κάθε άλλ.ο παρά ήρεμος 
είναι. Ώ ς  γνωστόν, τά παιδιά ηλικίας 10 - 12 ετών, 
κατά τους κανόνας τής υγιεινής, δέον νά κοιμώνται πε
ρίπου 9 - 1 2  ώρας τό εικοσιτετράωρον14β. Εις την 
περίπτωσιν τής Τηλεοράσειος, σννεπεία τής παρακο- 
λουθήσεως ταυτής, δ ύπνος περιορίζεται, τάς περισ
σότερός φοράς, εις 6 - 7  ώρας τό εικοσιτετράωρον, 
δοθέντος δτι τά πλεΐστα των προγραμμάτων, τά 
όποια παρακολουθούν οί νεαροί θεαταί - μαθηταί, 
προβάλλονται μεταξύ 18ης έως 24ης ώρας, ενώ οντοι, 
προκειμένου νά μεταβούν είς τό σχολεϊον, εγείρονται, 
κατά κανόνα, την 6ην πρωινήν, μέ όλας τάς δυσμενείς 
συνέπειας, τόσον εις την υγείαν, όσον καί εις την άπό- 
δοσιν αυτών. Είδικώτερον, εκ τών δηλωθέντων 58 
προγραμμάτων, τά όποια παρακο/.ανθούν οί μαθη
ταί, πλήν τών ύπ’ άριθ. 1,2,4,14 καί 56 προβάλλον
ται κατά τάς ώρας.

17 - 17,59 1
18 - 18.59 12
19 - 19.59 7
20 - 20.59 13
21 - 21.59 2
22 - 22.59 13
25 - 24.00 5

53
δ. Λεν άξιοποιεϊται επωφελώς ό ελεύθερος χρόνος 

τών μαθητών. Άναμφιβόλως τό σχολεϊον αποτελεί 
βασικόν παράγοντα διά την άνάπτυξιν τών φυσικών, 
διανοητικών καί ηθικών δυνάμεων τού παιδιού, παρέ- 
χον όχι μόνον γνώσεις, άλλά καί ήθος1*9, πλήν όμως, 
τό έργον τούτο θά παρέμενεν ημιτελές, εάν καί τό 
παιδί, βοηθοϋντος καί τού οικογενειακού περιβάλλον
τος, δεν έξεμεταλλεύετο επωφελώς τον ελεύθερον χρό
νον αυτού, είτε διά τής μελέτης διαφόρων μη σχολικών 
βιβλίων, ώστε νά σνμπλ.ηροϋται ή μόρφωσις αυτού, 
είτε διά τού παιγνιδιού, τό όποιον, εκτός τής ψυχα- 
γιογικής πλευράς, όλως ηθοποιόν, ασκεί έπίδρασιν επ’ 
αυτού, δοθέντος ότι διά τούτον νποβοηθεϊται ή άνά- 
πτυξις τόσον τών φυσιολογικών, όσον καί τών ψυχικών 
λειτουργιών τού παιδιού150. Σήμερον όμως ή παρακο- 
λούθησις τής Τηλεοράσεως καλύπτει σχεδόν πλή
ρως, διά πολλά παιδιά, τον ελεύθερον χρόνον αυτών, 
παραμελονμένων τών δύο ώς άνω έκτεθέντων υποβοη
θητικών παραγόντων, καθιστάμενων οντω τούτων 
νωθρών, από πλευράς σκέψεως καί κρίσεως (Ά νω τ. 
παρ. Β '., περ. II, 4α). ’Ενίοτε δέ καί ό έναπομένων 
χρόνος, μετά την παρακολούθησιν τής Τηλεοράσεως, 
δέν χρησιμοποιείται, διά ψυχαγωγίαν καί την μόρ- 
φιυσιν, άλλά εμμέσως άπορροφάται υπό ταύτης. λ.χ.

παρετηρήθη υπό πολλών διδασκάλων, ότι κατά τά 
διαλείμματα τών σχολείων οί μαθηταί ασχολούνται 
μέ την άλληλοενημέρωσίν των επί τών προβαλ/.ομε
νών έργων υπό τής Τηλεοράσεως, άνταλλασσομένων, 
κατ’ αυτόν τον τρόπον, επιπόλαιων, ανεπαρκών ή καί 
εσφαλμένων γνώσεων καί εμπειριών151. ’Ακριβώς εις τό 
σημειον τούτο ή Τηλεόρασις μειονεκτεϊ, έτι περισ
σότερον, τού Κινηματογράφου, διότι τά παιδιά, άν- 
ταλλάσσοντα γνώμας μεταξύ των, έχουν εν συνεχεία 
την δυνατότητα τής ταυτοχρόνου παρακολουθήσεως 
τών αυτών προγραμμάτων καί συνεπώς τού άλλ.ηλοε- 
πηρεασμοϋ είς βαθμόν μεγαλύτερον εκ τής παρακο
λουθήσεως Κινηματογραφικών ταινιών. Πράγματι, 
κατά την διαλογήν καί επεξεργασίαν τών υπό τών 
έρωτηθέντων μαθητών συμπληρωθέντων δελτίων, πα
ρετηρήθη μία ταυτότης είς την παρακολούθησιν (ορι
σμένων προγραμμάτων, κατά τάξιν (ορισμένων σχο
λείων ή είς την αυτήν τάξιν, κατά φϋλον μαθητών, λ.χ. 
είς την Σ Τ '. τάξιν τού Α '. Δημοτικού Σχολείου, άπαν- 
τες οί μαθηταί παρηκολούθουν, εκτός τών άλλων προ
γραμμάτων, καί την εκπομπήν «Μ ά χ η», ενώ είς 
έτερον, ή κοινή εκπομπή ήτο τό σήριαλ «Τά παιδια 
τού Ζεβεδαίον» ή είς την αυτήν τάξιν, τά μέν αγόρια 
παρηκολούθουν τήν εκπομπήν «Κ ο ύ γ  κ - Φο ύ», τα 
δέ Κορίτσια « Τ ι ς  ’Α ν θ ρ ώ π ι ν ε ς  Ι σ τ ο ρ ί ε ς » .

ε. Κατά παράβασιν παντός κανόνος διαπαιδαγωγη- 
σεως, πολλοί γονείς καί κηδεμόνες χρησιμοποιούν 
τήν Τηλεόρασιν, είς μεγαλύτερον, κατά πολύ, βαθμόν 
από τον Κινηματογράφον, ώς μέσον έπιτεύξεως 
ετέρων σκοπών ή έπιδιιΰξεων καί κυρίως συμφωνιών 
μετά τών τέκνων, λ.χ. «έάν διαβάσης τά μαθήματά 
σου, ή έάν κοιμηθής τό μεσημέρι, ή έάν καθίσης ήσυχα, 
τότε θά σέ άφήσω νά παρακολουθήσης Τηλεόρασιν», 
μή ένδιαφερόμενοι ποιον θά είναι τό πρόγραμμα, τό 
όποιον θά παρακολουθήσουν τά τηρούντα τήν συμφω
νίαν τέκνων των.

(5). ’Α π ο τ ε λ ε ί  κ α ί  α ν τ η  π ρ ό τ'υ π  ο ν 
έ γ κ λ η  μ α τ  ι κ ό ν  φ ρ ο ν τ ι σ τ  ή ρ ι ο ν ,  ώς καί ό 
Κινηματογράφος, μέ πλουσιώτερον μάλ.ιστα διδακτικόν 
υλικόν . . ( 1?Λ*) καί μέ πλήθος διδασκόντων, προερ- 
χομένων έκ τών αρίστων στελεχών τού ’Αμερικανικού 
καί Ευρωπαϊκού υποκόσμου, δι ο καί άναλόγως ι
σχύουν τά έκτεθέντα άνωτέρω, έν παρ. 4, περ. Β', 
II, 5, πλήν τής περιπτώσεως τής έλξεως, ήτις είς τήν 
περίπτωσιν τής Τηλ,εοράσεως, ώς εύρισκομένης εντός 
τής οικίας καί συνεπώς προσιτής, δέν όδηγεϊ είς τήν 
διάπραξιν έπιμέμπτων πράξεων, διά τήν παρακολού
θησή αυτής.

73. Παντελή Βαφειάδη, Μαθήματα Τηλεοράσεων, Β '. έκδ., 
Άθήναι 1969, σελ. 1. ’Ιωάνναν Κολιοπονλου, Ή  έπίδρασις τής 
Τηλ,εοράσεως επί τής όράσεως, άνάτυπον εκ τών 'Οφθαλμικών 
Χρονικών, τ. 1/70 σελ. 3. Βασ. Γιαννακοπονλον, Ή  Τηλεόρα- 
σις καί τά Παιδιά, είς Διδασκαλικόν Βήμα. φ. 650/1969

74. UNESCO, 'Ιστορία τής Άνθρωπότητος, τόμ. Σ Τ ' 
β' σελ. 883 έπ.

75. Γιάννη Γιαννοπονλον, Τηλ,εόρασις, Άθήναι 1970. — 
Ίωάννοιι Κολιοπονλου, ένθα άν. σελ. 4. —

76. Παντελή Βαφειάδη, ένθα άν. σελ. 2 . — ’Εκπαιδευτική 
Τηλεόρασις καί Ραδιοφωνία είς τήν Βρεττανίαν. έκδοσις τον 
γραφείου Τύπον καί Πληροφοριών τής Βρεττανικής Πρεσβείας. 
’Αθήναι 1972 σελ. 13 — Β. Γιαννακοπονλον, ένθα άν.

76α. '.4>’Τ. Δελώνη, / /  Τηλεόρασις καί οί νέοι. Λστυ- 
νο/ιικά Χρονικά, τόμ, Κ. A - σελ. 541.

77. Ά ν . Παρ. 4 «Κινηματογράφος», περ. 1 - 4 .  Εκπαιδευ
τική Τηλεόρασις καί Ραδιοφωνία είς τήν Βρεττανίαν. έκδοσις
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Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριών τής Βρεττανικής Πρεσβείας, 
Άθήναι 1972 σελ. 3.

78. UNESCO, ένθα αν. σελ. 884.
79. Β. Γιαννακοπούλου, ένθα άν.
80. Σερ Χιοϋ - Γκρήν, 'Έκθεσις για την Ελληνική Ραδιο

φωνία καί Τηλεόραση, Άνάτυπον άπό την Εφημερίδα «Κα
θημερινή», Άθήναι 1975, σελ. 8 — Έφημερίς «Καθημερινή» 
φ. 28 - 1 - 1975 «Συγνώμη διακοπή. . .».

81. "Ορα σχετικώς καί έκδοσιν Γραφείου Τύπου καί πληρο
φοριών τής Βρεττανικής Πρεσβείας «’Εκπαιδευτική Τηλεόρα- 
σις καί Ραδιοφωνία εις την Βρεττανίαν», Άθήναι 1972, σελ. 12.

82. Τά κορίτσια παρουσιάζουν ηύξημένον ποσοστόν προ- 
τιμήσεως εις την Τηλεόρασιν, όφειλόμενον άφ’ ενός μέν εις 
την φύσιν αυτών, ήτις ένστικτωόώς τά προσελκύει περισσό
τερον προς τάς οίκιακάς ασχολίας, καί άφ’ ετέρου διότι τά άγό- 
ρια διοχετεύουν τήν όραστηριότητά των καί εις ετέρους τομείς, 
π.χ. ποδόσφαιρου, μπάσκετ κ.λ.π.

83. Άντιθέτως, ή μετάβασις εις τον Κινηματογράφον καί 
διά τούς ενήλικας, έκτος του δτι έκ τών πραγμάτων δεν είναι 
δυνατόν νά είναι καθημερινή, πραγματοποιείται, κατά κανόνα, 
διά τά παιδιά, μεταξύ τών ωρών 4 - 8  μ.μ. καί σπανίως ή έν 
αντώ παραμονή υπερβαίνει τάς 2 ώρας

84. Κατά τύν Β. Γιαννακόπουλον ( ένθα άν.) ένεργήσαντα 
πρόχειρον έρευνα μεταξύ 35 μαθητών, τό έτος 1969 (ότε ό 
αριθμός τών συσκευών τηλεοράσεως ήτο κατά πολύ μικρότε
ρος) οί 17 μαθηταί, ήτοι τό 48,5%, παρηκολούθουν καθημε
ρινώς τηλεόρασιν.

85. Α ί άναφερόμεναι ήμέραι (περίπτωσις «β») αφορούν 
είτε μεμονωμένος περιπτώσεις παρακολουθήσεως π.χ. κάθε 
Κυριακή, είτε πλειόνων συγκεκριμένων ημερών π.χ. Τρίτη - 
Σάββατο - Κυριακή

86. Αρ. Άσπιώ τη, Ό  ”Εφηβος καί ή Οικογένεια, Ά θ ή 
ναι 1952, σελ. 15 έπ. — Κ. Σαρόγλου, Α ί δ^αταραχαί τής 
πουσωπικότητος, κατά τήν Παιδικήν ηλικίαν, Άθήναι 1964, 
σελ. 319 έπ.

87. ιωάνναν Κολιοπούλου, ένθα άν. σελ. 5 . — Σπόρου 
Χαροκόπου, Παιδιατρική, τόμος Β ’, Άθήναι 1971, σελ. 933. — 
Νικ. Παπανικολάου, Τά θεάματα (κινηματογράφος - τηλεό- 
ρασις) καί τά παιδιά μας, Άθήναι 1970, σελ. 24.

88. Ιωάννον Κο/.ιοπούλου, ένθα άν. σελ. 5.
89. Κατά /. Κολιόπουλον, ένθα άν. σελ. 6, τήν άποψιν ναύ

την δεν άποδέχονται έτεροι επιστήμονες, διενεργήσαντες όμοίαν 
έρευναν.

90. ’Ιωάννον Κολιοπούλου, ένθα άν. σελ. 6. — Σπ. Χαροκό
που, ένθα άν. σελ. 934.

91. Ιωάννον Κολιοπούλου, ένθα άν. σελ. 5. — Νικολάου 
Ματσανιώτη, Παιδιατρική, τόμ. Β’, Άθήναι 1973, σελ. 1207.

92. Ιωάννον Κολιοπούλου, ένθα άν. σελ.. 5. — Σπ. Χαρο
κόπου, ένθα άν. σελ. 933.

93. Ν. Ματσανιώτη, ένθα, άν. σελ. 138
94. Ανταίου, Σπιτικά Θεάματα, Έφημερίς «Βραδυνή» 

τής 25 - 4 - 1975.
95. Σήριαλ άναφερόμενον εις τον πόλεμον τών μυστικών 

υπηρεσιών 'Ελλάδος - ’Ιταλίας κατά τον πόλεμον του 1940. 
Συγγραφική άδεια εις άκρως επιτελικός άπορρήτους υπηρεσίας 
νπηρέτουν πολϊται, οί οποίοι, μεταξύ άλλων εξωφρενικών γεγο
νότων, έδιδον καί τήν γνώμην των εις τήν κατάστρωσιν τών σχε
δίων επιχειρήσεων, ενώ συγχρόνως έλάμβανον χώραν απίθανα 
επεισόδια, προκαλονντα τον ενθουσιασμόν μέν τών νεαρών θεα
τών, αλλά παρέχοντα αυτοϊς εσφαλμένος γνώσεις καί μάλιστα 
έπί ενός τόσον σημαντικού κεφαλαίου τής Ελληνικής Ιστορίας.

96. Περιλ.αιιβάνει προγράμματα τού ΕΙΡΤκαί τής ΥΕΝΕΔ: 
.1 θλάραμα, . 1 Οληιικι) Κυριακή, Αθλητικό απόγευμα, Πο

δόσφαιρο, Ματιές στά σπόρ.
97. Έφημερίς «Βραδυνή» τής 4 - 2 - 1975: «Τηλεκριτική»: 

«... Οί μέν ενήλικοι λ.οιπόν άπόρησαν γιά όλα αυτά, οί δέ άνή- 
λ.ικοι (πού παρακολ.ουθοϋν τό πρόγραμμα) μάθαιναν δτι ή... σύ
ζυγος μπορεί νά φεύγη άπό τό σπίτι μέ τον φίλο του συζύγου 
καί νά πηγαίνουν σέ χορό καί δτι τά... πεθερικά είναι ή αιτία 
κάθε καυγά άνδρογύνου!».

98. Εις τό επεισόδιον τής Παρασκευής 3 - 1 - 1 975 ΰπό 
τόν τίτλον «Ταξίδι γιά τρεις «παρουσιάσθησαν αί εξής σκη- 
ναί: 1 άπόπειρα βιασμού καταλήξασα εις θάνατον, 1 φόνος έξ 
άμελείας, 2 άδικοι επιθέσεις.

99. Επεισόδιον τής 5 - 4 - 1975: Έξέτασις μάρτνρος, 
δστις μεταξύ άλλων άναφέρεται καί εις άνήθικον έπίθεσιν 
κατά τής προγονής τον, τήν όποιαν ιός ίσχυρίσθη διέπραξε με
θυσμένος.

100. Προβάλλονται ταινίαι κατάλληλοι καί άκατάλληλοι, 
άνευ ένδείξεως εις τό κυκλοφορούν πρόγραμμα ή άνεν προη- ’ 
γούμενης προειδοποιήσεως κατά τήν προβολήν.

101. Κατά τό περιοδικόν «Ραδιοτηλεόρασις»: Μιά συ
ναρπαστική σειρά, γεμάτη έρωτα καί κοινωνικά προβλήματα. — 
Τηλεκριτική τής ’Εφημερίδας «Βραδυνή» τής 15 - 2 - 1975.» 
«Εφιαλτικές στιγμές περάσαμε βλέποντας προχθές σ’ ένα επει
σόδιο τού σήριαλ «’Εφιάλτης». Είδαμε καί τι δεν είδαμε, καί τι 
δεν είδαμε. «Φυλακισμένες» μέ αυτόματα που φαινόταν δτι 
ήταν παιδικά, άπειλούσαν νά σκοτώσουν μερικούς ομήρους 
τους, μέσα σέ ένα κελλί άπό . . . χαρτόνι. Πράματα πού ούτε 
στις σκληρότερες αμερικανικές φυλακές δέν γίνονται. Αυτή 
δέ ή σκηνή κυλάει τώρα σέ τρία επεισόδια. Σκληρή δέν είναι 
(τό άντίθετο), διδακτική δέν είναι (γιά δνομα τον Θεού), 
τότε ποιόν σκοπό έχει ή προβολή της;».

102. Πραγματικές ιστορίες παρμένες άπό τά αρχεία τον 
F.B.I. Επεισόδιον τής 14 - 1 - 1975, υπό τόν τίτλοι"«Ή  προ
δοσία», περιελάμβανε: 1 φόνον, 1 έπίθεσιν κατά αδτυνομικού, 
1 άδικον έπίθεσιν, 1 άπαγωγήν, 2 θανάσιμους τραυματισμούς 
κατόπιν έπιθέσεως, 1 κλοπήν μοτοποδηλάτου.

103. Αστυνομικές περιπέτειες. ’Επεισόδιον τής 8 -  4 -1975, 
περιελάμβανε 2 φόνους έκ προθέσεως.

104. Άναφέρεται εις τήν δίκην μιας νεαράς υπάρξεως, μέ τήν 
κατηγορίαν, δτι έφόνευσε τόν μεγαλοεπιχειρηματία Δούκα, ένώ 
εις τό τέλος άποδεικνύεται δτι ένοχος ήτο ή σύζυγός τον Τζό- 
αν Δούκα, ή όποια ήτο άρχηγός συμμορίας Αμερικανικού τύ
που, καί ή όποια έν Αθήναις διέπραττεν υπό τά δμματα τής 
Αστυνομίας πλήθος άπαγωγών, άπειρίαν δολοφονιών καί εκ

βιασμών καί ή όποια, κατά τό σήριαλ, ήτο ανίκανος νά άνακαλύ- 
ψη τούς ένοχους παρά τά υπάρχοντα συντριπτικά στοιχεία,τά 
όποια καί τόν πλέον άδαή περί τά αστυνομικά θά τόν ώδήγουν 
εις τήν άνακάλυφιν τών ένοχων. ’Επιπροσθέτως κατά τήν δια
δικασίαν τής δίκης κατακρεουργεΐται κυριολεκτικώς καί ή ποι
νική δικονομία. Ευτυχώς δμως διά τούς τηλεθεατής ιδία τούς 
μικρούς, νπήρχον η κ. Αελλαπορτα, ό συνήγορος τής κατηγο
ρουμένης καί ό δικηγόρος Παπασταύρου, οί όποιοι συνέβαλον 
εις τήν άνακάλυφιν τής δολοφόνου....!!!

105. Περιλαμβάνονται τά προγράμματα: Χάρλεμ - Πο- 
παϋ - Μίκυ Μάους - Καραγκιόζης - Μπάρμπα Μντούσης.

106. Σχόλιον τού περιοδικού «Ραδιοτηλεόρασις» εις τό νπ’ 
αριθ. 256 τεύχος 1975: «Το Κονγκ - Φον, ή λαοφιλής σειρά 
τής Τηλεοράσεως έχει προβλήματα μέ τούς Βρεττανονς τη
λεθεατής. Στην άνεξάρτητη Ραδιοφωνική Υπηρεσία πού μετα
δίδει τη σειρά, διετνπυίθησαν πολυάριθμα παράπονα άπό γονείς 
και διδασκάλους πού βεβαιώνουν δτι τά μικρά παιδιά τους θέ
λοντας νά μιμηθοΰν τόν ήρωά τους, σέ ('ορισμένες σκηνές τού 
«Κονγκ - Φον», κτύπησαν σοβαρά τούς συμμαθητής των». — Τά 
αυτά παράπονα διετυπώθησαν υπό τών διδασκάλων τών Δήμο 
τικών Σχολ,ειων, εις τά οποία διεξήχθη ή ήμετέρα έρευνα.

107. Αστυνομικές Περιπέτειες, μέ τόν ' Ελληνικής κατα
γωγής^ ηθοποιόν Τέλλν Σαβάλα. ’Επεισόδιον τής 14 - 2 - 1975 
ΰπό τόν τίτλον «Θεραπεία μέ δυναμίτη», περίελάμβανεν: 1 φό
νον μέ δυναμίτιδα, 1 απόπειρα φόνον.

108. Αστυνομικές περιπέτειες — ’Επεισόδιον τής 9 - 1 - 
1975 υπό τόν τίτλον «Μιά νύχτα γεμάτη σκοτάδι» περιελάμ- 
βανε: 1 φόνον έκ προθέσεως ΰπό αστυνομικού οργάνου,"μέλους 
δμως τού συνδικάτου τού έγκλήματος, 1 φόνον διά περιστρό
φου, 1 τραυματισμόν έκ προθέσεως διά δπλου

109. Παρουσιάζει τά μέλη μιας άγροτικής οικογένειας, πού 
μέ πολύ μόχθο καί άγάπη άγωνίζονται γιά τήν έπιβίωση (Ρα
διοτηλεόρασή) .

110. Μορφωτική εκπομπή άπό τάς εξερευνήσεις τού πλοίου 
«Καλυψώ» μέ τόν Ζάκ Κουστώ.

111. Διασχεδαστικές περιπέτειες μέ τόν Κώστα Βουτσά.
112. Παιδική εκπομπή. — Ή  ιστορία μιας αμερικανικής 

οικογένειας κατά τήν διάρκεια τού μεσοπολέμου.
113. Ενθυμος σειρά κοινωνικού περιεχομένου άπό τήν ζωή 

μιας άστικής οικογένειας. Εις τά τελευταία επεισόδια τού σή
ριαλ, ό διαφωνών, έκ λόγων καί μόνον άτομιστικών, Πατήρ, εις 
τόν άρραβώνα τής κόρης τον, δέν διστάζει νά πληρώση μιάν 
γυναίκα τού υποκοσμου, προκειμένου αντη νά σαγήνευσή τόν 
μέλλοντα γαμβρόν τον καί νά διαλνθή κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
ό ανεπιθύμητος άρραβών.

114. Περιπετειώδης Αστυνομική σειρά.
115. Κατά τήν Ραδιοτηλεόρασή συναρπαστικές περιπέ

τειες, όπου ό νεαρός δικηγόρος Πετροτσέλι αντιμετωπίζει δύ
σκολες υποθέσεις. — ’Επεισόδιον τής 14 - 5 - 1975: εμφανίζον
ται δύο περιπτώσεις φόνου διά περιστρόφου.
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Ή  τηλεόρασις, ώς καί δ κινηματογράφος, αποτελεί πρότυπον εγκληματικόν φροντιστήριον, με πλουαιώτερον
μάλιστα «διδακτικόν» υλικόν.

116. Αυτοτελή αστυνομικά επεισόδια— Έπεισόδιον τής 
26 - 12 - 1974, υπό τον τίτλον «Λάθος κορμί στο σωστό τά
φο», περιελάμβανε: 1 ληστεία μετά φόνου, 2 ληστείας μετ 
άποπείρας φόνου, 1 φόνο εκ προθέσεως, 1 περίπτωσι παραβά- 
σεως καθήκοντος αστυνομικόν οργάνου, 1 αυτοκτονία.

117. Περιλαμβάνονται όμον όλα τά προγράμματα, τόσον 
τον ΕΙΡΤ, όσον και τής ΥΕΝΕΔ, τά όποια είτε δέν προβάλ
λονται προ πολλοϋ χρόνον, είτε έχουν προβληθή έξ αιτίας ενός 
συγκεκριμένου γεγονότος, π.χ. ’Εθνικής εορτής και βασικώς 
διότι οι παρακολουθούντες ταντα είναι ελάχιστοι εις ποσοστόν 
0,5% έως 1%.

118. Σέο Χίου Γκρήν, ένθα άν. αελ. 11.
119. Τά νπ’ άριθ. 4, 8, 9, 10, 12, 14, 23, 30, 34, 35, 36, 

37, 38, 40, 41, 53, καί 54.
120. Τά νπ’ άριθ. 1,.2,5, 6, 7, 11, 13,16, h ,  18, 19, 21 

22, 26, 27, 29, 32, 33, 43,"44, 47, 48, 49, 55 56, καί 57.
121. Τά νπ’ άριθ. 15, 39 καί 58.
122. Τά ύπ' άριθ. 3, 20, 24, 25, 28, 31, 42, 45, 46, 50, 51 

καί 52.
123. Β. Γιαννακοπούλον, ένθα άν.
124. Νίκον Σαμαρά, «’Ελληνική TV», Ακατάλληλε] δι 

άνηλίκους, «περιοδικόν» Ταχυδρόμος» τεύχος 1090/27-2-1975  
αελ. 76.

125. ”Αννας Λαουτάρη, Παιδαγωγόν - Παραγωγόν Παι
δικών Προγραμμάτων, «Τό Παιδικό Πρόγραμμα τής Τι - Βί», 
επιστολή εις τήν ’Εφημερίδα «Καθημερινή», τής 2 -  3 -1975.

126. ’Εκ τών 6 ώρών καί 35' αί όποϊαι διατίθενται διά παι
δικόν; έκπομπάς τών δυο Τηλεοπτικών δικτύων, τά Ελληνικά 
προγράμματα καλύπτουν μόλις μιά ώρα και πέντε λεπτά (Ν. 
Σαμαρά, ένθα άν, σελ. 76).

127. Νι Σαμαρά, ένθα dr. σελ. 76.
128. "Αννας Λαουτάρη, ένθα άν.
129. Ν. Σαμαρά, ένθα ά. σελ. 76.
130. Οί άριθμοί εις τά αγόρια καί τά κορίτσια ύποδηλονν 

τον άριθμόν τών προγραμμάτων, εις τά όποια το ποσοστον 
παρακολονθήσεως είναι μεγαλύτεροι’ τον άντιστοιχον φύλου

131. Οί άριθμοί ύποδηλονν τό ελάχιστου καί τό μέγιστον 
ποσοστόν παρακολονθήσεως μεταξύ τών όνο φνλ.ων - ΜΟΑ: 
Μέσος όρος ποσοστού διαφοράς άγοριών εκ κοριτσιών - ΜΟΚ: 
Μέσος όοος ποσοστού διαφοράς κοριτσιών έξ άγοριών.

132. Τά νπ’ άριθ. 17, 18, 19, 2 ί, 32, 33, 44, 47, 48, 55.
133. Τό νπ’ άριθ. 4.

134. Τά ύπ’ άριθ. 2, 7, 8, 10, 12, 16, 23, 29, 34, 36, 40· 
43, 54.

135. Τό νπ’ άριθ. 5
136. Τά νπ’ άριθ. 9, 30, 41, 53.
137. Τά νπ’ άριθ. 35, 37, 38.
138. Τά νπ’ άριθ. 3, 20, 24, 25, 28, 31, 42, 45, 46, 50, 51 

καί 52.
139. Τό νπ άριθ. 28 πρόγραμμα παρακυλονθεϊται κατά τό 

αυτό ποσοστόν (15%  ) τόσον υπό τών άγοριών, όσον καί τών 
κοριτσιών.

140. Τά ΰπ’ άριθ. 6, 11, 13, 21, 22, 26, 56, 57.
141. Τά νπ’ άριθ. 1, 49.
142. Τά ύπ’ άριθ. 14, 15, 39, 58.
143. Τό ύπ’ άριθ. 15 πρόγραμμα παρακολονθεϊται κατά τά 

αυτό ποσοστόν (43,6% ) τόσον υπό τών άγοριών, όσον καί τών 
κοριτσιών.

'  144. Κατά τον ιατρόν κ.Θ. Ζαβιτσάνον, « Ή  χρονολογική 
ηλικία δύο εφήβων σχεδόν ποτέ δέν συμπίπτει με τήν βιολογικήν 
ηλικίαν αυτών. Ί Ι  ψυχολογική ήλικία τών θηλέων προηγείται 
τής τών άρρένων κατά δύο (2) περίπου έτη» (Θ. Ζαβιτσάνον, 
Τά ιατρικά - ψυχολογικά καί κοινωνικά προβλήματα τής ’Εφη
βικής ηλικίας εν Έλλάδι, Αθήναι 1966, σελ. 11, 15, 24. -108. 
— ’Αρ. Άσπιώ τη, Ή  κρίσις τής ’Εφηβικής ηλικίας, ’Αθήναι 
1951 σελ. 31 έπ.

145. Β. Γιαννακοπούλον, ένθα άν.
146. Ά ν τ . Αελώνη, ένθα άν. σελ. 542. Β. Γιαννακοπού

λον ένθ. dr.
147. Β. Γιαννακοπούλον ένθ. άν.
148. Κ. Χωρέμη, Παιδιατρική, τόμ. Λ ', Άθήναι 1969, 

σελ. 82.
149. Κ. Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τόμ. Α ', έκδ. Ε '. 

1966, σελ. 628 έπ. - Κ. Αημητρακοπούλου, Ή  Παιδεία καί 
ή άγωγή τής Σχολικής περιόδου, Άθήναι - Γΐάτραι, 1952, σελ.. 
12 έπ. - Νικ. 'Εξαρχοπονλον, Γενική Διδακτική, τόμ. Α , 
’Εν ’Αθήναις 1961, σελ. 11, 13, 20, 21 έπ. 35, 36. - Κ. Γεωρ
γούλη, Γενική Διδακτική, έκδ. Δ. Παπαδήμα, Άθήναι, σελ. 37.

150. Αρ. Άσπιώ τη, Τό παιδί καί τό Παιγνίδι, Άθήναι 
1960, σελ. 17 έπ. - Κ. Γεωργούλη, ένθα άν. σελ. 357. Ά ντ . 
Αελώνη, ένθα dr. σελ. 542.

151. Β. Γιαννοπούλον, ένθα άν.
151α. Κ. Κωνσναντινίδον, τά ψνχοπαθολογικά φαινόμενα 

τής συγχρόνου κοινωνίας, Άθήναι σελ. 44 νποσ.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΝ ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ

Τά? μεσημβρινά? ώρα? τη? 30-  
8 -7 5  εΐ? τ ή ν  α ίθου σ α ν τελετώ ν τ ο ϋ  
’Α ρ χ η γ ε ίο υ  Ά σ τ υ ν .  Π όλεω ν, ώ μί- 
λη σ εν έττ’ ευκαιρία τη? έορτη? τω ν  
Ε ν ό π λ ω ν  Δ υνά μ εω ν ό  Π ρ οϊσ τά 
μενο? τη? Ύ π ο δ /νσ εω ?  Σωματική?  
καί Π νευματική? ’Α γ ω γ ή ? , Ά σ τ υ ν .  
Δ /ντή ?  Β' κ. I. Σταθαρά?. Π αρευ- 
ρέθη ή Η γ ε σ ία  τ ο ϋ  Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  
Σ ώ ματο?, οί άξ/κοΐ τ ο ϋ  ’Α ρ χη γ ε ίο υ , 
κατώ τεροι α στυνομ ικ οί καί διοικη
τικοί υ π ά λ λ η λ ο ι.

Τ ή ν εμπνευσμ ένη ν ομ ιλ ία ν τ ο ϋ  
κ. Σ ταθα ρά  καί λ ό γ ω  τ ο ϋ  ένδια- 
φέροντό? τη? καί ώ? μικρόν δ είγμ α  
τή? όφειλομένη? π ρ ό?  τά? ενδόξου?  
’Ε νόπ λου?  Δυνάμει? τή? χώ ρα ? τ ι
μή?, δημοσιεύομεν έν συνεχεία .

«Συνεκεντροόθημεν σήμερον εν
ταύθα, ίνα έορτάσωμεν τήν Πανελ
ληνίου σημασίας «ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

Όρισθείς ως ό ομιλητής τής 
ήμέρας, αισθάνομαι τήν ύποχρέω- 
σιν νά εύχαριστήσω τήν ήγεσίαν 
του Σώματος διά τήν προσγενομέ- 
νην μοί τιμήν. Εύχαριστίας έπίσης 
έκφράζω καί προς τήν όμήγυριν, 
διότι έξόχως μέ τιμά διά τής πα
ρουσίας της.

Γό θέμα μας είναι άνεξάντλητον, 
όπως άνεξάντλητος είναι καί ή 
πολεμική αρετή τοΰ "Ελληνος μαχη- 
τοϋ, διά μέσου τής τρισχιλιετούς 
ιστορίας του. Θά προσπαθήσω, ό
μως, νά είμαι όσον τό δυνατόν 
σύντομος· καί εάν παρ’ ελπίδα δέν 
κατορθοόσω νά περιορισθώ πλήρως 
εις τά καθωρισμένα χρονικά πλαί
σια διά μίαν ομιλίαν, ώς ή σημε
ρινή, επικαλούμαι προκαταβολικής 
τήν συγγνώμην σας καί τήν έπ*εί- 
κειάν σας.

Πολλά εγκώμια έ'χουν πλακή 
περί τήν άρετήν τοΰ "Ελληνος Ιίολε- 
μιστοϋ, διότι πολλά είναι τά στοι
χεία, άτινα τήν συνθέτουν.

Διακρίνεται ό Έλλην μαχητής

I. Σ Τ Α Θ Α Ρ Α
Άστυν. Δ / ντοϋ Β'

διά τήν αυτοθυσίαν χάριν τής τιμής 
καί τής άκεραιότητος τής πατρίδος. 
Δια τήν έξαιρετικήν άγάπην προς 
την ελευθερίαν, έλευθερίαν μάλιστα 
έν δικαιοσύνη.

Διά τήν συναίσθησιν τής μεγάλης 
αποστολής καί εύθύνης, τάς οποίας 
εκάστοτε τοΰ εμπιστεύεται ή πα- 
τρίς. Διά τήν πειθαρχίαν, τήν σπαρ
τιατικήν λιτότητα, τήν ικανότητα 
καί ευχέρειαν προσαρμογής του προς 
το περιβάλλον καί τάς περιστάσεις 
τής στιγμής.

Διά τήν άπαράμιλλον πρωτο
βουλίαν καί θαυμαστήν αύτενέρ- 
γειαν τήν οποίαν άναπτύσσει πρό 
καί κατά τήν μάχην.

Διά τήν έπινόησιν λύσεων τής 
στιγμής, τήν οποίαν θά έφθόνουν 
καί επιτελεία άλλων Κρατών.

Διά τήν άνύψωσιν τής άνδρείας 
εις ΰψη άλτρουϊσμοΰ, άνιδιοτελείας 
καί πνευματικότητος.

Διά τήν θρησκευτικήν πίστιν, τήν 
οποίαν εις ούδεμίαν στιγμήν εγκα
ταλείπει.

Διά τό υψηλόν φρόνημα καί τό 
αίσθημα τής πολιτιστικής υπεροχής 
έναντι τοΰ άντιπάλου, λόγω τής

’Επάνω : Ό  ομιλητής. 'Απέναντι : Χ α
ρακτηριστικόν στιγμιότυπον άπό τό ά- 

κροατήριον.

τρισχιλιετούς ενδόξου ιστορίας του.
Διά τό αίσθημα τής θυσίας καί 

προσφοράς υπέρ τοΰ γενικού καλοΰ 
τής άνθρωπότητος.

Διά τήν περιφρόνησιν, τέλος, τής 
άριθμητικής υπεροχής των άντι- 
πάλων.

Τό Ελληνικόν ’Έθνος ούδέποτε 
υπήρξε φιλοπόλεμου καί πολεμο
χαρές· απεναντίας δέ ήτο πάντοτε 
καί παραμένει φιλειρηνικόν. Καί 
τοΰτο, διότι ή Ελλάς οχι μόνον 
πιστεύει εις τήν ειρήνην, άλλ’ ό 
λαό της έμπράκτως έχει αποδεί
ξει ότι δέν άπεργάζεται πολέμους 
ούτε καί υποκινεί καί ένθαρρύνει 
«έ'χθρας πολεμικάς». ’Αψευδής μάρ- 
τυς τούτου είναι ή μακραίων ιστο
ρία της. "Ολοι οί πόλεμοι των Ε λ 
λήνων ήσάν αμυντικοί, διότι καί οί 
άπελευθερωτικοί πόλεμοι είναι άμυν- 
τικοί, έφ’ όσον σκοπός είναι ή 
άμυνα τής ελευθερίας. Καί ή τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έκστρατεία, 
καίτοι εξωτερικής φέρει τά στοι
χεία ένός πολέμου, είναι έν τούτοις 
καθαρά άμυντικός. Ό  ’Αλέξανδρος, 
περί ού ό Σατωβριάν είπεν, ότι 
«Α ν ποτέ άνθρωπος έμοιασε τον 
Θεόν, ό άνθρωπος αύτός έπρεπε νά 
ήταν ό Μέγας ’Αλέξανδρος», ώς 
γενικός ’Αρχηγός όλων τών 'Ελ
ληνικών Στρατευμάτων τής Πανελ
ληνίου Ένοόσεως τοΰ Συμφώνου 
τής Κορίνθου, ήγήθη τής έκστρα- 
τείας, ή οποία είχεν ώς άποστολήν 
τήν έξάλειψιν τής άπειλής τών Περ- 
σών, τών συνεχώς έπιτιθεμένων κα
τά τών Έλληνίδων πόλεων. Πάν
τοτε, οσάκις έτίθετο θέμα εκλογής 
μεταξύ πολέμου καί ειρήνης, οί 
"Ελληνες προετίμων τήν ειρήνην, 
διότι έφρόνουν καί φρονοΰν ότι ή 
ειρήνη είναι μέγα άγαθόν διά τήν 
πρόοδον καί τήν εύημερίαν τών Λα
ών. Ά λλ’ όταν τό ζήτημα ήτο 
«Ειρήνη έν δουλεία ή Πόλεμος διά 
τήν ’Ελευθερίαν» οί "Ελληνες προ
ετίμων τον πόλεμον, διότι έπίστευον
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καί πιστεύουν δη ή ελευθερία τής 
πατρίδος είναι άγαθδν ύπέρτερον 
τής ειρήνης.

Τδ γένος των Ελλήνων διεξή- 
γαγε πλείστους πολέμους κατά την 
μακράν Ιστορικήν αύτοΰ πορείαν. 
Υπάρχουν χώραι μέ σημαντικήν 
συμβολήν εις τήν Ιστορίαν τοϋ πολι
τισμού, τής τεχνικής καί τής έν 
γένει καλλιτεχνικής καί πνευματι
κής προόδου, επιδίωξις των οποίων 
αποβαίνει ή έξύψωσις τοϋ βιοτικού 
των έπιπέδου. Αύταί αί χώραι έχουν 
εΰνοηθή άπό τήν γεωγραφίαν, δεν 
εύρίσκονται εις τό σταυροδρόμι ήπεί- 
ρων, θαλασσών, λαών. Ή  Ελλάς 
δεν ανήκει εις αύτάς. 'Ο γεωγρα
φικός της χώρος είναι έξόχως σπου
δαίος καί στρατηγικής σημασίας. 
Θά άπετέλει εύτύχημα διά τούς 
"Ελληνας, εάν ήδύναντο νά άσχολη- 
θοϋν μόνον μέ έργα πολιτισμού, μέ 
έργα ειρηνικά. Δυστυχώς, δμως, ό 
γεωγραφικός τής Ελλάδος χώρος 
δημιουργεί εις αύτήν ύποχρεώσεις 
καί συχνάκις τής επιβάλλει θυσίας, 
έφ’ βσον επιθυμεί νά τον κρατήση 
ελεύθερον. Χώρος, άνθρωποι, ει
ρήνη, έλευθερία συνθέτουν τά δεδο
μένα τοϋ προβλήματος, δπερ κα
λείται νά έπιλύση ό έκάστοτε φέρων 
τήν εύθύνην τής διακυβερνήσεως 
τής Χώρας. Τό πρόβλημα τοϋτο διά 
τήν έτίοχήν των έπεχείρησαν νά 
λύσουν ίίς τάς δημηγορίας των οί 
άρχαΐοι πολιτικοί. 'Η  άναζήτησις 
τοϋ προβλήματος αύτοΰ έδημιούρ- 
γησεν εις τήν Ελλάδα συγκρού
σεις καί διχασμούς. Τά στρατηγικά 
πλεονεκτήματα, άτινα παρέχει ή 
Ελλάς ώς χώρος, καθιστώσι τήν 
'Ελλάδα, θά έλέγομεν, δυστυχή, 
διότι ώς έκ τής μορφής των δέν 
δύναται καί αν ακόμη θέλει νά μεί-

νη ούδετέρα είς οίανδήποτε σύρρα- 
ξιν εύρείας μορφής. Ό  Έλλην δεν 
πρέπει νά άναμείνη τήν ιστορικήν 
άπόδειξιν διά νά διδαχθή, διότι 
τότε ή δέν θά έπιζήση διά νά διδα- 
χθή ή ζών δούλος θέλει υποφέρει τά 
δεινά τής άμαθείας καί τής άμελείας 
του ώς Έπίμηθεύς. Διά τά έλληνικά 
πράγματα έχει πλήρως έφαρμογην 
τό ύπό τοϋ 'Ομήρου λεχθέν «Ου 
χρή παννύχιον εΰδειν βουληφορον 
άνδρα». Είδικώτερον ό δνειρος 
έντολή τοϋ Διός καί μέ τήν μορφήν 
τοϋ Νέστορος έξυπνα τον Άγαμέ- 
μνονα μέ τήν έξής φράσιν «Εύδεις 
Άτρέως υίέ δαΐφρονος ίπποδάμοιο- 
ού χρή παννύχιον εΰδειν βουληφο
ρον άνδρα, ώ λαοί τ ’ έπιτετράφαται», 
δηλαδή «Κοιμάσαι υίέ τοϋ Άτρέως 
τοϋ έμπειροπολέμου καί ίπποδα- 
μαστοϋ- δέν πρέπει νά κοιμάται 
καθ’ όλην τήν νύχτα ό άνήρ πού έχει 
υπεύθυνον γνώμην καί άπό τον 
όποιον έξαρτάται ή τύχη τών λαών.

Οί 'Έλληνες, ώς έλέχθη, έτά- 
χθησαν άπό τήν μοίραν εις τήν γω
νίαν αύτήν τής Μεσογείου, ή οποία 
άπετέλεσε τό πλέον καίριον και το 
πλέον κρίσιμον σταυροδρόμι τής 
Παγκοσμίου Ιστορίας. Καί ώς έκ 
τούτου, άντεμετώπιζον συχνότατα 
κινδύνους διά τήν έλευθερίαν των 
καί ήναγκάζοντο νά άποδύωνται εις 
πολέμους διά νά έπιζήσουν. Πλει- 
στάκις έφέροντο είς τό δίλημμα ή 
νά άφήνουν τον έκάστοτε ισχυρόν 
καί φιλοπόλεμον νά κατακτά καί 
νά χρησιμοποιή τον χώρον του, 
ύποτασσόμενοι είς τήν άναπόδρα- 
στον άνάγκην τής έξυπηρετήσεως 
τών σχεδίων των, ή νά άμύνωνται. 
Παρά τό γεγονός ότι είς όλας τας 
έποχάς ύπήρχον καί οί προτείνοντες 
έθελοδουλίαν ώς «ρεαλιστικήν» λύ-

σιν, έν τούτοις έκυριάρχησε κατά 
τρόπον μόνιμον καί σταθερόν η 
ιδέα τής άμύνης έναντίον πασης 
έξωθεν εισβολής. Οΰτω καί έδη- 
μιουργήθη καί διεμορφώθη ό χαρα- 
κτήρ τοϋ λαοΰ ώς προμάχου τής 
έλευθερίας. 'Η έννοια τής πατρίδος 
είναι έλληνική καί ελληνικήν έχει 
τήν καταγωγήν ή λέξις, τήν όποιαν 
έδανείσθησαν πλεΐσται γλώσσαι και 
λαοί. Βασική ύπήρξεν ή σημασία 
τής πατρίδος διά τήν διαμόρφωσιν 
τής ζωής έν 'Ελλάδι, ώστε και σή
μερον νά κατευθύνη τάς πολιτικας 
ένεργείας τών Ελλήνων, ό δέ μη 
πιστεύων είς τήν ιδέαν τής Ελλη
νικής Πατρίδος νά θεωρείται εξ 
ίσου άποδοκιμαστέος ιός άκριβώς 
καί ό ύπό τοϋ Νέστορος είς τήν Ί -  
λιάδα τοϋ 'Ομήρου λοιδορηθείς «Ά - 
φρήτωρ», άθέμιστος, άνέστιος έστιν 
έκεϊνος, δς πολέμου εράται επιδη- 
μίου όκρυόεντος», ήτοι περιφρονη- 
τής τοϋ γένους του, άνομος, απατρις 
είναι έκεϊνος ό όποιος επιθυμεί 
τον πόλεμον τον φρικιαστικόν τον 
έμφύλιον». Είς τον 'Ελληνικόν χώ
ρον έγένοντο συγκρούσεις, η εκ- 
βασις τών όποιων έπηρέασεν εις 
μεγάλην κλίμακα τήν διαμόρφωσιν 
καταστάσεων άποφασιστικών δια το 
μέλλον λαών καί πολιτισμών.

’Εάν δέ κατώρθωσε νά έπιζήση 
όλων τών μαστίγων καί τών θυελ
λών, αί όποΐαι κατά τήν διαδρομήν 
τής ιστορίας έπέρασαν έν συνεχεΐ 
άλληλοδιαδοχή άπό τον τόπον αύ- 
τόν, τοϋτο τό οφείλει ο Ελλην 
κυρίως είς τήν πολεμικήν του άρε- 
τήν. 'Η  πολεμική άρετή διά τον 
'Έλληνα έχει ήθικόν περιεχόμενον 
καί ύπό τήν κλασσικήν της έννοιαν 
ή λέξις άρετή σημαίνει «άνδρεια» 
καί ό όρος «έσθλός, αγαθός» σημαί-



νει γενναίος, ανδρείος. Διαθρυλεί
ται δτι ή Ελλάς έγέννησεν ήρωας. 
Τοΰτο δεν είναι άληθές, διότι δλοι 
οι λαοί έχουν τούς ήρωάς των. 'Η 
διαφορά δμως έγκειται εις το γε
γονός, δτι διά τούς "Ελληνας ό 
ήρως δέν είναι άπλώς ό γενναίος 
καί θαρραλέος άνθρωπος, ό δια- 
κρινόμενος διά την εύψυχίαν καί 
περιφρονητής τοΰ θανάτου. 'Ο κατά 
την έλληνικήν σημασίαν ήρως είναι 
άνθρωπος κατ’ έξοχήν πνευματικός, 
διότι περιφρονεΐ τό σαρκίον-άνθρω- 
πον καί θυσιάζει την ζωήν του έν 
τή ύπηρεσία ενός ύψηλοϋ, άγνοϋ 
και ευγενοϋς ιδεώδους: τής ύπερα- 
σπισεως τής ελευθερίας καί τής τι
μής τής πατρίδος.

'Η  Ελληνική 'Ιστορία βρίθει 
παραδειγμάτων ήρωϊσμοΰ ύπό την. 
περιγραφεΐσαν έννοιαν. Ώ ς αρνητι
κόν παράδειγμα άναφέρομεν έν. Εις 
την Μάχην των Πλαταιών τώ 479 
π.Χ. διεκρίθη πρώτιστος διά την 
γενναιότητα ό Σπαρτιάτης Άριστό- 
δημος, δστις «λυσσών τε καί έκ- 
λιπων την τάξιν έργα άπεδέξατο 
μεγαλα». Παρ’ δλα ταϋτα δμως ό 
γενναιότερος τής Μάχης των Πλα- 
ταιών ’Αριστόδημος «άριστος έγέ- 
νετο μακρώ . . . ούκ έτιμήθη», καί 
δεν έτιμήθη ώς ήρως, διότι έκρίθη, 
οτι κινητρον διά την θυσίαν του 
κατά τήν μάχην των Πλαταιών δέν 
ήτο ή αγάπη προς τήν Πατρίδα, 
αλλ’ η επιθυμία του καί ή φιλαυτία 
νά άποκαταστήση διά τοΰ θανάτου 
του την τρωθεϊσαν ίδικήν του τι
μήν. Και επεζήτησε τήν άποκατά- 
στασιν του διά τοΰ ήρωικοΰ του 
θανάτου εις τήν μάχην τών Πλα- 
ταιών, διότι κατά τό προηγούμενον 
έτος εις τήν Μάχην τών Θερμοπυ
λών ήτο ό μόνος έπιζήσας έκ τών 
300 τοΰ Λεωνίδα, ώς μή δυνηθείς 

λάβη μέρος εις αύτήν λόγω ασθέ
νειας. "Ινα άποσείση τήν βαρεΐαν 
κατηγορίαν τοΰ τρέσαντος καί μή 
δυνάμενος νά άντιμετωπίση τήν γε
νικήν περιφρόνησιν, έρρίφθη μετ’ 
απαράμιλλου γενναιότητος εις τήν 
μάχην τών Πλαταιών, έπιζητών 
καί εύρών τέλος τον θάνατον. Ή  
πράξις τοΰ ’Αριστοδήμου, αύτή καθ’ 
εαυτην, εχαρακτηρίσθη ηρωική, άλ
λα δέν εκρίθη δτι ήτο πράξις άρε- 
τής, διότι, κατά τον μέγαν Σταγειρί- 
την φιλόσοφον, αί πράξεις αρετής 
δέν κρίνονται καθ’ έαυτάς, δηλαδή 
απο τά άποτελέσματά των, άλλά 
καί κατά τάς προθέσεις τοΰ πράτ- 
τοντος. Λεγει χαρακτηριστικά εις τά 
«’Ηθικά Νικομάχεια» ό ’Αριστο
τέλης: Τά δέ κατά τάς άρετάς γενό- 
μενα, ούκ εάν πώς έχη δικαίως 
καί σωφρόνως πράττεται, άλλ’ έαν

\ « /  ̂ ,, . και ο πραττων πως εχων πραττη».
Καί μέ αύτήν τήν ήθικοΰ περιε

χομένου πολεμικήν άρετήν έπολέ- 
μησαν καί πολεμοΰν οί Έλληνες 
καθ’ δλον τον μακραίωνα αύτών 
βίον. Κοινόν χαρακτηριστικόν δλων 
τών άγώνων είναι ή άρνησις τής 
υποταγής τών Ελλήνων, τό "Οχι. 
Τό ΟΧΙ τοΰ Μαραθώνος, τών Θερ
μοπυλών, τής Σαλαμϊνος, τών Πλα- 
ταιών έχει άντίλαλον τό ΟΧΙ τής 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 1453, τοΰ 
1821, τοΰ 1912-13, τοΰ 1940, τής 
Πίνδου καί τοΰ Γράμμου. Είναι τό 
"Οχι έναντίον έπιδρομέων καί Βαρ
βάρων. Μέ αύτήν τήν πολεμικήν 
αρετήν αί μικραί Έλληνικαί Φά
λαγγες εις τήν ένδοξον Μάχην τοΰ 
Μαραθώνος τό 490 π.Χ. «έστόρεσαν 
τήν δύναμιν τών Χρυσοφόρων Μή- 
δων», ούδόλως καμφθεΐσαι προ τών 
στιφών τοΰ Δαρείου, τάς φωνάς τών 
οποίων χαρακτηρίζει ό 'Ηρόδοτος 
ώς βοήν όγκουμένης θαλάσσης. Μέ 
αύτήν έπολέμησαν οί 300 λεοντόθυ- 
μοι τοΰ Λεωνίδα καί έπότισαν μέ τό 
αιμα των τό χώμα τών Θερμοπυ
λών καί μέ αύτήν έγένετο ή ναυ
μαχία τής Σαλαμϊνος καί ή μάχη 
τών Πλαταιών. Άναφορικώς προς 
τά δύο τελευταία ιστορικά όρό- 
σημα, ήτοι τήν ναυμαχίαν τής Σα- 
λαμΐνος τό 480 π.Χ. καί τήν μάχην 
τών Πλαταιών τό 479 π.Χ., ό 
Άγγλος Fuller εις τό έργον του 
«The decisive battles of the 
Western World» («Αί άποφασι- 
στικαί μάχαι τοΰ Δυτικοΰ Κόσμου») 
γράφει: «Δέν υπάρχουν δύο άλλαι 
μάχαι εις τήν 'Ιστορίαν περισσό
τερον κρίσιμοι, άπό δ,τι ή τής Σα- 
λαμΐνος καί ή τών Πλαταιών. Αύται 
ιστανται ώς οί κίονες τοΰ Ναοΰ τών 
αιωνων, ύποβαστάζουσαι τό αρχι
τεκτονικόν οικοδόμημα τής Δυ
τικής Ευρώπης».

Εις αυτοΰ τοΰ είδους τήν άρετήν 
πιστευων ό ’Επαμεινώνδας διελάλη- 
σε τό «εις οιωνός άριστος άμύνεσθαι 
περί Πάτρης». 'Ο Γλαΰκος τό 
«αιεν αριστεύειν καί ύπείροχον έμ- 
μεναι άλλων». Γεννήματα αύτής 
τήζ αρχής είναι τό «μολών λαβέ» 
τοΰ Λεωνίδα, τό «ώ ξεΐν’ άγγέλειν 
Λακεδαιμονίοις δτι τήδε κείμεθα 
τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι», 
καί τό τάν ή έπί τάς μιάς Λακαίνης 
παραδιδούσης εις τον υιόν της τήν 
ασπίδα κατά τήν άναχώρησίν του 
δια τήν μάχην, καί ή άντήχησις 
τοΰ παιάνος τής Σαλαμϊνος «παΐ- 
δες Ελλήνων ίτε . . . νΰν υπέρ 
πάντων ό άγων».

Μέ αύτήν τήν άρετήν έμπεποτι- 
σμένοι οί Μαραθωνομάχοι, ήσθάν- 
θησαν ύπερηφάνειαν καί ’Εθνικήν

έξαρσιν, δταν έπληροφορήθησ αν
έκεϊνο, δπερ ό ΙΙέρσης Τριανταίχμης 
άνεφώνησε περίτρομος προς τον 
Μαρδόνιον «Παπαί Μαρδόνιε κοίους 
έπ’ άνδρας ήγαγες μαχεσομένους 
ημέρας, οί ού περί χρημάτων τον 
άγώνα ποιεΰνται, άλλά περί άρε- 
τής». ήτοι «Πώ πώ Μαρδόνιε εις 
ποιους μάς ώδήγησες νά πολεμήσω- 
μεν, εις αύτούς, πού δέν άγωνίζον- 
ται διά τά χρήματα, άλλά μόνον 
διά τήν δόξαν;» Τήν άρετήν αύτήν 
ύπηρετών ’Αλέξανδρος ό Μέγας 
άνελάμβανε «κοινώ δόγματι» τήν 
τών Ελλήνων ηγεμονίαν καί μετε- 
λαμπάδευε τά φώτα τοΰ 'Ελληνικού 
πολιτισμού μέχρι τών οχθών τοΰ 
Ίνδοΰ τής ’Ασίας.

Χάρις εις τήν Έλληνικήν πολε
μικήν αύτήν άρετήν καί γενικώς 
εις τό προγονικόν μεγαλεΐον, ό 
Ρωμαίος Υπουργός Πλίνιος ό νεώ- 
τερος — έπί Αύτοκράτορος Τραϊα- 
νοΰ —■ έγραφε προς τον Στρατηγόν 
Μάξιμον, ό όποιος είχε διορισθή 
ώς 'Ύπατος εις τήν Ελλάδα τό 
146 π.Χ., μετά τήν Ρωμαϊκήν 
κατάκτησιν τοΰ Ελληνικού χώρου:

«'Ο Αύτοκράτωρ σέ στέλλει εις 
τήν Ελλάδα, εις τήν πατρίδα τής 
κομψότητος, τών γραμμάτων καί 
τής Γεωργίας. Εις τήν μακαρίαν 
εκείνην γήν ό Αύτοκράτωρ άνα- 
θέτει εις σέ πόλεις έλευθέρας, άν
δρας έλευθέρους, τών όποιων αί 
άρεταί, αί πράξεις, αί συμμαχίαι, 
αί συνθήκαι, τό θρήσκευμα σκοπόν 
έχουν κύριον τήν διατήρησιν καί 
τήν ύπεράσπισιν τής ελευθερίας, 
τοΰ καλλίστου τούτου τών δικαιω
μάτων τής φύσεως. Κατανόησον 
τό μέγεθος τής εντολής, ή οποία 
σοί άνετέθη. Μή λησμονήσης οτι 
οί Ρωμαίοι, ήμεΐς, παρελάβομεν 
άπό τήν ’Αττικήν τό Δημόσιον Δί
καιόν μας καί δτι ένώ έπεβάλλομεν 
εις τά νικηθέντα "Εθνη τούς νό
μους μας, ζητοΰμεν άπό τούς 'Έλ
ληνας τούς νόμους τούς οποίους 
αύτοί έκαμαν διά τον έαυτόν των. 
"Εχε εις τον νοΰν σου δτι άρχεις τών 
’Αθηνών καί τής Λακεδαίμονος καί 
δτι είναι σκληρόν καί βάρβαρον νά 
έξυβρίσης τήν σκιάν τής έλευθερίας, 
ή οποία έχάθη δι’ αύτούς. Νά έν- 
θυμήσαι μάλλον όποϊαι ύπήρξαν αί 
πόλεις αύται, παρά όποϊαι είναι σή
μερον».

Καί τό πνεΰμα τό Ελληνικόν, 
πνέον εις τό Βυζάντιον, τήν Βασι
λίδα τών πόλεων, θά φέρη εις τά 
ώτα μας άπό τήν πύλην τοΰ Ρωμα
νού τήν γνωστήν άπάντησιν προς 
τον πορθητήν τοΰ τελευταίου τρα
γικού Αύτοκράτορος, τοΰ Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου, «Τό δέ τήν πόλιν



σοί δούναι, ούτε έμόν έστί, ούτε 
των άλλων των κατοικούντων έν- 
ταΰθα, κοινή γάρ γνώμη πάντες 
αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεν καί 
ού φεισόμεθα της ζωής ημών». Καί 
μετά τήν αποφράδα έκείνην ημέραν, 
της 29ης Μαΐου 1453, ή Πολεμική 
Αρετή των Ελλήνων δεν πεθαίνει, 
διότι είναι ή άκατάλυτος ψυχική 
δύναμις τοϋ ’Έθνους, ή κατά τον 
Εθνικόν ποιητήν Κωστήν Παλαμάν 
ή άκατάλυτη ψυχή των Σαλαμίνων 

I πού στήν έπτάλοφο έ'φερε τό σπαθί 
των Ελλήνων. Έπηκολούθησε' ζό
φος μετά τήν έπικράτησιν του βαρ
βάρου Άσιάτου. ’Αλλά διά τήν 
Ελλάδα, ή οποία τρέφει γίγαντας 
καί άετούς, ισχύει ό άγωνιώδης 
στίχος τοϋ Γερμανού φιλοσόφου 
καί ποιητοΰ.

«Στήν κρεμάλα τοϋ κάκου μέ 
σερνετ’ επάνω νά πεθάνω. Έγώ δεν 
μπορώ νά πεθάνω».

Διότι, έν ταΐς πικραΐς έκείναις 
ήμέραις, καθ’άς ό Έλλην είδε καταρ- 
ρέουσαν τήν δόέαν τοϋ παρελθόν
τος, κατέστη πάλιν ικανός νά άνα- 
πολήση τούς άρχαίους ευκλεείς χρό
νους καί νά αίσθανθή τούτους άνα- 
στάντας ζώντας έν τή καρδία του. 
Τότε ό διδάσκαλος τοϋ κρυφοΰ 
Σχολειοΰ, έμπνευσμένος ύπό της 
παλαιάς εύκλειας, ύπενθύμιζεν εις 
τό Έλληνόπουλον. ύπό τό άμυδρόν 
φώς της άνεσπέρου κανδήλας, τό 
φωτίζον, τήν εικόνα τοϋ Χριστοΰ, 
τήν παλαιάν δόξαν καί άκμήν της 
Ελλάδος, τό λαμπρόν της Ελλάδος 
άστυ άκτινοβολοΰν τάς άτΐνας της 
σοφίας εις τά πέρατα τοϋ Κόσμου, 
τον Παρθενώνα διαλαλοϋντα τό καλ
λιτεχνικόν δαιμόνιον τών Ελλήνων, 
τήν Κωνσταντινούπολή, καί τήν 
Αγίαν Σοφίαν, τάς ήμικατεστραμ- 

μένας τών τειχών έπάλξεις, έφ’ 
ών έ’πεσεν ό Κωνσταντίνος, καί τό 
σπήλαιον οπού ό τελευταίος Αύτο- 
κράτωρ κρύβεις ύπ’ άγγέλων άνα- 
μένει . . .

Παραλλήλως, οί φεύγοντες τον . 
ζυγόν της δουλείας καί εις τήν 
Ευρώπην καταφυγόντες "Ελληνες 
άπεβλεψαν έν τοΐς πρώτοις εις τήν 
μόρφωσιν τών νεωτέρων Ελλήνων, 
δεικνύοντες ούτως δτι ζή έν αύτοΐς 
ή τών ’Αρχαίων ’Αθηναίων πίστις, 
δτι μόνον διά της πνευματικής καλ
λιέργειας άποβαίνει δυνατή ή έπι- 
δίωξις μεγάλων έργων καί υψηλών 
άγαθών καί νοοΰντες επομένως δτι 
μόνον δι’ αυτής δύναται νά έπιδιω- 
χθή ή άνάστασις τοϋ δουλεύοντος 
Γένους. Καί προήλθεν έκ τών προσ
παθειών εκείνων ή τό παράδοξον 
ονομα «Έλληνόγλωσσον Ξενοδο- 
χεΐον» έχουσα μυστική έν Παρισίοις

εταιρεία τοϋ Γρηγορίου Ζαλίκη καί 
τοϋ Πρίγκιπος Δημητρίου Κομνη- 
νοΰ, ήτις προφανή μέν έπιδίωξιν 
έτασσε τήν μόρφωσιν τής Ελληνι
κής νεολαίας, κύριον δμως σκοπόν 
είχε τήν άπελευθέρωσιν τής δου- 
λευούσης Ελλάδος. Καί οί έν Έλ- 
λάδι παραμείναντες "Ελληνες ούδ’ 
επί στιγμήν έγυμνώθησαν τών χαρα- 
κτηριζουσών τούς προγόνους των 
αρετών. Ό  άρχαϊος "Ελλην περί 
δ,τι αν άσχολήται «μίαν μόνην 
ύπελάμβανεν άξίαν έαυτώ έντολήν, 
τήν υπηρεσίαν τής Πατρίδας» καί ό 
’Ελλην τής Τουρκοκρατίας ούδέν 
άλλο σκέπτεται καί δι’ ούδέν άλλο 
ζή ή διά νά άποκαταστήση έλευθέραν 
Πατρίδα. Καί ιδρύεται έν Όδυσσω 
ή Φιλική Εταιρεία καί άκολουθεΐ 
τό θαΰμα τοϋ 1821 μέ τόν θρΰλον 
τοϋ Μεσολογγίου δπου τό κραταιόν 
ήθικόν τών 'Ελλήνων σύρει ζωντανά 
πτώματα νά πολεμούν, μέ τόν Γέρο 
τοϋ Μωρηά, αυτοσχέδιον Στρατη
γόν, ήγούμενον άτάκτων πολεμιστών, 
νά άντιτάσσεται μέ τά πλέον πρωτό
γονα μέσα καί νά συντριβή τήν 
δύναμιν πανισχύρου άντιπάλου, μέ 
τό Σοϋλι, τήν κορυφήν τής δόξης τής 
Ελλάδος, μέ τό Ζάλογγον, τό σπα
ρακτικόν δράμα τής έπαναστάσεως, 
μέ τόν έπικόν Σαμουήλ, δστις θά
πτεται ύπό τά έρείπια τς Μονής 
του, τόν Καψάλην μέ τόν δαυλόν 
άνά χεΐρας, μέ τόν ’Αθανάσιον Διά
κον, τόν νεώτερον Κυναίγειρον, 
προσφέροντα τόν εαυτόν του λίβα- 
νον εις τόν βωμόν τής έλευθερίας, 
τήν Χίον, τά Ψαρά, τό Βαλτέτσι, 
τά Δερβενάκια, τόν Παπαφλέσσα 
εις τό Μανιάκι, τήν Μπουμπουλίνα, 
τόν Μιαούλη μέ τήν ναυαρχίδα του, 
τόν Όδυσσέα Άνδροϋτσο εις τό 
χάνι τής Γραβιάς, διά νά φθάσωμεν 
έν συνεχεία εις ένα άλλον ένδοξον 
σταθμόν τής ένδοξου Ελληνικής 
ιστορίας, τούς Βαλκανικούς πολέ
μους, δπου ριγώμεν άπό τούς νι
κητήριους παιάνας τής άπελευθε- 
ρώσεως τοϋ 1912-1913 τής ’Ηπεί
ρου, τής Μακεδονίας καί μετέπειτα 
τής Θράκης καί τών Νήσων τοϋ 
Αιγαίου. Θά ίδωμεν τήν γαλανό
λευκον νά κυματίζη εις τά υψίπεδα 
τής Μικράς ’Ασίας έν δψει τής 
κόκκινης Μηλιάς. Θά θρηνήσωμεν 
διά τήν καταστροφή τοϋ Ελληνι
σμού τής Μικράς ’Ασίας καί τήν 
άπώλειαν τόσον έκλεκτών Ελλήνων. 
Θά καταρασθώμεν τήν διχόνοια τή 
δολερή, τό σαράκι αύτό τοϋ διχα
σμού καί τήν προδοσίαν τών τότε 
Συμμάχων μας.

Και υστέρα φθάνομεν εις τήν 
μεγάλην έποποιΐαν τοϋ 1940. Τήν 
στιγμήν κατά τήν οποίαν ή Ελλάς

έλεγε τό αυθόρμητον ΟΧΙ, τό όποιον 
πλέον έσυνηθίσαμεν νά άντιτάσσω- 
μεν εις πάσαν πίεσιν μεγάλης δυνά- 
μ£ως, χωρίς νά σκεπτώμεθα ως 
Λαός τήν δυσαναλογίαν τής υλι
κής ισχύος, έπαυε νά είναι ή μικρά 
Βαλκανική χώρα καί καθίστατο 
αύτομάτως τό μόνον "Εθνος εις τόν 
κοσμον, τό όποιον έμάχετο έπί 
Εύρωπαϊκοϋ έδάφους κατά τοϋ άητ- 
τήτου έως τότε "Αξονος τοϋ Φα
σισμού καί τοϋ Ναζισμού. 'Τπό 
τήν έννοιαν αύτήν, ή Ελλάς άπέκτα 
εκείνην τήν στιγμήν άνάστημα με- 
γαλύτερον άπό τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας καί τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, 
αι οποΐαι εύρίσκοντο έκτος τοϋ άγώ- 
νος, έτι δέ καί άπό τήν μαχομένην 
’Αγγλίαν, τής οποίας οί στρατιώ- 
ται είχον ήττηθή καί ύποχρεωθή 
νά εγκαταλείψουν τό ήπειρωτικόν 
Εύρωπαϊκόν έδαφος. Τοιουτοτρό
πως διά μίαν άκόμην φοράν ή παγ
κόσμιος 'Ιστορία καθίστατο κεφά- 
λαιον τής Ελληνικής 'Ιστορίας.

Οί νικηταί τού ’Αλβανικού έπους 
άνέστησαν καί πάλι τό ’Έθνος διά 
τής καθολικής ’Εθνικής άντιστά- 
σεως. Τήν δράσιν τοϋ Τεροΰ Λόχου 
τών άρχαίων Θηβαίων άνενέωσαν 
οί 'Ιερολοχΐται τοϋ Δραγατσανίου 
καί τήν τούτων πάλιν οί Ίερολοχΐ- 
ται τοϋ Ρίμινι. Κατά τό διάστημα 
τής κατοχής σκοτειναί δυνάμεις 
ώπλισαν χεΐρας Ελλήνων έναντίον 
Ελλήνων εις τό τέλος ένας μακροΰ 
καί δεινού παγκοσμίου πολέμου. 
Μία μικρά μειοψηφία τού ’Έθνους, 
ύποκινουμένη έξωθεν, έπεχείρησε 
τήν βιαίαν κατάληψιν τής έξουσίας 
διά τρίτον γύρων. Μετά τόν δεύτερον 
γΰρον ή Ελλάς διά τής συμφωνίας 
τής Βαρκίζης (Φεβρουάριος 1945) 
έσυγχώρησε τούς πλανηθέντας ά- 
δελφούς. Ά λλ’ αυτοί ούτε άντε- 
λήφθησαν τό μεγαλεΐον τής Ε λ 
ληνικής ψυχής, ούτε καί μετεμελή- 
θησαν. Έπανέλαβον τόν τρίτον 
γΰρον κατά τά έτη 1946-1949, 
ό όποιος έστοίχισε δάκρυα, αίμα
τα, πένθη καί άφαντάστους ύλικάς 
καταστροφάς. 'Ο έξωτερικός έχθρός 
ύπήρξεν ιδιαιτέρως έθνοκτόνος. Αύ- 
τός ήγειρεν τήν κακοΰργον χεΐρα 
μιάς μικράς μειοψηφίας τού ’Έθνους 
κατά τών άδελφών καί τής μητρός 
Πατρίδος. Αί "Ενοπλοι Δυνάμεις 
κατήγαγον θριαμβευτικήν νίκην εις 
τόν Γράμμον καί τό Βίτσι. Έγένετο 
καί πάλιν ή Ελλάς πρόμαχος τής 
’Ελευθερίας εις παγκόσμιον κλί
μακα.

Αύτή είναι ή πολεμική άρετή τών 
Ελλήνων. 'Η  'Ιστορία έταξε τήν
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Π α τ ή ρ
Δ η μ η τ ρ ι ο ς

Ηταν ένας γοητευτικός ρασοφόρος, αγαπη
μένος στήν «έ κ λ ε κ τ ή» αθηναϊκή κοινωνία 
κατά τήν περίοδο τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Στήν πραγματικότητα ό πατήρ Δη- 
μήτριος ήτο ό ά ρ χ η γ ό ς  τής Ίντέλλιτζενς 
Σέρβις στήν Ελλάδα. Τό αληθινό του όνο
μα ήταν Λόρδος Ν τ α ί η β ι ν τ  Μπάλφουρ.

Ζ 'Ε μιά άγρια σκήτη στήν από
κρημνη ακτή τοϋ "Αθωνος, στήν 
τοποθεσία Κατσανάκια, 'έμενε 

ένας παράξενος τύπος άσκητοϋ, πασί
γνωστος ώς «Σωφρόνιος ό Ρώσσος». 
Λευκορρώσος ενγενής, πού είχε 
σπουδάσει ζωγράφος στήν Σχολή 
Καλών Τεχνών τής Πετρουπόλεως 
φιλολογία στήν Σορβόννη και θεο
λογία στο Θεολογικό ’Ινστιτούτο 
τών Παρισίων. Μιλούσε άπταιστα 
έξη γλώσσες, μεταξύ τών όποιων 
τά αρχαία και νέα ελληνικά.

Στήν φοβερή σκήτη τον εκείνες 
τις ημέρες σκαρφάλωσε με ευκινησία 
αγριοκάτσικου ό ’Ορθόδοξος παπάς 
από τήν Βαρσοβία. Καί όταν ό Λεν- 
κορρώσος ασκητής έτρεξε νά τον 
νποδεχθή, ό ξένος τοϋ φώναζε μέσα 
στήν μαινομένη βοή τής θαλάσσης 
καί τον ανέμου:

— Πάτερ Σωφρόνιε... Είμαι ένας 
"Αγγλος ενγενής: ό Νταίβιντ Μπάλ- 
φονρ, γιος τοϋ λόρδου Μπάλφονρ. 
"Εχω άσπασθή τήν ’Ορθοδοξία στήν 
Πολωνία, αλλά τώρα θέλω κοντά σου 
νά βρώ τήν γαλήνη τής ψυχής μου...

Ό  πάτερ Σωφρόνιος τον δέ
χθηκε καί ό Νταίηβιντ Μπάλφουρ 
παρέμεινε επί 6 μήνες στήν σκήτη 
του. Συμμερίσθηκε τήν τρομερή 
ασκητική ζωή με τά αγριόχορτα

καί τά κρεμμύδια γιά τροφή καί τον 
παγερό βράχο γιά κλίνη. ’Αλλά μπο
ρούσε νά περιφέρεται ελεύθερος σέ 
όλο τό ”Αγιον "Ορος, εύσταλής,

Ο Νταίηβιντ Μπάλφουρ με ράσα 
ορθοδόξου ίερέως.

κυπαρισσόκορμος, μεγαλοπρεπής μέ
σα στο τριμμένο ράσο τον, κρατών
τας στο ένα χέρι τό καλογερίστικο 
κομπολόι τον, άλλά στο άλλο χέρι 
μιά άρτιωτάτη καί πολύπλοκη φω
τογραφική μηχανή, πού δεν φαι
νόταν νά έχη δικαιολογημένη νπαρ- 
ξι στο μοναστικό όρος.

Ξαφνικά ό παπάς μέ τό κοσμικό 
όνομα Νταίηβιντ Μπάλφουρ, γιος 
λόρδου πού άνήκει σέ μιά από τις 
μεγαλύτερες οικογένειες τής ’Α γ 
γλίας, ή όποια έχει άναδείξει μεγά
λους επιστήμονες, νομομαθείς καί 
υπουργούς, εμφανίζεται στήν ’Α 
θήνα μέ τό άγιορείτικο ράσο τον. 
Κανένα δεν εκπλήσσει πώς ό άν
θρωπος αυτός, μέ τέτοια πανύψηλη 
θέσι, έγινε καλόγερος. Τήν εποχή 
εκείνη τό "Αγιον "Ορος περνούσε 
ακόμη ημέρες ακμής. Καί ήταν τό 
καταφύγιο πολλών μεγάλων προ- 
σωπικοτήτων, ξένιον καί ελληνικών. 
”Ετσι γίνεται ενπρόσδεκτος στήν 
rΕλληνική ’Εκκλησία. Καί κατορ- 
θώνει εύκολα νά τοποθετηθή ώς μο
ναχός στήν Μονή Πεντέλης, κατ’ 
εντολήν τοϋ τότε αρχιεπισκόπου 
’Αθηνών Χρυσοστόμου. Στο Μο- 
ναχολόγιο τής μονής αυτής υπάρχει 
ή εξής έγγραφή:
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Μιά σπάνια φωτογραφία τον Νταίηβιντ Μπάλφονρ στην ’Αθήνα, όταν διηύθυνε την Ίντέλλιτζενς Σέρβις εμφανι
ζόμενος ώς «Πάτερ Δ ημήτριος». Τό 1939 σέ ένα υπαίθριο γεν μα στον κήπο τοϋ Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». 
Ό  Πάτερ Δη μητριός διακρίνετα ι αριστερά. Στο γεύμα συμμετείχαν προσωπικότητες και γενικώς επιφανή μέλη τής 
αθηναϊκής κοινωνίας. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται όρθιος ό πρώην πρωθυπουργός ’Αλέξανδρος Κορυζής με τις

δυο κόρες του και τον γιό του.I
’Όνομα κοσμικόν Δαβίδ Μπάλφονρ. 
’Όνομα εκκλησιαστικόν Δημήτριος. 
Τόπος γεννήσεως ’Αγγλία. ’Ετών 
35. 'Ιερομόναχος. ’Ενεγράφη εντολή 
τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκό
που ’Αθηνών, προερχόμενος εκ τής 
Ρωσικής ’Εκκλησίας. ’Αριθμός δια
ταγής ’Αρχιεπισκοπής 3.197, 9ης 
Μαίου 1936».

Καθιερωμένος μοναχός τώρα ό 
Δαβίδ Μπάλφονρ, πασίγνωστος ώς 
«Πάτερ Δημητριος», γίνεται συμ
παθής στους εκκλησιαστικούς κύ
κλους μέ την ευγένεια, την πίστι, 
την πολνμάθεια καί την αίγλη του 
( «ό γιος τοϋ λόρδου»). Καί επι
τυγχάνει σέ λίγο νά τοποθετηθή 
στο ναίδριον τον νοσοκομείου τοϋ 
«Ευαγγελισμού». Στην καρδιά τής 

Γ ’Αθήνας. Στην καρδιά τής αθηναϊ
κής κοινωνίας, την όποια κατακτά. 
Γιατί ό περίεργος, αλλά τόσο γοη
τευτικός κληρικός, πού έχει τρόπους 
τέλειου τζέντλεμαν, σννανασ τρέ— 
φεται τόν «καλύτερο κόσμο» στο 
Κολωνάκι. Καί γίνεται ό εξομολο
γητής τον . . . ’Αλλά κανείς δεν 
υποπτεύεται δτι ό άνθρωπος εκεί
νος ήταν στην πραγματικότητα ανώ
τερος υπάλληλος τοϋ Φόρεϊν ’Όψψις, 
δτι ήλθε στην ’Αθήνα, έκτελώντας 
αυτό τόν απίθανο ελιγμό διά τον

'Αγίου ’Όρους καί τοϋ παρεκκλη
σίου τοϋ «Ευαγγελισμού», ώς αρχη
γός τής Ίντέλλιτζενς Σέρβις στην 
Ελλάδα.

Τοποθετήθηκε μάλιστα σέ αυτό 
τό επικίνδυνο πόστο, γιά νά αντι
μετώπιση την φοβερή γερμανική 
κατασκοπεία, ή οποία κατέκλυζε 
ήδη τήν χώρα μέ τους καλύτερους 
πράκτορές της.

Καί όσιό τήν στιγμή πού ό «Πά
τερ Δ ημήτριος» άνέλαβε τις ευθύ
νες τής θέσεώς τον, άρχισε αδυσώ
πητος ό αγώνας ανάμεσα στήν γερ
μανική καί τήν άγγλική κατασκο
πεία. 'Η  Ίντέλλιτζενς Σέρβις κατά 
τής ’Άμπβερ καί τής Γκεστάπο. 
Ό  «Πάτερ Δημητριος» κατά... ’Α 
λήθεια, ποιος ήταν ό κύριος άντί- 
παλός τον; Ό  Γερμανός στρα
τιωτικός ακόλουθος, άντισυνταγμα- 
τάρχης φόν Κλέμ Χόχενμπεργκ; 
Ό  προξενικός υπάλληλος ’Αρθού
ρος Ζάιτς; Ό  διευθυντής τής Λουφτ- 
χάνσα βαρώνος φόν Στροϋτζε; ”Οχι! 
"Ενας άλλος ιερωμένος;

Ό  κυριώτερος, ο δυναμικώτερος 
πράκτωρ τών Γερμανών στήν 'Ελ
λάδα, τήν εποχή εκείνη, ήταν ό Γιο- 
χανάν Γκάμσαραγιάν. Ό  Άρμε- 
νοκαθολικός επίσκοπος ’Αθηνών.

°Ενας ’Ορθόδοξος παπάς εναν

τίον ενός Καθολικού επισκόπου! Τό 
τρομερό καμουφλάζ τοϋ μυστικού 
πολέμου. Στον ’Αρμένη εκείνο, ό 
’Άγγλος Πάτερ Δημητριος βρήκε 
ένα αντίπαλο ισάξιό του. Δ ιηύθυνε 
μιά σχολή σαμποταριστών μέσα 
στήν καρδιά τής ’Αθήνας, κάτω 
από τήν μύτη τών ελληνικών αρχών: 
στον δεύτερο δροφο τοϋ Μεγάρου 
Γιάνναρου, στήν πλατεία Συντά
γματος. Τήν εμφάνιζε σάν φροντι
στήριο καί ιεροδιδασκαλείο. Καί εκεί 
προσέρχονταν ένθερμοι μαθηταί δχι 
γιά νά σπουδάσουν βέβαια τό Θειο 
κήρυγμα, αλλά γιά νά μάθουν πώς 
θά άνατινάσσουν τά ελληνικά τραίνα, 
πού θά μεταφέρουν στρατό, πώς θά 
καταστρέφουν τά δίκτυα τοϋ ηλε
κτρισμού κ.λ.π. δταν θά ξεσποϋσε 
δ πόλεμος...

Ό  σεβασμιώτατος Γιοχανάν Γκα- 
μσαραγιάν ήταν απίθανος άσσος τοϋ 
συνωμοτισμού. Στήν ουσία ήταν 6 
αρχηγός τοϋ κυριωτέρου δικτύου 
τής γερμανικής κατασκοπείας σέ δλη 
τήν ’Ανατολική Μεσόγειο. Καί δέν 
άντελήφθη κανείς τόν ρόλο του. 
Κάτω από τά ράσα του έκρυβε μέ 
απόλυτη επιτυχία τό τρομερό μυ
στικό του.

Μήπως δμως ύποπτεύθηκε κανείς 
τί έκρυβε μέσα στά ράσα του ό Πά-
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τερ Δημήτριος; Άναδείχθηκε και 
αυτός εξ Ια ον δεινός άσσος τον μυ
στικόν πολέμου. Και μόνο κατά και 
μετά τον πόλεμον κατάπληκτοι οι 
πάντες άντελήφθησαν την πραγμα
τική τον ύπόστασι.

Την αληθινή ιδιότητα τον Γιοχα- 
νάν Γκαμσαραγιάν δεν -.την ήξερε 
οϋτε δ ΙΊάτερ Δημήτριος.

"Οπως την αληθινή ιδιότητα τον 
Πάτερ Δη μητριόν δεν τήν ήξερε 
ούτε δ Γιοχανάν Γκαμσαραγιάν. 
’Αγνοώντας δ ένας τον άλλο, οι δυο 
ιερωμένοι άλληλομάχονταν με μαε
στρία καί πείσμα. Και εξουδετέρω
ναν συχνά άμοιβαίως τήν καταχθό
νια δρ&σι τους.

"Ωσπου ήλθε δ πόλεμος. Τότε 
δλα τά προπαρασκευαστικά σχέδια 
τής γερμανικής καί ιταλικής κατα
σκοπείας άπέτυχαν. Γιατί υπήρχε 
καί τρίτος στον λογαριασμό: ή ελ
ληνική άντικατασκοπεία, ή όποια 
παρακολουθούσε άγρυπνη καί κα
τόρθωσε μέσα σέ ώρες νά εξάρ
θρωση δίκτυα.

Στο διάστημα τον πολέμου, δ 
Πάτερ Δημήτριος συνέχιζε τήν δρά- 
σι του αόρατος. "Οταν δμως ήλθε 
ή κατάρρευσις, δεν ήταν δυνατόν 
νά μείνη στήν 'Ελλάδα. Τον ,περί- 
μενε άλλο πεδίο δράσεως. ”Ετσι, 
λίγες ώρες πριν μπουν οί Γερμανοί 
στήν ’Αθήνα, ξύρισε τά μεγαλο
πρεπή, κατάμαυρα γένεια του, πά
ταξε τά ράσα, φόρεσε σόρτς καί κά
σκα, γιά νά έπιβιβασθή σέ ένα από 
τά τελευταία καράβια τής φυγής.

’Άφηνε πίσω του ελεύθερο τό 
πεδίο στις μυστικές υπηρεσίες των 
κατακτητών. ’Άλλοι θά τις κατα
πολεμούσαν. Καί πραγματικά, δ μυ
στικός πόλεμος συνεχίστηκε πιο 
αδυσώπητος, πιο άγριος στήν κα- 
τεχομένη 'Ελλάδα.

Μόλις οί Γερμανοί κατέλαβαν 
τήν Ελλάδα έφήρμοσαν ένα τεράστιο 
σύστημα ασφαλείας, αντίστοιχο προς 
εκείνο τής Γερμανίας.

Υπήρχαν οί μηχανισμοί άντι- 
κατασκοπείας των ένοπλων δυνά
μεων.

Υπήρχε καί ό μηχανισμός άν- 
τικατασκοπείας των ’Έ ς - ”Ες, τά 
«’Έ ς - Ντέ» καί «Πή ’Ές - ’Ές» 
όπως έλέγοντο. Εκτελεστικά όρ
γανά τους ήσαν οί υπηρεσίες 3.000 
στήν Αθήνα καί 2.000 στήν Θεσ
σαλονίκη.

' Υπήρχε επίσης ή τρομερή Γκε
στάπο.

Υπήρχαν τέλος οί ειδικές οργα

νώσεις, πού συατήθηκαν μέ τήν Κα- 
τοχή, δπως ή «Μπούντ (Ό ργά- 
νωσις Φίλων τού Χίτλερ) καί ή 
ΟΕΔΕ, πού άπαρτιζόταν από "Ελ
ληνες προδότες καί ελεγχόταν άπό 
τούς Γερμανούς.

Συνολικά 30.000 άτομα επάν
δρωναν τό συγκρότημα αυτό καί 
αποτελούσαν τήν μεγάλη γερμα
νική στρατιά τού μυστικού πολέμου 
στήν Ελλάδα.

’Εναντίον αυτής τής στρατιάς 
ποιοι αντιμάχονταν; Οί συμμαχικές 
μυστικές υπηρεσίες πού έστελναν 
κύματα άπό πράκτορες στα βουνά 
καί στις πόλεις. Οί πατριώτες πού 
υπηρετούσαν στήν Αστυνομία Πό
λεων καί στήν Χωροφυλακή.

Οί ελληνικές αναρίθμητες οργα
νώσεις. Καί τό μεγάλο ανώνυμο 
πλήθος των πατριωτών.

Τά επεισόδια τού μυστικού ε
κείνου πολέμου είναι τόσο πολλά 
καί τόσο γνωστά, ώστε είναι πε
ριττό νά τά έπαναλάβωμε. ’Ανα
ρίθμητοι είναι οί ήρωες πού έπεσαν 
μαχηταί τού φοβερού εκείνου πο
λέμου, ό όποιος ξέφυγε πια άπό τά 
γνωστά μοτίβα τής πάλης τών μυ
στικών πρακτόρων καί μεταβλή
θηκε σέ άγώνα άπελευθερωτικό. Οί 
γυναίκες δέν έμπαιναν στήν δεύτερη 
γραμμή. Τουναντίον, διακρίθηκαν 
γιά τήν ικανότητά τους καί τό πάθος 
τής θυσίας. "Οπως ή Ελένη Γιαν- 
νακέα τής όργανώσεως «Μίδας». Ή

Παρά τήν άντίθεσιν τον Τσώρτσιλ 
(φωτογραφία κάτω) καί τον τότε 
πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέον, ό 
Μπάλφονρ επέβαλε ώς αντιβασι
λέα τον 'Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

Ελένη Γκίκα, δικηγόρος, στέλεχος 
τής ελληνικής άντικαταακοπείας άπό 
τό 1940, γνωστή κατά τήν κατοχή 
στις Συμμαχικές Υπηρεσίες μέ τά 
στοιχεία 211Κ. Ή  Μαρία Γκλό- 
κερ, άπό πατέρα Γερμανό, ή «Σπί
θα» τής Κατοχής, πού υπηρετούσε 
στο γερμανικό ναυαρχείο καί πρόσ- 
φερε πολύτιμες πληροφορίες στούς 
Συμμάχους. Ή  Μαργαρίτα Δημο- 
πούλου, ή διάσημη «Μάρτζορη» 
ή «Λουιζ», στέλεχος τής Ίντέλλιτ- 
ζενς Σέρβις κατά τήν Κατοχή, πού 
τουφεκίστηκε άπό τούς Γερμανούς 
στις 3 Σεπτεμβρίου 1944.

’Αλλά μόνο αυτές;
Καί ή Ρόζα - Λίζα Λυκουρέζον, 

πού άνήκε στήν οργάνωση «Κό- 
δρος». Καί ή ’Αγγελική Ροδίου. 
Καί ή Σόνια Στεφανίδου. Καί ή Ά 
λικη Χεκίμογλον. Καί τέλος ή θρυ
λική Λέλα Καραγιάννη. ή «Μπου- 
μπονλίνα», πού, άφοϋ γέμισε μέ 
τήν άπίθανη δράσι της δλη τήν Κα
τοχή, τελικά στήθηκε μπροστά στο 
εκτελεστικό άπόσπασμα, σέ μιά 
χαράδρα στο Δαφνί, μαζί μέ πολ
λούς άλλους. Πριν τουφεκισθονν, 
χόρεψαν τον χορό τού Ζαλόγγου, μέ 
κορυφαία τήν Λ  έλα.

’Αλλά κάποτε δ πόλεμος καί ή 
Κατοχή τελείωσαν. ΤΗλθε ή ελευ
θερία γεμάτη ταραχές καί άγωνία. 
Καί μέσα σέ κείνο τό χάος ξανάρ
χισε στήν Ελλάδα δ μυστικός πόλε
μος. Τώρα οί κατάσκοποι Γερμα
νίας καί ’Ιταλίας είχαν έξαλειφθή. 
Στήν θέσι τους ερχόταν άλλη δύνα- 
μις, πού τήν αντιμετώπιζαν ή ελλη
νική άντικατασκοπεία καί ή Ίντέλ- 
λιτζενς Σέρβις.

Ά πό  εκεί καί πέρα άρχίζει άλλο 
κεφάλαιο τού μυστικού πολέμου, 
πού δέν τό θίγομε. Μόνο είμαστε 
υποχρεωμένοι, σάν επίλογο, νά δώ- 
σωμε μιά πρώτη πτυχή τον.

Λοιπόν, τις πρώτες ημέρες μετά 
τήν' άπελευθέρωσι τής ’Αθήνας, έ
φθανε στο άεροδρόμιο τής ’Ελευ
σίνας άπό τήν Μέση ’Ανατολή ένας 
εύσταλής τζέντελμαν, "Αγγλος προ
φανώς, που ήξερε δμως άριστα 
ακόμη καί τήν έλληνική άργκό, δ 
όποιος άποκαλοϋσε «τσίφτη μου» 
τούς χωροφύλακες καί «βλάμη μου» 
τούς γενειοφόρους άντάρτες πού 
συναντούσε.

Ό  άνθρωπος εκείνος δέν ήταν 
άλλος άπό τον Πάτερ Δημήτριο ή 
Δαβίδ Μπάλφονρ. ’Ερχόταν τώρα, 
χωρίς ράσα καί προσχήματα, νά 
άναλάβη τό τμήμα πολιτικών υπο-
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θέσεων τής αγγλικής πρεσβείας, 
δηλαδή την Ίντέλλιτζενς Σέρβις τής 
'Ελλάδος. Καί τότε ή αγγλική 
πρεσβεία ήταν ή ελληνική κνβέρ- 
νησις. 'Ο Δαβίδ Μπάλφονρ ήταν 
ο νπερπρεσβευτής.

’Από τή φανερή πια θέσι τον, 
ό πρώην Πάτερ Δημήτριος ήσκησε 
τις κρυφές εξουσίες τον με κάθε 
μαεστρία. Στις ρευστές εκείνες ημέ
ρες, που οι κυβερνήσεις άνεβοκα- 
τέβαιναν στην ’Αθήνα, πρωταγω
νιστής καί ρυθμιστής τέόν πάντων 
ήταν δ Δαβίδ Μπάλφονρ. Καί αυτός 
επέβαλε ώς αντιβασιλέα τον αρχιε
πίσκοπο Δαμασκηνό, μολονότι καί 
ό ’Ά γγλος πρωθυπουργός Τσώρ- 
τσιλ καί ό στρατάρχης Άλεξάν- 
τερ ( αρχηγός τών Συμμαχικών Δυ- 
μεων Μεσογείου) καί ό τότε 'Έ λ
ληνας πρωθυπουργός Γεώργιος Πα- 
πανδρέου άνετίθεντο.

Την παραμονή τών Χριστου
γέννων τον 1944, μέσα στο απο
κορύφωμα τής μάχης τοϋ Δεκεμ
βρίου, ό Τσώρτσιλ, ό υπουργός τών 
’Εξωτερικών ' Ηντεν καί ό στρα- 
τάρχης Άλεξάντερ έφθασαν απρο
σδόκητα στην ’Αθήνα, γιά νά αντι
μετωπίσουν επί τόπον τό ελληνικό 
πρόβλημα. Μεταξύ τών θεμάτων

(Συνέχεια έκ τής σελ. 697)

Ελλάδα νά μάχεται πάντοτε διά 
τά υψηλά, τά εύγενή καί τά μεγάλα 
και δταν νίκα καί δταν πίπτη καί 
δταν έγείρεται καί δταν πάλιν άγω- 
νίζεται προμαχεί ύπέρ τών ιδα
νικών της ελευθερίας. Ή  Ελλάς 
θά έπεθύμει διακαώς νά μή ύπάρχη 
άπειλή κατά της έλευθερίας, άστε 
νά μή άναγκάζεται νά είναι πρό
μαχος, αλλά μόνον συντελεστής ει
ρήνης.

Καί ήδη τίθεται εύλόγως τό 
έρώτημα. Ήδυνήθη ποτέ ή Ε λ 
λάς ύστερα άπό μίαν νίκην Παγκο
σμίου σημασίας νά άξιοποιήση τούς 
άγώνας της, νά πραγματοποιήση 
τάς επιδιώξεις της καί νά άποκατα- 
στήση τέλος τήν ήσυχίαν της; Ή  
'Ιστορία, έπαναλαμβανομένη, διδά
σκει, 8τι οί μεγάλοι νικηταί, οί 
χθεσινοί ένθουσιώδεις ύμνηταί της 
συμβολής τής Ελλάδος εις τήν νί
κην, οί σύμμαχοι τής Δύσεως, τής 
’Ανατολής καί τοϋ Βορρά έμπαίζουν 
μετά τήν νίκην τήν μικράν μας 
Πατρίδα καί άγνοοϋν τούς εν
θουσιασμούς καί τάς ύποσχέσεις

εκείνων που έκαιαν ήταν καί αυτό 
τοϋ ’Αντιβασιλέας. *Εγινε μια μα- 
κρά καί αποφασιστική σύσκεψις στο 
ξενοδοχείο τής «Μεγάλης Βρεταν- 
νίας» μέ τήν ύπόκρουσι τών πολυ
βολισμών. Είχαν συγκεντρωθή όλες 
οί επισημότητες. Κάποια στιγμή 
προσήλθε καί διέσχισε τον προθά
λαμο, όπου άνέμεναν οί δημοσιο
γράφοι, ένας εύσταλής τζένττλε- 
μαν: ήταν ό Μπάλφουρ. Οί δημοσιο
γράφοι τον ήξεραν. Καί ένας γενικός 
ψίθυρος άκούστηκε:

—'Ο Πάτερ Δημήτριος... 'Ο Πά
τερ Δημήτριος...

Μετά τρεις ώρες ή μεγάλη σύ- 
σκεψις τελείωσε. Οί ξένοι επίσημοι 
βγήκαν σιωπηλοί. Τελευταίος εμ
φανίστηκε ό Μπάλφονρ, κάθιδρως 
παρά τό κρύο. Γνωστός δημοσιο
γράφος, πού σχετιζόταν πολύ μαζί 
του, τον πλησίασε:

— Λοιπόν Νταίηβιντ; Φαγώθηκε 
ό παπάς; τον ρώτησε υπονοώντας 
τον Δαμασκηνό.

—’Αστειεύεσαι, Γιώργη; απάν
τησε εκείνος χαμογελώντας. Θά ά
φηνα νά μπή άλλος αμήν θέσι τον; 
'Ο παπάς σέ πέντε ημέρες θά είναι 
άντ ιβασιλενς...

Πραγματικά, τήν πέμπτη ημέρα

των. Καί οί Έλληνες, θύματα αιώ
νια τής πατροπαραδότου εύπιστίας 
των, αλλά καί τοϋ αιωνίου άντα- 
γωνισμοΰ τών μεγάλων, έξακολου- 
θοΰν νά ραντίζουν μέ το πολύτιμον 
αιμα των τήν μαρτυρικήν αύτήν 
γήν. Παράδειγμα μικρόν έστω ή 
Βόρειος ’Ήπειρος καί ή μαρτυρική 
μας Κύπρος. Ό  Σπράγγερ είπε 
διά τό ’Έθνος του μίαν άλήθειαν, 
ήτις άλήθεια ισχύει καί δι’ δλα τά 
’Έθνη τής Δύσεως, εξαιρέσει δυ
στυχώς τής Ελλάδος.

«Ή  Γερμανική άτομικότης διά 
νά καταστή ’Έθνος προσέτρεξεν 
εις τήν έπικουρίαν τοϋ άρχαίου Έλ- 
ληνικοϋ πνεύματος».

Είναι καιρός, έπί τέλους, νά 
κατανοηθή άπό άρχοντας καί άρ- 
χομένους εις τον τόπον αύτόν, δτι 
πρέπει νά έγκαταλειφθοϋν οί άγο
νοι συναισθηματισμοί ή ή εσφαλμένη 
άντιληψις δτι θά τύχωμεν κάποτε 
πραγματικής έκ μέρους τών άλλων 
βοήθειας, διότι ήγωνίσθημεν τι- 
μίως εις τό πλευράν των, ώς άπό- 
γονοι ένδοξων προγόνων, ή δ,τι 
τέλος ή διεθνής ήθική τούς έπι- 
βάλλει νά ικανοποιήσουν τάς θυ

άπό κείνη δημοσιευόταν τό διάταγμα 
τον διορισμού τοϋ Δαμασκηνού ώς 
άντιβασιλέως τής 'Ελλάδος.

Παρέμεινε στην 'Ελλάδα έως τό 
1947. Τελικά αυτός ό ίδιος έξεθρό- 
νισε τον Δαμασκηνό, στις 21 Νοεμ
βρίου τοϋ έτους εκείνου. Λίγες ημέ
ρες άργότερα, όμως, έφυγε καί αυτός.

Μετετέθη κάπου στήν Μέση ’Α 
νατολή, γιά νά συνέχιση τό έργο 
τον σάν κορυφαίο στέλεχος τής τρο
μερής Ίντέλλιτζενς Σέρβις.

Λεπτομέρεια: 'Έως τήν στιγμή 
εκείνη, τνπικώς εξακολουθούσε νά 
είναι καλόγηρος, τοποθετημένος στη 
Μονή Πεντέλης. Καί μόνο τότε ή 
’Αρχιεπισκοπή τον άπήλλαξε, μέ τήν 
εξής άπόφασί της:

«’Έχοντες ΰπ’ οψιν διαβιβασθεϊ- 
σαν αϊτησιν τοϋ μοναχού Πατρός 
Δημητρίου κ.λ.π. περί διαγραφής 
του έκ τοϋ Μοναχολογίου, έγκρί- 
νομε τήν αίτουμένην διαγραφήν ώς 
έγγραφέντος άντικανονικώς εις τό 
Μοναχολόγιον».

'Ο Πάτερ Δημήτριος έφυγε καί 
δεν ξαναγνρισε. Μαζί τον έκλεισε 
καί μιά συγκλονιστική πράξις τής 
τραγωδίας: «Κατάσκοποι στήν 'Ελ
λάδα»...

Τ.Φ.

σίας εις τούς άγώνας μας.
Μόνον εάν παραμερίσουν τον άτο- 

μικισμόν των οί 'Έλληνες, ό όποιος 
παρακινούμενος καί έξωθεν απο
συνθέτει καί παραλύει τάς δυνάμεις 
τής φυλής, καί άποκτήσουν Εθνικήν 
συνείδησιν διά τής διαδόσεως καί 
καλλιέργειας τής τεράστιας πνευ
ματικής των κληρονομιάς, καθιστα- 
μένης κτήμα τοϋ Λαοΰ, θά δυνηθοΰν 
νά άποκτήσουν πραγματικήν καί 
άδιάρρηκτον Εθνικήν ένότητα, διά 
νά καταστούν σεβαστοί εις τούς 
φίλους των καί φοβεροί εις τούς 
έχθρούς των.

’Εάν τοΰτο έπιτευχθή, τότε, άσφα- 
λώς, θέλουν εύρει δικαίωσιν αί 
άρεταί τών προγόνων των, ή ευ
ψυχία, ή αύταπάρνησις, ή άδιά- 
σειστος πίστις προς τό εύγε- 
νέστερον καί ώοαιώτερον ιδεώδες 
τοϋ άν-θρώπου, τήν έλευθερίαν, 
ή Πολεμική ’Αρετή τών Ελλή
νων.

ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ.

ΖΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥ
ΝΑΜΕΙΣ.»
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Δημοκρατία είναι τό μόνο πολιτικό σύστημα, που διεκδικεΐ 
την ψυχική συμμετοχή όλων ανα πάσαν στιγμήν. Γ ι’ αυτό 
απαιτεί ποιότητα εργασίας, θέλει υγιά κοινωνικότητα, προν- 
θέτει ανθρωπισμό, αναζητεί ελεύθερες συνειδήσεις, πού άνα- 
μετροϋν τις ευθύνες των, πράττουν δημιουργικά και συμβάλ
λουν στήν δόμησι τής άληθινής κοινωνίας των ελευθέρων αν

θρώπων.

Του  κ. Γ.

Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ τοΰ μικρόν 
αύτοϋ πονήματος από την αρχή 

ξεκαθαρίζει την θέσι τον  δεν άναφέ- 
ρεται στα προβλήματα τής πολιτικής 
διαρθρώσεως τής δημοκρατίας, δεν 
καταπιάνεται με την λειτουργία και 
τούς άνταγωνισμούς των κομμάτων, 
δεν μελετά τις δυνατότητες διαδοχής 
στήν διακνβέρνησι τής χώρας οντε 
παίρνει θέσι στήν προβληματική 
τής διατομής τοΰ κράτους σε εκτε
λεστική και δικαστική εξουσία.

Πάνω σ’ αυτά τα θέματα πολλά 
γράφονται, πολλά λέγονται, δημιουρ- 
γοϋνται ομοφωνίες, εγείρονται αν
τιρρήσεις, τίθενται λόγοι ή προκα- 
λοϋνται αντίλογοι· άλλά πολύ λίγοι 
μιλάνε γιά τήν ο υ σ ί α  τ ή ς  δ η 
μ ο κ ρ α τ ί α ς ,  π ο ύ  π ρ ώ τ α  
α π ό  ό λ α  ε ί ν α ι  τ ρ ό π ο ς  
ζ ω ή ς .

Πολλοί νομίζουν δτι είναι δημο- 
κράται, επειδή υποστηρίζουν κάποιο 
κόμμα, ψηφίζουν, όταν έλθη ή στι
γμή, βγάζουν μερικούς λόγους περί 
ελευθερίας σκέψεως, λόγου και 
δράσεως, διακηρύττουν τά δικαιώ
ματα τοΰ ανθρώπου και τον πολί-

Μ Π Ο Ζ Ω  Ν Η

τον καί πηγαίνουν στο σπιτάκι τους 
ξένοιαστοι.

Μπορούν από εκεί καί πέρα νά 
είναι βάνδαλοι στήν γυναίκα τους 
αυταρχικοί στά παιδιά τους, τύ
ραννοι στούς υφισταμένους τους, 
σκληροί καί ανελέητοι στούς άντα- 
γωνιστάς τους. 'Η  δημοκρατία 
γ ι’ αυτούς είναι μία μαγική λέξις- 
τήν δέχεσαι, τήν άσπάζεσαι σάν 
πολίτευμα καί από εκεί καί πέρα 
κάνεις δ,τι θέλεις.

Ά λ λ ’ ή δημοκρατία είναι τό μόνο 
πολιτικό σύστημα, πού διεκδικεΐ 
τήν ψυχική συμμετοχή δλων άνά 
πάσαν στιγμήν. Γ ι’ αυτό απαιτεί 
ποιότητα εργασίας, θέλει νγιά κοι
νωνικότητα, προϋποθέτει ανθρω
πισμό, αναζητεί ελεύθερες συνειδή
σεις, πού άναμετροΰν τις ευθύνες 
των, πράττουν δημιουργικά καί συμ
βάλλουν στήν δόμησι τής άληθι,νής 
κοινωνίας των ελευθέρων ανθρώ
πων.

Ά λλά  μπλέξαμε τά νοήματα. 
Θεωρήσαμε ελευθερία τήν μετακί- 
νησι των ανθρώπων από τό χωριό 
στήν πάλι. Νομίσαμε επιτυχία τήν
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όαρβίνειο ένδυμα, δμως στο βάθος 
άκουμπάει σέ θεωρία παλαιό, άνα- 
τρέχει στον Θρασύβουλο, φθάνει 
στον Πώλο.

'Ο άνθρωπος γιά τον Θρασύμαχο 
είναι εύσχημο θηρίο, πού θέλει νά 
επιβάλλεται. Ή  ηθική, οι νόμοι, οι 
κοινωνικές διακρίσεις είναι έξυπνες 
επινοήσεις των ισχυρών, πού θέλουν 
νά έπιβάλλωνται πάνω στους αδυνά
τους. Παντού και πάντα κυριαρχεί 
«το τού κρείττονος (ίσχνροτέρου) 
συμφέρον» (Πλάτ. Πολιτ. Α ’ 338 
c). Είναι φυσικό «τον ήσω υπό τον 
δυνατωτ έρον κατ είργεσθαι», μάς 
διασώζει ό Θουκυδίδης (I, 76, 2). 
"Αρα ή ελευθερία εδράζεται στην 
δύναμι τών ίσχυροτέρων.

’Αλλά με τέτοιες αντιλήψεις μπο
ρείτε νά έχετε τυραννίδα, ολιγαρ
χία, οχλοκρατία, μίσος, πάθος, φα
νατισμό, άκινητοποίησι τών πολ
λών ή δραστηριοποίησί των κάτω 
από τον ρυθμό τής έπαναλήψεως 
τού συνθήματος, κάτω από την τρο- 
φοδότησι τής φαντασιώσεως, δτι 
αυτοί κυβερνούν, ενώ αάν τά καλο
γυμνασμένα ζώα τού τσίρκου ακο
λουθούν πιστά τά κελενσματα τον 
τυράννου των. Ή  τέλεια προπα
γάνδα σέ κάνει νά πιστενης σάν γέν
νημα τής δικής σου πρωτοβουλίας 
την ιδέα πού σού υποβάλλει δ άλλος. 
’Αλλά τούτο δέν είναι ελευθερία.

Ή  ελευθερία απαιτεί γνησιώτερη 
ψυχική διεργασία καί βαθύτερη κοι
νωνική διαδικασία. ’Αποτελεί τήν 
κρηπίδα τής δημοκρατίας καί συνά- 
πτεται στενότατα προς τήν υγιά 
κοινωνικότητα. Ή  άποψίς μας αυτή 
δέν αποτελεί θεωρητικό κατασκεύα
σμα, άλλ’ εδράζεται ιστορικά πάνω 
στήν κοινωνική γνησιότητα τής άρ 
χαίας πόλεως.

Ή  δημοκρατία άνεδύθη από τήν

συααώρευσι αγαθών. Πιστέψαμε 
στον homo oeconomicus. Πολε
μούμε τούς δημιουργούς του, ενώ 
δλοι, ή σχεδόν δλοι, ταυτίζομε τήν 
ευδαιμονία μέ τήν ευημερία, θεω
ρούμε δτι ό άνθρωπος είναι μόνο 
οικονομικές ανάγκες καί άν τις ίκα- 
νοποιήσωμε, λύσαμε τό πρόβλημα.

Ά λ λ ’ ή εξίσωσις δέν βγήκε σω
στή. Μαζευτήκαμε στις μεγάλο- 
πόλεις, γιά νά εισπνέω με καυσαέ
ριο, νά κολυμπάμε στους θορύβους, 
νά δηλητηριάζώμαστέ από τις «τυ
ποποιημένες» τροφές, νά άργοπε- 
θαίνωμε από τό «φυγοκεντρισμένο» 
γάλα, τά συντηρητικά καί τις συν
θετικές ουσίες.

'Η  ευκολία μεταβάλλεται σέ άρ- 
πάγη, ή άνεσις γίνεται κλοιός ασ
φυκτικός, ή μηχανοποίησις ένδύε- 
ται τήν άπανθρωπία καί τήν βαρβα 
ρότητα, τό ρομπότ γίνεται Ιδανικό. 
"Ολοι μιλάμε γιά ελευθερία, γιά πρω
τοβουλία, γιά άξιοποίησι, άλλά στο 
βάθος λατρεύομε τήν μηχανή, πι
στεύομε στήν δύναμι, προσφέρομε 
λιβανωτό στήν βία.

Καταδικάζομε δ,τι μάς γοητεύει. 
Κυνηγούμε δ,τι μάς μαγνητίζει. ’Ά ν  
ζούσε σήμερα δ Nietzsche, θά έμενε 
κατάπληκτος από τήν έπίδρασι καί 
απήχησι τής θεωρίας του. ’Επειδή 
δ ίδιος ήταν άδύνατος, έτρεφε αντι
πάθεια προς τούς αδυνάτους, επειδή 
δ ίδιος δέν είχε υγεία, περιφρονοϋσε 
τούς ασθενικούς ανθρώπους. Γ ι’ 
αυτόν ή δύναμις, ή επιβολή, ή υπερο
χή άποτελοϋν τήν νέα φάσι τής έξε- 
λίξεως τού ανθρώπου. "Αρα ο Θεός 
δέν έχει άξια ή μάλλον είναι εμπό
διο στήν μετάβασι τού άνθρώπου στο 
υπεράνθρωπο. Ή  ελευθερία προϋ
ποθέτει τον θάνατο τού Θεού.

Φυσικά ή νιτσείκή ιδέα περί δυ- 
νάμεως ή μπορεί νά έχη νεωτερικό,
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έννοια τον άστεως. Για πρώτη φο
ρά στην ιστορία τον πολιτισμού το 
άτομο δεν είναι προϋπόθεσις τής 
άριθμήσεως τού συνόλου, άλλά πρό
σωπο πού 'έχει ευθύνη, κρίνει και 
συμμετέχει στις ιδέες, στα συναισθή
ματα, στα δρώμενα εντός τής πόλεως.

'Η  πόλις δεν είναι συρφετός, μάζα, 
άλλα κοινωνία, δηλαδή επικοινωνία 
προσώπων, πού ξέρουν τί ζητούν 
από τούς άλλους, αλλά καί τί οφεί
λουν στούς άλλους. 'Η  κοινωνικό- 
της τής πόλεως είναι ή δημοκρατία 
της. "Αρα δ η μ ο κ ρ α τ ί α  δεν 
ε ί ν α ι  απλός μηχανισμός έκπρο- 
σωπήσεως με την ψήφο, δεν είναι 
πολιτειακή σύμβασις, φενάκη έξα- 
πατήσεως των πολλών, άλλ’ α ξ ί α ,  
π ο ύ  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  
γ ν η σ ι ό τ η τ α  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α ς  τ ο ύ  α ν θ ρ ώ π ο υ .

Δημοκρατία, μέ άλλους λόγους, 
δεν κάνετε μέ τούς βαρβάρους, τούς 
ισχυρούς, τούς βίαιους, αυτούς πού 
θέλουν νά άκοΰνε την ηχώ τής δι
κής τους φωνής. Δημοκρατία δεν 
κάνετε μέ άνάδειξι σέ ηγετικές θέ
σεις των άνθρώπων τού χρήματος 
ή τού ονόματος.

«Ονδ’ αν κατά πενίαν, έχων δέ τι 
άγαθόν δράσαι την πόλιν, αξιώμα
τος άφανεία κεκώλνται» (Θουκ. II, 
37, 1). 'Η  φτώχεια καί ή προγενέ
στερη άσημότης δέν αποτελούν πα
ράγοντας περιφρονήσεως τού πο
λίτου ή εμπόδια στην άνάδειξι τον 
στά άξιώματα. Τί δύνασαι; Τί προ- 
σέφερες ονς τώρα; Πόσο μπορούμε 
νά σ’ έμπιστευθούμε; Τί έχεις νά 
πής στην λογοδοσία σου; Είναι με
ρικά ουσιώδη ερωτήματα γιά την 
προχώρησι τού προσώπου σέ ηγε
τικές θέσεις.

'Η  άξια τον άνθρώπου βρίσκε
ται στην άρετή τον, στην προσω
πικότητα, στην προσφορά, στις θυ
σίες πού έχει κάνει γιά το κοινό κα- 
λό. 'Ο ’Αριστείδης ενώ διαχειρί
ζεται τά χρήματά των έλληνίδων 
πόλεων στην εκστρατεία των κατά 
των Περσών, πεθαίνει φτωχός. Καί 
ή πολιτεία άναλαμβάνει νά προικίση 
τις κόρες τον.

Ή  φτώχεια τον δέν άμαυρώνει, 
άλλά λαμπρύνει την φήμη του καί 
χαράσσει άνεξίτηλα γράμματα στις 
σελίδες τής ιστορίας. Ή  δικαιοσύνη 
δέν είναι παυσίπονο τών πολλών, 
άλλ’ αρμογή τής δημοκρατίας.

’Εκλέγεις, όχι επειδή θαμπώνεσαι 
άπό το πρόσκαιρο καί κίβδηλο μεγα
λείο τού υποψηφίου άρχοντος, άλλ’
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επειδή βρίσκεις σ’ αυτόν άλήθεια, 
άξια, προσωπικότητα, που βούλεται 
τά μεγάλα καί πράττει τά δίκαια.

'Η  δικαιοσύνη πριν άπό την κοι
νωνική διάστασι, έχει ψυχική διά- 
στασι. Δίκαιος μέ τον εαυτό τον 
είναι ό ελεύθερος. ’Άνθρωπος πού 
άλλα οραματίζεται, άλλα επιθυμεί 
καί άλλα πραγματώνει δέν είναι 
ελεύθερος καί οποίος δέν είναι ελεύ
θερος δέν είναι δίκαιος.

’Ελεύθερος είναι όποιος κάθε μέρα 
μπορεί νά ξεπερνά τις εσωτερικές 
αντινομίες του, όποιος μπορεί νά 
δίνη στο πνεύμα του ενότητα, όποιος 
μπορεί νά συνθέτη καί νά έναρμο- 
νίζη τον εσωτερικό τον κόσμο.

Ελεύθερος είναι όποιος μπορεί 
νά κρίνη. Κρίνω στήν πρώτη σημα
σία θά πή ξεχωρίζω. Ά λ λ ’ ή δυ
σκολία τής κρίσεως βρίσκεται στήν 
διάκρισι τού κίβδηλ.ον άπό τό γνή
σιο, τού άληθινού άπό τό ψεύτικο.

Ά λ λ ’ όποιος μπορεί νά κρίνη μπο
ρεί νά άξιολογή. ’Ά ν  θέσω ενώ
πιον σας πέντε διάφορα νομίσματα 
καί σάς ζητήσω νά πάρετε ένα, σείς 
θά θελήσετε νά πάρετε τό καλύτερο. 
Τούτο σημαίνει ότι μπορείτε νά ξε
χωρίσετε τό καλύτερο χρησιμο
ποιώντας τ ά  κ ρ ι τ ή ρ ι α  τ ή ς  
γ ν η σ ι ό τ η τ ο ς  κ α ί  τ ή ς π οι  
ό τ η τ  ο ς.

"Αν πάρετε τό κριτήριο τού με
γέθους μπορεί νά πέσετε έξω. Πα- 
λιότερα οι πέννες ’Αγγλίας ή σαν 
μεγάλες σέ μέγεθος, άλλά μικρές σέ 
άξια. "Αν όμως πάρετε τό κριτήριο 
τής ποιότητος, τότε θά άναζητήσετε 
τά πολύτιμα μέταλλα καί άπό αυτά 
τό πολυτιμότερο. "Αν αυτό είναι 
ό χρυσός, τότε άπό τά νομίσματα 
θά διαλέξετε τό χρυσό, φ θ ά ν ε ι  
ν ά ε ί ν α ι  α λ η θ ι ν ά  χ ρ υ σ ό .

Ό  ελεύθερος άρα δέν γελιέται 
εύκολα άπό αυτά πού ακούει καί 
μαθαίνει. Δέν πλανάται, άλλά μέ 
τήν άναζήτησι τής γνησιότητος οδη
γείται στά ορθά. 'Η  δικαιοσύνη επο
μένως δέν είναι απλό συναίσθημα 
συμπάθειας προς τούς άλλους, άλλά 
π ρ α γ μ ά τ ω σ ι ς  τ ώ ν  ό ρ-- 
θ ώ ν μ έ σ α  σ τ ή ν  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή  ζ ωή .

’Εν τοιαντη έννοια ό νόμος δέν 
είναι άπλή σύμβασις άρχόντων καί 
άρχομένων, ύποχώρησις στήν πίεσι 
τών πολλών, αυθαιρεσία τού τυράν
νου ή έκφρασις τής απληστίας τών 
ολίγων, άλλά πραγμάτωσις τής όρ- 
θότητος διά τής έναρμονίσεως τών 
άντ ιθέσεων.

"Αν ή κοινωνία δέν είναι άγέλη 
αν δέν είναι τυχαία συνάθροισις, άλλ’ 
επικοινωνία ελευθέρων άνθρώπων, 
τότε δέν ήμπορεϊ νά υπάρχουν πλού
σιοι πού νά μή ξέρουν τί νά κάνουν 
τά πλ.ούτη των καί φτωχοί πού νά 
ύποσιτίζωνται· δέν ήμπορεϊ νά υπάρ
χουν υγιείς πού νά ικανοποιούν τάς 
ορέξεις τους καί άρρωστοι πού νά 
μή έχουν ούτε ένα παυσίπονο ώς 
καταπραϋντικό τής άρρώστιας των.

Ή  κοινωνικότης είναι πραγμα
τ ικότης. Ό  άνθρωπος δέν μπορεί 
νά ζήση μόνος. Ό  Ροβινσών Κρού- 
σος είναι κατασκεύασμα τής άνάγ- 
κης. Είναι μόνος, επειδή δέν ή μπο
ρεί νά κάνη άλλοιώς.

"Αν όμως φαντασθοϋμε ότι στο 
νησί του έρχονται άλλοι δύο ναυα
γοί, τίθεται επί τάπητος τό πρό
βλημα τής υγιούς ή άρρωστημένης 
κοινώνικότητος. ’Ημπορεϊ ό Ρο
βινσών, όταν τούς δή, νά θελήση νά 
τούς σκοτώση ή νά τούς ύποτάξη 
ή νά συνεργασθή καί νά μοιρασθή 
τά άγαθά του μαζί τους.

Ά λλά  καί οί τρεις δυνατότητες 
δέν είναι ίσης άξίας. Ό  Ροβινσών 
πρέπει ν ά δ ι α λ έ ξ η. "Αν είναι 
όντως έλ,εύθερος, θά προτίμηση τήν 
όδό τής όρθότητος, τής ποιότητος 
καί τής γνησιότητος. Ή  άληθινή 
φύσις μας απαιτεί τήν άλήθεια.

Ή  κοινωνικότης είναι συμπάθεια 
προς τον άλλον, άλλ’ όχι μόνον συ
μπάθεια. Τό «υπάγετε», «θερμαί- 
νεσθε καί χορτάζεσθε» (Ίακ. β' 
16) υποθέτει υποκρισία. Μέ τήν 
κοινωνικότητα συμπαθείς, άλλά κι 
ε ν ε ρ γ ε ί ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ έ 
τ ή ν  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η .

Ή  πραγματικότης τής δικαιοσύ
νης οδηγεί αυθόρμητα στον δεοντο
λογικό καθορισμό. Ό  Ροβινσών 
συμπαθεί τούς άλλους ναυαγούς, 
επιδένει τις πληγές των, τούς προσ
φέρει τροφή, φροντίζει νά άναπαυθούν 
και όταν συνέλθουν. τούς προτείνει 
συνεργασία. Ό  πόνος τους γίνεται 
πόνος του, ή ελπίδα του ελπίδα τους 
καί ό φόβος τους φόβος του. "Αν 
ζήσουν, θά ζήσουν μαζί κι αν πε- 
θάνουν, θά πεθάνουν μαζί.

Μέσα άπό τήν αυθόρμητη κοινω
νικότητα τής άνθρωπίνης φύσεως 
άναπηδά ή κοινότης, πού είναι 
άμοιβαιότης συναισθημάτων, σημά- 
δευσις ιδίων ή παραπλήσιων σκο
πών, εργασία, συνεργασία, έναρ- 
μόνισις. Ή  πόλις στήν άρχαιότητα, 
ή έννοια τής κοινότητος σήμερα οδη
γούν στήν έννοια τής δημοκρατίας.
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Σ ’ όσα έγραψα διαισθάνομαι την 
άντίρρησι και προγεύομαι την δια
φωνία. Τό σχεδίασμά μον για την 
πραγμάτωσι τής δημοκρατίας στη
ρίζεται στην νγιά κοινωνικότητα 
και την αληθινή παιδεία· θά μπο
ρούσε επομένως να ύποθέση κάνεις 
ότι πάσχει από «άγγελισμό», γιατί 
δείχνει να παραβλέπη την άλλη 
πραγματικότητα, την δύναμι τον 
κακού.

Φαίνεται να παραγνωρίζη τούς 
υπέρμετρα φιλόδοξους, πού θέλουν 
νά επιβληθούν πάνω στους άλλους 
με όποιοδήποτε τίμημα. Νά υποτιμά 
τούς συμφεροντολόγους, πού επι
διώκουν την άπόκτησι τον χρή
ματος, έστω κι αν βουτήξονν τούς 
άλλους στην πενία καί την αθλιό
τητα. Νά μη λαμβάνη νπ’ δψι τούς 
μειονεκτικούς καί τούς καταπιεσμέ
νους, πού είναι άξιοι νά θύσουν καί 
ν’ άπολέσονν, για νά κορέσουν την 
άπωθημένη πείνα τους.

Ή  άποψίς μον γιά την δημο
κρατία δεν αγνοεί τον εγωισμό, τό 
πάθος, τό μίσος, την κακότητα, την 
ιδιοτέλεια, τον φθόνο, τον φανατι
σμό, πού διασπούν την ενότητα καί 
άποδιοργανώνουν την κοινότητα.

r Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. 
Αυτοί πού θέλουν νά δημιουργή
σουν καί αυτοί πού θέλουν νά φα
νούν. Οί πρώτοι λιγόστεψαν πολύ 
στις ημέρες μας. Οί δεύτεροι πλή- 
θυναν πολύ. Τό πρόβλημά μας δεν 
είναι αν υπάρχουν εγωπαθείς, άλλά 
γιατί οί έγωπαθεϊς νά χαράσουν την 
γραμμή τής κοινωνικής ζωής.

'Η  άνατομία τού κακού μέσα 
στήν κοινωνική ομάδα αποκαλύπτει 
τήν δειλία των υγιών κοινωνικά αν
θρώπων νά κρατήσουν τήν υγεία τους 
καί απαιτεί νά βοηθήσουν καί τούς 
άλλους νά τήν βρουν. Κοινωνική αρ
ρώστια είναι ο εγωισμός πού υπερ
βάλλει καί επιβάλλει τις επιθυμίες 
τής ατομικής έπιβιώσεως του άν- 
θρώπον πάνω στούς άλλους. Κοινω
νική υγεία είναι ή έναρμόνισις τής 
ατομικότητας με τον κανόνα τής ποι
κιλίας. Τό αντίδοτο τού κοινωνικού 
εγωισμού είναι ή α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  
π α ι ό ε ί α.

Κοινωνία πού δεν έχει παιδεία, 
δεν μπορεί νά έχη δημοκρατία. 
Ά λλά  παιδεία δεν είναι επιφάνεια 
μαθήσεως, στατιστική αριθμών καί 
εξαγγελίες με κούφια λόγια. Προτι
μώ μπουντρούμια με εμπνευσμέ
νους παιδαγωγούς, παρά μεγαλο
πρεπή οικοδομήματα μέ μηχανο

ποιημένους διδασκάλους. ’Ά ν  δεν 
πιστεύω στήν κονσέρβα ώς μέσο 
διατροφής, πολύ περισσότερο δεν 
πιστεύω στήν κονσέρβα τής εγκυ
κλοπαίδειας ώς τρόπο μαθήσεως. 
Κι δμως γεμίσαμε από φυλλάδια 
μέ κονσερβαρισμένες γνώσεις.

Παιδεία σημαίνει ελευθερία, δη
λαδή έ κ φ ρ α σ ι κ α ί  ί κ α ν ο
π ο ί  η σ ι  τ  ώ ν ά ν α γ κ ώ ν τ ή ς  
ψ υ χ ή ς .  ’Ά ν  δεν συλλάβης τά με
γάλα, δεν θά συλλάβης καί τά μικρά. 
Ά ν  δεν ζήσης τούς γνησίους αρχε
τύπους τού βαθυτέρον είναι σου, 
δεν θά ζήσης αληθινά.

Πλήττουν όσοι ένατοποθέτουν τις 
ελπίδες τους στις υλικές απολαύσεις 
τους. Οί άλλοι τούς φθονούν καί 
φαντάζονται πώς θά ευτυχούσαν, αν 
είχαν τά αγαθά εκείνων χρήμα, 
δόξα, ταξίδια. Οί κοινωνίες τής 
αφθονίας βουλιάζουν μέσα στον χον
δροειδή υλισμό τους.

Ά λ λ ’ ή παιδεία θέλει άφνπνισι 
τής ψυχής. Μέ κοιμισμένους, μέ 
εθελόδουλους, μέ εύπιστους καί α
νόητους δέν μπορείτε νά οικοδομή
σετε δημοκρατία, γιατί αυτή σ τ η 
ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ή ν  α γ ω ν ι σ τ ι 
κ ή  εύ θ ύ ν η τ ώ ν ύ γ ι ώ ν κ ο ι -  
ν ω ν ι κ ά α ν θ ρ ώ π ω ν .

Ή  παιδεία τής δημοκρατίας θέ
λει άγρυπνη συνείδησι, πού σκέπτε
ται, κρίνει,”Αποφασίζει καί αγωνί
ζεται γιά τήν πραγμάτωσι τού καλυ
τέρου. "Οπως τούτο στήν προσω
πική ζωή διαπιστώνεται μέ τά κρι
τήρια τής γνησιότητος καί τής ποιό- 
τητος, έτσι στήν κοινωνική ζωή εκ
φράζεται μέ τ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α τ ή ς  
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς  κ α ί  τ ή ς  
π ρ ο ό δ ο υ .

' Η  δικαιοσύνη Αναγνωρίζει τό 
δικαίωμα ώς άπαίτησι, πού απορ
ρέει από τήν συνείδησι τής κοινω
νικότητας. "Οπως εγώ θέλω νά 
ζήσω καί νά έκφράσω τον εαυτό 
μον, τις ιδέες καί τά συναισθήματά 
μου, έτσι καί ό άλλος έχει τό δι
καίωμα νά σκεφθή, νά δράση καί νά 
ζητήση βοήθεια σε περίπτωσι άνάγ- 
κης.

Ά λ λ ’ εμείς, στις σύγχρονες κοι
νωνίες, λησμονούμε τήν διφυή ύπό- 
στασι τού δικαιώματος. Τό βλέπομε 
μόνο σάν εγωιστική, προσωπική 
διεκδίκησι, άλλ’ όχι καί σάν νπό- 
θεσι σεβασμού, Τό θυμόμαστε, όταν 
άδικούμεθα, άλλά τό λησμονούμε, 
όταν οί άλλοι αδικούνται. Τό δε- 
χόμεθα γιά τον εαυτό μας, άλλά δέν 
τό Αναγνωρίζομε στούς άλλους. "Ο

μως ή γνήσια δικαιοσύνη Απαιτεί 
λειτουργικότητα τον δικαιώματος 
σέ κάθε περίπτωσι.

Σ ’ αυτό τό σημείο ενρίσκεται ή 
Ισότης τής δημοκρατίας. Ή  κοινω
νία είναι δημοκρατική, όταν δλοι 
έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις νά 
άγωνισθούν καί ίσες δυνατότητες 
νά προστατεύσουν τον άληθινό εαυ
τό τους. Τότε υπάρχει δημοκρατία, 
όταν οί άνθρωποι μπορούν νά α
κούουν τήν φωνή τών άλλων, Ακόμη 
κι όταν οί άλλοι είναι λίγοι, Ακόμη 
κι όταν είναι Ανίσχυροι.

Ό  διάλογος είναι απαρχή καί ου
σία τής δημοκρατίας. ’Ά ν  δέν σέ
βεσαι τον άλλον σάν πρόσωπο καί άν 
δέν μάθης νά διαλέγεσαι, δέν είσαι 
δημοκράτης. Χρησιμοποιείς τον όρο 
γιά νά παραπλανάς καί νά έμπαί- 
ζης τούς άλλους, όχι γιά νά βρής 
τήν ορθή κοινωνική λύσι. ”Ο σ ο ι  
ε ί ν α ι  β έ β α ι ο ι  γ ι ά  τ ι ς  
γ ν ώ μ ε ς  τ ο υ ς  δ έ ν κ ά ν ο υ ν  
γ ι ά  τ ή ν  δ η μ ο κ ρ α τ ί α .

Ά λ λ ’ ό διάλογος εύκολα εύτελί- 
ζεται από τήν ματαιολογία, τον 
βερμπαλισμό, τήν σχολαστικότητα, 
τήν κωλυσιεργία, τήν κεκαλυμμένη 
αυθεντία. Ή  γνησιότητά του ελέγ
χεται Από τό κριτήριο τής προό
δου.

Ή  πρόοδος, πού συναρτά Απο
κλειστικά τήν ουσία της μέ τό χρο
νικά νεώτερο, είναι μηχανική, επι
πόλαια καί οδηγεί τούς Ανθρώπους 
σέ χονδροειδείς πλάνες. ’Αντίθετα 
ή πρόοδος, πού προϋποθέτει τό κρι
τήριο τής ποιότητος, δικαιώνει τό 
νόημά της.

Τό κοινωνικά καλύτερο συνδέεται 
προς τήν Αληθινή δημοκρατία, πού 
είναι μέθεξις τών προσώπων με τις 
Αξίες, Αμοιβαιότης συναισθημάτων, 
σημάδευσις κοινών σκοπών, κατα- 
κτησις τής ελευθερίας, πραγμάτω- 
σις τής δικαιοσύνης, άνάδειξις τών 
καλυτέρων στά Αξιώματα.

«Καί τό εϋδαιμον τό έλ,εύθερον, 
τό δέ ελεύθερον τό εϋψυχον κρίναν- 
τες» (Θουκ. II, 43, 4) πραγματώ
νετε τήν γνησιότητα τής Ανθρώπι
νης φύσεως, πού είναι ούσιωδώς 
κοινωνική καί άρα δημοκρατική. 
”Εται ή δημοκρατία Απαιτεί Αγω
νιστικότητα καί ευψυχία, προϋπο
θέτει ελευθερία, επιδιώκει τήν ευ
δαιμονία τών προσώπων, πού δέ
νονται καί εναρμονίζονται σέ ενό
τητα. Δημοκρατία είναι παιδεία καί 
πορεία προς τήν Αλήθεια.

Γ. ΜΠΟΖΩΝΗΣ

705



Α Γ Ι Ο Ι  Λ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ι  Ο
ηη

706



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Κ  A  I

Θ Ρ Υ Λ Ο Σ

Ηταν μιά φορά ένας τοπτζήμπασης Άχμέτ. Χάθηκε κΓ 
αύτός, καί μόνο κατά τον "Αΐ-Δημητρη βρέθηκε τό δεξί του 
χέρι, πού κρατούσε άκόμα τό άλειμματοκέρι πού θάβαζε τή 
φωτιά. Τά κανόνια σκορπίστηκαν, ή λουμπάρδα έγινε χάλι. 
«Πέτρες καί χώμα καί κορμιά έγιναν ένα, πού τά συχάθη- 
καν νά τά φάνε καί αύτά τά σκυλιά καί τά κοράκια». Οί 
καστριώτες κατατρομαγμένοι μαζεύονται στον τόπο τής κα
ταστροφής. Οί χριστιανοί σταυροκοπούμενοι πετιοΰνται ό
λοι έξω απ’ τό εκκλησάκι τού "Αϊ-Αημήτρη καί μόνο ό πα

πάς μένει νά τελειώση τή λειτουργία.

ΗΛΙΟΣ γέρνει. Ό  Γιουσούφ - 
άγάς πίνει το σερμπέτι του, 

ξαπλωμένος άπάνω σε μαλακό καί 
παχύ σιτζαδέ, σ’ ένα προσηλιακό μέ
ρος, κάτω άπό τά Προπύλαια της 
Άκροπόλεως, της όποιας είναι ό 
κυρίαρχος ('Αγάς τοΰ Κάστρου σου 
λέει ό άλλος...!).

Δίπλα του είναι . ένα κομμάτι 
σπασμένης κολώνας. Κάποτε άνα- 
σηκώνεται ό ’Αγάς καί άκουμπάει σ’ 
αύτό έπάνω τή μέση του για νά ξε- 
μουδιάση.

Φορεΐ κατακόκκινα. Πυκνός κα
πνός βγαίνει άπ’ τό στόμα του - σω
στή καμινάδα.

Ό  Άράπης του είναι ξαπλωμένος 
λίγο παρακάτω στο χορταριασμένο 
χώμα πρόμυτα' έχει τούς άγκώνους 
στηριγμένους στή γή καί τά δυό 
του μάγουλα άκουμπισμένα στις 
δυό του τις παλάμες. Ή  δουλειά του 
είναι νά πετιέται κάθε τόσο καί νά 
τινάζη τό λουλά τοΰ τσιμπουκιού τού 
άφέντη του, νά βάζη πάλι καπνό 
καί ν’ άνάβη τήν ίσκα.

Τά περασμένα χρόνια (πάνε, αύτά 
πιά λησμονήθηκαν!), ό Γιουσούφ - 
άγάς ήταν σείζης (ένας άπό τούς 
πολλούς) τοΰ Κισλάραγα, τού μαύ
ρου Άρχιευνούχου των χαρεμιών 
τού Σουλτάνου. Πώς άπό ,σεΐζης 
έγινε φρούραρχος (Δισδάρης) τής 
Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, ή ιστο
ρία δεν τό γνωρίζει άκόμα.

Λίγο, καιρό είχε πού έλαβε τό 
ύψηλόν άξίωμα- τόσην όμως κακήν 
εντυπωσιν είχε κάμει ή φυσιογνω
μία του, συχαμερό ξάφρισμα της 
μαύρης ψυχής του, ώστε κανένας

άπό τούς έπισήμους Τούρκους δεν 
είχε τήν σχέσι του. Γιά τούτο κι’ 
αύτός, δταν κατέβαινε άργά καί πού 
στήν πόλι γύριζε γρήγορα πάλι στο 
κάστρο μέ τρεις πήχες μούτρα, αμί
λητος καί βαρίσκιωτος.

Τον πρώτον πού συναντούσε στον 
άνήφορο τού Κάστρου τον άγριο- 
κύτταζε, τον δεύτερο τον έβριζε καί 
τον τρίτο τον έδερνε.

Τά παιδιά του, δταν τον έβλεπαν, 
τρύπωναν σάν τά κουνέλια, οί γυναί
κες του τον έτρεμαν, καί μόνο μιά 
γυναίκα του, ή νεώτερη άπ’ δλες, ή 
κατάξανθη Χανούμ, κατάφερε μιά 
χαραυγή, όπως έλεγε, καί τον έκαμε 
νά χαμογελάση. Τό πρωί έμαθαν 
όλοι οί Καστριώτες, δτι γελά καί ό 
’Αγάς των.

Στούς άνωτέρους του δμως, εμ
πρός σε κείνους πού είχεν άνάγκη, 
γινόταν άλλος άνθρωπος. Γελούσαν 
καί τά παπούτσια του άκόμα- έκανε 
άδιάκοπους τεμενάδες, έλύγιζε τήν 
μέση του σάν τό ζαγάρι καί μόνο 
πού δεν είχε ούρά νά κουνήση. 'Η 
’Αθήνα δέν είδε αύτό τό θαύμα. Ό  
άνώτερός του - ό πασάς τού Εύρί- 
που — έξ αιτίας τών προνομίων τού 
τόπου, δέν πατούσε έδώ τό ποδάρι 
του.

*
Καμμιά δμως μέρα δέν ήταν ό 

’Αγάς στις κακές του δπως σήμερα. 
’Απ’ τό πρωί βρίζει καί βλαστημάει. 
Μέ δεύ τερο λόγο βγάζει τό λουλά 
καί τον ΐμαμέ καί δέρνει μέ τό τσι
μπούκι του. Ά μ α  δέν έχει τί νά 
κτυπήση χτυπάει τά χέρια του, τά 
πόδια του.. .. δλα τοΰ φταίνε, καί τό

χώμα πού πατεί — τί χώμα!... Γυ
ρεύει κάποιον νά ξεσπάση άπάνω 
του καί ό κάποιος αύτός στο τέλος 
βρέθηκε- ήτον ένας πτωχός ξωτά- 
ρης κού ή κακή του μοίρα τον έσ
πρωξε καί πέρασε κάτω άπ’ τό 
Κάστρο καβάλλα στο μουλάρι του 
άπάνω.

*
Κτύπησε τρείς φορές παλαμάκια 

καί καμμιά δεκαριά Καστριώτες 
πετάχτηκαν πίσω άπ’ τά χαλάσματα 
σάν νά ξεφύτρωσαν άπ’ τή γή.

Πιάστε αύτόν πού περνάει, μπρος 
άπ’ τή μύτη μας καβάλλα! δέστε 
τον χειροπόδαρα, φέρτε τον άπάνω 
καί ρίχτε τον στον Κουλά, ύστερα 
βλέπουμε. . .

'Ο Αγάς τώρα περπατεΐ άπάνω 
κάτω- συλλογίζεται, φαίνεται, ποιά 
τιμωρία τοΰ χρειάζεται. ’Έξαφνα 
στέκεται σάν καρφωμένος, σηκώ
νει τό κεφάλι του, τεντώνει τά χέ
ρια του . . οί πυκνές τρίχες τού προ
σώπου του πού τό σκεπάζουν ολό
κληρο άνασηκοόνονται, σάν τόσες 
καρφοβελώνες... φταρνίζεται καί βή
χει μαζί!... τρέμει ολόκληρος άπ’ τό 
θυμό του...

— Μπρέ σείς!... Κοιμάσθε χαλέ-
δες;!_ δέν βλέπετε μπουλούκια-
μπουλούκια πού πάνε τον άνή
φορο; γέροι, γρηές, νέοι, νέες,... ώς 
καί βυζασταρούδια άκόμα!... πού 
πάει, μπρέ σείς, αύτό τό σκυλολόι;...

Κανείς δέν άποκρίνεται. 'Ο Αγάς 
δίνει στο πιο κοντινό τήν πρώτη άνά- 
ποδη.

— Μίλα καί σ’ έσκισα...
— Είμαστε νεοφερμένοι, Αγά

Ο κεντρικός δρόμος τον Παζαριού ( ’Αγοράς) τής ’Αθήνας, ατά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, όπως είκονίζεται άπό τον Dod-
well (1805).
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μου!... Πάω νά ρωτήσω κανέναν 
παληό...

— Γρεμίσου- ρώτα καλλίτερα τον 
φυλακωμένο. Στή στιγμή νάγυρίσης.

Σάν άστραπή έπήγε καί γύρισε.
— Λύριο, Ά γά  μου, έχει πανη

γύρι ό "Αϊ - Δημήτρης, αύτή ή έκ- 
κλησίτσα πού φαίνεται κεΐ κάτω, 
καί οί άπιστοι πάνε στον Εσπερινό.

— Πανηγύρι ρωμαίϊκο ! μπρος στα 
μάτια μας!... στο τιμημένο Κάστρο 
μας άπό κάτω!... Καί γιατί είμαι 
εδώ εγώ ;!... Ξέρω τί τούς χρειά
ζεται. Πρέπει νά λείψη αύτή ή 
ντροπή μια για πάντα...

Τα μάτια του τώρα πετοϋν φλό
γες, καί τά δόντια τρίζουν. Σωστή 
πυρκαϊά στήν ψυχή του.

— Φέρτε μου έδώ σούρνοντας τον 
φυλακωμένο... ’Ό χι σταθήτε κτυπα 
μέ τήν δεξιά του παλάμη τσάκ ! το 
κούτελό του, σά νά σκότωσε κανένα 
κουνούπι. Κάποια μεγάλη ιδέα κατέ
βασε ό ’Αγάς. Τό πρόσωπό του το 
γλυκαίνει τώρα όσο μπορεί.

— Χάϊ... χάΐ... φέρτε τον έδώ 
τον ραγιά, μά μέ καλό τρόπο. Ά ν  
τον πειράξη κανένας, φίδι που τον 
έφαγε...

Φέρουν τον ξωτάρη μισοπεθαμένο 
άπ’ τό φόβο του.

Πέφτει στά πόδια του ’Αγά και 
ζητεί έλεος.

— Σήκω έπάνω- μή φοβάσαι. 
Είχα σκοπό νά σέ κρεμάσω, μα το>ρα 
μετάνοιωσα. Τυχερός άνθρωπος εί
σαι. Πρόσεξε νά κάμης ότι θα σε 
προστάξω, γιατί άλλοιώς χάθηκες!..

—Ό ,τ ι προστάξης ’Αγά μου. 
ό,τι προστάξης... ό,τι... ο,τι...

Τμήμα άπο τά εξαίσια Προπύλαια. ’Υ 
πήρξε και αυτό τό Μνημείο θύμα των 

ορδών τον Ά ττίλλα .

— Σούτ ! πολλά λές. Μόνο αύτιά 
νάχης στόμα νά μήν έχης. Καλό 
ήτανε έτσι κοντά στο Κάστρο μας 
νά μή βρίσκεται έκκλησιά μά άφοϋ 
μιά φορά βρέθηκε, πρέπει νά μένη 
καί νά λειτουργιέται.

Θά τήν έκαμαν οί παποϋδες μας 
στούς δικούς σας χαλάλι!... Έ γώ , ή 
αλήθεια είναι, πώς ορίζω μόνο τό 
Κάστρο μου — λύκος πού τον έφαγε 
εκείνον πού θά τό στραβοκυττά- 
ξη ! — μά κι’ αύτή ή έκκλησοϋλα 
λογαριάζω πώς βρίσκεται στήν έξου- 
σία μου, μέσα, άφοϋ είναι κάτω άπο 
τό στόμα τών κανονιών μου.

Καί ζάρωσε τό μούτρο του μέ 
νόημα.

Ό  Δεσπότης σας ήρθε νά μέ χαι- 
ρετήση άς είναι' τό κατάλαβε φαί
νεται καί αύτός πώς δέν καταλάγιασε 
άκόμα καί δέν έχω κέφι γιά κουβέν
τες μέ δίχως νόημα. Πήγαινε μ’ 
όλον τοϋτο — ό άφέντης δέν πρέπει 
νά συνερίζεται τούς δούλους του — 
καί χαιρέτησέ τον άπο μέρους μου 
καί πές του, πώς άφοϋ έτυχε πού 
έτυχε καί μ’ έρριξε ή κακή μου ή 
μοίρα στον πετρότοπό του καί γί
νεται τό πρώτο ρωμαίϊκο πανηγύρι 
πού βλέπω, καί κατά τά μέρη τής 
εξουσίας μου, έχω μεγάλη επιθυμία 
νά γίνη όπως πρέπει...

Καί νά ϊδής πού αύριο... — καλά 
πού τό θυμήθηκα κι’ αύτό — γιορ
τάζουμε κι’ έμεΐς τον Κασήμ!... 
“Ας είναι, κι’ ό δικό σας ό "Αγιος 
κάτι θ’ άξιζε γιά ν’ άγιάση!... Θά 
τον τιμήσω τό λοιπόν! Πρέπει να 
γίνη μονοκκλησιά. 'Όλες οί άλλες 
εκκλησίες νά μή λειτουργήσουν καί 
νά μαζευτούν όλες οί ένορίες μέ τούς 
παπάδες τους έδώ στον "Αϊ-Δημή- 
τρη μου. Πές καί στούς "Αρχοντες 
καί στούς Προεστούς καί στούς 
Πρωτομαστόρους καί σέ κάθε νοικο
κύρη πού θ’ άπαντήσης πές άπο μέ
ρους μου, πώς αύτό είναι ή θέλησί 
μου. "Οποιος δέν θαρθή έμένα θά 
προσβάλη. ’Έ λα- τρέχα τώρα- χάσου 
άπ’ τά μάτια μου !.. Στάσου ! Ακού
σε. Αύριο τό πρωί πρωί τήν ώρα πού 
θά ψέλνουν στήν έκκλησία τό τρο- 
πάρι τοϋ Αγίου, ν’ άνέβης σ’ ένα 
ψήλωμα κοντά στήν έκκλησιά καί 
νά κουνήσης γιά σημάδι ένα κόκκινο 
πανί, γιά νά βάλουμε φωτιά στήν 
λουμπάρδα καί στά τόπια τοϋ Κά
στρου, νά τιμήσωμε τον "Αγιο σας. 
Α ϊ! άς γίνη κι’ αύτό!... Γρεμίσου 
τώρα- σέ βαρέθηκα- τυχερός άν
θρωπος είσαι...

Ό  ραγιάς έκαμε μιά μετάνοια καί

άγγιξε ή μύτη του στο χώμα. Ό  
’Αγάς, χωρίς νά τον κυττάξη, γύρισε 
στούς άνθρώπους του καί είπε:

— Τί ώραΐος πού θά είναι ό κάμ
πος αύριο τό πρωί - πρωί, βόλτα 
στον Άϊ-Δημήτρη, γεμάτος κόσμο 
πού νά μή πέφτη χάμω ούτε μήλο !

Καί κουνώντας τό κεφάλι του δε
ξιά καί άριστερά κύτταξε τό ραγιά, 
πού έφευγε τρεχάτος.

Τον παρασφίξατε τον άνθρωπο, 
άθεόφοβοι, καί πηγαίνει τον κατή
φορο σάν ξεβιδωμένος ! Χά ! χά ! χά ! 
(ξεφώνησε τρεις φορές χωρίς νά 
γελάση τό μοΰτρο του).

«Δέν είναι άλλος Θεός άπο τον 
’Αλλάχ καί ό Μωάμεθ είναι ό προ
φήτης αύτοΰ» άκούστηκε άπο τον μι- 
ναρέ τοϋ Παρθενώνος ή φωνή τοϋ 
Μουεζίνη πού καλοΰσε τούς πιστούς 
νά προσευχηθούν.

*
Σκοτείνιασε. Ό  ’Αγάς έπρόσταξε 

γιά νά φύγουν όλοι καί όλοι έφυγαν. 
Δύο μονάχα έμειναν καί κρυφομι- 
λούν. Ό  ’Αγάς καί ό άρχιπυρπο- 
λητής Άχμέτ.

—- Κύτταξε, τοπτζήμπαση, νά τά 
καταφέρης καλά. Τό στοιχειωμένο 
μαρμαρόσπιτο (καί έδειξε τά Προ
πύλαια) πού ή τύχη μ’ έρριξε καί 
κάθομαι μέσα, έχει μπαρούτι μπό
λικο. μπάλες έχομε άλλο τίποτις, 
λογιών τών λογιών, δέν χρειάζεται 
δά καί μεγάλη φασαρία ! Τό μόνο πού 
φοβάμαι είναι ό καιρός, νά μή μάς 
τά χαλάση... ύστερα άπο καλοκαιρι
νή λιακάδα ό ούρανός έγινε πίσσα.

— Μή λές τον κακό τό λόγο, 
’Α γά! "Ολα θά πάνε καλά, μή σέ 
μέλη. Ό  Μπουφτής, τί γνώμη θά 
είχε τάχατες;...

— Καί ποιος τον ρωτάει! Μοΰ κά
νει τον μεγάλο. Αύριο βλέπουμε 
ποιανού τό όνομα θά βουίξη στά 
έφτά βασίλεια. Θά πούμε πώς έγινε 
λάθος. Έ γώ είπα γιά μπαρούτι 
μονάχα, κατάλαβες; Ά ν  μάς παρα- 
φορτωθή τον στέλνομε στον άγύρι- 
στο μέ τήν γνώμη του μαζί.

— Καί λέμε πώς ήταν σύμφωνη μέ 
τήν δική μας.

— Καλά τό συλλογιέσαι, Άχμέτ. 
Έ γώ πάω τώρα νά φάω καί νά πλα
γιάσω, καί πριν νά χαράξη θά είμαι 
στο πόδι. «Πέτρες καί χώμα καί 
κορμιά νά γίνουν ένα, έτσι πού νά τά 
συχαθοΰν νά τά φάνε καί αύτά τά 
σκυλιά καί τά κοράκια».

ΤΗταν τά τελευταία λόγια πού 
είπε ό Γιουσούφ καί έφυγε.

*
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../Ηταν μια φορά κά
ποιος φρούραρχος Γιου- 
σούφ. Εϊχε μάννα, είχε 
τέσσερεις γυναίκες, εί
χε δυο γυιούς, εϊχε και 
μια κόρη ορφανή— άπό 
μάννα χριστιανή—ούτε 
κομμάτι δεν βρέθηκε άπό 
δλους αυτούς...

’Εκκλησία τών Αθηνών στα χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας. 'Απέναντι : "Ενα άπό τα 
αριστουργήματα, πού διεσώθη άπό τή 
φθορά τον χρόνου καί τών ανθρώπων. Ό  

περίφημος Μοσχοφόρος.

'0  Ά χμέτ προσκαλεϊ τώρα τούς 
τοπτζήδες. Τά κανόνια τών Προ
πυλαίων έτοιμάζονται- μεταφέρονται 
άκόμα καί τά κανόνια τών εορτών 
άπο το μέρος τοΰ Έρεχθείου. Στη 
μέση βάζουν την περίφημη λου
μπάρδα «για φιγούρα» όπως είπε 
ό φρούραρχος.

Γενική κίνησις στο Κάστρο καί 
συζήτησις για τη τιμή πού θά δώση 
ό ’Αγάς στους ραγιάδες. Οί περισ
σότεροι βρίσκουν σωστή τήν άπό- 
φασή του. «'Όσο πιο εύχαριστημένα 
είναι τά ζά, τόσο πιο πολύ δουλεύουν 
έπρόσθεσ’ ό γέρο μάγερας τοΰ ’Αγά. 
Τά Τουρκόπουλα είναι καταχαρού
μενα. 'Ο ’Ιμάμης όμως τού Μεγάλου 
Τζαμιού (τοΰ Παρθενώνος) καί 
ένας επίσημος διαβατικός Δερβί
σης έχουν άλλη γνώμη· άφοΰ όμως 
δεν έχουν τήν δύναμι ν’ άντιπρά- 
ξουν, φεύγουν μουρμουρίζοντας τήν 
γνώμη τους.

Τό μυστικό μόνον ό Ά χμέτ το 
γνωρίζει.

Είναι νύχτα βαθειά. 'Όλοι κοι

μούνται. Οί τοπτζήδες έφυγαν και 
αυτοί τελευταίοι. Νέκρα εις τον βρά
χον. Μόνον οί νυχτερινές καντήλες 
τών σπιτιών τής Άκροπόλεως μαρ
τυρούν πού κείτονται τά κορμιά 
τών Καστριωτών. Κάποτε - κάποτε 
οί πελαργοί τού Τζαμιού χτυ
πούν τήν μύτη τους σάν νά συνο
δεύουν τήν φωνή τής ντροπιασμέ
νης Γλαύκος τού Έρεχθείου. Αυτή 
τήν βρ άδειά όμως άκούστηκε στά 
Προπύλαια άπάνω κ’ ένα νεκρο
πούλι. Έφώναξε εννέα φορές καί 
χάθηκε. Ή  γραία ή μητέρα τοΰ 
Γιουσούφ πού το ακούσε δέν ξανα- 
κοιμήθηκε πιά...

Σέ λίγο μιά σκιά ζυγώνει στά κα
νόνια. Πηγαινοέρχεται, κουβαλεϊ 
σφαίρες, τις βάζει στά κανόνια καί 
τής σκουντά μέ το γεμιστήρι μέ με
γάλη δύναμι καί μέ λίγο κρότο. Γε
μίζει καί τήν λουμπάρδα μέ τήν πιο 
μεγάλη μπόμπα καί ξαπλώνεται στά 
μάρμαρα κουρασμένος.

Μιά μεγάλη άστραπή φωτίζει τον 
κατάμαυρο ούρανο καί φανερώνει



την άγρια τοΰ Ά χμέτ δψι, Ινώ μα- 
κρυά, στα πρόσβορα, άπάνω από τό 
φρούριο του Θρασυβούλου, κεραυ
νός αύλακώνει τό στερέωμα. 'Ο 
Ά χμέτ φεύγει σέ λίγο καί αυτός. 
'Η δουλειά του έτελείωσε.

Είναι μεσάνυκτα...
’Ολίγη ώρα περνά καί βροντές 

τραντάζουν τό έδαφος. ’Έρχεται σαν 
ελαφρός πρόσκοπος ένα ψυχρό αε
ράκι. Καί άρχίζουν ύστερα να πέ
φτουν χονδρές ψυχάλες.

*
Κοντεύει να ξημερώση, άλλα τό 

σκοτάδι είναι άκόμα βαθύ.
'Ο φόβος κάνει τούς άνθρώπους 

να βαστούν τον λόγο τους. Γιά τούτο 
καί ό κακότυχος ό ξωτάρης — έχον
τας πάντα δίπλα του καί έναν άν
θρωπο τού κάστρου αρματωμένο σαν 
άστακό — έκαμε ότι τοΰ είπε ό 
’Αγάς. 'Ο φρόνιμος Μητροπολίτης 
όμως, ό Άνθιμος, άφοΰ άκουσε καί 
την γνώμη των Δημογερόντων καί 
τοΰ Βοϊβόδα, ηύρε ένα μεσιανό 
δρόμο: να μη γίνη δηλαδή μονοκ- 
κλησιά, άλλα να λειτουργήσουν μόνο 
οί Άϊ-Δημήτρηδες (ό Κατηφόρης 
ό Νέος, ό Τζηρίτης, τό Παρακκλή- 
σ ι...)

Τό κόμμα τού «πρώην ’Αθηνών» 
Δανιήλ δέν έπρόφθασε ν’ άντιπράξη. 

*
Θαμποφέγγει. Μέ όλη τήν κακο

καιρία κάμποσοι φαίνονται κατά τον 
άνήφορο πού πηγαίνουν νά προσκυ
νήσουν. ’Αρχίζουν νά ξεχωρίζουν 
τά κόκκινα σκουφώματα των έργα- 
τικών καί κάπου - κάπου καί κανένα 
σκιάδι Άρχοντα.

Δέν είναι όμως οί πανηγυριώτες 
τόσοι όσους τούς ήθελε ό Γιουσούφ.

Ή  λειτουργία άρχισε. 'Η  βροχή 
τώρα πέφτει μέ τό τουλούμι.

— Μάς τά χάλασε ή βροχή !
Ωρύεται ό ’Αγάς μέσα στήν 

κρεββατοκάμαρά του καί στριφο
γυρίζει σάν λιοντάρι στήν κλούβα 
του.

Οί βροντές είναι αδιάκοπες τώρα. 
'Η  ξανθή χανούμ έμαζεύτηκε σάν 
κουβαράκι σέ μιά γωνίτσα τοΰ κρεβ- 
βατιοΰ της·

—Ά γά! μή φύγης... φοβάμαι!!!
Καί άνοίγει μέ ερωτική παρά- 

κλησι τήν άγκαλιά της.
'Ο ’Αγάς έτοιμάζεται νά φύγη. 

'Η χανούμ τον άγκαλιάζει, αυτός 
τήν σκουντά καί πετιέται έξω. 
Ρίχνει μιά γούνα άπάνω του, περνά 
βιαστικός άπό τό άλλο δωμάτιο πού 
είναι μαζεμένη όλη του ή φαμίλια,

χωρίς νά βγάλη λέξι καί άνεβαίνει 
σέ ένα φεγγίτη πού βλέπει κατά 
τά κανόνια.

Τό χαλάζι τον κτυπά στο πρό
σωπο. Ό  άνεμος τον δαιμονίζει. 
Είναι νά σκάση.

— Τήν πάθαμε, Ά γά!...
Τοΰ φωνάζει άπό κάτω ό Ά χ 

μέτ.
«Ό  καιρός θά σηκώση καί μάς 

καί τά κανόνια μας... Λίγοι ραγιά
δες πέρασαν. Ό  κάμπος είναι έρη
μος... Μόλις πού καί πού φαίνεται 
άπό κανένας. Νά, άλλοι δυό-τρεΐς 
άκόμα πηγαίνουν... Τί κάνει αύτός 
έκεΐ;... Ά !  κουνάει τό κόκκινο 
πανί!»

—”Α χ !... (βογγάει ό ’Αγάς).
«'Ο παπάς βιάζεται- θά ψέλνη 

τώρα τό τροπάρι τού Άγιου, γ ι’ 
αύτό ό ξωτάρης κουνάει τό κόκκινο 
πανί, καθώς τον έπρόσταξα. Σέ λίγο 
θά τελειώσει κ’ ή λειτουργία!... 
Γρήγορα λοιπόν. Άχμέτ. Γύρισε 
όλα τά κανόνια κατά τήν εκκλησία 
άπάνω καί φωτιά! Πέτρα στήν πέ

τρα νά μή μείνη ! νά μή φανή πιά 
ούτε ή θέσι πού ήτανε ή έκκλησιά. 
Σέ θέλω, τοπτζήμπαση, σέ θέλω !... 
φωτιά!...

Σά δαιμονισμένος ό Ά χμέτ τρι
γυρίζει στά κανόνια, τά κουνεΐ δε
ξιά καί ζερβά, σκύβει, σηκώνεται, 
ξανασκύβει, ξανασηκώνεται, ώσπου 
τά βάζει στο σημάδι. Φοβερή μπάρα 
έπιασε τώρα. 'Ο Ά χμέτ ζυγώνει 
άναμμένο τό άλειμματοκέρι πρώτα 
στήν λουμπάρδα...

Τήν ίδια τή στιγμή όμως, πάνω 
άπ’ τό κεφάλι του, χύνεται άπ’ τον 
ούρανό φωτιά. Κρότος φοβερός καί 
ξερός, κρότος άγριος... Ό λη ή Ά - 
κρόπολις σείεται... Κεραυνός πέφτει 
στά Προπύλαια, άπάνω στήν μπα
ρουτοθήκη... Καταστροφή καί θά
νατος!!!... Ά ν  είναι ό Άχμέτ κα
λός σημαδιάρης, είναι ό ούρανός 
καλλίτερος.

'Η  καταστροφή είναι φοβερή" οί 
ταξειδιώται γράφουν γι’ αύτήν μέ 
φρίκη καί θαυμασμό... Ή ταν μιά 
φορά κάποιος φρούραρχος Γιου- 
σούφ. Είχε μάννα, είχε τέσσερεις 
γυναίκες, είχε δυο γυιούς, είχε 
καί μιά κόρη ορφανή — άπό μάννα 
Χριστιανή — ούτε κομμάτι δέν βρέ
θηκε άπό όλους αύτούς.

Ή ταν μιά φορά ένας τοπτζή- 
μπασης Άχμέτ. Χάθηκε κι’ αύτός, 
καί μόνο κατά τον Άϊ-Δημήτρη βρέ
θηκε τό δεξί του χέρι, πού κρατούσε 
άκόμα τό άλειμματοκέρι πού θάβαζε 
τή φωτιά.

Τά κανόνια σκορπίστηκαν, ή λου
μπάρδα έγινε χάλι.

«Πέτρες καί χώμα καί κορμιά 
έγιναν ένα, πού τά συχάθηκαν νά 
τά φάνε καί αύτά τά σκυλιά καί τά 
κοράκια».

*
Οί Καστριώτες κατατρομαγμένοι 

μαζεύονται στον τόπο της κατα
στροφής. Οί Χριστιανοί σταυροκο- 
πούμενοι πετιοΰνται όλοι έξω άπ’ τό 
έκκλησάκι τ ’ Άϊ-Δημήτρη καί μόνο 
ό παπάς — παπάς τού καιρού εκεί
νου — μένει νά τελειώση τήν λει
τουργία.

Ή  βροχή ύστερ’ άπ’ τή κατα
στροφή έπαυσε. Ό  ούρανός καθά
ρισε. Σάν νά μήν έγινε τίποτες!... 
Τό θαύμα καί ποιος δέν τώμαθε!!!

Ό  Άϊ-Δημήτρης πήρε μέ τό 
δίκηο του τό παρανόμι πού τοΰ 
έπρεπε, καί ίσαμε τώρα λέγεται 
Λουμπαδιάρης.

Δυστυχισμένα Προπύλαια...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥΣ 0851-1903)
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ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ήταν άνώτερο των δυ
νάμεων μου. Κάθε φορά πού ή τύχη 
τάφερνε ευνοϊκά καί τύχαινε νά 

συναντήσω ένα κορίτσι, το γνώριζα στον 
Ριγκαμοντι, κι’ αύτός, σχεδόν πάντα, 
μου τύ έκλεβε.

’Ίσως, ό λόγος πού το έκαμα νά 
ήταν για ν αποδείξω σ’ αύτόν τον κύριο 
πως κι εγω μπορούσα νά έχω έπιτυχίες μέ 
τις κοπέλλες. Ισως πάλι καί νά μή μου 
ερχόταν καλά νά σκεφτώ άσχημα γι’ αύτόν 
και, κάθε φορά, παρά την τελευταία του 
προδοσία, έγώ ξανάπεφτα στη συνήθεια 
νά τον βλέπω μέ μάτι φιλικό.

Ισως καί νά μήν τό έπαιρνα κατάκαρδα, 
αν ο Ριγκαμοντι ένεργοΰσε μέ λιγουλάκι 
τακτ, με καποια διάκρισι τέλος πάντων 
αν έδειχνε άνατροφή άνθρώπου πού έχει 
τρόπους εύγενικούς. 'Όμως οχι! Ό  Ριγ- 
καμόντι συμπεριφερόταν μέ άπάθεια, μέ 
θρασύτητα θά έλεγα, έλεύθερα λές καί 
το ζητημα εμένα δέν μέ αφορούσε κα
θόλου. Εφτασε στο σημείο νά κάνη τά 
γλυκά ματια στο κάθε κορίτσι πού γνώ- 
ριζα, ακόμα και την ώρα πού έγώ ήμουνα 
παρών. Είχε τη μεγάλη θρασύτητα 
να κλεινή ραντεβού μαζί τους κάτω άπό 
τη μύτη μου.

Φυσικά, σέ τέτοιες περιπτώσεις, είναι 
γνωστόν, οτι έκείνος πού έχει τήν καλή 
ανατροφή και τούς εύγενικούς τρόπους 
δίνει τόπο^στήν οργή καί κάνει τά στραβά 
ματια. Κι ενώ ο φίλος μου δέν έδειχνε 
°^τε ηθικής ευγενείας πάνω σ’ αύτό
τ05 ζητημα, και προχωρούσε σ’ ο,τι ήταν 
γι αυτόν πιο συμφέρον, έγώ καθόμουνα 
παραμερα, ήσυχα - ήσυχα, γεμάτος φόβο 
μήπως και προξενήσω κανένα παρατρά- 
γουδο καί δείξω έτσι έλλειψι καλής συμ
περιφοράς άπέναντι στην καινούργια μου 
γνωριμία.

Μιά-δυό φορές, είναι ή αλήθεια, μπήκα 
στον πειρασμό νά διαμαρτυρηθώ. 'Ωστόσο 
τόκανα δειλά, άτολμα, γιατί, για νάμαι 
ειλικρινής, ποτέ μου δέν κατάφερα νά έκ- 
φράσω έλεύθερα τά αίσθήματά μου. Νά, 
όταν μέσα μου κοχλάζω από οργή, εξω
τερικά διατηρώ μιά ολύμπια γαλήνη πού 
ε̂Υ£λά τον άλλον και τον κάνει νά σκέ

πτεται πως δεν νοιωθω ούτε τό ελάχιστο 
ίχνος θυμού.

—έρετε τί μοϋ άπήντησε εκείνες τις 
φορές ό φίλος μου;

’Εσύ φταις . . . όχι έγώ . . . ’Άν ή 
κύπελλα προτιμά έμενα, θά πή πώς προ
τιμά έμένα . . Κι’ αύτό πάλι θά πή πώς 
εγώ ξέριο νά κακονίζω τις δουλίτσες μου 
μιά χαρούλα, καλύτερα άπό σένα, φυσι
κά . .  .

 ̂Αυτό ήταν αλήθεια. Δέν γινόταν νά 
το ^αρνηθώ. Οπως έπίσης δέν μπορούσα 
'J άρνηθώ πώς σέ έμφάνισι ό Ριγκαμόντι 
μέ ξεπερνοΰσε πολύ.

Ί'ελος πάντων, γιά νά μή τά πολυλογώ, 
αφού ό Ριγκαμόντι μοΰ έπαιξε αύτό τό 
παιχνίδι τέσσερες-πέντε φορές, μέσα μου 
άρχισε νά τρυπώνη ένα τόσο δυνατό μίσος 
γ ι’ αυτόν, πού, συχνά, καθώς στεκόμαστε 
πίσω απο το μπαρ διπλα-δίπλα, φρόντιζα 

,να Ρένω Ρ® τήν πλάτη γυρισμένη 
πρός το μέρος του, γιά νά μήν τον βλέπω.

I ια να είμαι ειλικρινής, είχα πάψει 
νά^σκέπτωμαι τά άσχημα παιχνίδια πού 
μού έπαιζε πάντα στο ζήτημα" τών κο- 
ριτσιών. Τον έβλεπα μονάχα σάν άνθρωπο, 
σαν έμψυχο υλικό. Κι’ όσον τον σκεπτό- j 
μουνα έτσι, τόσο δέν μπορούσα νά τόν I 
χωνέψω. Μισούσα τό παχύ, εύθυμο πρό- | 
σωπό του μέ τό μεγάλο μέτωπο, τά μι- ! 
κρά, λαμπερά ματάκια του, τή μεγάλη 1 
γαμψή μύτη, τα παχειά χείλη καί τό αραιό 1
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μουστάκι του. Μισούσα τά μαλλιά του, 
πού έμοιαζαν σάν κράνος πάνω στο κεφάλι 
του, μαύρα καί στιλπνά, μέ δυο μακρυές, 
μαύρες τούφες πού έκαναν αρχή στούς 
κροτάφους κι’ έφταναν ίσια στο πίσω 
μέρος τού λαιμού. Μισούσα τά τριχωτά 
του χέρια, καθώς τά σήκωνε μ’ αύταρέ- 
σκεια τήν ώρα πού χειριζόταν στή μηχανή 
τού καφέ. Ή  μύτη του, αυτή ναί, τή μι
σούσα περισσότερο άπ’ όλα. Είχε κάτι 
πελώρια ρουθούνια, ήταν χοντρή, λαξε
μένη καί χλωμή, στή μέση τού κόκκινου 
προσώπου του, έτσι πού έλεγες πώς τό 
κόκκαλο ξεπετιόταν μέ βία κάτω άπό τό 
δέρμα.

Συχνά, μ’ έπιανε ή επιθυμία νά τής 
δώσω μιά γερή γροθιά σ’ έκεΐνο άκριβώς 
τό σημείο καί νάκουγα τό τρίξιμο πού 
θάκανε σπάζοντας τό κόκκαλο κάτω άπό τή 
γροθιά.^ Ομως, όλα ήταν φαντασιοπλη
ξίες. ’Εγώ είμαι ένας μικρόσωμος, άδύ- 
νατος άνθρωπάκος, κι’ ό Ριγκαμόντι 
μπορεί νά μέ ξαπλώση καταγής μέ μόνο 
τό μικρό του δακτυλάκι.

Δεν ξέρω πώς μοΰ πέρασε γιά πρώτη 
φορά άπό τό μυαλό ή σκέψη τού εγκλή
ματος. Ισως νά τό πρωτοσκέφτηκα εκείνη 
τή φορά πού πήγαμε μαζί καί είδαμε ένα 
φιλμ πού είχε τόν τίτλο «Τό τέλειο έγ
κλημα».

Γιά νά είμαι σωστός στήν κρίσι μου, 
στήν αρχή δέν είχα τήν πρόθεσι νά τόν 
σκοτώσω. ’Ήθελα μονάχα νά βάλω τή 
φαντασία μου νά δουλέψη καί νά πώ πώς 
θά τα κατάφερνα άν παρουσιαζόταν μιά 
τέτοια περίπτωσι. Κάθε βράδυ άναμασοΰ- 
σα αυτή τή σκέψι μέ πολύ εύχαρίστησι 
την ώρα πού έπεφτα στο κρεββάτι μου, 
κι ακόμα τό πρωί πού σηκωνόμουνα καί— 
ναί, γιατί όχι;—καί σ’ όλη τή διάρκεια 
τής ήμέρας, όταν έμενα άργόσχολος πίσω 
απο τό μπάρ, κι ό Ριγκαμόντι καθόταν 
πάνω στό ψηλό σκαμνί καί διάβαζε τήν 
εφημερίδα, μέ τό καλοχτενισμένο κεφάλι 
του σκυμμένο στις σελίδες της. Καθόμουνα 
εκεί καί σκεπτόμουνα:

«— Νά, τώρα μπορώ ν’ αρπάξω τή 
λαβίδα πού έχουμε γιά νά σπάμε πάγο

καί νά τόν χτυπήσω μιά καί καλή στό 
κεφάλι!

Φυσικά δέν τώχα καθόλου πρόθεσι. 
'Απλώς, διασκέδασα μέ τό νά τό σκέ- 
πτωμαι. Στήν πραγμαικότητα, έμοιαζα 
μέ τόν ερωτευμένο άνδρα πού όλη τή 
μέρα σκέπτεται τήν άγαπημένη του. 
Μόνο πού έγώ σκεπτόμουν τόν θάνατο 
τού Ριγκαμόντι.

’Ακόμα καί μέ άστεία διάθεσι, κι’ επει
δή άπ’ αυτή άκριβώς τήν άφορμή άν- 
τλοΰσα περίσσια εύχαρίστησι, άρχισα νά 
σκαρώνω ένα φανταστικό σχέδιο, μέ κάθε 
δυνατή λεπτομέρεια ξεκαθαρισμένη.'Ω
στόσο, έχοντας καταστρώσει τό σχέδιο 
στήν εντέλεια, μοΰ μπήκε ό πειρασμός, νά 
τό βάλω σ’ ένέργεια. Κι’ αύτός ό πειρα
σμός τόσο φούντωνε μέ τόν καιρό μέσα 
μου, πού έπαψα νά τού άντιστέκομαι καί 
βάλθηκα νά τού δώσω σάρκα καί όστα.

Μπορεί κιόλας νά μήν πήρα τήν άπό- 
φασι συνειδητά. Μπορεί καί νά βρέθηκα 
παγιδευμένος στήν άληθινή πραξι, έξακο- 
λουθώντας νά πιστεύω πώς άλλο δέν κάνω, 
παρά νά χάνωμαι σέ όραματισμούς πού 
σέ κανένα άποτέλεσμα δέν θά οδηγούσαν.

Έτσι, άρχισα νά τού λέω, άνάμεσα σέ 
δυο σερβιρίσματα καφέδων, πώς είχα 
κάνει τή γνωριμία μιας χαριτωμένης μι
κρής. "Ομως, αυτή τή φορά, ή περίπτωσις 
δέν ήταν άπό τις συνηθισμένες. Ή  κοπέλ- 
λα δέν ήταν άπό τούς τύπους πού προτι
μούσα πάντα νά μοΰ παίρνη. Ήταν ένα 
κορίτσι χαριτωμένο, πού όμως τόν είχε 
δή μιά φορά, κι’ άπό τότε ήθελε αύτόν 
καί κανέναν άλλον.

Αύτό τό τροπάριο τόν έπανελάμβανα 
κάθε μέρα, μιά ολόκληρη έβδομάδα, 
προσθέτοντας κάθε φορά καί καινούργιες, 
πιπεράτες λεπτομέρειες, πού τού κέν
τριζαν οπωσδήποτε τό ένδιαφέρον. Τόνιζα 
ιδιαίτερα τήν αγνή συμπάθεια πού ή κο- 
πέλλα έτρεφε γι’ αύτόν, κι’ άρχισα κιόλας 
νά δείχνωμαι, δήθεν, ζηλιάρης.

Στήν άρχή ό Ριγκαμόντι άντέδρασε 
μέ άδιαφορία.

— ’Άν είναι έρωτευμένη μαζί μου, 
όπως λές, γιατί δέν έρχεται τότε νά μέ 
γνωρίση; Θά τήν κεράσω ένα φλυτζάνι 
καφέ καί θά κουβεντιάσουμε.

'Ωστόσο, δέν πέρασε πολύς καιρός 
κι’ άρχισε νά χάνη τά νεύρα του.

Τόβλεπα καθαρό. Κάθε λίγο καί λι
γάκι πάντα μέ κάποια πρόφασι, σχεδόν 
σέ τόνο περιπαιχτικό, ρωτούσε:

— Γιά πές μου . . . εκείνο τό κορίτσι . . . 
λές νά μ’ άγαπά άκόμα;

— Φυσικά καί σ’ άγαπά, τού άπαν- 
τούσα.

— Καί τί σοΰ λέει;
— Λέει πώς σέ βρίσκει πολύ συμπαθη

τικό. Τής είσαι ελκυστικός, αύτό είναι 
δλο κι’ όλο.

— Μά σέ τί; Τί μού βρίσκει;
— "Ολα . . . τή μύτη σου, τά μαλλιά 

σου, τά μάτια σου . . . τό στόμα σου τόν 
τρόπο πού χειρίζεσαι τή μηχανή τού 
καφέ . . . δλα τέλος πάντων. . .

"Ηταν άκριβώς 6λ’ αυτά πού έγώ άντι- 
παθοΰσα. Μονάχα γι’ αύτόν τόν λόγο θά 
τόν σκότωνα εύαχαρίστως. Κι’ δμως, 
αύτά τά «χαρίσματά» του, προσποιόμουνα 
πώς είχαν γυρίσει τό κεφάλι τού κοριτσιού 
πού έγώ είχα πλάσει στήν φαντασία μου.

Ό  Ριγκαμόντι ήταν δλος χαμόγελα καί 
υπεροψία. Ήταν έπιτηδευμένος καί μα
ταιόδοξος, κι’ είχε τήν πιό μεγάλη ιδέα 
γιά τόν έαυτό του. Τδβλεπες καθαρά 
πώς τό άνόητο μυαλουδάκι του δέν δή- 
γαινε ούτε Εντσα πιό πέρα άπό τόν ίδιον 
τόν έαυτό του. Τίποτα άλλο δέν τόν έν-



διέφερε. Ένοιωθα πώς τον έτρωγε ή 
περιέργεια νά γνωρίση αυτή τήν άγνωστη 
θαυμάστριά του καί πώς μονάχα ό εγωι
σμός δέν τον άφινε νά μιλήση ξεκάθαρα.

'Ωστόσο, κάποια μέρα δέν βάστηξε. 
Μου φώναξε θυμωμένος.

— ’Άκου δώ! Ή  μοϋ τήν γνωρίζεις 
ή πάψε νά μοϋ μιλάς γι’ αυτήν!

ΤΗταν ακριβώς αυτό πού περίμενα. 
Χωρίς νά χάσω ούτε λεπτό, «έκλεισα» 
ένα ραντεβού για τό επόμενο βράδυ. 
Φυσικά, ραντεβού ψεύτικο . . .

Τό σχέδιό μου ήταν απλό. Κλείναμε 
στις δέκα τό βράδυ, άλλ’ ό ιδιοκτήτης τού 
μπαρ έμενε ώς τις δέκα καί μισή κάνοντας 
λογαριασμούς. Είχα κατά νοϋ νά παρασύρω 
τόν Ριγκαμόντι στό κρηπίδωμα τού 
σιδηροδρόμου τού Βιτέρμπο. Θά τού έλεγα 
πώς τό κορίτσι τόν περιμένει κάπου έκεϊ 
κοντά. Στις δέκα καί τέταρτο, περνούσε 
τό τραίνο τού Βιτέρμπο κι’ έγώ, τότε, 
επωφελούμενος άπό τό θόρυβο της μηχα
νής, θά πυροβολούσα μέ μια «Μπερέττα» 
πού μόλις λίγο καιρό πριν είχα άγοράσει 
στήν Πιάτζα Βιττόριο. Στις δέκα καί 
είκοσι λεπτά θά γύριζα στό μπάρ γιά νά 
πάρω, τάχα, κάποιο δέμα πού είχα ξεχά- 
σει έκεϊ, κι’ έτσι θά έδινα στόν καταστη
ματάρχη τήν εύκαιρία νά μέ δη. Στις 
δέκα καί τριάντα τό άργότερο, θά βρισκό
μουνα ήσυχα-ήσυχα στό κρεββατάκι μου 
αφού θά είχα χαιρετήσει τόν θυρωρό στο 
τετράγωνο των πολυκατοικιών, όπου είχα 
νοικιασμένο ένα δωμάτιο.

Αύτό τό σχέδιο, γιά νά πώ την αλήθεια, 
δέν ήταν έφεύρημα τής φαντασίας μου. 
Τό είχα ξεσηκώσει άπό ένα φιλμ καί 
μάλιστα, ιδιαίτερα τό σημείο όπου ή ώρα 
τού έγκλήματος συγχρονίζεται απόλυτα 
μέ τό πέρασμα τού τραίνου. Φυσικά ήταν 
πολύ πιθανόν τό σχέδιό μου να μην πετυ
χαίνε καί μπορεί καί νά μέ ανεκαλυπταν. 
'Ωστόσο, έγώ, παρ’ ολα αυτα, θα είχα 
τήν ίκανοποίησι πώς είχα δώσει μια 
διέξοδο στό μίσος πού κόχλαζε μέσα μου. 
Καί γι’ αύτή τήν ίκανοποίησι ήμουν έτοι
μος νά κάνω τό κάθε τ ι !

Θυμάμαι πώς τήν άλλη μέρα είμαστε 
πνιγμένοι άπό δουλειά, γιατί ήταν Σάβ
βατο. Αύτό μ’ ευνοούσε πολύ, γιατί έμ- 
πόδιζε τόν Ριγκαμόντι νά μοϋ μιλά για 
τήν κοπέλλα, κι’ έγώ, μέ τήν δουλειά δέν 
είχα πολύ καιρό νά σκεφτώ ξεκαθαρα 
τό πράγμα καί νά τού άπαντήσω μέ αληθο
φάνεια. (

Στις δέκα άκριβώς, όπως τοχαμε συνή
θεια, βγάλαμε τις λινές ζακέτες μας, καλη- 
νυχτήσαμε τό άφεντικό και ξεκινήσαμε 
γιά τό μέρος τού ραντεβού. Το μπαρ, 
πού δουλεύαμε, βρίσκεται στό δρόμο πού 
οδηγεί στήν Άκουα Άτσετοζα,^ ένα 
βήμα άπό τή σιδηροδρομική γραμμή τού 
Βιτέρμπο.

Τήν ώρα έκείνη, τά τελευταία ζευ
γάρια είχαν έγκαταλείψει τό μικρό πάρ
κο πού βρισκόταν έκεϊ κοντά στό λοφίσκο, 
κι’ ή λεωφόρος ήταν σκοτεινή κι’ έρημη 
κάτω ήπύ τά δέντρα. ΤΗταν ’Απρίλιος. 
Ή  άτμόσφαιρα ήταν χλιαρή, κι’ ο ου
ρανός ξεκαθάριζε, ολοένα καί περισσοτε- 
τερο, αν καί δέν μπορούσες άκόμα να δής 
καλά τό φεγγάρι.

Περπατούσαμε σιγά, κατά μήκος τ̂ής 
λεωφόρου, ό Ριγκαμόντι γεμάτος αυτο- 
πεποίθησι, καλή διάθεσι καί κέφι χτυ
πώντας με προστατευτικά στήν πλάτη, 
όπως τό είχε συνήθεια. Έγώ, όλο και μα
ζευόμουνα περισσότερο στό καβούκι μου, 
πιέζοντας μέ τρεμάμενη καρδιά το περί
στροφο πού είχα στήν εσωτερική τσέπη 
τού σακκακιοϋ μου.

Πήραμε τή στροφή σ' ένα σημείο 
τής λεωφόρου καί μπήκαμε σ' ένα χορ
ταριασμένο μονοπάτι πού έτρεχε κατά 
μήκος τού κρηπιδώματος τού τραίνου. 
Εκεϊ κοντά, όλα ήταν σκοτεινά, κι’ 
αύτό τόχα σοφά υπολογίσει.

Ό  Ριγκαμόντι προπορευόταν, κι’ έγώ 
άκολουθοΰσα. "Οταν φτάσαμε στό σημείο 
πού είχαμε δώσει τό «ραντεβού», 8χι μα- 
κρυά άπό ένα ήλεκτρικό φανάρι, τού είπα:

— Ή  μικρή είπε νά τήν περιμένης 
έδώ. Θά δής, σέ λίγο θά είναι μαζί σου.

Ό  Ριγκαμόντι στάθηκε, άναψε ένα 
τσιγάρο καί γύρισε προς τό μέρος μου:

— Σάν μπάρμαν τά καταφέρνεις μιά 
χαρά . . . όμως γιά τέτοιες δουλειές, είσαι 
άσύγκριτος.

Τί τά θέλετε, ήταν άπό συνήθεια προσ
βλητικός πάντα μαζί μου!

Χωρίς άμφιβολία, τό μέρος έκεϊνο 
ήταν έρημον. ’Ακόμη κι’ όταν τό φεγ
γάρι πρόβαλε μέσα άπό τά σύννεφα, έρριξε 
ένα άχνό φώς πάνω σ’ όλο έκεϊνο τό 
έπίπεδο έδαφος, κι’ ή άτμόσφαιρα, λές 
καί βυθίστηκε σέ γαλακτερή, λεπτή ομί
χλη, μέ βαθειές σκοτεινές γωνιές έδώ κι’ 
έκεϊ, ένώ κοντά μας ό Τίβερης σερνόταν 
σάν φιδωτό, άσημένιο μονοπάτι.

’’Αρχισα νά τρέμω. ’Ίσως καί νάταν 
άπό τήν υγρασία, οπωσδήποτε όμως είπα 
στόν Ριγκαμόντι περισσότερο γιά δικό 
μου καλό παρά γιά δικό του:

.. Έ , μήν άνυπομονής! . . . Δέν μπορεί 
νάναι άκριβώς στήν ώρα της . . . Ή  κο
πέλλα δουλεύει. Περιμένει νά φύγη πρώτα 
τό άφεντικό.

’Εκείνος όμως άπήντησε άμέσως:
— ’Όχι, όχι, νάτην έρχεται . . .
Γύρισα τό κεφάλι μου σάν χαμένος,

κί’ είδα νάρχεται προς τό μέρος μου ή 
σκοτεινή σιλουέτα μιάς γυναίκας . . . Φυ
σικά τάχασα . . .

’Αργότερα, μοϋ είπαν πώς σ’ έκεϊνο 
τό μέρος σύχναζαν γυναίκες αύτοΰ τού 
είδους. Έγώ όμως, δέν τό ήξερα καί, 
γιά μιά στιγμή, μοϋ πέρασε κιόλας άπό 
τό μυαλό πώς τό κορίτσι μπορεί καί νά 
μήν ήταν φανταστικό, άλλά καί νά υπήρχε 
άληθινά!

Τήν ώρα έκείνη ό Ριγκαμόντι βάδιζε 
πρός τό μέρος της, γεμάτος αύταρέσκεια, 
κι’ έγώ, μή ξέροντας τί νά κάνω, τόν 
άκολούθησα σάν αυτόματο.

Μάς χώριζαν λίγα μονάχα βήματα όταν 
ή γυναίκα βγήκε άπό τό σκοτάδι στό φώς 
τού ήλεκτρικοϋ καί τήν είδα καθαρά. 
Θάλεγα πώς μοΰ προξένησε σχεδόν φόβο. 
Θά πρέπει νά ήταν τούλάχιστον εξήντα 
χρόνων. Είχε κάτι παράξενα, τρελλά 
θάλεγα, μάτια βαμμένα, μέ μεγάλους, 
μαύρους κύκλους, βαρειά πουδραρισμένο 
πρόσωπο, ένα κατακόκκινο στόμα, μαλ
λιά πού άνέμιζαν στό άεράκι καί μιά μαύρη 
κορδέλα γύρω άπό τό λαιμό.

"Ηταν άπ’ αυτές πού ψάχνουν νά 
χωθούν στις πιό σκοτεινές γωνιές γιατί 
δέν είναι, φυσικά, συμφέρον τους νά δεί
ξουν φανερά τό πρόσωπό τους . ..

Ωστόσο, ό Ριγκαμόντι, πριν άκόμα 
τή δή καλά, τήν ρώτησε μέ τό συνηθισμέ
νο, αυθάδικο τρόπο του:

— Μάς περιμένατε, δεσποινίς;
Κι’ αύτή, χωρίς νά τά χάση διόλου, τού 

άπήντησε μέ τήν ίδια αύθάδεια:
— Μά φυσικά
’Εκείνη τή στιγμή, όμως τήν είδε καλά 

καί κατάλαβε τό λάθος του. Έκανε ένα 
βήμα πρός τά πίσω καί δισταχτικά είπε:.

— Ά , ναί . . . καλά . . . λυπάμαι όμως. 
Δέν θά μπορέσω άπόψε . . . Νά είναι έδώ 
ό φίλος μου . . .

Έπειτα έκανε ένα πλάγιο βήμα καί 
έξαφανίστηκε πίσω άπό τό κρηπίδωμα.

Άντελήφθηκα πώς ό Ριγκαμόντι είχε 
νομίσει πώς όλα αύτά δέν ήταν παρά μιά 
φτηνή έκδίκησι άπό μέρους μου, έπειτα 
άπό ολα τά άσχημα παιχνίδια πού είχε 
παίξει εις βάρος μου στό παρελθόν.

Καί τότε κατάλαβα πώς τό «τέλειο 
έγκλημά» μου είχε έξατμισθή σάν τόν 
άτμό στήν κατσαρόλα. Καθόμουνα έκεϊ 
καί κύτταζα αύτή τή γυναίκα πού, κακό- 
μοιρο πλάσμα, σχηματίζοντας κάτι σάν 
γκριμάτσα-χαμόγελο στά άπαίσια χείλη, 
μοϋ είπε:

— Λοιπόν όμορφούλη μου, τί λές, θά 
μοΰ δώσης ένα τσιγάρο;

’Ένοιωσα, ξαφνικά, οίκτο γι’ αύτήν, 
γιά τόν εαυτό μου, κι’ άκόμα — ναί, 
γιατί όχι; — άκόμα καί γιά τόν Ριγκα- 
μόντι . . .

Μέσα μου είχα μαζέψει τόσο πολύ 
καί έντονο μίσος, πού τώρα, χωρίς νά 
μπορώ νά έξηγήσω γιατί, ένοιωθα πώς 
είχε σαρωθή άπό πάνω μου. Τά μάτια μου 
γέμισαν δάκρυα καί σκέφθηκα πώς χάρι 
σ’ αύτό τό άθλιο, κακομοιριασμένο πλά
σμα, μπορούσα άκόμα νά είμαι ένας άν
θρωπος έλεύθερος κι’ όχι ένας έγκλημα- 
τίας.

— Δέν έχω τσιγάρο, τής είπα, όμως 
νά, πάρε αύτό . . . ”Αν τό πουλήσης, θά 
πιάσης καμμιά χιλιάδα λιρέττες.

Λέγοντας αύτά, έβαλα τό περίστροφο 
στά χέρια της. ’’Επεετα, κι’ έγώ μέ τή 
σειρά μου, πήδηξα τό κρηπίδωμα, κί’ 
άρχισα νά τρέχω πρός τό μέρος τής λεω
φόρου.

Τή στιγμή άκριβώς έκείνη περνούσε τό 
τραίνο τού Βιτέρμπο, τό ένα βαγόνι 
πίσω άπό τό άλλο, όλα τά παράθυρα φωτι
σμένα, ένώ άπό τις γραμμές ξεπετιόνταν 
στόν άέρα μικρές, κόκκινες σπίθες μέσα 
στή νύχτα.

Στάθηκα καί τό κύτταξα πού πέρασε 
καί χάθηκε. Κι’ έμεινα κι’ άκουγα τό 
θόρυβο, πού έκανε, ώσπου έσβησε κι' 
αύτός. Στό τέλος γύρισα σπίτι.

Τήν άλλη μέρα, στό μπάρ, ό Ριγκαμόν- 
τι μοΰ είπε:

— Τό μυρίστηκα έγώ πώς κάτι μοϋ 
μαγείρευες . . . άλλά δέν πειράζει, άστεϊο 
ήταν. . .

Γύρισα καί τόν κύτταξα καί, τότε, 
ένοιωσα πώς δέν τόν μισούσα πιά, αν 
καί ήταν όλόϊδιος όπως καί πρώτα, τό 
ίδιο μέτωπο, τά ίδια μάτια, ή ίδια μύτη, 
τά μαλλιά. . . Άκόμα καί τά τριχωτά 
χέρια πού τόσο, αύτάρεσκα τά έδειχνε τήν 
ώρα πού δούλευε στή μηχανή τού καφέ.

Καί, ξαφνικά, ένοιωσα πιό έλαφρός 
κι’ άπό πούπουλο, λές κι’ ό ’Απριλιάτικος 
άνεμος πού φυσούσε τήν ώρα έκείνη, κι’ 
άνέμιζε άνάλαφρα τό κουρτινάκι στήν 
πόρτα τού μπάρ, μέ διαπερνούσε μέσα 
ώς μέσα καί μέ ξάγνιζε,

Ό  Ριγκαμόντι μού έδωσε δυο φλυτζάνια 
καφέ νά τά σερβίρω σέ δυό πελάτες πού 
κάθονταν σ’ ένα τραπεζάκι έξω, κάτω 
άπό τόν ήλιο, κι’ έγώ καθώς τούς έπαιρνα, 
τού σφύριξα στό αύτί.

— Τί λές,θά ιδωθούμε άπόψε; Είπα στήν 
Άμελία νά έρθη . . .

Ό  Ριγκαμόντι τίναξε τά υπολείμ
ματα τού καφέ στό νεροχύτη, γέμισε τις 
μεζούρες, μέ φρέσκο καφέ, κι’ άπήντησε 
ήσυχα, απλά, χωρίς πικρία:

— Λυπάμαι, όμως σήμερα τό βράδυ δέν 
μπορώ.

Βγήκα άξω μέ τά φλυτζάνια στό χέρι 
Καί ήμουν χαρούμενος . . .
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Επάνω: ’Από τούς χαρακτηριστικούς Πύργους τής Μάνης. ’Απέναντι: Σταλακτίτες καί σταλαγμίτες σέ μιά «αίθουσα» των πε
ρίφημων σπηλαίων τής Μάνης.

ΦΕΥΓΑΛΕΟ ΣΚΙΤΣΟ 
Τ Η Σ  Μ Α Ν Η Σ

Του κ. ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Καλά - καλά, δέν πρόλαβα νά τή δώ, νά 
τήν πιάσω, νά τή σταθεροποιήσω 
μέσα μου. Κάμποσα διαβάσματα, φω

τογραφίες, κουβέντες φίλων πού τήν 
είχαν περπατήσει, Μανιάτες πού είχα 
γνωρίσει, άντρες καί γυναίκες, ό χάρτης 
τής Ελλάδος, μού είχαν φτιάξει ένα 
πρόπλασμα, ένα σκηνικό Μάνης πού τό 
κουβαλούσα μαζύ μου καί τό ζούσα όπως 
ζεΐ κανείς τις προϊδεάσεις του. Γνώρισα 
καί περπάτησα κάμποσα μέρη τής Ε λ
λάδος καί τού έξωτερικού. Βρέθηκα καί

πολύ μακρυά άπό τόν τόπο μου, στις άκτές 
τού Ειρηνικού, στήν Καλλκρόρνια. Τό 
συμπέρασμά μου είναι, πώς γιά μάς τούς 
Έλληνες ή πιό μακρυνή καί ή πιό ά
γνωστη χώρα είναι ή Ελλάδα, Υπάρ
χουνε έλληνικές περιοχές πού άμα βρε
θείς έκεΐ, νομίζεις πώς ταξίδεψες στήν 
άκρια τού κόσμου. «’Εδώ τελειώνει ό κό
σμος», λές ή «έδώ άρχίζει κάποιος άλ
λος κόσμος πού δέν τόν υποπτευόμουν». 
Καί βουβαίνεσαι, στοιβάζοντας μέσα σου 
παράξενες έντυπώσεις, πού δέ θέλεις,

δέν τολμάς νά τις έκφράσεις, γιατί νομί
ζεις πώς δέ θά τά καταφέρεις καί πώς 
τά πιό ούσιαστικά θά μείνουν καταχωνια
σμένα στό άνέκφραστο.

Ένα γοργό πέρασμά μου άπό τή Μάνη, 
μιά μέρα όλη - όλη, όση χρειάζεται γιά νά 
πάς άπό τό Γύθειο στό Γερολιμένα περ
νώντας άπό τήν Άρεόπολη, έφτασε γιά 
νά μού φανεί τό κομμάτι αυτό τής έλληνι- 
κής γής, αύτή ή βουνήσια καί πέτρινη 
σφήνα τού Μωριά πού τρυπάει τή νότια 
θάλασσα, σάν τό άποκορύφωμα τής πι-





κρής λεβεντιάς, τής γύμνιας, τής σκλη
ράδας και τοϋ πέτρινου πένθους άλλα καί 
τής αδάμαστης περηφάνιας πού ήταν ή 
'Ελλάδα — αλλά μήπως δέν είναι, σέ 
πολλά, άκόμη; — κυρίως στά άπέραστα 
χρόνια τής τουρκοκρατίας. Αυτό τό κομ
μάτι, πού τό λένε Μάνη, έμεινε άπάνω άπό 
τή σκλαβιά, όπως μένει άπάνω άπό τή 
θάλασσα ή πλώρη ένός ναυαγισμένου καρ- 
ραβιοϋ. Μά πώς έμεινε; Σά μιά περιοχή 
γής άπό πέτρες καί βράχια πού αλλάζουν 
όλες τις άποχρώσεις τοϋ πράσινου κατά 
πώς πέφτει τό φώς τοϋ ήλιου άπάνου τους, 
μόνο του καί άνεμπόδιστο ή μέσα άπό τις 
άρμάδες τών συννέφων πού ταξιδεύουν 
θλιμμένα πάνω άπ’ αυτές τις πετρόσπαρ- 
τες έρημιές. Τώρα, πάλι, ή Μάνη μένει 
μόνη της, απόκοσμη, μέ τά πέτρινα όρο- 
πέδιά της, μέ τις χαλικόσπαρτες πλαγιές 
της, μέ τούς παρατημένους κλειστούς 
καί άφεγγους πύργους της, μέ τά λιγο
στά της άμπέλια καί τις κοντές, λιγνές 
έληές της, πού λές καί δέ φυτρώνουν άπό 
χώμα μά πώς ξεπετιοϋνται πέτρινες κι’ αύ- 
τές καί μετάλλινες, μέσα άπό τήν άνυδρη 
καρδιά τής πέτρας. Μένει έκεΐ, μέ τούς 
άγριωπούς κάβους της καί τις φανταχτε- 
ρές θαλάσσιες σπηλιές της, πού τις κά
νουν άντρα παραμυθιών οί μύστη ριακοί 
σταλαγμίτες καί οί σταλακτίτες οί κρε
μασμένοι μέσα στά σκοτάδια τους. Καί 
μένει, μέ τούς λιγοστούς της κατοίκους, 
τούς περήφανους καί «κλειστούς» Μα
νιάτες, πού ζοϋν μιά δύσκολη καί άσκη- 
τική ζωή στ’ άποδεκατισμένα πυργοφύ- 
λαχτα χωριά τους, μέσα στή σιωπή καί τή 
μοναξιά τής πέτρας.

Μιά καί μόνη τοπιακή καί άνθρώπινη 
φιγούρα είναι ολόκληρη ή Μάνη. "Ο
ποιος τήν άντικρύσει, έοτω καί γιά λίγο, 
συγκλονίζεται. Ή  αισθητική τοϋ γυμνού, 
τοϋ πέτρινου, τοϋ σκληρού, τοϋ λιτού, 
τοϋ μοναχιασμένου, φτάνει στό άποκο- 
ρύφωμα μιάς τελειότητας, πού πιά γίνεται 
σύμβολο. Ως τώρα, μόνο τήν "Υδρα νό
μιζα πώς έχει αυτή τή μοναδικότητα. 
Τώρα ή Μάνη, μοϋ άποσκέπασε τήν 
Ύδρα, πού άλλωστε ό πολιτισμός καί ό 
τουρισμός άρχισε νά μαλακώνει τά βρά
χια τοΰ Μιαούλη. Στήν πέτρινη ράχη τής 
Μάνης, «τό πνεύμα τών άνέμων κάθεται 
μόνον». ΚΓ έκεί πού τελειώνουν οί κά
βοι της μέ τ’ άνοιχτά τους στόματα καί τ’ 
άκονισμένα δόντια, κι’ έκεΐ πού σώνονται 
οί παντέρμες άκρογιαλιές της, πού κά
που κάπου τις ένανθρωπίζουν μοναστη
ράκια καί βυζαντινές έκκλησίες, άρχί- 
ζει ή άπέραντη θάλασσα — ή θάλασσα 
πού βγάζει στήν ’Αφρική.

Μιά Κυριακή πρωί, χινοπωριάτικη, μ’ 
ένα άλαφρό γαλάζιο παντού καί μέ σύν
νεφα μεταξένια πού κάθε τόσο ξέφτιζαν 
γιά νά περάσει τό φώς τοϋ ήλιου καί νά 
πέσει άφθονο στή Μάνη, άφοϋ άφήσαμε 
πίσω τ’ άμπέλια καί τούς έλαιώνες καί τά 
χλωρά περιβόλια τής περιοχής τοϋ Γυ- 
θείου, άρχίσαμε νά προσπερνάμε τά μι
κρά χωριά τής Μάνης. Παντοϋ όπου κι’ 
άν πάς στήν 'Ελλάδα, δέ θά συναντήσεις 
τόν πλοϋτο πού περισσεύει καί τήν άνεση 
πού γαληνεύει τόν περαστικό. Τά χωριά 
μας, άκόμα καί τά πιό πλούσια, δέν είναι 
άπό τά πιό παραδειγματικά τής Εύρώπης. 
Μά παντοϋ σχεδόν θά παρατηρήσεις κά
ποια πρόοδο, κάποιο άνέβασμα πρός τήν 
έπάρκεια. Ό χ ι όμως στά χωριά τής Μά
νης. Ό χι στά πρόσωπα τών χωριανών 
πού συναντάμε καθώς περνάμε μέσα άπό

τήν Άρεόπολη, τόν Πύργο, κι- άλλα χω- 
ριουδάκια πού λησμονώ τώρα τ' όνομά 
τους.

Τό αυτοκίνητό μας προχωρεί άργά μέσα 
άπό χαλικόσπαρτους χωματόδρομους. Μι
κρά χωράφια μέ στεγνές, φτενές έληές, πε
ριφραγμένα μέ πράσινες ξερολιθιές. Ο
λόγυρα καί πέρα, πέτρινοι λόφοι στεφα
νωμένοι άπό σειρές πέτρινων πύργων 
μέ λιγοστά μικρά παράθυρα, κλειστά, 
σάμπως νά φυλάνε μέσα κάποιο μυστικό 
πού δέν πρέπει νά τό μάθει κανείς. Κάθε 
τόσο συναντάμε μιά ή δυό γυναίκες, ή 
μιά όλόκληρη φαμίλια. Μπορεί νά γυρί
ζουν άπό τήν έκκλησιά, μπορεί νά πηγαί
νουν στά χωράφια τους... Οί γυναίκες εί
ναι όλες μαυροντυμένες καί μαυρομαντη- 
λοδεμένες. Σέρνουν μαζί τους ένα αιώνιο 
πένθος ή πενθούν τό τραχύ τοπίο πού τούς 
έλαχε νά ζοϋν — καί μέ πόση άγάπη, μέ 
πόση αύταπάρνηση τό ζοϋν — καί πού 
στάλα - στάλα τούς παρέχει τά μέσα τής 
συντήρησής τους. Πρόσωπα σοβαρά, 
στεγνά, χαρακιασμένα, στόματα σφιγμένα, 
πικρά, μάτια μεγάλα πού τινάζουν κατα
πάνω μας άσάλευτες μακρυές, καρφωτές 
ματιές. Τούς γνέψουμε, τις χαιρετάμε, κά
νουμε νά κοντοσταθοϋμε, μά τίποτε δέν 
άλλάζει στό πρόσωπό τους. Ίσως κι’ όλας 
νά μήν προφταίνουν νά καταλάβουν πώς 
κάποιοι περαστικοί τις χαιρετάνε, ώστε νά 
χαράξουν στό πρόσωπο ένα άχνό χαμό
γελο άνταπόκρισης, τόσο γνώριμο κι’ άγα- 
πητό σ’ άλλα μέρη τοΰ τόπου μας.

Συνηθισμένες οί Μανιάτισσες χωρικές 
στή μοναξιά τους, χαροκαμένες, τσακι
σμένες άπό τή σκληρή δουλειά, υποτα
γμένες στήν άντρίκια αυστηρότητα καί 
τιμή, δέν έχουν εύκολη τήν επικοινωνία 
μέ τούς περαστικούς. Μόνο τά παιδιά μάς 
χαμογελοΰν, άγόρια καί κορίτσια— καί 
τοϋτο είναι ίσως μιά ένδειξη πώς κάτι θ’ 
άλλάξει πρός τό πιό ήρεμο μέ τή νέα γε
νιά. Όσο γιά τούς άντρες —- άκόμα πιό 
παράξενοι καί πιό μυστηριακοί. Στέ
κονται άκίνητοι στις γωνιές, βλοσυροί, 
σκληρές πέτρινες προτομές τής άχαρης 
ζωής πού ζοϋν, καί μόλις δοΰν περαστι
κούς— μέσα στ’ αύτοκίνητα βέβαια — έ- 
πιστρατεύουν άπό τά σπηλαιώδη έγκατα 
τής δυσπιστίας τους τις πιό κοφτερές 
καί τις πιό επιφυλακτικές ματιές.

Λένε πώς είναι τρομερά φιλόξενοι οί 
Μανιάτες, καί βέβαια θά είναι' μά πρέπει 
πρώτα νά σέ γνωρίσουν, νά τούς ξανοι
χτείς, νά σπάσεις τις πέτρες πού φράζουν 
τό έμπα τής καρδιάς τους. ’Εμείς δέν εί
χαμε καιρό μήτε δυνατότητα περισσότε
ρης παραμονής στή Μάνη. Σωριάζοντας 
μέσα μας πέτρες καί πέτρες καί πύργους 
καί θρύλους καί στρεβλές έληές καί στυ
γνές άνθρώπινες φιγούρες ψημένες στόν 
ήλιο, τόν άγέρα καί τή φτώχια, μά καμα
ρωτές μέσα στήν περηφάνια τους καί τήν 
άξιοπρέπειά τους, κατηφορίζαμε πρός τόν 
Γερολιμένα πού ήταν τό τέρμα τοϋ ταξι
διού μας. ’Εκεί, θά συναντούσαμε κά
ποιους φίλους άπό τήν ’Αθήνα πού μιά 
βδομάδα όλόκληρη τριγύριζαν σπιθαμή 
πρός σπιθαμή τή Μάνη καί φωτογράφιζαν 
μέ τέχνη καί εύαισθησία τήν άγρια πλα- 
στικότητά της: σκληρές πλαγιές, τούς 
πύργους τής Βάθειας, παληές τοιχογρα
φίες σ' έκκλησιές μισοβουλιαγμένες, κά
που - κάπου κανένα κυπαρισσάκι. Μέ δυό 
λόγια, φωτογράφιζαν τήν άδρή γραμμή, 
τό άτσάλινο ϋφος, τή μοναξιά, τήν όλι- 
γάρκεια καί τή στέγνια τής Μάνης. Καί

βέβαια, τις άνθρώπινες φιγούρες της 
πού εκφράζουν όλες μιά πικρή νίκη πάνω 
σ’ αύτό τό άνυπόταχτο καί άκαρπο τοπίο. 
Έναν έρωτα, ένα μόχθο καί μίά νίκη, 
πού είναι ή περηφάνια τους.

Πενήντα δύο χιλιόμετρα πρός τά νο
τιοδυτικά έχει μάκρος ό δρόμος άπό τό 
Γύθειο πρός τόν Γερολιμένα. Είναι ό 
δρόμος πού περνάει μέσα άπό τήν καρδιά 
τής Μάνης. Σταθήκαμε λίγο στήν Άρεό
πολη καί γνωρίσαμε τόν κουρέα πού 
ξέρει καλά τά λαογραφικά καί τά ιστο
ρικά τής περιοχής. Πολλοί είναι οί άπλοι 
Μανιάτες πού έχουν μέσα τους συγκεν
τρώσει άποθέματα ιστορικής καί λαογρα- 
φικής σοφίας γιά τόν τόπο τους. "Αλλοι 
πάλι διηγούνται παράξενες ιστορίες κα
τορθωμάτων λεβέντικων καί σκιτσάρουν 
μέ παραστατικότητα παληούς τύπους πού 
έδρασαν ποικιλότροπα σ' αυτόν τόν τόπο. 
Ή  σιωπή τοϋ τοπίου, ή έρημιά του, είναι 
φαινομενική, είναι μόνο γιά μάς τούς 
περαστικούς. Μά έδώ, κάθε σπίτι, κάθε 
πύργος, κάθε χωριό, κάθε έκκλησιά, έχει 
τήν ιστορία του τή γραμμένη βουβά στις 
μνήμες τών Μανιατών. Κάτω άπό κάθε 
πέτρα μανιάτικη κρύβεται καί μιά ιστορία, 
πού γιά νά τήν ξεσύρεις, πρέπει νά «μεί
νεις καιρό έδώ, όπως έμεινε ό Πάτρικ 
Λή Φέρμορ, ό Άγγλος φιλέλληνας συγ
γραφέας. Έτσι μπόρεσε νά γράψει ένα 
καλό βιβλίο γιά τή Μάνη πού πάρα 
πολλοί τό ξέρουν έδώ, πρό παντός ό 
φιλοπρόοδος καί τόσο πολιτισμένος Δή
μαρχος Γυθείου, πού έχει άγοράσει πολ
λά άντίτυπα καί τά προσφέρει στούς άγ- 
γλομαθεΐς ξένους περαστικούς, γιά νά 
πάρουν μιά ιδέα τής Μάνης. Κρίμα πού τό 
βιβλίο αύτό δέν έχει κυκλοφορήσει ά
κόμη ελληνικά.

Ύστερα άπό τήν Άρεόπολη, περνάμε 
άπό τά χωριά Φραγκούλα, Δρύαλο, Μίνα. 
Γαρδενίτσα, Κίττα, Μπουλαριοί, καί 
ζυγώνουμε στόν Γερολιμένα. Καμμιά κί
νηση στά χωριά, άν καί είναι Κυριακή. 
Τό πολύ - πολύ, νά δεις μαζεμένους γύρω 
άπό ένα τραπεζάκι καφενείου δυό - τρεις

Μανιάτικο ξωκκλήσι. Χαρακτηριστική 
φιγούρα τον κατάξερου, άγριου τοπίου 

(Φωτ. Κυρ. Ντελοπονλου).
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Το Ταίναρο, τό νοτιώτερο ακρωτήριο τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος, κατά παλαιά χαλκογραφία.

χωρικούς. Στό τραπεζάκι, ούτε ούζα, ούτε 
καφέδες. "Ενα ποτήρι νερό μονάχα. ’Α
μίλητοι καί σκυθρωποί κάθονται οί χω
ρικοί γύρω άπό τό ποτήρι μέ τό νερό, 
σά νά μήν περιμένουν πιά τίποτα.

Φτάνουμε στόν Γερολιμένα, καί μάς 
υποδέχονται οί φίλοι μας στό μικρό μα- 
γερειό. Ό  Γερολιμένας («'Ιερός Λιμήν» 
στήν αρχαιότητα) είναι ένα μικρό θαλασ- 
σοχώρι μέ έκατόν δέκα κατοίκους. "Ολα 
τά σπίτια μαζεμένα σ’ ένα μυχό πού πάνω 
του υψώνονται πανύψηλα τείχη άπό 
βράχια — τά βράχια τού Κάβο — Γκρόσ- 
σο. Καθώς βγαίνω άπό τό αυτοκίνητο 
νοιώθω έκμηδενισμένος κάτω άπ’ αύτά 
τά βράχινα τείχη, πού δν καί άγρια καί 
έπιβλητικά δημιουργούν τήν αίσθηση 
μιάς ζεστασιάς καί μιάς προστασίας πάνω 
άπό τά κουρνιασμένα σπιτάκια τού για
λού. Μπροστά μας ή νότια θάλασσα 
άπλώνεται χρυσοπράσινη, διάφανη, πο
λύπτυχη κι’ άριστερά μας έκτείνεται τό 
πιό νότιο τμήμα τού κορμιού τής Μάνης 
μέ τά "Αλικα, τή Βάθεια, τήν Καινούρια 
Χώρα, τό Μαρμάρι, καί, τέλος, μέ τό θρυ
λικό Ταίναρο.

Είμαστε σέ μιά άκρη τού κόσμου, σέ μιά 
χαμένη γωνιά τής γής, σέ μιά βράχινη 
κώχη, πού πιά δέν «έχει άλλο», πάρεξ τήν 
άπέραντη θάλασσα. Τήν ώρα τούτη πού 
τή βλέπω άπό τό παράθυρο τού μαγεριού, 
ή θάλασσα είναι ήσυχη, φωτεινή, δρο

σερή, καλόβολη. Μά πώς θάναι όταν θ’ 
άναμαλλιάζει ό Νοτιάς, τό δείχνουν τούτα 
τά στρώματα τών τεράστιων χαλικιών, 
πού είναι σωριασμένα στήν άκτή, Βό
τσαλα μικρά καί μεγάλα, τεράστιες κροκά
λες σάν ψωμιά, πέτρες σάν κόκκαλο, στρι- 
μωγμένα, άνακατεμένα, κάνουν ένα πα
χύτατο στρώμα πού άπό μακρυά φαίνεται 
σάν καινούριος, όλόασπρος μώλος. Στήν 
άρχή, μόλις τά πρωτοεϊδα, γελάστηκα καί 
ρώτησα: «Είναι λιμενικά έργα;» Συχνά, 
ή φύση δημιουργεί αύτές τις θεσπέσιες 
οφθαλμαπάτες πού έξηγοΰν κατά κάποιο 
τρόπο καί τή γέννηση τής άφηρημένης 
τέχνης καί τής μοντέρνας γλυπτικής. 
Άπό τήν άλχημεία τής θάλασσας καί τής 
στεριάς βγαίνουν τά έργα τού Μούρ. 
Μόνο στις άκτές τής Μάγχης, είχα δει 
σωριασμένες τόσο μεγάλες κροκάλες, 
τόση θαλασσινή πέτρα, τόσο χαλίκι.

Τό καλό ψάρι δέ λείπει άπό τόν Γερολι
μένα, πού είναι μαζί καί έπίνειο τής Μά
νης καί ψαροχώρι. Ή  θάλασσα, καί ή 
άτμοπλοϊκή έπικοινωνία μέ τόν Πειραιά 
καί τ’ άλλα λιμάνια όλόγυρα, έχει δώσει 
στούς Γερολιμανιώτες κάτι τό πιό μαλα
κό, τό πιό γελαστό, τό πιό «πολιτισμένο». 
’Επικοινωνείς εύκολα καί καλόκαρδα 
μαζί τους — κι’ είναι πολύ περιποιητική 
ή κερά τού μαγεριού. Στό τραπέζι μας 
ήρθαν, ό νεαρός γιατρός τού χωριού, 
ό τηλεγραφητής καί μιά κοπέλλα, πού

έχει στόν Γερολιμένα τόν Σταθμό τού 
«Βρεταννοκαναδικοΰ 'Ιδρύματος» γιά τήν 
προστασία τής μητρότητας καί τού παι
διού. Κι’ ό γιατρός κι’ ό τηλεγραφητής 
κι’ ή κοπέλλα, άνθρωποι πού αισθάνον
ται — καί μάλιστα μέ ικανοποίηση — 
πώς έκπληρώνουν κάποια άποστολή σ’ 
αύτή τή χαμένη γωνιά τού κόσμου, μάς 
λένε παρά πολλά γιά τή Μάνη, καί κυρίως 
γιά τούς όρους τής τόσο δύσκολης καί 
καθυστερημένης ζωής τών κατοίκων της. 
Τό έπιμύθιο είναι πώς αυτόν τόν τόπο τόν 
είχε ξεχάσει κι’ ό Θεός- τελευταία άνοί- 
χτηκαν δρόμοι κι’ άρχισε μιά τουριστική 
κίνηση, κυρίως έξ άφορμής τών σπηλαίων 
τού Δηροΰ, πού θά γίνουν πηγή πλούτου. 
Ή  Μάνη είχε μείνει χωρίς δρόμους καί 
χωρίς ήλεκτρισμό, κι’ άν δέν ήταν οί Μα
νιάτες πού δουλεύουν στά ξένα — τά 
«ξένα» γιά τή Μάνη άρχίζουν άπό τόν 
Πειραιά καί τελειώνουν στήν Αμερική — 
ό τόπος θά έρημωνόταν κι’ όσοι θά έμε
ναν, θά πέθαιναν άπό λιμό, καί μέ όλη τους 
τή φοβερή λιτότητα στό ζήτημα τής τρο
φής, τής ένδυμασίας, άκόμα καί τού 
ύπνου.

— Τί οΰσιαστική ύπηρεσία μπορώ νά 
προσφέρω στις μάννες καί στά παιδιά;... 
Τις μαζεύω, τούς λέω τί πρέπει νά τρώνε 
τά παιδιά τους κάθε μέρα, τούς λέω καί τή 
συνταγή γιά τή χορτόσουπα (καρότο, παν
τζάρια, πατάτες, σέλινο) καί μάς άπαν-
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τούς πολλούς της Πύργους, πράγμα γιά τό όποιο έλέγετοΉ  Κίττα άπό τά ωραιότερα χωριά

τάνε: «καί ποϋ νά βροϋμε τά καρόττα καί 
τά παντζάρια; Λούπινα μόνο φυτρώνουν 
στά βράχια μας»...»

Έτσι μάς 'έλεγε ή κοπέλλα τού Βρεταν- 
νοκαναδικοΟ 'Ιδρύματος.

— Μέ άκοϋνε μέ προθυμία, ξέρουν τϊ 
πρέπει νά κάνουν, μά δέν έχουν τά μέσα, 
ζοϋνε μέ λίγο λάδι καί μέ όσπρια. Τά μα
καρόνια είναι πολυτέλεια καί τό κρέας τό 
τρώνε μόνο στις μεγάλες μέρες τού χρό
νου — άν τό τρώνε καί τότε.

Καί μάς είπε άκόμα καί τούτο, πού είναι 
παλληκαρίσιο μά καί άνατριχιαστικό μα- 
ζύ μέσα στόν πρωτογονισμό του:

— Μιά χωρική πού θέριζε σ’ ένα χω
ράφι, γέννησε ξαφνικά. Μέ μιά πέτρα, 
έκοψε μόνη της τόν όμφάλιο λώρο καί 
συνέχισε τό θέρισμα τρεις μέρες, μέ τό 
μωρό μαζύ της, τυλιγμένο σέ κουρέλια. 
Τό βύζανε μόνο καί δούλευε!

Ώ ς αύτή τή φοβερά σκληρή καί τρομα
χτική απλοποίηση μπορεί νά φτάσει ή 
άνθρώπινη ζωή. Ά ν  καί τό ξέραμε άπό 
λογής άλλα περιστατικά καί στήν Ε λ 
λάδα καί σ’ άλλα μέρη «ύποανάπτυκτα», 
τό μάθαμε άκόμη άλλη μιά φορά στή 
Μάνη. Στή Μάνη, ποϋ όχι μονάχα ή ζωή, 
μά κι’ ό θάνατος είναι σκληρότατος κι’ ή 
ταφή τού νεκρού άκόμη πιό δύσκολη. Σ’ 
αύτή τή γη πού τό χώμα είναι τόσο λιγο
στό — σωστό χρυσάφι όπου ΰπάρχει — 
καί πού ή σιδερόπορτα περισσεύει, γιά

τής Μάνης. Όνομαστ ή γιά
«Πολνπνργος».

νά άνοίξουν ένα λάκκο γιά τό νεκρό, χτυ
πάν ώρες πολλές μέ τις άξίνες τους τό 
βράχο. Αύτό τό άδιάκοπο άνεβοκατέ- 
βασμα τής άξίνας άπό βασανισμένα χέ
ρια πάνω στήν πέτρα, είναι τό σύμβολο 
τής άμάχης έδώ στή Μάνη, καί γιά τή 
ζωή καί γιά τόν θάνατο. Καί μπροστά 
σ’ αύτό τό φαινόμενο, ή ψυχή διστάζει· 
μιά πάει νά θαυμάσει καί μιά νά πικραθεί 
βαθειά. Θαυμάζει τήν άνθρώπινη άντοχή, 
τήν ύποταγή στή μοίρα τού τοπίου, μιά 
υποταγή πού είναι μαζύ καί νίκη, άλλά 
καί πικραίνεται όταν συγκρίνει τήν άνέ- 
χεια καί τήν κακοπέραση τής Μάνης, μέ 
τήν εύμάρεια καί τή χλιδή άλλων τόπων 
κι’ άλλων άνθρώπων.

Άκουγα γιά τή ζωή στή Μάνη, καί τά 
μάτια μου ήταν μαγνητισμένα άπό τό βρό
χινο τείχος άντίκρυ μου. ’Ορθό, στιλ
πνό, χαρακιασμένο τρυπημένο άπό σπη
λιές, μέ κοφτερές μύτες, μέ καμπυλώματα, 
άντανακλοΰσε τόν άπομεσήμερο ήλιο. 
Όπου μιά στιγμή, βλέπω στήν πλαγιά 
τού τείχους, έκεϊ σέ μιά ρωγμή πού έμοια
ζε μέ μονοπάτι, ένα μαΰρον όγκο νά κι- 
νιέται άργά, ν’ άργοσέρνεται πρός τήν 
κορυφή σά ν’ άνέβαινε άόρατα σκαλοπά
τια, μπατάροντας μιά δεξιά καί μιά άρι- 
στερά. Είδα καλύτερα· ήτανε μιά χον
τρή γυναίκα, γρηά, πού άνέβαινε τό τεί
χος, ποιος ξέρει μέ τί άγκομαχητό.

— Μά πώς είναι δυνατό, τούτη ή χον

τρή μαυροφορεμένη γρηά νά σκαρφαλώ
νει έκεϊ πάνω;... Ποϋ πάει μέσα άπό 
τά βράχια τά πανέρημα καί τά άκατοί- 
κητα;

—Ά , δέν είναι τίποτα τό παράξενο, 
μοΰ λένε, τραβάει κατά τό χωριό πού τό 
λένε ’Οχιά, καί πού είναι πίσω άπ’ αΰτά 
τά βράχια, σ’ ένα όροπέδιο πάνω άπό τήν 
άλλη μεριά τής θάλασσας. Συνηθισμένο 
δρομολόγιο !

Λοιπόν, άκόμη άλλη μιά φοβερή «ά
σκηση μάχης» γιά τήν διατήρηση τής κα
θημερινής ζωής, γιά τήν πικροπόρεψή 
της. Οί μαυροφορεμένες γρηές τής Μάνης 
πού σέρνονται όλημερίς στά βράχια 
της καί πορεύονται πρός χωριά πού τά 
λένε ’Οχιές... Ερεθισμένος άπ’ αύτή τήν 
εικόνα, γιά μιά στιγμή φαντάστηκα τούτο 
τό τείχος γιομάτο έρπετά πού σαλεύουν 
καί σέρνονται άνασηκώνοντας τις πέ
τρες, κάτω άπό τόν ήλιο πού τίς τσουρου
φλίζει τό καλοκαίρι. Καί μέ τά φίδια, νά 
ζοΰν κι’ οί άνθρωποι μαζύ! Μά έλπίζω 
τούτο νάναι ύπόθεση μιας έντυπωσιασμέ- 
νης φαντασίας...

"Υστερα, ήρθε ή ώρα τής μαγείας. Μέ 
μιά «μπενζίνα» ταξιδέψαμε κάπου τρεις 
ώρες κάτω άπό τά βράχια τού Κάβο - 
Γκρόσσο. ’Ανοιχτήκαμε άπό τόν Γερολι
μένα, στρίψαμε δεξιά, καί γιά τρεις ώρες 
δέν πάψαμε νά έχουμε τό κεφάλι μας 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 755)
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ΕΠΙΑΗΙΝΙ
ΚΑΙ ΕΙΚΑΗΜΑΤΙΚΙΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΛΑΚΗ 
Δι κηγόρου Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

1. Έννοιβ
'Ως «έπιληψία»)1) παρ’ άρχαίοις "Ελλησιν «ιερά 

νοϋσος» καί εις την όμιλουμένην σήμερον «σεληνια
σμός» χαρακτηρίζονται διάφοροι παθήσεις, αιτινες 
παρουσιάζουν ώς κοινόν σύμπτωμα τους επιληπτικούς 
παροξυσμούς μετ’ άλλων ψυχοπαθολογικών φαινο
μένων.

Παλαιότερον έθεωρεΐτο αΰτη ώς μία νοσος S U 1 - 

generis καί ή αιτία της ώφείλετο εις την κληρονομικό
τητα. ’Ήδη ή κλινική πείρα άπέδειξεν, ότι εν μέγα 
ποσοστόν οφείλεται εις έπίκτητα αίτια. Κατόπιν 
τούτου γίνεται διαχωρισμός ταύτης εις συμπτωματι- 

*κήν καί γ ν η σ ί α ν  ή ιδιοπαθή επιληψίαν.
Αί συμπτωματικαί έπιληψίαι (symptomatischen 

epilepsien) έχουν πάντοτε ώς αιτίαν οργανικήν βλά
βην τοϋ εγκεφάλου. Αί βλάβαι αύται δεν αποκλείεται 
να συμβοϋν εις διάφορα στάδια τής εγκεφαλικής 
έξελίξεως καί εις διαφόρους ήλικίας άπό τής εμβρυϊ
κής μέχρι καί τής γεροντικής καί είναι μηχανικαί, 
τοξικαί(2), βιολογικαί καί μικταί. Κατά την εμ
βρυϊκήν ήλικίαν διάφοροι παθήσεις τής μητρος^ (συ- 
φιλις, βαρύς υποσιτισμός) τραύματα τοΰ έμβρυου ή 
άκτινοβολίαι δυνατόν νά επιφέρουν βλάβας εις τον 
εγκέφαλον καί νά έπιδράσουν εις την μελλοντικήν 
του έξέλιξιν. Τό αυτό συμβαίνει καί κατά τον τοκετόν 
(καθυστέρησις, άσφυξία, έμβρυουλκία) επιφέρουν δια
φόρους μηχανικάς βλάβας εις τον εγκέφαλον (τραύ
ματα, αιμορραγίας).

Άργότερον εις τήν ζωήν ό εγκέφαλος δυνατόν νά 
ύποστή διαφόρους βλάβας, έκ πτωσεων, τραυματι
σμών καί λοιμώξεων αιτινες έχουν τήν μορφήν κατα
στροφής εγκεφαλικών κέντρων, αιματωμάτων και 
ούλών καί πρόκλησιν πιέσεως ή άλλων δυσμενών 
λειτουργικών διαταραχών. ’Ανάλογα συμβαίνουν και 
εις όγκους τοϋ εγκεφάλου και υδροκεφαλίας. Εις την 
γεροντικήν ήλικίαν αί φθοραί τών αγγείων εξ αρτη- 
ριοσκληρώσεως έχουν τά αύτά αποτελέσματα και 
παράγουν τήν «γ ε ρ ο ν τ ι κ ή ν  ε π ι λ η ψ ί α ν » ) 3).

' Η γνησία ή ι δ ι ο π α θ ή ,  ε π ι λ η ψ ί α  πε
ριλαμβάνει σημαντικόν π ο σ ο σ τ ό ν  περιπτώσεων.

Ή  κλινική έρευνα δεν άνακαλύπτει τήν βλάβην ήτις 
θά έδικαιολόγει τούς παροξυσμούς. Τούτο δηλοϊ ότι 
ύποβόσκουν ενίοτε πολλαι εγκεφαλικαι βλαβαι χωρίς 
νά είναι γνωσταί (βλάβαι για του εμβρυουλκού η κατα 
τον τοκετόν).

Οί τής κατηγορίας ταύτης παραμένουν πάντοτε 
επιληπτικοί. Παρά τά μέσα τής συγχρόνου επιστήμης 
δέν δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τάς βλάβας του έγκεφά- 
λου αιτινες δικαιολογούν τούς παροξυσμούς.

"Ωστε ή αιτιολογία τής γνήσιας ή ιδιοπαθούς 
έπιληψίας είναι ούσιαστικώς άγνωστος. Ή  συχνότης 
τών έπιληπτικών έν αναλογία προς τό σύνολον τού 
πληθυσμού ύπολογίζεται εις 0 ,4% (4).

Εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων οι πρώτοι 
παροξυσμοί άναφαίνονται κατά τήν έφηβικήν καί 
νεανικήν ήλικίαν. Συμβαίνει όμως να εμφανισθοΰν 
άπό τού πρώτου έτους τής ζωής ή άντιθέτως και εις 
ώριμον ήλικίαν. "Οπου συγκεκριμένως ύπάρχουν 
έξωγενή αίτια ή έκδήλωσις τών παροξυσμών είναι 
δυνατή εις οίανδήποτε- περίοδον. Η μετατραυματικη 
έπιληψία παρουσιάζεται ύστερον ολίγων μηνών μετά 
τον τραυματισμόν ή ύστερον πολλών ετών.

'Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις ένθα άπαξ εις 
δλην τήν ζωήν παρουσιάζεται ό παροξυσμός. Παρου
σιάζονται όμως καί μακροχρόνιοι διακοπαι. Εις τας 
πλείστας όμως τών περιπτώσειν άπαξ' καί άρχίσουν 
οί παροξυσμοί δέν σταματούν)5).

Οί παροξυσμοί έμφανίζονται συνήθως άνευ εξω
τερικής άμέσου αιτίας. Ή  μπορεί νά συντελέσουν 
προς τούτοις ή νά προκαλέσουν αυτους η καταχρησις 
ή καί άπλή άκόμη χρήσις άλκοολικών ποτών, ο σω
ματικός κάματος, αί δυναται ψυχικαι συγκινήσεις ,̂ 
αί καιρικαί μεταβολαί (ή ήλιασις, το κλίμα και οι 
βιολογικοί παράγοντες (εις τάς γυναίκας ή έμμηνορ- 
ρυσία).

Ή  παραγωγή τού έπιληπτικοΰ παροξυσμούς προ
φανώς οφείλεται εις τήν συμπύκνωσιν άγνωστων 
τοξινών αιτινες έξασκοϋν άνασταλτικήν ή ερεθιστι
κήν ενέργειαν εις ώρισμένα εγκεφαλικά κέντρα. ^

Εις τάς τυπικάς περιπτώσεις τής επιληψίας 
διακρίνομεν τά άκόλουθα στάδιά: την α ύ ρ α ,  τ ο
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τ ο ν ι κ ο ν  σ τ ά δ ι ο  ν, τ ό  κ λ ω ν ι κ ό ν  σ τ ά 
δ ι ο ν  καί τον τ ε λ ι κ ό ν  ύπνον(®) .

' Η α ύ ρ α  άποτελεϊ την προεισαγωγήν τού παρο
ξυσμού. 'Ορισμένοι προαισθάνονται τον παροξυσμόν. 
Τινές τούτων αισθάνονται έξαίφνης, φόβον, αγωνίαν, 
υπερβολικήν άνησυχίαν, βάρος εις τό στήθος καί την 
κοιλίαν ή πονοκέφαλον. "Ετεροι βλέπουν τά άντικεί- 
μενα γύρω των έρυθρά (έρυθροψία) ή μικρά (μικρο
ψία). "Αλλοι έχουν άκουστικάς ή όπτικάς ψευδαισθή
σεις (7). 'Η έπιληπτική αύρα διαρκεΐ συνήθως ολίγα 
δευτερόλεπτα. 'Η προειδοποίησις αυτή διαρκεΐ συ,νή- 
θως ολίγα δευτερόλεπτα. 'Η προειδοποίησις αΰτη 
δίδει την εύκαιρία εις τον άσθενή νά προφυλαχθή ϊν’ 
άποφύγη τυχόν πτώσιν(8).

Τό τ ο ν ι κ ο ν  σ τ ά δ ι ο ν  εισβάλλει εύθύς 
κατόπιν άστραπιαίως. ’Εκβάλλει ίδιάζουσαν κραυ
γήν ό νόσων καί πίπτει κεραυνόπληκτος δπου καί 
αν εύρίσκεται (ύψος, εις ύδωρ, εις πυράν). 'Ολό
κληρον τό μυϊκόν σύστημα εύρίσκεται εις σύσπασή. 
Τό δέρμα καλύπτει ώχρότης. 'Η  φάσις αΰτη διαρκεΐ 
δευτερόλεπτα τινα(9).

Τό κ λ ω ν ι κ ό ν  σ τ ά δ ι ο ν  άκολουθεΐ άμέ- 
σως. Σπασμοί κατ’ αύτό συνταράσσουν ρυθμικά ή 
άρρυθμα τό σώμα καί τά άκρα. Τήν ωχρότητα δια
δέχεται ή έρυθρότης καί έπειτα ή κυάνωσις. Μετά 
δυσκολίας άρχεται ή άναπνοή κοϊί άφροί αιματηροί 
έξέρχονται έκ τού στόματος. Ε’ίς τινας περιπτώσεις 
παρατηρεΐται έκσπερμάτωσις, διαφυγή των ούρων 
καί των κοπράνων. Ή  διάρκεια τού παροξυσμού 
σπανίως υπερβαίνει εις τό κλωνικόν στάδιον τά 4' (10).

Τό σ τ ά δ ι ο ν  τ ο ύ  ύ π ν ο υ  άποτελεϊ τήν 
κατάληξιν μετά τήν κατάπαυσιν των σπασμών. 'Η 
διάρκεια κατά τά άτομα διαφέρει (η ).

Μετά τήν πάροδον τού παροξυσμού ό νοσών δέν 
ένθυμεΐται απολύτως τίποτε (τελεία άμνησία)(12).

Πλήν τών μεγάλων επιληπτικών κρίσεων οί ασθε
νείς παρουσιάζουν ποικίλας άλλας μόνον κινητικάς 
ή ψυχοκινητικάς ή μόνον ψυχικάς διαταραχάς (κινη
τικά ισοδύναμα) (13).

Τά κινητικά ισοδύναμα εύρίσκονται εις τάς έπι- 
κτήτους κινητικάς βλάβας τού εγκεφάλου καί μάλιστα 
κατά τά άρχικά στάδια. ’Αποτελούν κλωνικούς σπα
σμούς είς ώρισμένας μυϊκάς ομάδας, εις ώρισμένα 
ή διάφορα μέλη ή έν ήμιμόριον τού σώματος. Διαρκούν 
έως 2' άνευ διακοπής τής συνειδήσεως (τύπος Jack- 
son Jacksonsche epilepsie)(14).

Αί μ ι κ ρ α ί κ ρ ί σ ε ι ς  (petits mal) είναι 
πολύ συχναί ιδίως είς τούς «γνησίους» έπιληπτικούς. 
Έκδηλοΰται άστραπιαίως εις τό πρόσωπον, ή καί 
είς ώρισμένους μΰς χωρίς άπώλειαν τής συνειδήσεως 
καί πτώσιν(15).

Είς τήν κατηγορίαν τών (petis mal) περιλαμβά
νονται καί ψυχικά φαινόμενα όμοια προς τήν έπιλη- 
πτικήν αύραν χωρίς νά συνοδεύονται ύπό παροξυ
σμού. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη ό έπιληπτικός έκ- 
τελεΐ πράξεις άσυνήθεις, άναρμόστους, άδικαιολογή- 
τους. Βαδίζει καί άποτόμως άλλάζει πορείαν. Ε ρ 
γάζεται καί εγκαταλείπει τήν έργασίαν. ’Εντός ολί
γων λεπτών συνέρχεται. ’Αγνοεί δ,τι έπραξεν (μνη- 
μονικόν κενόν )(16).

*Η παράτασις τών ψυχικών διαταραχών δημιουρ
γεί έκτάτους χαρακτηριστικάς καταστάσεις «δ υ σ-

θ υ μ ι κ ά ς καί λ υ κ ο φ ω τ ι κ ά ς  καλουμένας.
Α ί δ υ σ θ υ μ ι κ α ί  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  παρά- 

γονται άνευ έξωτερικών αίτιων. Διαρκούν έν καί δύο 
εικοσιτετράωρα. Σπανίως παρατείνονται ολοκλήρους 
έβδομάδας. Κυριαρχεί τότε βαθεΐα δυσφορία, φόβος 
καί άγχος. Μεγάλη εύθιξία, εύαισθησία, εύερεθιστι- 
κότης καί καχυποψία, μετά τάσεως αύτοκατηγορίας. 
Καταντούν άφόρητοι είς τό άμεσον περιβάλλον των. 
Γίνονται ένοχλητικοί καί επικίνδυνοι. Αί φιλονικίαι 
καί οί διαπληκτισμοί είναι έτοιμοι. 'Οδηγούνται είς 
τήν αύτοκτονίαν. Κατά κανόνα ή συνείδησις παραμένει 
διαυγής.

Αί δυσθυμικαί καταστάσεις άποτελοΰν κατάλλη
λον έδαφος διά παρορμητικάς έκκενώσεις προς φυγήν 
καί περιπλάνησιν (πορειομανίαν Poriomanichen) 
λιποταξία, εμπρησμούς, επιδείξεις γεννητικών μο
ρίων, βιασμούς καί βαρύτατα έγκλήματα κατά τής 
ζωής(17).̂

Είς αύτάς οφείλονται μερικαί περιπτώσεις περιο
δικών διψομανικών κρίσεων.

Αί λ υ κ ο φ ω τ ι κ α ί  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  άπο
τελοΰν πολύπλοκους ψυχωτικάς έκδηλώσεις. Βασική 
διαφορά τών προηγουμένων καταστάσεων είναι ή 
ιδιόρρυθμος μετατόπισις είς τήν συνείδησιν. 'Η  συμ
περιφορά φαίνεται τακτική. Κινείται έλευθέρως, έκ- 
τελεΐ ταξίδια. Συνομιλεί μετ’ άλλων. Κατανοεί τήν 
σημασίαν τής κάθε λεπτομέρειας, τού έξω κόσμου 
καί προσαρμόζει τάς πράξεις του. Καί όμως είς αύτό 
τό διάστημα δέν ύπάρχει έποπτική συνοχή είς τάς 
ψυχικάς του λειτουργίας. Ό  κεντρικός προσανατο
λισμός είναι διατεταραγμένος, αί άνώταται ψυχοδια- 
ύοητικαί λειτουργίαι άδρανοΰν καί τό άτομον κινείται 
καί ένεργεΐ ώς αύτόματος μηχανισμός. 'Όταν συνέρ
χεται, είναι ώς νά έγείρεται άπό βαθύν ύπνον ή νάρ- 
κωσιν. Τότε όμιλοΰμεν περί « δ ι π λ ή ς  π ρ ό σ ω -  
π ι κ ό τ η τ ο ς »  ή « έ ν α λ λ α σ σ ο μ έ ν η ς  συ- 
ν ε ι δ ή σ ε ω ς(18).

Είς τον επιληπτικόν έπικρατεΐ ή μανία καταστρο
φής τών πάντων. Τό άτομον εύρίσκεται είς ύπερδιέ- 
γερσιν. Είς τάς δύο τελευταίας ταύτας περιπτώσεις 
έχομεν πολυαρίθμους όπτικάς καί άκουστικάς ψευ
δαισθήσεις καί παραληρητικάς ιδέας. Καταδιώκεται, 
άπειλεΐται ή ζωή του, βλέπει πτώματα καί φλόγας 
πού προβάλλουν άπό παντού καί τον περιζώνουν (19).

Αί ικανότητες καί λειτουργίαι τής άντιλήψεως 
καί τής μνήμης βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον μειοΰνται 
καί άμβλύνονται (βραδυψυχισμός). 'Ο πευματικός 
όρίζων στενοΰται. Τά ένδιαφέροντα ολιγοστεύουν.

'Η  έπιληπτική ά ν ο ι α  είναι τό συνηθέστερον 
κατάντημα είς τάς βαρείας μορφάς τής επιληψίας. 
'Οπότε έχομεν πλήρη πνευματικήν κατάπτωσιν, έρή- 
μωσιν καί άποβλάκωσιν(20).

2. Ή  σχέσις τής ψυχικής νόσου προς τήν έγκλημα-
τικότητα παρετηρήθη καί ύπό τών άρχαίων Ε λ 
λήνων.

"Ατομα τά όποια νοσοΰσι ψυχικώς καί ένεκα τής 
νόσου αύτών τελούσιν έγκλημα άποκαλούμεν ψυχικώς 
πάσχοντας καί έγκληματικούς.

'Η διερεύνησις καί σπουδή τών εγκλημάτων αύ
τών είναι έργον τής έγκληματολογικής ψυχοπαθολο-
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γίας(21), ή δέ άπ’ αυτών προφύλαξής τής κοινωνίας 
είναι έργον τής ψυχιατρικής καί τής έγκληματολο- 
γίας.

'Η σχέσις τής ψυχικής νόσου προς τήν εγκλημα
τικότητα παρετηρήθη καί ύπό των άρχαίων Ελλή
νων (22).

3. Αί βιαιότητες των επιληπτικών είναι προϊόν νο
σηρών παρορμήσεων.

Είναι βέβαιον δτι αί βιαιότητες των έπιληπτικών 
είναι προϊόν νοσηρών παρορμήσεων παθολογικής 
διερεθίσεως καί δυσθυμίας (23).

'Ο επιληπτικός μετά τήν λήξιν τοϋ παροξυσμού 
συνήθως δέν διατηρεί άνάμνησιν. ’Εκπλήσσεται διά 
τάς πράξεις πού τού άποδίδονται.

'Ο Κουρέτας(24) άναφέρει τό εξής συμβάν εις 
αυτόν προσωπικώς: «εύρισκόμην, λέγει, μετά παι
δικού φίλου επί βράχου τού Παλαμηδίου, οτε αίφνι- 
δίως ή οψις τού φίλου μου μεταβάλλεται άποτόμως 
καθισταμένη άγρια, άρχεται βλασφημών καί φωνάζων 
<(Δ ι α τ ί  μ ο ΰ  έ π ή ρ ε ς  τ ή ν  π ί π α  μ ο υ »  
καί όρμά κατ’ εμού καταβάλλων μεγίστην δύναμιν. 
Ή  στιγμή ήτο κρίσιμος" εν βήμα προς τά έξω αν 
έκάμομεν θά έπίπτομεν εις τήν άβυσσον. Μετά σφο- 
δράν πάλην ήδυνήθην νά τον άκινητοποιήσω χαμαί, 
διατελοΰντα έν άσυνειδησία. Μετ’ ολίγα λεπτά ήγέρθη 
καί ώμίλει ώς νά μή είχε συμβή τίποτε».

4. Ό  επιληπτικός μετά τήν λήξιν τοΰ παροξυσμού 
συνήθως ούδεμίαν άνάμνησιν διατηρεί.
Συνήθως μετά τήν λήξιν τοΰ παροξυσμού ό επι

ληπτικός ούδεμίαν άνάμνησιν απολύτως διατηρεί. 
'Ωσεί νά μήν έπισυνέβη τίποτε άπολύτως. ’Εκπλήσ
σεται όταν μανθάνη τά διατρέξαντα. Λόγω τής χαρα
κτηριστικότατος μεταφέρομεν ενταύθα τό άκόλουθον 
παράδειγμα τού Hoche(25).

Πρόκειται περί 20έτιδος νέας οκταμελούς οικο
γένειας. Εις ήλικίαν 5 έτών έπεσε χαμαί καί έκτύπησε 
σοβαρώς εις τό κρανίον. Κατ’ άραιά διαστήματα 
κατελαμβάνετο ύπό τής νόσου. Εξέβαλε γοεράς κραυ- 
γάς καί έπιπτε χαμαί σφαδάζουσα. Ήσθάνετο έρωτα 
εις συνομίληκον γείτονά της. 'Ημέραν τινά μετέβη 
είς τό κατάστημα τοΰ πατρός της. Άνεΰρε τάς κλεί
δας τής οικίας του επί τού γραφείου. Παρέλαβε 
ταύτας χωρίς νά.γίνη άντιληπτή. Μετέβη άμέσως είς 
τήν οικίαν του καί αφού ήνοιξε γιά τής κλειδός κατε- 
κλίθη είς τό δωμάτιον καί τήν κλίνην τού υιού. "Οταν 
τάς βραδυνάς ώρας μετέβη προς κατάκλισιν ό υιός 
τήν άνεύρε έπί τής κλίνης του κοιμωμένην. "Οτε αύτη 
συνήλθε δέν έγνώριζε πώς εύρέθη έπί τής κλίνης.

5. Κατά τάς επιληπτικός δυσθυμίας τό ατομον παρά 
τάς έξεις του ένεργεΐ καί άνωμάλους γενετη
σίους πράξεις.

Κατά τάς έπιληπτικάς δυσθυμίας τό άτομον 
ένεργεΐ παρά τάς έξεις αύτοΰ καί άνωμάλους γενετη
σίους πράξεις. Οΐον έπίδειξιν τών γεννητικών του ορ
γάνων, βιασμούς, άσελγείας κατά παίδων, κτηνο
βασίαν (26).

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Νέος, έπιληπτικός, κατά τήν
τέλεσιν τών άρραβώνων αύτοΰ, έν μέσω τών προσκε
κλημένων ξένων, έπλησίασε τήν μνηστήν άπεγυμνώθη 
καί άφοΰ έξήγαγε τό γεννητικόν έμβολόν του ήρξατο 
αύνανιζόμενος (Tarnowsky). Πάντα ταΰτα είναι 
προϊόν παρορμήσεων τής νόσου (27).

6. Ή  έπιληψία είναι νόσος. Οόχΐ σπανίως άγει είς 
έγκλήματα.

'Ο έπιληπτικός λόγω τής καταστάσεώς του διαβιοΐ 
παρασιτικώς κατά κανόνα. Μοιραίως άρα άγεται είς 
τήν άλητείαν καί τάς έγκληματικάς πράξεις (μικρο- 
κλοπάς). Δυνατόν ούτος συναντών άπροστάτευτα- 
θήλυ νά τό βιάση κατά τον πλέον άγριότερον καί θη
ριώδη τρόπον ή καί νά τό θανατώση έτι. ’Εν τούτοις 
τά φρικτά έγκλήματα τών έπιληπτικών, άτινα διά τήν 
άγριάτητά των γίνονται περίφημα καί δημιουργούν 
τήν έντύπωσιν δτι είναι πολλά, συμβαίνουν σχετικώς 
σπανίως, έν άναλογία προς τήν συχνότητα τών έπι
ληπτικών. Συχνότερα τυγχάνουν τά έλαφρά εγκλή
ματα καί οί έμπρησμοί(28).

Τυπικόν παράδειγμα έρανιζόμεθα έκ τοΰ Στριγ- 
γάρη(29). «Πρόκειται περί τής Λ. Κ· Μ. 16 έτών. 
Είναι 6ον τέκνον έντός οκτώ άδελφών. Είς ήλικίαν 
τριών μηνών τήν έκτύπησε διά φιάλης είς τήν κεφαλήν 
μικρός. Δέν έμεινεν άναίσθητος. Δέν ύπάρχει έτερον 
στοιχεΐον διά συμπτωματικήν έπιληψίαν, έκτος άπο 
τό πρώτον σοβαρόν έπιληπτικόν περιστατικόν εις 
ήλικίαν 2 1/2 έτών. Μίαν ήμέραν ένώ έπαιζε, έπεσε 
έκ τής τραπέζης. Έκτύπησεν είς τήν κεφαλήν. 
Έκλαψε καί είτα έκοιμήθη περί τά 5'. Ευθύς άμέσως, 
παρουσίασεν άλλεπαλλήλους παροξυσμούς. Διήρκε- 
σαν έπί έν εικοσιτετράωρον. Μετά τρεις μήνας ήρ- 
χισαν έπιληπτικά ισοδύναμα καί έν συνεχεία ενεφα- 
νίσθησαν μεγάλοι παροξυσμοί συχνοί (άνά τριή
μερον ). ’Από 5 έτών έγκατέλειπε τήν οικίαν καί άπε- 
μακρύνετο είς τάς οδούς. Έδημιούργει έπεισόδια καί 
άπό 7 έτών ήρχισε νά άφαιρή άντικείμενα καί χρήματα 
έκ τής οικίας των ή έκ συγγενών των. Είτα ήρχισε 
τήν δρασιν της καί είς τά πλησίον καταστήματα. 
Δέν είναι γνωστόν άπό πότε ήρχισε καί τάς γενετη
σίους έκτροπάς της. Τελευταίως άπεκαλύφθησαν 
πολλαί πράξεις της. ’Ακολουθούν δλαι τον αύτόν 
τύπον. Μεταβαίνει είς τά καταστήματα, έρχεται 
κατ’ εύθεΐαν δπισθεν άπό τάς προθήκας δήθεν δτι θά 
διορθώση τήν κάλτσα ή τά έσώρουχα, πάντως πλη
σίον υπαλλήλου ή τοΰ καταστηματάρχου. Τούς έπι- 
τρέπει χειρονομίας ή έναγκαλισμούς ή καί ή ιδία 
χωρίς καμμίαν εισαγωγή προβαίνει είς τήν ψαΰσιν 
τών γεννητικών οργάνων τών άνδρών. Τήν στιγμήν 
αύτήν έκμεταλλεύεται αυτή καί έν τη άπροσεξία των 
άφαιρεΐ τά χρήματα έκ τών θυλακίων των. Χαρα
κτηριστικόν είναι δτι έπί τη θέα χρημάτων καί κοσμη
μάτων καταλαμβάνεται ύπό ταραχής καί ζάλης καί 
άδυνατεΐ νά συγκρατηθή. Μέ τά χρήματα άγοράζει 
γλυκίσματα. Τά υπόλοιπα τά κρύβει ή τά πετά. Οί 
έπιληπτικοί παροξυσμοί έξακολουθοΰν. Προφανώς 
τάς άνωτέρω πράξεις τάς έκτελεΐ οσάκις εύρίσκεται 
είς « δ υ σ θ υ μ ι κ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ ι ν »  καί κα
τορθώνει νά διαφύγη τής προσοχής τών οικείων της. 
Μόλις άντιληφθοΰν τήν ψυχικήν της μεταβολήν άναγ- 
κάζονται νά τήν άλυσσοδέσουν».
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7. Κατά τήν επιληπτικήν λυκβφωτικήν κατάστασιν 
(Episeptische Dammepzustade) τό άτομον πλή
ρες θυμοϋ καί οργής τελεί έγκλήματα βιαιότατων 
παρορμήσεων.

Κατά τήν επιληπτικήν ταύτην κατάστασιν τό 
ατομον πλήρες θυμοΰ καί οργής τελεί έγκλήματα 
βιαιοτάτων παρορμήσεων, οία είναι άσκοποι έμ- 
πρησμοι, βίαια εισβολή εις ξενας οικίας, τραύματα, 
αναιρέσεις, βιασμοί καί άλλα έγκλήματα κατά των 
ήθών. ’Ασφαλώς πάντα ταϋτα είναι προϊόν παρορ- 
μησεων τής νοσου, ώστε ή βούλησις δεν δύναται νά 
αποτρέψη ταυτας. Κατά τήν -έν λόγω κατάστασιν 
«βλέπει αίματα, πυράς, κρημνούς, έχθρούς, κατα
κλυσμούς. Ακούει άπειλάς καί ύβρεις καί άντιδρά 
υπερανθρώπως μετά μεγίστης δυνάμεως καί βαιό- 
τητος» (Κουρέτας).

Χαρακτηριστικούς εις τήν κατάστασιν ταύτην ό Α. 
Hoche άναφέρει τήν άκόλουθον περίπτωσιν: «29ετής 
έπιληπτικός ήκουε μαρτυρίας δτι ή σύζυγός του παρα
βαίνει τήν περί τον γάμον πίστιν. "Ηρξατο άνευ λόγου 
να κατηγορή καί τέλος κατεμήνυσε ταύτην ώς άπι
στον. Αι ιδεαι του αύται όλονέν καί ένισχύοντο διά 
τής φαντασίας του. Έβλεπε ταύτην έλεγε μετά τοϋ 
εραστου της εις την συζυγικήν κλίνην διαπράττουσαν 
εις τά ομματά του τό έγκλημα τής μοιχείας, δτε 
έσπευδε να φονεύση ώς έλεγε τον έπιβήτορα ξένον 
άνδρα. 'Ημέραν τινά ένώ έκοιμάτο αΰτη εις τήν κλί
νην έθεσε πϋρ εις τήν οικίαν, δτε αΰτη μετά τής οι
κίας έγένετο παρανάλωμα τοϋ πυρός»(30).

8. Πολλάκις κατά τάς λυκοφωτικάς καταστάσεις 
τό άτομον, εί καί ουδόλως φαίνεται άνώμαλον 
τήν συμπεριφοράν, μολαταύτα άγεται εις Α πό
π ε ιρ α ν  αυτοκτονίας, τήν τέλεσιν έγκλημάτων, 
Ιδία κατά τής ζωής.

Κατά τάς έπιληπτικάς λυκοφωτικάς ή δυσθυμι-

Ό  Κ α ϊα α ρ  Λ ο μ π ρ ό ζ ο . Ά σ τ ό χ ω ς  έδ ίδ α ξ εν  δ τ ι ή  π ρ ο ς  τό  έ γ 
κ λ η μ α  ροπ ή  ε ίν α ι π ά ν τ ο τ ε  ε π ιλ η π τ ικ ή ς  φ ν σ ε ω ς .

κάς καταστάσεις, τά έπιληπτικά ισοδύναμα καί τάς 
έλαφράς έτι συσκοτίσεις ή μεταπτώσεις τής συνειδή- 
σεως έν συνδυασμώ καί προς τάς δυσθυμίας αύτών 
ως και ενεκα της αλλοιωσεως τής προσωπικότητος 
ην δια τής παροδου τοϋ χρόνου απεργάζεται ή νόσος 
παρατηρούνται παρορμητικαί έκκενώσεις προς άπό- 
πειραν αύτοκτονίας, τήν τέλεσιν έγκλημάτων κατά 
τής ζωής(31). Μολονοτι, κατά τάς λυκοφωτικάς 
ίδια καταστάσεις, το ατομον μηδόλως φαίνεται άνώ
μαλον κατα την συμπεριφοράν αύτοΰ. Δυνατόν μό
νον νά^έχη διαταραχήν τοϋ προσανατολισμοΰ ώς προς 
τον χώρον και τον χρόνον μετ’ έλαφράς συσκοτίσεως 
τής συνειδήσεως(32).

9. Η έπιληψία συνεπάγεται μεγάλην έλάττωσιν τής 
άντιστάσεως είς τήν έπίδρασιν τοΰ οινοπνεύ
ματος.

'Ο Aschaffenburg, παρετήρησεν δτι έκ τοΰ οι
νοπνεύματος διατρέχει κίδυνον ή ήθική άκόμη καί 
τών ατόμων ανωτάτης μορφώσεως καί στερεάς οι
κογενειακής αγωγής, άτινα ζώσι καί άνευ οικονο
μικών φροντίδων καί έν περιβάλλοντι έναρέτων άν-
Λ  / /οον 1 Γαρωπων(^).

Δια τής χρήσεως τοΰ οινοπνεύματος έπέρχεται 
εις τό άτομον κατάπτωσις καί ήθική έξουθένωσις(34).

Η χρονία άλκοολική δηλητηρίασις προξενεί 
βαρείας ψυχικάς διαταραχάς(35). Χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τοΰ μεθύσου είναι ή ίλαρότης, ή τάσις προς 
φαιδρολογήματα περί τά είδη τών ποτών. Ό  οΐνό- 
φλυξ (μπεκρής) διακρίνεται έκ τών υγρών οφθα
λμών, τοΰ πρηξίματος τοΰ δέρματος, τής έρυθρότητος 
τής ρινος και τής σιελόρροιας, καί τών άλλων νευρο- 
λογικών συμπτωμάτων, οΐον τής διαταραχής τής άν- 
τιλήψεως μετ’ άπαρχής τοΰ συνδρόμου τοΰ Korsa- 
kow γνωστόν ύπό τήν ορολογίαν (Korsakowsche- 
psychose) αλκοολική ψύχωσις(3®). Σπανιωτάτη 
περιπτωσις (1 κροΰσμα έπί 200 βαρύτατα πινόντων). 
’Εμφανίζει μεγάλην διαταραχήν τής μνήμης. Σπου
δαιότατα γεγονότα τοΰ παρελθόντος λησμονοΰνται 
οριστικώς. Τά νέα διατηροΰνται έπί δευτερόλεπτα. 
Έχουσιν άνάγκην περιθάλψεως εις ιδρύματα. Είναι 
επικίνδυνοι εις τούς τρίτους καί εις εαυτούς(37).

Δεν χρήζει λοιπόν κατόπιν τούτου έρεύνης δτι ή 
επιληψία συνεπάγεται μεγάλην έλάττωσιν τής άντι- 
στασεως εις τήν έπίδρασιν τοΰ οινοπνεύματος.

10. Μακροχρόνια κατάχρησις οινοπνευματωδών πο
τών δύναται νά προκαλέση έπιληψίαν (Alko- 
hoJepsie).

Χρόνιους αλκοολικούς άποκαλοΰσι τά άτομα, άτινα 
παρουσιαζουσι φαινόμενα χρονιάς δηλητηριάσεως.
Η προς τοΰτο άναγκαία ποσότης οινοπνεύματος, ύπό 

μορφήν οίνου, ζύθου, ποτών άλλων, δεν δύναται νά 
καθορισθή άπολύτως. Γενικώς χ ρ ό ν ι ο ι  π ό τ α ι  
είναι οί πίνοντες κατά συνήθειαν καί άνευ μέτρου. 
Ειδικωτερον χ ρ ό ν ι ο ι  π ό τ α ι  είναι οί άνθρωποι, 
οί όποιοι διακατέχονται ύπό τοσαύτης ροπής προς 
τον πότον (Trinksucht) ώστε ή έπιθυμία προς νέαν 
άπόλαυσιν τοΰ οινοπνεύματος έχει τήν δύναμιν έν
στικτου. Ωστε άρξάμενα τοΰ πότου, οικεία βουλήσει 
άδυνατοΰν ν’ άπέχουν τοΰ πίνειν.
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Αιτία δέ, δι’ ήν άτομα τινά καθίστανται χρόνιοι 
πόται, είναι ή έπίδρασις τοϋ περιβάλλοντος ή ή ψυ
χοπαθής προδιάθεσις. Έ ξ 150 άλκοολικών, περί 
ών ήρεύνησεν ό Dresel, 20% ή σαν άτομα ψυχικώς 
ύγια πριν άποκτήσωσι την προς τον πότον ροπήν (38).

Λόγω τοϋ δτι ό πατήρ ένεκα τοϋ πότου εύρίσκε- 
ται συχνά εις τάς φυλακάς, τα τέκνα αύτοϋ εθίζονται 
καί έξοικειοϋνται λίαν ένωρίς προς την έννοιαν τής 
φυλακής. Παύει να θεωρήται αύτη ώς ήθική μεί- 
ωσις καί να έμπνέη τό δέος, εις άτομα έκ γενετής 
σωματικώς καί ιδία ψυχικώς κατώτερα, άκρατή καί 
εύερέθιστα (39).

Οδτω δ’ έξηγεΐται δτι ή συνήθης μοίρα των τέ
κνων τοϋ οίνόφλυγος είναι να καταλήξωσιν εις τό 
φρενοκομείον ή την φυλακήν (40).

'Ο αλκοολισμός δ’ άλλωστε των γονέων πολλά- 
πλώς είναι ή άφορμή τής επιληψίας των τέκνων 
(41). ’Άλλοις λόγοις, δπου αλκοολισμός υπάρχει 
καί ή έπιληψία (42).

Δυνατόν ή μέθη να είναι άπόρροια των διαφόρων 
άπολαυστικών ουσιών (οινόπνευμα, χασίς, κοκκαϊ- 
νη) (43).

Έ π ί 593 περιπτώσεων επιληπτικών εγκλημα
τιών τάς οποίας έξήτασεν ό RP. Stumpel άνεΰρεν 
δτι 5 έκ τούτων ήσαν άδελφοί, τέκνα γονέων οίνο- 
φλύγων. Οί δύο τούτων τό πρώτον ύπέπιπτον εις 
έγκληματικήν πράξιν, οί δέ τρεις έτύγχανον υπό
τροποι (44).

Έ ξ έτέρου ό R. Wlassak (45) έπί 1391 περι
πτώσεων έπιληπτικών άς ήρεύνησε κατέληξεν ώς 
είκονίζεται εις τον πίνακα (1) εις τά άκόλουθα συμ
περάσματα. Οί 148 προήρχοντο έκ 30 οικογενειών 
οί γονείς τών οποίων δέν έφέροντο βεβαρημένοι. Οί 
392 ήσαν τέκνα 57 οικογενειών οί γονείς τών οποίων 
πολλαπλώς έφέροντο βεβαρημένοι. Οί 213 τούτων 
προήρχοντο έκ 37 οικογενειών. Οί γονείς τούτων ό 
εις ή καί άμφότεροι έποιοΰντο κατάχρησιν οινο
πνευματωδών ποτών. Τέλος οί 586 προήρχοντο έκ 
102 οικογενειών τών οποίων άμφότεροι ήσαν λίαν 
βεβαρημένοι.

Ό  δέ Ε. Kraepelin (46) έρευνα 936 περιπτώσεις 
έπιληψίας έν Μονάχω (Διάγραμμα πίνακος 11). 
Οί άσθενείς μάλιστα άρχίζουν άγοντες τό 5ον έτος 
τής ηλικίας των μέχρι καί τό 70όν έτος. Διαπιστώνει 
δέ δτι ή νόσος έμφανίζεται κατά κανόνα εις τήν μι- 
κράν ηλικίαν, ένθα καί ή μείζων συχνότης. Εις ήλι- 
κίαν 5 έτών ή συχνότης είναι 12,4% — 25%. Εις 
ήλικίαν 10 έτών, τό ποσοστόν είναι 9,5% — 10.9%. 
Είςήλικίαν 15 έτών, υπάρχει ποσοστόν 16,8%—20,5%. 
Εις ήλικίαν 25 έτών, υπάρχει ποσοστόν 11,9%—12,6%. 
Εις ήλικίαν 30 έτών, υπάρχει ποσοστόν 12,1%. Εις ήλι
κίαν 35 έτών, υπάρχει ποσοστόν 4 ,1% —= 4,5%. Εις 
ήλικίαν 40 έτών, υπάρχει ποσοστόν 2,3%—3,1%. Εις 
ήλικίαν 45 έτών, υπάρχει ποσοστόν 1,3% — 2,0%. 
Εις ήλικίαν 50 έτών, υπάρχει ποσοστόν 0,3%- 0,8%. 
Εις ήλικίαν 55 έτών, υπάρχει ποσοστόν 0,5%. Είς 
ήλικίαν 60 έτών, υπάρχει ποσοστόν 0,3%. Είς ή
λικίαν 65 έτών, υπάρχει ποσοστόν 0,5% καί είς ήλι
κίαν 70 έτών, υπάρχει ποσοστόν 0,2% — 0,3% (ορα
τέ πίνακα I I ). Πάντως συνάγεται έκ τοϋ άνω πίνα
κος δτι σπανίως ή νόσος προσβάλλει τούς υπερήλικας.

Πλήν τής ρηθείσης έρεύνης ό Kraepelin, καί έκ

523 περιπτώσεων έπιληψίας έν Μονάχω έν σχέσεί 
προς τό φϋλον τάς οποίας έξήτασεν, άγεται εις τό 
συμπέρασμα δτι ή συχνότης, κατά φϋλον, τής νόσου 
εΐχεν ώς ακολούθως: Έ π ί ηλικίας 5 έτών προσεβάλ- 
λοντο 60,9% άνδρες, 39,1% γυναίκες, έπί ήλικίας 
10 έτών 70% άνδρες καί 30% γυναίκες. Έ π ί ήλι
κίας 15 έτών άνδρες 71% καί 29% γυναίκες. Έ π ί 
ήλικίας 20 έτών άνδρες 78,7% καί 31,3% γυναίκες. 
Έ π ί ήλικίας 25 έτών άνδρες 90,6%, γυναίκες 9,4%. 
Έ π ί ήλικίας 30 έτών άνδρες 85,7%, γυναίκες 24,3% 
Έ πί ήλικίας 35 έτών άνδρες 89,3%, γυναίκες 10,7%. 
Έ π ί ήλικίας 40 έτών 75% άνδρες καί 25% γυναίκες. 
Έ π ί ήλικίας 45 έτών άνδρες 63,9% καί γυναίκες 
36,1%. Έ π ί ήλικίας 50 έτών άνδρες 60% καί γυναί
κες 40% (ίδετε πίνακα I I I ). "Ητοι έπί ήλικίας 25 έτών 
έχομεν τό maximum 90,6% διά τό άρρεν φϋλον καί 
τό minimum 9,4% διά τό θήλυ.

Έν πάση περιπτώσει ένταϋθα είναι βέβαιον δτι 
πολλοί έκ τών έκ περιστάσεως έγκληματιών, μάλιστα 
δέ έκ τών τελούντων βαρέα έγκλήματα καί πλεΐστοι 
έκ τών είς πρωϊαιτέραν τοϋ βίου ήλικίαν έγκλημα- 
τούντων ώς καί έκ τών καθ’ έ'ξιν έγκληματιών, είναι 
άτομα ψυχικώς ανώμαλα.

Μεταξύ τών υφισταμένων αναγκαστικήν αγωγήν, 
δηλαδή τών διεφθαρμένων ή έγκληματικών ανηλίκων 
30-65% έχουσιν ίσχυράς ψυχικάς άνωμαλίας, ώς 
έδειξαν αί έξετάσεις τών κρατουμένων έν τοΐς εί- 
δικοΐς ίδρύμασιν, άς ένήργησαν οί ειδικοί έπιστήμονες 
(Bondocefer, Gramer, Wilmanns καί Schitzer) (47).

Έ κ 502 άτόμων τό πρώτον έγκληματησάντων 
περί ών έσπούδασεν ό Schmid (48) 18,4% ήσαν 
άτομα ψυχικώς άνώμαλα. Ό  Riedl(49) έξετάσας 
800 καθ’ έξιν έγκληματίας εύρε ψυχικώς άνωμάλους 
40%. *0 Schenell(50) έκ 500 υποτροπών πλειστά- 
κις, 48,7%, ό Krassunschkin(51) έκ 1050 υποτρο
πών έγκληματιών, 35,6% άνωμάλους, ό Wilmanns, 
ό Kimberg(52) ιδία ό Stum pel(53) κρίνουσιν δτι 
σχεδόν πάντες οί καθ’ έξιν έγκληματίαι είναι ψυχικώς 
άνώμαλα άτομα, έν οίς καί τέκνα οίνοφλύγων.

'Ο Stumpel μάλιστα έξήτασεν 195 βαρείς έγ
κληματίας, τής ψυχο-βιολογικής υπηρεσίας τοϋ Strau- 
bing, ύποτρόπους ύποστάντας 5 τούλάχιστον ποινάς 
φυλακίσεως ή ειρκτής, οδς συνέκρινε προς 186 άτομα 
άπαξ μόνον καταδικασθέντα είς ποινήν φυλακίσεως 
τούλάχιστον 3 μηνών μή ύποστάντα δέ νέαν ποινήν 
έπί χρονικόν διάστημα 15 έτών έξετάσας δέ καί τά 
μέλη τής οικογένειας τών έγκληματιών τούτων (έν 
συνόλω 18.000 περίπου άτομα), εύρεν δτι αί σύζυγοι 
τών βαρέων έγκληματιών κατά 45%, τών δέ έλαφρών 
έγκληματιών κατά 1,3% ήσαν έγκληματικαί. "Οπερ 
σημαίνει δτι ή έκλογή τής συζύγου άνεπιγνώστως 
άποβαίνει άνάλογος προς τήν ψυχικήν ποιότητα τοϋ - 
άτόμου. Οί πατέρες τών έγκληματιών, τών μέν βαρέων 
κατά 28,4% τών δέ έλαφρών κατά 4%, ήσαν έγκλη- 
ματικοί. Έ κ τών πατέρων δέ έγκληματιών υπότροποι 
ήσαν τών μέν βαρέων 11,8% τών δέ έλαφρών 1,3%. 
Αί μητέρες τών μέν βαρέων κατά 14,4% τών δέ έλα
φρών έγκληματιών κατά 0,60% ήσαν έγκληματικαί. 
'Υπότροποι δ’ ήσαν αί μητέρες τών μέν βαρέων έγ
κληματιών αί 5,5% τών δέ έλαφρών ούδεμία. Έυχι- 
κώς άνώμαλον πατέρα είχον έκ τών βαρέων έγκλημα
τιών 31,4%, τών δ’ έλαφρών 6,7%, ψυχικώς δέ
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άνώμαλον μητέρα είχον έκ των βαρέων εγκληματιών 
16% έκ δέ των έλαφρών εγκληματιών 2,7%. Τδ 
2/3 τών βαρέων έγκληματιών είχον πατέρα ψυχικώς 
άνώμαλον ή οΐνόφλυγα ή έγκληματικδν ή έ'χοντα 
πλείονας τών ιδιοτήτων τούτων. "Οτι σχεδόν πάντες 
ανεξαιρέτως οί υπότροποι έγκληματίαι έν Γερμανία, 
οί πολλάς καί βαρείας ποινάς ύποστάντες, είναι ψυχι
κώς άνώμαλοι, έν ώ έκ τών άπαξ μόνον τιμωρηθέν- 
των μόνον οί 14,5% είναι τοιοϋτοι. "Ητοι ή μεγίστη 
πλειονότης δέν είναι άτομα ψυχικώς άνώμαλα.

Βέβαιον έν τέλει είναι δτι τό οινόπνευμα εισέρ
χεται ταχέως είς τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος. Δέν 
μεταβάλλεται τη έπιδράσει της πεπτικής λειτουργίας 
Εισέρχεται ταχέως είς τό αίμα, πλήν έλαχίστη ποσό- 
της μεταβάλλεται είς οξικόν όξύ (δ4).

Άπορροφηθέν έντοπίζεται είς τον ν ε υ ρ ι κ ό ν  
ι σ τ ό ν  (έγκέφαλον, νωτιαίον μυελόν). Ή  διαπό- 
τισις αδτη διαρκεί 15-23 ώρας καί διαταράσσει 
σοβαρώς τήν λειτουργίαν αυτών.

Έάν ό έρεθισμός οδτος έπαναλαμβάνεται (χρονία 
δηλητηρίασις) παρατηρούνται βλάβαι τών διαφόρων 
ιστών τούτων. ’Ανευρίσκεται είς τάς έκκρίσεις, τό 
γάλα καί τήν χολήν καί τό έγκεφαλονωτιαΐον υγρόν. 
’Επί έγκύου γυναικός δέ, διά της πλακουντιακής κυ
κλοφορίας, εισέρχεται είς τό αίμα τού έμβρύου, καί 
έπιδρά κακώς έπί τής άναπτύξεώς του (55).

Τά πειράματα τού Betholet άπέδειξαν δτι τό 
οινόπνευμα έκλεκτικώς έντοπίζεται έπί τών γεννητι- 
κών άδένων (δρχεως καί ωοθήκης), έπί τών κυττάρων 
τών οποίων έπιφέρει σοβαράς βλάβας (Blastoloxie). 
Τό δτι προσβάλλει τούτο καί τά έγκεφαλικά κέντρα 
είναι άναντίλεκτον. Μεταξύ τούτων προσβάλλει καί 
τό κέντρον ισορροπίας. "Ενεκεν τούτου ό οίνοβαρής 
παραπαίει. Έξώφθαλμος κατόπιν τούτου ή όλεθρία 
έπίδρασις τοΰ οινοπνεύματος είς τούς άπογόνους τοΰ 
οίνόφλυγος (56). *0 A. Hubner (57) όμιλών περί 
τοΰ συνδρόμου τοΰ Korsakow (Korsakousche psy- 
chose) ώς άλκοολικής ψυχώσεως (Alkoholpsy- 
chosen) καταλήγει, δπου άλκοολισμός καί έπιληψία 
έκεΐ καί άποχαύνωσις (Schwachsinn).

11. Ό  LOMBROSO άστόχως έδίδαξεν δτι ή πρός 
τό έγκλημα ροπή είναι πάντοτε επιληπτικής 
φύσεως.

'Η  ροπή πρός τό έγκλημα δέν είναι πάντοτε έπι- 
ληπτικής φύσεως. *0 Lombroso δέ άστόχως έδί- 
δαξε τοΰτο. *0 έκ γενετής έγκληματίας καί ό ήθικώς 
παράφρων έμφανίζει κρίσεις κατ’ αύτόν, ών ό χαρακτήρ 
είναι ή άμεσότης, ή περιοδικότης καί ή άλλόκοτος 
άντίθεσις τών συμπτωμάτων αύτών. Ή  διδασκαλία 
δμως τοΰ Lombroso είναι υπερβολική, διότι οί έγ- 
κληματίαι έμφανίζουσι μέν φαινόμενα πρός τά έπί 
έπιληπτικών, άλλά δέν είναι συμπτώματα έπιληψίας. 
Δέν πάσχουσι δέ ούτοι πάντες έκ τής νόσου ταύτης.

12. Ή  ποινική ευθύνη έπί έγκλημάτων.

Κατ’ άρχήν ένταΰθα δέν πρόκειται περί πάθους, 
ένθα τό πάθος αύτό, ώς τό τοΰ έρωτος π.χ., δέν είναι 
άκαταγώνιστον(58), άλλά περί ψυχικής νόσου (59).

Τυγχάνει δέ γνωστόν δτι άν δέν ΰπάρχη ψυχική 
νόσος ή άνωμαλία έπαγομένη τό άκαταλόγιστον ή

ήλαττωμένον καταλογιστόν, πάντες οί έγκληματοΰν- 
τες ένεκα τοΰ πάθους είναι υπεύθυνοι.

’Εν προκειμένω κατά τά έκτεθέντα ή ψυχική 
νόσος αδτη έπιφέρει παντελή άμνησίαν τής τελέσεως 
τής πράξεως. Ή  άμνησία δέ τών παραστάσεων τής 
τελέσεως τής πράξεως είναι χαρακτηριστικόν μόνον 
τών έπί διαταραχή τής συνειδήσεως έκδηλουμένων 
παρορμήσεων, οΐον τών λυκοφωτικών καταστάσεων 
τής έπιληψίας ώς έν προκειμένω καί μόνον. ’Άρα 
δέν καταλογίζεται ή πράξις είς τον πράξαντα (άρθ. 
34 Π.Κ.), έάν καί έφόσον διέπραξε ταύτην έν τή νο
σηρά ταύτη καταστάσει τών πνευματικών λειτουρ
γιών του.

'Η  διάγνωσις δμως αδτη έξαρτάται έκ τής έπι- 
στήμης, πείρας καί εύσυνειδησίας τοΰ έξετάζοντος 
είδικοΰ ψυχιάτρου, δστις πρέπει νά κρίνη έκ τής συ- 
νόλης προσωπικότητος τοΰ δράστου, ούχί δέ έκ μεμο
νωμένης λειτουργίας ή διαταραχής ταύτης (60).

1) Έκ τοΰ έπιλαμβάνω (Er Greifen) καταλαμβάνω,
κατακτώ. Έκ τοΰ αίνιδίου τών σπασμών (Krampfen) πού 
καταλαμβάνουν τύν πάσχοντα. Ε. K r a e p e l i n :  Psy-
chiatrie 1923 Τόμ. Ill σελ. 1023. Mauria de F l e u r y :  
Recherches Cliniques sur F Epilepsie et sur son traitement 
1900. P i n i: L’ Epilepsia eziologia patogenesi, cura 1902. 
J o l l y :  Epilepsie in Handburg der praktischen medizin 
sarbo der lentige stand der patrologie und therapie der 
epilepsie 1905. K e l m a n n :  Epilepsie und epilepsie-
behand lung.

2) R. W l a s s a k :  Grumdriss der alkohol-frage
Leipzig 1929 σελ 133 καί έπ.

3) Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατροδικαστική 1947 σελ.
241 καί έπ.

4) C o n r a d :  Handbuch D. Erbkr 3 1940 σελ. 119 
έπ.

5) Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατροδικαστική 1947σελ.
243 καί έπ. A. H o c h e :  Handbuch der Gerichtlichen
psychiatrie Berlin 1934 σελ. 484 καί έπ. K. B i r n b a u m :  
Kriminal psychologie Berlin 1931 σελ. 93 καί έπ. Τ ο ΰ  
α ύ τ ο ϋ :  Die Psychopathischen verbrecher Leipzig 1926. 
Ε. Κ ο κ ο λ ά κ η :  Αί ψυχικαί νόσοι ώς αιτία έγκλημάτων
(έναισ. διατρ.) 1972 σελ. 47. R. S o m m e r :  Krininal-
psychologie Leipzig 1904 σελ. 65 καί έπ. Γ. Φ ι λ ι π π ο- 
π ο ύ λ ο υ: Δυναμική ψυχιατρική 1971 σελ. 56.

6) R. S o m m e r :  Kriminalpsychologie Leipzig
1904 σελ. 30 καί έπ. A. H o c h  e: Eandbuch der Gerit- 
lichen psychiatrie Berlin 1934, σελ. 484 καί έπ. E. K r a e 
p e l i n :  Psychiatrie Leipzig 1923 Τόμ. 3, σελ. 808, 1026, 
1028, Μ. Στριγγάρη,: Ψυχιατροδικαστική 1947 σελ. 244 καί 
έπ. V ο g t: Die Epilepsie in kindersalter 1910.

7) R. S o m m e r :  Kriminalpsychologie σελ. 30 καί
έπ.

8) E. K r a e p e l i n :  Psychiatrie Leipzig 1923 Τόμ. 
Ill σελ. 808 καί έπ.

9) Ε. K r a e p e l i n :  Psychiatrie Leipzig 1923 Τόμ.
I ll σελ. 809 καί έπ. Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατροδικαστική 
1947 σελ. 244 καί έπ.

10) Ε. K r a e p e l i n :  Psychiatrie Leipzig 1923 .
Τόμ. Ill σελ. 808 καί έπ. Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατρο- 
δικαστική 1947 σελ. 245 καί έπ.

11) Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατροδικαστική 1947
σελ. 246 καί έπ.

12) Ε. K r a e p e l i n :  Psychiatrie 1923 σελ. 809 καί 
έπ.

13) Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατροδικαστική 1947 σελ. 
246 καί έπ.

14) Ε. K r a e p e l i n :  Psychiatrie 1923 Τόμ. Ill
σελ. 1125.

15) Ε. K r a e p e l i n :  Psychiatrie Τόμ. Ill σελ.
1125. Sommer: Kriminalpsychologie 1904 σελ. 65 καί έπ.

16) Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η :  Ψυχιατροδικαστική 1947 σελ. 
246 καί έπ. Γ. Φ ι λ ι π π ο π ο ύ λ ο υ :  Δυναμική ψυχιατρική 
1971 σελ. 56 καί έπ.

(Συνέχεια είς τήν σελ. 7β2 )
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΑΙ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η
Επιτίμου Συμβούλου τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου

Είς οίονδήποτε πολίτευμα ή όργά- 
νωσιν, είναι απαραίτητον να ύπάρχη 
Ινας ηγέτης, ώς άπαραίτητος είναι 
ή κεφαλή διά τό σώμα τοϋ άνθρώ- 
που, διά νά συντονίζη τάς κινήσεις 
του.

"Οσον δέ μεγαλύτερον είναι τό 
καθήκον, τόσον μεγαλυτέρα είναι 
καί ή άνάγκη της «ιεραρχίας» προϊ
σταμένων, άπδ τοϋ Διοικητοΰ ή Γε- 
νικοΰ Διευθυντοΰ, μέχρι καί τοϋ τε
λευταίου προϊσταμένου.

'Η ιεραρχία όμως είς τήν Διοίκη- 
σιν δημιουργεί πολλά ψυχολογικά 
προβλήματα, πού οφείλει ό διοικών 
νά τά γνωρίζη καί μάλιστα νά είναι 
είς θέσιν νά τά έπιλύη κατά τον κα
λύτερον τρόπον, εάν θέλη νά άπο- 
κομίζη τά ίκανοποιητικώτερα άπο- 
τελέσματα άπό τήν υπηρεσίαν ή τήν 
όργάνωσιν τήν οποίαν διοικεί

Είναι λοιπόν άπαραίτητον δπως 
6λοι οί άνήκοντες είς τήν ίεραρ- 
χικήν πυραμίδα προϊστάμενοι νά 
γνωρίζουν καλώς πώς νά χειρίζων- 
ται τόν άνθρώπινον παράγοντα. 'Η  
ΐκανότης δέ αυτή θεωρείται σπου- 
δαιοτέρα καί άπό αυτήν άκόμη τήν 
επαγγελματικήν τοιαύτην.

Αί άπαιτούμεναι διά τόν χειρισμόν
Ό  σ υ γ γ ρ α φ ε υ ς  ο ύ το ν  τ ο ϋ  άρθρου κ α ί  
εκ λ εκ τ ό ς  φ ίλ ο ς  τ& ν «"Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Χ ρ ο 

ν ικ ώ ν »  κ . Δ .  Μ α γ κ ρ ιώ τ η ς .

τοϋ άνθρωπίνου παράγοντος γνώσεις 
καί ικανότητες, συμπεριλαμβανό- 
μεναι είς τήν έννοιαν τοϋ διοικεΐν, 
άποτελοΰν σήμερον έπιστήμην, διότι 
ώς πράξεις τών άνθρώπων καί ή 
συμπεριφορά αύτών έναντι μιας κα- 
ταστάσεως προλέγονται συνήθως άπό 
τά κίνητρα τά όποια τά άτομα έχουν 
καί άπό τάς συγκινήσεις είς τάς 
οποίας ώς άνθρωποι τά άτομα 
ταΰτα ύπόκεινται.

'Η  συμπεριφορά δέ τοϋ προϊστα
μένου προς τούς ύφισταμένους του 
δημιουργεί, είς τήν έπαγγελματι- 
κήν τουλάχιστον ζωήν των, τούς 
καταλλήλους έρεθισμούς πρός ικά- 
νοποίησιν τών κινήτρων των. Αί 
άντιδράσεις τών ύφισταμένων είναι 
συνήθως άνάλογοι πρός τήν συμπερι
φοράν τοϋ προϊσταμένου των έναντι 
αύτών. Διά νά έπιτύχη λοιπόν τήν 
πρέπουσαν συμπεριφοράν τών ύφι- 
σταμένων του, ό προϊστάμενος πρέ
πει νά κινήση ταύτην καταλλήλως 
’Επί παραδείγματι:

Ιον. Διά νά πιστεύσουν οΐ υφι
στάμενοι είς τάς άγαθάς προθέσεις 
τοϋ προϊσταμένου των καί νά ενερ
γούν συμφώνως πρός τάς έπιθυμίας 
του, θά πρέπει νά έχουν άποκτήσει
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εμπιστοσύνην προς αυτόν.
2ον. Διά να είναι εις θέσιν ό προϊ

στάμενος ν’ άντιληφθή τήν ικανό
τητα καί τήν εύφυίαν των υφιστα
μένων του, θά πρέπει νά δίδη εις 
τούτους ευκαιρίας ώστε νά φανερώ
σουν τήν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν  των 
εις τήν εργασίαν των.

3ον. Θά πρέπει ό προϊστάμενος νά 
είναι ι κ α ν ό ς  νά έ ξ ο μ α λ ύ ν η  
π ρ ο σ τ ρ ι β ά ς  π ροσωπικής φύ- 
σεως, ώστε ν’ άποφεύγωνται άνω- 
μαλίαι κατά τήν έργασίαν, νά δ ι ο ρ- 
θ ώ ν η  λ ά θ η  κ α ί  σ φ ά λ μ  ατα, 
χωρίς ν’ άπογοητεύη νά έκνευρί- 
ζεται, νά οργίζεται ν’ άποθαρρύνη, 
ώς επίσης νά είναι ικανός καί ν ά τ ά 
π ρ ο λ α μ β ά ν η .

4ον. Νά είναι εις θέσϊν ν ά δ ι α- 
τ η ρ ή  τ ή ν  ψ υ χ ρ α ι μ ί α ν  
τ ο υ  καί νά καθησυχάζη τούς άλ
λους εις κρίσιμους περιστάσεις.

δον Νά είναι ικανός ν ά έ ξ α- 
σ φ α λ ί ζ η  τ ή ν  σ υ ν ε ρ γ  α— 
σ ί α ν οίωνδήποτε προσώπων.

6ον. Νά είναι εις θέσιν ν ά κ α- 
τ α ρ τ ί ζ η  ι κ α ν ο ύ ς  δ ι α δ ό -  
χ  ο υ ς.

’Οφείλει νά γνωρίζη νά διοική.
'Η  άσκησις της διοικήσεως είναι 

μεγάλη τέχνη ή, ώς αλλαχού έση- 
μειώσαμεν, είναι συνδυασμός τέχνης 
καί έπιστήμης, ή μάλλον Έφηρμο- 
σμένη ’Επιστήμη.

*0 άσκών τήν διοίκησιν οφείλει 
νά έχη τήν ικανότητα ν’ άναπτύση 
τήν προς τό άτομόν του εμπιστοσύ
νην τοϋ προσωπικού του, νά προ- 
καλή τήν άμιλλαν καί φιλοπρόοδον 
διάθεσίν του, νά προστατεύη τό προ
σωπικόν πού διοικεί άπό προστρι- 
βάς, νά συντονίζη, νά έκπαιδεύη, νά 
καταρτίζη τό προσωπικόν του, νά 
καταστέλλη τάς αντιδράσεις, νά 
έπιβάλλη κυρώσεις, νά χορηγή ήθι- 
κάς άμοιβάς.

ΠΟΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αί βασικαί άρχαί αί όποΐαι πρέ
πει νά διέπουν τήν δράσιν της δημο
σίας διοικήσεως είναι κατ’ άρχήν ή 
της ν ο μ ι μ ό τ η τ ο ς  καί της ά- 
π ο δ ο τ ι κ ό τ η ’τ ος .

' Η νομιμότης της ένεργείας άπο- 
τελεΐ βεβαίως τήν βάσιν καί τήν κυ
ρίαν άξίωσιν τοϋ Κράτους δικαίου. 
Δεν πρέπει όμως νά καταλήγη εις 
τον «φορμαλισμόν». Ούτος συνή
θως περιπλέκει μέ δίκτυον νομικών

διατυπώσεων καί τήν άπλουστέραν 
ύπόθεσιν. Καταπνίγει κάθε πρωτο
βουλίαν καί παραμερίζει ούσιαστι- 
κώς τήν διοικητικήν δραστηριότητα, 
ή οποία πρέπει ν’ άσκήται εντός των 
περιθωρίων των νόμων, μ’ ελευθε
ρίαν όμως κινήσεως.

Πλήν όμως της νομιμότητος της 
ένεργείας της Διοικήσεως, ή σύγ
χρονος έποχή άπαιτεΐ άπό αύτην 
εις ίσην τούλάχιστον γραμμήν, επι
τυχίαν καί άποδοτικότητα εις τό 
έργον της. ’Έγινε μάλιστα δεκτόν 
ότι ή Δημοσία Διοίκησις πρέπει νά 
έφαρμόζη τάς άρχάς τής οικονο
μίας καί άποδοτικότητος (Economy 
καί Efficiency), καθ’ δν τρόπον τάς 
εφαρμόζουν καί αί ίδιωτικαί οργα
νώσεις της οικονομικής ζωής.

■ Διοίκησις λοιπόν ή οποία περιο
ρίζεται νά κινήται άπολύτως εντός 
των ορίων τής νομιμότητος, χωρίς 
όμως νά έχη νά έπιδείξη επιτυχίαν 
τινά, δεν πραγματοποιεί τήν άπο- 
στολήν της, δεν έξυπηρετεΐ τον σκο
πόν διά τον όποιον έχει θεσπισθή. 
Είναι διοίκησις μέ πραρωπίδας.

Είναι άνάγκη συνεπώς οί άσκοΰν- 
τες τήν Διοίκησιν νά μή περιορίζων- 
ται εις τήν τυπικήν έφαρμογήν τών 
κανόνων δικαίου, νά έφαρμόζουν τού- 
τέστι ξηρώς καί τυφλώς τον νόμον, 
χωρίς νά ένδιαφέρωνται διά τήν επι
τυχίαν τοϋ έργου των, διότι ή τοιαύτη 
στάσις των άποτελεΐ ούσιαστικώς 
άρνητικήν ψυχολογικήν στάσιν, πού 
ίσοΰται μέ άδράνειαν καί άδιαφορίαν 
διά τον λαόν.

Πλήν όμως τών βασικών τούτων 
άρχών τής δράσεως τής Δημοσίας 
Διοικήσεως, υπάρχουν καί άλλαι.

Θά δημοσιεύσωμεν ένταΰθα ένα 
πρωτότυπον καί λίαν συνεπτυγμε- 
νον τύπον, άπό τό θαυμάσιον βι- 
βλίον τοϋ I. WILBOIS «Δοκίμιον 
έπί τής διεξαγωγής τών ύποθέ- 
σεων», σχετικώς μέ τάς βασικάς 
άρχάς τής Διοικήσεως. Είναι συν
τεταγμένος εις ύφος κάπως τηλε
γραφικόν, πού άποτελεΐ χρήσιμον 
μνημοτεχνικόν μέσον διά τον προϊ
στάμενον.

'Ο τύπος ούτος είναι ό έξής: «Ν ά 
μή κ ά μ ν η  τ ί π ο τ ε ,  ν ά  μήν  
ά φ ή ν η  τ ί π ο τ ε ,  ν ά  έ ν ε ρ -  
γή ώ σ τ ε  ν ά  τ ά  κ ά μ ν ο υ ν  
δ λ α».

Έ κ  πρώτης δψεως φαίνεται παρά
δοξος, άκόμη δέ καί άντιφατικός ό 
μνημοτεχνικές ούτος τύπος τής κα
λής διοικήσεως. ’Εάν όμως έμβα-

θύνωμε καί τον άναλύσωμε μέ προ
σοχήν θά διαπιστώσωμε τότε ότι 
περιέχει μερικάς άπό τάς βασικάς 
άρχάς τής καλής διοικήσεως.

Α ') «Ν ά μ ή  κ ά μ ν η  τ ί 
π ο τ ε »  εννοείται «μέ τά ίδια του 
τά χέρια». Κατ’ άρχήν, τοΰτο ισχύει 
διά τάς ίδιωτικάς επιχειρήσεις καί 
μάλιστα τάς βιοτεχνικάς. Δύναται 
όμως άπό μιας άπόψεως νά έφαρμο- 
σθή καί εις τήν Δημοσίαν Διοίκη- 
σιν, διότι δέν είναι ορθόν, οΰτε καί 
άποδοτικόν, τό νά θέλη ό προϊστά
μενος ν’ άσχολήται μέ δευτερευού- 
σας έργασίας, ένώ είναι δυνατόν καί 
ένδεδειγμένον νά τάς άναθέτη εις 
τούς ύφισταμένους του, ούτως ώστε 
νά έχη τον διαθέσιμον χρόνον νά 
άπασχολήται μέ ούσιωδέστερα ζη
τήματα, ώς είναι ό προγραμματι
σμός τής έργασίας, ή έποπτεία, ή 
καθοδήγησις, ό έλεγχος, ό συντο
νισμός κλπ.

Β ') «Ν ά μ ή ν  ά φ ή ν η  τ ί 
π ο τ ε »  εννοείται νά γίνεται χωρίς 
νά τό παρακολουθή καί νά τό έλέγχη. 
Καί ή άρχή αύτή ισχύει κατ’ άρχήν 
διά τάς ίδιωτικάς έπιχειρήσεις, πλήν 
όμως άπό τίνος άπόψεως είναι δυνα
τόν νά έφαρμοσθή καί εις τήν Δη
μοσίαν Διοίκησιν. ’Αποβλέπει δέ 
ή άρχή αύτή εις τον έλεγχον έκ μέ
ρους τοϋ προϊσταμένου τής πρωτο
βουλίας πού παρέχεται εις τούς 
υφισταμένους.

Ή  έπίβλεψις καί ό έλεγχος, χωρίς 
νά ταπεινώνεται ό ύφιστάμενος, άπο
τελεΐ τέχνην ό προϊστάμενος οφεί
λει. νά έλέγχη τά πάντα, νά γνωρίζη 
νά παρατηρή τόσον τό σύνολον, όσον 
καί τάς λεπτομέρειας, νά βλέπη τά 
σφάλματα, νά τά σημειώνη καί νά 
τά έπανορθώνη αμέσως.

Γ ') «Ν ά έ ν ε ρ γ ή  ώ σ τ ε  
νά τ ά  κ ά μ ν ο υ ν  όλ α», έν- 
νοεΐται οί συνεργάται καί οί ύφιστά- 
μενοί του. Ή  άρχή όμως αύτή δύ- 
ναται ν’ άποσυντεθή εις πολλά ρή
ματα, κατά τήν μέθοδον τοϋ Φα ι -  
γ ι ό λ :  π ρ ο β λ έ π ω ,  ό ρ γ  α—
ν ώ ν ω, δ ι α τ ά~σ σ ω, σ υ ν τ ο 
ν ί ζ ω ,  έ λ έ γ χ ω .  'Υπενθυμίζει 
δέ όλα αύτά καί άναπαριστα τήν 
εικόνα μιας καθαρά έγκεφαλικής 
έργασίας τοϋ προϊσταμένου. Πα
ρουσιάζει τον προϊστάμενον μιας 
έπιχειρήσεως κλεισμένον εις τό γρα- 
φεΐον του, βυθισμένον εις τάς σκέ
ψεις του, νά συλλαμβάνη ιδέας, πού 
θά μεταφρασθοϋν εις πράξεις διά μέ
σου τών συνεργατών του. Πλησίον 
του συσσωρεύονται πληροφοριαι,
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γραπταί ή προφορικαί. Το τηλέ- 
φωνον κτυπά αδιάκοπα. Αί γραφο- 
μηχαναί εργάζονται πυρετωδώς, οί 
συνεργάται του συνωθοϋνται πέριξ 
αύτοϋ μέ φακέλλους και στοιχεία. 
Καί ό κεντρικός έγκέφαλος δλων, 
δηλαδή ό επικεφαλής προϊστάμε
νος, μέ μερικές φράσεις, μέ χειρονο
μίες, τούς γνωρίζει τάς άποφάσεις 
του, τάς οποίας θά μεταβάλουν εκεί
νοι είς πράξεις, εις έργα, εις άγαθά.

Έάν δμως ό προϊστάμενος άντι- 
λαμβάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπον 
τό καθήκον, θά κινήται εις ένα κό
σμον άφηρημένον καί τελείως άφύ- 
σικον, δπου πολλοί κίνδυνοι τον 
καιροφυλακτοϋν, προ πάντων δέ ή 
έγκεφαλική ΰπερφόρτωσις καί ή 
ύπερκόπωσις.

Στην πραγματικότητα, ή άνωτέρω 
άρχή έχει τήν έννοιαν δτι ό προϊ
στάμενος, ό όποιος έφείλει νά ένεργή 
μέσω των υφισταμένων του, δέν θά 
πρέπει βεβαίως νά χάση τήν επαφήν 
του μέ τά συγκεκριμένα πράγματα, 
μέ τούς ζωντανούς άνθρώπους. Μέ 
τό νά κλείεται στο γραφεϊον του, 
έστω καί αν είναι συνδεδεμένος μέ 
τον έξω κόσμον, διά μέσου άναρι- 
θμήτων ήλεκτρικών συρμάτων, δέν 
είναι δυνατόν νά διοική μέ έπιτυ- 
χίαν. Καί τούτο, διότι μεταξύ των 
στοιχείων τής άποφάσεώς του τό 
σπουδαιότερον δέν είναι έκεϊνο πού 
έκφράζεται μέ αριθμούς ή σημεία. 
'Η πραγματικότης τήν οποίαν βλέ
πει, άκούει καί αισθάνεται, αυτή 
είναι πού προσδίδει στάς άποφά- 
σεις του καί τάς διαταγάς του τήν 
μεγαλυτέραν βαρύτητα καί άποτε- 
λεσματικότητα.

Καμμία έρευνα, όσονδήποτε λε
πτομερειακή καί αν είναι, δέν είναι 
δυνατόν ν’ άντικαταστήση τό ( ( μάτ ι  
τ ο ύ  ά φ ε ν τ ι κ ο  ϋ», κατά τήν 
κοινήν έκφρασιν, διότι εκείνος συλ
λαμβάνει άστραπιαίως καί ζυγίζει 
καί τά πλέον άδιόρατα καί άστάθ- 
μητα πράγματα. Διά τούτο έπιβάλ- 
λεται, δσοι διοικούν μικράς ή μεγά- 
λας έπιχειρήσεις, νά άφήνουν συ
χνότατα τό γραφεϊον των διά νά 
βλέπουν έκ τού πλησίον πώς εργά
ζονται οί υπάλληλοι καί οί έργάται 
των.

Καμμία μηχανή καί τίποτε άπολύ- 
τως δέν είναι είς θέσιν νά κάμη στήν 
εντέλειαν τήν έργασίαν ένός άνθρώ- 
που ευφυούς, πού κατέχεται άπό τήν 
ευγενικήν φιλοδοξίαν νά δράση καί 
νά υπηρέτηση τήν κοινωνίαν, πού 
είναι άφωσιωμένος είς τό καθήκον

του καί έχει πλήρη αϊσθησιν τής 
ευθύνης του, διότι άκόμη καί μέ τήν 
διαίσθησίν του είναι δυνατόν νά 
άνακαλύψη τί πρέπει νά είπή καί τί 
νά διατάξη τούς άλλους νά κάμουν.

Τρεις είναι οί τρόποι τού νά 
διοική ό προϊστάμενος:

Ιον. ό α υ τ α ρ χ ι κ ό ς
2ον. ό τ ή ς  ά π ο μ ο ν ώ σ ε ω ς
3ον. ό δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς .
'Ο α υ τ α ρ χ ι κ ό ς .  Είς άνω- 

μάλους καί κρίσιμους περιστάσεις, 
ώς έπί παραδείγματι είς περίπτωσιν 
ναυαγίου, ή άσκησις διοικήσεως άκυ- 
βερνήτου πλοίου κατά τρόπον αύταρ- 
χικόν δίδει καλά άποτελέσματα. Είς 
κανονικάς δμως περιπτώσεις είναι 
τελείως άπαράδεκτος, διότι οί άν
θρωποι δέν είναι αύτόματα άλλά 
ελεύθερα δντα, είναι προσωπικότη
τες μέ αξιοπρέπειαν καί ήθικήν ελευ
θερίαν.

Ό τ ή ς  ά π ο μ ο ν ώ σ ε ω ς .  Ό  
τρόπος ούτος διοικήσεως μαρτυρεί 
κατ’ άρχήν, πρόθεσιν τού διοικοΰν- 
τος ν’ άποφύγη κάθε ευθύνην τής θέ- 
σεώς του, ώς έπίσης καί πρόθεσιν 
νά έπιρρίψη τάς εύθύνας τυχόν άπο- 
τυχίας είς τούς υφισταμένους του. 
Δέν χρησιμοποιείται παρά μόνον 
άπό πρόσωπα άνίκανα διά τήν θέσιν 
πού κατέχουν, ή έμποτισμένα μέ 
πολλήν εμπάθειαν.

Είς τον δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν  τρό
πον διοικήσεως ό προϊστάμενος έν- 
σαρκώνει τήν ευθύνην τής όμάδος 
καί κάθε μέλους αυτής δπως εκπλη
ρώσουν τήν άποστολήν των. ’Ενδια
φέρον καί χαρακτηριστικόν σημεΐον 
τού τρόπου τούτου τής διοικήσεως 
είναι τό ν’ άναπτύση ό προϊστάμε
νος τό αίσθημα τής εύθύνης, τής 
πρωτοβουλίας καί τής άλληλεγγύης 
μεταξύ των μελών αυτής.

’Οφείλει νά προβλέπη καί νά 
προγραμματίζη

Είναι πασίγνωστον τό άξίωμα 
δτι «διοικεΐν έστί προβλέπειν»,. 
Εύθύς δμως ώς θά θελήση νά τό 
έφαρμόση ό προϊστάμενος, θά περι- 
κυκλωθή άπό πλήθος πειρασμών.

’Εάν πρόκειται περί ιδιωτικής 
έπιχειρήσεως, τό βασικόν πρό-- 
βλημα πού τίθεται στον νέον ιδίως 
έπιχειρηματίαν είναι, νά προβλέψη 
τά άναγκαΐα μέτρα, ώστε νά διατη- 
ρήση καί συνέχιση ή έπιχείρησις 
τήν λειτουργίαν της, ή νά προβλέψη 
τήν έπέκτασίν της. Έάν ύποχωρήση 
στον πρώτον πειρασμόν, τούτο ση

μαίνει δτι θά γίνη ένας «ρουτινιέ- 
ρης» πού ευχαριστείται νά έπανα- 
λαμβάνη μέ αύταρέσκειαν: «Θά συ- 
νεχίσω τάς μεθόδους πού άπεδέχθη- 
σαν καλαί. Δέν θ’ άλλάξω τίποτε. Ή  
έπιχείρησις μου είναι μετρία. 'Η 
φρόνησις επιβάλλει νά είμαι συν
τηρητικός». Λησμονεί δτι ύπάρ- 
χει κι’ ένα άλλο άξίωμα πού άπο- 
δεικνύεται συνήθως ορθόν, δτι δη
λαδή μία έπιχείρησις πού θά παύση 
νά προοδεύση, διατρέχει τόν κίν
δυνον νά καταστραφή.

Ώ ς γνωστόν, αί μέθοδοι παρα
γωγής καί πωλήσεως μεταβάλλον
ται διαρκώς. Έάν λοιπόν δέν προ- 
σαρμοσθή ή έπιχείρησις προς αύ- 
τάς, τότε οί άνταγωνισταί θά έπω- 
φεληθοΰν νά καταλάβουν τήν θέσιν 
της. Διά τούτο ό διοικών μίαν έπι- 
χείρησιν οφείλει νά προχωρή διαρ
κώς προς τά έμπρός.

"Αν πρόκειται περί τής Δημοσίας 
Διοικήσεως, τό κυριώτερον καθή
κον τού διοικητοΰ οίασδήποτε μο- 
νάδος είναι νά καθορίση τά μέσα 
καί τάς μεθόδους μέ τάς οποίας θά 
έπιδιωχθή ή πραγματοποίησις τού 
έπιδιωκομένου σκοπού. Είναι δέ 
αύτά, ό προγραμματισμός, ή κατάρ- 
τισις ένός πίνακος μελλοντικών ένερ- 
γειών. "Οσον άφορα τόν προγραμ
ματισμόν, θά πρέπει νά σημειωθή 
δτι ούτος προϋποθέτει έρευναν καί 
μελέτην τής φύσεως καί τής έκτά- 
σεως τής συγκεκριμένης άνάγκης, 
τού δεδομένου προβλήματος. Προϋ
ποθέτει δέ, π ρ ώ τ ο ν ,  τόν άκριβή 
καθορισμόν τού σκοπού πού έπι- 
διώκεται, ό όποιος καί θά κλιμα- 
κωθή κατά χρονικά στάδια, άπό τού 
άμέσου παρόντος μέχρι τού άπω- 
τέρου μέλλοντος. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  τόν 
προσδιορισμόν καί τήν άνάλυσιν 
τών μέσων διά τών οποίων θά έπι
διωχθή ή έφαρμογή τού καθορισθέν- 
τος σκοπού (π.χ. άνθρώπινος παρά
γων, οικονομικά καί υλικά μέσα πού 
θά διαθέτουν). Τ ρ ί τ ο ν ,  τήν πρό 
βλεψιν καί ύπολογισμόν τών πιθα
νών δυσχερειών πού ένδέχεται νά 
προκόψουν καί νά έπηρεάσουν τήν 
πραγματοποίησιν τού έπιδιωκομέ- 
νου σκοπού.

Μέ τόν καταρτισμόν τού προ
γράμματος, τό όποιον οφείλει νά 
προετοιμάζη ό προϊστάμενος οίασ
δήποτε μονάδος τής Διοικήσεως, κα
θώς καί κάθε έπιχειρήσεως, έπιτυ- 
γχάνονται τά έξής πλεονεκτήματα:

Ιον. Χρησιμοποιούνται δλα τά 
μέσα πού είναι διαθέσιμα.
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2ον. ’Εκλέγεται ό καλύτερος τρό
πος διά νά έπιτευχθή ό έπι- 
διωκόμενος σκοπός.

3ον. Ελαττώνονται ή καί απο
φεύγονται τα σφάλματα καί 
αί αδικαιολόγητοι καί άλλε- 
πάλληλοι ταλαντεύσεις καί με- 

ταβολαί.
4ον. Καταρτίζεται καί μορφώνε

ται καλύτερα επαγγελματι
κούς τό προσωπικόν.

Διά νά διατηρή δμως τό πρό
γραμμα την χρησιμότητα του, είναι 
άνάγκη νά έναρμονίζωνται κατά τα
κτά χρονικά διαστήματα αί μακρο- 
χρόνιαι προβλέψεις, συμφώνως προς 
τάς δημιουργουμένας έν τώ μεταξύ 
νέας συνθήκας.

’Οφείλει νά γνωρίζη νά διατάσση
'Ο ασκών την διοίκησιν δεν άσχο- 

λεϊται νά έκδίδη διαταγάς απλώς 
καί μόνον διά νά έ'χη την εύχάριστον 
νά διατάσση, άλλά διά νά δημιουρ- 
γήση στους υφισταμένους του τον 
πόθον της έκουσίας συνεργασίας, 
διά νά τούς κατευθύνη εις τήν πρα
γματοποίησή της άποστολής των.

’Εκείνο δμως πού έχει ιδιαιτέραν 
σημασίαν έν προκειμένω δεν είναι 
τόσον ή έκδοσις της διαταγής, δσον 
ή κατανόησις καί ή έκτελεσίς της. 
Διά τοϋτο ή διαταγή πρέπει νά είναι 
σαφής καί εύληπτος καί εί δυνατόν 
σύντομος. Κάθε διαταγή είναι δυνα
τόν νά παρανοηθή ή νά παρερμη- 
νευθή. 'Ως έκ τούτου πρέπει νά είναι 
πολύ σαφής. Ποτέ δεν πρέπει νά 
είναι αύθαίρετος ή αυταρχική, δια
τυπωμένη εις ύφος άλαζονικόν καί 
δικτατορικόν, ούτε δέ νά είναι πε
ριοριστική της άτομικής ελευθερίας.

Υπάρχουν προϊστάμενοι πού αι
σθάνονται δυσκολίαν εις τό νά εκδί
δουν διαταγάς. Φοβούνται μήπως 
προσβάλλουν κι’ εξοργίσουν τούς 
ύφισταμένους των. Διά τοϋτο πολ
λαπλασιάζουν τάς φραστικάς προ
φυλάξεις των, διατυπώνουν περι
φραστικούς τάς σκέψεις των, κι’ ένερ- 
γοϋν κατά τοιοΰτον τρόπον, ώς έάν 
νά ζητούν συγγνώμην διότι είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά έκτελοϋν τό καθήκον 
των ώς προϊστάμενοι. ’Ενίοτε, διά 
ν’ άποκρύψουν τήν δειλίαν των και νά 
διατηρήσουν τό γόητρόν των, κατα
φεύγουν εις στάσιν ψυχράν καί αι
νιγματώδη. Ψελλίζουν μερικάς λέ
ξεις άκατανοήτους καί σπεύδουν 
ν’ άπομακρυνθοϋν.

Τό κϋρος τών άνθρώπων τούτων 
είναι βεβαίως μηδαμινόν. ’Εάν, ώς

συμβαίνει συνήθως, οί ύφιστάμενοί 
των είναι «καλοί τύποι», θά κά
μουν πάντως τά καθήκοντά των 
άλλά κατά τρόπον νωθρόν καί άδιά- 
φορον, άπλώς καί μόνον διά νά 
μήν έχουν «ιστορίες». Προτιμούν νά 
ύπάρχη τό φάντασμα αυτό τοΰ προϊ
σταμένου, άφοΰ είναι τόσον ολίγον 
ενοχλητικός καί άπαιτητικός άπό 
οίονδήποτε άλλον. Έάν δμως μετα
ξύ τών υφισταμένων ύπάρχη κά
ποιο «στραβόξυλο», τότε ό δειλός, 
«κομπλεξικός» προϊστάμενος γε
λοιοποιείται καί χάνει κάθε ίχνος 
εξουσίας. Γίνεται τό «άνθρωπάκι», 
άληθινό παίγνιον τών υφισταμένων 
του.

Χρειάζεται, συνεπώς, πάντοτε τό 
μέτρον, ώστε νά μή μεταπίπτη ό 
προϊστάμενος άπό μίαν άδυναμίαν 
εις τό άλλο άκρον, τήν αύταρχικό- 
τητα. Νά είναι άπλοΰς, εύγενής, 
άλλά καί σταθερός. Νά δίδη πάντοτε 
τήν έντύπωσιν δτι αί διαταγαί του 
είναι τό προϊόν σοβαρας μελέτης 
καί ώριμου άποφάσεως, καί δτι 
άπαιτεΐ νά έκτελοΰνται μέ άκρί- 
βειαν.

'Ως έσημειώσαμεν καί προηγου
μένως, ή διαταγή, είτε γραπτή, είτε 
προφορική, θά πρέπει νά είναι σα
φής. Επίσης, νά είναι άκριβής καί 
συγκεκριμένη. "Αν είναι «διφορου- 
μένη», τότε θά παρερμηνευθή κατά 
τρόπον πού προσιδιάζει στήν νοο
τροπίαν τών υφισταμένων.

Διά τοϋτο, πριν ή διατυπωθή ή 
διαταγή, πρέπει ό έκδίδων νά σκε- 
φθή, νά ζυγίση τήν κάθε λέξιν του, 
ώστε νά είναι εις θέσιν νά έκφράση 
καθαρά τήν άπόφασίν του.

Αί σκοτειναί καί διφορούμεναι 
διαταγαί είναι ή κυριωτέρα αιτία 
πού γίνεται συνήθως συχνή έπανά- 
ληψίς των ύπό διαφόρους μορφάς. 
'Η  δέ πολλή φλυαρία τής διαταγής 
άποτελεΐ χαρακτηριστικήν άπόδει- 
ξιν τής κενότητος τοΰ πνεύματος 
έκείνου πού τήν εκδίδει.

Ά φ ’ ετέρου, δμως, ή μεγάλη λα- 
κωνικότης τής διαταγής είναι ενδε
χόμενον νά δημιουργήση άλλας δυ- 
σαρέστους συνεπείας. Δέν πρέπει 
νά λησμονήται δτι πάντοτε υπάρχει 
τό ορθόν μέτρον πού πρέπει νά τη- 
ρήται εις κάθε περίστασιν.

Εις τάς προφορικάς διαταγάς, ό 
τόνος τής φωνής πρέπει νά είναι 
σταθερός καί καθαρός. Μέ δλας 
δμως τάς καταλλήλους εις τήν περί- 
στασιν διακυμάνσεις. Μέ ώρισμέ-

νους ύφισταμένους καί στενούς συ- 
νεργάτας είναι δυνατόν νά έχη ό προϊ 
στάμενος φιλικάς σχέσεις, οπότε 
καί ό τόνος τής φωνής του θά είναι 
διάφορος. Πάντως, δταν πρόκειται 
διά τήν έκτέλεσιν καθήκοντος, τό 
όποιον είναι δύσκολον καί ένοχλη- 
τικόν, ό τόνος τής φωνής άς είναι 
ήρεμος καί έπιβλητικός.

'Η  ξηρότης τής φωνής συντελεί 
μερικές φορές εις τό νά έξουδετερώ- 
νωνται διαμαρτυρίαι. Πρέπει δμως 
ν’ άποφεύγεται οπωσδήποτε ό σκλη
ρός καί άγριος τόνος τής φωνής.

"Ενα λεπτής φύσεως ζήτημα, πού 
συνήθως άνακύπτει είς τάς μετά 
τών υφισταμένων σχέσεις τοΰ προϊ
σταμένου, είναι τό άκόλουθον: Π ρ έ- 
π ε ι  νά  ό μ ι λ ή  π ρ ο ς  α ύ- 
τ ο ύ ς  ε ι ς  τ ο ν  έ ν ι κ ό ν  α ρ ι 
θ μ ό ν ,  μ έ τ ό «σ ύ»; Κατ’ άρχήν, 
οχι, διότι τοϋτο άποτελεΐ πρόσ- 
κλησιν προς οικειότητα, έκτος αν ό 
ύφιστάμενος είναι νέος τήν ήλικίαν 
ή λόγω τής μακροχρονίου συνερ
γασίας έχουν δημιουργηθή στεναί 
φιλικαί σχέσεις μεταξύ προϊσταμέ
νου τών ύφισταμένων.

'Ένα άλλο σπουδαιοτάτης φύσεως 
θέμα είναι καί τό π ο ι ο ς  θ ά  έ- 
κ τ ε λ έ σ η  τ ά ς  δ ι α τ α γ ά ς  
π ο ύ  έ δ ό θ η σ α ν .  ’Ασφαλώς, οί 
υφιστάμενοι. ’Αλλά δέν πρέπει ποτέ 
νά λησμονήται, δτι ούτοι δέν είναι 
«πιόνια», τά όποια είναι δυνατόν νά 
έναλλάσσωνται μεταξύ των. Τό κάθε 
άτομον έχει τάς ίδικάς του ικανό
τητας, τάς ιδιαιτέρας κλίσεις, τήν 
ίδικήν του προσωπικότητα. Τήν στι
γμήν πού ό προϊστάμενος θά άπο- 
φασίση νά δώση μίαν διαταγήν, 
οφείλει νά έχη ύπ’ δψιν του καί ποιος 
υφιστάμενός του θά τήν έκτελέση. 
Θά πρέπει λοιπόν νά προσδιορίζη 
διά τήν κάθε έργασίαν καί τό κατάλ
ληλον δι’ αύτήν πρόσωπον. Καί διά 
κάθε πρόσωπον, τήν κατάλληλον 
έργασίαν. Είναι δυνατόν δμως νά 
συμβή ώστε κατά τήν διανομήν τών 
καθηκόντων νά άναθέση εις «ορισμέ
νους συνεργάτας του έργασίας πού 
είναι δυσάρεστοι καί όχι πολύ τι- 
μητικαί. "Ας προσπαθήση δμως 
ώστε οί υφιστάμενοί του νά μή 
αίσθάνωνται δτι ή έργασία των είναι 
κατωτέρας φύσεως, διότι καί ή τα
πεινότερη έργασία είναι δυνατόν καί 
πρέπει νά συνοδεύεται μ’ ένα αί
σθημα άξιοπρεπείας.

Καί μίαν τελευταίαν σύστασιν, 
ώς προς τό θέμα πού μάς άπασχο- 
λεΐ: Έάν ή έξουσία τοΰ προϊσταμέ-
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νου έξασκήται εις τό πλαίσιον μιας 
Ιεραρχίας, θά πρέπει νά σέβεται τάς 
βαθμίδας της. Ν’ άποφεύγη νά δίδη 
διταγάς άπευθείας προς τά έκτε- 
στικά έκεΐνα όργανα, τά όποια κα- 
νονικώς εύρίσκονται υπό την εξου
σίαν προϊσταμένου ένδιαμέσου, δη
λαδή μεταξύ τοϋ έαυτοϋ του καί άλ
λου.

Έ πί παραδείγματι, ό Γενικός 
Διευθυντής ν’ άποφεύγη νά δίδη δια- 
ταγάς άπευθείας προς τον Τμημα- 
τάρχην, άγνοών τον Διευθυντήν, υπό 
τάς άμέσους διαταγάς τοϋ όποιου 
υπηρετεί ούτος.
ε) ’Οφείλει νά είναι εις θέσιν ν’ 
άποκεντρώνη τάς εΰθύνας.

'Τό ζήτημα της άναλήψεως εύθυ- 
νών υπό τοϋ προϊσταμένου συνδέε
ται μέ τό συναφές προς αυτό θέμα 
της πρωτοβουλίας

'Ως προς τό ζήτημα είδικώς της 
άποκεντρώσεως των ευθυνών θά έξε- 
τάσωμε μίαν βασικήν αρχήν πού 
φαίνεται μέν έξαιρετικώς άπλή άλλά 
δυσκόλως εφαρμόζεται.

«'Ο προϊστάμενος οφείλει νά κά- 
μνη ό ίδιος εκείνο μόνον τό όποιον 
ό ύφιστάμενος δέν δύναται νά κάμη 
έξ ίσου καλά μέ αυτόν, ώστε νά 
είναι ελεύθερος ν’ άσχολήται μέ 
πράγματα τά όποια μόνος αύτός 
είναι Ικανός νά κάμη». Τήν αρχήν 
αυτήν* έθίξαμεν καί προηγουμένως 
Θά ήθέλαμε νά προσθέσωμε καί τά 
έξης:

Μολονότι ή άνωτέρω αρχή είναι 
πολύ άπλή καί αύτονόητη καί δέν 
προκαλεϊ άντιρρήσεις, έν τούτοις, 
στήν πραξιν δέν τυγχάνει συνήθως 
γενικής εφαρμογής.

Εις τάς ΐδιωτικάς ιδίως επιχει
ρήσεις καί κυρίως εις τάς βιοτεχνι- 
κάς, ό έπιχειρηματίας υποκύπτει 
εύκολα στον πε.ιρασμόν τοΰ νά κάμη 
ό ίδιος μερικάς έργασίας τάς όποιας 
έξ ίσου καλώς μέ αύτόν θά τάς έκα- 
μνεν ό υφιστάμενος, άπλώς καί μό
νον διά νά μή χάση τον καιρόν του, 
όπως τούλάχιστον νομίζει, μέ τό νά 
έξηγή εις τούς άλλους διά μακρών 
πώς θέλει νά γίνη ή συγκεκριμένη 
αύτή έργασία. ’Αλλά, μέ τόν τρό
πον αύτόν εύρίσκεται φορτωμένος μέ 
πλήθος δευτερευουσών έργασιών, πού 
τόν άπορροφοΰν καί τόν έμποδίζουν 
ν’ άφοσιωθη εις τά σοβαρώτερα κα- 
θήκοντά του. ’Εξ άλλου δέν πρέπει 
νά λησμονήται, ότι τό κάθε άτομον 
έχει περιωρισμένα δρια έργασίας, 
πού δέν είναι δυνατόν, άτιμωρητί, 
νά τά ύπερβή.

Λ Σ  ΓΙΝ Η  σήμερον ό άνε- 
^  μος κουβάρι, ας γίνη χρο
νογράφημα!... Εις τήν δόξαν 
τον παρόντος εισήλθαν πλήθη 
άσημάντων — όχι αυτός, πού 
τοϋ αξίζει! Ποιος μπορεί νά 
τόν φθάση, παρακαλώ, εις τάς 
άνεξαντλήτονς δεξιότητάς τον; 
Έθαύμασαν τήν καθολικότητα 
τής εποχής των σοφιστών καί 
τών μεγάλων μορφών τής ’Ιτα
λικής ’Αναγεννήσεως. "Έψαλαν 
τήν πολυμέρειαν τον Ίππίου 
καί τήν παντογνωσίαν τον Λ ε
ονάρδον Δαβίντσι. Μηδέν πάν
τα ταντα, προ τον γενικού

πνεύματος... τοϋ άνεμου. Είναι 
ούτος φοβερός πανταλαντοϋ- 
χος. Μέγας μουσικός. Μέγας 
ζωγράφος. Μέγας γλύπτης. 
Μέγας δραματικός σνγγρα- 
φεύς. Μέγας χοροδιδάσκαλος. 
Μέγας μηχανικός. Μέγας σα
τιρικός. Καί ό,τι άλλο θέλετε.

Διηγούνται, ώς γνωστόν, 
διά τόν Λεονάρδον Δαβίντσι, 
ότι κατεσκεύαζε μουσικά όρ
γανα, μέ τά όποια έπαιζε τάς 
πρωτοτύπους συνθέσεις τον, 
καί τά κατέστρεφε κατόπιν διά 
νά μή τοϋ πάρουν τό μυστικόν. 
Τί μικροδονλειές!.., Τίαστείος
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μάς φαίνεται μπροστά εις τον 
κοινότερον σορόκον!... Διά νά 
φτιάξη τά όργανά τον ό δημι
ουργός τής Τζοκόντας, μετε- 
χειρίζετο, υποθέτω, τά συνήθη, 
τά γνωστά υλικά, χορδάς και 
κοιλότητας. Ορίστε όμως αυ
τός ( ό σορόκος)  έσηκώθη την 
νύχτα καί άπό τά σκεβρωμένα 
παντζούρια μας κατεσκενασεν 
άρπες, άπό τις σκουριασμένες 
παλιοκλειδαριές φρυγικούς αυ
λούς, άπό τό τελευταίο ξυλα- 
ράκι, τό τελευταίο κλαράκι, 
φυλλαράκι καί άπό ένα δργα- 
νον. Καί άρχισε νά συνθέτη, νά 
παίζη, νά ένορχηστρώνη, με 
βαγνερικήν έμπνευσιν, θυέλλας 
καί καταστροφάς, επικούς ά- 
γώνας μεταξύ τιτάνων, μεγα
λοπρεπείς θρήνους, υπέροχα 
εμβατήρια, σονάτες, ρομαν- 
τσες, καπρίτσια!... Ή  αυλό
πορτα μεταβάλλεται εις... πρώ
τον βραβεΐον τοϋ κονσερβα
τουάρ. "Ενα μικρό, άδειανό βα
ρελάκι, δίδει ομοίως εξετάσεις 
βαθύφωνου με άξιώσεις εις τούς 
πρώτους βαθμούς. Ή  δε γυμνή 
ακακία στριγγλίζει ώς Μανιά- 
τισσα μοιρολογίστρα.

Εις τό πέλαγος πέραν, ενώ 
ή τεραστία ορχήστρα του έκτε- 
λεϊ, αυτός άναπτύσσει τό μέγα 
δράμα τής τρικυμίας. Που 
Σαίκσπηρ!... Πηγαίνετε εις τά 
πρακτορεία τής παραλίας νά τό 
διαβάσετε εις την σιωπήν τών 
υπαλλήλων, εις την άγωνίαν 
τών προσώπων αυτών, πού ζη
τούν, κάθε δύο λεπτά, πληρο
φορίας εις τά κύματα πού κα- 
βαλλικεύουν τά κρηπιδώματα 
καί γίνονται... περιπατηταϊτού 
πεζοδρομίου. 'Υπάρχουν εκεί 
κάτω σημεία,τής περιφερικής 
γραμμής, όπως αίφνης εις την 
πλατείαν ’Αλεξάνδρας, όπου 
εντελώς μπερδεύονται τά στοι
χεία. Ποια είναι ή ξηρά; Καί 
ποια ή θάλασσα; ’Αγνοώ. Τό 
τράμ προχωρεί εντός άφρών

ώς άτμάκατος. Μετά την τρα
γωδίαν ιδού τό χοροδιδασκα- 
λεϊον... Οί βάρκες χορεύουν 
γουάν στέπ, τά νερά, τά πανιά 
ομοίως. 'Ως καί αυτή άκόμη, 
φίλε μου, ή χωριάτισσα, ή κου- 
λουριώτικη ψαροπούλα, με τό 
κόκκινο πανί πού είναι φου
σκωμένο σάν στήθος νταρντά
νας, εγκαταλείπει τά πάτρια 
καί δοκιμάζει στά κύματα τούς 
νέους χορούς! Τί είπεν ό ’Αρχι
μήδης; Δός μοι πά στώ καί τάν 
γάν κινάσω; Σπουδαίο πράγ
μα!... 'Ο σορόκος έδώ κινεί τά 
πάντα χωρίς μοχλόν καί ύπο- 
μόχλιον. 'Ως μέγας μηχανικός 
θεάτρου έχει κουρδίσει έμψυχα 
καί άψυχα, πλεούμενα, κύματα, 
πανιά, σύννεφα, δένδρα. Κοι
τάξετε αυτά τά νέφη πού περ
νούν καί φεύγουν ώς πηδαλιου- 
χούμενα καί άπό κάτω τά δέν
δρα πού τούς κάνουν σήματα 
κινδύνου μέ τά κλαριά των, ώς 
ναυαγοί. Καί κατόπιν σάς ομι
λούν περί Ράϊγχαρτ καί Ζε- 
μιέ!...

'Ο δρόμος γίνεται ατελιέ. 
'Ο άνεμος εδώ είναι γλύπτης. 
Παραλαμβάνει αυτό τό μέτριον 
πράγμα, τό γυναικεϊον σώμα, 
ντυμένο καί κατασκευάζει αμέ
σως εν άγαλμα. Εις κάθε πνοήν 
δίδει καί άπό μίαν Νίκην τής

Σαμοθράκης, άπό ένα νέον άρι- 
στούργημα γραμμής καί πτυ- 
χώσεως. 'Ημέρα σορόκου είναι 
πανήγυρις τού σώματος. Πέντε 
κτυπήματα τής σμίλης του άρ- 
κούν διά νά πέσουν σεμνοτυφίαι 
πολλών αιώνων. Ίδέτε αυτήν 
τήν νέαν μέ τ’ όμπρελλϊνο πού 
λάμπει, τό μποτίνι πού λάμπει, 
στο πεζοδρόμων πού ό νοτιάς 
έχει στιλβώσει. Δεν κοντοστέ
κει διόλου. Παραδίδεται εις τάς 
θωπείας τοϋ ανέμου μ’ εμπι
στοσύνην. ”Εχει σώμα. Κοιτάτε 
τώρα τήν άλλην: Μά κυρία! Τί 
άσυγχώρητον λάθος! 'Ο καιρός 
αυτός δεν είναι γιά σάς. ’Εδώ 
πρόκειται περί Ροντέν, είναι η
μέρα μοντέλλων. Μόνον αυτά 
έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας. 
’Ενταύθα ό άνεμος μεταβάλλε
ται εις άμείλικτον καρικατου
ρίσταν. 'Η  κοντοποδαροϋσα, ή 
όποια προσεπάθει ν’ άποφύγη 
τήν πνοήν του, αρπάζεται, 
στραπατσάρεται, γελοιογρα- 
φείται πάραυτα. Τό φόρεμα πού 
έκάλυπτε φιλανθρώπως μερικά 
πράγματα, επαναστατεί. Καί 
δύο έλεφαντιώντα πόδια εμφα
νίζονται τρομερώτατα. ’Α λλ’ 
ιδού επίσης ένας κύριος, ό ό- 
πο Ιος έχει καταπιή μίαν στέκαν 
μπιλιάρδου. Είναι σοβαρός, πο
ζάτος, μεγαλοπρεπής. Είναι τό 
συντακτικόν. Κατεβαίνει μέρε- 
διγκόταν καί σκληρόν. 'Ο σο
ρόκος, ώς πάς καλλιτέχνης ά
ξιος τοϋ ονόματος, είναι δυνα
τόν νά χωνέψη ποτέ αυτήν τήν 
σοβαρότητα;... Γίνεται γαυ- 
ριάς. Φάπ! Μιά καπελλιά. Τοϋ 
αρπάζει τό σκληρό, τοϋ τό κυλά 
στις λάσπες, τον κάνει νά τρέ- 
χη πίσω του. ”Ενας μέλλων υ
πουργός, ένας υποψήφιος πρε
σβευτής, ένας επίδοξος καθη
γητής τού Πανεπιστημίου, κα
ταδιώκουν τό καπέλλο του εις 
τήν όδόν Σταδίου!... Αγαπητέ 
σορόκδ, σοϋ εϊμεθα ενγνώμο
νές γ ι’ αυτό τό γλέντι.
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Η ΑΓΩΓΗ τών παιδιών είναι σήμερα 
τό ύπ’ άριθ. 1 πρόβλημα τών γονέων 
πού έχουν έπίγνωσι τής αποστολής

των.
Βέβαια δέν είναι μόνον πρόβλημα, 

αλλά καί ένα άπό τά κυριώτερα καθή
κοντα τών γονέων, θά έλέγαμε τό κυριώ- 
τερο. Έπίγνωσι τού καθήκοντος αύτού 
έχουν νομίζομε οί περισσότεροι άπό τούς 
γονείς, έκτος βέβαια άπό ώρισμένες, 
δυστυχώς όχι σπάνιες, έξαιρέσεις άν
θρωπον πού έφεραν παιδιά στόν κόσμο 
χωρίς νά σκέπτονται τή σημασία πού 
έχει τό γεγονός αυτό. "Αλλοι πάλι, ένώ 
έπιθυμούν νά έχουν τά παιδιά τους καλή 
άγωγή, δέν έχουν τή θέλησι νά φροντί
σουν οί ίδιοι γι’ αύτό. Εύτυχώς, στήν 
Ελλάδα τουλάχιστον, οί άνθρωποι αύτοί 
είναι λίγοι. Οί περισσότεροι άντιλαμβά- 
νονται τις ύποχρεώσεις πού έχουν έναντι 
τών παιδιών των καί θέλουν νά τις έκ- 
πληρώσουν. Τέτοιοι γονείς βρίσκονται 
σ’ όλες τις τάξεις, άπό τούς πιό μορφω
μένους μέχρι τούς πιό άπλοϊκούς, πού 
θυσιάζονται νύχτα μέρα γιά νά κάμουν 
τό παιδί τους «άνθρωπο». Έλέχθη κά
ποτε, ότι άποστολή τού γάμου μέσα στό 
σύγχρονο κόσμο είναι νά βοηθήση στή 
δημιουργία τού άρτιου άνθρώπου. Τολ
μούμε νά πούμε, ότι έπίγνωσι τής άπο- 
στολής αύτής έχουν οί περισσότεροι 
τίμιοι "Ελληνες γονείς, όσο άπλοϊκοϊ 
καί άν είναι.

Βέβαια δέν υπάρχει καμμιό άμφιβολία 
πώς ή ύποχρέωσις αύτή τών γονέων νά 
δώσουν τήν κατάλληλη άγωγή στά παιδιά 
τους συνεπάγεται μεγάλες εύθύνες. ’Αλλά 
πρέπει νά όμολογήσωμε, ότι τόσο στό 
παρελθόν όσον καί σήμερα ή εύθύνη αύτή 
τών γονέων ύπήρξε άντικείμενο μάλή-

Υπό τοΰ κ. Γ. Α. ΠΕΡΡΗ*

λον έναυσμα γιά κριτική ώς έπί τό πλεϊ- 
στον άνεύθυνη καί γιά λιθοβολισμούς 
άπό παράγοντας πού τις περισσότερες 
φορές δέν έχουν πείρα τοΰ θέματος. Γιά 
κάθε παρεκτροπή τών νέων κατηγοροΰν- 
ται άβασανίστως οί γονείς, χωρίς καμμιά 
έπιείκεια. Δέν θέλομε βέβαια νά πούμε 
πώς οί γονείς είναι άμέτοχοι τής εύθύνης 
γιά τις παρεκτροπές αύτές. 'Αλλά θέ
λομε νά τονίσουμε ότι πρέπει πάντοτε νά 
λαμβάνωνται ύπ’ δψιν οί σοβαρές δυσκο
λίες καί τά προβλήματα πού συναντούν 
οί σημερινοί γονείς γιά τήν άγωγή τών 
παιδιών των. Καί σκοπός τοΰ άρθρου μας 
είναι νά έκθέση τις δυσκολίες καί τά 
προβλήματα αύτά σάν βοήθημα γιά τή 
μελέτη τοΰ σπουδαίου θέματος τής άγω-
Υής·

Πνευματικά σκεπτόμενοι γονείς μέ 
πείρα έπί τών δυσκολιών αύτών είναι οί 
πιό αρμόδιοι γιά νά άσκήσουν κριτική 
έπί τοΰ κατά πόσον οί γονείς έκπληρώ- 
νουν σήμερα τις υποχρεώσεις των στόν 
τομέα αυτόν. Καί μιά τέτοια κριτική 
πρέπει ν’ άσκήται μέ δέος καί μέ αίσθημα 
ευθύνης καί σεβασμού πρός τούς γονείς 
οί όποιοι άγωνίζονται γιά τά παιδιά των. 
Γι’ αύτό, όπως είπαμε στό άρθρο αύτό, 
άποφεύγοντας κάθε κριτική ή ύπόδειξι 
λύσεων, θά έξετάσωμε τήν άγωγή τών 
παιδιών ώς πρόβλημα μάλλον καί θά 
μιλήσωμε γιά τις δυσκολίες πού συναν
τούν σήμερα οί γονείς, όχι βέβαια γιά 
νά τις έξαντλήσωμε, άλλά γιά νά συνεισ- 
φέρωμε καί μείς στήν προσπάθεια πού 
καταβάλλεται σήμερα γιά νά βοηθηθή 
ή νεολαία.

Ή  πρώτη δυσκολία έγκειται στή δια
φορά μεταξύ τών περασμένων έποχών 
καί τής σημερινής. Ή  άγωγή τών παιδιών

παρουσιάζεται εύκολώτερη σέ προηγού
μενες έποχές όπου ή πατρική έξουσία 
ήτο άποδεκτή άσυζητητί. 'Αλλά τό γε
γονός ότι ή άγωγή αύτή έπεβάλλετο κατά 
κάποιον τρόπον, μας έπιτρέπει νά θέσωμε 
ύπό άμφιβολίαν τήν γνησιότητά της. 
Στή σημερινή έποχή, ή άγωγή τών παι
διών άποτελεϊ πρόβλημα κατά πολύ δυ- 
σκολώτερο. Σήμερα, ή πατρική έξουσία 
έχει στήν ούσία χάσει τήν δύναμι πού 
είχε άλλοτε, λόγιο τής έξελίξεως πού 
έσημειώθη στό θεσμό τής οικογένειας 
κατά τούς τελευταίους καιρούς.

’Αλλά ή χαλάρωσις αύτή τής πατρικής 
έξουσίας καί γενικώτερα τής έξουσίας 
καί τής έπιβολής τών γονέων πάνω στό 
παιδί, πού μέ όλα τά μειονεκτήματά της 
άποτελοΰσε τό μέσον γιά τοΰ όποιου 
οί γονείς έπραγματοποιοΰσαν τήν άγωγή 
τών παιδιών των, δημιουργεί σήμερα τήν 
άνάγκη ένός άντισταθμίσματος πού είναι 
δύσκολο νά βρεθή. Γιατί ή χαλάρωσις 
αυτή δέν όφείλεται τις περισσότερες 
φορές στήν άδυναμία ή άδιαφορία τών 
γονέων— άν καί υπάρχουν περιπτώσεις 
πού συμβαίνει καί αύτό— άλλά κυρίως 
στή διαμόρφωσι τοΰ περιβάλλοντος καί 
τής κοινωνίας στούς καιρούς μας.

Καί τέτοιο άντιστάθμισμα μπορεί βέ
βαια νά είναι τό κύρος τής προσωπικό- 
τητος τών γονέων, οί όποιοι θά προβάλ
λουν ώς παράδειγμα γιά τά παιδιά των 
καί θά συμβάλλουν στήν διαπαιδαγώγη- 
σι άνθρώπων έλευθέρων. Πράγμα πού 
προϋποθέτει τήν άρτια διαμόρφωσι τής 
προσωπικότητος αύτής πού είναι πάλι 
ζήτημα παιδείας καί άγωγής τών ίδιων 
τών γονέων.
* Έκ τοΰ περιοδικού « ΣΤΖΗΤΗΣΓΣ »
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Ώστε βλέπομε δτι άντίθετα άπ’ δ,τι 
συνέβαινε στις παλαιότερες έποχές δπου 
οί γονείς, κυρίως δέ ό πατέρας, έπέβαλλε 
τή θέλησή του χωρίς δυσκολία, σήμερα 
αυτό είναι άδύνατο νά γίνη χωρίς προη
γουμένως νά έχη κατορθώσει ό γονεΰς 
νά προβάλη μέσα στήν ψυχή τοϋ παι
διού του τήν προσωπικότητα τήν δική 
του. Καί όσο περισσότερο καλλιεργημέ
νη είναι ή προσωπικότης αύτή, τόσο πε
ρισσότερο κϋρος θά έχη μέσα στήν ψυχή 
τοϋ Λαιδιοϋ.

Άντίθετα, ή έπιβολή τών γονέων δταν 
γίνεται άναγκαστικά, χωρίς νά υπολογί
ζεται ή άποδοχή της έκ μέρους τών παι
διών καί χωρίς σεβασμό τής προσωπικό
τητάς των, όδηγεϊ σέ τραγική άποτυχία.

’Αποτέλεσμα μιας τέτοιας έπιβολής θά 
είναι ή ή έπαναστατικότης τοϋ παιδιού, 
άν είναι είλικρινές, ή ή άκρα υποκρισία. 
Καί υπάρχουν δυστυχώς πολλά παιδιά 
σήμερα πού λόγφ διαφοράς άντιλήψεων 
πρός τούς γονείς είτε έρχονται καθημε
ρινώς σέ σύγκρουσι μέ αύτούς, είτε προσ
ποιούνται μέν δτι ύπακούουν, στήν πρα
γματικότητα, δμως, κάμνουν άκριβώς τά 
άντίθετα μέ δ,τι τούς ύποδεικνύουν οί 
γονείς των. Επομένως, στή σημερινή 
έποχή, μόνο ή προσωπικότης, τό κϋρος 
καί κυρίως τό παράδειγμα τών γονέων 
είναι τά άποτελ’εσματικά μέσα μιας γνή
σιας άγωγής τών παιδιών.

Έδώ πρέπει νά ποΰμε δτι αύτό άκριβώς 
είναι τό δυσκολώτερο πρόβλημα γιά 
τούς γονείς, &ν λάβη κανείς ύπ’ δψιν τήν 
προσπάθεια, τήν προσοχή καί τούς άγώ- 
νες πού πρέπει νά καταβάλη ένας γονεύς 
γιά νά καταρτισθή καί νά μορφώση ό ίδιος 
μίαν άρτίαν προσωπικότητα, τής όποιας 
τό κϋρος θ’ άκτινοβολή καί στά παιδιά

του, άφ’ έτέρου δέ νά έπιδράση έπάνω 
στόν χαρακτήρα καί στήν ψυχή τών παι
διών του, ώστε νά έπιτύχη νά τούς δώση 
τήν πρέπουσα άγωγή καί κατεύθυνσι γιά 
τό μέλλον. "Οσο δύσκολος δμως καί άν 
είναι ό δρόμος αύτός είναι έν τούτοις 
ό μόνος γνήσιος δρόμος πρός τήν έπι- 
τυχία. Ή  άγωγή, δπως καί κάθε τι πού 
άνάγεται στήν πνευματική σφαίρα, δέν 
κατορθώνεται άπλώς μέ τήν έπιβολή άλλά 
μέ τήν έμπνευσι. Ή  έλευθερία, πού έδη- 
μιούργησαν οί έξελίξεις τής οικογένειας 
κατά τούς τελευταίους καιρούς, άναγ- 
κάζει τούς σημερινούς γονείς νά προσανα- 
τολισθοϋν πρός μιά νέα κατεύθυνσι δπου 
ή έλευθερία αύτή θά χρησιμοποιηθή 
σάν μέσο άγωγής, άντϊ νά άντιμετωπί- 
ζεται σάν έμπόδιο. ’Αντί δηλαδή νά 
τρομοκρατήται ό σημερινός γονεύς καί 
νά θεωρή τήν έλευθερία τών παιδιών— 
δηλαδή τήν καλώς έννοουμένην έλευ
θερία καί δχι τήν άσυδοσία— σάν κάτι 
πού πρέπει πάση θυσία νά περιορισθή, 
καλύτερα είναι νά ύποδείξη στό παιδί 
πώς νά χρησιμοποιή τήν έλευθερία του 
γιά τήν διαμόρφωσι τής προσωπικότητάς 
του. Νά τοϋ ύποδείξη δτι είναι έλεύθερο 
δχι γιά νά γίνη δοϋλος τών ένστικτων 
του καί τών ρευμάτων τής στιγμής, άλλά 
γιά ένα άγώνα πού θ’ άνεβάση τήν προ
σωπικότητά του καί θά τό κάμη πραγμα
τικά άνθρωπο. Νά τοϋ ύποδείξη άκόμη 
καί τήν άνάγκη τής πειθαρχίας, ή όποια, 
χωρίς νά καταργή τήν έλευθερία, είναι 
άπαραίτητη γιά νά διατηρήται ή τάξις 
μέσα σέ κάθε ώργανωμένο σύνολο.

Βέβαια δέ θά θέλαμε νά δώσωμε τήν 
έντύπωση στόν άναγνώστη δτι ή έπιβολή 
τών γονέων πάνω στό παιδί είναι κάτι 
πού πρέπει νά έξοστρακισθή. ’Απεναν

τίας, θά έξακολουθή πάντα νά άποτελή 
ένα μέσον χρησιμώτατο γιά τήν άγωγή 
τοϋ παιδιοϋ. ’Εκείνο πού θέλομε νά τονί- 
σωμε είναι δτι άποτελεϊ γιά τόν γονέα 
ένα μεγάλο πρόβλημα τό πώς θά άσκηθή 
ή έπιβολή έκεί πού χρειάζεται, στή ση
μερινή έποχή δπου τό περιβάλλον είναι 
τόσο έχθρικό γιά τήν άσκησί της. Καί 
μέ τό νά λέμε άπλώς πώς οί γονείς πρέπει 
νά έπιβάλλωνται στά παιδιά τους, δέν 
δίνουμε λύσι στό πρόβλημα οϋτε βοηθού
με τούς γονείς.

Τό πρόβλημα τής άγωγής δέν παρου
σιάζει τήν ίδια όξύτητα στίς διάφορες 
ήλικίες τοϋ παιδιού. Είναι εύνόητο δτι 
δσο μικρότερο είναι τό παιδί, τόσο εύ- 
κολώτερο είναι γιά τόν γονέα νά χρησι- 
μοποιήση τήν έπιβολή του άλλά καί τήν 
ίδια τήν προσωπικότητά του γιά νά δώση 
τήν κατάλληλη άγωγή στό παιδί του.

Στήν μικρή ήλικία μέχρι, άς ποΰμε, 
12 έτών, τό παιδί έχει τήν τάσι νά μιμή- 
ται τούς γονείς καί νά μή ύφίσταται καί 
τόσο τήν έπίδρασι τοϋ περιβάλλοντος. 
Γι’ αύτό καί ή άγωγή είναι εύκολώτερη 
στή νηπιακή καί τήν παιδική ήλικία. 
Είναι βέβαια ζήτημα ύπομονής καί προ
σοχής έκ μέρους τών γονέων, άλλά δέν 
παρουσιάζει τις δυσκολίες πού δημιουρ
γεί ό σχηματισμός τής προσωπικότητος 
τοϋ μεγάλου παιδιοΰ. Γιατί, σέ μικρή 
ήλικία, τό παιδί είναι πιό συνδεδεμένο 
μέ τό σπίτι καί τήν οίκογένεια. Καί αύτό 
άποτελεϊ γιά τούς γονείς ένα πολύτιμο 
βοήθημα στήν προσπάθειά των νά δώ
σουν τήν κατάλληλη άγωγή στά παιδιά 
των. Σ’ αύτή τήν ήλικία είναι άπαραίτητη 
ή έπιβολή τών γονέων γιατί καί ή κρίσις 
τοϋ παιδιοϋ δέν είναι άκόμα άνεπτυγμένη
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ώστε νά μπορή νά διακρίνη μόνο του 
τό καλό άπό τό κακό καί άκόμη γιατί ή 
έπιβολή αυτή είναι ώς έπϊ τό πλείστον 
παραδεκτή άπό τό παιδί πού είναι όπως 
είπαμε άκόμη συνδεδεμένο μέ τούς γο
νείς του καί άναγνωρίζει έστω καί άσυ- 
ναίσθητα τό κύρος τους.

Δυστυχώς όμως όσο καί δν κατορθώση 
ό γονεύς νά βάλη τό παιδί του σέ καλό 
δρόμο κατά τήν παιδική ήλικία, τίποτε 
δέν μάς έγγυάται ότι αύτό θά παραμείνη 
στό δρόμο αύτό καί όταν μεγαλώση. 
Γιατί όσο μεγαλώνει τό παιδί, τόσο έπι- 
δράσεις καί άντιλήψεις ξένες πρός τό 
οικογενειακό περιβάλλον εισέρχονται 
μέσα στήν ψυχή του καί περιβαλλόμενες 
μέ τήν αίγλη τού καινούργιου, ζητούν 
νά κατακτήσουν έδαφος. Κι’ δν λάβωμε 
ύπ’ δψιν πόση διάδοσι έχουν σήμερα 
τά γκαγκστερικά άναγνώσματα, τά όκα- 
τάλληλα θεάματα, πού άπό τόν κινηματο
γράφο μπήκαν τώρα δυστυχώς καί στήν 
τηλεόραση θά διαπιστώσωμε τί φοβερό 
έχθρά έχει νά άντιμετωπίση ό σημερινός 
γονεύς στήν προσπάθειά του γιά τήν άγω- 
γή τών παιδιών του.

Έτσι οι μεγαλύτερες δυσκολίες τών 
γονέων πάνω σ’ αύτό τό θέμα παρουσιά
ζονται στήν προεφηβική ήλικία. Τό 
παιδί τότε άρχίζει νά σχηματίζη τις 
δικές του άντιλήψεις γιά τή ζωή. Βέβαια 
οί άντιλήψεις αυτές μπορεί νά μή είναι 
πάντα τό άποτέλεσμα ένός διαλόγου 
μέσα του. Ό  διάλογος αύτός γίνεται συνή
θως άργότερα. Πάντως τις θεωρεί πιά 
σάν δικές του άντιλήψεις καί όχι σάν 
προβολή τών άντιλήψεων τών γονέων 
του. Καί όσο προχωρεί πρός τήν έφηβική 
ήλικία τόσο έχει τήν τάσι νά προσέχη 
περισσότερο τό περιβάλλον του καί τις 
άντιλήψεις πού διαφέρουν άπό τήν κο
σμοθεωρία τών γονέων του. Είναι ή έπο- 
χή πού τό παιδί, όπως είπαμε, άρχίζει νά 
δημιουργή τή δική του άντίληψι περί 
ζωής, τή δική του κοσμοθεωρία. ’Εδώ 
λοιπόν παρουσιάζεται μιά άπό τις μεγα
λύτερες δυσκολίες τών γονέων στό ζή
τημα τής άγωγής τών παιδιών. Γιατί είναι 
πιά ή έποχή πού ό γονεύς θά πρέπει νά 
προσπαθήση, πάση δυνάμει, νά κατευθύνη 
τό παιδί πρός υγιείς άντιλήψεις καί νά 
μή τό άφήση νά παρασυρθή άπό τό 
ρεύμα τής καταπτώσεως πού περνάει 
δίπλα του όρμητικό. Ό  γονεύς μπορεί 
νά χρησιμοποιήση τήν έπιβολή— κι’ 
αύτό όχι πάντοτε— γιά νά έμποδίση 
τό παιδί νά πάη κάπου ή νά κάνη κάτι 
πού δέν πρέπει. ’Αλλά δέ μπορεί νά τού 
έπιβάλη— παρ’ όλον ότι ύπάρχουν γο
νείς πού προσπαθούν, ματαίως βέβαια, 
νά τό κάμουν— τό τί θά σκέπτεται ή 
τό τί θά πιστεύη.

Μιά άλλη σπουδαία δυσκολία πού 
συναντά ό γονεύς γιά τά παιδιά αύτής 
τής ήλικίας είναι ή έκλογή φίλων. 'Η 
έκλογή αύτή έχει μεγάλη σημασία γιά 
τήν άγωγή τών παιδιών. Καί έδώ τό πρά 
γμα είναι δύσκολο, γιατί τό παιδί έχει 
τήν τάσι νά διαλέγη τούς φίλους πού θέ
λει καί προτιμά μόνο του καί όχι έκεί- 
νους πού προτείνουν οί γονείς. Δυστυχώς 
πολλοί γονείς γιά ν’ άντιμετωπίσουν 
όλα αύτά τά προβλήματα καταφεύγουν 
στον έξαναγκασμό. ’Αλλά ό έξαναγκα- 
σμός άφ’ ένός σημαίνει άποτυχία καί 
άφ" έτέρου είναι ή μέθοδος τής ήσσονος 
προσπάθειας. Ή  πειθώ καί ή άκτινο- 
βολία είναι ή όρθή άλλά καί ή δύσκολη

όδός, ή «στενή πύλη», ή όποια καί μόνη 
μπορεί νά όδηγήση στήν έπιτυχία.

Μία άλλη μεγάλη δυσκολία γιά τήν 
άγωγή τών σημερινών παιδιών καί ιδίως 
τών έφήβων άποτελεί ό κονφορμισμός, 
ή τάσις συμμορφώσεως πρός τόν πολι
τισμό τής έποχής. Ή  τάσις αύτή πρός 
τό μοντέρνο είναι τόσο έντονη στή ση
μερινή νεολαία, ώστε έπισκιάζει κάθε 
προσπάθεια τού γονέως νά κατευθύνη 
τό παιδί στό δρόμο τής λογικής. Κι’ έδώ, 
πολλές φορές, οι γονείς, προσπαθοΰντες 
ν’ άνακόψουν τήν τάσι αύτή στό παιδί 
τους, φθάνουν στό άλλο άκρο καί άπορ- 
ρίπτουν κάθε τι πού θεωρούν μοντέρνο 
καί άν άκόμη πρόκειται γιά κάτι πού 
είναι άξιολογικώς καλύτερο άπό τό πα
λαιό. ’Αλλά ύπάρχει καί άλλη δυσκολία:

Γιά νά άντιμετωπίση τις άπαιτήσεις 
τής ζωής, ό οικογενειάρχης πρέπει νά 
έργασθή σκληρά καί καθώς γυρίζει στό 
σπίτι κατάκοπος καί έκνευρισμένος άπο- 
τελεί ήράκλειο άθλο ή προσπάθεια γιά 
τήν άγωγή τών παιδιών του. Καί ένώ ή 
άπασχόλησις μέ τά προβλήματα τών παι
διών καί ή έν γένει καθοδήγησίς τους θά 
έπρεπε ούσιαστικώς νά καταλαμβάνη 
ένα μεγάλο μέρος άπό τόν διαθέσιμο 
χρόνο τού πατέρα, οί έπαγγελματικές 
άπασχολήσεις, ιδίως γιά τούς βιοπαλαι- 
στάς, δέν τού άφήνουν παρά έλάχιστο 
περιθώριο καί κείνο γιά νά χαλαρώση 
τήν έντασι πού τού έχει δημιουργήσει ό 
μόχθος τής ήμέρας. Έδώ βέβαια θά πρέ
πει νά ύπολογίσωμε τήν συμπαράστασι 
τής μητέρας, ή όποια λόγω τού χρόνου 
πού διαθέτει γιά τήν παρακολούθησι καί 
άγωγή τών παιδιών της, είναι σέ καλύ
τερη θέσι άπό τόν πατέρα γιά ν’ άναλάβη 
τήν προσπάθεια αύτή.

Σοβαρές δυσκολίες έχουν έπίσης δη
μιουργήσει γιά τούς γονείς καί οί «μον
τέρνες ιδέες» περί άγωγής πού τείνουν 
νά καλλιεργήσουν τόσο στούς γονείς 
όσο καί στά παιδιά τή σκέψι ότι ή αύ- 
στηρότης βλάπτει καί νά δημιουργήσουν 
τή φοβία τών «κομπλέξ» ή όποια έχει 
κάμει πολλούς γονείς νά διστάσουν νά 
έπιβληθοΰν στά παιδιά τους καί έκεί 
πού ή έπιβολή είναι άπαραίτητη. Έξ 
άλλου τέτοιες Ιδέες δέν άνταποκρίνονται 
στά πραγματικώς έπιστημονικά συμπερά
σματα τής συγχρόνου παιδαγωγικής 
έπιστήμης καί ψυχολογίας. ’Αλλά καί 
ή άμιλλα πού δημιουργείται μεταξύ τών 
παιδιών, όχι ή εύγενής άμιλλα σέ θέματα 
σχολικής έπιδόσεως ή σέ πνευματικά 
έπιτεύγματα, άλλά κυρίως στις άνέσεις 
τής σύγχρονης ζωής, δημιουργεί πλήν 
τών οικονομικών προβλημάτων γιά τούς 
γονείς καί ψυχολογικά προβλήματα γιά 
τά παιδιά, προβλήματα πού άποτελοΰν 
σημαντικό έμπόδιο στήν άγωγή των.

Θά μπορούσαμε ν’ άπαρθιμήσωμε καί 
άλλες σημαντικές δυσκολίες πού συναν
τούν σήμερα οί γονείς στήν προσπάθεια 
γιά τήν άγωγή τών παιδιών τους, άλλά νο
μίζομε ότι αύτές πού άνεφέρθηκαν άρκοΰν 
γιά νά δείξουν τό μέγεθος τού προβλήμα
τος. Πρό όκτώ έτών έγράφετο ότι άν είμε- 
θα ύπέρ τού θεσμού τής οικογένειας «θά 
κάμωμεν θέμα έθνικόν τό ύπ’ άριθμόν 1 
έθνικόν θέμα νά βοηθήσωμεν τόν Έλληνα 
βιοπαλαιστήν οικογενειάρχην εις τό νά 
φέρη τά βάρη πού σωρεύονται έπί τών 
ώμων του». Αύτό κυρίως έλέχθη γιά τά 
οικονομικά προβλήματα τού οικογε
νειάρχου. ’Αλλά κατ’ άναλογίαν θά μπο

ρούσε νά λεχθή καί γιά τά προβλήματα 
άγωγής τών παιδιών. Καί τά προβλήματα 
αυτά άποτελοΰν ένα μεγάλο βάρος πού 
θά μπορούσε νά μειωθή άν ύπήρχε ή 
πρέπουσα συμπαράστασις. Ή  πνευματική 
ήγεσία, ή Εκκλησία, τό σχολείο κ.λ.π. 
πολλά θά μπορούσαν νά κάμουν άν 
καταπιάνονταν μέ τή μελάτη τών προ
βλημάτων τής άγωγής μέ δέος καί όχι μέ 
έπιπολαιότητα καί άν άντί λιθοβολισμών 
προσέφεραν πραγματική βοήθεια, στόν 
σημερινό γονέα πού άγωνίζεταιγιά νά δώ- 
ση τή σωστή κατεύθυνσι στά παιδιά του.

Βέβαια μ’ αύτό δέν θέλομε νά πούμε 
πώς δέν γίνονται καθόλου σήμερα προσ
πάθειες γιά τή βοήθεια τών γονέων πάνω 
στό σοβαρό αύτό θέμα. Τέτοιες προσπά
θειες είναι λ.χ. ό προσκοπισμός μέ τις 
ύπηρεσίες πού προσφέρει στήν άγωγή 
τών παιδιών καί στήν άνάπτυξι τού χαρα- 
κτήρος των. ’Αξιόλογη βοήθεια προσ
φέρουν έπίσης καί οί καλοί καί εύσυ- 
νείδητοι έκπαιδευτικοί πού έχουν συναί- 
σθησι τής εύθύνης των στό έργο τής 
παιδείας καί τής άγωγής.

Άλλά καί οί ίδιοι οί γονείς πρέπει νά 
βοηθήσουν τούς έαυτούς των, γιά τήν 
έπίλυσι τών προβλημάτων αύτών. Κι’ 
ένας τρόπος γιά νά τό κάμουν είναι νά 
υποστηρίζουν κάθε ειλικρινή καί σοβαρή 
προσπάθεια πού γίνεται γιά τήν άγωγή 
τών παιδιών. Γιατί πολλά γίνονται σή
μερα μεταξύ άλλων καί άπό τήν ιδιωτι
κή πρωτοβουλία στόν τομέα αύτόν. Κι’ 
έδώ άς μάς έπιτραπή ν’ άναφέρωμε τήν 
άξιόλογη βοήθεια στό θέμα τής άγωγής 
τών νέων πού έχει προσφέρει τό περιο
δικό τούτο, μέ τά ειδικά άρθρα πού έχουν 
γραφή περί νεολαίας καί μέ τήν όλη 
κατεύθυνσι τής προσπάθειας στήν όποια 
έχει άποδυθή.

Γιατί, άς μή γελιώμαστε. Τό πρόβλημα 
τής άγωγής τών παιδιών δέν πρόκειται 
νά λυθή έάν δέν ένταχθή στήν γενική 
προσπάθεια γιά τήν δημιουργία τού άρ
τιου άνθρώπου πού είναι άπαραίτητη άν 
πρόκειται νά έπιβιώση ό πολιτισμός.

Καί ένα άλλο άκόμη. Ή  άγωγή τών 
παιδιών δέν έπιτυγχάνεται βέβαια χωρίς 
άγώνα. Μπορεί στόν άγώνα αύτόν οί 
γονείς νά κάμουν λάθη. Άλλά αύτό είναι 
προτιμότερο άπό τό νά μή γίνεται κα
θόλου άγών. Κι’ άν άκόμα στόν άγώνα 
αυτόν οί γονείς άπογοητευθοΰν, άν δέν 
δοΰν τό παιδί τους νά παίρνη τό δρόμο 
πού θά ήθελαν έκείνοι, άς μήν άπελπί- 
ζονται. Ή  άπελπισία είναι τό μεγαλύ
τερο λάθος. Γιατί ποτέ δέν είναι άργά. 
Οί γονείς μπορούν πάντοτε μέ τό παρά
δειγμα καί τήν άκτινοβολία άλλά κυρίως 
μέ τήν άγάπη νά έπιδράσουν στόν χαρα
κτήρα καί τις σκέψεις τών παιδιών τους 
άκόμα καί στήν ώριμη ήλικία. Ά ς είναι 
ώπλισμένοι μέ τή δύναμι τής πίστεως καί 
τότε όλα τά λάθη, όλες οί δυσκολίες, 
όλα τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν 
στήν προσπάθεια γιά τήν άγωγή τών 
παιδιών δέν θά σταθούν ίκανά νά έμπο- 
δίσουν τήν θαυματουργική της δύναμι. 
Ή  δύναμις αύτή θά όδηγή τό παιδί στό 
σωστό δρόμο. Καί άν συμβή, πράγμα 
δυστυχώς όχι σπάνιο στή σημερινή 
έποχή, νά χάση τό παιδί τό δρόμο του, 
ή Πίστις πού άθόρυβα θ’ άκτινοβολή 
γύρω άπ’ τόν πιστό γονέα, θά γίνη ό φά
ρος πού θά δείξη στό παιδί κάποτε,στήν 
ώρα Ισως κάποιας μεγάλης τρικυμίας, 
τό δρόμο πρός τό λιμάνι τής σωτηρίας.
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ΕΝΑΣ ΧΑΣΙΣΟΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΙίΣ ΕΖΗΣΕ

ΣΤΟΝ «ΠΑΡΑΛΕΙΣΟ» 
ΤΟΥ ΧΑΣΙΣ

Ή περιγραφή πού άιιοΑουθεϊ οφείλεται 
εις  τον π ο ι η τ ή ν  Τ. Gaut i e r  ό όποιος 
έιιάπνισε χ α σ ί ς  χάριν πειραματιομοΰ

ΜΕΤ’ όλίγα λεπτά μέ κατέλαβε μία 
γενική ακαμψία. Τό σώμα μου έ- 
φαίνετο, ότι διαλύεται καί δτι γί

νεται διαφανές. Τό χασίς, τό όποιον είχον 
φάγει, τό έβλεπον καθαρά εις τό στήθος 
μου ύπό μορφήν σμαράγδου, τό όποιον 
έξέπεμπεν έκατομμύρια μικρών σπιν
θήρων. Αί βλεφαρίδες έμηκύνοντο μέχρι 
τού άπειρου καί έφαίνοντο ώσεί νήματα 
χρυσά έπί μικρών κυλίδρων άπό έλε- 
φαντοστοΟν, oi όποιοι περιεστρέφοντο 
μόνοι των μέ μίαν καταπληκτικήν ταχύ
τητα. Περί έμέ κατέπιπτον άδιακόπως 
τεμάχια λίθων καί βράχων, μικρών καί 
μεγάλων, πολυμόρφων καί πολυχρώμων, 
είς τινας στιγμάς έβλεπον έπίσης τούς 
συντρόφους μου, άλλά ήλλοιωμένους, 
κατά τό ήμισυ άνθρώπους καί κατά τό 
έτερον ήμισυ φυτά. . . .  Πάντα ταύτα 
ήσαν τόσον παράδοξα, ώστε μοΟ ήτο 
άδύνατον νά κρατηθώ άπό τούς γέλωτας 
είς τό μέρος όπου έκαθήμην, τέλος δέ 
ήρχισα νά ρίπτω τά μαξιλάρια υψηλά 
καί νά τά συλλαμβάνω πάλιν πίπτοντα 
καί ήρχισα νά περιστρέφομαι μέ τήν τα
χύτητα ίνδού θαυματοποιού ίνα προσαρ
μοστώ πρός τήν τρέλλαν τού θεάματος . ..

«Ή πρώτη φάσις έπλησίαζε πρός τό 
τέλος καί ήμην τελείως ήσυχος, χωρίς 
πονοκεφάλους ή άλλο τι σύμπτωμα έξ 
έκείνων, τά όποια συνεπάγεται ή έκ τού 
οίνου μέθη καί έκπληκτος έξ όσων είχον 
προηγηθή. Μετά ήμίσειαν ώραν διετέ- 
λουν έκ νέου ύπό τήν έπίδρασιν τού χα
σίς. Τήν φοράν ταύτην αί όπτασίαι ήσαν 
πολύ περισσότερον άσυνήθεις καί πολύ
πλοκοι. Έκατομμύρια άπό πεταλούδας, 
τών όποιων α'ί πτέρυγες έθρόουν ώς ρι
πίδια, έπέτων μέ διαρκή βοήν είς μίαν 
περιέργως φωτιζομένην άτμόσφαιραν. Γι- 
γάντια φυτά καί άνθη μέ κρυστάλλινους 
κάλυκας, πελώρια τριαντάφυλλα, χρυσά! 
καί άργυρα! κλίναι άνήρχοντο καί έξη- 
πλούντο περί έμέ μέ ένα τριγμόν, ό ό- 
ποϊος ένεθύμιζε βεγγαλικά φώτα. Ή 
άκοή μου είχε παραδόξως ένταθή, ήκουα 
τόν θόρυβον τών χρωμάτων. Πράσινοι,

κυανοί, κίτρινοι ήχοι ήρχοντο πρό έμέ 
είς σαφώς διακεκριμένα κύματα. 'Η πτώ- 
σις ένός ποτηριού, είς τριγμός τού καθί
σματος, μία χαμηλοφώνως προφερθεϊσα 
λέξις'έπάλλοντο καί άντήχουν έντός μου 
ώς όρυμαγδός βροντής. 'Η ιδία μου φωνή 
έφαίνετο τόσον ισχυρά, ώστε δέν έτόλ- 
μων νά όμιλήσω έκ φόβου μήπως κατα
κρημνίσω τούς τοίχους ή έκραγώ έγώ ό 
ίδιος ώς βόμβα. Πλέον τών πεντακοσίων 
ώρολογίων μού έτραγούδουν τόν χρόνον 
μέ μετάλλινους φωνάς. Έκαστον άντικεί- 
μενον, τό όποιον έψαυον, άντήχει ώς 
άρμόνιον ή ώς Αιολική λύρα. Έβυθίσθην 
είς ωκεανόν ευχάριστων ήχων, άπό τόν 
όποιον προεξεΐχον ώς νησίδες μέρη τινά 
άπό τά μελοδράματα «Λουκία» καί «Κου- 
ρεύς τής Σεβίλλης». Ουδέποτε είχον 
αίσθανθή παρόμοιον αίσθημα εύτυχίας. 
Διελυόμην, άπεμακρυνόμην τόσον άπό 
τόν ίδιον έαυτόν μου, άπαλλασσόμενος 
άπό αυτόν, τόν άηδή μάρτυρα, ό όποιος 
μέ παρακολουθεί πάντοτε, ώστε διά 
πρώτην φοράν ένόουν τήν ύπαρξιν τών 
πνευμάτων, τών άγγέλων καί τών άπό τού 
σώματος κεχωρισμένων ψυχών. "Ημην 
όπως ό σπόγγος έντός τής θαλάσσης. 
Έκάστην στιγμήν μέ διεπέρων κύματα 
εύτυχίας, τά όποια είσήρχοντο καί έξήρ- 
χοντο έκ τών πόρων μου, διότι είχον 
άποβή διαβατός καί μέχρι τού έσωτάτου 
μου είναι άπερρόφων τά χρώματα τού 
φανταστικού περιβάλλοντος, είς τό ό
ποιον είχον μετατεθή. Ήχοι, άρώματα, 
<Ρώς ήρχοντο πρός έμέ δΓ άναριθμήτων 
λεπτών σωληνάριων, τόσον λεπτών, όπως 
αί τρίχες, έπί τών όποιων ήκουον τό 
σφύριγμα τών μαγνητικών ρευμάτων. 
Κατά τούς υπολογισμούς μου ή κατά- 
στασις αυτή διήρκεσε περίπου τριακό
σια έτη, διότι αί παραστάσεις ήκολού- 
θουν ή μία τήν άλλην τόσον πολυπληθείς 
καί τόσον ταχεϊαι, ώστε έφαίνετο Αδύ
νατος ή αϊσθησις τού χρόνου. Όταν 
παρήλθεν ή κατάστασις αύτη, άντελή- 
φθην, ότι είχε διαρκέσει μόνον ένα τέ
ταρτον τής ώρας. . .

«Μία τρίτη φάσις, ή τελευταία καί 
συγχρόνως ή πλέον άλλόκοτος καί φαν
τασιώδης, έτερμάτισε τήν άνατολικήν 
ταύτην περίοδον. Κατ’ αύτήν ή όρασίς 
μου έδιπλασιάσθη. Αί εικόνες έκαστου 
αντικειμένου έκαθρεπτίζοντο έπί τού 
άμφιβληστροειδούς χιτώνος τών όφθαλ- 
μών μου καί παρήγαγον μίαν πλήρη 
συμμετρίαν. ’Αλλά όταν μετ’ όλίγον ή 
μαγική ούσία είχε τελείως έξαντληθή 
καί ήρχισε νά έπιδρμ έπ’ έμοΰ έπί μάλλον 
καί μάλλον έντονώτερον, ήμην έπί μίαν 
όλόκληρον ώραν έκτός έαυτοΰ. Ό λα τά 
περίεργα όνειρα διήρχοντο άπό τήν 
φαντασίαν μου: Ρινόκεροι, γόπες, γιγάν- 
τια πτηνά κτλ. έν όλίγοις όλόκληρον τό 
θηριοτροφείον τών τεράτων τών ονεί
ρων διήρχετο, έχώλαινεν, ήστραπτεν, 
έπτερύγιζε καί έκροτάλιζε διά τού δω
ματίου. Τά φαινόμενα ήσαν τόσον παρά
δοξα, ώστε είχα τήν έπιθυμίαν νά τά 
ιχνογραφήσω καί πράγματι είς όλιγώ- 
τερον τών 5 λεπτών διάστημα έσχεδίασα 
τόν Δρ. X. όπως μού έφαίνετο καθήμε- 
νος παρά τό κλειδοκύμβαλον, ένδεδυ- 
μένος ώς Τούρκος, μέ ένα ήλιον είς τά 
νώτα. ΟΙ ήχοι έξήρχοντο άπό τό κλει- 
δοκύμβαλον ώς πυροτεχνήματα ή ώς 
σερπαντίνες, αί όποϊαι είχον έκτυλιχθή. 
Ένα άλλο σχεδίασμα, τό όποιον πα- 
ρίστανε τάχα τήν Ιστορίαν ένός όντος 
τού μέλλοντος, δεικνύει μίαν ζώσαν άτμο- 
μηχανήν μέ λαιμόν κύκνου, ό όποιος τε
λειώνει είς τόν λάρυγγα ένός όφεως, έκ 
τού όποιου έξεπήδων σύννεφα καπνού 
μέ τερατώδεις πόδας, άποτελουμένους 
άπό ρόδας καί κυλίνδρους. Έκαστον 
ζεύγος ποδών συνδέεται μέ ζεύγος πτε
ρών— καί έπί τής ούράς τού θηρίου φαί
νεται καθήμενος ό Ερμής, ό όποιος 
τρέπεται είς φυγήν ήττημένος παρά τούς 
πτερωτούς πόδας του. Χάρις είς τήν 
ένέργειαν τού χασίς ήδυνήθην νά άπο- 
δώσω τελείως φυσικήν τήν προσωπο
γραφίαν ένός δαίμονος. ένώ μέχρι τινός 
τόν ήκουα μόνον κατά τήν νύχτα νά 
στενάζη καί νά γουργουρίζη».
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Ληστεία, διαρρήξεις, ναρκωτικά

Η «ΔΡΑΣΙΣ» ΤΟΥ ΥΠ Ο ΚΟ ΣΜ Ο Υ

9Απέναντι έπάνω: Το αυτοκίνητο του ’ Ιορδανοϋ Σαγ'ιντ Σαλέ μ, διά του οποίου 
μετεφέρθηοαν εις την e Ελλάδα ναρκωτικά καί λαθραία άνδρικα ωρολόγια. Κ άτω :
Δοχεία εντός των οποίων 6 Σαγ'ιντ είχε άποκρύψει τό χααίς, ωρολόγια, όπλα 

κ.λ.π. Δεξιά : fO εγκέφαλος τής ληστείας τής Καλλιθέας Μιχ. Σούλιος.

ΕΠΙίνΚΙΠΙ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

λαιμό, άπειλοΟντες τον συγχρόνως, δτι 
θά τον σκοτώσουν έάν άποπειραθή νά 
άντιδράση. Στό διάστημα αυτό ξύπνησε 
καί ό γυιός τοϋ παθόντος πού έκοιματο 
στό σαλόνι καί ή γυναίκα του, πού έν
τρομη έτρεξε πρός τά έκεΐ. Στό μεταξύ 
ένας τρίτος ληστής έμεινε, όπλισμένος 
μέ περίστροφο, στό μπαλκόνι.

Μέ τήν άπειλή τοϋ μαχαιριού ό ένας 
ληστής διέταξε τήν οίκογένεια Σέχα νά 
άποσυρθή σέ ένα δωμάτιο, ένώ ό άλλος 
άρχισε τήν έρευνα. Προηγουμένως έκοψε 
τό καλώδιο τού τηλεφώνου. Στή συνέ
χεια έρεύνησε ντουλάπες, συρτάρια, κι
βώτια καί άλλα άντικείμενα ψάχνοντας 
γιά χρήματα ή τιμαλφή. Ή  έρευνα «άπέ- 
δωσε» στό ληστή 125.000 δρχ. σέ με
τρητά καί κοσμήματα, πού ή άξια τους 
φθάνει τίς 200.000 δρχ. περίπου. Οί δύο 
ληστές έφυγαν άκολούθως άπό τήν πόρτα, 
ένώ ό τρίτος μέ τό περίστροφο κατέβη
κε άπό τή διπλανή οίκοδομή. Καί οί τρεις 
έπιβιβάσθηκαν στό ύπ’ άριθ. ΒΝ 1299 
Ι.Χ. αύτοκίνητο, πού είχαν πρό διημέρου 
κλέψει καί έξαφανίσθησαν. "Οταν έφθα- 
σαν στήν όδό Άραπάκη 45 έγκατέλειψαν 
τό αύτοκίνητο. 'Οταν ό κ. Σέχας συνήλθε

Εις τήν πρώτην φωτογραφίαν αριστερά : 
Ή  ’Ιωάννα Σχετάκη, ή «Τζοβάννα», ή 
οποία «έφνλαξε» τά κοσμήματα τής λη
στείας, πού τής ένεπιστενθη δ Σούλιος. 
Δ εξιά : rO δεύτερος τής «παρέας» Σού- 

λιον, ό Νικ. Λώλης.

Λ Η Σ Τ Ε Ι Α

Ι ΔΙΑΙΤΕΡΩΣ έπικίνδυνοι χαρακτη
ρίσθηκαν οί δράστες τής ληστείας 
τοϋ έπί τής όδού Άραπάκη 43 είς 

Καλλιθέαν διαμερίσματος τού ιατρού 
κ. Δημ. Σέχα. Ή  ληστεία διεπράχθη τά 
ξημερώματα τής Κυριακής 14 Ιουλίου 
1975 καί λόγψ τής φύσεώς της έκινητο- 
ποίησε, καθώς ήταν έπόμενο, τίς Υ πη
ρεσίες ’Ασφαλείας τής ’Αστυνομικής 
Δ/νσεως ’Αθηνών. Σύμφωνα μέ τήν μαρ
τυρία τοϋ παθόντος, ένώ άκόμη έκοιμάτο, 
έξύπνησε άπό κάποιο θόρυβο πού άκουσε

στό σαλόνι τού διαμερίσματος του. Έ 
τρεξε πρός τά έκεΐ καί είδε δύο άγνώστους 
στή βεράντα, οί όποιοι προσπαθούσαν νά 
άνεβάσουν τά ρολά τής μπαλκονόπορτας. 
Πριν καλά καλά προφθάση νά άντιδράση, 
βρέθηκε έμπρός σέ δύο άγνώστους νεα
ρός μάλλον ήλικίας. Καί οί δύο κρατού
σαν μαχαίρια, προσπαθοΰντες συγχρόνως 
νά καλύψουν τά πρόσωπά τους μέ μιά 
χάρτινη σακκούλα άπό τσιμέντο ό ένας 
καί μέ ένα κομμάτι πανί ό άλλος, χωρίς 
όμως τελικώς νά τά καταφέρουν. Είς μίαν 
προσπάθειαν τού κ. Σέχα νά άντιδράση, 
οί δράστες τού έβαλαν τά μαχαίρια στό
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Εις τήν πρώτην φωτογραφίαν δεξιά: Ό  
Ή λίας Δημ. Τζίμος, παλαιός σεσημασμέ
νος κακοποιός, μέλος τής σπείρας τών 
έπικινδύνων διαρρηκτών. ΕΙς την δευτέ- 
ραν φωτογραφίαν, ό ’Εμμανουήλ Κυρα- 
νόπονλος. Μαζί με τό Τζίμο και τον 
Σαρρινικολάον, άπελάθησαν άπό την Α υ

στραλία, γιά κακοποιό δράσι.

άπό τήν πρώτη ταραχή, τηλεφώνησε στην 
"Αμεσο Δράσι. Άπό τήν αύτοψία πού 
έγινε, διεπιστώθη, ότι οί δράστες έφθα- 
σαν στό διαμέρισμα άπό τή διπλανή νεοα- 
νεγειρομένη οίκοδομή.

Ot έρευνες πού άκολούθησαν έκ μέ
ρους τής Ύποδ/νσεως ’Ασφαλείας ’Αθη
νών διά τόν έντοπισμόν καί τήν σύλλη- 
ψιν τών δραστών υπήρξαν έντατικές καί 
άπέδωσαν πράγματι τά άναμενόμενα άπο- 
τελέσματα. Τέσσερες μόλις ήμέρες μετά 
τή θρασυτάτη ληστεία, ή ύπόθεσις διε- 
λευκάνθη πλήρως μέ τή σύλληψι καί τήν 
όμολογία τού ένός έκ τών ληστών, τού Νι
κολάου Λώλη άρχικώς, καί τού «έγκεφά- 
λου» τού Μιχ. Σούλιου άργότερα. Μέ τούς 
δύο ληστάς συνελήφθη καί ή φίλη τού 
Σούλιου ’Ιωάννα Γρ. Σχετάκη, 18 έτών, 
«μπάρ — γούμαν» τού κλάμπ «Τέτ α Τέτ». 
'Η Σχετάκη, ύπό τό καλλιτεχνικό όνομα 
Τζοβάννα, κράτησε τά" κοσμήματα, πού 
τής ένεπιστεύθη ό Σούλιος. «Άν καί ύπο- 
ψιάσθηκα, έδήλωσε ή Τζοβάννα, ότι τά 
κοσμήματα πού μοΰ έδωσε ό Μιχ&λης 
νά φυλάξω προέρχονταν άπό κλοπή, τά 
κράτησα, γιατί τόν άγαπώ» Ό  μίτος τής 
διαλευκάνσεως τής ληστείας, ή όποια 
άνησύχησε τήν κοινή γνώμη, άρχισε άπό 
τήν όρθήν έκτίμησιν τών πραγματικών 
περιστατικών, ότι ό ένας άπό τούς δράστες 
ήταν υψηλός, έφαίνετο τοξικομανής καί 
μετεκινήθη μέ κλεμμένο αύτοκίνητο. 'Η 
άναζήτησίς του εις τό άρχείο, ώδήγησε 
τούς πεπειραμένους άστυνομικούς τής 
’Ασφαλείας στό Σούλιο καί έν συνεχείμ 
στό Λώλη, άπό τήν παρακολούθησι τού 
όποιου συνελήφθη καί ή Σχετάκη μέ τά 
κλεμμένα τιμαλφή. Μία άκόμη έπιτυ- 
χία στό ένεργητικό τής ’Αστυνομίας 
στόν συνεχή καί δύσκολο άγώνα της 
κατά τών παρανόμων καί τής παρανομίας.

Δ ΙΑ ΡΡΗ ΞΕΙΣ

Μ Ε « μεγάλα σχέδια » ξεκίνησε τή 
μράσι της μιά άπό τις μεγαλύτερες 
σπείρες διαρρηκτών πού έξαρθρώ- 

θηκαν τά τελευταία χρόνια άπό τις Ε λ
ληνικές καταδιωκτικές άρχές. Μέλη 
τής σπείρας ήσαν οί: ’Ιωάννης Νικ. 
Πριονάς, έτών 24, άνεργος, Άλέξ. X. 
Δρίβας, έτών 26, όδηγός, Ήλίας Δημ. Τζί
μος, έτών 30, παλαιός σεσημασμένος κα
κοποιός, Κυπριανός Σαρρηνικολάου, έτών 
32, σερβιτόρος καί ’Εμμανουήλ Κυρανό- 
πουλος, έτών 41, άνεργος. Άπό τούς προ-

αναφερθέντες οί Τζήμος, Κυρανόπουλος 
καί Σαρρηνικολάου είχαν άπελαθή άπό 
τήν Αυστραλία γιά κακοποιό δράσι. 
Ή  έξάρθρωσι τής σπείρας έγινε κάτω 
άπό τις άκόλουθες συνθήκες:

Τήν 1η ’Ιουλίου σενελήφθη ό Πριο- 
νάς, ένώ όδηγοΰσε κλεμένο μικρό πούλ
μαν μ’ ένα χρηματοκιβώτιο πού είχε 
κλαπή άπό άποθήκη τού ΟΣΕ στόν Στα
θμό Λαρίσης.

‘Ο Πριονάς δέν είπε τίποτε γιά τούς 
συνεργάτες του. Αλλά ή Ασφάλεια 
παρακολουθούσε τά πρόσωπα πού τόν 
έπισκέπτοντο στήν φυλακή (συγγενείς 
καί φίλους). Έτσι συνελήφθη ό Δρίβας 
χωρίς όμως άπό τις άνακρίσεις νά προ- 
κύψη τίποτε έπιβαρυντικό καί άφέθη 
έλεύθερος.

Αλλά ή παρακολούθησις συνεχίσθηκε. 
Έτσι συνελήφθη ό Τζίμος στό σπίτι 
τού όποιου βρέθηκαν πολλά κοσμήματα. 
Τότε έκλήθησαν στήν Γενική Ασφάλεια 
Αθηνών χρυσοχόοι πού είχαν δεχθή . .. 
έπισκέψεις διαρρηκτών κι’ ένας άπό αύ- 
τούς, δ κ. Δ. Παρετζόγλου, πού έχει 
χρυσοχοείο στήν όδό Κολοκοτρώνη 31, 
τά άνεγνώρισε. Ή  διάρρηξι τού κατα
στήματος του είχε γίνει μέ ριφιφί, τόν 
Σεπτέμβριο τού 1974, καί τού είχαν άφαι- 
ρέσει κοσμήματα άξίας 2 έκατομμυρίων 
δρχ.

Ό  Τζίμος άρχισε νά όμολογή. Καί 
άπεκάλυψε τούς συνεργάτες του, Σαρρηνι- 
κολάου καί Κυρανόπουλο. Ό  τελευταίος 
έμφανιζόταν ώς έπιχειρηματίας καί φύ
λαγε στό σπίτι του κοσμήματα μέσα σέ 
κουτιά μέ ζάχαρι. Τά περισσότερα όμως 
κοσμήματα ό Κυρανόπουλος τά είχε 
λειώσει, τά μετέτρεψε σέ πλάκες χρυσού 
καί τά έδωσε στόν Τζίμο, ό όποιος μέ 
τήν σειρά του τά πούλησε στόν κοσμημα
τοπώλη Κ. Χειλά, Αιόλου 47. Ό  Τζίμος 
πρότεινε στόν Χειλά καί τά κοσμήματα, 
άλλα έκείνος άρνήθηκε. Κατά τού Χειλά 
άσκήθηκε δίωξι γιά άποδοχή προϊόντος 
έγκλήματος..

Χαρακτηριστικό τής σπείρας είναι, 
ότι «έπαιρνε» παραγγελίες άπό διάφορα 
πρόσωπα γιά τή δτάπραξι άξιοποίνων 
πράξεων, πράγμα πού γιά πρώτη φορά 
έμφανίζεται στά έλληνικά έγκληματολο- 
γικά χρονικά. Ή  «δράσι» τής σπείρας 
μέχρι τή σύλληψί της είναι 35 διαρρήξεις 
καί κλοπές σέ καταστήματα, σπίτια καί 
γραφεία. Στά «σχέδιά» της ήταν διαρ
ρήξεις χρυσοχοείων, χρηματοκιβωτίων, 
ληστειών κλπ.

Προαναφέραμε, ότι ή «ίδιοτυπία» 
τής σπείρας ήταν ότι έπαιρνε «παραγγε
λίες» γιά διάφορες «δουλειές» Στά πλαί-

Ό  Ίορδανός Σαγίντ Σαλέμ, αρχηγός τής 
σπείρας τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών.
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σια αύτής τής «δραστηριότητος» διέρ- 
ρηξαν δικηγορικό γραφείο στόν Πειραιά 
καί έκλεψαν φάκελλο γιά τήν ύπόθεσι 
κατασχέσεως πλοίου. Τήν διάρρηξι έκα 
ναν τήν 15ην ’Ιουλίου έ.έ. ό Τζίμος 
καί ό Δρίβας. Στήν άνάκρισι όμως παρα- 
πονέθηκαν, γιατί τό άτομο πού τούς άνέ- 
θεσε τή δουλειά τούς έδωσε μόνο 50.000 
δρχ. ένώ τούς είχε ύποσχεθή 200.000. 
Μιά δεύτερη κατ’ έντολήν «έπιχείρηβι» 
ήταν τό κάψιμο, τήν 25ην Μαίου 1975, 
τού αύτοκινήτου τού πρώτου άντιπροέ- 
δρου τού άθλητικοϋ συλλόγου «’Ατρό
μητος» Περιστεριού κ. Ίω. Ξυπνητού.

Ό  επίσης Ίορδανός Σαγίντ Μαργίντ, νιος 
τον Σαλέ μ καί μέλος τής σπείρας.

Δράστες ό Τζίμος καί ό Σαρρηνικολάου, 
οί όποιοι ίσχυρίσθηκαν, ότι τήν «έν- 
τολή» γιά τό κάψιμο τού αύτοκινήτου 
πήραν άπό τόν πρόεδρο τού «Άτρομή- 
του» Παύλο Πανουτσόπουλο, πού τούς 
έδωσε 22.000 δρχ.

ΝΕΑΡΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΑΙ 
ΕΙΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
Πενταμελής σπείρα νεαρών διαρρηκτών 
έξαρθρώθηκε άπό τή Γενική ’Ασφάλεια 
Πειραιώς. Οί πέντε συλληφθέντες κατά 
τόν ’Ιούλιο καί Αύγουστο έ.έ. διέρρηξαν 
22 σπίτια καί καταστήματα στόν Πειραιά 
καί πέντε αύτοκίνητα. Τό «προϊόν» τών 
διαρρήξεων πού έφθασε σέ άρκετές χι
λιάδες δρχ. οί νεαροί κακοποιοί κατα
νάλωσαν σέ διασκεδάσεις. Τά στοιχεία 
τους: Έμμ. Πυροβολικός έτών 19, Γ. 
Νομικός έτών 20, Δ. Κούσουλας έτών 
21, Άγγ. Κουτρούλης έτών 18 καί ό 
άνήλικος Π.Σ,

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
Μία έπικίνδυνη σπείρα έμπορων ναρ

κωτικών έξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική 
’Ασφάλεια ’Αθηνών. Τήν άποτελούσαν 
μία οικογένεια, Ίορδανών, ή όποια έκι- 
νείτο μέ πολυτελές αύτοκίνητο, πού χρη
σίμευε καί σάν κρύπτη. Οί «έμποροι 
τού λευκού θανάτου» συνελήφθησαν 
έπειτα άπό συνδυασμένη κινητοποίησι 
τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών 
τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών. Σχετικώς τό πρός τόν κ. Εισαγ
γελέα Πλημ/κών διαβιβαστικόν τής προ- 
αναφερθείσης 'Υπηρεσίας άναφέρει με
ταξύ τών άλλων καί τά έξής: 

Άποστέλλομεν ύμίν συνοδείμ, μετά 
τής κατ’ αύτών σχηματισθείσης δικο
γραφίας, τούς: 1) Sayed (Σαγίντ) όνομα 
Maryed (Μαργίντ) υΐόν τού Salem (Σά- 
λεμ) καί τής Rabyai (Ραμπία), γεν. τήν 
6-10-1954 είς Άμμάν Ιορδανίας, κά
τοικον όμοίως, ναυτικόν, καί 2) Sayyed

Δύο ακόμη άπό τή σπείρα πον ίξαθρώ- 
θησαν άπό τήν Ύποδ/νσι Γενικής ’Ασφα
λείας 'Αθηνών. ’Αριστερά ό Σαρρινικο- 
λάον Κνπριανός, έτών 32 σερβιτόρος καί 
δεξιά ό Δρίβας 'Αλέξανδρος, ετών 26, 
οδηγός. ’Η  «ίδιοτνπία» τής σπείρας, 
ήταν, ότι εκτός τών άλλων έπαιρνε καί 
«παραγγελίες» γιά διάφορες εγκληματικές 

πράξεις.

(Σαγίντ) όνομα Salem υίόν τού Maryed 
(Μαργίντ) καί τής Zhiryie (Ζχριγιε), γεν. 
τφ 1932 είς Συρίαν, κάτοικον ’Αμμάν 
’Ιορδανίας, κρεοπώλην, κατηγορουμένους 
έπί παραβάσει Ν. 5539/32 «Περί ναρκω
τικών φαρμάκων», ώς συνεπληρώθη ύπό 
Ν.Δ. 743/70 καί 1176/72, έν συνδυασμφ 
πρός τάς διατάξεις Ν.Δ. 542/72 «Περί 
"Οπλων, ’Εκρηκτικών 'Υλών κ.λ.π.» καί 
όμοιας διατάξεις άρθρων 100 Ν 1165/ 
1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικος», ήτοι 
διότι, άμφότεροι, άπό κοινού ένεργού- 
ντες, είσήγαγον τήν 11 -8-1975 εις τήν 
χώραν μας ποσότητα κατειργασμένης 
ινδικής καννάβεως (χασίς) πρός έμπο- 
ρίαν.

Έκ τής ποσότητος ταύτης μέρος 
παρέλαβεν ό πρώτος (Σαγίντ Μαργίντ) 
πρός διάθεσιν, άνευρέθη δέ έπ’ αύτοΰ 
καί κατεσχέθη, ένφ ή έτέρα ποσότης 
άνευρέθη καί κατεσχέθη είς τό ξενοδο
χείου, είς δ διέμένον.

Ωσαύτως είς χείρας άμφοτέρων άνευ- 
ρέθησαν καί κατεσχέθησαν εϊκοσιν έν- 
νέα (29) άνδρικά ώρολόγια χειρός, άτινα 
ό πρώτος (Σαγίντ Μαργίντ) είχεν άγο- 
ράσει είς Συρίαν, είσήγαγον δέ ταΰτα 
πρός έμπορίαν, άνευ τής καταβολής τών 
άναλογούντων δασμών.

’Επίσης ό πρώτος τών παραπεμπομένων 
προέβη έν Δαμασκώ-Συρίας εις τήν άγο- 
ράν ένός (1) πιστολιού, μάρκας Echasa, 
'Ισπανικής κατασκευής, διαμετρήματος 
7,65 φέρον άριθμόν 54708, μετά δέκα 
πέντε (15) φυσιγγίων, δπερ κατά τήν 
άφιξίν του είς 'Ελλάδα παρέδωκεν είς τόν 
δεύτερον (Σαγίντ Σαλέμ), έφ’ ού άνευ
ρέθη καί κατεσχέθη.

Τό ύπ’ άριθ.560 23 (άριθ. ΚΟΥΒΕ Ι Τ)
I. X. αύτοκίνητον, δι οΰ μετεφέρθησαν 
καί είσήχθησαν τά ναρκωτικά κατεσχέ
θη, παρεδόθη δέ διά τών ύπ’ άριθ. 44175 
Φ. 1011572, 1011604/ 18-8-1975 έγγρα
φων μας είς 'Υπηρεσίαν Τελωνειακών 
’Ερευνών, κατασχεθέν.

Σπείρα αλλοδαπών έπίσης έμπορων 
ναρκωτικών έξαρθρώθηκε άπό τήν Υπη
ρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τής Ύποδ/ 
νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς. 
Οί συλληφθέντες χασισέμποροι είναι 
οί Πακιστανοί Σ. Φάτχι έτών 30 καί 
’Αχ. Μωχάμεντ, έτών 28. Ό  Φάτχι, 
είχε δώσει στόν Μωχάμεντ δύο κιλά 
χασίς γιά νά τά μεταπωλήση. Ό  Μωχά
μεντ συνελήφθη στήν ’Αθήνα, ένώ μετέ
φερε μέσα σέ μία τσάντα τό «έμπόρευμα».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΝ 50

Η ΝΕΟΤΗΣ
Έφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 19-8-1926

ΤΟ τραίνο Εφτασε στήν 'Ομόνοια, φύ- 
σηξε δυό - τρεις φορές καί σταμάτη
σε, όμοιο μέ τέρας λαχανιασμένο. Άπό 

ένα βαγόνι τής α' θέσεως έξεχύθηκε πλή
θος άνδρών καί γυναικών έξαλλο έξωρ- 
γισμένο, άλαλάζον:

— Γρήγορα... :Φωνάξτε γρήγορα ένα 
αστυφύλακα! Μήν άφήσετε νά σας φύ
γουν. Μή σας ξεφύγουν ο! πρόστυχοι.

ΟΙ άνδρες έπιασαν τήν σκάλα τής άνό- 
δου, α! κυρίαι παρετάχθησαν στήν πλάτ 
φόρμα σέ διπλοΰν στοίχον. "Ετσι κατώρ- 
θωσαν νά καταλάβουν όλας τάς έξόδους 
καί νά έμττοδίσουν τήν φυγήν τριών νεα
ρών, ξεκαττέλλωτων κυρίων, οί όποιοι 
παρακολουθούσαν όλας αύτάς τάς ένερ- 
γείας τού έχδροϋ, μέ βλέμματα χρακτη- 
ριστικής άναιδείας καί θρασύτητος. ’Επί 
τέλους ένας πόλισμαν καί κατόπιν άλλος 
διέσχισαν τό πλήθος τών περιέργων 
πού είχαν μαζευθή γύρω. Α1 κυρίαι πού 
έφώναζαν καί έστρίγγλιζαν άπελπιατικά 
έπερικύκλωσαν τά όργανα τής τάξεως 
κι άρχισαν νά τούς μιλούν όλες μαζί. Οί 
πόλισμαν είχαν σαστίσει. Έστέκοντο 
άκίνητοι, μέ τό ύφος άνθρώπων πού 
έχασαν έξαφνα τήν θέλησίν των, ζαλι
σμένοι, χάσκοντες έμβρόντητοι.

ΤΙ συνέβαινε; Μιλούσαν άρκετή ώρα 
αΐ κυρίαι, μά κανείς δέν μπορούσε νά έν-

νοήση τίποτε. Ή σύγχυσις ήτο άπερί- 
γραπτος. Καί θά παρετείνετο έπ” άπειρον 
άν δέν έπενέβαινε ένας άπό τούς ύπαλλή- 
λους τού σιδηροδρόμου, όλιγώτερος τών 
άλλων ρωμηός. Μέ δύο λόγια έξήγησε 
στούς πόλισμαν τι συνέβη: οι νέοι άσχη- 
μονούσαν μέσα στό βαγόνι, όλη τήν ώρα 
τού ταξιδιού, άδιαφορούντες γιά τούς 
άλλους έπιβάτας, μή συστελλόμενοι πρό 
τών κυριών.

Οί τρεις ξεκαπέλλωτοι νεαροί άκου- 
σαν τά λόγια τού ύπαλλήλου, χωρίς νά 
.ταραχθούν, έντελώς άσυγκίνητοι, μέ τήν 
κυνικήν άναίδειαν τών νέων τής έποχής.

Οί άστυφύλακες ήρκέσθησαν νά τούς 
πάρουν τά όνόματά τους γιά τήν σχετι
κήν μήνυσιν. Ή ξεκαπέλλωτος τριάς τά 
έδωσε, τηρούσα πάντοτε τήν ίδια θρασύ- 
τητα κΓ άδιαντροπιά.

Ή λύσις αύτή Ικανοποίησε καί τούς 
προσβληθέντας έπιβάτας καί τούς πε
ριέργους πού είχαν μαζευτή γύρω. Ένα 
γενικό άνακουφιστικό, πεισματάρικο «κα
λά νά τούς κάμουν» άκούστηκε μέσα άπό 
τό πλήθος.Ταύτοχρόνως όμως κάποιος κύ
ριος πού παρηκολούθησεν όλόκληρη τήν 
σκηνήν μ’ ένδιαφέρον, έκούνησε θλιβερά 
τό κεφάλι του καί μας είπε στενάζοντας 
μέ πραγματικήν καί ειλικρινή θλϊψιν:

—Άκούς έκεϊ καλά νά τούς κάμουν; 
Καί τι τούς έκαμαν; θά  τούς παραπέμ
πουν πρό τού Πταισματοδικείου αύριο 
καί άσφαλώς θά άθωωθούν. Ήμουν κ' έγώ

μέσα στό βαγόνι καί είδα, μέ συντριβήν 
ψυχής, μέχρι ποιου σημείου έξεφαυλίσθη 
ή νεότης σήμερα. Άδιαντροπία, άναί- 
δια έμφανίσεως, χυδαία λόγια πού θά 
έκοκκίνιζαν κ’ οί πέτρες άν τ ' άκουγαν. 
Τό γεγονός ότι παρίσταντο στό βαγόνι 
κυρίες καί δεσποινίδες, άντί νά τούς κάμη 
πειό προσεκτικούς τούς παρέσυρε σέ φρι- 
κοαδεις βωμολοχίας. ΚΓ όμως αύτοί οι μι
κροί άχρεϊοι ζούν μέσα σέ σπίτι, σέ οι
κογένεια, φοιτούν σέ σχολεία. 'Από τό 
ποιόν τους μπορείς νά καταλάβης πλέον τι 
άσχημο δρόμο πού έχουμε πάρει. Ή 
ντροπή πού έκοκκίνιζε άλλοτε τά μάγου- 
γόυλά μας, ή σεμνότης, ό σεβασμός πρό 
τών μεγαλειτέρων μας καί τών κυριών, 
έξέλειπαν. Ή νεότης έβαλε δυναμίτιδα 
καί τά έτίναξε όλα αύτά στόν άέρα. Τούς 
είδατε μέ τι άταραξία καί αύθάδεια έδω
σαν τά όνόματά τους στούς άστυφύλα- 
κας. Ήσαν έτοιμοι νά δώσουν καί τά 
έπισκεπτήριά τους. ΓΓ αύτά στήν περί- 
στασι αύτή θά έχρειάζετο ένας Μαϊρα- 
Κτάρης. ΤΙ νά σού κάμη ό πόλισμαν μέ τήν 
λεπτότητά του; Αύτοί ήθελαν άρπαγμα 
άπό τά αύτί, σύρσιμο στό τμήμα, ξύλο 
άνηλεές, σπάσιμο τών κοκκάλων, βούρ
δουλα! Είνε μερικές περιστάσεις πού ό 
πάλαι ποτέ βασιβουζούκος άστυνόμος 
είναι άπαραίτητος, χρήσιμος, Αποτελε
σματικός, μέ όλα του τά έλαττώματα, μ’ 
όλη του τήν άγριότητα. Αύτή είνε ή 
γνώμη μου...

-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΤΟΙ
’Εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 6-9-1926
Υπάρχει μία λαϊκή παροιμία ή οποία 

βεβαιώνει ότι «τό μεγάλο ψάρι τρώγει 
πάντοτε τό μικρό». Πρόκειται άναμφιβό- 
λωςπερί παροιμίας καί σωστής καί σοφής. 
Ό  λαός έφτιασε ταϊς παροιμίες Ιπί τή βά
σει τής πολυετούς πείρας jo\j. Ή καθεμία 
άπό αΰτάς άξίζει ολόκληρο σύγγραμμα. 
Ό  λαός όμως δέν εϊνε λογιώτατος γιά νά 
σκαρώνει συγγράμματα καί μάς έδωσε 
τήν σοφίαν του μέσα είς όλίγας λέξεις, 
μεστές άπό έννοιαν, θυμηθήκαμε τήν πα
ραπάνω παροιμίαν όταν έδιαβάσαμε σταΐς 
έφημερίδαις τήν είδησιν τής συλλήψεως 
όλοκλήρου σπείρας άπατεώνων, οί όποιοι 
έξαπατοϋσαν διαφόρους άπλοϊκούς καί 
τούς έτσέπωναν σεβαστά χρηματικά πο
σά, μέ τήν ύπόσχεσιν, ότι θά τούς διευ
κολύνουν τήν άναχώρησιν στό έξωτε- 
ρικόν. Στήν περίπτωσιν αύτήν οί συλ- 
ληφθέντες άπατεώνες έπαιξαν τόν ρόλον 
των μεγάλων ψαριών.

Τά μικρά ψάρια τής παροιμίας ήσαν 
τά άφελή καί άπλοϊκά θύματά των, έκ των 
όπρίοον, άλλα μέν κατέπιναν μέ τήν πρώ- 
την καί άλλα τά έτραγάνιζαν σιγά - σιγά, 
άργά καί άπολαυστικά, στό μεγάλο τους 
στόμα.

"Ενας μεγάλος γιαλός μέ τά μεγάλα 
καί τά μικρά του ψάρια είνε καί ή κοι
νωνία, ένα πέλαγος μέ τούς πειναλέους

καρχαρίας του άπό ένα μέρος καί τούς 
άνόητους κοβιούς άπό τό άλλο, μέ τά 
σκυλόψαρά του καί ταϊς γοπίτσες του, 
τά ντελφίνια του καί τά... μαλάκιά του! 
Καί όπως είς όλα τά πελάγη δέν λείπει 
καί σ’ αύτό ό άλληλοφαγωμός, ή άλλη- 
λεξόντωσις, ή έπικράτησις τού ίσχυρο- 
τέρου, τού ίκανοτέρου, τοϋ άχρειεστέ- 
ρου. ’Απορεί κανείς καί έξίσταται δια
βάζοντας στήν είδησιν τής συλλήψεως 
τών τρομερών αύτών καταφερτζήδων. 
Ε ί χ α ν  κατορθώσει νά έξαπατήσουν 
κόσμον καί κοσμάκην. Είχαν τσεπώσει 
έκατοντάδας χιλιάδων δραχμών! Πώς τό 
έπετύχαιναν αύτό; Άπλούστατα χάρις 
στά μικρά ψάρια. "Ανοιγαν τό τεράστιο 
στόμα τους καί αύτά τά ήλίθια έπεφταν 
μέσα σέ σωρούς!..

Οί συλληφθέντες άπατεώνες δέν έξα
πατοϋσαν ξεχωριστά τά θύματά τους, 
Μεγαλοεπιχειρηματίαι καθώς ήσαν έγε- 
λοϋσαν τούς εύπιστους χονδρικώς. "Ηρ- 
χοντο είς συνεννοήσεις μέ ολοκλήρους ομά
δας άπλοϊκών, τούς γέμιζαν ύποσχέσεις, 
τούς έγοήτευαν καί τέλος άνοιγαν τό 
στόμα τους καί τούς έκατάπιναν, όλους 
μαζύ, χωρίς νά τούς καθίση ποτέ κανέ
νας στό λαιμό. Μή έκπλήστεσαι άναγνώ- 
στα. Είς τήν κοινωνίαν θά υπάρχουν 
πάντοτε οί έξυπνοι καί οί άνόητοι, οί 
τετραπέρατοι καί βλακέντιοι, οί μυα- 
λομένοι καί οί κουφιοκεφαλάκιδες. Τά 
μεγάλα ψάρια θά ζοϋν συνεπώς πάντοτε

Ζητείται δήμιος! Τά όστα τοϋ Ά -  
μοιραδάκη καί τόσων άλλων ένδο
ξων χειριστών τής λαιμητόμου θά 
τρίξουν μέσα στους άγνωστους, πα  ̂
ράμερους καί λησμονημένους τά
φους των άπό συγκίνησιν. Τό έργο 
δμως τοΰ σημερινού δημίου, τόν ό
ποιον ζητεί τό Κράτος δέν θά είναι 
τόσον φρικιαστικό, δσο τών προϋ- 
παρξάντων δημίων τοΰ Παλαμη- 
δίου. Ή  λαιμητόμος κατηργήθη. 'Ο 
σημερινός δήμιος δέν θά βλέπη αί
μα, δέν θά γεμίζη τόν τροβάν μέ κε- 
φαλάς καταδίκων. Τό έργον του, ή 
ύπηρεσία του, θά είναι πλέον λε

πτή, πλέον ντελικάτη.

’Απέναντι: «Καφενείον ή ’Ελλάς». Μία 
χαρακτηριστική σκηνή άπό τήν ’Αθήνα 
τών πρώτων μετά τήν άπελευθέρωσιν 
χρόνων. ’Αριστερά: Ή  Μονή τών Κα
πουτσίνων και τό Μνημειον τον Λυσι- 
κράτους, τό λεγόμενον άλλοτε Φανάρι 

τοϋ Αιογένους.

είς βάρος τών μικρών, οί άνόητοι θά πλη
ρώνουν πάντοτε στούς έξυπνους τόν φό- 
ρον τής κουταμάρας των.

Ό  θεός γνωρίζει ποία θά ήτο ή όψις 
τής κοινωνίας, ποία θά ήτο γενικώς ή 
μορφή τοϋ κόσμου, άν έλειπον άπ’ αύτόν 
οί κουτοί, άν όλοι οί άνθρωποι ήσαν έξυ
πνοι. Πάντως όμως καλώς έχουν τά 
πράγματα ώς έχουσι. Ό  Κύριος όστις 
έποίησε τά πάντα έν σοφία έπΐ τής κο
λοκύθας αύτής, ή οποία καλείται γή, 
κάτι θά ήξερε καί άνακάτεψε στά ύλικά 
τής κατασκευής τού Άδάμ καί τήν κουτα
μάραν. "Εχει ίσως καί αύτή τόν λόγον 
της. Ό  σοφός "Ερασμος τήν ύμνησεν 
μέ τό παραπάνω στό περίφημο «Εγκώ
μιο τής Μωρίας». Ό  θεάνθρωπος έμα- 
κάριζε τούς πτωχούς τώ πνεύματι καί 
τούς έπροώριζε διά τήν βασιλείαν τών 
ούρανών. ΤΙ σημαίνει τώρα άν τούς έξα- 
πατούν έπί τής γής, άν πέφτουν διαρκώς 
στό στόμα τών διαφόρων καρχαριών τής 
άθηναϊκής κοινωνίας; Πρέπει νά ζήσουν 
καί οί έξυπνοι καί ζούν, οί άνθρωποι, 
όπως ήμπορέσουν, μέχρις ότου πέσουν 
καί αύτοί στό στόμα τής ’Αστυνομίας...

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
Έφημ. «ΚΑΘΗΠΕΡΙΝΗ» 22-8-1925
Νά είναι άκριβής άραγε ή εΐδησις περί 

τής δολοφονίας τοΰ ληστού Γιαγκούλα;
(Συνέχεια είς τήν σελ. 7631
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Ό ύπ’ άριδμ. 1 «δημόσιος κίνδυνος» 

στήν ’Αμερική 

πριν σαράντα ένα χρόνια

Ο ΤΖΩΝ Ντίλλινγκερ δέν ήταν ό άρ- 
ρωστημένος δολοφόνος τοϋ τύπου 
των διαβόητων Κλάιντ Μπάρροου 

καί Μπόννυ Πάρκερ. Δέν τόν ένοχοποί- 
ησαν γιά φόνους τοϋ είδους τής περίφη
μης σφαγής τοϋ 'Αγίου Βαλεντίνου... γιά 
την όποία άλλωστε ποτέ δέν ένοχοποί- 
ησαν κανένα. Τά θύματα τοϋ Ντίλλινγκερ 
ήσαν λιγώτερα άπό τά άτομα που σκο
τώθηκαν— άν καί άσχετα μέ την υπόθεση 
—άπό τήν άστυνομία, όταν τόν καταζη
τούσε. Κανένας άλλος ληστής δέν έσπρω
ξε τούς ’Αμερικανούς σέ άνάλογη κατά- 
στασι ύστερίας, όσο ό Ντίλλινγκερ.

"Οταν κορυφώθηκε ό πανικός καί έπάνω 
άπό 5.000 άνθρωποι έψαχναν τόν Ντίλ- 
λινγκερ στις μισές Πολιτείες, οί πολιτικοί 
τής Δύσεως ζήτησαν άπό τό Κογκρέσσο 
νά διατάξη έπειγόντως γενική κινητο- 
ποίησι. Ή έθνοφρουρά τής ’Ινδιάνας —πα- 
τρίδος τοϋ ήρωος — ζήτησε νά τής στεί- 
λουν άεροπλάνα, τάνκς καί άσφυξιογόνα.

Μιά έφημερίδα τοϋ Λονδίνου άνήγ- 
γειλε στούς άναγνώστες της ότι «ακόμη 
κι οί ’Ερυθρόδερμοι πήραν μέρος στό κυ
νήγι μέ τόξα καί βέλη». Ή ’Αμερικανική 
Λεγεών προσφέρθηκε νά όπλίση 50.000 
μέλη της, γιά νά βοηθήση στήν σύλληψι 
τοϋ Ντίλλινγκερ. Φαίνεται, όμως, πώς 
στις Ηνωμένες Πολιτείες δέν ύπήρχαν 
άρκετοί άνδρες γιατί τελικά χρειάσθηκε 
νά τόν καταδώση στήν άστυνομία μιά 
γυναίκα, γιά νά τά καταφέρουν.

’Εκτός άπό τήν έξαλλοσύνη τών έκπρο- 
σώπων τοϋ νόμου, ένα άλλο είδος ομαδι
κής ύστερίας είχε καταλάβει τό πλήθος 
σχετικά μέ τόν Ντίλλινγκερ. Ή λαμπρή 
έποποιία του γράφηκε στις ή μέρες τής με
γάλης κρίσεως, στις σκοτεινές ή μέρες πού 
έμειναν άνεργοι έκατομμύρια Αμερικανοί, 
διωγμένοι άπό τά σπίτια τους, χωρίς 
πεντάρα, γιά λόγους πού δέν μπορούσαν 
νά καταλάβουν.

Κατά περίεργο τρόπο, μιά γυναίκα 
έμελλε νά θέση τέλος στήν έγκληματική 
σταδιοδρομία τοϋ Ντίλλινγκερ, όπως μιά 
γυναίκα πάλι ήταν ή αίτια νά γίνη δολο
φόνος.

Ό  νεαρός Τζών Χέρμπερτ γεννήθηκε 
τό 1903 στήν Ίνδιανάπολι τής ’Ινδιά
νας άπό μητέρα άγγλικής καταγωγής καί 
πατέρα γαλλικής (παρά τό γερμανικό 
του όνομα).

Ή οίκογένειά του ήταν εύκατάστατη 
καί δέν πέρασε δυστυχισμένα παιδικά χρό
νια, όπως ύποστήριζαν αργότερα οί θαυ
μαστοί του, προσπαθώντας νά άποδώ- 
σουν στό γεγονός αύτό τό ότι πήρε στρα
βό δρόμο. Ό  πατέρας Ντίλλινγκερ ήταν 
ήθικολόγος, αύστηρός καί καλός Χριστια
νός καί δέν έπρεπε στόν νεαρό βλαστό 
του νά λείψη ποτέ άπό τήν λειτουργία

Ό  διαβόητος γκάγκστερ 
σημάδεψε μέ τη 

δράσι του τήν ζωή 
τής προπολεμικής 

’Αμερικής.
Γιά τή σύλληψί του 

έξαπολύθηκε ένα 
πρωτοφανούς έκτάσεως 

άνθρωποκυνηγητό.
Ή  Έφ-Μ πι-Άϊ ίδρυσε 

ειδικό τμήμα, μέ τήν 
όνομασία «Όμάς 

Ντίλλινγκερ».

ή άπό τό κατηχητικό. Σπάνιες είναι στήν 
Ιστορία οί περιπτώσεις παιδαγωγών 
πού πρόβλεψαν άποτελέσματα τόσο άν- 
τίθετα άπό τις προσδοκίες τους.

Σάν μεγάλος πρόδρομος τής σημερινής 
έποχής ό Τζών Ντίλλινγκερ, έγινε άρχη- 
γός μιας συμμορίας τηνέιτζερς, όταν έγινε 
έφηβος. ‘Οπωσδήποτε, οί ομάδες των 
νεαρών ήσαν σχετικά άβλαβεϊς τότε. 
Μόνο στις ήμέρες μας έχουν γίνει έθνική 
μάστιγα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή 
συμμορία τού Τζών Ντίλλινγκερ λεγό
ταν «Τά δώδεκα καθάρματα», άλλά δέν 
διακρίθηκε γιά κανένα θεαματικό έγκλημα. 
Στό άμερικανικό ναυτικό, όμως, ό Ντίλ- 
λινγκερ είχε τήν πρώτη του έπαφή μέ τήν 
φυλακή.

Κατετάγη, πράγματι, τό 1923, τιμω
ρήθηκε μέ δέκα ήμέρες κράτησι γιά άπου- 
σία άνευ άδειας καί τόν έπόμενο μήνα 
λιποτάκτησε, έγκαταλείποντας τό σκά
φος του «Γιούτα» στό λιμάνι τής Βοστώ-

ΕΙς τήν απέναντι σελίδα: Ό  Ντίλλινγ- 
χερ, σέ μιά άπό τις εκφραστικότερες 

φωτογραφίες του.

νης. Ό  πατέρας του είχε στό μεταξύ άγο- 
ράσει μιά φάρμα στό Μοΰρσβιλ τής ’Ιν
διάνας καί ό Τζών πήγε νά μείνη μέ τήν 
οίκογένειά. Φαινόταν ότι ή άγροτική ζωή 
τοϋ άρεσε πολύ, ότι θά γινόταν καλός 
άγρότης, θά διαδεχόταν τόν πατέρα του 
καί θά πέθαινε πλούσιος γαιοκτήμονας.

Αύτά μάλλον θά συνέβαιναν, άν δέν 
πανδρευόταν τό 1924, μιά νεαρή καλλονή 
άπό κάποιο γειτονικό χωριό, πού είχε 
τό περίεργο όνομα Μπέρυλ "Εθελ Χά- 
βιους.

Ή ώραία Μπέρυλ είχε βαρεθή τό χωριό 
της καί δέν είχε πανδρευθή, γιά νά ξανα- 
βρεθή σέ άγρόκτημα. "Ηθελε νά πάη στήν 
μεγαλόπολι. "Ηθελε νά άπολαύση τήν κα- 
λοπέρασι καί δέν έπαυε νά πιέζη τόν Τζών 
νά πάη νά δουλέψη στήν πόλι, όπου θά 
κέρδιζε χρήματα γρηγορώτερα άσφα- 
λώς, άπό ό,τι στήν φάρμα.

Ό  Ντίλλινγκερ φαίνεται ότι πείσθηκε 
καί έψαξε γιά δουλειά τεχνίτη, άλλά οί 
θέσεις σπάνιζαν σέ έκείνη τήν έποχή τής 
βιομηχανικής κρίσεως. Κάποιο βράδυ, 
ένας φίλος του, ό Σίνγκλετον, τοϋ πρό- 
τεινε ένα καλύτερο τρόπο γιά νά κερ- 
δήση γρήγορα χρήματα. Ό  Ντίλλινγκερ 
φαίνεται ότι ύπέκυπτε μάλλον εύκολα καί 
έτσι πείσθηκε καί πάλι.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1924, οί δυό συνερ
γάτες έπετέθησαν ένοπλοι σέ κάποιον 
παντοπώλη τού Μοϋρβιλ, γιά νά κλέ
ψουν τις είσπράξεις. Ή ληστεία άπέτυχε 
παταγωδώς καί πήγαν καί οί δυό στό 
δικαστήριο. Ό  Σίνγκλετον ίσχυρίσθηκε 
ότι ήταν άθώος καί καταδικάσθηκε σέ φυ- 
λάκισι δυό έτών. Ό  Ντίλλινγκερ, όμως, 
πού είχε μάθει άπό μικρός ότι ή είλικρί- 
νεια άμείβεται, παραδέχτηκε ότι ήταν 
ένοχος καί τιμωρήθηκε μέ ποινή 10 - 20 
έτών. Αύτή ή άπόφασις ήταν άναντίρ- 
ρητα ύπερβολική γιά πρώτο άδίκημα 
χωρίς θύματα. Αύτό είναι μιά άκόμη δι
καιολογία, πού οί ύπερασπισταί τοϋ 
Ντίλλινγκερ δέν παρέλειψαν νά χρησιμο
ποιήσουν, όπως καί τά «δυστυχισμένα» 
παιδικά του χρόνια.

Δύο άλλα έπιχειρήματα γιά τούς 
«συναισθηματικούς» ύπερασπιστάς του 
είναι, άφ’ ένός μέν ότι ή Μπέρυλ ζήτησε 
διαζύγιο τήν έποχή πού ό Τζών βρισκό
ταν στήν φυλακή, καί άφ’έτέρου ότι, όταν 
βγήκε, γύρισε στό σπίτι του πέντε λεπτά 
άφοϋ είχε ξεψυχήσει ή μητέρα του καί δέν 
τήν πρόλαβε.

Όταν βγήκε άπό τις σωφρονιστικές 
φυλακές τοϋ Μίτσιγκαν Σίτυ τής ’Ινδιά
νας, στις 22 Μαίου 1933, άφοϋ είχε έκτίσει 
έννέα άπό τά χρόνια τής ποινής του, ό 
Τζών Ντίλλινγκερ ήταν πιά ένας «κατά
δικος», ένας «έκτος νόμου». Κατά κάποιο 
τρόπο ήταν πτυχιοϋχος τοϋ πανεπιστη-
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μίου του έγκλήματος (όπως θεωρείται 
κάθε μεγάλη φυλακή, σέ όποιο μέρος τοϋ 
κόσμου κι αν βρίσκεται). Τά περισσότε
ρα μέλη των δυό «συμμοριών Ντίλλιν- 
γκερ», πού δημιούργησε διαδοχικά ό 
Τζών, ήταν όπως καί αύτός «ύφηγηταί» 
τοϋ σωφρονιστηρίου τοϋ Μίτσιγκαν Σίτυ 
καί πολλοί είχαν δραπετεύσει χάρις στις 
φροντίδες του Ντίλλινγκερ.

Ή πρώτη συμμορία περιελάμβανε τούς 
Χάρρυ Πάιερποντ, Τσάρλς Μάκλεϋ, Τζών 
«Ρέντ» (Κόκκινο) Χάμιλτον, Ράσσελ 
Κλάρκ, Χάρρυ Κόπλαντ καί "Εντ Σάουζ. 
Τήν δεύτερη άποτελοϋσαν οί Τζών 
«Ρέντ» Χάμιλτον, Όμερ βάν Μέτερ, Τόμμυ 
Κάρολ, Έντυ Γκρήν, Πάτ Ρήλλυ καί Λέ- 
στερ Τζίλλις, ό γνωστός μέ τό παρα
τσούκλι «Μπέιμπυ Φαίης Νέλσον» (ό 
Νέλσων μέ τό μωρουδίστικο πρόσωπο).

Ή άπαρρίθμησις δέν στερείται ένδια- 
φέροντος, γιατί αποκαλύπτει τό χαρα
κτηριστικό πού συνετέλεσε αρκετά στόν 
λαϊκό θαυμασμό, πού προκαλοϋσε ό 
Ντίλλινγκερ. ("Ενα «κακώς τοποθετη
μένο» θαυμασμό, όπως όρισε λιτά ή "Εφ - 
Μπί-'Αι). Τό χαρακτηριστικό είναι, ότι 
όλα αύτά τά ονόματα ήσαν γνήσια άμε- 
ρικανικά. Ώς τήν εποχή τοϋ Ντίλλινγκερ, 
οί μεγάλοι ήρωες του γκαγκστερισμού, 
πού γεννήθηκε άπό τήν ήλίθια ύπόθεσι 
τής ποτοαπαγορεύσεως, είχαν όλοι σχε
δόν όνόματα Ιταλικά, όπως Καπόνε ή 
Κολοζίμο, ή έβραϊκά, όπως Βάις καί 
Γκούζεγμπεργκ. Ό  Ντίλλινγκερ καί ή «χα
ρούμενη παρέα» του έδιναν στούς συμπα
τριώτες τους χαρά, άποδεικνύοντας ότι 
τά «αμερικανικά νιάτα» έκαναν κατορθώ
ματα καί σέ αύτό τόν τομέα, όπως σέ τό
σους άλλους.

Έ π’ εύκαιρία πρέπει νά τονίσωμε, ότι 
είναι άδικο νά θεωρούμε ύποτιμητικά όλους 
τούς πολίτες τών Ηνωμένων Πολιτειών 
σάν κεφαλαιοκράτες. Οί τραπεζίτες καί 
οί τράπεζες δέν είναι δημοφιλείς μορφές 
στό αμερικανικό φολκλόρ, άκόμη καί στήν 
σημερινή έποχή τής ευημερίας τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών. Ήσαν σχεδόν άντικεί- 
μενο λαϊκού μίσους τό 1933, στό ύψηλό-

Άριστερά και απέναντι : Ό  Ντίλλινγκερ οέ νηπιακή ηλικία. Κανείς δέν μπορούσε 
τότε νά πιστέψη, ότι αυτό τό υπάκουο και ϋσυχο νήπιο, που μεγάλωσε μέ τις αυ
στηρές αρχές τοϋ πατέρα του, θά γινόταν ό νπ’ άριθ. 1 δημόσιος κίνδυνος τής ’Α με
ρικής. Κάτω: Τό πολυτελέστατο κρεββάτι, δπου κοιμόταν δ Ντίλλινγκερ. Κάτω άπό τά

ρούχα έκρυβε δπλα.

τερο σημείο τής κρίσεως. ’Αναμφισβήτητα, 
ό Ντίλλινγκερ προκάλεσε τή λατρεία τού 
πλήθους μέ τήν ιδιότητά του ώς πρωτα- 
θλητοϋ ληστείας τραπεζών όλων τών έπο- 
χών. Σέ δώδεκα μήνες, οί δυό συμμορίες. 
Ντίλλινγκερ λήστεψαν Ισάριθμες τράπε
ζες στήν Ινδιάνα, στό Όχάιο, στό Ού- 
ισκόνσιν, στήν Άνιόβα καί στήν Νότιο 
Ντακότα.

Τά ποσά πού έκλεβαν άνήρχοντο σέ 
έκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια, αλλά μέ 
μεγαλύτερη άγοραστική αξία άπό τήν 
σημερινή. ‘Η πιό άξιομνημόνευτη ήταν ή 
ληστεία σέ κάποια τράπεζα τής Ινδιά
νας, όπου οί γκάγκστερς παρουσιάσθη- 
καν σάν ομάδα κινηματογραφιστών, πού 
θά γύριζαν τάχα τήπ σκηνή έπιθέσεως 
σέ τράπεζα γιά μιά «γκαγκστερική» ται
νία.

Ό  ΜάκλεΟ έστησε τήν κινηματογρα
φική μηχανή στό άπέναντι πεζοδρόμιο καί 
άρχισε νά προσπαθή νά βρή φανταστικές 
γωνίες λήψεως. Ό  Χάμιλτον έπαιζε τόν 
ρόλο τοϋ σκηνοθέτη καί φώναζε οδηγίες 
άπό μεγάφωνο. Ό  Βάν Μέτερ έκανε τόν 
βοηθό του.

Ό  Ντίλλινγκερ, ό Πάερποντ καί ό 
Κλάρκ, έντονα μακιγιαρισμένοι, ήσαν ο
πλισμένοι μέ αύτόματα καί παρίσταναν 
τούς ήθοποιούς. "Ενα πλήθος αργόσχο
λων μαζεύθηκε άπό περιέργεια. Ήταν 
τό μεγαλύτερο γεγονός πού συνέβη ποτέ 
στήν πόλι τους.

Οί τρεις λησταί μπήκαν στήν τράπεζα. 
Μετά άπό λίγο τό πλήθος έβλεπε χέρια 
σηκωμένα ψηλά καί άκουγε φωνές, «Βοή
θεια, ληστεία». Καί πίστεψε, βέβαια, ότι 
ή σκηνή παιζόταν μέ απόλυτο ρεαλισμό.

Δυό λεπτά άργότερα οί λησταί βγή
καν άπό τήν τράπεζα, όλη ή όμάδα άνέ- 
βηκε στό αύτοκίνητο καί ξεκίνησε.

"Οταν, έπί τέλους, τά θύματα κατόρ
θωσαν νά πείσουν τούς θεατάς ότι ή 
τράπεζα είχε πράγματι ληστευθή, οί 
«κινηματογραφισταί» βρίσκονταν κιόλας 
μακριά, στούς λόφους, έχοντας άκριβώς 
74.282 δολλάρια καί 9 σέντς περισσότερα 
άπό όσα είχαν όταν πήγαν.

’Ανάμεσα στις έπιδρομές κατά τών τρα
πεζών καί στις διάφορες δευτερεύουσες 
άσχολίες τους, ό Ντίλλινγκερ κι ή παρέα 
του διασκέδαζαν κυκλοφορώντας άπό τήν 
μιά Πολιτεία στήν άλλη, καί άλλάζοντας 
αύτοκίνητα (κλεμμένα) πιό εύκολα άπό 
πουκάμισα. ’Αντίθετα, άλλαζαν πολύ 
σπάνια γυναίκες, άν καί συνόδευαν πάντα 
κορίτσια. Ό  Ντίλλινγκερ, στό άπόγειο 
τής δόξης του, είχε τήν "Εβελυν Φρέτσετ 
ή Μπίλλυ, μιά όμορφη μιγάδα άπό μιά 
περιοχή ’Ερυθροδέρμων στό Ούισκόν- 
σιν. Ό  Τζών X. Ντίλλινγκερ, πού δέν κά
πνιζε, δέν έπινε οίνοπνευματώδη καί δέν 
έβριζε ποτέ, τής άπαγόρευε νά πίνη ού- 
ίσκυ, γιατί στις φλέβες της έτρεχε κατά 
50 % αίμα τών Σιού. Υπήρχε ένας νό
μος άπό τήν έποχή τής κατακτήσεως τού 
Φάρ Ούέστ, πού απαγόρευε νά δίνουν 
οίνοπνευματώδη στούς Ινδιάνους.

"Αλλος παράγων τής δημοτικότητος 
τού Ντίλλινγκερ ήταν ό τρόπος μέ τόν 
όποιο γελοιοποίησε τούς έκπροσώπους 
τού νόμου. Στήν σύντομη οδύσσειά του, 
τών δώδεκα μηνών, λήστεψε, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, τρία αστυνομικά τμήματα τής 
’Ινδιάνας γιά νά άνανεώση τό οπλοστά
σιό του. Χωρίς καμμιά δυσκολία καί χωρίς 
θύματα, πήρε δωδεκάδες περίστροφα, 
τουφέκια καί πολυβόλα, χιλιάδες σφαί
ρες καί πολλά αλεξίσφαιρα γιλέκα, πού 
έπρόκειτο νά σώσουν άρκετές φορές τήν 
ζωή τήν δική του καί τών συνενόχων του.

Τά κατορθώματα, όμως, πού ξεσήκω-
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σαυ θύελλα ένθουσιασμού, ή σαν ή τόλμη 
καί ή έπιτυχία δυό άττοδράσεων άττό τήν 
φυλακή. "Εξη φορές ξέφυγε άπό ένέδρες 
ττού είχαν στήσει οΐ άστυνομίες πολλών 
Πολιτειών καί οί πράκτορες τής Έφ - 
Μπί - Άι.

Ή πρώτη άπόδρασις, άπό τήν φυλακή 
τής Λάιμα τοϋ Όχάιο, στοίχισε δυστυ
χώ? τήν ζωή τοϋ τοπικού σερίφη, πού 
σκότωσε ό Πάιερποντ προσπαθώντας νά 
έλευθερώση τόν Ντίλλινγκερ, μέ τόν Μά- 
κλεΟ καί τόν Κλάρκ. Ή δεύτερη όμως, 
άπό τήν φυλακή τού Κράουν - Πόιντ τής 
'Ινδιάνα?, προκάλεσε γενικό κλίμα Ιλαρό- 
τητο?, παρόμοιο μέ τό κύμα άγανακτή- 
σεω? άνάμεσα στού? νομοταγείς πολίτες.

Ή άπόδρασις άπό τήν φυλακή τοϋ 
Κράουν - Πόιντ έθεωρείτο άδύνατη. Ό  
Ντίλλινγκερ είχε πάρει πιά τόν τίτλο 
τοϋ «ύπ’ άριθμόν ένα δημοσίου κινδύ
νου», πού δημιούργησε ειδικά γ ι’ αύτόν 
ή Έφ - Μπί - Ά ι. Άνάμεσα στήν έλευθε- 
ρία καί σέ αύτόν ύπήρχαν επτά πόρτες 
μέ άτσάλινα κάγκελλα καί καμμιά πενην- 
ταριά φύλακες καί άστυνομικοί. Ό  σερί
φης πού διοικούσε ήταν συμπτωματικά 
γυναίκα, ή Λίλιαν Χόλλεϋ, ή οποία είχε 
πάρει συμπληρωματικές προφυλάξεις, 
πρός τιμήν τοϋ διασημοτέρου «πελάτη» 
πού είχε φιλοξενήσει ποτέ στήν φυλακή 
της.

ΟΙ συνθήκες άποδράσεως τοϋ Ντίλ- 
λινγκερ άπό τήν φυλακή, άπό τήν όποια 
δέν δραπέτευσε κανείς, συζητοϋνται άκόμη 
καί σήμερα. "Ενα είναι βέβαιο, ότι, τό 
πρωί τής 3ης Μαρτίου 1934, οί μισοί 
άπό τούς φύλακες τού Κράουν - Πόιντ 
βρέθηκαν κλειδωμένοι στήν φυλακή τους, 
ενώ ό δημόσιος κίνδυνος ύπ’ άριθμόν ένα 
έβαζε εμπρός τήν «Φόρντ Υ - 8» τής Λί
λιαν Χόλλεϋ, μέ τήν σειρήνα, τά κόκκινα 
φώτα, τό σήμα τού σερίφη στούς προφυ
λακτήρες, τά ραδιόφωνο βραχέων κυμά
των κ.λπ.

"Οπως συνέβαινε συνήθως, είχαν προ
μηθεύσει περίστροφο στόν Ντίλλινγκερ 
άντί πολλών χιλιάδων δολλαρίων, μέ τήν 
φροντίδα ένός ύψηλού άξιωματούχου τής 
’Ινδιάνας, πού έχει πιά πεθάνει.

Ό  Αμερικανός Ρομπέν τών Δασών, 
όμως, έπρεπε νά καταφέρη πιό καίριο 
πλήγμα στήν άστυνομία. Τό περιστατικά 
αύτό έμεινε στήν Ιστορία τών Ηνωμένων 
Πολιτειών μέ τό όνομα τής μάχης τής 
«Μικρής Βοημίας». Ή «Μικρή Βοημία» 
ήταν ένα σαλέ διακοπών, βορείως τοϋ 
Ούισκόνσιν, όπου οί γκάγκστερς καί τά 
κορίτσια τους πήγαιναν νά ξεκουραστούν 
άνάμεσα σέ ληστείες, συλλήψεις καί άπο- 
δράσεις. Στις 22 ’Απριλίου 1934, πέντε 
γεμάτα άστυνομικά αύτοκίνητα περικύ
κλωσαν τό σαλέ. Τό πρώτο πράγμα πού 
έκαναν οί πράκτορες τής Έφ - Μπί - "Αι 
ήταν νά πυροβολήσουν τρεις άθώους πο
λίτες πού έβγαιναν άπό τό μπάρ. "Οταν 
άρχισε ή μάχη, πολλές δεκάδες άστυνομι- 
κοί τής περιοχής ενώθηκαν μέ τούς είκοσι 
έπτά πού είχαν έλθει άεροπορικώς άπό τό 
Σικάγο καί τό Ίλλινόις στό Ούισκόνσιν. 
01 γκάγκστερς ήσαν έξη : Ντίλλινγκερ, 
«Μπέιμπυ Φαίης Νέλσον», Βάν Μέτερ, 
Χάμιλτον, Κάρολ, Ρήλλυ. ’Ανταλλάχθη
καν έκατοντάδες πυροβολισμοί, ένώ οί 
άλλοι ένοικοι τοϋ σαλέ κρύφθηκαν τρομο
κρατημένοι στά ύπόγεια. "Ενας - ένας οϊ 
λησταί ξέφυγαν μέσα στό δάσος πού 
περιβάλλει τήν «Μικρή Βοημία». Ό  τρο
μερός «Μπέιμπυ Φαίης Νέλσον» έφυγε

τελευταίος. Λίγα μίλια έξω άπό τήν «Μι
κρή Βοημία» σκότωσε ένα πράκτορα τής 
Έφ-Μπί-Άι, πλήγωσε σοβαρά δυό άλ
λους... καί έφυγε μέ τό αύτοκίνητό τους.

Μετά άπό αύτό, έκατοντάδες άστυνο- 
μικοί καί άλλοι πράκτορες ξεχύθηκαν στίς 
μεσοδυτικές Πολιτείες αποφασισμένοι νά 
«μιλήσουν μέ τό όπλο».

Ή "Εφ-Μπί-Άι είχε δημιουργήσει στό 
Σικάγο ειδικό τμήμα μέ τό όνομα «"Ομι
λος Ντίλλινγκερ», πού άριθμοΰσε σαράντα 
«Τζή-μέν» (Goverment men-όπως έλεγαν 
τούς πράκτορες τής Έφ-Μπί-Άι). Ή 
ομάδα αύτή είχε μοναδική άποστολή νά 
παρακολουθή τόν Ντίλλινγκερ είκοσι 
τέσσερις ώρες τό εικοσιτετράωρο. Μιά 
ήμέρα, άρκετοί πράκτορες μπήκαν σέ ένα 
διαμέρισμα τοϋ Σικάγου, όπου είχε έπι- 
σημανθή ή παρουσία τοϋ Ντίλλινγκερ. 
Άνοίγοντας τήν πόρτα πυροβόλησαν καί 
σκότωσαν τρεις άνδρες πού βρίσκονταν 
έκεϊ. "Ολοι ήσαν άσχετοι μέ τόν Ντίλλιν- 
γκερ, άλλά ό θάνατος τους δέν ήταν με
γάλη άπώλεια γιά τήν κοινωνία. "Ησαν 
τρεις έγκληματίες: ό Κάτσεβιτς, ό Γκίν- 
σμεργκ καί ό Ταλμπάουμ.

Στήν διάρκεια άνταλλαγής πυρών στήν 
’Ινδιάνα συνέβη κάτι πολύ πιό λυπηρό. 
Κάποιος άξιωματικός τής άστυνομίας, ό 
Τσάρλς Μπάτλερ, σκότωσε ένα άπό τούς 
δικούς του άνδρες, τόν άστυνομικά Γιουτ- 
ζίν. Ή άστυνομία είχε τά πυρά σάν εύκολη 
λύσι, άλλά καί οί άπλοι πολίτες κατέδι
δαν άκόμη πιό εύκολα.

Κάθε ήμέρα, ό «δημόσιος κίνδυνος ύπ’ 
άριθμ. ένα» έθεάτο άπό δεκάδες πρόσωπα 
σέ δεκάδες μέρη συγχρόνως. "Οχι μόνο σέ 
άμερικανικές πόλεις, άλλά καί στό Το
ρόντο, Μεξικό, Παρίσι, Βιέννη, Καλκούτ- 
τα. Ή παρουσία του στό Λονδίνο είχε 
έπισημανθή πάμπολες φορές. Στις 19 
’Ιουνίου 1934, ό ιδιοκτήτης ένός μπάρ 
στό Στράτφορντ-όν-Αϊηβον «άναγνώ- 
ρισε» τόν Ντίλλενγκερ στήν αίθουσα, 
πού συνοδευόταν άπό τρεις άλλους γκάγ
κστερς. Ή άστυνομία κατέφθασε οπλι
σμένη. 01 τέσσερεις λησταί ήσαν τέσσε

ρεις άκακοι Αμερικανοί καθηγηταί, πού 
έπισκέφθησαν τό χωριό τοϋ Σαίξπηρ 
στόν δρόμο γιά τήν ’Οξφόρδη. Τόν ϊδιοκαι 
ρό στήν Γερμανία, ή «’Εφημερίδα τοϋ 
24ώρου» δήλωνε ότι «καμμιά φωνή δέν 
έπρεπε νά ύψωθή έναντίον τού χιτλερι
σμού στήν Αμερική, όσο θά ήταν έλεύ- 
θερος ό Ντίλλινγκερ».

"Οσο κολακευτική καί άν ήταν ή παρο- 
μοίωσις τοϋ Τζών μέ τόν Άδόλφο, ήταν, 
πάντως, άδικη, γιατί αύτός είχε διαπρά- 
ξει ένα μόνο φόνο : τοϋ άστυνομικού Ούίλ- 
λιαμ Πάτρικ Ο’ Μάλλεϋ. Ό  Ντίλλινγκερ 
τόν σκότωσε στίς 15 Ίανουαρίου 1934, 
σέ έπίθεσι στήν «Φέρστ Νάσιοναλ Μπάνκ» 
τοϋ ’Ανατολικού Σικάγου, στήν ’Ινδιάνα. 
Καμμιά δεκαπενταριά φόνοι πέρασαν 
χονδρικά στόν λογαριασμό τών δυό συμ
μοριών Ντίλλινγκερ κατά τήν δωδεκά
μηνη δρασι τους.

’Ακριβής ύπολογισμός είναι στήν πρα
γματικότητα άδύνατος, γιατί πολλές 
άλλες συμμορίες δρούσαν ταυτόχρονα στά 
ίδια μέρη, συνεργαζόμενες κάπου - κάπου 
γιά καμμιά επιχείρηση Καί έτσι, τά έγκλή- 
ματα τής μιας μπερδεύονταν συχνά μέ 
άλλα. Μερικοί έπαγγελματίες δολοφόνοι 
δούλευαν άλλοτε γιά τήν μιά καί άλλοτε 
γιά τήν άλλη συμμορία, όπως συμβαίνει 
καί σήμερα στίς Ηνωμένες Πολιτείες, μιά 
χώρα όπου ή δουλειά τού πληρωμένου 
δολοφόνου θεωρείται έλεύθερο έπάγγελμα.

Κάτι πού κατόρθωσε ό Ντίλλινγκερ, 
χωρίς νά τό θέλη, ήταν νά κάνη τήν 
"Εφ - Μπί - Ά ι, τήν ισχυρότερη άστυνο- 
μική όργάνωσι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
(καί τοΰ κόσμου). Τά θεαματικά κατορ
θώματα τοϋ ύπ’ άριθμόν ένα δημοσίου 
κινδύνου, συχνά έξωραϊσμένα καί έξογ- 
κωμένα άπό τόν "Εντγκαρ Χούβερ, νεαρό, 
τότε, άρχηγό τής "Εφ - Μπί - Ά ι, έγιναν 
προφάσεις γιά τά άδιάσειστα έπιχειρή- 
ματά του, όταν ζητούσε ένίσχυσι δυνά
μεων καί πιστώσεις.

Καί όταν ή Έφ-Μπί-Άι «έπιασε» τελι
κά τόν Ντίλλινγκερ, ή κοινή γνώμη τήν 
θεωρούσε σάν τά πιό άποτελεσματικό
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αστυνομικό σώμα τώυ 'Ηνωμένων Πολι
τειών. 'Ωστόσο, οΐ πράκτορες της, οί πε
ριβόητοι «Τζή-μέν», δέν έπαιξαν καί πολύ 
λαμπρό ρόλο στήν ύπόθεσι.

Στις 22 ’Ιουνίου 1934, ό Ντίλλινγκερ, 
ποΰ δέν έχανε καμμιά ταινία τοϋ Κλάρκ 
Γκαίημπλ, πήγε στήν βραδινή παράστασι 
τοϋ κινηματογράφου «Μπάιογκραφ» τοϋ 
Σικάγου. Στό πρόγραμμα ήταν ή ταινία 
«Μελόδραμα τοϋ Μανχάτταν», στήν 
οποία έπαιζαν ό Κλάρκ Γκαίημπλ, ό Οΰίλ- 
λιαμ Πάουελ καί ή Μύρνα Λόυ. Στό τέ
λος θριάμβευε ή άρετή, ένώ ό Κλάρκ Γκαί
ημπλ βάδιζε πρός τήν ήλεκτρική καρέ
κλα, λίγο πριν πέση ή αυλαία.

Ό  Ντίλλιγκερ συνοδευόταν άπό δύο 
γυναίκες. Ή μιά ήταν ή Πόλυ Χάμιλτον, 
ή φιλενάδα του έκείνο τόν καιρό. Ή άλλη 
ήταν μιά φίλη τής Πόλλυ, ή "Αννα Σαίητζ, 
ποΰ τό πραγματικό της όνομα ήταν 
"Αννα Κουμπάνας. Στήν Ιστορία, όμως, 
έχει μείνει μέ ένα τρίτο όνομα : «ή γυ
ναίκα μέ τά κόκκινα», γιατί έκείνο τό 
βράδυ φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα (καί 
αυτό δέν ήταν τυχαίο).

"Οταν ό Ντίλλινγκερ καί ή συντροφιά 
του βγήκαν άπό τόν κινηματογράφο στις 
10.20' μ.μ., τό χώλ καί ή είσοδος ήσαν 
γεμάτα πράκτορες τής Έφ - Μπί - Ά ι. 
Στό πεζοδρόμιο παραμόνευαν άλλοι άστυ-

νομικοί μέσα σέ αυτοκίνητα χωρίς άριθμό. 
’Εκείνη τήν στιγμή, ό Έντγκαρ Χοϋβερ 
βημάτιζε νευρικά πάνω - κάτω στό γρα
φείο του, στήν Οϋάσιγκτον, περιμένοντας 
νεώτερα άπό τήν ϋπόθεσι.

Ό  Μέλβιν Πέρβις, ό άρχηγός τοϋ τμή
ματος Σικάγου τής Έφ -Μπί - Ά ι, όταν 
είδε τήν γυναίκα μέ τά κόκκινα άναψε τό 
πούρο, ποΰ είχε άνάμεσα στα δόντια του. 
Αυτό ήταν τό σινιάλο γιά τούς «Τζή - μέν» 
ότι είχε άναγνωρίσει τόν Ντίλλινγκερ, 
παρόλο πού είχε άφήσει μουστάκι καί 
είχε άλλάξει τά χαρακτηριστικά του λίγο 
καιρό πρίν, μέ πλαστική έγχείρησι, πού 
τού έκανε ένας γιατρός ειδικευμένος στις 
περιπτώσεις τών καταζητουμένων γκάγκ- 
στερς.

Ό  Ντίλλινγκερ καί οί δυό γυναίκες προ
χώρησαν στό πεζοδρόμιο. Πέντε πρά
κτορες τής "Εφ - Μπί - Ά ι τούς πήραν 
άπό πίσω. Κάποια έκτη αίσθησις προει
δοποίησε τόν Ντίλλινγκερ ότι τόν παρα
κολουθούσαν. Προχώρησε βιαστικά σέ 
μιά κοντινή στοά καί έκανε μιά κίνησι 
σάν νά έβγαζε περίστροφο. Οϊ πράκτορες 
άνοιξαν πύρ, καί ό Ντίλλινγκερ πέθανε 
προτού πέση καταγής. Ό  άριθμός τών 
σφαιρών πού βρέθηκαν στό σώμα του 
συζητεΐται άκόμη. "Ολες όμως τόν βρή
καν στήν πλάτη καί στό πίσω μέρος τού

κεφαλιού. Πολλοί δημοσιογράφοι δημο
σίευσαν τήν ύπόθεσι στις έφη μερίδες τους 
μέ τόν χαρακτηρισμό «έκτέλεσις τού 
Ντίλλινγκερ».

’Αργότερα, ό άστυνόμος Μάτ Λήτς, άρ
χηγός τής άστυνομίας τής Πολιτείας τής 
’Ινδιάνας, πού κυνηγούσε μήνες τόν Τζών, 
δήλωσε ότι είχε άποδείξεις πώς έκείνο τό 
βράδυ ό Ντίλλινγκερ ήταν άοπλος. ’Ενώ 
τό πτώμα του κειτόταν στό πεζοδρόμιο 
στήν είσοδο τής στοάς, πολλές γυναί
κες έτρεξαν νά βουτήξουν τό μαντήλι τους 
στό αίμα του. Μιά άπό όλες γονάτισε καί 
μούσκεψε τήν άκρη τής φούστας της. 
Άλλες, καί άνδρες άκόμη, πού δέν είχαν 
μαντήλια, μούσκευαν κομμάτια έφημερί- 
δων στις κόκκινες κηλϊδες.

Δυό περαστικές γυναίκες πληγώθη
καν άπό άδέσποτες καί οί φωνές τους έκα
ναν άκόμη πιό μακάβρια τήν σκηνή. Ένώ 
μερικοί πράκτορες προσπαθούσαν νά 
συγκροτήσουν τό ύστερικό πλήθος, άλλοι 
έτρεξαν στό τηλέφωνο νά πληροφορήσουν 
τόν Χούβερ καί νά καλέσουν άσθενοφόρο. 
Άλλοι πάλι «φυγάδευσαν» διακριτικά, 
τήν «γυναίκα μέ τά κόκκινα», γιατί οί περί 
φημοι πράκτορες δέν μπόρεσαν νά βρούν 
μόνοι τους τόν Ντίλλινγκερ. Κάποιος άρ- 
χιφύλακας, ό Μάρτιν Ζάρκοβιτς, τής Πο
λιτείας τής ’Ινδιάνας, είχε πληροφορηθή
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’Αριστερά: Sva φιλμ ξαναζωντάνεψε τήν 
ιστορία τον Ντίλλινγκερ. Τον υποδύεται ό 
’Αμερικανός ηθοποιός Ούώρρεν ’Όουτς. 
Στην φωτογραφία, ή σκηνή τής αυλλή- 
ψεώς του στο Κράουν - Πόιντ. Δεξιά : 
οί τελευταίες στιγμές τοϋ Ντίλλινγκερ, 
ένώ βγαίνει από κινηματογράφο τοϋ 
Σικάγου. Κάτω : ή γυναίκα μέ τα κόκ
κινα, ”Αννα Σαίητζ, ή όποια τον κατέ

δωσε στην ’Αστυνομία.

οπτό τήυ Άννα Κουμπάνας ότι ό Ντίλ- 
λινγκερ έμενε στό σττίτι της μέ τήν Πόλυ 
Χάμιλτον. Ό  Ζάρκοβιτς, έν συνεχεία, είχε 
μεσολαβήσει στήν 'Εφ -Μπί - Άι, όπου ή 
Άννα είχε προτείνει μιά ποταπή συναλ
λαγή : τήν "Αννα θά τήν έδιωχναν άπό τις 
Ηνωμένες Πολιτείες ώς Ανεπιθύμητη ξένη. 
Είχε εις βάρος της πολλές καταδίκες γιά 
μαστρωπία. Πρότεινε στόν Πέρβις νά φέ- 
ρη τόν Ντίλλινγκερ σέ άπόστασι βολής, 
μέ Αντάλλαγμα τήν Ακύρωση τής άπε- 
λάσεώς της.

Ή "Εφ - Μπί - Ά ι δέχθηκε τήν συμφω
νία, Αλλά δέν τήν σεβάσθηκε κάν. Γιατί ή 
"Αννα Απελάθηκε τελικά στήν πατρίδα 
της, τήν Ρουμανία. Τό αίμα τού Ντίλλιν- 
γκερ τής πρόσφερε όμως 5.000 δολλάρια, 
τό μισό τής έπικηρύξεως.

Ή Άννα πέθανε στήν Ρουμανία τό 1947 
Ό  Μέλβιν Πέρβις, ό Ανθρωπος πού νί
κησε τόν Ντίλλιγκερ άνάβοντας ένα πούρο 
αύτοκτόνησε τό 1960.

Σχεδόν όλα τά μέλη των δυό συμμο
ριών τοϋ Ντίλλινγκερ είχαν, όπως καί ό 
ίδιος ό Τζών, σύντομη ζωή καί βίαιο 
τέλος. Ό  Χάμιλτον πέθανε λίγες ή μέρες 
Αφού «σταμάτησε μιά σφαίρα» — όπως 
λένε οί Αμερικανοί — πού είχε ρίξει ένας 
Αστυνομικός. Ό  Βάν Μέτερ σκοτώθηκε 
Από σφαίρα σέ μιά μάχη μέ δυό ντετέκτιβς. 
Ό  Μάκλεϋ σκοτώθηκε σέ κάποια Από
πειρα άποδράσεως καί ό ΠΑιερποντ τε
λείωσε τήν ζωή του στήν ήλεκτρική κα
ρέκλα στό Όχάιο. Ό  Γκρήν καί ό Κάρολ

σκοτώθηκαν σέ μιά μάχη μέ τούς Αστυνο
μικούς τής "Εφ - Μπί - Άι.

Ό  τρομερός «Μπέμπυ Φαίης Νέλσον» 
διαδέχθηκε τόν Ντίλλινγκερ στήν Θέσι 
του «Δημοσίου κινδύνου ύπ’ άριθμ. 
ένα». Καί Αποδείχθηκε Αντάξιός του, όταν, 
στις 27 Νοεμβρίου 1934, στό Ίλλινόις, 
έδωσε μάχη μέ Αστυνομικούς, τραυμάτισε 
δυό καί πληγώθηκε καί ό ίδιος θανάσιμα. 
Κατάφερε νά τά σκάση μέ ένα αύτοκίνητο 
τής "Εφ - Μπί - Άι, Αλλά τήν έπομένη 
τό πτώμα του βρέθηκε σέ ένα χαντάκι 
σέ τριάντα μίλλια άπόστασι.

Ό  θρύλος τού Ντίλλινγκερ δέν πέθανε 
μαζί του. Διατηρείται Ακόμη ώς τίςήμέρες 
μας. Υπάρχουν σήμερα μερικοί πού ύποσ- 
στηρίζουν ότι ό Ανθρωπος πού σκοτώ
θηκε μπροστά στόν κινηματογράφο δέν 
ήταν στ’ Αλήθεια ό Ντίλλινγκερ, ότι ό 
Τζών ξεγέλασε γιά Αλλη μιά φορά τήν "Εφ 
Μπί - "Αι. Οί «πιστοί» του εξακολουθούν 
Ακόμη νά νομίζουν ότι τόν βλέπουν σέ 
κάποιο δρόμο τού Σικάγου. "Αν καί 
βρήκαν επάνω στό πτώμα του μόνο έπτά 
δολλάρια καί όγδόντα έπτά σέντς, πολ
λοί πιστεύουν ότι Αφησε πίσω του κά
ποιον Από αύτούς τούς μυστηριώδεις 
κρυμμένους θησαυρούς, πού ύπάρχουν 
Απαραίτητα σέ όλες τις ιστορίες αύτού 
του είδους . . .

Αλλά καί αν Ακόμη ϋποθέσωμε ότι αύτό 
τό σημείο μπορεί νά σηκώνη συζήτηση 
δέν συμβαίνει βέβαια τό ίδιο καί μέ τήν 
ταυτότητα τού πτώματος πού διαπι
στώθηκε ότι Ανήκε στόν Ντίλλινγκερ άπό 
τά δακτυλικά του Αποτυπώματα πού φυ
σικά ύπήρχαν στά Αρχεία τής "Εφ - 
Μπί - Άι.

Χιλιάδες Ατομα, κυρίως γυναίκες, παρή- 
λασαν μπροστά άπό τό πτώμα του στό 
Σικάγο. 'Αλλοι πήγαν νά τόν δούν στό 
φέρετρό του στό Μοΰρσβιλ, καί τόν συ
νοδέυσαν ώς τήν τελευταία κατοικία 
του. ’Επάνω στόν τάφο του, ό πατέρας 
του Αναγκάσθηκε νά ρίξη ένα μέτρο μπε 
τόν γιά νά τόν προφυλάξη Από τούς 
συλλέκτες Αναμνηστικών...

Στόν έπικήδειο λόγο, ό αίδεσιμώτατος 
Τσάρλς Φίλμορ είπε λόγια προφητικά, 
σάν καί αύτά πού Ακοϋμε άπό τούς συγ
χρόνους έγκληματολόγους: «’Οφείλομε
νά περιορίσωμε τόν γκαγκστερισμό, Αρ
χίζοντας άπό τά σχολεία μας, τις έκκλη- 
σίες μας, τά σπίτια μας, όλα τά μέσα έκ- 
παιδεύσεως . . .».

Καί ίσως νά ήταν πολύ ρομαντικός, 
όταν προσέθεσε: «"Ισως, Αν ύπήρχαν οί 
κατάλληλες συνθήκες, ό Ντίλλινγκερ Θά 
μπορούσε νά είχε γίνει ένας σπουδαίος 
ίεροκήρυξ».
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ΤΗΝ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

HJAYHAXIA
ΤΗΣ ΣΑλΑΜΙΝΟΙ

1207 περσικές τριήρεις ύπό τον άρχίναύαρχον 
Άριαβίγνην,άδελφόν τοΰ Ξέρξη— 380 τριήρεις 
ό ενωμένος ελληνικός στόλος υπό τον Σπαρτιά
την ναύαρχον Εύρυβιάδην— Πεισματώδης, θα
νάσιμος και εξοντωτικός άγων των άντιπάλων 
Ή  έκβασις τής Ναυμαχίας έκρινε και την τύ

χη τής Ελλάδος και τής Ευρώπης.

Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ό σημερινός πολεμι
κός μας ναύσταθμος, ή πατρίδα τοδ 
τραγικού ποιητή μας Εύριπίδη, έγι

νε ξακουστή σ’ δλον τόν κόσμο από 
τήν περίφημη ναυμαχία, πού έγινε στό 
στενό της, καί κατά τήν όποια, όχι μόνον 
συνετρίβησαν οί Πέρσες, άλλα σώθηκε 
ή 'Ελλάς, ό πολιτισμός της, κι’ ή Ευρώπη 
όλόκληρη.

Περιληπτικά, βέβαια, 6λ’ αύτά, γιατί 
δέν είναι δυνατόν ό όγκος τής περιγρα
φής μιας τέτοιας ναυμαχίας νά συμπερι- 
ληφθή στόν περιωρισμένο χώρο τού πα
ρόντος δημοσιεύματος.

Τό καλοκαίρι τού 480 π.Χ., έν όψει τού 
κινδύνου τής Περσικής εισβολής, ό ’Α
θηναϊκός στόλος μετέφερε τούς κατοί
κους τής ’Αττικής (400.000 περίπου) στήν 
Τροιζήνα (τά σημερινά Μέθανα), στήν 
Αίγινα καί στήν Σαλαμίνα. Μόνον λίγοι 
γέροντες ώχυρώθησαν στήν Άκρόπολι 
καί περίμεναν τόν έχθρό, καθώς καί 500 
περίπου πένητες κάτοικοι τής ’Αττικής 
παρέμειναν, πού δέν ήθελαν νά φύγουν 
άπό τήν πόλι των.

Ό  Ξέρξης δέν έβράδυνε νά έλθη. Ει
σέβαλε μέ τόν πολυάριθμο στρατό του 
στήν ’Αττική καί βρήκε έρημη τήν Ά- 
όήνα. "Αφησε τόν στρατό του νά τήν 
λεηλατήση, πολιόρκησε τήν Άκρόπολι, 
τήν κυρίευσε, κατέσφαξε τούς ύπερα- 
σπιστές της, καί τήν παρέδωσε στό πΰρ! 
Εύθύς άμέσως έστειλε ταχυδρόμο στά

Σοΰσα, γιά ν’ άναγγείλη ότι ό βασικός 
σκοπός τής έκστρατείας του έξεπληρώθη, 
κι’ ότι ή Αθήνα βρισκόταν στήν έξου- 
σία του!.. . .

Τό έδαφος, όμως, μόνον τής Αθήνας 
καί τ’ άψυχα πράγματά της είχε κυριεύσει.

Ή  Αθήνα, ή ζωή, ή ψυχή καί τό 
πνεύμα τής χώρας, βρίσκονταν, ήδη στήν 
άντικρυνή θάλασσα, καί περίμεναν τόν 
έχθρό ν’ άναμετρηθούν.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΙ’ Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΤΟΛΟΥ
Τήν νύχτα τής 21 πρός τήν 22 Σεπτεμ

βρίου τοΰ 480 π.Χ. (δηλ. πριν 2455 χρό
νια) τά έχθρικά πλοία, πού άνέρχονταν σέ 
1207 μονάδες, κι’ οί στεριανές δυνάμεις

Τοΰ κ. Ο. ΘΕΟΛΟΓΙΔΗ

των Περσών σέ 300.000 άνδρες, έφθα
ναν στόν τόπο τών έπιχειρήσεων.

Διακόσιες Περσικές τριήρεις έκαναν 
κύκλο στή Σαλαμίνα άπό τόν Νότο, κι’ 
οί ύπόλοιπες χίλιες, περίπου, παρετάχ- 
θησαν γιά ναυμαχία, σέ δυό σειρές, άπό 
τήν Ψυττάλεια ώς τό Κερατσίνι. Ό  Περ
σικός στρατός είχε στρατοπεδεύσει στούς

κάμπους τών Μεγάρων καί τής Έλευσϊνος.
Ό  ένωμένος έλληνικός στόλος, ύπό 

τόν Λακεδαιμόνιον ναύαρχον Εύρυβιά
δην, άνέρχοταν σέ 380 τριήρεις, πού 
σ’ αύτές έπέβαιναν 85.000 άνδρες μαχη
τές.

Τό άποτέλεσμα τής ναυμαχίας έκείνης 
υπήρξε ύψίστης σημασίας, καταπληκτικό 
σέ τεχνάσματα κι’ ικανότητα τών ναυτι
κών μας, καί γεγονός κοσμοϊστορικόν, 
γιατί συνετελεσε, πρώτον, στήν απαλ
λαγή τής Ελλάδος άπό τόν Περσικό 
ζυγό καί δεύτερον, άπέδειξε πώς ή 
άριθμητική ύπεροχή τού άντιπάλου δέν 
έξασφαλίζει πάντοτε τήν νίκη, καί πώς ή 
τόλμη, ή ευψυχία, ή μαχητικότητα τοΰ 
"Ελληνα, τό δίκηο γιά τό όποιο άγωνί- 
ζεται, είναι οί πιό σταθεροί καί θετικοί 
παράγοντες τής Νίκης.

Παρά τήν άρχική διαφωνία τών άρχη- 
γών τών διαφόρων έλληνικών πόλεων 
καί τών έκπροσώπων του.— τοΰ ναυτι
κού — γιά τόν τόπο τής διεξαγωγής τής 
ναυμαχίας, τελικά έπεκράτησε ή γνώμη 
τοΰ Αθηναίου Θεμιστοκλή.

Ό  άρχηγός τοΰ ένωμένου έλληνικοΰ 
στόλου Εύρυβιάδης είχε καλέσει τούς 
άρχηγούς τών μοιρών τοΰ στόλου, γιά νά 
σκεφθοΰν καί ν’ άποφασίσουν πού έπρεπε 
ν’ άγωνισθοΰν.

Οί Πελοποννήσιοι, κι ιδιαίτερα οί 
Κορίνθιοι, ύπεστή ρίζαν ότι έπρεπε ν’ 
άποσυρθοΰν τά πλοία των πρός τόν ’Ισθμό,

Ή  Ναυμαχία τής Σαλαμίνος. Λεπτομέρεια άπό πίνακα τοϋ Κων/νου Βολωνάκη. (Έ κ  τής συλλογής τοΰ 'Αρχηγείου Ναυτικού)
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κοντά στό λιμάνι τών Κεχρεών όπου βρί
σκονταν ώχυρωμένη όλη ή πεζική δύ- 
ναμις τών 'Ελλήνων μέ τήν όποια καί 
θά συνέπρατταν.

Ό  Θεμιστοκλής, μέ τήν όξύτατη διαί- 
σθησί του, έλεγε, πώς έπρεπε νά ναυμα
χήσουν στό στενό τής Σαλαμίνας, γιατί 
ό χώρος έκεΐ ήταν περιωρισμένος καί δέν 
έπέτρεπε τήν έλεύθερη κίνηση όλων μαζί 
τών έχθρικών σκαφών. Έάν, άντιθέτως, 
ό έλληνικός στόλος έβγαινε πρός τόν 
ισθμό, θά παρέσυρε έκεΐ τόν Περσικό 
στόλο, ό όποίος θά είχε άνετη έλευθερία 
κινήσεως, στήν άσύγκριτα πλατύτερη 
έκείνη θάλασσα.

Τήν άποψι αυτή τού Θεμιστοκλή, τήν 
ύπεστή ρίζαν οί Μεγαρεϊς κι’ οί Αίγινή- 
τες.

Στό συμβούλιο, ή συζήτηση είχε πάρει 
όξύ τόνο, κι’ ή νευρικότητα παρατεί- 
νονταν όλοένα, όταν ξαφνικά στόν όρί- 
ζοντα έλαμψαν οί φλόγες τής πυρπολού- 
μενης ’Αθήνας.

Στό θέαμα αύτό, οί μοίραρχοι τών στό
λων ταράχθηκαν, έφυγαν άπό τό συμβού
λιο, μπήκαν στά καράβια των κι’ έδωσαν 
διαταγή στά πληρώματα των νά έτοιμα- 
σθοϋν γιά ν’ άποπλεύσουν τήν νύχτα. Τό 
συμβούλιο είχε διαλυθή, χωρίς νά πάρη 
καμμιά άπόφασι. . .

Ό  Θεμιστοκλής έπισκέπτεται τόν Εύ- 
ρυβιάδη στήν ναυαρχίδα του, καί προ
σπαθεί μ’ όλα τά έπιχειρήματά του νά τόν 
πείση γιά τήν όρθότητα τών άπόψεών του. 
Έκεΐ ήταν συγκεντρωμένοι κι’ οί άλλοι 
μοίραρχοι.

Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ

Ό  Θεμιστοκλής έπαναλαμβάνει καί 
τονίζει τόν κίνδυνο πού έγκλείει ή Ιδέα 
τής έγκαταλείψεως τής Σαλαμίνας. ’Ανα
πτύσσει καί πάλιν, ότι ή ύποχώρησι στόν 
’Ισθμό θάχε σάν συνέπεια τήν άπώλεια 
τών Μεγάρων, τής Αίγινας καί τής Σαλα
μίνας, κι’ ότι οί Πέρσες θά τούς άκολου- 
θούσαν ώς -έκεΐ.

Στό μεταξύ, σέ-μιά διαλογική συζήτησι 
σέ όξύ τόνο, μέ τόν ναύαρχο Εύρυβιάδη, 
ό τελευταίος σήκωσε τό ραβδί του νά 
κτυπήση τόν Θεμιστοκλή, ό όποιος άτά- 
ραχα καί ήρεμα τού λέγει : «Πάταξον 
μέν, άκουσον δέ» (κτύπησέ με, άλλά καί 
άκουσέ με). Αύτά τά λέγει ό Πλούταρχος.

Ό)Ήρόδοτος, όμως, πού είναιπιό κοντά 
στά πράγματα, δέν άναφέρει πουθενά τό 
έπεισόδιο αύτό, καί συνεπώς, όπως λέγει 
κι’ ό Ιστορικός μας Παπαρρηγόπουλος 
«άναγκαζόμεθα νά συμπεράνωμεν ότι τό 
πολυθρύλητον έκείνο «πάταξον μέν, 
άκουσον δέ». δέν έλέχθη ποτέ ύπό τού 
Θεμιστοκλέους».

Ή  συζήτησι συνεχίζονταν στό συμβού
λιο, κι’ ό Θεμιστοκλής έπέμεινε, πώς άν 
έπικρατούσε ή γνώμη περί ύποχωρήσεως 
πρός τόν ’Ισθμό, οί Πέρσες, κατ’ άνάγ- 
κην, θά τούς άκολουθούσαν μέ τόν στρα
τόν καί τόν στόλον των πρός τήν Πελο
πόννησο, ή όποια έτσι θά κινδύνευε μέ 
βεβαιότητα.

’Ενώ στήν Σαλαμίνα τά πράγματα θά- 
ταν διαφορετικά. ’Επί πλέον, στήν Σαλα
μίνα είχαν καταφύγει καί πολλές χιλιά
δες οικογένειες άπό τήν ’Αθήνα, οί όποιες 
θ’ άγωνίζονταν κι’ αυτές μέ προθυμία.

Ή  ευγλωττία;τού Θεμιστοκλή ήταν χει
μαρρώδης, κι’ άρχισε νά κλονίζη τις 
άντίθετες πεποιθήσεις τών στρατηγών καί 
ναυάρχων τού συμβουλίου, όταν ξαφνικά 
κάποιος Κορίνθιος τού λέγη μέ θρασύ- 
τητα καί υβριστικά:

— Σώπαινε, Θεμιστοκλή, άφοΰ δέν 
έχεις έλευθέραν πατρίδα ν’ άντιπροσω- 
πεύσης έδώ πέρα. Μή ξηχνάς, πώς άν
θρωπος άπατρις δέν μπορεί νάχη δι
καίωμα ψήφου στό συμβούλιο αυτό!

Ό  Θεμιστοκλής δέν μπόρεσε νά κρα- 
τηθή, κ ί ή ψυχή του γέμισε άπό άγανά- 
κτησι καί περιφρόνησι. Είχε συναίσθησι 
τής εύθύνης πού οί ’Αθηναίοι τού είχαν 
έμπιστευθή τήν ναυτική των δύναμι. Μέ 
περηφάνεια κι’ όργή, γυρίζει καί λέγει 
στόν Κορίνθιο:

—Ό σο οί ’Αθηναίοι έχουν 200 πλοία 
πλήρη, μπορούν ν’ άποκτήσουν πόλιν 
καί χώραν πολύ μεγαλυτέραν άπό τών

«ΤΩ τταϊδες Ελλήνων 
ΐτε

έλευθεροϋτε πατρίδ’ 
έλευθεροΟτε δέ τταΐδας 

γυναίκας,
θεών τε πατρώων έδη, 
θήκας τε προγόνων* 

νυν υπέρ πάντων άγων».

Κορινθίων. Καί άμέσως στρέφεται πρός 
τόν Εύρυβιάδην καί τού λέγει:

—Ά ν μείνης έδώ ναύαρχε κι άγωνισθής 
σάν άνδρας, όλα σώζονται, άν δέν τό κά- 
μης αύτό, άνατρέπεις τήν Ελλάδα! Ή  
τύχη τού πολέμου στηρίζεται στό στόλο 
αύτόν. Ακούσε, λοιπόν, τά λόγια μου, 
γιατί άλλοιώς παίρνουμε τις οίκογέ- 
νειές μας καί φεύγουμε στήν Ιταλία, πού 
άπό πολλά χρόνια είναι δική μας . . .

Ό  Εύρυβιάδης έβλεπε καθαρά πιά, πώς 
ή ’Αθήνα καί ή Σπάρτη ήγεμόνευαν ου
σιαστικά τά τής Ελλάδος, έβλεπε τόν 
κίνδυνο, ένοιωθε τήν εύθύνη τήν δική 
του. Χωρίς δισταγμό, κήρυξε περαιωμένη

τήν σύσκεψι, καί διέταξε τήν παραμονή 
τού στόλου στήν Σαλαμίνα καί τήν προε
τοιμασία του γιά ναυμαχία . . .

Είχαν μαυρίσει οί κάμποι τής ’Ελευ
σίνας άπό τις συγκεντρωμένες έκεΐ τερά
στιες πεζικές κι’ ιππικές δυνάμεις τού 
έχθροΰ, κι’ ό περσικός στόλος, σέ διπλή 
παράταξη βρίσκονταν άπό τό στόμιο τού 
όρμου Πειραιώς, μέχρι τό στόμιο τού 
όρμου ’Ελευσίνας. Καμμιά σκέψι γιά ύπο- 
χώρησι δέν έπιτρέπονταν πιά, κι’ ό Εύρυ- 
βιάδης διέταξε τήν άπαρσιν τών πλοίων 
πρός τήν άναγκαστικήν μάχην.

Ψηλά, άντίκρυ, στό Αιγάλεω κάθονταν 
ό Ξέρξης, πού τού είχαν στήσει θρόνο, 
γιά ν’ άπολαύση τό δράμα πού άρχιζε, καί 
νά ένισχύη μέ τήν δεσποτική παρουσία 
του τούς μαχητές του! . . .

Τά σήματα τών Ελλήνων μοιράρχων 
ύψώθηκαν στά κατάρτια τών ναυαρχίδων' 
των.

366 τριήραρχοι διεβίβασαν τό πρό
σταγμα τού Ναυάρχου των στούς Κυβερ
νήτες, πρωρείς, καί κελευστές τών πλοίων, 
κι’ άμέσως 62.220 κουπιά ύψώθηκαν, έκ- 
τύπησαν μέ δύναμι τά νερά, κι’ οί μοίραι 
τού στόλου μέ 70.000 άνδρες ξεκίνησαν 
στις θέσεις πού τούς είχαν όρισθή, άν- 
τιμέτωπες πρός τίς 1200 περσικές τριή- 
ρεις μέ τούς 300.000 άνδρες τού έχθροΰ!.

Ή  κάθε έλληνική τριήρης είχε 170 
κουπιά, έπομένως στις 366 τριήρεις τού 
έλληνικού στόλου κωπηλατούσαν 62.220 
γεροί καί στιβαροΐ άρέττες. Οί 170 κω
πηλάτες ήσαν διηρημένοι σέ τρεις τά
ξεις, κατελάμβαναν τά τρία διαζώματα 
τού πλοίου (γι’ αύτό καί τόνομα τριήρης). 
62 κάθονταν στό έπάνω διάζωμα (31 σέ 
κάθε πλευρά τού πλοίου) 54 στό μεσαίο 
διάζωμα (άνά 27) καί 54 στό κάτω διά
ζωμα. Οί κωπηλάτες αύτοί έπαιρναν μισθό 
άπό 1 δραχμή ώς 3 όβολούς τήν ήμέρα, 
άνάλογα μέ τό διάζωμα πού άνήκαν, γιατί 
τού έπάνω διαζώματος τά κουπιά ήταν βα
ρύτερα άπό τά τών κάτω. Κάθε τριήρης, 
είχε έπί πλέον 14 όπλίτες καί 4 τοξότες 
πού λεγόταν «έπιβάται» καί χρησιμο
ποιούνταν γιά τήν άμυνα καί τίς έπιθέ- 
σεις τού πλοίου.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΙ 
-«ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ»-

Σάν πρόλαβε ό λαμπερός ήλιος τής φθι
νοπωρινής έκείνης μέρας τού Σεπτεμ
βρίου άπό τίς κορυφές τού 'Υμηττού κι’ 
ή θάλασσα τής Σαλαμίνας έστραψε κάτω 
άπό τό χρυσάφι του, οί δυό στόλχ>ι βρί
σκονταν έτοιμοι γιά τόν κρίσιμο άγώνα.

Στή πρωινή σιωπή, άντήχησε ό πολεμι
κός παιάνας καί τά βουνά τής Σαλαμϊνος 
άντιλάλησαν τήν σάλπιγγα τής ναυαρ- 
χίδος, πού πρόσταζε τήν έφοδο! ’Ενθου
σιώδη καί μυριόστομη ή κραυγή τών 
πληρωμάτων.

«Ώ  παΐδες Ελλήνων ΐτε, έλευθεροϋτε 
πατρίδα . ..». Κι’ άμέσως, όρθώνονται τά 
κουπιά, καί όρθόπλωρα τά έλληνικά κα
ράβια τινάχτηκαν όρμητικά πρός τά 
έμπρός.

Θ ε μ ισ τ ο κ λ ή ς :  Ό  « ε γ κ έ φ α λ ο ς »  τή ς  μ ε 
γ ά λ η ς  ν ίκ η ς , π ο ύ  έσ ω σ ε τή ν  'Ε λ λ ά δ α  κ α ι 

ο λό κ λη ρ ο  τό ν  δ υ τ ικ ό  π ο λ ιτ ισ μ ό .
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’Από τήν αντίπαλη παράταξι, έπίσης, 
έκατοντάδες σάλπιγγες αντήχησαν βίαια, 
κι’ όλο έκεΐνο τό πλωτό δάσος πού σά
λευε άπό μιά θύελλα ανέμου, κινήθηκε κι' 
αύτό . ..

Πρώτος ό ’Αθηναίος Άμεινίας, αδελ
φός τού Αισχύλου, άπό τό άριστερό κέ- 
ρας, έπιτίθεται μέ τήν τριήρη του καί τό 
έμβολό της έμπηξε στά πλευρά τής πρώ
της Φοινικικής τριήρους πού βρέθηκε 
μπροστά του. Ταύτόχρονα άπό τό δεξιό 
κέρας, έξώρμησε πρώτη μιά Αϊγινήτικη 
τριήρης καί τρίτη άμέσως, στήν έπίθεσι 
κέντρου, προηγήθηκε ή τριήρης του Να- 
ξίου Δημοκρίτου.

Μέσα σέ λίγα λεπτά τής ώρας, είχε 
γενικευθή ή φρικώδης σύρραξις. Τά 
πλοία των άντιπάλων χτυπιόνταν μέ μανία, 
βυθίζονταν, αχρηστεύονταν, συλλαμβά- 
νονταν, έφευγαν, διώκονταν, έξώκειλαν 
στις βραχώδεις άκτές τής Δραπετσώνας...

Τό δεξιό καί τό άριστερό κέρας τών 
Ελλήνων έμπλέκεται σ' αγώνα δεινόν. 
Μόλις άντέχει τό δεξιό στήν τρομερή 
πίεσι τής πτέρυγας τών Ίώνων καί τών 
Καρών, πού τήν διοικεί ό αδελφός τοϋ 
Ξέρξη — γενικός ναύαρχος — Άριαβί— 
γνης. Τό άριστερό. ύπό τόν Θεμιστοκλή 
άγωνίζεται υπεράνθρωπα έναντίον τών 
Φοινίκων καί τών Αιγυπτίων, πού προσ
παθούν νά τό διασπάσουν καί νά τό κυ
κλώσουν. Οί ώρες περνούν, κΓ ό αγώνας 
μένει άμφίρροπος, γιατί οί βάρβαροι κι’ 
έμπειροι είναι καί μάχονται γενναία κι’ 
απεγνωσμένα.

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ 
ΝΑΥΑΡΧΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΝΙΓΜΟΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΑΡΙΑΒΙΓΝΗ
Οί "Ελληνες, μάχονται ακούραστα κι’ 

ακατάβλητα. Οί χειρισμοί τών πλοίων 
ήσαν άριστοτεχνικοί, οί έμβολισμοί φο
βεροί κι’ οί είσορμήσεις μέσα στά έχ- 
θρικά σκάφη άκατάσχετοι . . .

Ό  Θεμιστοκλής αντιλαμβάνεται τήν 
περσική ναυαρχίδα τής όποιας έπέβαινε 
ό άδελφός τού Ξέρξη, Άριαβίγνης, δίνει 
έντολή στόν τιμονιέρη του νά κατευθύνη 
τό σκάφος έναντίον της. Βροχή άπό άκόν- 
τια καί βέλη καλύπτουν τήν ’Αθηναϊκή 
ναυαρχίδα τού Θεμιστοκλή.

Ό  ’Αμεινίας (άπό τήν Παλλήνη) βλέπει 
τήν δύσκολη θέσι τού Θεμιστοκλή, σπεύ
δει κι’ έμβολίζει μέ τό σκάφος του τήν 
περσική ναυαρχίδα άπό τά πλευρά. Ό  
ανδρείος πέρσης βασιλόπαιδας όρμα 
πρώτος καί διατάσσει έφοδο κατά τής 
πλώρης τού πλοίου τού Άμεινία.

Ή  άντεπίθεσι όμως τών ’Αθηναίων 
ήταν τόσο όρμητική, ώστε πριν άκόμη 
βουλιάξη ή Περσική ναυαρχίς, ό Άρια- 
βίγνης έξσφενδονίζεται στή θάλασσα 
καί πνίγεται, γιατί δέν ήξερε νά κολυ
μπά!. . .

Σέ λίγο, τό πτώμα του βγαίνει στήν 
έπιφάνεια. Η ’Αρτεμίσια, βασίλισσα 
τής Αλικαρνασσού, μαντεύει, πώς πιθα
νόν ό Θεμιστοκλής, γιά νά κλονίση τό 
ηθικόν τών Περσών, νά στήση τρόπαιο 
μέ τό πτώμα τού Άριαβίγνη, καί παρα
πλέει τό σημείο έκεΐνο καί άρπάζει μόνη 
της στό πέρασμα τό πτώμα τού Πέρση 
ναυάρχου.

Είναι μεσημέρι άκόμη, κι’ έχει αρχί
σει ένας ισχυρός δυτικός άνεμος. Ό  
«πουνέντες» αύτός ήταν ό καλύτερος σύμ
μαχος τών άγωνιζομένων ’Ελλήνων. Ή

όλη παράταξι τών Περσών βρίσκεται άν- 
τίπλωρα στόν καιρό.

Οί στεριανοί Άσιάτες πού είναι μέσα 
στά πλοία δέν ξέρουν ούτε νά κολυμπούν, 
ούτε μπορούν νά σταθούν στά πόδια των 
άπό τά «σκαμπανεβάσματα» καί ζαλι
σμένοι παραπατούν...

Τά θαλασσινά πληρώματα τών ’Ασια
τικών καραβιών, κατάκοπα, δέν ξέρουν 
τά «νερά» τού τόπου μας, δέν ξέρουν τά 
«ρεύματα», αγνοούν τις τοπικές μετεω
ρολογικές συνθήκες καί δέν ξέρουν πόσο 
θά κρατήση ό καιρός αύτός. Είναι, όμως, 
έξοικειωμένα μέ τά «σκαμπανεβάσματα».

’Αντίθετα, οί "Ελληνες ξέρουν τά νερά 
καί τά ρεύματα καί τούς βράχους. Κο- 
λυμβηταί είναι ώς τόν τελευταϊον οπλί
την (πλήν τών Σπαρτιατών), καί τό σπου
δαιότερο έχουν τόν καιρό κατάπρυμα.

Μέ έπιτυχείς ακοντισμούς, οί "Ελλη
νες κυριολεκτικά ξυρίζουν τούς «έρέτες» 
τών έχθρικών πλοίων καί μέ τούς έμβο- 
λισμούς των έχουν φέρει τήν πανωλεθρία 
στήν έχθρική παράταξι....

Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΡΜΑΔΑΣ

Ή θάλασσα πλημμυρίζει άπό ναυάγια 
καί ναυαγούς. Κοκκινίζει άπό αίμα. Κα
νείς όμως άπό τούς δύο αντιπάλους δέν 
έπικρατεΐ. Οί ’Αθηναίοι κι’ οί Αίγινήτες 
διακρίνονται. Καταδιώκουν, έμβολίζουν, 
βυθίζουν τά έχθρικά σκάφη. Φύρδην — 
μίγδην τά πανικόβλητα περσικά ξύλα, 
τρέπονται, σχεδόν όλα, πρός τό Φάλη- 
ρον, άδιάφορα πρός τούς ναυαγούς των.

Ή τριήρης τής ’Αρτεμίσιας, ακολουθεί 
τήν φυγή τών διασωθέντων πλοίων τών 
βαρβάρων. Ξαφνικά βλέπει πίσω της τήν 
τριήρη τού Άμεινία. Ό  γενναίος ’Αθη
ναίος δέν είχε άντιληφθή ότι έπρόκειτο 
γιά τήν βασίλισσα τής ’Αλικαρνασσού, 
τήν όποια μάλιστα οί ’Αθηναίοι είχαν 
έπικηρύξει άντί 10.000 δραχμών, διότι 
έφεραν βαρέως τό ότι μιά γυναίκα είχε 
τό θράσος νά έκστρατεύση έναντίον τών 
’Αθηνών. Ό  Θεμιστοκλής είχε δώσει 
ρητάς έντολάς: νά μή λερώσει κανείς τό 
άκόντιόν του μέ αίμα γυναικεΐον! Κι’ 
ώριζε τήν άμοιβή αύτή, γιά κείνους πού 
θά τήν συλλάμβαναν ζωντανήν!...

Δέν είχε άντιληφθή ό ’Αθηναίος ότι 
έπρόκειτο περί έχθρικοΰ πλοίου. Κατε- 
δίωκε αδιακρίτως τούς φυγάδες έχθρούς. 
Ή ’Αρτεμίσια όμως, άντελήφθη ότι ό 
κίνδυνος ή το μέγας καί προσπαθεί νά 
σωθή. Όρμα έναντίον τού προηγουμένου 
πλοίου πού ήταν τού βασιλιά τών Κολυ- 
δνίων «Λεροκαλυμνίων» καί τό βυθίζει 
αύτανδρον!...

Ό  Άμεινίας νόμισε πώς τό πλοίο τής 
Αρτεμίσιας ήταν έλληνικό καί στρέ
φεται στήν καταδίωξι άλλων, κι’ έτσι ή 
Αρτεμίσια σώζεται, ένώ ό Ξέρξης άπό τό 
παρατηρητήριό του, βλέποντας καί νο
μίζοντας κι’ αύτός, πώς ή ’Αρτεμίσια 
βουλίαξε έλληνικό σκάφος φωνάζει.

«Οί μέν άνδρες γεγόνασι μοι γυναίκες, 
αί δέ γυναίκες άνδρες».

Σιγά - σιγά, συμπληρώνεται ή συντριβή 
τών Περσών.

Ή  πανωλεθρία τού περσικού στόλου 
ήταν έξόφθαλμος. Ό  Ξέρξης άρχίζει νά 
ταράζεται γιά τήν τύχη του, καί γιά μιά 
στιγμή σχίζει τήν χλαμύδα του. Τό σχί
σιμο τής χλαμύδας άποτελοΰσε τό σύν
θημα τού έσχάτου κινδύνου. Τά τελευ

ταία πλοία τών βαρβάρων καταφεύγουν 
στόν όρμο τού Φαλήρου, γιά νά σωθούν.

Είχε νυκτώσει πιά καί τό φεγγάρι πού 
άνέτειλε φώτιζε καθαρά τήν γεμάτη άπό 
ναυάγια, νεκρούς καί πληγωμένους θά
λασσα τής Σαλαμϊνος, πού είχε κρίνει 
τήν τύχη τής Ελλάδος καί τής Εΰρώπης.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο, έληξε ό ση
μαντικότερος τής ιστορίας θαλάσσιος 
άγώνας, χάρις στήν έπικράτησι τής γνώ
μης τού Θεμιστοκλή καί τήν έπιμονή τών 
Αθηναίων.

Διακόσια περσικά καί σαράντα έλλη- 
νικά πλοία χάθηκαν στήν ναυμαχία .αυτή, 
μαζί μέ 50.000 άνδρες εκτός μάχης, χωρίς 
νά ύπολογίζωνται στόν αριθμό αυτόν όσα 
πλοία καί πληρώματα είχαν κυριευθή 
καί συλληφθή.

Οί "Ελληνες μάζεψαν τά ναυάγια καί 
τούς νεκρούς των, άπεβίβασαν στήν Τυτ- 
τάλεια ισχυρές δυνάμεις ύπό τόν Άρι- 
στείδην, ή όποια κατέσφαξε τήν έκεΐ περ
σικήν φρουράν, κι’ έστησε, έκεϊ, τρό
παιο τού θριάμβου του. Εύθύς άμέσως, 
άρχισαν ν’ ανασυγκροτούνται καί νά 
παρασκευάζωνται γιά νέους άγώνες, γιατί 
άκόμη ό περσικός στόλος ήταν υπερ
διπλάσιος, μολονότι δεκατισμένος, θά 
μπορούσε νά κτυπήση τήν Πελοπόννησο 
άπό διάφορα σημεία, έφ’ όσον κι’ ό περ
σικός στρατός, ισχυρός κι’ άνέπαφος, 
ήταν έτοιμος πρός δράσιν στις πεδιάδες 
’Ελευσίνας καί Μεγάρων.

Η ΔΕΙΛΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ ΚΙ’Η ΦΥΓΗΤΟΥ

Βλέποντας αύτή τήν φρικτή εικόνα, ό 
Ξέρξης δείλιασε, κι’ άπεφάσισε νά δια- 
κόψη τήν έκστρατεία καί νά σπεύση νά 
φύγη, γιατί φοβόταν μήπως προφθάσουν 
οί "Ελληνες καί τού διαλύσουν τις γέ
φυρες τού Ελλησπόντου, γιά τόν νά 
άποκλείσουν στήν Εύρώπη...

Τήν έπομένη κι’ όλας βραδυά τής ναυ
μαχίας, διετάχθη ό περσικός στόλος πού 
βρίσκονταν στό Φάληρο νά φύγη πρός 
τόν Ελλήσποντο, γιά νά δώση τις γέφυ
ρες.

Τό πρωί, μόλις έμαθαν οί Έλληνες τήν 
φυγή τού έχθρικοΰ στόλου, άφησαν τήν 
Σαλαμίνα κι’ έτρεξαν στήν καταδίωξι τών 
Περσών. Όταν όμως είχαν φθάσει στό 
ύψος τής Άνδρου, είδαν ότι ό έχθρός 
είχε άποκρυνθή πολύ, κι’ άρχισαν νά δια
φωνούν καί νά διχονοούν! Ό  μέν Θεμι
στοκλής κι’ οί Αθηναίοι, έπέμειναν νά 
προελάσουν ώς τόν Ελλήσποντο. Ό  
Εύρυβιάδης κι’ οί Πελοποννήσιοι άντέ- 
στησαν, λέγοντες πώς δέν συνέφερε στήν 
Ελλάδα, νά μείνη στήν Εύρώπη ό Ξέρ
ξης·

Τέλος, ύπερίσχυσε ό Εύρυβιάδης κι’ 
έλήφθη ή άπόφασι νά διακοπή ή κατα
δίωξι τού εχθρού, νά πολιορκηθοΰν καί 
νά φορολογηθούν τά νησιά πού είχαν 
«μηδίσει» (είχαν άκολουθήσει τούςΜή- 
δους).

Άναφέρεται, πώς ό Θεμιστοκλής έπω- 
φελήθη τής εύκαιρίας νά θησαυρίση μέ 
τήν συναίνεσι τών συμπολεμιστών του! 
Ένώ πολιορκούσε τήν Άνδρο, πού 
άρνήθηκε νά δώση χρήματα πού ζητούσε 
έστειλε, κρυφά άπό τούς άλλους, έμπι- 
στούς του στήν Κάρυστο, στήν Πάρο, 
καί σ’ άλλα νησιά, κι’ ειδοποιούσε πώς 
άν δέν τού έστελναν τά χρήματα πού ώριζε 
θάκανε έπίθεσι έναντίον των καί θά κατέ
στρεφε τήν πόλιν των!...
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"Οταν πιά ό έλληνικός στόλος έλυσε 
τήν πολιορκία τής Άνδρου, κι’ έπέ- 
στρεφε άπρακτος στην Σαλαμίνα, έπέ- 
στρεψε κι’ ό Θεμιστοκλής, άλλα μέ γε
μάτα χέρια!...

Κι’ ό ιστορικός λέγει:
«Όποιον θλιβερόν καθήκον τής ιστο

ρίας ή ανάγκη τής άποδόσεως γεγονό
των, πού μεταβάλλουν τούς ένδοξους Σα- 
λαμινομάχους, είς εύτελεΐς πειρατάς!...».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 
ΤΑ ΕΠΙΝΙΚΙΑ

Σάν γύρισαν στή Σαλαμίνα οϊ "Ελλη 
νες, άρχισαν νά γιορτάζουν τήν μεγάλη 
νίκη των καί νά βραβεύουν τούς άριστείς 
των κατορθωμάτων των. Τό πρώτο βρα
βείο τό πήραν οί Αίγινήτες, τό δεύτερο 
οί ’Αθηναίοι, μολονότι άπό τούς ’Αθη
ναίους είχε κριθή ή τύχη τής ναυμαχίας. 
Άπό τά πρόσωπα πού διακρίθηκαν ύπε- 
ράνω όλων, βραβεύθηκαν οί Αθηναίοι 
Άμεινίας καί Εύμένης, κι’ ό Αίγινήτης 
Πολύκριτος.

Κατόπιν έπρόκειτο νά δοθή διά ψηφο
φορίας τό βραβείο τής μεγαλυτέρας φρο- 
νήσεως κι’ ίκανότητος. Ό  κάθε στρα
τηγός — ναύαρχος ψήφισε πρώτο τό δικό 
του όνομα! Οί πιό πολλοί τόν Θεμιστο
κλή. "Ετσι, δέν κατόρθωσε νά δοθή σέ 
κανένα τό βραβείο.

«Τό γεγονός τής άχαριστίας, άπέναντι 
τού δημιουργού τής νίκης τής Σαλαμϊνος 
δέν είναι καθόλου έκπληκτικόν, ούτε 
πρωτοφανές είς τήν ιστορίαν τού "Εθνους, 
άρχαίαν, παλαιάν καί σύγχρονον. Οί 
'Ελληνες, άπό τού πρώτου μέχρι τού τε
λευταίου, ήσαν κΓ είναι πάντοτε φίλαρ
χοι, φιλόδοξοι, φθονεροί καί διά τούτο, 
ώς έπί τό πλεΐστον, άχάριστοι κι’ άρνη- 
ταί τής άξίας τών δημιουργών τής εύη- 
μερίας, τού πολιτισμού καί τής δόξης 
των...». Αυτά γράφει ό Άν. Μιλάνου — 
Στρατηγόπουλος στήν ιστορία τής Ε λ
λάδος (τόμος Τ', σελ. 169).

Ό  Θεμιστοκλής, θλιμμένος γιά τήν 
άχαριστία τών Αθηναίων, φεύγει γιά τήν 
Σπάρτη, όπου τόν άπεθέωσαν.

Οί Σπαρτιάτες έδωσαν στόν Εύρυ- 
βιάδη κλαδί έλιάς ώς βραβεϊον ά ν- 
δ ρ ε ί α ς, καί στόν Θεμιστοκλή έπί- 
σης κλαδί έλιάς, ώς βραβεϊον φ ρ ο ν ή- 
σ ε ω ς  κ ι ’ ί κ α ν ό τ η τ ο ς .  Έπί πλέον, 
οί Σπαρτιάτες τού χάρισαν κι’ ένα μεγα
λόπρεπο άρμα, κι’ όταν έφευγε, τόν συ- 
νώδευσαν τιμητικά μέχρι τών όρίων τής 
Τεγέας 300 επίλεκτοι ιππείς τής πόλεως...

ΤΟ ΟΙΚΤΡΟΝ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ

Στό μεταξύ, ό Ξέρξης, λίγες μέρες μετά 
τόν άπόπλουν τού στόλου του, έφυγε κι’ 
αύτός μέ τόν άπειράριθμο στρατό του άπό 
τήν ’Αττική. Σάν έφθασε στήν πατρίδα 
του, άδοξος μέ μόνο τρόπαιο τά πτώ
ματα τών τριακοσίων τών Θερμοπυλών 
καί μέ τά έρείπια τής έρημης Αθήνας 
ποϋχε καταλάβει, βυθίστηκε πιά στά όργια 
τού χαρεμιού του καί στά έγκλήματα τού 
οίκου του. ΚΓ άφοΰ, σέ στιγμές παρα
φοράς, έκρεούργησε κι’ έφαγε — όπως 
λέγει ό φιλόσοφος Άσπάσιος — τήν 
Μάννα του Άτοσσα, πέθανε τό 465 π.Χ, 
δολοφονηθείς άπό τόν εύνούχο Άσπα- 
μίθρα καί τόν άρχηγό τής φρουράς του 
Αρτάβανον,

Ο ΥΔΕΜ1Α έφεύρεαις είχεν ποτέ τό
σους πατέρας δσονς τό ώρολόγιον. 

"Ολοι εν τούτοις θετοί πατέρες, δοθέντος 
ότι ονδείς δνναται νά θεωρηθή δ πρω
τεργάτης τής σνλλήψεως και τής έκτε- 
λέσεως τής ιδέας, ονδείς δνναται νά καθο- 
ρισθή ώς ό δημιουργός του. Τό σημερινόν 
ώρολόγιον είναι τό αποτέλεσμα μίας 
βαθμιαίας τελειοποιήσεως, μιας διαρκούς 
διαδικασίας πού ήρχισεν άπό 40 καί πλέον 
αιώνων.

Οί Χαλδαίοι, γεμάτοι άληθινόν πάθος 
διά τήν μελέτην τής 'Αστρονομίας, υπήρ
ξαν κατά πάσαν πιθανότητα οί πρώτοι 
που παρετήρησαν δτι ό πλέον άπλονς 
μετρητής του χρόνου είναι ή Φύσις, μέ 
τάς κινήσεις τών άστρων καί τάς μεταβο- 
λάς τών εποχών τον έτους. Καί συνεπώς 
οί Χαλδαίοι ήσαν καί οί πρώτοι είς τήν 
έκτίμησιν καί μελέτην άλλά καί τήν άξιο- 
ποίησιν άκόμη τής θέσεως του Ήλιον, κα
θώς καί εκείνοι οί όποιοι κατέγραψαν τόν 
χρόνον μετρώντες τό μέγεθος καί τήν 
κατεύθυνσιν τής σκιάς μιάς ράβδον τοπο
θετημένης μέ τό ένα άκρον εντός τής γής. 
Τό «ράβδος εν γωνία άρα βρέχει» έχει 
πιθανώς εδώ τήν θέσιν τον καί πολύ άπέ- 
χει άπό τον ν’ άποτελή όπως νομίζο/ιεν 
παραδοξολογίαν, άντιθέτως δέ έχει άπό- 
λντον λογικήν, διότι μέ βροχήν καί συνε
πώς έλλειψιν ηλιοφάνειάς δέν είχε λό
γον ή έμπηξις ράβδου είς τήν γήν διά τήν 
μέτρησιν τον χρόνον.

Οί Αιγύπτιοι, οί όποιοι μέχρι τον Ιΰον 
π.Χ. αιώνας έχρησιμοποίησαν καί αυτοί 
τό πρωτόγονον αυτό ώρολόγιον τών Χαλ- 
δαίων, έτελειοποίησαν τήν μέτρησιν τον 
χρόνον, διά τής άνεγέρσεως οβελίσκων, 
ή σκιά τών όποιων, προβαλλόμενη έπί βά
σεων εκ λίθου καί χαραγμένων επ’ αυτών 
διαφόρων σημείων μετρήσεως τον χρόνον, 
έδιδεν οχι μόνον τήν ώραν τής ημέρας 
άλλά καί συναφείς πληροφορίας σχετικώς 
μέ τήν εποχήν τον έτους καί τάς σχετικάς 
μεταβολάς τής θέσεως τον Ήλιον. Μία 
σύγχρονος θεωρία σχετικώς μέ τάς πυρα

μίδας διατυπώνει τήν σκέψιν δτι τά κολοσ
σιαία αυτά μνημεία υπήρξαν μεγάλης ά- 
κριβείας μεσημβρινοί. Δηλαδή άκριβώς 
δπως οί οβελίσκοι καί αί ράβδοι εντός τον 
εδάφους προηγουμένως, μέ τήν διαφο
ράν δτι χάρις είς τό τεράστιον ύψος των 
ή σκιά των ήτο τόσον μεγάλη ώστε νά 
έπιτρέπη τήν νποδιαίρεσίν της είς άκρι- 
βέστερα τμήματα καί υποδιαιρέσεις.

Είς τήν ’Ελλάδα, κατά τούς περισσοτέ
ρους ιστορικούς, ό Πλάτων ύπήρξεν εκεί
νος ό όποιος έφερε τό ώρολόγιον είς τήν 
χώραν, δηλαδή τήν ιδέαν τού ηλιακόν 
ώρολογίου άπό τήν 'Ανατολήν κατά τόν 
4ον π.Χ. αιώνα. Καί είς τούς ”Ελληνας φι
λοσόφους οφείλεται ή τιμή τής πρακτι
κής έξελίξεως τον ιορολογίον, διά συνδυ
ασμόν θεωρίας καί πρακτικής εφαρμογής, 
είς τρόπον ώστε νά δύνανται νά κατα
σκευάσουν μεσημβρινούς άκριβείας καί 
διαφόρου τρόπου τοποθετήσεως, έπί επι
πέδων ειδικών καί συχνά κεκλιμένων, κυ
λινδρικών ή ήμισφαιρικών άκόμη τοιού- 
των.

Εις τήν Ρώμην έφερε τό πρώτον ηλια
κόν ώρολόγιον τό 290 π.Χ. ό Ποπύριος 
Κουροόρος, που τό είχεν άποσπάσει άπό 
τούς Σημίτας ώς πολεμικόν τρόπαιον.

Μεσημβρινοί καί οβελίσκοι καταμε
τρούσαν τάς ώρας άλλά ό μεταξύ τον ενός 
σημείου καί τού άλλον χρόνος διέφερε 
κατά τόπους. Μέ άλλους λόγους αί υπο
διαιρέσεις τού χρόνον δέν ήσαν παντού 
αί αύταί. Οί Βαβυλώνιοι καί οί Κινέζοι 
διαιρούσαν, πράγματι, τήν ημέραν (με- 
τρουμένην άπό τής μιάς αυγής μέχρι τής 
επομένης) είς 12 ώρας, έκάστη τών 
όποιων διαρκονσε τόν διπλάσιον χρόνον 
τής συγχρόνου ίόικής μας τοιαύτης. Οί 
’Ελληνες, οί όποιοι άρχικώς είχαν υιοθε
τήσει τό αυτό μέ τούς άνωτέρω μέτρον. 
διήρε σαν βραδιϊτερον τήν ημέραν (άπό 
τής άνατολ.ής μέχρι τής δύσεως) είς
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τέσσαρα μέρη έκ τριών ωρών έκαστον, dy- 
λαδή δωδεκάωρον. Μέ την διαφοράν οτι 
ή διάρκεια έκάστης ώρας ήτο διάφορος 
άναλόγως τής εποχής τον έτους και δη 
μεγαλύτερα το θέρος και μικροτέρα τον 
χειμώνα, όταν ή ημέρα ήτο μικροτέρα. 
Και οι Ρωμαίοι έμιμήθησαν τούς "Ελλη
νας. ΟΙ Αιγύπτιοι καί οι κάτοικοι τής 
Δυτικής 9Ασίας διήρεσαν εν τούτοις την 
ημέραν είς 24 ώρας, ολας ίσης διάρκειας 
μέ μίαν κατανομήν άπαράλλακτον προς 
την σημερινήν μας τοιαντην.

Περί το 150 π.Χ. εις μίαν πλατείαν τής 
' Αλεξανδρείας εν ΑΙγνπτφ έτοποθετήθη 
το πρώτον ώρολόγιον το όποιον δεν έλει- 
τούργει μέ τον "Ηλιον άλλα μέ . . . νερό. 
Είχε την μορφήν ενός αγάλματος του 
θεοϋ νΕρωτος ό οποίος έκράτει εις το ένα 
του χέρι μίαν μικράν ράβδον. Το άγαλμα- 
τίδιον άνέβαινε βραδέως καί μέ την ράβ
δον του έδείκνυεν επάνω εις μίαν κολών a 
χαραγμένην την ακριβή ώραν. Τό έργον 
εΐχεν φιλοτεχνήσει ό Κτησίβιος καί απο
τελεί τό πρώτον ώρολόγιον ϋδατος τής 
ιστορίας. 'Η  λειτουργία του ήτο ή άκό- 
λουθος: Τό ύδωρ, προερχόμενον άπό ένα 
μικρόν οριζόντιον τεποζιτάκι, είσέρ— 
ρεεν βραδέως εντός ενός μεγάλου κυλιν
δρικού δοχείου. "Ενα επιπλέον βάθρον 
(μία κενή σφαίρα ή ένα τεμάχιον ξύλου, 
αυτό πού θά καλούσαμε σήμερα «φλο
τέρ» τών αποχωρητηρίων) άνήρχετο βρα
δέως μέ την πλήρωσιν τού δοχείου καί άνε- 
αήκωνε τό άγαλματίδιον τό οποίον ήτο 
στερεωμένον επί τής κορυφής του. Μόλις 
ή επιφάνεια τού ϋδατος έφθανεν είς τό 
ύφος τό άναλογοϋν είς τό τέρμα τής ημέ
ρας καί τής κλίμακος πού έδείκνυεν ή ρά
βδος, ή πίεσις έθετεν είς λειτουργίαν ένα 
σύστημα «σιφωνίου», όπως εκείνο τής 
ροής ϋδατος είς τό σύστημα πλυσίματος 
τών αποχωρητηρίων καί τό κυκλικόν δο- 
χείον άδειαζε διά ν άρχίση καί πάλιν ένας 
κύκλος εξ ύπαρχής τής . χρονικής κλί
μακος.

Α ν τ ί τής πληρώσεως δι ϋδατος καί ή 
κένωσις αυτού άπετέλεσαν μέσον μετρή- 
σεως τού χρόνου βάσει τού αυτού ή μάλ
λον άναλόγου μηχανισμού. Πρόκειται έν 
προκειμένη) περί ενός δοχείου ϋδατος τό 
όποιον αδειάζει καί τό όποιον είς την πρώ- 
την του μορφήν αποτελεί τήν περίφημον 
κλεψύδραν, μέ έν συνεχεία άντικατάστα- 
σιν τού ϋδατος από άμμον, ϋδράργυρον ή 
άλλην ύλην. Μέχρι τού τέλους τού 5ου 
αίώνος π.Χ. οι ιατροί (πρώτος ύπήρξεν 
ό ’ Ερώφιλος) έχρησιμοποιούσαν τήν κλε- 
ηιύδρα διά τήν μέτρησιν τών παλμών τού 
σφυγμού.

Περισσότερον ένδιαφέρον έν προκειμένη) 
καί σημαντικώτερον άσφαλώς ύπήρξεν ή 
χρησιμοποίησις τού άμμωτού υπό τών 
ναυτικών διά τήν μέτρησιν τών κόμβων 
πού έφευγαν άπό τό σκάφος καθώς τούτο 
προχωρούσε, υπό τών άλχημιστών διά τήν 
μέτρησιν καί τήν άξιοποίησιν τού χρό
νου διάρκειας τών πειραμάτων τους καί 
υπό τών δικηγόρων τέλος τού είς τήν διά- 
θεσίν των χρόνου διά τήν άγόρευσίν των.

9Επίσης κατά τον Μεσαίωνα έχρησι- 
μοποίησαν τα κηρία προς μέτρησιν τού 
χρόνου διά γραμμών, σημείων καί καρ
φιών πού αναλογούσαν είς ώρισμένην 
ώραν καί άλλα ανάλογα μέσα.

Τό έκκρεμές, τό οποίον άπετέλεσε τήν 
απαρχήν τής έπινοήσεως τού Γαλιλαίου, 
διά τον μηχανισμόν τού ωρολογίου.

Μέ τάς συχνοτάτας έξαρτήσεις του από 
χρονικά διαστήματα καί προθεσμίας, τό 
Ρωμαϊκόν Δίκαιον συνέβαλε σημαντικώ- 
τατα είς τήν διάδοσιν τών οργάνων με- 
τρήσεως τού χρόνου : μεσημβρινοί, δη?.αδή 
αυτά πού καλού μεν ή λιακά ώρολόγια καί 
κλεψύδραι ϋδατος καί κυρίως άμμου, τά 
καλούμενα άμμωτά, ήρχισαν νά κατα- 
σκευάζωνται είς μεγάλην κλίμακα καί μα- 
ζικώς άλλά είς μικρόν ταυτόχρονα σχήμα 
Οι ταξιδιώται τών καιρών έκείνων διέ
θεταν όλοι καί προ παντός οί ναυτικοί.

Οί ’Άραβες έν τούτοις υπήρξαν έκεϊνοι 
οί όποιοι έτελειοποίησαν κατά τρόπον 
έκπληκτικόν τό ώρολόγιον καταστήσαν- 
τες αυτόματον τήν λειτουργίαν τής κλε
ψύδρας τή προσθήκη συστημάτων βαρών 
καί άντιβάρων πού έστρεφαν τάς κλε
ψύδρας, αναποδογυρίζοντας αύτάς μόλις 
έκκενούντο. Είς αυτούς οφείλεται καί ή 
τιμή τής κατασκευής τού πρώτου μηχανι
κού ώρολογίου, είς τήν Βαγδάτην τον 7ον 
μ.Χ. αιώνα, μέ βάσιν τήν κίνησιν προ- 
καλουμένην άπό βάρος κάτερχόμενον καί 
θέτον είς λειτουργίαν τον μηχανισμόν 
άκριβείας. Τά ώρολόγια ταύτα ήρχισαν 
νά κατακτούν τήν Ευρώπην άπό τού 857 
μ.Χ. όταν ό χαλίφης Χαρούν ”Ελ Ρασίντ 
έδώρησεν είς τον Καρλομάγνο έν ώρολό
γιον τό οποίον άντί κτυπήματος τής ώρας 
άφηνε νά πίπτη έντός μιας όρειχάλκινης 
ληκύθου άριθμός μεταλλικών σφαιριδίων 
άναλογούντων είς έκεϊνον τής ώρας.

*Εν τούτοις ή έκ τής βαρύτητος κίνησις 
ήτο έπιταχυνομένη μέ αποτέλεσμα καί τήν 
έπιτάχυνσιν τής λειτουργίας τού ωρολο
γίου, πράγμα πού έδημιούργησε τό πρό
βλημα τής άνευρέσεως ενός μέσου μετα
τροπής τού άκανονίστου μέσου λειτουρ
γίας είς ένα ρυθμικόν τοιούτον. Άρχμκώς 
έπενοήθη τό «σκαπαμέντο», σύστημα πε- 
δήσεως περιοδικώς τής έπιτυγχανομένης 
κινήσεως. Αέγεται ότι έφευρέτης αυτού 
ύπήρξεν ό Γάλλος Βιγιάρ Ντέ rΟννεκούρ 
ό όποιος έργαζόμένος είς μίαν κατασκευήν 
διά τό αεικίνητον έπενόησε τό σύστημα 
τών βαρών καί άντιβάρων. ’ Εκείθεν

προήλθεν ολόκληρος σειρά ώρολογίων καί 
τελειοποιήσεων.

Περισσότερον άκριβεΐς μετρήσεις χρό
νου έπεζήτουν έν τούτοις οι Αστρονόμοι 
προς μέτρησιν τής διάρκειας καί τής πε- 
ριοδικότητος τών ουρανίων φαινομένων. 
Τό πρώτον ώρολόγιον πράγματι προσ- 
ηρμοσμένον είς τον σκοπόν αυτόν καί 
κατάλληλον ύπήρξεν ό «Άστράριος» 
τού Τζοβάννι Ντέ Ντόντι κατασκευα- 
σθέν τό 1350 είς τήν Πάδουα. Ιατρός 
καί φιλόσοφος ό Ντόντι έπέτυχε νά τε- 
λειοποιήση τάς γνώσεις κατασκευής 'ώρο- 
λογίου άπό τον πατέρα του κατά τρόπον 
ιυστε νά έπιτύχη νά προσφέρη ένα μέ
σον μετρήσεως τού χρόνου κατά πολύ ά- 
κριβέστερον τών άλλων, μέ τροποποιή
σεις καί μέ πολάριθμα πλακίδια έπί τών 
οποίων κατεγράφοντο όχι μόνον αί ώραι, 
τά λεπτά, ή ανατολή καί ή δύσις, αί ήμέ- 
ραι, οί μήνες, αί κινηταί έορταί, αί κινή
σεις τής Σελήνης καί τών πλησιεστέρων 
πλανητών. Χάρις είς τό τελειότατον αυτό 
όργανον τής έπινοήσεως του ό Ντόντι 
έξηκρίβωσεν ότι ή κίνησις τής Σελήνης 
δέν είναι κυκλική, δηλαδή ή τροχιά της 
άντί νά είναι κυκλική είναι έλλειψοειδής, 
πράγμα πού έπεβεβαίωσαν βραδύτερον οί 
Αστρονόμοι, μόλις τό 1779!

Τώρα πλέον τά ώρολόγια μέ βάρη καί 
άντίβαρα άντικαθιστούν έκείνα τού 'Η 
λιου καί τά άμμωτά ή τά τελειοποιούν το
ποθετούμενα έπί τών πύργων τών φρου
ρίων, πλατειών καί τών δημοσίων κτιρίων, 
καθώς καί έπάνω είς τά καμπαναριά τών 
έκκλησιών. Α ί ώραι κτυπούν έπάνω είς 
τάς καμπάνας μέ σφυριά καί συνήθως άπό 
αυτομάτους μηχανισμούς πού κινούν ο
μοιώματα άνθρώπων καί συνήθως αγίων 
ή ιπποτών. Είς τάς οικίας τοποθετούν
ται μικρότερα ώρολόγια άπό τού 14ου αί
ώνος καί μέχρι καί τού 15ου τό ώρολό
γιον αποτελεί προνόμιον τών ισχυρών καί 
τών άξιωματούχων τής έκκλησίας καί τού 
Κράτους. Μόλις τον 16ον αιώνα διαδίδε
ται μεταξύ τών εύγενών καί τών άστών 
τό ώρολόγιον.

Τήν πρώτην μεγάλην έπανάστασιν είς 
τήν ώρολογοποιίαν άπετέλεσεν ή άντικα- 
τάστασις τών βαρών καί άντιβάρων διά 
τού τεμαχίου τού έκ χάλυβος έλατηρίου. 
Τά πρώτα ώρολόγια έφωδιασμένα δι 
έλατηρίου, τά λεγάμενα «κουρδιστά», ένε- 
φανίσθησαν είς τάς άρχάς τού 16ου αίώνος. 
Ή  νέα πηγή ένεργείας, άνετος καί κατα- 
λαμβάνουσα ολίγον χώρον, έπέτρεψε τήν 
κατασκευήν μικροσκόπικών ώρολογίων 
δυναμένων νά φέρωνται έντός τής τσέπης 
Ό  μηχανικός Πέτερ Χένλαϊν άπό τήν 
Νυρεμβέργη τής Γερμανίας θεωρείται ό 
πρώτος κατασκευάσας ώρολόγιον τσέπης 
τό 1500 δώσας ώθησιν είς μίαν βιοτεχ
νίαν πού κατέστη βιομηχανία σημαντική. 
Καί έδώ τό πρόβλημα τής ομοιομόρφου 
λειτουργίας κατέστη αισθητόν, άφού τό 
έλατήριον έπανερχόμενον είς τήν άρχικήν 
του θέσιν εΐχεν διάφορον δύναμιν. 'Η  
πρώτη έπιτυχής άντιμετώπισις τού προ- 
βλ.ήματος ύπήρξεν ή ύπό τού Γιάκομπ 
Τσέχ έπινόησις τής στηρίξεως τού ενός 
άκρου έπί ενός κώνου σπειροειδούς δια- 
θέτοντος ραβδώσεις, ένώ τό άλλ.ο άκρον
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έτυλίσσετο επάνω εις έναν συνήθη κύλιν
δρον. Άρχικώς, όταν ή ενέργεια ήτο με
γαλύτερα τό ελατήριου εκινείτο εντός τον 
μεγαλύτερου μέρους, ενώ βραδύτερου, Ηταν 
ή δύναμις τον ελατηρίου ήλαττοντο τό 
άλλο ακρον εκινείτο εις τάς στενωτέρας 
ραβδώσεις. Οντως έπετιν/χάνετο ή ομοιο
μορφία τής κινήσεως.

Δευτέρα επαναστατική έφεύρεσις 6- 
πήρξεν ή έπινόησις τον ρνθμιστοϋ διά τον 
εκκρεμούς. Μετά την παρατήρησιν ότι αί 
κινήσεις τον εκκρεμούς είναι πάντοτε ϊσαι 
καί ότι ή σνχνότης των έξαρτάται άπό τό 
μήκος τού βραχίονας, ό Γαλιλαίος όιη- 
σθάνθη ότι τό εκκρεμές ήδννατο νά τοπο- 
θετηθή ώς εξάρτημα ενός ωρολογίου ώς 
ρυθμιστής τής λειτουργίας και τής ακρί
βειας του κατά βούλησιν. Τόσον κατά 
τάς άστρονομικάς τον παρατηρήσεις όσον 
καί τάς άλλας επιστημονικός εργασίας 
του έχρησιμοποιοϋσεν ο μύγας αυτός επι
στήμων μίαν κλεψύδραν με υδράργυ
ρον. ΤΗτο πεπεισμένος ότι ένα ώρολόγιον 
μεγάλης άκριβείας θά βοηθούσε αποφα
σιστικά τον άνθρωπον νά κατανόηση τους 
νόμους τής φύσεως. Τυφλός όμως δεν ήδν- 
νήθη νά πραγματοποίηση τό σχέδιόν τον. 
”Ενα σχέδιον του έγινεν άπό τον υιόν τον 
Βιταέντσο καθ' νπαγόρευσίν τον, άλλά 
ή τελειοποίησίς τον ήμποδίσθη άπό τον 
έπελθόντα τό 1640 θάνατόν του. Τό σχέ
διόν τον έμελετήθη άπό πολλούς άστρο- 
νόμους καί ένας 'Ολλ.ανδός φυσικός τό 
ύλοποίηαεν εις τρόπον ώστε άπό τού 1673 
νά γίνη τό εκκρεμές βασικόν εξάρτημα τού 
ωρολογίου. Ή  ρύθμισις διά τον σπειροει- 
δονς δίσκον επί τού εκκρεμούς οφείλεται 
εις τον ίδιον 'Ολλανδόν Χονίγκενς.

Ά π ό  τον δευτέρου μέρους τού 17ον 
αίώνος αρχίζει ό μακρύς δρόμος τής τε- 
λειοποιήσεως του. Είσάγεται ό λεπτο
δείκτης εις τά ωρολόγια τσέπης, χρησι-

Πλιακόν ώρολόγιον. ΤΗτο γνωστόν άπό άρχαιοτάτων άκόμη χρόνων μεταξύ των 
προηγμένων λαών τής ’Ανατολής. Έκεϊθεν μετεδόθη εις τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα 
και τήν Ρώμην.

χρησιμοποιούνται τά ρουμπίνια ώς στη
ρίγματα τών άξόνων προς έλάττωσιν τής 
τριβής (1700), κατασκευάζεται βραχίων 
εκκρεμούς πού δέν διαστέλλεται μέ τήν 
θερμότητα ούτε συστέλλεται μέ τά ψύχος 
τού περιβάλλοντος (1726) καί τέλος 
κατασκευάζεται τό πρώτον ναυτικόν χρο
νομέτρου τό 1737. Τεμάχια τον μηχανι
σμού κατασκευάζωνται διαρκώς άπό άν- 
θεκτικώτερα καί τελειότερα μέταλ,λα μή 
μεταβάλλοντα τό σχήμα των παρά τήν 
χρήσιν, όσον και αν είναι αυτή εντατική 
καί άδιάκοπος εις τρόπον ώστε τό ώρο
λόγιον νά συμβάλη άποφασιστικώς εις 
όλους τούς τομείς τών άνθρωπίνοιν κατα-

κτήσεων.
Εις τάς άρχάς τού αίώνος μας ή μηχα

νική ενέργεια άντικατεστάθη υπό τής 
ηλεκτρικής τοιαύτης μεταξύ ώρισμένων 
ώρολογίων. Μία νέα κατηγορία έγεν- 
νήθη εις τόν τομέα άκριβείας. Προέκν- 
ψαν εξ αυτού τά ώρολ.όγια διεγέρσεως 
είτε διά ενός διαπασών, είτε διά κολο
φωνίου, είτε διά τής ηλεκτρονικής ή μο
ριακής τοιαύτης λειτονργονντα. Χωρίς 
τόν μέχρις εκατομμυριοστού τού δευτερο
λέπτου υπολογισμόν τον χρόνον ή κατά- 
κτησις τών θαλασσών, τών ΰποθαλ.ααίων 
περιοχών καί τού Διαστήματος θ’ άπέ- 
βαινεν άνέφικτος.

ΦΕΥΓΑΛΕΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 719)
υψωμένο πρός αυτό τό τιτανικό, φυσικό 
κάστρο, μέ τις σπηλιές, τά απίθανα ανοί
γματα μικρών όρμων, τά παράξενα σχή
ματα τών βράχων του, τις έπάλξεις του 
άπό τις όποιες πότε-πότε πρόβελνε φο
βισμένο τό πόδι κάποιου τράγου καί σέρ
νονταν άμέσως πίσω, καί τις άρηές τοΰ- 
φες καί σέρνονταν άμέσως πίσω, καί 
τις άρηές τούφες κάποιας πρασινάδας 
πού τά κατάφερνε μολαταύτα νά ξετρυ
πώσει μέσα άπό τις σκισμάδες. Φραγκο
συκιές ήταν αυτή ή πρασινάδα, φυτικό 
γνώρισμα καί σύμβολο τής Μεσογείου. 
Καί, νά, κρεμασμένη πάνω άπό τή θά
λασσα, ψηλά στό βράχο, μιά έκκλησούλα, 
ή Αγία Λεούσα, μ’ ένα άμπελάκι όλόγυρα 
καί λίγες συκές. Ποιός τώφτιαξε αύτό τό 
θαύμα έκεΐ πάνω, ανάμεσα ούρανού καί 
θάλασσας; Ό  άσκητής Παπαμιχαλέτος, 
πού έζησε άποτραβηγμένος χρόνια έκεϊ

πάνω, μόνος μέσα στην πίστη του καί τήν 
όλόφωτη μοναξιά του, άκούοντας τόν 
ρόχθο τής απέραντης θάλασσας πού καί 
άν ακόμα ηρεμεί, δέ σωπαίνει όλότελα· 
ολοένα κάτι λέει πέφτοντας σ’ αυτά τά 
βράχια, γιομίζοντας μέ άφρούς τά μαύρα 
στόματα τών σπηλαίων πού τά κατοικούν 
άναρίθμητα θαλασσοπούλια. Πέθανε στά 
1940 ό Παπαμιχαλέτος, μά ούσιαστικά, 
είναι άκόμα έκεΐ πάνω, στό κρεμαστό του 
περιβολάκι, κι’ ή σκιά του πέφτει απέ
ραντη πάνω σέ τούτα τά νερά, καί τ’ άγιά- 
ζει.

Γυρίζουμε πρός τόν Γερολιμένα. Τό 
φώς τού ήλιου, καθώς τραβάει πρός τή 
δύση, στάζει πάνω στό Κάβο χρώματα 
μελιτζανιά, μελιά, πορτοκαλιά, κίτρινα, 
μαυρειδερά, χρώματα πού σμίγουν καί ξε- 
σμίγουν, σά νά χορεύουν κι’ αύτά παράλ
ληλα μέ τή φουσκοθαλασσιά. Πέρα μα- 
κρυά, τά μάτια μου πιάνουν ένα καράβι.

Φαίνεται πώς τραβάει γιά τήν ’Αφρική. 
Στήν άρχή νομίζεις πώς κάποιος τό άκού- 
μπησε στή γραμμή τού ορίζοντα καί 
άλαφροστέκει έκεΐ, σάν παιγνιδάκι ονεί
ρου. Μά άμέσως δείχνει σά νά βυθίζεται 
στόν όρίζοντα. Πρώτα χάνεται τό σκαρί 
του μέσα σ’ ένα θαμπό, θαλασσοπράσινο 
φώς, μένουν μόνο σά νά πλέουν τό φου
γάρο καί τά κατάρτια. Ύστερα χάνον
ται κι’ αύτά, καί μένει πανέρημη ή απέ
ραντη θάλασσα, κι’ οί κάβοι τής Μάνης 
νά κοιμούνται άπάνωθέ της. Καθώς μπαί
νομε στόν όρμο τού Γερολιμένα, άν- 
τίκρυ, μακρυά, πάνω σέ λόφους, βλέπομε 
τις συστοιχίες τών γκρίζων πύργων τής 
Βάθειας ν’ άργοσβήνουν κι’ αύτοί, μυστι
κοί καί χαμένοι, μέσα σέ μιά μαυρειδερή 
ανταύγεια. Τώρα, άπό τόν ούρανό, χύ
θηκε παντού ένα φυστικί χρώμα.

Ή  Μάνη κουκουλώνεται πάλι μέσα 
στό μυστήριό της...
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ΟΙ ΠΙΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κοντά στή Νέα Ύόρκη

Σ Ι Ν Γ  
Σ Ι Ν Γ
’Αριστερά : 'Ο διάδρομος πού δδηγεϊ στο κελλί τον θανάτου. Είναι το «τελευταίο 
μίλλι», κατά την διάλεκτο τής φυλακής. Δεξιά : Ή  κυρία είσοδος των φυλακών τοϋ

Σίνγκ - Σίνγκ.

ΣΕ ΟΛΗ τήν ύφήλιοτίς όνομάζουν Σίνγκ 
Σίνγκ. Στήν πραγματικότητα ή έπί- 
σημη ονομασία τους είναι «Φυλακές 

τής Πολιτείας τής Ν. Ύόρκης στό Μάουντ 
Πλέζαντ». Σίνγκ Σίνγκ : ένα όνομα τοϋ 
οποίου κανείς 5έν γνωρίζει τήν καταγω
γή. "Ισως είναι ή παραφθορά ένός παλαι
ού Ινδιάνικου τοπωνυμίου. Σίνγκ Σίνγκ 
πάντως ονομάζεται ό μικρός σιδηροδρο
μικός σταθμός πού προβάλλει έπάνω στήν 
πλατειά καμπή τοϋ ποταμού Ούδσον, σέ 
μικρή άπόστασι άπό τά κυκλώπεια τείχη 
των διασήμων φυλακών, σαράντα μίλια 
άπό τήν πόλι τής Νέας Ύόρκης.

Οί φυλακές αυτές τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης αποτελούν στήν πραγματικό
τητα μιά άληθινή πόλι, μέ 12.000 κατοί
κους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 
οί κρατούμενοι, οί φύλακες, καθώς καί τό 
ύπαλληλικό καί βοηθητικό προσωπικό. 
Τά τείχη, άπό πέτρα καί τσιμέντο, πού τις 
περιβάλλουν έχουν μήκος έπάνω άπό δώ
δεκα χιλιόμετρα. Οί φυλακές έχουν περισ
σότερα άπό δυό χιλιάδες κελλιά. Ή Ιστο
ρία τους είναι δεμένη μέ τόν ύπόκοσμο 
τής Νέας Ύόρκης. Άναφέρομε λίγα στοι
χεία γιά νά μπορέση νά έκτιμήση ό άνα- 
γνώστης τις διαστάσεις αυτού τού φαι
νομένου.

Τό 1968 π.χ. έγιναν στήν Νέα Ύόρκη 
62.000 συλλήψεις γιά διάφορα έγκλήματα 
Μέσα σέ ένα χρόνο έγιναν έπίσης στήν 
πόλι αυτή 631 άνθρωποκτονίες, περισ
σότερες άπό 9.000 ένοπλες ληστείες, 20.000 
περίπου άπλές έπιθέσεις, 55.000 κλοπές 
καί 2.000 σεξουαλικές έπιθέσεις. Γιά νά 
δώσωμε μιά σαφή ίδέα τής καταστάσεως, 
άρκεί ν’ άναφέρωμε τά λεγάμενα «άδι- 
κήματα τού ύπογείου», πού γίνονται 
στούς συρμούς καί στούς σταθμούς τού 
ύπογείου σιδηροδρόμου καί μένουν πάν

τα, σχεδόν, άτιμώρητα. Τό 1964 ό 
άριθμός τους έφθασε τό τρομακτικό ύψος 
των 600 έπιθέσεων καί κλοπών γιά κάθε 
νύχτα καί ή άστυνομία τής Νέας Ύόρ
κης αίσθάνθηκε ύπερηφάνεια όταν, στις 7 
'Απριλίου 1965, μπόρεσε νά άναγγείλη 
ότι, χάρις στις περιπόλους καί στήν έπα- 
γρύπνησι πού είχε έφαρμόσει σέ όλό- 
κληρο τό δίκτυο τού ύπογείου, τό νυκτε
ρινό αύτό έγκληματικό ρεκόρ είχε πέσει, 
άνάμεσα στίς όχτώ τό βράδι καί στίς 
τέσσερες τό πρωί, στόν «Ικανοποιητικό» 
άριθμό τών 223 εγκληματικών ύποθέσεων. 
Τό άρνητικό αύτό ρεκόρ όμως συνεχί
ζεται, καί στήν Νέα Ύόρκη βρίσκονται 
σέ συνεχή δραστηριότητα 42.000 άστυ- 
νομικοί μέ στολή - πού άντιστοιχούν στήν 
δύναμι δυό μέσων στρατιωτικών μεραρ
χιών πεζικού σ’ ένα σύγχρονο στρατό - 
περισσότεροι άπό δυό χιλιάδες μυστικοί 
άστυνομικοί καί άλλοι τόσοι πράκτορες 
τής”Εφ Μπί “At. "Οταν αύτός είναι ό όγ
κος τής δυνάμεως πού άντιμετωπίζει τά 
έγκλημα, μπορεί εύκολα νά φαντασθή κα
νείς τόν όγκο τών φυλακών πού φιλοξε
νούν τούς πρωταγωνιστάς του.

Ή Ιστορία τοΰ Σίνγκ Σίνγκ άρχίζει τό 
1830, τότε πού στό βόρειο τμήμα τής πο
λιτείας τής Νέας Ύόρκης, στά σύνορα μέ 
τόν Καναδά, ζούσαν άκόμη άνυπότακτες 
φυλές ’Ερυθροδέρμων. Οί άρχές αγόρασαν 
τήν έκτασι πού θά χρησιμοποιούσαν γιά 
τήν άνέγερσι τών νέων φυλακών ευνοών
τας ύπερβολικά τά συμφέροντα ένός με- 
γαλογαιοκτήμονος τής περιοχής. Μέ τόν 
τρόπο αύτό οί φυλακές πού θά φιλοξενού
σαν άργότερα τούς δράστες τόσων σκαν
δάλων καί άπατών, θεμελιώθηκαν άπό 
τήν άρχή πάνω στό σκάνδαλο καί τήν 
άπάτη.

’Αρχικά τό Σίνγκ Σίνγκ διέθετε μόνο

200 κελλιά, πού έγιναν 500 (γιά 600 φυ
λακισμένους) τό 1848 καί 1200 (γιά 1270 
φυλακισμένους) τά 1869, χάρις στά πρώτα 
κύματα μεταναστών άπό τήν Ευρώπη. 
Ή πειθαρχία πού έπικρατούσε, μάς πλη
ροφορούν τά χρονικά τής εποχής, ήταν 
τρομακτική. Ή συνηθισμένη τιμωρία ήταν 
ή μαστίγωσις. Τά μαστίγιο, πού τό άπο- 
τελούσαν έξη σχοινιά καί πού τά θύματά 
του τό άνόμαζαν «γάτα», έπεφτε, σέ άρκε- 
τές περιπτώσεις, στίς πλάτες τών άπει- 
θάρχων έκατό φορές περίπου, ώστε νά 
προκαλή καί τόν θάνατό τους. Ή τροφή 
ήταν άπαίσια. Μοναδική άπασχόλησις 
τών καταδίκων ήταν νά μεταφέρουν, σέ 
μακρές άλυσοδεμένες φάλαγγες, τήν άπα- 
ραίτητη γιά τις φυλακές ποσότητα νερού 
άπό τόν ποταμό Ούδσον."Οπως ήταν φυ
σικό, άρχισαν νά έκδηλώνωνται διαμαρ
τυρίες εναντίον αύτής τής καταστάσεως.

Τό πρώτο έγγραφο πού ύπάρχει στά 
σχετικά άρχεϊα είναι μιά άναφορά ένός 
πρώην καταδίκου, τού Λέβις Σ. Μπέρ. 
Τήν άπηύθυνε σάν άνοιχτή έπιστολή στήν 
Γερουσία τής πολιτείας τής Νέας Ύόρκης 
τό 1833. Πραγματικά ή «γάτα» καταρ- 
γήθηκε μόνο τό 1849 δεκαέξη χρόνια 
άργότερα, καί άντικαταστάθηκε μέ τά 
άπομονωτήρια. Οί άρχές θεώρησαν άπα- 
ραίτητο μέ τήν ευκαιρία αύτή νά έπι- 
βάλουν μιά αύστηρότερη τήρησι τών 
κανόνων τής πειθαρχίας. Καθιέρωσαν τόν 
λεγόμενο «νόμο τής σιωπής»! Μέ βάσι 
αυτόν, οί κατάδικοι έπρεπε ν’ άποφεύ- 
γουν νά μιλούν μεταξύ τους όταν κάθον
ταν στά μακρόστενα τραπέζια τής τρα
πεζαρίας γιά νά πάρουν τά δυό ήμερή- 
σια γεύματά τους, τό πρωινό καί τό βρα
δινό στίς πέντε τό άπόγευμα. "Οποιος 
παράβαινε τόν «νόμο τής σιωπής» κλει- 
νόταν γιά τιμωρία πέντε μέρες σέ άπο-
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μονωτήριο, πού ήταν Εντελώς σκοτεινό 
τήν ήμέρα, φυσικά καί τήν νύχτα, δέν 
είχε θέρμανσι καί καμμιά Εγκατάστασι 
υγιεινής. Ή μόνη τροφή των τιμωρημέ
νων ήταν ένα φλυτζάνι τσάι καί ένα κομ
μάτι ψωμί γιά όλο τό είκοσιτετράωρο. 
Είναι γεγονός ότι στήν περίοδο μεταξύ 
1849 καί 1869 υπήρξαν κρατούμενοι πού 
έζησαν κάτω άπ’ αύτές τΙς συνθήκες έξη 
συνεχείς μήνες. Στό τέλος πολλοί πέθαι- 
ναν άπό τήν πείνα. Όλοι οΐ κατάδικοι ξυ
πνούσαν κάθε πρωί στίς τέσσερες χειμώνα 
καλοκαίρι. ’Αλλά καί οΐ συνθήκες ζωής 
των φυλάκων δέν ήσαν καλύτερες άπό 
έκεϊνες των κρατουμένων.

Μέ μιά τέτοια κατάστασι πραγμάτων 
οΐ άνταρσίες ήσαν άναπόφευκτες. Άπό 
τό 1830 ώς τό τέλος τού περασμένου αΐ- 
ώνα σημειώθηκαν δώδεκα άνταρσίες, μιά 
άπό τΙς όποιες, τού έτους 1842, ύπήρξε 
ιδιαίτερα αίματηρή. Στήν δεκαετία τού 
1920- 1930 τά έπεισόδια πολλαπλασιά- 
σθηκαν καί κατέληξαν στίς βίαιες Εξεγέρ
σεις τής περιόδου τής ποτοαπαγορεύσεως, 
όταν τά πολυάριθμα μέλη των συμμοριών 
τού όργανωμένου έγκλήματος, πού έκρα- 
τοϋντο στίς φυλακές άρχισαν νά λαβαί
νουν κρυφά άπό τίς όργανώσεις τους χρή
ματα καί όπλα. Αλλαγή τών κανονισμών, 
σέ περιορισμένο όμως βαθμό, έγινε τό 
1870, όταν γιά πρώτη φορά έγκαινιά- 
σθηκε μιά μικρή βιβλιοθήκη στίς φυλακές. 
Τό 1915 οί συνθήκες ζωής τών καταδίκων 
βελτιώθηκαν σημαντικά χάρις στίς ένέρ- 
γειες τού διευθυντοΰ τών φυλακών Τόμας 
Όσμπορν πού ήταν άντιπροσωπευτικός 
τύπος 'Αμερικανού μεταρρυθμιστοΰ καί 
πίστευε μέ αίσιοδοξία στήν τελειότητα 
τής άνθρώπινης φύσεως. Ή προτομή του 
βρίσκεται σήμερα σέ μιά άπό τίς αίθουσες 
τών φυλακών,

‘Οριστική μεταρρύθμισις πραγματο
ποιήθηκε τελικά τό 1942. Διαμορφώθηκε 
έκ βάθρων τό σύστημα τών κελλιών, τών 
όποιων ό χώρος έλαβε τίς σημερινές δια
στάσεις : τριάμισυ έπί δυόμισυ μέτρα. 
Ταυτοχρόνως έφοδιάσθηκαν μέ κατάλλη
λες έγκαταστάσεις υγιεινής. Μέ τήν εύ- 
καιρία αύτή έπετράπη ή όργάνωσις τού 
λεγομένου «Συλλόγου ’Αλληλοβοήθειας», 
πού ήταν ένα είδος αύτονόμου ένώσεως 
τών καταδίκων, καί διαπραγματευόταν 
μέ τήν διεύθυνσι σάν μιά πραγματική 
«έσωτερική έπιτροπή». Σέ σύντομο διά
στημα ό σύλλογος αυτός έπέτυχε τήν πα
ραχώρηση τής άδείας καπνίσματος, τήν 
ΐδρυσι ένός θεάτρου, πού τό διηύθυναν 
καί τό διαχειρίζονταν οί ίδιοι οί φυλακι
σμένοι. Τό θέατρο αύτό λειτουργεί σή
μερα σάν μιά πραγματική πειραματική, 
πρωτοποριακή σκηνή. Τέλος ό σύλλογος 
έπέτνχε τήν έγκατάστασι ραδιοφώνου 
καί, άργότερα, τηλεοράσεως σέ όλα τά 
κελλιά.

θά  κάνωμε τώρα μιά έπίσκεψι στό έσω- 
τερικό τών περιωνύμων αύτών φυλακών ! 
θά άρχίσωμε άπό τούς πιό γνωστούς 
καταδίκους. Ό  σημαντικώτερος καί καλύ
τερα φρουρούμενος κρατούμενος είναι ένας 
άνδρας σαράντα όχτώ έτών, μελαχροινός, 
λιγομίλητος, πού τό παρουσιασηκό του 
δέν έχει τίποτε τό άριστοκρατικό. "Εχει 
πρόσωπο παλαιού παλαιστού, ή μύτη 
του είναι σπασμένη, τό βλέμμα του φευ
γαλέο. 'Ονομάζεται Τζών Φραντσέζε, 
κοινώς «Σόννυ», καί είναι ό τελευταίος 
μεγάλος γκάνγκστερ τής άμερικανικής 
παραδόσεως, μιας παραδόσεως πού έξα- 
κολουθεΐ νά ίσχύη μετά τήν πρόσφατη 
άνανεωμένη δρασι τού ύποκόσμου στήν 
’Ιταλία, στήν Γαλλία καί στήν Μεγάλη 
Βρεταννία. Βρίσκεται στίς φυλακές άπό

τά τέλη τού 1966, καταδικασμένος σέ φυ- 
λάκισι πενήντα έτών. ’Αλλά μέ τήν ποινι
κή νομοθεσία πού Ισχύει στήν ’Αμερική 
καί τήν μέθοδο τής «Ελευθερίας έπί λόγω 
τιμής» προβλέπεται ότι ή φυλάκισίς του 
δέν θά διαρκέση περισσότερο άπό δέκα 
πέντε χρόνια.

Ό  Σόννυ συνελήφθη σάν άρχηγός μιας 
συμμορίας είδικευμένης στίς ληστείες τρα
πεζών στήν άνατολική άκτή τών Ηνω
μένων Πολιτειών. Ή συμμορία αύτή, μόνο 
τό 1966, διέρρηξε, χρησιμοποιώντας 
ένοπλη βία καί φονεύοντας ένα άτομο, 
άκριβώς δώδεκα τράπεζες, δηλαδή κατά 
μέσον όρο μιά τράπεζα τόν μήνα. Κάθε 
διάρρηξις έπέφερε στούς δράστες κέρδος 
10.000 δολλαρίων. Όταν άρχισε ή δίκη, 
ό είσαγγελεύς άνέφερε μεταξύ τών άλλων 
κατηγοριών Εναντίον τού Φραντσέζε τήν 
συμμετοχή του στήν τελευταία «’Ανώ
νυμη Εταιρεία Φόνων». Οί ’Αρχές πίστευ
αν ότι ή δρασις της δέν είχε διακοπή. 
"Οπως είναι γνωστό μιά «έταιρεία φόνων» 
είναι μιά Εγκληματική όργάνωσις πού 
προμηθεύει «δολοφόνους έπί πληρωμή». 
Αρκεί νά διαθέτη κανείς τήν Επιθυμία καί 
τίς κατάλληλες Επαφές γιά νά χρησιμο- 
ποιήση τίς υπηρεσίες Ενός «κίλλερ», καί νά 
τού άναθέση τήν δολοφονία ένός όρισμέ- 
νου θύματος έναντι πληρωμής ένός χρη
ματικού ποσού.

Τέτοιες Εταιρίες ύπήρξαν πολλές στό 
παρελθόν στίς Ηνωμένες Πολιτείες, καί 
Ιδιαίτερα στό Σικάγο, στά σκοτεινά χρό
νια τής πάλης τής άστυνομίας Εναντίον 
τών συμμοριών τών «μποντλέγκερς», 
τών λαθρεμπόρων οινοπνευματωδών πο
τών.

’Αργότερα άπεκαλύφθη ή ύπαρξις τέ
τοιων Εταιριών σέ όρισμένα σημεία τής 
άκτής τής Καλιφορνίας, καί Ιδιαίτερα στό
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Χόλλυγουντ, καθώς καί στην «γαλλική 
συνοικία» τής Νέας ’Ορλεάνης, πού είναι 
ίσως ή πόλις των 'Ηνωμένων Πολιτειών 
μέ τό μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς. 
Όπως θά θυμάται ό αναγνώστης, πίσω 
άπό τις διάφορες υποθέσεις γιά τήν «συ
νωμοσία» των έντολέων τής δολοφονίας 
του προέδρου Κέννεντυ, τού άδελφοϋ του 
Ρόμπερτ καί τοϋ πάστορος Μάρτιν Λού- 
θερ Κίνγκ, πρόβαλλε γιά πολλούς ή σκιά 
μιάς «’Ανωνύμου Εταιρίας Φόνων», στην 
οποία πιθανόν νά απευθύνθηκαν οι συ
νωμότες, γιά νά έξασφαλίσουν εκτελεστικά 
όργανα.

Ή κοινή γνώμη πίστευε ότι ή Νέα 
Ύόρκη τουλάχιστον είχε ύποστή κάθαρσι. 
Ό  δημόσιος όμως κατήγορος διατύπωσε 
διαφορετική γνώμη στήν δίκη εναντίον 
τοϋ Τζών «Σόννυ» Φραντσέζε. Μιά πα
νίσχυρη «εταιρία φόνων» είχε άναδιοργα- 
νωθή τά τελευταία χρόνια στήν Νέα 
Ύόρκη σέ συνδυασμό μέ τήν αΰξησι τής 
κυκλοφορίας ναρκωτικών. ’Από τις 600 
καί πάνω ανθρωποκτονίες πού πραγμα
τοποιούνται κάθε χρόνο στήν Νέα Ύόρκη, 
τουλάχιστο τό 25 τοΐς εκατό φαίνεται 
νά συνδέεται μέ τήν δράσι τών «ποΰ-

’Α ε ρ ο φ ω τ ο γ ρ α φ ία  τώ ν φ υλα κ ώ ν  Σ ίν γ κ  
Σ ιν γ κ .  Σ ε  εκ τ α σ ι φ θ άνουν μ ιά  μ ικ ρ ή  ί -  
τ ια ρ χ ια κ η ' π ό λ η . *Ε δ ώ  ζοΰν  δ ώ δ εκ α  π ε ρ ί
π ο υ  χ ιλ ιά δ ε ς  ά νθρω π ο ι, κ ρ α το ύμ ενο ι κ α ι 

φ ύλ α κ ες .

σερς» δηλαδή τών λαθρεμπόρων μαρι
χουάνας καί άλλων ναρκωτικών. Πρό
κειται, κατά κανόνα, γιά τιμωρίες, εναν
τίον στοιχείων που άποδείχθηκαν «ανα
ξιόπιστα» καί άπέσπασαν ποσά άπό τό 
προϊόν τής λιανικής πωλήσεως τών ναρ
κωτικών, άντί νά παραδώσουν ακέραιο 
στους άρχηγούς τής όργανώσεως, ή ακό
μη γιά «έκτελέσεις» μελών μιας συμμορίας 
ή όποια κατεπάτησε τά «έδάφη» μιάς άν- 
τιπάλου συμμορίας. Κι έπειδή οί ιθύνον
τες τού έμπορίου ναρκωτικών δέν έπιθυ- 
μοϋσαν νά έμπλακούν οί ίδιοι σέ μιά τέ
τοια έκκαθάρισι λογαριασμών, ύπεστήρι- 
ξαν τήν έπανεμφάνισι τών εταιριών τοϋ 
θανάτου.

«Στήν νέα «’Ανώνυμη Εταιρία Φόνων» 
τής Νέας Ύόρκης», δήλωσε ό Μάικλ Τζίλ- 
λεν, ό ομοσπονδιακός είσαγγελεύς πού 
σννέταξε τήν κατηγορία έναντίον τοϋ 
Τζών Φραντσέζε, «είναι δυνατόν ν’ άπο- 
δοθούν τά τελευταία χρόνια 30 έως 50 
δολοφονίες έπί πληρωμή». Ή συμμορία 
διευθυνόταν άπό έναν γκάνγκστερ κορ- 
σικανικής καταγωγής, καί κυριαρχούσαν 
σ’ αύτήν έγκληματικά στοιχεία πορτορι- 
κανής προελεύσεως.

Άπό τό μεγάλο παράθυρο στό βάθος 
τοϋ διαδρόμου τοϋ τετραώροφου κτιρίου, 
πού φιλοξενεί τόν Τζών Φραντσέζε, δια
κρίνει κανείς ένα άλλο μονώροφο οικοδό
μημα πού στεγάζει ορισμένες αποθήκες 
καί τήν αίθουσα τών θανατικών έκτελέ- 
σεων τοϋ Σίνγκ Σίνγκ. Τό δωμάτιο μέ 
τούς μελαγχολικούς γκρίζους τοίχους πα
ραμένει άχρησιμοποίητο εδώ καί πολύν 
καιρό, άλλά θά μπορούσε νά χρησιμο- 
ποιηθή άπό τήν μιά μέρα στήν άλλη. Ή 
Νέα Ύόρκη ανήκει στήν πραγματικότητα

στις πολιτείες εκείνες πού κατήργησαν 
τήν θανατική ποινή γιά όλα τά έγκλή- 
ματα, έκτος άπό τόν φόνο άστυνομικοϋ 
κατά τήν ώρα τής ύπηρεσίας του. Καί 
είναι φανερό ότι ένα τέτοιο έγκλημα θά 
μπορούσε νά συμβή σέ κάθε στιγμή.

Ά πό τις άρχές τοΰ 1968 έννέα άνδρες 
τού σώματος τής άστυνομίας τής Νέας 
Ύόρκης τραυματίσθηκαν αρκετά σοβαρά 
στήν διάρκεια συμπλοκών, προπαντός 
στήν συνοικία τού Μπρούκλιν. Οί συμ
πλοκές αύτές άρχίζουν σάν ένέδρες "Ενα 
άνώνυμο τηλεφώνημα καλεί τήν άστυνο- 
μία σ’ ένα ορισμένο σημείο έξηγώντας ότι 
ή παρουσία της είναι άπολύτως αναγκαία. 
Κι όταν οί άστυνομικοί φθάνουν έκεΐ, δέ
χονται προδοτικούς πυροβολισμούς.

Τέσσερες άπό τις πενήντα πολιτείες 
πού άποτελούν τήν αμερικανική συμπο
λιτεία άναθεώρησαν έπίσης τόν ποινικό 
τους κώδικα καί κατάργησαν τήν θανα
τική ποινή γιά όλες τις περιπτώσεις, έκτός 
άπό τόν φόνο άστυνομικού στήν διάρ
κεια τής έκτελέσεως τών καθηκόντων του 
ή τήν δολοφονία πού διεπράχθη μέσα στήν 
φυλακή άπό άτομο καταδικασμένο σέ Ισό
βια δεσμό ή, τέλος, τήν πολλαπλή άν- 
θρωποκτονία. Στις τέσσερις αύτές πολι
τείες — Νέα Ύόρκη, Βέρμοντ, Κονέκτικατ 
καί Ρόουν Άιλαντ — προστίθενται άλλες 
επτά, πού κατάργησαν τήν θανατική 
ποινή άκόμη καί γιά τις περιπτώσεις πού 
άναφέραμε. Αύτές είναι ή Όρεγκον, ή Μι- 
νεζότα, ή Άιόβα, τό Ούισκόνσιν, τό Μί- 
σιγκαν, τό Μαίην καί ή Δυτική Βιρτζίνια.

Πρόκειται, όπως βλέπει κανείς, γιά πο
λιτείες του Βορρά, ένώ ό Νότος, ό «βα
θύς Νότος», έξακολουθεϊ νά παραμένη 
δεμένος μέ τήν παλιά νομοθεσία τής θα
νατικής ποινής. ’Εξακολουθεί νά λειτουρ- 
γή ή άγχόνη, όπως στήν περίπτωσι τών 
σκαπανέων τού Κάνσας, ή ή ήλεκτρική 
καρέκλα καί ό θάλαμος αερίων, όπως στήν 
Καλιφόρνια. Καί σ’ αύτές όμως τις πολι
τείες υπάρχει μιά ισχυρή κίνησις γιά τήν 
κατάργηση τής ποινής τού θανάτου, καί 
πολύ συχνά έπιτυγχάνεται ή έπ’ άόρι- 
στον αναβολή μιάς θανατικής έκτελέσεως.

Στό Σίνγκ Σίνγκ δέκα κατάδικοι ζούν 
αύτή τήν στιγμή στά κελλιά τοΰ θανά
του. Ό  ένας άπ' αύτούς καταδικάσθηκε 
σέ θάνατο πριν άπό δέκα χρόνια. Οί δικη
γόροι του όμως κατόρθωσαν μέχρι στι
γμής νά τόν διατηρήσουν στήν ζωή. Ό  
νόμος πού καταργεί τήν θανατική ποινή, 
έκτός άπό τις περιπτώσεις πού άναφέ
ραμε πιό πάνω, ψηφίσθηκε τό 1965 καί 
ή συζήτησις γιά μιά ένδεχόμενη άναδρο- 
μική ισχύ του δέν εχει λήξει άκόμη.

Ό  πρύτανις τών θανατοποινιτών ονο
μάζεται Φράνσις Χένρυ Μπλέθ. Είναι 
ένας ώραΐος άνδρας 35 έτών πού σκότωσε 
τρία άτομα. Οί άλλοι έννέα είναι ό ’Εμ
μανουήλ Σάμπερ (σκότωσε δυό ανθρώ
πους στήν διάρκεια μιάς ληστείας σέ ένα 
παντοπωλείο τού Μανχάτταν), ό Χένρυ 
Ντυζάμπλον (συνεργός τού προηγου
μένου), ό Ντομινίκ Καρμπονάρο (σκό
τωσε τόν ιδιοκτήτη ενός κοσμηματοπω
λείου), ό Ούώλτερ Σέρ (συνεργός του), ό 
Πέντρο Ριβέρα (δράστης ένός έγκλήματος 
στόν «υπόγειο»), ό Τζέιμς Φόστερ (Νέ
γρος τού Χάρλεμ πού στραγγάλισε τρεις 
γυναίκες τό 1964), ό Νάθαν Τζάκσον (έπί- 
σης νέγρος πού δολοφόνησε ένα άστυνο- 
μικό), ό Ραφαήλ Κροΰζ (ληστεία μετά φό
νου) καί ό Τσάρλς Κλάιτεν (σεξουαλικός 
φόνος).
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Στην πραγματικότητα ή ηλεκτρική 
καρέκλα τοΰ Σίνγκ Σΐνγκ μένει άχρησι- 
μοποίητη άπό τι; 15 Αύγουστου 1963, 
τότε πού «ψήθηκε» σ’ αύτήν - όπως λέ
γεται στήν γραφική διάλεκτο των φυλα
κών - ό νεαρός "Εντμουντ Μαίης, πού είχε 
πυροβολήσει μιά γυναίκα. Πριν άπό τήν 
τελευταία αύτή έκτέλεσι ή φοβερή καρέ
κλα είχε λειτουργήσει 614 φορές γιά ισά
ριθμες θανατικές έκτελέσεις. ‘Η πιό θλι
βερή άπό αύτές άφοροϋσε ένα παλληκάρι 
δεκαεφτά ετών, τόν Έντουαρτν Χαίητ, ό 
όποιος δολοφόνησε δυό νεαρά κορίτσια τό 
1942. Ή εύθύνη του όμως στο έγκλημα 
δέν άπεδείχθη ποτέ πλήρως.

Πολλές είναι οί άξιομνημόνευτες έκτελέ- 
σεις πού έγιναν στό Σίνγκ Σίνγκ. Τρομερή 
υπήρξε ή έκτέλεσις τής Ρούθ Σνάιντερ, μιας 
άστής μέ εύχάριστο παρουσιαστικό, καί 
τοΰ έραστοΰ της Τζούντ Γκρέυ, πού τήν 
βοήθησε νά δολοφονήση τόν ένοχλητικό 
σύζυγό της.

Ή έκτέλεσις όμως ή οποία προκάλεσε 
τόν μεγαλύτερο θόρυβο, συζητήσεις καί 
πολεμικές σέ όλο τόν κόσμο, καί έγινε 
άφορμή γιά πολλές διαδηλώσεις άπό τήν 
Ρώμη ώς τό Τόκιο, καί άπό τήν Μόσχα 
ώς τήν ’Αμερική — στήν διάρκεια τών 
οποίων βρήκαν τόν θάνατο άλλα τρία ή 
τέσσερα άτομα — ύπήρξε άναμφισβή- 
τητα εκείνη τοΰ ζεύγους Γιούλιους καί 
”Εθελ Ρόζενμπεργκ. Είχαν καταδικασθή 
σέ θάνατο γιά τήν διενέργεια κατασκο
πείας πρός όφελος τής Σοβιετικής Ένώ- 
σεως, μετά άπό μιά μακριά σειρά άπό δί
κες, στήν πιό κρίσιμη περίοδο τοΰ ψυχρού 
πολέμου. Αύτή ύπήρξε ή πρώτη φορά 
πού στό φρικτό άρχεϊο τής αίθουσας τού 
θανάτου τού Σίνγκ Σίνγκ προσετέθη μιά 
περίπτωσις μέ πολιτικό χαρακτήρα όπως 
πολλοί τήν Ιχαρακτήρισαν.

Σέ όλες τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες ύπάρ- 
χουν αύτή τήν στιγμή 400 θανατοποινί
τες πού περιμένουν τήν έκτέλεσι τους. Ό  
άριθμός τών έκτελέσεων όμως μειώνεται 
συνεχώς στήν ’Αμερική, Σύμφωνα μέ μιά 
στατιστική τής ήμερησίας έφημερίδος «Τα
χυδρόμος» τής Νέας Ύόρκη , πραγματο
ποιήθηκαν 199 έκτελέσεις τό 1935 (έτος 
ρεκόρ τού άγώνος έναντίον τών παρανό
μων παντοπωλών καί τών συμμοριών τού 
Σικάγου), άλλά μόνο 47 τό 1962, 21 τό 
1963, 15 τό 1964, 7 τό 1965, 1 τό 1966 
καί καμμιά τά δυό τελευταία χρόνια.

"Ενας άλλος κρατούμενος τού Σίνγκ 
Σίνγκ πού πέρασε ήδη στήν ιστορία τής 
φυλακής είναι ό Φράνκ Ντιογκουάρντι, 
πού καταδικάσθηκε σέ κάθειρξι 15 έτών.
' Η παρουσία του στό Σίνγκ Σίνγκ έχει με
γάλη σημασία : Ό  Φράνκ ήταν ό μεγα
λύτερος έμπορος ναρκωτικών πού έπεσε 
στά χέρια τής άστυνομίας τής Νέας Ύόρ- 
κης, άν καί ή θέσις του στήν όργάνωσι 
Κόζα Νόστρα (πού έξάρθρωσε ή άστυνο- 
μία μετά τίς άποκαλύψεις τού περιβόητου 
Τζόζεφ Βαλάτσι) δέν ήταν πολύ υψηλή. 
"Οπως είναι γνωστό, ό Βαλάτσι άποκά- 
λυψε στίς άρχές τοΰ 1961 πλήθος στοι
χείων γιά διάφορες έγκληματικές οργανώ
σεις μέ άντάλλαγμα τήν άτιμωρησία τών 
στενών συνεργατών του. Ό  Βαλάτσι 
ήταν ό άνθρωπος πού καθιέρωσε τόν χα
ρακτηρισμό ενός συνόλου παρανόμων ορ
γανώσεων μέ τόν όρο Κόζα Νόστρα (ή 
ύπόθεσίς μας), καί έρριξε φώς στά έργα 
καί τίς ή μέρες τού άμερικανοϊταλικοϋ ύπο- 
κόσμου. Χάρις στις έκπληκτικές άποκαλύ- 
ψεις τού Τζό Βαλάτσι έγινε δυνατή ή πε

ρίφημη κοινοβουλευτική έρευνα γιά τό 
οργανωμένο έγκλημα, ύπά τήν έποπτεία 
τού γερουσιαστοϋ Μακκλέλλαν. Ό  Μακ- 
λέλαν διεξήγαγε τίς άνακρίσεις του κατά 
τά τέλη τοΰ 1963 καί τίς άρχές του 1964 
καί δημοσίευσε τά πορίσματά του σέ έπτά 
ολόκληρους τόμους μέ 1496 πυκνογραμ
μένες σελίδες, πού έξεδόθησαν άπό τό 
Κογκρέσσο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Ή όργάνωσις τής Κόζα Νόστρα στη
ριζόταν, κατά τίς άποκαλύψεις τού Βα- 
λάτσι, στήν ΰπαρξι πέντε «οικογενειών» 
μαφιακοΰ τύπου. Οί «οικογένειες» αύτές 
μοιράζονταν άδελφικά τά κέρδη καί ύφί- 
σταντο έξ ίσου τίς ζημίες άπό σωρεία έγ- 
κλημάτων σέ όλη τήν ’Αμερική, καί είχαν 
ύπό τίς διαταγές τους, συνολικά, περισ
σότερους άπό δυό χιλιάδες έγκληματίες. 
Σήμερα γνωρίζουν όλοι τά ονόματα τών 
πέντε άρχηγών: Βίτο Τζενοβέζε (μέ άλλο 
όνομα Ντόν Βιτόνε), πού βρίσκεται τώρα 
στίς φυλακές τής Καλιφόρνιας, οϊ κλη
ρονόμοι τοΰ «Τριδάκτυλου» Τόμας Λουκ- 
κέζε, ό Γκαμπίνο, οί διάδοχοι τού Προ- 
φάτσι καί ό Τζό Μπονάννο (μέ άλλο όνο
μα «Μπανάνας»). Ό  τελευταίος καί οί 
έπίγονοι τού «Τριδάκτυλου» Λουκκέζε 
είχαν άπό τό 1931, Οπό έλεγχό τους τόν 
υπόκοσμο τής Νέας 'Υόρκης, σάν άμεσοι, 
έπίσημοι κληρονόμοι, τού Λάκυ Λουτσιά- 
νο καί τοΰ "Αλ Καπόνε, τών δυό βασι
λέων τού ύποκόσμου τής εποχής.

Ό  άριθμός 2 τοΰ σημερινού Σίνγκ Σίνγκ 
είναι λοιπόν ό Φράνκ Ντιογκουάρντι, πού 
άνήκε κι αύτός στήν συμμορία τών «Τριών 
Δακτύλων». 'Η δική του δουλειά φαίνεται

πώς ήταν νά έξασφαλίζη τήν μεταφορά 
τών ναρκωτικών άπό τό Μαϊάμι τής Φλω- 
ρίδος (ένα άπό τά κέντρα όπου καταλή
γουν οί δρόμοι τών ναρκωτικών πού ξε
κινούν άπό τά παράνομα έργαστήρια τής 
Λατινικής ’Αμερικής) ώς τούς «ποΰσερς» 
(πλασιέ) καί τούς λιανοπωλητάς τής Νέας 
Ύόρκης. Οΐ περισσότεροι άπό τούς τελευ
ταίους ήσαν έγκατεστημένοι στήν 42α 
Όδό.

Δυό άκόμη «Ιστορικοί» φιλοξενούμενοι 
τοΰ Σίνγκ Σίνγκ είναι ό Ούίλλι Σάττον 
καί ό Τζέιμς Μάρκους. Ό  πρώτος είναι μέ
σου άναστήματος, μέ χλωμό πρόσωπο καί 
μακριές φαβορίτες. Συνελήφθη τό 1962 
καί θά περάση άρκετά χρόνια στήν φυλα
κή. "Ηταν διάσημος γιά τίς ληστεϊες του, 
προπάντων έναντίον τραπεζών. Τοΰ έδι
ναν όλοι τήν προσωνυμία «Ούίλλι ό ’ Ηθο
ποιός», γιατί μεταμφιεζόταν μέ διαφορε
τικό τρόπο σέ κάθε «δουλειά» του. "Εμπαι
νε στίς τράπεζες καί άπειλοΰσε τούς ύπαλ- 
λήλους μέ ένα περίστροφο (πού όπως 
άποδείχθηκε άργότερα ήταν άπό ξύλο 
βερνικωμένο) καί δέν άγαποΰσε τό αίμα. 
’Αργότερα ό «’Ηθοποιός» έξελίχθηκε σέ 
τέλειο «ποντικό» τών χρηματοκιβωτίων

Ή  η λεκ τ ρ ικ ή  κ α ρ έκ λα . ’Ε κ α το ντά δ ες  κ α -  
τ ά δ ικ ο ι « ψ ήθηκαν»  κα πά  νή ν δ ιά λεκ το  
τ ώ ν  φ υ λ α κ ισ μ ένω ν , μ έ χ ρ ι  π ο υ  κ α τ α ρ γ ή -  
θ η κ ε ή θ α να τικ ή  π ο ινή  σ έ  π ο λ λ έ ς  ά π ό  τ ις  

Π ο λ ιτ ε ίε ς  τή ς  ’Α μ ε ρ ικ ή ς .
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Α Π Ο  ϊ ί  Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  
TQN ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΡΧΕΙϋΝ ΪΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ

«Άνήρ τοϋ όποιου τά ίερώτερα χρέη ήτον νά υπερα
σπίζεται τά αμοιβαία δίκαια των πολιτών της επαρ
χίας του, νά προνοη θυσιαζόμενος υπέρ της ασφα
λείας, της ζωής και της τιμής των διοικουμένων, 
αυτός, μέσα εις τό Έπαρχεΐον, έπεχείρησε νά πράξη 
άνομίαν φρικτην και βδελυράν· νά άφαιρέση βιαίως 
και δυναστικώς την τιμήν παρθένου ενδεούς, μη έ- 
χούσης άλλην περιουσίαν, παρά την παρθενίαν».

Δέν υπήρχε μηχανισμός ή λουκέτο πού νά 
αντιστεκόταν μπροστά στά έμπειρα δά
χτυλά του. Ό  ληστής αυτός άρνήθηκε 
κατηγορηματικά νά άποκαλύψη σέ όποι- 
ονδήποτε τήν μέθοδό του. Ό  Ούΐλλι Σάτ- 
τον δέν χρειάσθηκε νά έργασθή παρά μόνο 
λίγα χρόνια γιά νά γίνη πλούσιος. ’Απο
θήκευε μεγάλο μέρος άπό τά κλοπιμαία 
του σέ κιβώτια, πού έθαβε σέ ένα άλσος 
έξω άπό τήν Νέα Ύόρκη. Κάθε φορά πού 
χρειαζόταν χρήματα, ξέθαβε ένα άπό τά 
κιβώτια. "Οταν συνελήφθη είχε θαμμένα 
450.000 δολλάρια. Είχε ήδη διακόψει τήν 
έγκληματική δράσι του, αλλά έπεσε θύμα 
τής αγάπης του γιά τό «έπάγγελμα». 
Τό πρωί μιας Κυριακής, καθώς περπατού
σε στήν έρημη Οΰώλ Στρήτ, δέν άντεξε 
στόν πειρασμό καί μπήκε σέ μιά άπό τις 
τόσες τράπεζες τής περιοχής. Τόν άντι- 
λήφθηκαν καί τόν συνέλαβαν ακριβώς τήν 
στιγμή πού είχε ανοίξει τό χρηματοκι
βώτιο. Ό  «Οΰίλλι ό ’Ηθοποιός» είναι ένας 
άπό τούς λίγους καταδίκους τοϋ Σίνγκ 
Σίνγκ, τόν όποιο μπορεί κανείς νά έπισκε- 
φθή στό κελλί του. Σ’ έναν τοίχο τού κελ- 
λιού του ό διάσημος διαρρήκτης έχει κορ- 
νιζάρισμένη μιά σελίδα άπό τά γνωστό 
μυθιστόρημα «Χέρζογκ» τού Σαούλ Μπέλ- 
λοου, στό όποιο ό συγγραφεύς μιλά γιά 
τόν ίδιο τόν Οΰίλλι.

’Αλλά ή ίστορία τοϋ Σίνγκ Σίνγκ πε
ριέχει πολλές άλλαγές, όπως γεμάτη άλ- 
λαγές είναι καί ή ζωή τής μεγαλοπόλεως 
πού παρέχει στήν υποδειγματική αυτή 
φυλακή τούς τροφίμους της. Τά κελλιά 
γεμίζουν ήδη μέ νέα πρόσωπα, λευκά καί 
μαύρα, πολύ διαφορετικά άπό τούς κοι
νούς εγκληματίες τής έποχής των γκάνγ- 
στερς καί τής Κόζα Νόστρα. Πρόκειται γιά 
τούς νέους ταραξίες, πού άρχίζει Λά βλέπη 
μέ κάποιο δέος ή άμερικανική κοινωνία 
κατά τά τελευταία χρόνια. Είναι οί άρχη- 
γοί τής «Μπλάκ Πάουερ» (Μαύρης ’Εξου
σίας), οί άνήσυχοι, βίαιοι νέοι, οί «Μαύροι 
Πάνθηρες», πού αύτοχαρακτηρίζονται 
πρώτοι «άντάρτες» τού κινήματος γιά τήν 
ίσοπολιτεία τών Νέγρων. Οί ποινές πού 
έπιβάλλονται σ’ αύτούς είναι συχνά έν- 
τυπωσιακές.

Πιό πρόσφατη καί πολύ χαρακτηριστι
κή περίπτωσι άποτελεϊ ή κάθειρξις δυό 
μαχητικών Νέγρων, τού Χέρμαν Φέργκιου 
σον καί τοϋ "Αρθουρ Χάρρις, πού κατα- 
δικάσθησαν σέ φυλάκισι έτττά έτών γιά 
«συνωμοσία» έναντίον άλλων παραγόν
των τοϋ κινήματος γιά τήν φυλετική Ισό
τητα. Ή καταδίκη τους στηρίχθηκε στήν 
πεποίθησι τοϋ δικαστηρίου άτι «είχαν 
τήν πρόθεσι νά φονεύσουν» τόν Ρόου 
Ούίλκινς, άρχηγό τής γνωστής «'Εται
ρίας γιά τήν Πρόοδο» τών μιγάδων καί 
ήμιεγχρώμων. Ή ποινή έπεβλήθη χωρίς 
νά ληφθή ύπ’ όψι τό πραγματικό πρό
βλημα τών εγχρώμων. ’Αλλά τώρα οί 
δυό μαύροι βρίσκονται στό ίδιο κελλί τού 
Σίνγκ Σίνγκ. Ό  πρώτος βγήκε έν τού- 
τοις γιά μερικές ήμέρες άπό τήν φυλακή 
κατά τήν διάρκεια τής προεκλογικής έκ- 
στρατείας τού Νοεμβρίου 1967, μέ είδική 
άδεια, γιά νά ύποστηρίξη τήν υποψηφιό
τητά του γιά μιά γερουσιαστική έδρα τής 
πολιτείας τής Νέας Ύόρκης έν όνόματι τού 
προοδευτικού κόμματος τών μαύρων «Ει
ρήνη καί Ελευθερία». Αύτή ήταν ή πρώτη 
φορά πού ένας κρατούμενος τού Σίνγκ 
Σίνγκ επιχειρούσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
νά μπή στήν Γερουσία τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Μ ΕΣΟΥΣΗΣ τ ής’Επαναστάσεως 
τον 1821, τό νεοσύστατο 'Ελλη

νικό κράτος διηρέθη ε’ις επαρχίας, 
επικεφαλής τών όποιων έτέθησαν οί 
λεγόμενοι έπαρχοι. "Αν και στό σύ
νολό τους οί έπαρχοι αυτοί διοίκη
σαν κατά τρόπον χρηστόν τις επαρ
χίες τους στους δύσκολους εκείνους 
καιρούς, φαίνεται πώς ανάμεσα τους 
υπήρχαν καί μερικοί (καί τούτο 
βέβαια δέν είναι παράδοξο, ούτε 
δείγμα εκείνης μόνο τής έποχής) 
που δέν έπιτελοϋσαν τά χρέη τους, 
όπως έπρεπε, «ενόρκως καί εύσυν- 
ειδήτως», καθώς θά λέγαμε σή
μερα. Ειά τούτο ή Δ ιοίκησις εζή
τησε πληροφορίες γιά τόν καθένα, 
άπό τόν αρμόδιο υπουργό. Φαίνεται 
πώς είχε σοβαρούς λόγους. 'Η  πα
ρακάτω άνέκδοτη ως τώρα ( ΓΑΚ,  
συλ. Βλαχ. Φ. 55) αναφορά τού υ
πουργού τών ’Εσωτερικών, τοϋ δυ
ναμικού Παπαφλέσσα, μέ τήν κατ
αγγελία μιας Σμνρναίας κόρης, που 
δείχνει τήν άχαρακτήριστη καί α
πάνθρωπη διαγωγή ενός έπάρχου, 
δικαιολογεί τις μετέπειτα ένέργειές 
της. ’Ιδού τοϋ λόγον τό ασφαλές:
Ά ρ ι θ .  2 7 0 4
Π ρ ο σ ω ρ ινή  Δ  ιο ίκ η σ ις  τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  

Τ ό  ν π ο ν ρ γ ε ίο ν  τώ ν  ’Ε σ ω τερ ικ ώ ν  
Π ρ ό ς  τό  ’Ε κ τ ελ ε σ τ ικ ό ν  Σ ώ μ α

Ό  ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Σ π υ ρ ίδ ω νο ς , ε ις  τ ο ν  
ό π ο ιο ν  τή ν  κ υ β έρ νη σ ιν  έν επ ισ τ εν θ η  κα τά  
τή ν  π ρ ώ τη ν  π ερ ίο δ ο ν  τή ς  Δ ιο ικ ή σ εω ς  ή  
ε π α ρ χ ία  τή ς  Τ ή ν ο ν  κ α ι δ σ τ ις  π ρ ο  ο λ ίγ ο ν

ά π έ φ ν γ ε  β α ρ έω ν ε γ κ λ η μ ά τ ω ν  ενθύνας, 
υ π ο π ίπ τ ε ι  σ ή μ ερ ο ν  ε ις  εν ο χ ή ν  β α ρ ντ έρ ο ν  
ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  β ια ία ς  π ο ρ νεία ς . Ή  κ α τ ’ α υ 
τ ό ν  α γ ω γ ή  τή ς  φ θ α ρ ε ίσ η ς π α ρ θ ένο ν , τή ς  
ό π ο ια ς  έ γ κ λ ε ίε τ α ι  εντα ύθα  τ ό  ίσ ον , π ε ρ ι 
γ ρ ά φ ε ι το ύ ς  τρόπ ους τή ς  π ρ ά ξ εω ς  το ϋ  π α 
ρα νό μ ο υ  τ ο ύ τ ο ν  το λ μ ή μ α τ ο ς  ε ις  β α θ μ όν , 
ώ σ τε  νά  κ ινή σ ω σ ι τό  έλ εο ς  έν τα ύ τώ  κα ι 
τή ν ά γ α νά κ τη σ ιν  τή ς  Δ ιο ικ ή σ εω ς .

Ά ν ή ρ ,  το ϋ  ό π ο ιο υ  τά  ίερ ώ τερ α  χρ έη  
ή το ν  νά  υ π ερ α σ π ίζ ετ α ι τ ά  α μ ο ιβ α ία  δ ί
κ α ια  τώ ν  π ο λ ιτ ώ ν  τή ς επ α ρ χ ία ς  το ν , νά  
π ρ ονοη  θ υσ ια ζό μ ενο ς  υπέρ  τή ς  α σ φ α λε ία ς , 
τή ς ζω ή ς κα ί τ ιμ ή ς  τώ ν  δ ιο ικ ο υμ ένω ν , νά  
π ρ ά τ τ η  έν  έν ί λ ό γ ω  π ά ν τ α  ό σ α  ά π ο β λ έ -  
π ω σ ι ε ις  τή ν σ τ ερ έω σ ιν  κ α ί ευ τ υ χ ή  έφ α ρ -  
μ ο γ ή ν  τή ς  Δ η μ ο σ ίο υ  Κ υ β ερ νή σ εω ς , αυτός  
λ έ γ ω  μ έσ α  εις  τό  Έ π α ρ χ ε ΐο ν ,  έ π ε χ ε ί 
ρ η σ ε νά π ρ ά ξ η  ά νο μ ία ν  φ ρ ικ τή ν  κ α ί β δ ε -  
λ ν ρ ά ν  νά ά φ α ιρ έσ η  β ια ίω ς  κ α ί δ υνα σ τικ ώ ς  
τή ν  τ ιμ ή ν  π α ρ θ ένο ν  ένδεονς , μ ή ν  έχ ο νσ η ς  
ά λλη ν  π ερ ιο υσ ία ν , π α ρ ά  τή ν  π α ρθ εν ία ν .

”Α ν  ή κ α τ η γο ρ ία  α ϋτη  ε ίνα ι α λη θ ή ς, λ υ -  
π ο ν μ εθ α  μ έν  δ ια τ ί νά  μ ή ν  εΐδ ο π ο ιη θ ή  
έγ κ α ίρ ω ς  ή Δ  ιο ίκ η σ ις  π ε ρ ί α υτή ς κα ί νά  
τ ιμ ω ρ ή σ η  τό  έ γ κ λ η μ α  τούτο , ό τ ι  κα ί ά π ό  
ά λ λα  δ υνα τά  κα κά  τ ο λ μ ή μ α τ α  ή τον κα ιρός  
νά  έμ π ο δ ίσ η  τ ο ν  Έ π α ρ χ ο ν  καί τ ο ν  λα ό ν  
τ ά  δ ικ α ιώ μ α τ α  νά ά σ φ α λ ίσ η . Τ ώ ρα  δέν  
ε ίν α ι α ν ά γκ η  νά λ.ηφθώ σι π α ρά  τή ς Δ ιο ι -  
κ ή σ εω ς  τά  ά νή κ οντα  μ έτ ρ α  π ρ ός έρ ευναν  
τή ς κ α τη γο ρ ία ς  να ύτη ς  κα ί δ ια δ ικ α σ ία ν  
το ϋ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς . Δ ι ’ ό π ε ρ ιμ έν ο μ ε  τήν  
π ερ ί το ύ τω ν  δ ια τ α γ ή ν  το ϋ  σ εβ α σ το ύ  το ύ 
τ ο ν  Σ ώ μ α το ς .
Ν α ύ π λ ιο ν  8  ’ Ια νουάριου  1 8 2 4

Ό  υ π ο υ ρ γό ς  τώ ν  Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν  
Γ ρ η γό ρ ιο ς  Δ ίκ α ιο ς  

Ό  Γ ε ν . Γ ρ α μ μ α τ ε ν ς  
Γ . Γ λα ρ ά κ η ς

’Ιδού τώρα καί ή αναφορά τής 
κόρης, μέ παραστατικώτατη άφήγη- 
σι τώ>ν δεινοπαθημάτων της.
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Προς τό έξοχον Ύπουργεϊον 
τών Εσωτερικών

’Έφυγα από την τυραννικήν επικρά
τειαν πέρναιν εις την τον έθνους μου γην, 
άφήσασα τάς αναπαύσεις μου, διά να άπο- 
φύγω, μόνον και μόνον, την διαφθοράν 
τής τιμής μου, ή όποια ήμποροϋσε νά μου 
συμβή δΐ' άσέλγειαν και τό προς τό γένος 
μου μίσος τών εχθρών. Ά λ λ ’ δθεν έμπρό- 
αμενα νπεράσπιαιν και βοήθειαν, έκεϊθεν 
έλαβον την καιρίαν πληγήν. 'Εγώ ήμην εις 
Σμύρνην άρραβωνιασμένη μέ έναν τιμημέ- 
νον, φρόνιμον και ενκατάστατον νέον 
Θεσσαλονικέα, μέ τον όποιον και μέ την 
μητέρα μου έφθάσαμεν εις Τήνον, όπου ό 
καλός κάγαθός πρώην έπαρχος Τήνου 
Μανουήλ Σπυρίδωνος, βλέπων με ε ’ις ακ
μήν και ώραν, έρά με καί μεταχειρίζεται 
παντοίους τρόπους διά νά μέ απόλαυση 
πορνικώς· άλλ’ εγώ πάντοτε έστεκόμονν 
άγρυπνος εις τάς ασελγείς προαβολάς και 
προαγωγείας του.

Παρελθουσών δέ τινων ήμερών εκπλέει 
ό άρραβωνιαατικός μου διά Πελοπόννη
σον, διά νά εύρη τόπον άναπαύσεως και 
οικονομίας' κατ’ έκείνας άαθενεϊ και ή 
μήτηρ μου. Μίαν δέ τών ήμερών, ενώ 
ίκαθήμην εις τήν οικίαν μου διά την ασθέ
νειαν τής μητρός μου καί τον αποχωρι
σμόν τοϋ αρραβωνιαστικόν μου καί έλλει- 
ψιν τών άναγκαίων μου εξόδων, έρχεται 
μία γυνή, καί βλέπονσά με περίλυπον, 
έρωτα τήν αιτίαν εγώ δέ τήν είπα τήν 
ένοΰσαν μοι δυστυχίαν. Αυτή άμέσως 
μέ παρηγορεί λέγουσα, «εγώ σέ ελευθε
ρώνω από αυτήν τήν δυστυχίαν σέ υπάγω 
εις τοϋ Παξιμάδη τό σπίτι, εκεί σέ κυβερ
νούν, έως νά λάβης τήν κνβέρνησιν παρά 
τοϋ αρραβωνιαστικού σου». Τότε παρευ
θύς μέ παίρνει, διά νά μέ νπάγη εις τού 
Παξιμάδη τό σπίτι· άλλ’ άντί νά μέ νπάγη 
εις τού Παξιμάδη τό σπίτι, μέ πηγαίνει 
εις τήν καγκελλαρίαν, ώς άνίδεον τοϋ τό
που, όπου βλέπουσα εγώ μόνον άνδρας

καί οϋδεμίαν γυναίκα, τήν λέγω «που 
είναι αί γυναίκες;» μέ αποκρίνεται, «τώρα 
έρχονται», καί όπως έκαμεν ή αχρεία, 
άπατή τά δμματά μου καί διαφεύγει. 
Βλέπω έν ταυτώ καί τήν πόρταν κλειο- 
μένην παρά τοϋ αγαθού έπαρχον άφοϋ 
δέ τήν έκλεισεν, άρχισε νά λέγη λόγους 
άσελγεϊς καί νά κάμνη αίσχίστας χειρο
νομίας. ’Εγώ έκθαμβος διά τήν περί- 
ατασιν καί απάτην, αγωνιζόμουν, μέ όσους 
ήμποροϋσα τρόπους, νά άποφύγω τό αίσ- 
χιστον έκείνο έργον άλλά δέν έστάθη τρό
πος· διότι ό τόπος, ή μάχαιρα καί αί πι- 
στόλαι μέ κατετρόπωσαν, τών αποτελε
σμάτων τών οποίων φέρω τά έλεεινά ση
μεία Έπλήρωσε λοιπόν ό αχρείος, τήν 
άχρειεστάτην του έπιθυμίαν, άφοϋ έκαμε 
νά χάσω τό τιμιώτατον πάντων, τήν παρ
θενίαν μου, κρατήσας με νύκτα ολόκλη
ρον. Τό δε πρωί, μέ πρόβλημα άσθενείας 
τής μητρός μου, μόλις διαφεύγω τάς χεϊ- 
ρας του. "Υστερον δέ ήμέρας πέντε, από 
λύπην καί αισχύνην μου, ασθενώ μήνα' 
άφοϋ δέ άνέλαβα μέ έφοβέριζε διά νά 
προσέρχωμαι' έπειδή δέ άπέφευγον, ό 
ίδιος οπλίζεται μίαν ημέραν καί κινεί διά 
τό σπίτι μου, καί έάν δέν μέ ειδοποιούσε 
μία χριστιανή Χίος, ήθελα δοκιμάσει 
καί αϋθις τό κακόν. Τελευταίον δέ απο
φασίζω νά έλθω εις Πελοπόννησον, διά 
νά έκδικηθώ τήν ατιμίαν καί βλάβην, 
τήν όποιαν μ’ έκαμεν. Έλθοϋσα δέ έδώ, 
ευρίσκω καί τήν Δ ιοίκησιν καί αυτόν 
σπόντας.

Τώρα δέ καί αύτός είναι παρών καί ή 
Διοίκησις· προστρέχω εις αυτήν καί θέλω 
τήν έκδίκησιν καί άποζημίωανν μου. 
Τάς θέλω. Ό  Αρραβωνιαστικός μου μέ 
άφησε· καί ποιος βέβαια μέ παίρνει δια- 
φθαρεϊσαν καί πτωχήν; πώς έχω νά κυ
βερνηθώ έγώ ή ταλαίπωρος; κατατήκομαι 
κατά στιγμήν διά τήν διαφθοράν τής παρ
θενίας μου καί τήν δι αυτήν δυστυχίαν 
μου. ”Αν λοιπόν ύπάρχη έθνος καί χρι

στιανική πίστις, αν διά τήν πίστιν, διά 
τήν άσφάλειαν τής ζωής, τής τιμής καί 
Ιδιοκτησίας έκάστου "Ελληνος έκίνησε 
τό έθνος τά όπλα κατά τοϋ τυράννου, 
πρέπει νά παιδευθή αυτός ό κακούργος 
καί αίαχιστος άνθρωπος, όστις κατεμά- 
λυνε καί τό όνομα τής Δ ιοικήσεως, μέ 
όποιον τρόπον κριθή εύλογον καί νά μέ 
αποζημίωση καθώς πρέπει. Έ γώ  γνω
ρίζω τήν Δ ιοίκησιν ύπερασπίζουααν τά 
δίκαια τών άδικουμένων καί προατα- 
τεύουσαν χήρας καί όρφανάς.

Διά τούτο, προστρέχω μέ έλεεινά καί 
θερμά δάκρυα, παρακαλοϋσα καί καθι- 
κετεύουαα, νά παίδευση τον κακοϋργον, 
νά θεραπεύση τήν πληγήν μου καί νά μέ 
δικαιώση μέ τήν άποζημίαν μου καί ού
τως νά ζώ καί έγώ, εύχομένη τήν καλήν 
άποκατάατασιν τοϋ έθνους μου, τήν πρόο
δον τών έπιχειρημάτων του καί τήν υγείαν 
καί ευδαιμονίαν τών προυχόντων καί παν 
άγαθόν καί σωτήριον. Είδε έκ τούναντίου, 
άπομείνω άδικημένη καί παραπονεμένη, 
θέλω κατηγορήσει, έν ήμέρφ, ένώπιον τοϋ 
άδεκάστου καί έκείνον όστις μέ διέφθειρε 
καί μέ κατέχωσε εις δυστυχίαν καί εκεί
νους, προς τούς όποιους, ώς εις κριτάς, 
άνέφερα τό κακόν τό οποίον έπαθα καί μοϋ 
παραβλέφουν τό δίκαιον καί τήν δέησιν. 
Μένω δέ έν τοσούτφ μέ τό άνήκον σέβας. 
Τή 7 ’Ιανουάριου 1824 έν Ναυπλίω 

ή πατριώτις
Άναστασούλα ’Αθανασιάς Σμυρναία

"Υστερα άπό τήν τόσο τραγική 
άπεικόνισι, που δίνει ή άτυχη κόρη 
μέ τήν άφήγησι τών όσων έπαθε καί 
άπό τήν κατά πάντα υπέροχη ανα
φορά τον «Μπονρλοτιέρη τών ψυ
χών», ακαιρο θά ήταν κάθε άλλο 
σχόλιο.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Συνέχεια έκ τής σελ. 741)

Τόυ έδολοφόυησευ ή ερωμένη του εις 
τάς άγκάλας τη; οποίας έζήτησε τήν 
ασφάλειαν, τήν γαλήνην, τόν ΰττνον τόν 
άττηλλαγμένον κινδύνων καί τρόμων; Ό  
θηριώδης αυτός ληστής όστις άιτέφυγε 
τόσους καί τόσους κινδύνους, όστις έμυ- 
κτήριζε τόν Θάνατον καί κατώρθωνε πάν- 
τότοτε να τού γλυστρά άιτό τά χέρια, 
εύρήκε άδοξου τέλος εις τήν άγκάλην 
μιας χωριατοπούλας, σφαγισθείς ώς έρί- 
φιον, κατακομματιασθείς μέ τόν μπαλ- 
τάν; Τούς παλαιούς καλούς καιρούς, τούς 
καιρούς κατά τούς όποιους οί άνθρωποι 
ήσαν πλέον ίπποτικοί καί αί γυναίκες 
πλέον πισταί καί άφωσιωμέναι, ένας 
λήσταρχος ούδένα διέτρεχε κίνδυνον 
άποκοιμώμενος εις τήν άγκάλην τής δια
λεχτής του, τήν εύωδιάζουσαν θυμάρι 
καί άγριορίγανην. Τούς καλούς εκεί
νους καιρούς δέν ήτο εΰκολον νά έξαγο- 
ράσης τόν έρωτα, νά τόν πληρώσης νά 
τόν διατιμήσης. Τά λύτρα τά προσφε- 
ρόμενα διά τόν ληστήν δέν συγκινοϋ- 
σαν παρά τούς κοινούς καί χυδαίους 
άνθρώπους. Ή έρωμένη τού Νταβέ- 
λη δέν θά έδέχετο νά τόν προδώση τόν 
ήρωά της, μέ όλον τόν χρυσόν τής γής. 
'Αλλά οί καιροί εκείνοι παρήλθον διά παν
τός άναγνώστα. Ό  έρως έξηυτελίσθη, 
τόν πουλάς καί τόν άγοράζης, όπως όλα 
τά είδη τής άγοράς, οί λησταί έξεφαυλί- 
σθησαν, δέν είναι καθόλου ίππόται, αί 
γυναίκες έχασαν τήν πίστιν των, άπώ- 
λεσαν τήν ποίησίν των, έχασαν τά 
φτερά των, δέν ζοϋν εις τούς ούρανούς 
μέ τούς άγγέλους, προσεκολλήθησαν 
υπερβολικά εις τά γήινα.

Οί παλαιοί λησταί ήσαν άκόμη σοφώ- 
τεροι των σημερινών, πλέον άγνοί. Ά- 
πέφευγαν τόν έρωτα, άπέφευγαν τήν 
γυναίκα, έφρόντιζαν νά ζοϋν μακράν 
των κοινών καί χυδαίων άναγκών τού 
άνθρώπου. Όμιλοΰμεν περί τών ‘Ελλή
νων ληστών, οί όποιοι έσέβοντο τήν γυ
ναίκα, άλλά καί δέν προσήγγιζαν, προ- 
σπαθοΰντες νά μή πέσουν ποτέ στοΰ 
έρωτος τά βρόχια. Καί όταν όμως τά έρω- 
τικά βέλη διαπερνούσαν τό τραχύ, ηλιο
ψημένο στήθος των, καί όταν έπιά- 
νοντο στό δόκανο τής άγάπης, δέν διέ- 
τρεχαν τόν κίνδυνον τής προδοσίας, διότι 
οί σημερινοί πειρασμοί ήσαν άγνωστοι 
στής γυναίκες τής εποχής των, ή προ
δοσία καί ή έξαχρείωσις δέν είχαν έξέλθει 
τών πόλεων, δέν είχαν μολύνει τά ελλη
νικά βουνά.

‘Ο Γιαγκούλας τά άγνοοϋσεν όλα αύτά, 
ήτο ληστής μέ άδυναμίας, ληστής σύγ
χρονος, είχε τά βίτσια του, ταϊς μουρ- 
νταριές του. Έκοιμήθηκε εις τήν άγκά
λην μιας γυναικός καί ή άγκάλη αύτή 
έγινε ό τάφος του! Ή έρωμένη του έγοη- 
τεύθη άπό τό ποσόν τά προσφερόμενον 
ύπό τού Κράτους, διά τήν έξόντωσιν τού 
λυκανθρώπου αύτού τών βουνών. Ή 
έρωμένη του είχε καρδίαν, άλλά είχε καί 
φαντασίαν άχαλίνωτον, είχε καί χέρι 
γερό, πού χτυπά καί σκοτώνει. Ό  
πειρασμός τού χρήματος τήν παρέσυρεν 
άκατασχέτως. Τί όνειρα, πόσα τρελλά 
χρυσά, θαμβωτικά όνειρα! θά έγίνετο 
πλούσια, θά κατήρχετο άπό τά βουνά

της είς τήν πρωτεύουσαν, θά έζούσε ζωήν 
κυρίας. Είς τ ’ αύτιά τής ροδομάγουλης 
βλαχοπούλας έβούϊζε σάν μακρυνή τρι
κυμία ό θόρυβος καί ή χλαλοή τής μεγα- 
λουπόλεως, τρανταγμοί καί σκουξίματα 
αύτοκινήτων καί μελωδίαι μουσικών, εις 
τά μάτια της ήστραπτεν ή πολυτέλεια, τά 
όνειρά της είχαν πλέον σημασίαν, ή 
καρδιά της έφούσκωνε, ό πυρετός τής 
άνυπομονησίας τήν έφλόγιζε καί τό έπήρε 
πλέον άπόφασιν καί τόν έκοίμησε καί 
τόν ένανούρισε μέ ώραίας ύποσχέσεις καί 
τόν έμέθυσε μέ φιλήματα.καί... τόν έσκό- 
τωσε!...

"Αν ή εΐδησις είνε άκριβής, ό "Αδης θ’ 
άποκτήση κατ’ αύτάς ένα έπί πλέον κα
λόν πελάτην καί ή πρωτεύουσα μίαν 
βουνίσιου ώραιότητα. Ή φόυισσα θά 
έλθη νά είσπράξη τά χρήματά της καί 
δέν θά ξαυαπατήση πλέον είς τό χωριου- 
δάκι της, όπου ή ζωή είνε περιωρισμένη 
καί ή έκδίκησις διά τόν φόνον τού ληστοΰ 
πιθανή. Ποιος ξέρει δέ άν δέν τήν συναν
τήσουμε καμμιά ήμέρα, ποιός ξέρει άν δέν 
άντικρύσουμε νά περνά έπί αύτοκινήτου 
πολυτελούς, μέσα στό άμάξι, διαμαντο- 
στόλιστη, ποιός ξέρει άν ξεγελαστούμε 
καί δέν ψιθυρίσουμε :

— Νά μιά κυρία τού καλού κόσμου!
Καί ό άυόητος κοσμικός φίλος, πού θά

μάς συνοδεύση, θά προσθέση ίσως, θέλον
τας νά δείξη τάς γνωριμίας του:

— Καλέ είνε ή Πρέσβειρα Α'...
"Ετσι είνε αυτός ό κόσμος. Μόνον ό 

Γιαγκούλας δέν τόν έγνώριζε καί έπλή- 
ρωσε τήν άγνοιάν του πανάκριβα, μέ τό 
κεφάλι του;

Ο ΔΗΜΙΟΣ

Έφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 31-8-1925

Ζητείται δήμιος! Τά όστά τού Άμοι- 
ραδάκη καί τόσων άλλων ένδοξων χει
ριστών τής λαιμηστόμου θά τρίξουν 
μέσα οπούς άγνώστους, παράμερους 
καί λησμονημένους τάφους των άπό συγ- 
κίνησιν. Τό έργου όμως τού σημερινού 
δημίου, τόν όποιον ζητεί τό Κράτος 
δέν θά είνε τόσον φρικιαστικόν, όσον τών 
προϋπαρξάντων δημίων τοΰ Παλαμη- 
δίου. Ή λαιμητόμος κατηργήθη. Ό  ση
μερινός δήμιος δέν θά βλέπη αίμα, δέν θά 
γεμίζη τόν τροβάν του μέ κεφαλάς κατα
δίκων. Τό έργου του, ή ύπηρεσία του, θά 
είνε πλέον λεπτή, πλέον ντελικάτη. Τό 
έργον τών πάλαι ποτέ χειριστών τής λαι
μητόμου ήτο πράγματι βαρύ, δύσκολου 
άνατριχιαστικόυ. Έδέρουτο συνήθως ύπό 
τών ληστών τούς όποιους έπρόκειτο νά 
κοντήνουν κατά μίαν περίπου σπιθαμήν. 
Έκολυμβούσαν είς τό αίμα, διατηρούσαν 
έπάνω των μέχρι θανάτου τήν άπαισίαυ 
δομήν τού άνθρωπίνου αίματος. Ό  
σημερινός δήμιος όμως, τόν όποιον ζητεί 
έσπευσμένως τό Κράτος, δέν θ’ άποκεφα- 
λίζη, δέν θά βλέπη νά κοχλάζη καί νά ρέη 
κελαρύζον μπρος του τό αίμα, θά περνά 
γύρω εις τόν λαιμόν τού καταδίκου ένα 
καννάβινον λαιμοδέτην, θά σύρη τό ύπό- 
βαθρον καί πάει λέοντας... Δέν είναι ά- 
νάγκη, νομίζομεν, νά σάς δόσωμεν σχετι- 
κώς περισσότερός πληροφορίας. Κάμνει 
ύπερβολική ζέστη καί δέν είναι καθόλου 
εύχάριστον νά διαβάζη κανείς τόσον άνα- 
τριχιαστικάς σελίδας. ’Εξ άλλου ύποθέ- 
τομεν, ότι θά έμελετήσατε λεπτομερώς τό

δημοσιευθέν είς τάς έφημερίδας διάταγμα, 
περί τού τρόπου καθ’ όν θά έκτελούνται 
είς τό μέλλον αί άπαγχουίσεις. Τό έδια- 
βάσατε άλήθεια; θεέ μου! Τί ώμή, άνα- 
τριχιαστική, φρικαλέα, φιλολογία! Ποιος 
νά τό συνέταξε τό άριστούργημα αύτό; 
Τί περιγραφικότης, τί παραστατικότης 
τί λεπτομέρειαι, τί πληροφορίαι! Τό 
έδιαβάσαμε πρωί - πρωί τήν ήμέραν τής 
δημοσιεύσεώς του είς τά καθημερινά 
φύλλα καί μάς έπάγωσε τό αίμα καί μάς 
έκόπηκεν ή πνοή καί έσταμάτησαν τής 
καρδιάς οί παλμοί. Ένομίσαμε πώς ό λαι
μοδέτης μας έζωντάνεψεν έξαφνα, πώς 
έγινε βόας ό συσφιγκτήρ, πώς έστένευε 
έστένευε, έσφίγγετο, έζητούσε νά μάς 
πνίξη!...

‘Η έφημερίς έπεσεν άπό τάς χείρας μας !..
Κόμποι κρύου ίδρώτος έκύλησαν στό 

μέτωπόν μας!...
Έσωριάσθημεν κάτω ρογχάζοντες καί 

δέν συυήλθαμευ παρά όταν κατέφθασεν 
ή ύπηρέτρια καί μάς παρέσχε τάς πρώτας 
βοήθειας...

Τώρα λοιπόν γεννάται τό έρώτημα άν 
θά εύρη τό Κράτος δήμιου, άν θά Εύρη 
άνθρωπον, όστις νά άυαλάβη τό άβρόυ 
έργου τού άπαγχουισμού τών κατα- 
δικαζομέυωυ είς θάνατον. Πάλαι ποτέ 
οί δήμιοι έξελέγουτο μεταξύ τών είς θά
νατον καταδικασμένων κακούργων. Δέν 
άυελάμβαυε κανείς ένα έργου τόσου φρι- 
κώδες καί άπάυθρωπου. Τότε όμως οί 
άνθρωποι ήσαν όπισθοδρομικοί. Σήμερο 
άντιθέτως έπροοδεύσαμευ. Δέν μάς φοβίν 
ζει τίποτε. Δέν ύποχωρούμευ πρό ούδε— 
νός. Άπεθηριώθημεν! Φρονούμεν, λοι
πόν, ότι θά εύρεθή εύκόλως ό δήμιος. "Οτι 
θά ζητηθή άπό πολλούς ή θέσις αύτή. 
"Οτι οί έδιαφερόμενοι θά ζητήσουν νά τήν 
καταλάβουν διαθέτοντες μέσα. Καθ’ ένας 
θά τρέξη στον βουλευτήν του, τόν φίλον 
τό γνωστόν του, τόν κουμπάρου του. Ά - 
κοπος γάρ καί επικερδής ή έργασία. θά 
περνάς τόν βρόγχου είς τόυ λαιμόν τού 
καταδίκου, θά ώθής τό ύπόβαθρον καί... 
αίωνία του ή μνήμη τού θαυατωθέντος 
καταχραστού! Τάς άλλας ημέρας θά παί- 
ζης πρέφαν είς τό καφενείου, θά άργής, θά 
άυιάς, θά χασμάσαι. "Ενα μόνου έχει 
νά φοβηθή ό δήμιος. Τήν περιφρόυησιυ 
τού κοινού. ’Αλλά γιά σταθήτε, σάς παρα
καλώ. Ό  άνθρωπος αύτός θά εργάζεται 
διά λογαριασμόν τού Κράτους, θά είνε 
ό εκτελεστής τών άποφάσεων τής Δικαιο
σύνης. Διατί λοιπόν νά τόν άδικήσωμεν, 
διατί νά τόν περιφρονήσωμεν, διατί νά 
τόν καταρασθώμεν, διατί, τέλος, νά ρί- 
ψωμεν εναντίον του τόν λίθον τού άυα- 
θέματος! Υπάρχουν τόσοι δήμιοι σήμε
ρον γύρω μας, μάς φορούν τόν βρόγχου 
στόυ λαιμό, σύρουν τό υπόβαθρου, μάς 
κρεμούν, νάς θανατώνουν καθημερινώς 
άπό μοχθηρίαν, άπό μίσος, άπληστίαν, 
φιλαργυρίαν, χαιρεκακίαν, παληανθρω- 
πιάν. Ύφιστάμεθα τό μαρτύριον χωρίς 
νά δικασθώμεν καί νά καταδικασθώμεν 
‘Η άνθρωπότης ολόκληρος είνε διηρημένη 
είς δημίους καί θύματα. "Ας άφήσωμεν, 
λοιπόν, τόν εύσυνείδητον δήμιου νά έκτε- 
λή τό έργου του. "Ας τόν ένισχύσωμεν 
μάλιστα. "Ας τόν ένθαρρύνωμεν. Υπάρ
χουν τόσοι άξιοι κρεμάλας σ’ αύτόν τόν 
τόπον σήμερον, πού είνε ζήτημα άν θά τά 
βγάζη πέρα ένας άνθρωπος, πού είνε 
ζήτημα άν θά φθάση τό σχοινί, υαί, τό 
σχοινί!...

ΠΙΚΟΥΙΚ
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«ΣΟ ΥΖΑΝ  ΡΥΣΕ: Έξηφανίσθη τήν 
Δευτέρα, 12 'Οκτωβρίου . . .».

Κατοικούσε, μαζί μέ την μικρότερη 
άδελφή της Άντέλ, σ' ένα διαμέρισμα 
τριών δωματίων στη συνοικία τον Τέρν. 
Είχε χαρακτήρα ανεξάρτητο και το επάγ
γελμά της την υποχρέωνε νά ταξιδεύη 
συχνά. τΗταν εμπορική αντιπρόσωπος καί 
τύχαινε νά λείπη νύχτες ολόκληρες από τό 
σπίτι της. Συνήθως όμως δεν παρέλειπε 
νά είδοποιή την άδελφή της.

Μόνον την Τετάρτη άρχισε ή Ά ντέλ  ν' 
άνησνχή σοβαρά. Τηλεφώνησε στο εργο
στάσιο των καλλυντικών, όπου εργαζόταν 
ή άδελφή της, άλλα τής άποκρίθηκαν πώς 
ή δεσποινίς Ρυσέ δεν ταξίδευε πουθενά 
γιά λογαριασμό τους καί μάλιστα, άπο- 
ρούσαν πώς δεν είχε περάσει άπό τό γρα
φείο, όπου την περίμεναν ένα σωρό επι
στολές γιά υπογραφή.

'Ανήσυχη ή Ά ντέλ  άρχισε νά ψάχνη 
στο δωμάτιο τής άδελφής της καί μπόρεσε 
γρήγορα νά βεβαιωθή, πέος ή Σουζάν δέν 
είχε πάρει μαζί της καμμιά βαλίτσα, οϋτε 
κάν τό βαλιτσάκι τής τουαλέτας της. 
Ψάχνοντας στη ντουλάπα της διεπίστωσε 
πώς έλειπαν τό πράσινο ταγιέρ καί τό 
άδιαβροχό της. Ασήμαντη ένδειξη, φυ
σικά. Μιά άλλη λεπτομέρεια, όμως πιο 
σημαντική, ίσως, ήταν πώς ή Σουζάν είχε 
πάρει μαζί της τήν καινούργια τσάντα 
άπό δέρμα κροκοδείλου πού τή χρησιμο
ποιούσε σε έξαιρετικές περιπτώσεις καί 
είχε αφήσει τήν πάληά πού κρατούσε κα
θημερινά.

Ή  Ά ντέλ  τήν άνοιξε μηχανικά. Βλέ
ποντας, όμως, τό καρνέ τών ραντεβού τής 
άδελφής της, γύρισε βιαστικά τά φύλλα 
ώς τή Δευτέρα 12 'Οκτωβρίου. Σ ’ αυτή 
τή σελίδα διάβασε ένα μοναδικό άνομα: 
Άντουάν. Δέν προσδιώριζε ούτε ώρα, 
ούτε τόπο. Μόνο, Άντουάν!

Αυτό τ’ άνομα τής θύμισε άμέσως ένα 
ψηλό, ξανθό, άχαρο νέο, πού πριν άπό 
ένα χρόνο είχε άρραβωνιαστή μέ τήν Σου
ζάν. Ποτέ, όμως, μετά τή διάλυση τού 
άρραβώνα τους, δέν είχε ξαναγίνει λόγος 
γιά τον Άντουάν Πιεντελιέβρ.

Ό  Άντουάν Πιεντελιέβρ! Ή τα ν δυ
νατόν νά τά είχε ξαναφτιάξει ή Σουζάν 
μαζί του; . . . ”Ισως όμως νά έπρόκειτο 
γιά κάποιον άλλον Άντουάν.

Ή  Ά ντέλ  Ρυσέ άποφάσισε νά περι- 
μένη ώς τό βράδυ, πριν κάνη μιά όποιαδή- 
ποτε ενέργεια. Δέν περίμενε όμως ώς 
τότε. Τό ίδιο απόγευμα, πήγε ατήν άστυ- 
νομία . . .

«Λ Ο ΥΙΖ  ΕΡΩ: Έξηφανίσθη τήν Τε
τάρτη, 14 'Οκτωβρίου . . .».

Ή  Λονίζ δέν είχε οικογένεια καί ζοΰ- 
σε μόνη. Ή τα ν  πωλήτρια σ’, ένα ζαχαρο
πλαστείο υπερπολυτέλειας τού Μπουλβάρ 
τής Μαντελέν.

Ή  άκρίβεια ήταν τό μεγάλο της προ
τέρημα. Γι' αυτό μή βλέποντας την στή 
θέση της, τό πρωί τής Πέμπτης, 15 ’Ο
κτωβρίου, ή προϊστάμενη της φαντάστηκε 
πώς θά ήταν άρρωστη. Έ στειλε στο σπίτι 
τής Λονίζ μιά υπάλληλο, πού τήν πληρο
φόρησε πώς κανείς δέν άποκρίθηκε ατό 
κουδούνισμά της καί πώς ή θυρωρός τής

πολυκατοικίας είχε νά τή δή άπό τήν 
προηγούμενη μέρα.

Ανήσυχη, καί πολύ δικαιολογημένα, ή 
ίδιοκτήτρια τού ζαχαροπλαστείου πήγε 
ή ίδια στο σπίτι τής πωλήτριας, μόλις 
έκλεισε τό μαγαζί.

Ή  ίδια σιωπή πίσω άπό τήν πόρτα. 
Ρώτησε πάλι τή θυρωρό καί οί δύο γυ
ναίκες άρχισαν νά σκέπτωνται τις χει
ρότερες εκδοχές.

Μήπως κάποια καρδιακή κρίση. . .
Ειδοποίησαν τήν άστυνομία κι έφεραν 

ένα κλειδαρά.
Στο μικροσκοπικά κομψότατο διαμέ

ρισμα βασίλευε άπόλυτη τάξη, άλ./.ά ήταν 
έρημο! Μέ τήν πρώτη ματιά μάλιστα 
βεβαιώθηκαν πώς ή Αουίζ ’Ερώ δέν είχε 
κοιμηθή τό βράδυ στο δωμάτιό της. 
Καμμιά ένδειξη, εκτός κι αν . .  .

Στο τζάκι, άνακάλνψαν ένα μικρό σωρό 
στάχτες άπ’ οπού ξεπρόβαλλε ένα τρί
γωνο χαρτάκι μαυρισμένο άπό τις φλόγες. 
Ό  άστυνομικός τό σήκωσε μ’ ένα τσιμπι
δάκι τών φρυδιών πού βρήκε στο τραπέζι 
τής τουαλέτας.

rΗταν μιά γωνιά άπό φάκελλο, μέ τό 
γραμματόσημο. Κατάφεραν νά διαβάσουν 
τήν ταχυδρομική σφραγίδα: Βολμοντουά 
Σέν-Ούάζ . . .

— ’Εσείς δώσατε αυτό τό γράμμα στή 
δεσποινίδα ’ Ερώ; ρώτησε τή θυρωρό.

—Μάλιστα, κύριε άστυνόμε. Ή ρθε μέ 
τό ταχυδρομείο χθες τό πρωί. Απόρησα 
μάλιστα βλέποντας πώς ήταν άπό τό 
Βολμοντουά, γιατί νόμιζα πώς όλα είχαν 
τελειώσει άπό καιρό.

— Τί είχε τελειώσει;
— Μά . . .μιά περιπέτεια τής δεσποι- 

νίδος Ερώ. Δηλαδή, κάτι περισσότερο 
άπό περιπέτεια, γιατί μοΰ είχε εμπιστευθή 
πώς έπρόκειτο νά παντρευτή μαζί τον.

» ’Έχουν περάσει δμως, οϋτε κι’ εγώ 
δέν ξέρω, πόσοι μήνες άπό τότε πού έπαψε 
νά παίρνη γράμματα καί τό άγόρι της 
δέν ξανάρθε νά τής κρατήση συντροφιά. 
τΗταν ένας Γάλλος ξανθός καί ψηλός, 
άρκετά εμφανίσιμος.

— Μήπως ξέρετε τό όνομά του:
— Μόνο τό μικρό. Μιά μέρα ή δεσποι

νίς Έρώ τον χαιρέτησε στήν είσοδο καί 
τό θυμάμαι αυτό τό άνομα, γιατί έτσι 
έλεγαν καί τον μακαρίτη τον άδελφό μου: 
Άντουάν.

«ΒΑΛΕΝΤΤΝ ΤΙΙΚ: Έξηφανίσθη τήν 
Παρασκευή, 16 'Οκτωβρίου . . .».

Ή τα ν  χήρα γερουσιαστοϋ καί ζοϋσε 
άνετα μέ τά εισοδήματα πού τής είχε 
άφήσει — γιά άποζημίωση, έλεγαν οί 
κακιές γλώσσες — ένας σύζυγος τόσο 
ηλικιωμένος πού θά μπορούσε νά είναι 
πατέρας της. Τήν εξυπηρετούσε μιά πολύ 
ηλικιωμένη υπηρέτρια ή Μαρία.

Τό Σάββατο τό πρωί στις εννέα άκρι- 
βώς — όπως πάντα — ή Μαρία μπήκε 
στο δωμάτιο τής κυρίας της μ’ ένα'φλυ- 
τζάνι σοκολάτα καί βουτυρωμένες φρυ
γανιές. Λίγο έλειψε νά τής πέση ό δίσκος 
άπ’ τά χέρια όταν είδε πώς όχι μονάχα τό 
δωμάτιο ήταν άδειανό, μά καί ή κυρία 
της δέν είχε κοιμηθή στο κρεββάτι . . .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ
ΤΟΥ
ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΑΛΩ

τ Ηταν κάτι τόσο άπίθανο, ώστε ή Μα
ρία ειδοποίησε άμέσως κάποιον άνώτερο 
δικαστικό, οικογενειακό φίλο.

’Αλλά δέν βρήκαν κανένα στοιχείο 
παρ’ όλες τις έρευνες στο δωμάτιό της. 
Δέν ήταν δμως δυνατόν νά μή συνδυάσουν 
αύτή τήν καινούργια υπόθεση μέ τις άλ
λες δύο εξαφανίσεις . . Γιά εκείνες όμως 
είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον ώρι- 
σμένα ενδιαφέροντα στοιχεία.

"Ενας επιθεωρητής, χωρίς πολλές ελ
πίδες, πήγε τό Σάββατο στο Βολμοντουά, 
έφωδιασμένος μέ μερικές φωτογραφίες 
τής Βαλεντίν Πίκ. Ό  δεύτερος υπάλληλος 
τού σιδηροδρομικού σταθμού όταν τις 
είδε ήταν κατηγορηματικός.

— Καί βέβαια έχω δή αύτή τήν κυρία. 
Ή ρθε χθες τό βράδυ μέ τό βραδυνό τραίνο

764



τών δέκα, /ιέ είχε ρωτήσει ποια ιόρα είναι 
τό τελευταίο.

"Υστερα ό επιθεωρητής πήγε στη 
«Γαλήνη», τή βίλα κάποιον Άντονάν 

. Πιεντελιέβρ, που τ’ όνομά του ήταν συν- 
δεδεμένο — ίσως από άπλή σύμπτωση— 
— /ιέ τις δύο άλλες περιπτώσεις.

Ή  «Γαλήνη» ήταν χτισμένη, κάπως 
παράμερα από τή μικρή πόλη. ’Από τά 
κάγκελα μπορούσε νά δή κανείς ολόκληρο 
τό σπίτι — ένα κλασσικό εξοχικό περί
πτερο αέ στυλ 1900, με μια μαρκίζα 

\ πάνω από τήν πόρτα τής εισόδου. Α ν τ ί
θετα, οί τρεις άλλες πλευρές τον τοίχον, 
ήταν προφνλαγμένες από ψηλούς τοίχους,

! πού έμπόδιζαν τις αδιάκριτες ματιές. Τά 
παραθυρόφυλλα ήταν κλειστά.

Ό  άστννομικάς ρώτησε τους πλ.ησιέ-

στερονς γείτονες:
— Ό  κύριος Πιεντελιέβο . . . ’Έρχεται 

κανονικά τρεις φορές τήν εβδομάδα. Χω
ρίς, φυσικά, νά λογαριάζου/ιε τήν Κυριακή.

— Ποιες μέρες;
— Αευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή.

Χθές τό βράδυ, λοιπόν . . .
— Ή τα ν ασφαλώς εκεί. Θά ξανα- 

φνγε σήμερα τό πρωί γιά τό Παρίσι, μέ 
τό αυτοκίνητό τον, όπως συνήθως.

Ό  επιθεωρητής ξαναγύρισε στά κάγ
κελα. Κύτταζε πολλή έυρα τά καχεκτικά 
συμμετρικά δεντράκια, που χώριζαν τις 
χαλικοστρωμένες άλέες.

”Εξαφνα αναρρίγησε . . . Λιγώτερο άπό 
δύο μέτρα, πιο κεί, μισοκρυμμένο σ’ ένα 
τεράστιο λείο κοχύλι, διέκρινε ένα στενό 
ορθογώνιο ροζ χαρτόνι . . .

Ό  αστυνομικός δέν δίστασε' έροιξε 
μιά ματιά δεξιά κ ί  αριστερά στον έρημο 
δρόμο καί σκαρφάλωσε στά κάγκελα. 
Δέν τού χρειάστηκε περισσότερο άπό μισό 
λεπτό. Δέν είχε γελαστή. Τό ροζ χαρτυ- 
νάκι ήταν ένα απόκομμα εισιτηρίου τού 
τραίνου : Μιά επιστροφή Βολμοντονά.

— Παρίσι.
Ά π ό  ένστικτο ό επιθεωρητής τό σή

κωσε καί τό μύρισε.
Άνάδινε ένα λεπτό άρωμα, γνώριμο 

όπως τού φάνηκε, γιατί τό είχε άναπνεύ- 
σει λίγες ώρες πριν στήν κρεββατοκάμαρα 
τής Βαλεντίν Πίκ.

Τήν άλλ.η μέρα, μέ τήν άνατολή τού 
ήλιον, αυτός ό ίδιος ό επιθεωρητής, πα
ρουσιάστηκε στο σπίτι τον Άντονάν 
Πιεντελιέβρ στο Παρίσι, στο Μπονλβάρ 
τών Απομάχων.

”Αρχιζε μιά καινούργια «υπόθεση Λαν- 
τρύ;»

’Έτσι τουλάχιστον έγραφαν οί δημοσιο
γράφοι καί τήν υπόθεση αυτή τήν δέχτηκε 
πρόθυμα ένα κοινό πάντα διψασμένο γιά 
εντυπωσιακές εικασίες.

Ό  Άντονάν Πιεντελιέβρ ήταν τριαντα- 
δύο χρόνων. Ψηλός, λεπτός, ξανθός, /ιέ 
κινήσεις άργές καί σταθερές σάν νά προσ
παθούσε διαρκώς νά τις έλέγχη, όπως καί 
τά λόγια τον. Τό πρόσωπό του χλωμό, 
μέ χαρακτηριστικά όχι πολύ έντονα, φα
νέρωνε ένα είδος οδυνηρής καρτερίας καί 
κάποια μόνιμη έκπληξη, μαζί.

Μόνο τά μάτια του ήταν άνησνχητικά 
παράξενα . . .

Γαλανά, πολύ ανοιχτά, σχεδόν ανέκ
φραστα σάν νεκρά. Πολύ σπάνια σταμα
τούσαν σέ κάτι, ή σέ κάποιον. Μά ακόμη 
καί τότε, θά έλεγε κανείς πώς δέν έβλεπαν 
ή μάλλον πώς κάποιο εμπόδιο άπορρο- 
φοϋαε ένα μέρος άπό τή δύναμή τους.

Αυτή ή ματιά, ασύλληπτη καί άψυχη, 
έμελλε νά φέρη αέ πολύ δύσκολη θέση τον 
κύριο Μπιλουά, τόν εξαίρετο άνακριτή 
πού είχε άναλάβει τό άνακριτικό έργο.

Αυτό όμως πού σάστισε περισσότερο 
άπό κάθε τι άλλο, τόν άνακριτή καί μαζί 
μ’ αυτόν καί τήν κοινή γνώμη, ήταν ή 
διαγωγή τού κατηγορουμένου. Ούτε γιά 
μιά στιγμή δέν έχασε τή γαλήνη, τήν ευ
γένεια καί τήν άξιοπρέπειά τον. Οΐ’τι 
γιά μιά στιγμή δέν έδειξε άνυπομονησία, 
εκνευρισμό, ή θυμό. Αέν έπαψε βέβαια 
νά διαμαρτύρεται γιά τήν άθωότητά τον, 
ήρεμα όμως, άτονα, σάν άνθρωπος κου
ρασμένος καί βαρυεστη/ιένος, πού δέν 
βασίζεται πιά στον εαυτό τον, μά ούτι 
καί στους άλλους καί αφήνει μόνο στύ 
πεπρωμένο τή φροντίδα, νά τακτοποιή 
τις υποθέσεις τον.

Ψυχρά λοιπόν καί αδιάφορα, σάν άν
θρωπος πού έκτελοϋσε ένα τυπικό χρέος 
σέ μιά δημόσια υπηρεσία, ό Άντονάν 
Πιεντελιέβρ, δήλωσε τ ’ όνομα, τό επώ
νυμο, τήν ηλικία καί τό έπά)>γελμά του 
Στήν αρχή ήταν βοηθός λογιστού, ύστερο 
άγόραζε εμπορεύματα γιά λογαριασμό 
ενός μεγάλου έξαγωγικού οίκου. Τώρα 
είχε κάποια θέση σέ μιά άσφαλ.ιστικίι 
εταιρία όπου, όπως υπογράμμισε, κέρδιίι 
αρκετά.

— Μιλήστε μου γιά τή δεσποινίδα
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Σούζαν Ρυσέ.
— Γνωριστήκαμε στον «έξαγωγικό οί

κο», όπου ερχόταν να διαπραγματευθή 
τα καλλυντικά της. Συμπαθήσαμε ό ένας 
τον άλλον και άρραβωνιάστήκαμε . . . 
πολύ γρήγορα.

— Ποιος από τους δυο σας διέκοψε;
. . .Και γιατί; . . . Και πότε;

— *Αποφασίσαμε νά διαλύσονμε τον 
αρραβώνα μας υστέρα από κοινή συμ
φωνία, μόλις γνωριστήκαμε κάπως καλύ
τερα. Οι αντιλήψεις μας για τή ζωή ήταν 
εντελώς αντίθετες. Χωρίσαμε σαν καλοί 
φίλοι πριν από ένα χρόνο και κάτι. Θά 
μπορέσω νά βρω τήν άκριβή ημερομηνία, 
αν σάς ένδιαφέρη.

— "Υστερα άπ’ αυτόν τον χωρισμό έτυχε 
νά ξαναδήτε τή δεσποινίδα Ρυσέ;

— Ποτέ, κύριε δικαστά.
— Με τή δεσποινίδα Έρώ;
Τά μάτια τοϋ Άντουάν Πιεντελιέβρ, 

πήγαιναν άπό το παράθυρο στήν πόρτα 
τοϋ γραφείου με μιά κίνηση μηχανική, 
όπως τά μάτια των θεατών, πού παρακο
λουθούν ένα μάτς τένις. Γλυστροϋσαν 
άδιάκοπα στά δυο έπιπλα με τά συρτάρια, 
στο γραμματέα πού καθόταν πίσω άπό 
το μελανωμένο τραπέζι, στο τζάκι, και 
τέλος στον κύριο Μπιλονά . . . πού μάταια 
προσπαθούσε νά τά κρατήση έστω και 
γιά μιά στιγμή. Ό  κατηγορούμενος ήταν 
σάν ν’ άπαντοϋσε σ’ έναν άόρατο συνο
μιλητή πού δεν ήταν δυνατόν νά έντοπίση 
τή φωνή του.

Είχε γνωρίσει τή Λου'ιζ Έρώ στο 
ζαχαροπλαστείο, οπού ήταν πωλήτρια. 
Πήγαινε και άγόραζε σοκολάτες γιά τήν 
Σουζάν Ρυσέ. Είχε ξαναπάει και ώς 
άσφαλιστής. Και τούτη τή φορά είχε νο
μίσει πώς άνακάλυψε τήν άδελφή ψυχή. 
Γελάστηκε όμως. Είχαν γελαστή και οι 
δυό. ’Αλλά κατάλαβαν εγκαίρως το σφάλ
μα τους. Λεν τήν είχε ξαναδή ούτε κι’ 
αυτήν ποτέ άφ δτου χώρισαν. Γιατί;

— Γιά τούς ίδιους περίπου λόγους, κύ
ριε δικαστά.

Κατόπιν ήρθε ή σειρά τής Βαλεντϊν 
Πίκ. Αυτή ή τρίτη περιπέτεια άποτελοϋσε 
μιά ώραία ακριβώς επανάληψη τών δύο 
προηγουμένων με τή διαφορά πώς τώρα 
τις συστάσεις τις είχαν κάνει μερικοί φί
λοι. Δεν άργησαν νά άρραβωνιαστοϋη·. 
Ή  χήρα όμως ήταν ένδεκα χρόνια μεγα
λύτερη άπό τον Πιεντελιέβρ.

— Στήν άρχή δεν έδωσα σημασία σ’ 
αυτή τή διαφορά τής ηλικίας. 'Η  Βαλεντϊν 
φαινόταν πολύ νέα, πρόσεχε τον εαυτό 
της. ’ Αλλά ύστερα άρχισα νά σκέπτωμαι . .

’Αντιμετώπισα ψύχραιμα το μέλλον 
και άμέσως ή τραγικότητα τής καταστά- 
σεως, μοϋ φάνηκε σε δλη της τήν έκταση. 
Και μόνο το ζήτημα τών παιδιών, κύριε 
δικαστά . . .  Το εξήγησα στή Βαλεντϊν 
μέ δση λεπτότητα μπορούσα! Φάνηκε 
πώς μέ κατάλαβε. 'Η  άπόφασή μου άλ
λωστε ήταν άμετάκλητη.

— Και πότε έγινε αυτή ή εξήγηση;
— Τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα, στις 19 

■ Iπριλίου. Δηλαδή πριν άπό έξη μήνες
περίπου.

— Και άσφαλώς δέν θά τήν ξαναεί
δατε άπό τότε, έτσι δέν είναι; . . .

e0  κατηγορούμενος άρκέστηκε νά ά- 
παντήση μόνο μ ’ ένα άνασήκωμα τών 
ώμων, δείχνοντας πώς έθεωροϋσε αυτή 
τήν ερώτηση εντελώς περιττή.

Ό  δικαστής είχε άκούσει τήν κατάθεση 
τού Άντουάν Πιεντελιέβρ μέ φαινομενική 
επιείκεια. Σχεδόν σάν νά προσπαθούσε 
νά δικαιολογηθή, παρατήρησε:

— ’Ίσως θά ήταν σκόπιμο τώρα νά 
μοϋ πήτε άν κάποια άπ’ αυτές τις τρεις 
ήταν κάτι περισσότερο άπό μνηστή σας.

'Η  ματιά τοϋ Άντουάν Πιεντελιέβρ 
δέν καθυστέρησε τήν πορεία της και πέ
ρασε φευγαλέα άπό τον ανακριτή σάν ν’ 
άποτελοϋσε κι αυτός ένα μέρος άπό τήν 
επίπλωση.

— Καμμιά δέν ήταν τίποτα περισσό
τερο άπό μνηστή μου.

'Η  φωνή τοϋ κυρίου Μπιλουά ακούστη
κε πιο ξερή:

— r Υποθέτω τουλάχιστον πώς ή κάθε 
/ιία άπό τις τρεις άρραβωνιαστικές σας 
θά είχε έρθει τουλάχιστον μιά φορά στή 
βίλλα σας στο Βολμοντουά, και κατά συ
νέπεια, ήξερε το δρόμο . . .

— Αυτή ή βίλλα θά γινόταν και δική 
τους. τΗταν λοιπόν φυσικό . . .

— r Ω ! άπόλυτα φυσικά. Ά π  αύτά 
πού είπατε βγαίνει πώς ύστερα άπό κάθε 
διακοπή σχέσεων, καμμιά δέν ξαναπάτησε 
το πόδι της στή «Γαλήνη». ’Ή , γιά νά 
είμαστε πιο άκριβεΐς, ή «Γαλήνη» τή 
βραδυά τής 12 ’Οκτωβρίου δέν δέχτηκε 
τήν επίσκεψη τής δεσποινίδας Σουζάν 
Ρυσέ, τή βραδυά τής 14 ’Οκτωβρίου δέν 
δέχτηκε τήν επίσκεψη τής δεσποινίδας 
Έρώ και τή βραδυά τής 16 ’Οκτωβρίου 
δέν δέχτηκε τήν επίσκεψη τής χήρας Βαλ- 
νεντιν Πίκ.

Γιά πρώτη φορά έγινε τώρα ειρωνικός 
6 Άντουάν Πιεντελιέβρ.

— Έ κτος κι άν ήρθαν χωρίς νά τις 
δώ εγώ, κύριε δικαστά.

— Βρισκόσαστε όμως στο Βολμοντουά, 
αυτές τις μέρες, δέν είναι έτσι;

— Πολύ παληά συνήθεια’ αυτό το 
σπίτι ήταν τών γονέων μου’ έκει γεννή- 
θηκα. Κι επειδή είμαι υποχρεωμένος 
νά το έγκαταλείψω γρήγορα.

— Γιατί;
— 'Η  «Γαλήνη» δέν είναι αντάξια

τής Φρανσουάζ πού, άλλωστε, άντιπαθεϊ 
τήν περιοχή. Πρέπει νά σάς ενημερώσω, 
κύριε δικαστά . . . Είμαι άρραβωνιασμένος 
μέ τή δεσποινίδα Φρανσουάζ Ζερέζ, τήν 
κόρη τοϋ γνωστού βιομηχάνου αυτοκινή
των. Οί άδειες τοϋ γάμου μας δημοσιεύ
τηκαν στο δημαρχείο τής 16ης περιφέ
ρειας και στο Σαϊν-Όνορέ τοϋ Έϋλώ. 
Πρόκειται . . . δηλαδή: έπρόκειτο νά
παντρευτούμε τήν προσεχή Πέμπτη.

'Ο άνακριτής έλυωνε τώρα άπό μιά 
περιέργεια, εντελώς άσχετη άπό τις 
επαγγελματικές του υποχρεώσεις και 
κύτταζε μέ άπορία τον ασήμαντο νεαρό 
πού καθόταν άπέναντί του. Τά χαρακτι\- 
ριστικά του εξέφραζαν μιά προσβλητική 
δυσπιστία. Τώρα πιά ήταν βέβαιος πώς 
άπό τά τόσα προβλήματα πού τοϋ άνέ- 
θεσαν νά βρή τή λύση τους, το ένα τουλά
χιστον θα άπό μεν ε άλυτο.

”0  Πιεντελιέβρ είχε ξαναρχίσει νά

μιλάη μέ τήν ήρεμη φωνή του:
— Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι στο 

δρόμο τής Ντωβίλ. Τ ’ άμάξια μας συγ- 
κρούστηκαν σχεδόν. Το δικό μου έπεσε σ’ 
ένα χαντάκι. ’Έφταιγε ή Φρανσουάζ. 
Μ ’ έφερε στο Παρίσι μέ το αύτοκίνιμό 
της. Ξαναϊδωθήκαμε. Και ύστερα . . .

Σώπασε. ’Έγειρε το κεφάλι και χαμο
γέλασε μέ μετριοφροσύνη, σάν νά ήθελε νά 
πή πώς πρώτα, ό ίδιος άποροϋσε γιά τήν 
άπίστευτη συμπάθεια τής νέας γ ι’ αυτόν.

'Ο Άντουάν Πιεντελιέβρ, ήταν άρ- 
ραβωνιασμένος γιά τέταρτη φορά, και 
σέ λίγο θά αποκτούσε μιά σημαντική 
προίκα! Νά κάτι, πού φώτιζε τήν υπό
θεση. Αυτή τή φορά είχαν νομίσει πώς 
βρήκαν το άγνωστο ώς τότε κίνητρο.

ΎΗταν φανερό πώς στο παρελθόν τοϋ 
«αιώνιου άρραβωνιαστικοϋ» υπήρχε κά
ποιο τρομερό μυστικό πού οι τρεις δυστυ
χισμένες νέες τό είχαν άνακαλύψει άμέ
σως και τό είχαν θεωρήσει ώς άξεπέραστο 
εμπόδιο γιά τό γάμο. ΎΗταν ακόμα πιο 
πιθανόν νά υποθέτουν δτι τήν ανακάλυψη 
τήν είχε κάνει μόνο ή πρώτη μνηστή και 
τήν είχε έκμυστηρευτή στή δεύτερη και 
ή δεύτερη στήν τρίτη . . .

Ακριβώς γιά νά ύποχρεώση τις τρεις . 
γυναίκες νά σωπάσουν ό Πιεντελιέβρ 
είχε . . .

Τί λογής, όμως, νά ήταν αυτό τό μυ
στικό;

Μήπως τή συνείδηση τοϋ κατηγορου
μένου τή βάραινε κιόλας κάποιο άλλο έγ
κλημα; ”Η  μήπως είχε ένα τερατώδες 
σωματικό ή ψυχικό ελάττωμα:

Ό  Άντουάν Πιεντελιέβρ υποβλήθηκε 
σέ ιατρική εξέταση. Τά άποτελέσματα, 
όμως, ήταν άρνητικά, παρ’ δλο πού) ή 
διάγνωση τών ψυχιάτρων, «σαφής τάσις 
προς μελαγχολίαν», έδωσε τήν ευκαιρία 
σέ (ορισμένους νά κάνουν τις πιο άλλο- 
πρόσαλλες υποθέσεις.

Οί δημοσιογράφοι πολιόρκησαν τό ιδιόκ
τητο μέγαρο τής λεωφόρον Μαρεσάλ, δπου 
κατοικούσε ό γνωστός βιομήχανος αυτοκι
νήτων και μέλλων πεθερός τοϋ υπόπτου.

Στήν άρχή, ή Φρανσουάζ Σερέζ άρ- 
νήθηκε νά τούς δεχθή. "Υστερα, δταν 
κατάλαβε πέος αυτή ή αδιαλλαξία δέν 
μπορούσε παρά νά είναι επιζήμια γιά 
τον αρραβωνιαστικό της, δέχτηκε πρό
θυμα ν’ άπαντήση στις ερωτήσεις τους 
και μάλιστα πολλές άπ’ αυτές προκάλε- 
σε και ή ίδια.

'Ο Άντουάν Πιεντελιέβρ είχε πέσει 
θύμα κάποιας σκληρής και άνεξήγητης 
μοίρας. "Οσο γιά τό «κρυφό ελάττωμα 
πού τον απέκλειε άπό τήν ανθρώπινη κοι
νωνία», ήταν μιά εντελώς γελοία υπόθεση. 
Μήπως δέν τον γνώριζε ή ίδια καλιιτερα 
άπό όποιονδήποτε άλλον;

Οί εικασίες, δμως, ώργίαζαν και τά 
ερωτηματικά μεγάλωναν: Πώς ό υπο
τιθέμενος δολοφόνος είχε κατορθώσει μέσα 
σέ λιγώτερο χρόνο άπό μιά βδομάδα — 
μέσα σέ πέντε νύχτες και τέσσερες ημέ
ρες άκριβώς — νά εξαφάνιση τά πτώματα 
τριών γυναικών; Αυτό ήταν γιά τήν άνά- 
κριση τό κύριο ερώτημα. Κι αυτό συγ
κλόνιζε περισσότερο άπό κάθε τι άλλο 
τήν κοινή γνώμη, πού θά προτιμούσε ένα
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pio συγκεκριμένο πρόβλημα.
Οί έρευνες στη βίλλα «Γαλήνη» δέν 

{οδήγησαν πουθενά. "Οπως και στην 
έπαυλη τοϋ Ααντρύ, στο Κομπαί . . . 
"Οπως σ’ όλα σχεδόν τά εξοχικά σπίτια 
υπήρχε μια κουζίνα. Οί διαστάσεις της 
ήταν έντυπωσιακές, σαν κουζίνα εστια
τορίου. Στους τρεις πελώριους φούρνους 
της, βρήκαν στάχτες. Τις άνέλυσαν διά 
νά έχουν τη συνείδησή τους ήσυχη. Πώς 
ήταν δυνατόν νά γίνη μιά τριπλή καύση 

< μέσα σ’ ένα τόσο σύντομο χρονικό διά
στημα ;

Και πραγματικά, το άποτέλεσμα ήταν 
αρνητικό.

νΕσκαψαν το χώμα τοϋ κήπου καί 
έψαξαν τά υπόγεια. «Χτένισαν» με τά 
αστυνομικά σκυλιά όλα τά γύρω δάση. 
*Αδικα όλα. Δεν ξεχνούσαν, άλλωστε, πώς 
6 κατηγορούμενος είχε αυτοκίνητο δικό 
του. Τον ’Οκτώβριο οί νύχτες είναι κιό
λας μεγάλες* μέσα σε δέκα ώρες, καί πού 
δεν θά μπορούσε νά είχε πάει . . .  'Η  
περιοχή ήταν τόσο άπέραντη, ώστε άπο- 
θάρρυνε άκόμη καί τούς πιο αισιόδοξους.

Ό  ανακριτής, ωστόσο, δεν έπαυσε νά 
στέλνη κλήσεις. Συγγενείς, φίλοι, γνω
στοί τών τριών θυμάτων καί τού υποτι
θεμένου δολοφόνου τους, πέρασαν ένας- 
ένας άπό τό γραφείο του. Κανείς δε μπό
ρεσε νά διαφώτιση έστω καί ελάχιστα 
αυτή τή σκοτεινή υπόθεση.

'Οσο παράξενο κι αν φαίνεται, καμμιά 
άπό τις τρεις άρραβωνιαστικές, δέν είχε 
μιλήσει ούτε στο πιο στενό της περιβάλλον 
γιά τά άκριβή αίτια τού «χωρισμού της».

Ή  Ά ν τε  λ Ρυσέ πού συγκατοικούσε 
μέ τή Σουζάν καί δέν είχε φύγει ποτέ 
άπό κοντά της, ήταν περισσότερο άπ 
όλους τούς άλλους μάρτυρες σέ θέση νά 
διαφώτιση τή δικαιοσύνη. Δέν μπόρεσε, 
ωστόσο, παρά νά έπαναλάβη πώς ή Σου
ζάν, πού ήταν τόσο ειλικρινής μαζί της 
σ’ όλα τά ζητήματα, σ’ αυτό τό σημείο 
ειδικά άλλαξε. Είχε γίνει κυριολεκτικά 
ξένη, άπό τή στιγμή πού γνώρισε τον 
Άντουάν, καί αυτήν τή στάση τήν είχε 
κρατήσει ώς τό τέλος.

"Οσο γιά τήν ώραία Φρανσουάζ Ζερέζ 
δήλωνε σά μαγεμένη:

— Ενα πλάσμα τόσο διαφορετικό άπό 
τ’ άλλα! . . .

ΤΗταν φανερό, πώς τό μυστήριο πού 
τνλιζε τον αυριανό σύζυγό της, τον εξύ
ψωνε στά μάτια της άκόμα περισσότερο.

Καί 6 κύριος Μπιλουά βρισκόταν πάλι 
μόνο μέ τον άσύλληπτο άντίπαλό του. 
Καί ή μονομαχία — αν μπορούμε νά χρη
σιμοποιήσουμε γιά μιά τέτοια περίπτωση 

I  αυτή τήν έκφραση — ξανάρχιζε.
— Πιεντελιέβρ, πώς εξηγείς τό όνομα 

«Άντουάν» στο καρνέ τής Σουζάν Ρυσέ, 
στ ή σελίδα τής Δευτέρας, 12 ’Οκτωβρίου, 
τήν ημέρα άκριβώς πού εξαφανίστηκε;

— Δέν τό εξηγώ διαφορετικά, κύριε 
δικαστά.

— Πολύ καλά. Άποδείχτηκε, όμως, 
πώς ή πρώην αρραβωνιαστικιά σου δέν 
γνώριζε κι ούτε είχε ποτέ γνωρίσει, 
κανέναν άλλον «Άντουάν» έκτος άπό σένα.

— Ποιος μπορεί νά τό βεβαιώση αυτό ; 
Ποιος μπορεί νά καυχηθή πώς ξέρει όλες

μου τις γνωριμίες ή όλες τις δικές σας;
Θάλεγε κανείς πώς ο κατηγορούμενος 

μιλούσε στ ή θερμάστρα κι όχι στον 
άνακριτή. Ό  κύριος Μπιλουά συνέχισε:

— "Ας πάρουμε τώρα τή δεσποινίδα 
Έρώ. Σύμφωνα μέ τήν κατάθεσή σας, 
σάς έχει έπισκεφθή στή βίλλα σας . . . 
Ποιος θά μπορούσε, λοιπόν, νά τής έχει 
γράψει άπό κεί αυτό τό γράμμα, πού βρέ
θηκε καμένο;

— θά σάς δώσω τήν ίδια άπάντηση, 
κύριε άνακριτά. Ποιος μπορεί νά βεβαιώ
ση πώς ή δεσποινίς ’Ερώ δέν γνώριζε 
κανέναν άλλον έκτος άπό μένα στο Βολ- 
μοντουά;

— Πώς έξηγεϊται ότι ένα εισιτήριο έ- 
πιστροφής μέ τό άρωμα τής χήρας Βα- 
λεντίν Πίκ, βρέθηκε στήν είσοδο τού 
κήπου σας, λίγες ώρες μετά τήν άποβίβα- 
σή της άπό τό τραίνο, στο σταθμό Βολ- 
μοντονά;

Χαμένος κόπος! Κανένα ίχνος συγ- 
κινήσεως δέ φάνηκε στο χλωμό πρόσωπο 
τού Πιεντελιέβρ, πού έξακολουθούσε νά έκ- 
φράζη μόνο άπέραντη κούραση καί πλήξη.

rH  δίκη άρχισε στις 25 ’Ιουνίου, μέ 
τόση ζέστη, πού δέν είχαν ξανανοιώσει 
τά τελευταία πενήντα χρόνια.

Τό δύσκολο έργο τής ύπερασπίσεως 
τού κατηγορουμένου είχε πέσει στούς 
ώμους τού διάσημου ποινικολόγου Φιν- 
τουρί, πού βρισκόταν τότε στο ζενίθ τής 
δόξας του.

Γιά τήν καταδίκη, δέν υπήρχε καμμία 
αμφιβολία: Θά ήταν όμως θάνατος ή 
ισόβια δεσμά;

Στήν πραγματικότητα ή χειροπιαστή, 
ή άναμφισβήτητη απόδειξη, έξακολου
θούσε νά λείπη. Αυτή ή άπόδειξη θά 
έκανε άραγε τήν έντυπωσιακή της έμφά- 
νιση στο Κακουργιοδικείο; Νά τί ήλπιζαν 
όλοι.

'I I  διαδικασία κράτησε τρεις μέρες.
Γιά τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις δέν 

έχουμε τίποτα νά πούμε, ή σχεδόν τίποτα. 
Κύλησαν σέ μιά θερμοκρασία ισημερινού, 
όπου όλοι ήσαν μισόν αρκώ μέν οι άπό τή 
ζέστη. 'Ο Άντουάν Πιεντελιέβρ έμφα- 
νίσθηκε καί στο εδώλιο τού κατηγορου
μένου, όπως άκριβώς καί στο γραφείο 
τού άνακριτού: Στήν άρχή ευγενικός καί 
καρτερικός, καί σέ λίγο αδιάφορος ή 
μάλλον άφηρημένος.

« 'Η  σφίγγα κρατάει τό μυστικό της», 
παρατήρησε ειρωνικά ένας δημοσιογρά
φος. "Οσο γιά τις καταθέσεις τών άμέ- 
τρητων μαρτύρων θά μπορούσαν νά συνο- 
ψισθούν σέ τέσσερες λέξεις:

«Δέν ξέρω τίποτ’ άλλο . . .».
Πώς νά μή βασιλεύη σ’ αυτή τήν πνι

γηρή αίθουσα ή πλήξη;
Τήν τέταρτη καί πιο κρίσιμη μέρα 

ή κατάσταση ήταν ή ίδια. Μόνο ή ζέστη 
είχε γίνει άνυπόφορη. Κάτι σά χλιαρή 
ομίχλη κολλούσε στήν έπιδερμίδα κα 
θάμπωνε τά μάτια. Οί πρώτες λέξεις τού 
προέδρου, τιού κι’ αυτός δέν ύπέφερε λι- 
γώτερο άπό τή ζέστη, ήταν νά δια τάξη 
νά βγή άπό τήν αίθουσα ένας νέος . . . μέ 
σόρτς καί νά παρακαλέση όσους άνδρες εί
χαν βγάλει τά σακκάκια τους νά μή ξε
χνούν πώς βρίσκονται σέ τόπο Ιερό . . .

Οί δικηγόροι τής πολιτικής άγωγής 
φρόντισαν νά είναι σύντομοι. "Ολοι, ώστό- 
σο, άκουσαν χωρίς ενδιαφέρον τά έπιχει- 
ρήματά τους. Οί αγορεύσεις τους δέν έπει
σαν κανέναν γιατί δέν ήταν σέ θέση νά 
αποδείξουν ούτε τό «πώς« σκότωσε τά 
θύματά του ό δολοφόνος ούτε τό «γιατί».

Ό  δημόσιος κατήγορος, μπαϊλντισμέ
νος κι αυτός άπό τή ζέστη, καί μέ τό φόβο 
τής άποτυχίας, θύμιζε εκείνους τούς άθλη- 
τές, πού έχουν χιάσει τή φόρμα τους καί 
δέν επιθυμούν τίποτ’ άλλο παρά μόνο ν’ 
άντέξουν στή δοκιμασία, χωρίς νά ένδια- 
φέρωνται γιά τό άποτέλεσμα. Μίλησε 
άπλά. Χωρίς ρητορικά σχήματα. Μά αν 
καί είχε μελετήσει καλά τό θέμα του, 
τού έλειπε ή θέρμη καί ό τόνος πού κάνουν 
καί τά πιο άδύνατα επιχειρήματα νά γί- 
νωνται πειστικά. Τελικά ζήτησε τήν κα
ταδίκη τού κατηγορουμένου εις θάνατον.

"Ολοι πίστευαν πώς θ’ άρκούσε μιά 
ελάχιστη προσπάθεια εκ μέρους τής ύπερα
σπίσεως γιά νά σωθή τό κεφάλι τού 
κατηγορουμένου. Αυτή τήν προσπάθεια 
όμως, φάνηκε άπό τήν άρχή πώς θά ήταν 
αδύνατο νά τήν κάνη ό κύριος Φιντουρί. 
Είχε έξουθενωθή κι αυτός άπό τή ζέστη. 
Ξαφνικά ένα μακρόσυρτο βογγητό ακού
στηκε στήν αίθουσα. Είχε λιποθυμήσει 
μιά γρηά. eO κλητήρας μέ τή βοήθεια 
ενός χωροφύλακα τήν μετ έφερε έξω. 
Μετά άπό αυτή τή διακοπή ό δικηγόρος 
συνέχισε τήν αγόρευσή του . . .

"Υστερα άπό λίγα λεπτά μπήκε πάλι 
μέσα ο κλητήρας, πλησίασε βιαστικά 
τό δικηγόρο καί τού ψιθύρισε κάτι στο 
αυτί. Φαινόταν πολύ άνήσυχος. Ό  κύριος 
Φιντουρί τινάχτηκε σάν ελατήριο κι 
έβγαλε τό μαντήλι του γιά νά σκουπίση 
τις χοντρές σταγόνες ιδρώτα, πού άνέ- 
βλυζαν άπό τό πρόσωπό του.

— Κύριοι δικασταί . . . Κύριοι δικα- 
σταί . . .

’Αλλά δέν κατώρθωσε νά πή τίποτα 
περισσότερο, ή ταραχή του ήταν μεγάλη. 
Μόνο χειρονομούσε σπασμωδικά. Τέλος 
ή φωνέ] του ξαναγύρισε. Ή  δυνατή στομ
φώδης φωνή τών μεγάλων ημερών . . .

— Ζητώ νά έξετασθή ώς μάρτυς . . .
Τ ’ όνομα πού πρόφερε προκάλεσε

μεγάλη αίσθηση στο άκροατήριο. Ό  
κλητήρας άνοιξε τήν πόρτα καί μπήψε 
στήν αίθουσα μιά γυναίκα χλωμή μέ 
βήμα κλονισμένο.

Οί φυσιογνωμίες τών τριών γυναικών, 
πού είχαν έξαφανισθή ήταν πιά πολύ γνω
στές άπό τις άφθονες φωτογραφίες πού 
είχαν δημοσιευθή γιά νά μή γνωρίσουν 
αμέσως τή Β α λ ε ν τ ί ν  Π ί κ !  Στο 
πρόσωπό της όμως άναγνιόρισαν καί 
τή γρηά πού είχε λιποθυμήσει προηγου
μένως, παρ’ όλο πού δέν φορούσε τώρα 
τήν άσπρη περούκα της καί ο! ψεύτικες 
ρυτίδες είχαν σβήσει άπό τις κομπρέσσες 
μέ τό δροσερό νερό . . .

Μέ λίγα λόγια, ή τόσο καλό μελετημένη 
έκδίκησιι, πού είχαν σκαρώσει οί τρεις 
πρώην άρραβωνιαστικές άπό τή ζήλεια 
τους θά ήταν τέΐ,εια, αν άντεχε ή Βα
λεντίν Πίκ στήν ζέστη . . .



ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  Α Π Ο  1/6-15/8/1975

Συνελήφθη τήν 03.30' ώραν τής 1 - 6 - 75, κατόπιν κατα- 
διώξεως, ό Ν.Γ., ετών 25, οατις είχε διαρρήξει τό επί τής 
όδον Κέδρινου 81 κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, άφαιρέσας 
διάφορα αντικείμενα άτινα καί άνενρέθησαν επ’ αυτόν.

Συνελήφθη την 02.01' ώραν τής 2 - 6 - 7 5 ,  επ’ αυτόφωρα), 
ό Π.Ε., ετών 21, οατις, μεθ’ ετέρου φίλον τον, διαφνγόντος την 
σνλληψιν, άπεπειράθη κλοπήν μοτ - τας. ’Επ’ αυτόν άνευρέ- 
θησαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Σννελήφθησαν την 02.30' ώραν τής 3 - 6 - 7 5 ,  επ’ αύτο
φώρω, οί 1) ΤΖ.Β., ετών 25, καί 2) ΜΠ.Β., ετών 61, οι 
όποιοι κατελήφθησαν ν’ άφαιροϋν οικοδομικά υλικά μέ την 
ύπ’ άριθ. 73822 Δ.Χ . μο - τα, από άνεγειρομένην οικοδομήν.

Συνελήφθη την 13.30' ώραν τής 9 - 6 - 7 5 ,  επ’ αύτοφώρω, 
ό Ληστής ΕΑΙΣΣΟΝ ’Ιωάννης, ετών 29, εμπορικός άντι- 
πρόσωπος, ό όποιος άπεπειράθη ληστείαν τον Ταμίον τής 
’Εθνικής Τραπέζης (Κέρκυρας 53) ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗ Γεωρ
γίου, ετών 28. Κατά τήν έπακολουθήσασα πάλη, ό Ταμίας 
εβλήθη διά σφαιρών εις τήν κοιλιακήν χώραν.

Συνελήφθησαν τήν 23.15' ώραν τής 9 - 6 - 75, κατόπιν 
άναζητήσεως, οί αθίγγανοι 1) ΣΑΝΤΙΚΟ ΓΛΟ Υ ΤΖΕΜΑΔ, 
ετών 26, 2) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΧΑΙΡΙΝΤ1Ν, ετών 24 
καί 3) ΑΣΗΜ  ΦΕΗΜ, ετών 19, οί όποιοι κατά μήκος τής 
όδον Πατησίων έξηπάτησαν περιπτεριούχονς, άφαιρέσαντες 
διάφορα αντικείμενα καί χρηματικά ποσά.

Συνελήφθησαν τήν 03.55' ώραν τής 1 5 - 6 - 7 5 ,  έπ αντο- 
φώρρ), οί 1) Β.Δ., ετών 18, 2) Π.Ν., ετών 17 καί 3) Κ.Π. 
ετών 17, οί όποιοι άφήρεσαν άπό τό έσταθμενμένον ύπ’ άριθ, 
B Y  - 1307 ΙΧ Ε  αντ - τον κασέττες καί διάφορα Αντικείμενα..

Συνελήφθησαν τήν 01.10’ ώραν τής 19 - 6 - 75, έπ’ αύτο
φώρω, οί 1) ΤΣ.Χ., ετών 22, καί 2) Ζ.Θ., ετών 22, έπιβαί- 
νοντες εις τό παρ’ αυτών κλαπέν ύπ' άριθμ. 41.244 δίκ. μοτ- 
Τ ον.
Π ΡΟΣΑΓΩΓΑ1
Προσήχθησαν 570 άτομα δι έξακρίβωσιν ταυτότητας

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
Σννελήφθησαν 26 κλέπται
Προσήχθησαν 10 έπαίται
Έβεβαιώθησαν 256 παραβάσεις περί θορύβων.
Άνενρέθησαν 14 κλαπέντα αντ - τα.

» 27 μοτοποδήλατα
α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις το τηλέφωνον «100» 

εις 11.138 περιπτώσεις.
β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί Σταθμούς Πρώτων Βοη

θειών α’ιφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοή
θειαν εις 236 παθόντας εις τροχαία Ατυχήματα, 

γ)  Παρέσχε βοήθειαν εις 70 άτομα διατελοϋντα εν μέθη.
δ) Ένήργησε έλεγχον εις 29 Κέντρα τεχνικών παιγνίων διά

f)
τήν προστασίαν των ανήλικων.
”Εδωσε λνσιν εις 1.101 επεισόδια μεταξύ ιδιωτών.

στ) ' Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών εις 2.065 περιπτώσεις, 
ζ) Έπελήφθη εις 497 συγκρούσεις οχημάτων μέ νλικάς ζη-

μιας· , , , , ,  , , η) Άνευρε και παρέδωσεν εις τους κατόχους των 41 κλαπέντα
οχήματα.

θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητας καί διά τήν προ
στασίαν τών πολιτών εκ των θορύβων, ππηνΟυνε 634 
συστάσεις καί ενρέθη εις τήν δνσάρεστον θέσιν νά έπι- 
δώση κλήσεις εις 287 παραβάτας.

Συνελήφθη τήν 02.15' ώραν της 4-7-75, έπ’ αύτοφώρω, 
έπιβαίνων εις τό παρ’ αύτοϋ κλαπέν ύπ’ άριθ. 340.280 ΙΧΕ 
αύτ/τον, ό II.Α., ετών 19.

Συνελήφθη τήν 14.40' ώραν της 9-7-75, κατόπιν άναζη- 
τήσεων, βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, ό άπατεών Άνδρο- 
νικάκης ’Ιωάννης του Παύλου, έτών 32, μεσίτης αυτ-των.

Συνελήφθη τήν 05.50' ώραν της 11-7-75, έπ’ αύτοφώρω, 
ληστής άλλοδαπός, άγνώστων στοιχείων, ό όποιος άπεπειράθη 
ληστείαν τοϋ Ταμείου της έπί της όδοϋ Πεσμαζόγλου 10 Τρα
πέζης Πίστεως καί έπετέθη κατά τοϋ φύλακος της Τραπέζης, 
όστις καί έπέτυχε νά θέση είς λειτουργίαν τό σύστημα συνα
γερμού.
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Συνελήφθη τήν 22.ΟΓ ώραν τής 13-7-75, έπ’ αύτοφώρω 
ό Άλεξιάδης Γεώργιος τοϋ Χρήστου, ετών 60, ό όποιος διε- 
πραγματεύετο τήν πούλησιν κοσμημάτων, άτινα εϊχε άφαιρέ- 
σει, διαρρήξας τό Κοσμηματοπωλεϊον τοϋ Χρήστου Εύστα- 
θίου, θραύσας τήν προθήκην τοϋ έν λόγω καταστήματος.

Συνελήφθη τήν 04.30' ώραν της 13-7-75, έπ’ αΰτοφώρω, 
ό Τ.Α. ετών 18, άεργος, ό όποιος άπεπειράθη νά αφαίρεση τό 
ύπ’ άριθ. ΑΚ-1749 ΙΧΕ αύτ-τον.

Συνελήφθη την 05.05' ώραν της 17-7-75, έπ’ αΰτοφώρω, 
ό Σ.Θ., έτών 20, ό όποιος άπεπειράθη νά άφαιρέση τό ύπ’ 
άριθ. 47009 δικ. μοτ-τον.

Συνελήφθη τήν 04.57' ώραν της 17-7-75, έπ’ αΰτοφώρω, 
ό Μ.Τ., έτών 20, ό όποιος άφήρεσε τήν ύπ’ άριθ. 11.625 δικ. 

1 μοτ/τα.
Συνελήφθη την 05.20' ώραν της 19-7-75 ό Β.Σ., έτών 18, 

ό όποιος, διά παραβιάσεως της θύρας της έπί τής όδοϋ Εύφρο- 
νίου 31 (1ος όρφ) οικίας, έπετέθή μέ άνηθίκους σκοπούς κατά 
τής Ρ.Ε. έτών 32.

Συνελήφθη τήν 07.35' ώραν τής 19-7-75 ό Χαλακατεβάκης 
’Αλέξανδρος, έτών 63, αύτ/στής, ό όποιος είχε τοποθετήσει 
τάς ύπ’ άριθ. 207.917 πινακίδας άνηκούσας εις DKV ΙΧΕ 
αύτ/τον, είς VW τοιοϋτον.

Συνελήφθησαν τήν 02.25' ώραν τής 29-7-75, έπ’ αύτο
φώρω, οί Γ) Κ.Γ., έτών 21, καί 2) Κασέλης Φραγκίσκος τοϋ 
Σπυρίδωνος, έτών 22, οί όποιοι μεθ’ ετέρου άτόμου, διαφυγόν- 
τος τήν σύλληψιν, άφήρεσαν βενζίνη άπό έσταθμευμένα οχήμα
τα. ’Επ’ αύτών, κατεσχέθη έν δοχεϊον πλήρες, σχεδόν, βεν- 
ζίνης.

Συνελήφθησαν τήν 03.45' ώραν τής 31-7-75, έπ’ αύτοφώρω, 
κατόπιν παρακολουθήσεως καί καταδιώξεως οί 1) Δ .Ί. έτών 
19, 2) Β.Σ., έτών 17, καί 3) Γ.Π., έτών 15, οί όποιοι έφεραν 
μεθ’ έαυτών σάκκον περιέχοντα διάφορα άντικείμενα προερ
χόμενα άπό διαρρήξεις.

Συνελήφθη τήν 01.25' ώραν τής 3-8-75, έπ’ αύτοφώρ<ρ, 
κατόπιν καταδιώξεως, ό Καλ,λίας ’Ιωάννης, έτών 27, ό όποιος 
άπεπειράθη νά διαρρήξη τό ύπ’ άριθμ. 211.615 ΙΧΕ αύτ/τον, 

f  Πλησίον τοϋ αύτ/του άνευρέθη ό καταζητούμενον ώς κλαπέν 
ύπ’ άριθ. 25959 μοτ/τον καί έπ’ αύτοΰ φακός, οστις εϊχεν 
άφαιρεθή ύπό πλησίον άσταθμευμένου αύτ/του.

Συνελήφθη τήν 04.06' ώραν τής 5-8-75, κατόπιν άναζητή- 
σεων, βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, ό Χ.Ά., έτών 20, ό 
όποιος άφήρεσεν άπό περιοχήν Φαλήρου τό ύπ’ άριθ. ΒΜ- 
4025 ΙΧΕ αύτ/τον.

Συνελήφθησαν τήν 01.15' ώραν τής 9-8-75, έπ’ αύτοφώρω, 
οί 1 ) Δ.Κ., έτών 20, καί 2) Λ.Δ., έτών 20, οί όπεϊοι κατελή- 
λήφθησαν νά άφαιροΰν τήν ύπ’ άριθ. 62214 δικ. μοτ/τα.

Συνελήφθη τήν 01.25' ώραν τής 10-8-75, κατόπιν κατα
διώξεως, ό Μπαμπαριός ΓΙαΰλος, έτών 31ε μικροπωλητής, 
ό όποιος άπό τήν Πλ. Άθηνάς-Όμονοίας άφήρεσε τό ύπ’ 
άριθ. 340.243 ΙΧΕ αύτ/τον.

Συνελήφθησαν τήν 02.20' ώραν τής 15-8-75, κατόπιν

καταδιώξεως, έπιβαίνοντες είς τό παρ’ αύτών κλαπέν άνευ 
άριθμοΰ κυκλοφορίας δικ. μοτ/τον οί 1) Μ.Β., έτών 16, καί 
2 ) Δ.Λ., έτών 17.
Ι1ΡΟΣΑΓΩΓΛ1

ΙΙροσήχθησαν 1.152 άτομα δι’ έξακρίβωσιν ταυτότητος. 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Συνελήφθησαν 76 κλέπται 
ΙΙροσήχθησαν 8 έπαίται 
Άνευρέθησαν 10 κλαπέντα αύτ/τα 
Άνευρέθησαν 66 μοτοποδήλατα.

II ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣ1Σ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟ 1-7 έωε 15-8-75 
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας είς τό τηλέφωνον «100» 
είς 26.502 περιπτώσεις.

β) Μετέφερεν είς Νοσοκομεία καί Σταθμούς Πρώτων 
Βοηθειών 894 αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοή
θειαν είς 521 παθόντας είς τροχαία άτυχήματα. ·

γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 150 άτομα διατελοϋντα έν μέθη, 
δ) Ένήργησεν έλεγχον είς 36 Κέντρα τεχνικών παιγνίων 

διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων.
ε) ’Έδωσε λύσιν είς 2.491 έπεισόδια μεταξύ ιδιωτών, 
στ) Ικανοποίησε τα παράπονα ιδιωτών είς 4.107 περι

πτώσεις.
ζ) Έπελήφθη είς 1.056 συγκρούσεις οχημάτων μέ ύλικάς 

ζημίας.
η) Άνευρε καί παρέδωσε είς τούς κατόχους των 76 κλα

πέντα οχήματα.
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν 

προστασίαν τών πολιτών έκ τών θορύβων, άπηύθυνε 1.357 
συστάσεις καί εύρέθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά έπιδώση 
κλήσεις είς 462 παραβάτας.

Έπιστολαι
Παρακαλώ νά δεχθήτε τάς άπειρους ευχαριστίας τόσον 

τοϋ προσωπικού τον Σχολείου (ίσον και τών μαθητών καί γο
νέων τον Σχολείου μας, διότι μέ τήν άμεσον και ταχυτάτην 
έπέμβασιν σας μετεφέρθη ό μαθητής μας Θεοτόκης Κοντός 
εις θεραπευτήριον, οπού τοϋ έγένετο έπέμβασις διά τήν σνρ- 
ραφήν του τραύματος τον ποδός του, αποτέλεσμα τοϋ τρελλοϋ 
παιχνιδιού του.

Τά αισθήματα ευγνωμοσύνης μας, διότι έσώθη ένα παιδί 
καί έγλύτωσε τον κίνδυνο νά γίνη ανάπηρο, μας υποχρεώνουν 
νά σάς γράψουμε τά λίγα αυτά λόγια σάν μια ελάχιστη προσ
φορά στην μεγάλην σας προσπάθεια νά έξυπηρετηθή ή κοινω
νία. Καί πάλι σάς ευχαριστούμε!

Μετά τιμής
Η  Διευθύντρια τοϋ Σχολείου.

Μ. Ντινοπούλου
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά
Κ έ α
Αριστερά: Ό  ύπό τής Ά στυν. Α/νσεως ’Αθηνών τιμηθείς δημοσιογράφος κ. Ά ρ -  
νέλλος όμίλών μετά την επίδοσιν τον ειδικού τιμητικού διπλώματος (Σχ.  Β' εξώ
φυλλου μας). ’Απέναντι επάνω: Στιγμιότυπο από την παρακολούθησι τον ψυχαγω
γικού προγράμματος, τό όποιον ώργάνωσε ή Άστυν. Α/νσις ’Αθηνών, εις το Γηρο- 
κομεϊον. ’Απέναντι κάτω: Μετά την λήξιν των άγώνων Σ.Ι.Σ.Μ. Καλαθοσφαιρίσεως, 
οι όποιοι διεξήχθησαν εις Θεσσαλονίκην από 20-28/6/75 και εις τάς όποιας παρέ
στησαν ώς έκπρόσωπος τής Α.Π . ό ’Ϋπαρχηγός κ. Τζίμας, ώς 'Αρχηγός ’Αποστο
λής Ελληνικής όμάδος ό Άστυν. Δ/ντής κ. Σταθαράς και ώς Πρόεδρος Τεχνικής 
’Επιτροπής ό Αστυνόμος κ. Ξενάκης, μετέβησαν άμφότεροι εις άκριτικά φυλάκια 
τής περιοχής και διένειμαν δώρα εις τούς ακρίτας. Προς τούτοις έπεσκέφθησαν και 
τά οχυρά Ρούπελ, από οπού και ή φωτογραφία μας.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

'Η ’Αστυνομική Δ/νσις ’Αθηνών 
ώργάνωσε, μέ μεγάλη επιτυχία., μια 
καλλιτεχνική έκδήλωσι στο Γηρο
κομείο ’Αθηνών, για τήν ψυχαγωγία 
τών τροφίμων του, τις άπογευματι- 
νές ώρες τής 7-7-75.

Σ ’ αύτή τήν έκδήλωσι, έλαβον 
μέρος πολλοί δημοφιλείς καλλιτέ- 
χναι τοϋ τραγουδιού, του Θεάτρου 
καί τοϋ Κινηματογράφου, μέ έπικε- 
φαλής τήν Δούκισσα, τον Γιώργο 
Ζαμπέττα, τον Φίλιο Φιλιππίδη, 
τον Τάκη Μηλιάδη, τον Νάσο Πα- 
τέτσο, τον Χαμηλοθώρη, τον Πολυ- 
κανδριώτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, 
τον Μανέλη, τον Πριονά κ.λπ.

Τήν έκδήλωσι έπλαισίωσαν ή Φι
λαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
ή Ορχήστρα Γεροντάκη, Μουσικό 
Συγκρότημα τοϋ Πέτρου Γιαννακοΰ, 
ταχυδακτυλουργοί, μίμοι κ.λπ.

Συνεργεία τής Τηλεοράσεως τοϋ 
Ε.Ι.Ρ.Τ καί τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ., έκι- 
νηματογράφησαν στιγμιότυπα άπό 
τήν έκδήλωσι.

Έπεκράτησε άτμόσφαιρα κεφιού 
καί χαράς καί οί γέροντες έξεδήλω- 
σαν, μέ συγκινητικό τρόπο, τον εν
θουσιασμό τους, για τήν εύγενική 
αύτή προσφορά τής Διευθύνσεως 
Αθηνών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
'Ημερησίαν ψυχαγωγικήν καί έκ- 

παιδευτικήν έκδρομήν μέ έπικεφα- 
λής τον Διοικητήν των, ’Αστυνό
μον κ. Χονδρόν, έπραγματοποίησαν 
εις Μεσολόγγι καί Ναύπακτον οί 
αστυνομικοί τοϋ Δ' ’Αστυνομικού 
Τμήματος ’Αθηνών, μετά τών οικο
γενειών των. Οί έκδρομεΐς, άνα- 
χωρήσαντες έξ ’Αθηνών τήν 6.30 
ώραν, έπεσκέφθησαν άλληλοδιαδό- 
χως τό Μεσολόγγιον καί τήν Ναύ
πακτον. Εις τήν Τεράν Πόλιν έξε- 
ναγήθησαν ύπό τοϋ Διοικητοΰ κ. 
Χονδροΰ καί εις τό Δημαρχεΐον, ύπό 
τοΰΔ/ντοΰ τοϋ Δήμου κ. Παπαθανα
σίου. Μετά τό Δημαρχεΐον έπεσκέ
φθησαν τό ιστορικό καί γραφικό νη- 
σάκι «Τουρλίδα» καί τον Κήπον τών 
'Ηρώων, όπου αί προτομαί τών ήρω- 
ϊκών αγωνιστών τής έξόδου. 'Ο δεύ
τερος σταθμός τής έκδρομής ή ώραία 
Ναύπακτος. ν Η ταν μια άληθινή έκ- 
πληξις μέ τήν ώραία παραλία, τά 
θεόρατα πλατάνια καί τά γάργαρα 
νερά της. Στήν παραλία έγευμάτισαν 
καί διεσκέδασαν σέ γνωστό τουρι
στικό κέντρο, μέ συνοδεία δημοτι
κού συγκροτήματος τής περιοχής 
άπό κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, κι
θάρα καί άλλα όργανα. Μέ τήν έπί- 
σκεψι τοϋ Ένετικοϋ Κάστρου τής 
Ναυπάκτου καί σχετική ςενάγησι

έτερματίσθη ή χαρούμενη έκδή
λωσι, πού άπετέλεσε πράγματι μιά 
οασι ψυχαγωγίας, γιά έκείνους πού 
μοχθούν όλημερίς γιά τήν προστα
σία τών πολυτιμοτέρων άγαθών τών 
πολιτών, μέσα στήν πυρακτωμένη 
άσφαλτο τής Αθήνας.

*  *  *

'Ημερησίαν έπίσης έκδρομήν έ
πραγματοποίησαν οί ύπάλληλοι τοϋ 
ΛΣΤ' Τμήματος καί τού οικείου 
ΓΙαρ/τος ’Ασφαλείας μετά τών με
λών τών οικογενειών των και φίλων 
τής ’Αστυνομίας μέ έπικεφαλής τον 
Διοικητήν ’Αστυνόμον κ. Άνδρι- 
νόπουλον. Οί έκδρομεΐς έπεσκέφθη
σαν τό Μ. Σπήλαιον, τήν 'Αγίαν Λαύ
ραν, τό Ήρώον τών προμάχων τού 
1821 καί τό Μνημεΐον τών έκτε- 
λεσθέντων ύπό τών Γερμανών Κα
λαβρυτινών. Μετά τήν έπίσκεψιν 
τών άξιοθεάτων άκολούθησε γεύμα 
εις εστιατόριο τών Καλαβρύτων καί 
στή συνέχεια γνήσιο 'Ελληνικό γλέν- 
τι, τό όποιον έ'δωσε τήν εύκαιρία 
στους συμμετασχόντας τής έκδρομής 
γιά μιά ψυχική καί σωματική ξε- 
κούρασι μακρυά άπό τον ύπηρεσια- 
κό κάματο καί τις ύπηρεσιακές 
έγνοιες.



-

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
I Ιρός -τό ’ Αρχηγείου ’Αστυνομίας ΙΙόλεων 

’Αθήνας

’Αρχηγέ μου,
Διά τοϋ παρόντος, σπεύδομεν τήν επο- 

μένην της τοπικής ένταϋθα πανηγύρεως 
των 'Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της 
Α' Οικουμενικής Συνόδου νά έκφράσωμεν 
τάς θερμάς εύχαριστίας καί τά συγχαρη
τήρια ημών διά τήν άψογον άπό πάαης 
άπόψεως έμφάνισιν καί συμμετοχήν τής 
Φιλαρμονικής τοϋ 'Υμετέρου Σώματος 
κατά τήν λιτανείαν τής Ίεράς Είκόνος των 
'Αγίων Πατέρων, άνά τάς οδούς τής πό- 
λεως Νίκαιας.

"Ανευ τής συμμετοχής τής μουσικής 
'Υμών, ή θρησκευτική μας αΰτη Εορτή 
θά ήτο όλιγώτερον λαμπρά καί επιβλη
τική.

Εύχαριστοϋντες όθεν καί αύθις καί ευ
χόμενοι 'Υμΐν υγείαν καί τήν ένίσχυσιν 
τών 'Αγίων καί Θεοφόρων Πατέρων ήμών 
έπί τήν ζωήν καί τό έργον σας, 

Διατελοΰμεν,
Μετ’ εύχών έν Κυρίω καί διάπυρων 

εύχαριστιών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
t'O  Νίκαιας Γεώργιος

¥
"Ενωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

’Αθηνών
Πρός τό Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων
’Αξιότιμε κ. ’Αρχηγέ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής καθ’ 
ή μας 'Ηνώσεως Ποδοσφαιρικών Σωμα
τείων ’Αθηνών, έπί τη λήξει της αγωνι
στικής περιόδου 1970/1975, απευθύνει

'Υμΐν θερμοτάτας ευχαριστίας, διά τήν 
τεραστίαν συμβολήν τών άνδρών τοϋ ΰφ’ 
Υμάς Σώματος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων εις τήν όμαλήν διεξαγωγήν τών 
Πρωταθλημάτων μας.

Χάρις εις τάς άοκνους προσπάθειας 
τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
έτηρήθη παραδειγματική τάξις εις τά γή
πεδα, ύπό αντίξοους, εις τινας περιπτώ

σεις, συνθήκας, λόγω τών υφισταμένων 
έλλείψεων εις τάς έγκαταστάσεις τών 
γηπέδων μας.

'II έκτίμησις καί ό θαυμασμός μας διά 
τό έπιτελεσθέν δύσκολον έργον ύπό τών 
οργάνων τής τάξεως είναι γενική. ’Άς μάς 
έπιτραπή όμως ή ευμενής διάκρισις πρός 
τό ΛΑ' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών καί 
ή έκφρασις τών άπειρων ευχαριστιών μα;
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πρός τόν κ. Διοικητήν καί τούς ύπ' αυτόν 
ύπηρετούντας ’Αστυνομικούς.

Αέν παραλείπομεν, ωσαύτως, νά ση- 
μειώσωμεν τήν πρόθυμον συμπαράστα- 
σιν εις τό έργον μας της ’Αστυνομικής 
ΔιευΘύνσεως ’Αθηνών, ή οποία έξετά- 
ζει μέ προθυμίαν καί κατανόησιν κάθε 
σχετικήν αίτησιν ήμών.

¥·

Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων ’Ελλάδος 
Οδός ’Αμερικής 13 - Τηλ. 626.180

ΙΙρός τον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας ΙΙόλεων 
Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Γ' Σεπτεαθρίου 
11,

Έ  ν τ α ϋ θ α

’Αξιότιμε κ. ’Αρχηγέ,
Σκοπός τής παρούσης είναι νά έκφρά- 

σωμεν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας τόσον 
των ένοικων τής Στέγης 'Υπερηλίκων 
Προσφύγων 'Ηλιουπόλεως όσον καί τής 
ΧΕΝ, σαν σύνολον, διά τήν συνεργασίαν 
καί συμπαράστασιν των ’Αστυνομικών 
’Οργάνων εις τήν πραγματοποίησιν τής 
εκδρομής τήν οποίαν όργάνωσεν ή ΧΕΝ 
Πειραιώς διά τούς ένοικους τής Στέγης 
'Ηλιουπόλεως.

'Η επιθυμία τής ΧΕΝ 'Ελλάδος νά 
προσφέρη είς τούς γέροντας τής Στέγης 
όσον τό δυνατόν βελτιωμένας συνθήκας 
διαβιώσεως δέν θά ήτο δυνατόν νά πρα- 
γματοποιήται, έάν δέν υπήρχαν φίλοι, 
οί όποιοι νά έρ/ωνται ποικιλοτρόπως άρω- 
γοί είς τάς προσπάθειας μας.

Μέ τάς θερμοτάτας καί ειλικρινείς ευ
χαριστίας μας,

Ή  Πρόεδρος τής ΧΕΝ 
'Ελένη Σουγιουλτζόγλου

'Η Πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
Στέγης Ηλιουπόλεως 

’Αλίκη Κριάρη

*

ΙΕΡΑ ΜΙΙΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Νίκαια 16 ’Ιουνίου 1975
Προς
τον κ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Δ' 
Ύποδιευθύνσεως Γ ’Αστυνομικόν Τμήμα 

’Ε ν τ α ύ θ α

’Αγαπητέ μοι κ. Διευθυντά,
Διά τού παρόντος έπιθυμοϋμεν νά έκ- 

φράσωμεν τάς θερμάς ήμών ευχαριστίας, 
διά τήν έπί τή εορτή τής τοπικής πανηγύ- 
ρεως τών άγιων 318 Θεοφόρων Πατέρων 
τής Α’ Οικουμενικής Συνόδου άποστολήν 
άνδρών, οΐτινες μετά ζήλου καί εύγενείας 
έτήρησαν τήν τάξιν κατά τήν περιφοράν 
τής Ίεράς Είκόνος.

Ή  έπιτυχία τής όλης εορτής συνί- 
στατο καί είς τήν συμμετοχήν ύμών ταύ- 
την.

Διά μίαν είσέτι φοράν, ή Ί . Μητρόπο- 
λις ευρίσκει θερμόν συμπαραστάτην είς 
τό πολύμοχθον έργον της τήν ’Αστυνο
μίαν πόλεων, τής όποιας τάς πολυτίμους 
υπηρεσίας ουδέποτε θά λησμονήση.

Εΰχαριστοϋντες όθεν θερμώς καί επι
καλούμενοι έφ’ Υμάς καί τό έργον Σας 
τήν ευλογίαν τών άγιων Πατέρων πρός 
συνέχισιν τής λεπτοτάτης καί έργώδους 
άποστολής Σας,

Διατελοϋμεν
Μετ’ ευχών έν Κυρίω καί βαθείας τιμής 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Ό  Νίκαιας Γεώργιος

*
’Ορθόδοξος Χριστιανική ’Αδελφότης 

«Ό  Λυτρωτής»
Δερβενακίων 65 — ΙΙειραιεύς 

Τηλ. 4612.657 
ΙΙρός
Τον Κύριον Κωνσταντίνον Λαδιάν Διευ
θυντήν Άστυν. ΔιευΘύνσεως Πειραιώς 

’Ε ν τ α ύ θ α

Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν, 
έπί ύμετέρου 6065 Φ 432/20 - 6 - 75,

'Αριστερά: Οί εκδρομείς αστυνομικοί row 
Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος’Αθηνών, μετά 
τών οικείων των είς χαρακτηριστικόν στι- 
γμιότνπον. Είς την απέναντι σελίδα κάτω: 
"Ενα ακόμη στιγμιότυπο από την έκδή- 
λ,ωση τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθη
νών, υπέρ τών τροφίμων τον Γηροκομείου 
’Αθηνών.

ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ’Α
δελφότητος μας έλαβε γνώσιν δωρεάς τής 
ύφ’ υμάς ’Αστυνομικής ΔιευΘύνσεως ενός 
πλυντηρίου «ΠΙΤΣΟΣ 5 KGR - YARIO 
505, τό όποιον καί εξυπηρετεί ήδη τάς 
άνάγκας τών 35 ύπεργήρων καί άπορων 
γεροντισσών τού Γηροκομείου μας.

Ή  έκδήλωσίς σας αΰτη άγάπης καί 
ένδιαφέροντος πρός τό έργον ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, δπερ μέ τήν 
βοήθειαν τού Θεού καί τήν Ινίσχυσιν 
φιλανθρώπων έπιτελούμεν, μάς ενθαρ
ρύνει διά τήν συνέχισιν τής προσπάθειας 
μας καί έπέκτασιν αύτής.

Τούτω τω λόγω τά μέλη τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τής ’Αδελφότητος σάς 
ευχαριστούν καί συγχαίρουν υμάς καί τούς 
άνδρας τής ’Αστυνομικής ΔιευΘύνσεως 
διά τήν άνωτέρω έκδήλωσιν, ή όποια 
άποδεικνύει τήν άποστολήν των έν τή 
κοινωνία.

Σάς διαβιβάζομεν έπίσης καί τήν εύ- 
γνωμοσύνην τών περιθαλπομένων είς τό 
"Ιδρυμά μας, αί όποΐαι καί εύχονται δπως 
ό Κύριος δλων μας σάς εύλογή καί ένι- 
σχύη ένα έκαστον ύμών είς τό έργον του.

Μετά πάσης τιμής 
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

*0 Πρόεδρος

¥
’Εθνικόν Σωματεΐον 

«'Η Παιδική Στέγη»
Στέγη Κοώσφηλδ

Πρός τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Γ' Σεπτεμ
βρίου 11,

’Αθ ή ν α ς

’Αξιότιμοι Κύριοι,
Τό Σύμβούλιον τής Παιδικής Στέγης 

Κρώσφηλδ Κερατσινίου μετά μεγάλης 
συγκινήσεως έλαβε γνώσιν τής εύγενοΰς 
δωρεάς σας έξ 20 κουστουμιών καί 20 
φορεμάτουν διά τούς μικρούς μας τρόφι-
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Τρεις δόκιμοι αστυφύλακες προσέφεραν 
έθελοντικώς αίμα, υπέρ της μικρός ασ
θενούς 'Ανθής Κοστίμπα, νοσηλευόμενης 
εις το νοσοκομεϊον 'Αγία Σοφία. Εις την 
φωτογραφίαν δ πατήρ τής ασθενούς κ. 
Νικήτας Κοστίμπας, μετά των αιμοδοτών 
αστυφυλάκων, κατά την στιγμήν τής αι
μοδοσίας.

μους και παρακαλεΐ νά δεχθήτε τάς πλέον 
θερμάς ευχαριστίας του.

Ή  'Ελληνική Κοινωνία, ή όποια οφεί
λει τόσα πολλά εις τό λαμπρόν Σώμα της 
Αστυνομίας, πρέπει νά είναι υπερήφα
νος διά τον άλτρουϊσμόν καί τήν φιλαλλη
λίαν των στελεχών της, μικρόν δείγμα τών 
όποιων άποτελεϊ καί ή εύγενής αΰτη χει
ρονομία πού μαρτυρεί τήν άνωτέρότητα 
τών αισθημάτων σας.

Νά εΐσθε βέβαιοι, ότι στούς άπειρους 
φίλους της ’Αστυνομίας θά προστεθούν 
στο έξης καί οί μικροί μας τρόφιμοι.

Καί πάλιν εύχαριστοϋντες.

Διατελοϋμεν μεθ’ ΰπολήψεως,
Ή  Πρόεδρος Ή  Γεν. Γραμματεύς 

Μαρία Δ. Κουλούρη Νίνα Σάπκα

*

ΙΙρός
Τόν Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πειραιώς

κ. ΑΑΔΙΑΝ Κωνσταντίνον

Κύριε Διευθυντά, είμαι πολύ υπο
χρεωμένος άπέναντι σας καί απέναντι 
τών άστυνομικών τού Πειραιώς διά τήν 
κατανόησιν καί τό ενδιαφέρον πού έδειξαν 
όταν έμαθαν διά τήν σοβαράν ασθένειαν 
τού παιδιού μου, ήλικίας μόλις (6) μη
νών, τό όποιον πάσχει άπό μίαν σοβα
ράν άσθένειαν τών ματιών του, πού μό
νον στό έξωτερικόν θεραπεύεται. Διά τήν 
οικονομικήν βοήθειαν πού μοϋ δώσατε σέ 
χρηματικόν ποσόν τεσσάρων χιλιάδων 
δραχμών (4.000), προερχόμενον άπό 
προσφοράς ’Αστυνομικών της Διευθύν- 
σεως Πειραιώς, καθώς καί τό ενδιαφέ
ρον της σέ χρησίμους συστάσεις σέ διά

φορα ιδρύματα γιά νά τύχω βοήθειας, μοϋ 
έδωσαν τήν δυνατότητα της άμέσου άν- 
τιμετωπίσεως της άσθενείας τού παιδιού 
μου.

Γιά όλα αύτά πού κάνατε, Κύριε Διευ- 
θυντά, έσεϊς προσωπικά, καθώς καί οί 
’Αστυνομικοί της Διευθύνσεως σας, σάς 
απευθύνω χίλια εύχαριστώ.

Με βαθεϊαν έκτίμησιν 
’Ιωάννης Άποστολάκης 

Όδός Μπουμπουλίνας 3η Πολυκατοικία 
Δραπετσώνα— Πειραιώς Τηλ. 4622651

¥

Καθολική ’Αρχιεπισκοπή 
Κερκύρας - Ζακύνθου - Κεφαλληνίας

Προς τόν Άξιότιμον Κύριον Διευθυντήν 
’Αστυνομίας Πόλεων

’Ε ν τ α ύ θ α

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Έπιτρέψατέ μου διά της παρούσης μου 

νά σας έκφράσω τάς πλέον θερμάς μου 
εύχαριστίας διά τήν προσωπικήν σας πα
ρουσίαν καί διά τήν αποστολήν άνδρών 
τής Ύμετέρας 'Υπηρεσίας έπί τή Τελετή 
τής Αιτανείας τής ΑΓΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ, 
πρός δόξαν τού Βασιλέως πάντων ΧΡΙ
ΣΤΟΥ.

ΙΙλήν τών ευχαριστιών μου, έπιτρέψατέ 
μου νά έκφράσω καί τά συγχαρητή
ριά μου εις 'Υμάς καί εις τούς ύφ’ 'Υμάς 
ύπηρετοϋντας άνδρας, διά τήν ένεργόν 
συμβολήν των εις τήν επιτυχίαν τής Τε
λετής ταύτης.

Εύχομαι όπως ό Θείος Διδάσκαλος, 
Θεός τής αγάπης καί τής ειρήνης, έπιδα- 
ψιλεύη άφθονους τάς χάριτας καί εύλο- 
γίας του έφ’ 'Υμών, έπί τής οικογένειας 
σας, έπί τής φιλτάτης μας Πατρίδος 'Ελ
λάδος, έπί τών ’Ιθυνόντων ήμάς καί έπί 
τού κόσμου όλου.

Διάπυρος πρός Κύριον ευχέτης 
’Αντώνιος Ι1ΑΡΘΑΛΙΤΗΣ 

’Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Κερκύρας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Τήν 1 7 - 7 - 7 5  άπεβίωσε ό έν 
ένεργεία ’Αστυνόμος Β' ’Ιωάννης 
Τσάκαλος. 'Η κηδεία του έγένετο 
τήν έπομένην έκ του Ίεροΰ Ναοϋ 
'Αγίου Νείλου Πειραιώς, έτάφη δέ 
εις τό Νεκροταφεϊον της Άναστά- 
σεως. Έκτος των συγγενών καί φί
λων του, τήν κηδεία παρηκολούθησε 
καί ’Αστυνομική αντιπροσωπεία,ήτις 
κατέθεσε στέφανο έπί της σοροΰ του. 
'Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1922 εις τό 
χωρίον Κρινόφυτα Καλαβρύτων. Εις 
τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τό 1947 
ώς άστυφύλαξ. Προήχθη είς τον 
βαθμόν του 'Υπαστυνόμου Β' τό 
1963 καί είς ’Αστυνόμον Β' τό 1972. 
Ύπηρέτησεν είς διαφόρους υπηρε
σίας διεκριθείς διά τήν διοικητικήν 
ικανότητα καί τό ήθος του, άφήκε 
δέ τάς καλλιτέρας τών άναμνήσεων.

'Η στήλη μας έκφράζει προς τούς 
οικείους του μεταστάντος τά θερμά 
συλλυπητήρια. Τό χώμα της Πειραϊ- 
κής γης άς είναι έλαφρόν.

Αίωνία του ή μνήμη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗΣ

Καί άλλος έν ένεργεία συνάδελ
φος έφυγε διά πάντα. Ό  Άρχιφύλαξ 
’Αλέξανδρος Καλλιτέρης. 'Η  κηδεία 
του έγένετο τήν 9 - 7 - 7 5  είς Α' 
Νεκροταφεϊον ’Αθηνών. Πολλοί συγ
γενείς καί φίλοι προέπεμψαν τον 
αείμνηστον συνάδελφον, ειδική δέ
774
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ΦΕΥΓΟΥΝ
άντιπροσωπεία του Άστυν. Σώ
ματος κατέθεσε στέφανον έπί της 
σοροΰ του. Ό  έκλεκτός συνάδελφος 
καί καλός οικογενειάρχης έγεννήθη 
είς Πύργον Κορινθίας τό 1925. Είς 
τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τό 
1945, προήχθη δέ είς Άρχιφύλακα 
τό 1974. Είς τον υπηρεσιακόν του 
βίον υπήρξε πειθαρχικός, έργατικός 
καί προσηνής, είς δέ τόν οικογε
νειακόν στοργικός καί τίμιος.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» έκ- 
φράζουν προς τήν οικογένειαν του 
τά θερμά συλλυπητήρια, εύχονται 
δέ προς τόν υψιστον όπως άναπαύση 
τήν ψυχήν τοΰ αειμνήστου συναδέλ
φου έν σκηναΐς δικαίων.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ

Τραγικόν θάνατον έπεφύλαξεν ή 
μοίρα διά τόν άείμνηστον συνάδελ
φον Αιμίλιον Πολονύφην. Έκτελών 
υπηρεσίαν είς άερολιμένα Ελληνικού 
έφονεύθη ύπό κεραυνού τήν 7 - 8 - 75.

Η κηδεία του έγένετο είς 
ιδιαιτέραν του Πατρίδα, τήν όποι
αν εκτός τών συγγενών καί συγ
χωριανών του παρηκολούθησεν 
αστυν. άντιπροσωπεία, μέ έπικεφα- 
λής τόν 'Υπαστυνόμον Ά  κ. Νικο
λάου Κων/νον, όστις έξεφώνησε 
τόν έπικήδειον καί κατέθεσε στέ
φανον έκ μέρους τοΰ Σώματος. 
Στέφανοι έπίσης κατετέθησαν ύπό 
της Υ.Γ.Α. Αθηνών, τοΰ ΚΗ' τμή

ματος, ώς καί τοΰ ΚΗ' Παρ/τος.
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» διά 

τόν άδόκητον τραγικόν θάνατόν του 
έκφράζουν προς τούς γονείς καί οι
κείους του τά θερμά των συλλυπητή
ρια εύχονται δέ τήν έξ ύψους παρη
γοριάν.

Τό χώμα της πατρικής γής άς 
είναι έλαφρόν.

'Η μνήμη του άς είναι αίωνία.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΑΟ110ΥΛΟΣ

Την 1 1 - 8 - 7 5  έφονεύθη είς τρο- 
χαΐον άτύχημα ό Άστυφύλαξ σκο
πευτής Βασίλειος Βασιλόπουλος,ένώ 
έπέστρεφεν είς Αθήνας άπό τόν 
Βόλον, ένθα έγένοντο σκοπευτικοί 
άγώνες. Τήν κηδείαν του, γενομένην 
τήν 1 2 - 8 - 7 5  έκ τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ 
Αγίου Κων/νου Κολωνοΰ, παρηκο- 
λούθησαν οί συγγενείς του καί οί 
φίλοι του, ώς καί άστυνομική άντι- 
προσωπεια άπό τούς συναδέλφους 
τής σκοπευτικής όμάδος τοΰ τμή
ματος ’Αθλητισμού, μέ έπικεφαλής 
τόν ’Αστυνόμον κ. Κοντογιάννην. 
Έτάφη είς τό Νεκροταφεϊον Περι
στεριού. Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν 
ό Αστυνόμος Α' κ. Ξενάκης, προϊ
στάμενός του, είπών μεταξύ τών 
άλλων καί τά έξής :
«Αγαπητέ Βασίλη»

Άναυδος στέκεται ό άνθρωπος 
έμπρός είς τόν ξαφνικόν θάνατόν σου.

Τό σκληρό αυτό γεγονός, ό θάνα
τος, τόν όποιον θεωροΰμεν ώς άλυ- 
τον μυστήριον τής ζωής, είς τήν 
ίδικήν σου περίπτωσιν γίνεται άκόμη 
μεγαλύτερον μυστήριον, άφοΰ πα
ραμονεύοντας στήν άσφαλτο σε έθέ- 
ρισε στά 25 σου χρόνια

Είναι λυπηρόν, διότι δέν έπρό- 
λαβες ν’ άπολαύσης τούς καρπούς 
τής έπιμόχθου έργασίας σου, διά τό 
καλόν τής υπηρεσίας, τοΰ άθλητι- 
σμοΰ καί τής Πατρίδος καί μάς έδη- 
μιούργησες ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Διότι, προικισμένος μέ σπάνια 
προσόντα, διεκρίνεσο πάντοτε, άρι- 
στος μεταξύ άριστων είς τούς στίβους



τής ζωής καί του αθλητισμού, άγω- 
νιζόμενος πάντοτε μέσα στα πλαίσια 
τοϋ άθλητικοΰ ιδεώδους.

“Ησουν τό καμάρι τής ’Αστυνο
μίας καί ολοκλήρου τής άθλητικής 
οικογένειας, τό μέλλον καί ή ελπίς 
τής Χώρας μας εις την Ελληνικήν 
Σκοποβολήν.

Κατέχομαι άπό βαθυτάτην οδύνην 
καί συγκίνησιν, διότι άνέλαβον ώς 
προϊστάμενός σου εις τήν σκοπευ
τικήν ομάδα τό θλιβερόν καθήκον 
τοΰ υστάτου άποχαιοετισμοΰ σου εις 
τον 1 ψιστον.

’Αλλά κοινή είναι ή άνθρώπινη 
μοίρα.

Μόνον για τον μεγάλο πόνο των 
γονέων, συγγενών καί φίλων σου, 
θά ήμπορούσαμε νά βρούμε παρήγο- 
ρα λόγια, άγαπητέ Βασίλη. “Εφθα- 
σες τώρα έκεϊ, όπου οΐ καλοί καί 
δίκαιοι, όπως έσύ, ευρίσκουν τήν 
«ιωνίαν άνάπαυσιν.

Μόνον ό "Υψιστος, μέ τήν άπέ- 
ραντον καλωσύνην καί παντοδυνα
μίαν του, ήμπορεϊ νά μάς προσφέρη 
παρηγοριάν διά τον τόσον πρόωρον 
καί άδόκητον Θάνατόν σου.

Εΰχόμεθα ή μνήμη σου νά παρα- 
μείνη αίωνία. Τό χώμα τής ’Αττι
κής γής πού θά σέ σκεπάση σέ λίγο 
ας είναι έλαφρόν.

Έ κ  μέρους τής Υ.Σ.Π.Α. τοϋ 
Α.Α.Π. καταθέτω Στέφανον εις 
ένδειξιν τιμής καί εύγνωμοσύνης 
διά τάς προσφερθείσας λαμπράς 
υπηρεσίας σου».

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ

1 2 34 5 6 7 8 9  ΙΟ 11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

1. Πόλις τοϋ Βελγίου εις τήν Δυ
τικήν Φλάνδραν-Ή φροντίς τοϋ 
Θεοϋ διά τά έγκόσμια, πρόβλε
ψή.

2. Τό μεγαλύτερον άλλά καί τό 
πλέον πτωχόν τμήμα τοΰ πλη- 
θυσμοΰ μιας πόλεως ή μιας 
χώρας. —“Ετσι έκαλοϋντο κατά 
τήν άρχαιότητα οί μετημφιε- 
σμένοι χορευταί πού έψαλλον 
πρός τιμήν τοΰ Διονύσου.

3. Διά πολλούς ό δρόμος αύτός 
είναι... δύσκολος - Τά φίλεργα, 
τά ακούραστα.

4. Σημαίνει καί συμπεριφορά. — 
’Επιφώνημα πόνου (άνστρ.).

ό. Προσωπική άντωνυμία (Δυτ.) 
— Πόλις τής ΒΑ Γαλλίας, ιστο
ρική πρωτεύουσα τών Δουκών 
τής Λωραίνης.

6. Τό ύπάρχον — Προηγούμενον 
τοΰ «γιόκ» καταμαρτυρεί, επι
γραμματικούς, τήν... δεινότητα 
τών Τούρκων εις τάς κατά θά
λασσαν έπιχειρήσεις ■— Αιγυ
πτιακή θεότης.

7. Διέκοψαν όλοσχερώς τάς σχέ
σεις των μέ τήν εις Αονδΐνον 
έξόριστον Πολωνικήν Κυβέρ- 
νησιν, κατά τό Β'. Παγκ. Πό
λεμον, όταν ή τελευταία τούς 
κατήγγειλε διά τήν σφαγήν τοΰ 
Κατύν — Τίτλος Άβησσυνών 
φιλάρχων.

8. Προσωπική άντωνυμία β'. προ
σώπου —- Κατά τήν παράδο— 
σιν, κατεστράφη άπό θειάφι καί 
φωτιάν, λόγω τής διαφθοράς 
τών κατοίκων των.

9. “Ητο καί ή Μελπομένη. — Θεω
ρείται ώς τό μεγαλύτερον Ε λ 
ληνικόν Τουριστικόν κέντρον 
(αίτ.).

10. 'Ως τοιαΰτα χαρακτηρίζονται, 
κυρίως, τά πεζοδρομιακά γεγο
νότα ώρισμένων διαδηλώσεων — 
Ό  τίτλος ξένου κινηματογρα
φικού έ'ργου, όπως προφέρεται 
είς τήν «μητρικήν» του γλώσ
σαν, εις τό όποιον πρωταγωνι
στής ήτο ό Μ. Μπράντο.

11. Προσωνυμία τοΰ Δημιουργοΰ 
τοΰ κόσμου. — 'Ομοιωματικόν 
τής καθομιλουμένης.

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Ό  ιστορικός, ώς διετυπώθη ύπό 

τών Μάρξ καί “Ενγκελς, άπο- 
τελεϊ τήν βάσιν τοΰ πολιτικο
κοινωνικού συστήματος τοΰ σο
σιαλισμού. ·—■ Τό καλάμι καί τό 
καλέμι τά έχουν κοινά (άντι- 
στρόφως).

2. Γίνεται άπό τεμάχια χοιρινού 
κρέατος— Ποδοσφαιρικός ό
ρος.

3. Δένδρα καί οί καρποί των —Ί -  
σοΰτο μέ τό 1 /8 τοΰ έμπορι- 
κοΰ πήχεως.

4. Προϋποθέτει κίνδυνον. — Θρη
σκευτικός καί στρατιωτικός ή- 
γέτης καί πρώτος νομοθέτης 
τοΰ Έβραϊκοΰ λαού.

5. Εθνικός εύεργέτης (έπών.) — 
Ή  τέχνη Άγγλοπρεπώς.

6. Οί δορυφόροι τοΰ.. «Σ» — Με
ταφορικούς σημαίνει ταραχή. — 
Προηγείται τοΰ ονόματος Α 
γίων (δημ.).

7- Παραπέμπει — Γνωστός Γαλ
λικός οίκος μόδας.

8. Πόλις τής Μακεδονίας, γνω
στόν κέντρον έριουργικής βιο- 
μηχανίας. — Ξενικός τίτλος εύ- 
γενείας.

9. Ό  κακοήθης άναφέρεται μέ τον 
γενικόν όρον «καρκίνος» (γεν.) 
— "Ο,τι καί τό 9β όριζοντίως 
(όνομ.).

J0. Πρωτεύουσα τοΰ Β. Βιετνάμ 
(άντιστρ.) Παλαιόν άξέχαστον 
ξένον τραγούδι, άποδοθέν καί 
εις τά Ελληνικά, ό τίτλος τοΰ 
οποίου είναι καί ονομασία μουσι
κού οργάνου.

11. Ή  χώρα τοΰ Αίήτου — Είς τήν 
αιτιατικήν, ή μεθοδική διαδι
κασία, διά τής οποίας έξακρι- 
βώνεται ή χημική σύνθεσις καί 
αί φυσικαί ιδιότητες μετάλλων 
καί κραμάτων (Τεχν.).

(Ι.Κο.)

II ΛΥΣΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
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Η ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗ
Οί Δόκιμοι Άρχιφύλακες μετά του 

Υποδ/το'· των Άστυν. Σχολών κ. 
’Αβραάμ, του κοσμήτορος της Σχο
λής κ. Κοκκίνου καί των άξ /κών εκ
παιδευτών έπραγματοποίησαν εκ
παιδευτικήν καί ψυχαγωγικήν έκδρο- 
μήν εις Κρήτην. 'Η άναχώρησις έγέ- 
νετο έκ Πειραιώς, διά του οχημα
ταγωγού «ΚΥΔΩΝ» μέ άφιξιν εϊς 
τον λιμένα Σούδας καί έκεΐθεν διά 
λεωφορείων εις Χανιά. Εις Χανιά οί 
δόκιμοι Άρχιφύλακες-έπεσκέφθησαν 
τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον, τον 
ιστορικόν ναόν τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
τον μεσαιωνικόν φάρον, τό Φρούριον 
Φιρκά, όπου τήν Ιην Δεκεμβρίου 
τοΰ 1913 ΰψώθη ή 'Ελληνική ση
μαία, κ.ά. άξιοθέατα. ’Ακολούθησε 
έπίσκεψις εις τό Άκρωτήρι, εις τό 
Μνημεΐον της Ελευθερίας, τούς 
τάφους τών Βενιζέλων καί τό ιστο
ρικό μοναστήρι τοΰ Προφήτου Ή - 
λία. Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας 
οι εκδρομείς έπεσκέφθησαν τό χω
ριό Μπουρνιές, γενέτειρα τοΰ Έλευθ. 
Βενιζέλου καί τον Θέρισσον, όπου 
τό 1905 έκηρύχθη ή Έπανάστασις 
της Ένώσεως της Κρήτης μετά 
της Ελλάδος.

'Η επομένη ήμέρα κατηναλώθη 
εϊς έπίσκεψιν τοΰ μνημείου Άλι- 
κιανοϋ, άνεγερθέντος προς τιμήν 
τών πεσόντων κατά τήν μάχην της 
Κρήτης, τοΰ περιφήμου Φαραγγιού 
τής Σαμαριάς, τοΰ άεροδρομίου τοΰ 
Μάλεμε, τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας 
Κρήτης καί τοΰ Μνημείου τών πε
σόντων κατά τήν μάχην τής Κρήτης 
Εύελπίδων, εϊς Καστέλλιον Κισά- 
μου.

'Η τρίτη ήμέρα τής εκδρομής έ- 
καλύφθη μέ έπισκέψεις εϊς τά άξιο
θέατα τοΰ Ρεθύμνου καί τής περιο
χής του. Τό Ένετικό κάστρο Φορ- 
τέτζα, τό Μουσείο, ή Μονή τοΰ 
Άρκαδίου, ή Φαιστός καί ή Μονή 
Παναγία Καλυβιανή, ήσαν μερικά 
από τά σπουδαιότερα. Εις τήν Μονήν 
Καλυβιανής ύπεδέχθη τούς εκδρο
μείς άστυνομικούς ό Σεβ. Μητρο
πολίτης Γορτύνης καί ’Αρκαδίας 
κ.κ. Τιμόθεος, ό όποιος καί τούς 
ενημέρωσε, διά τά λειτουργοΰντα 
εκεί ευαγή ιδρύματα, άπευθύνας 
συγχρόνως παραινέσεις, διά τήν ά- 
ψογον έκτέλεσιν τοΰ ύψηλοΰ των 
καθήκοντος. Τον Σεβασμιώτατον ηύ- 
χαρίστησεν έκ μέρους τής Σχολής ό

κ.'Υποδιοικητής. Μετά τήν έπίσκεψιν 
τής άρχαίας Γόρτυνος ,τήν έπομένην 
οι εκδρομείς εφθασαν εϊς 'Ηράκλειον 
μέ έπισκέψεις τής Κνωσσοΰ, όπου 
έξενάγησεν ό. ενωμοτάρχης κ. Που- 
λάκης, τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου, 
τών Ένετικών τειχών, τοΰ Μητρο- 
πολιτικοΰ ναοΰ κ. ά.

Τις έπόμενες δύο ήμέρες έπραγμα- 
τοποιήθησαν έπισκέψεις εϊς τό όνο
μαστόν όροπέδιον Λασηθίου μέ τάς 
χιλιάδας τών άνεμομύλων, εϊς τό 
Δίκταιον "Αντρον, όπου κατά τήν 
μυθολογίαν έγεννήθη ό Ζεύς, εϊς Φοι- 
νικοδάσος, 'Ιεράπετραν κ.ά. Τό εσπέ
ρας τής τρίτης ήμέρας οί εκδρομείς 
άνεχώρισαν διά Πειραιά, άφηχθέ- 
ντες τό πρωί τής έπομένης. Χάρις 
εις τήν άρτίαν όργάνωσίν της, ή εκ
δρομή επέτυχε πλήρως, έπιτευχθέ- 
ντων τών εκπαιδευτικών καί ψυχα
γωγικών στόχων της. Έκτος αύτοΰ, 
άπετέλεσε γιά τούς δοκίμους Άρχι- 
φύλακας καί μία άπό τις πιο ωραίες 
άναμνήσεις τής μαθητικής των ζωής.

ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

Δόκ. Άρχιφύλαξ




