


"Επιβλητικός^ ύπήρξεν ό έψετεινός εορτασμός επί τη "Εθνική Έπετείψ της 25ης Μαρτίου 1821. Εις την μεγαλειώδη 
παρελασιν' των ένοπλων Δυνάμεων, σνμμετέσχε ή "Αστυνομία Πόλεων διά τών μηχανοκινήτων καί πεζοπόρων Τμημά- 
των της. Επάνω: Τεθωρακισμένα οχήματα τής Μηχανοκινήτου 'Υποδ /νσεως παρελαύνουν ενώπιον τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας κ. Τσατσου. Κάτω. Σχηματισμός μοτοσυκλετιστών τής Τροχαίας ’Αθηνών και περιπολικών αύτοκινήτων.



ίο mHNvmn της πνπςτπςεος

« . . .  Μή έκθαμβεϊσθε. Ίησοϋν, ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν 
Έσταυρωμένον ήγέρθη, οϋκ εστιν ώδε ϊδε 6 τόπος όπου ε- 
θηκαν αυτόν, άλλ' υπάγετε, είπατε τοϊς μαθηταΐς αύτοϋ. . .»

Οί καμπάνες τής Άναστάσεως θά αναγγείλουν σέ λίγες ήμερες καί πάλι τό μεγάλο, τό πρωτά
κουστο γιά τήν ανθρωπότητα μήνυμα. Μέσα σέ ένα πανέμορφο συμβολικό άπριλιάτικο περιβάλλον, 
μέσα σέ χείμαρρο άναγεννήσεως καί πλημμύρα φωτός, θά ξετυλιχθή ξανά εφέτος τό θαύμα τής έγέρ- 
σεως καί τής σωτηρίας τού άνθρώπου.

Ή  ψυχή των ανθρώπων, τών άνθρώπων όλης τής γής, θά ν’ άγαλλιάση καί πάλι μέ τήν ευ
λαβική άναπόλησι τού ξανθού Ναζωραίου, πού κύλισε τήν βαρειά πέτρα τού τάφου, γιά νά πατήση 
τό θάνατο καί νά γίνη άληθινός Υιός τού Θεού. Μέ τήν Άνάστασι τού Χριστού, θά φούντωσή μαζΰ 
μέ τ’ άνοιξιάτικα λουλούδια καί ή ρίζα τής πίστεως, πού κάποτε κάποτε μαραίνεται, άπό τό λίβα τής 
σύγχρονης τυφλής βίας. Είναι αλήθεια, πώς τό μήνυμα τής έγέρσεως τού Θεανθρώπου ζεσταίν^ τήν 
πίστη, φλογίζει τις καρδιές, γιγαντώνει τις ελπίδες. Καί ή πίστη άποτελεϊ χωρίς άλλο τή χρυσή αφε
τηρία, γιά νά κερδίσουμε τή μάχη τής ζωής, πού τόσο άνιση καί σκληρή εμφανίζεται, ιδίως στους 
δύσκολους καιρούς πού περνάμε. "Ας είναι αύτή ή πίστη νά δώση κουράγιο στό σύγχρονο άνθρωπο, 
ώστε νά βρή στό θείο λιμάνι παραμυθία καί γαλήνη.

Τό Άγγελμα τής Άναστάσεως, μαζί μέ τό σπάσιμο τών δεσμών άπό τόν Διδάσκαλο τής Να
ζαρέτ, άς φέρη στόν καταπτοημένο κόσμο τήν άπελευθέρωσι άπό τά πλέγματα τού φόβου, τής άπαγο- 
ητεύσεως καί τής απαισιοδοξίας. Ά ς  δώση τό μεγάλο περιεχόμενο τής θεοποιήσεως τού Χριστού, 
ώστε ή σημερινή άνθρωπότητα, νά άπαλλαγή άπό τήν καταδυνάστευσι τής ύλης, πού τή ζώνει ολο καί 
πιό άπειλητικά, οδηγώντας την σέ δρόμους σκολιούς μέ τήν ψευδαίσθησι μιας επικίνδυνης άφθονίας, 
Οί καμπάνες τής Άναστάσεως, πρέπει νά σπάσουν τό φράγμα τών άμφιβολιών πού κατατρύχουν τήν 
οικουμένη καί νά πείσουν τούς λαούς, πώς πάνω άπό τούς εμπόρους τού μίσους, τής αδικίας καί τού 
θανάτου, υπάρχει ή ατράνταχτη θέλησίς του$νά ζήσουν άγαπημένοι καί μονιασμένοι στή φιλόξενη 
φλούδα τής γής. Είναι άνάγκη νά πιστέψουν οί άνθρωποι, πώς στό τέλος τό δίκηο θά νικήση τήν αδι
κία, πώς ή αλήθεια θά ύπερισχύση τής ύποκρισίας. Είναι αυτό τό μεγάλο δίδαγμα, τό ύψηλό νόημα 
τής έβδομάδος τών Παθών τού Κυρίου. Μελετώντας τήν πορεία τού Χριστού πρός τό Σταυρό, βλέπου. 
με, πώς ’Εκείνον, πού άντιπροσώπευσε τήν άλήθεια καί τήν αγάπη, Τόν κρέμασαν οί ύποκριτές καί 
καμώθηκαν γιά μιά στιγμή καί ήσύχασαν καί καμάρωσαν τόν θρίαμβό τους. Τούτο δμως ήταν άκριβώς 
καί τό μεγάλο λάθος τους. Δεν εννόησαν οί άφρονες, πώς καί μ’ ένα καί μέ δύο καί μέ περισσοτέρους 
θανάτους ή άλήθεια δέν ένταφιάζεται. Ό  μεγάλος Θεός, πού νίκησε τό θάνατο καί ελευθέρωσε τών 
άνθρώπων τό γένος, έδωκε στούς υποκριτές δλης τής γής, όλων τών αιώνων, τό ισχυρό ράπισμα. Τούς 
έδίδαξε καί τούς διδάσκει άκόμα, οτι ή αλήθεια στό τέλος θριαμβεύει, γιατί υστέρα άπό τό Γολγοθά 
ακολουθεί φωτεινή ή Ανάσταση.

ΣΑΡ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυν. Αλ



ΗΜΕΡΗΣΙ ΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ΕΠΙ  ΤΗ, Ε Π Ε Τ Ε Ι Ω ,  Τ Η Σ  2 5 ΗΣ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1821
A. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Τήν μακράν καί ένδοξον άνά τούς αιώνας πορείαν τοϋ Ελληνικού ’Έθνους καταυγάζει πλήθος 
ιστορικών γεγονότων, τά όποια αποτελούν τήν συνισταμένην της πολιτιστικής άκμής καί τής ηθικής 
καί πνευματικής ισχύος τού Ελληνισμού.

Τά γεγονότα αύτά, ΐστανται ενώπιον τής Ιστορίας ώς άψευδεϊς μάρτυρες τής φυλετικής ένό- 
τητος καί τής συνεχείας τού Ελληνικού ’Έθνους, καί παραμένουν διεθνώς, φωτεινά δείγματα φιλοπα
τρίας καί άγάπης προς τήν ελευθερίαν.

Περισσότερον παντός άλλου ιστορικού γεγονότος, τάς καρδίας τών Ελλήνων συγκινεΐ καί φλο
γίζει ή Έπανάστασις τού 1821, ή οποία έσήμανε το τέλος μιας μακροχρονίου δουλείας καί τήν άπαρχήν 
τής εθνικής μας άναγεννήσεως.

Ύπερήφανον το Πανελλήνιον στρέφεται προς τάς ήρωικάς μορφάς τών άγωνιστών τού «21», 
οΐ όποιοι, μέ μόνα εφόδια τήν άγάπην προς τήν Πατρίδα καί τήν ελευθερίαν καί μέ οδηγόν των τήν πί- 
στιν προς τον Θεόν, έξηγέρθησαν κατά τού βαρβάρου κατακτητοΰ, διά νά επαναφέρουν τήν ελευθερίαν 
εις τό πανάρχαιον λίκνον της.

'Υπήρξαν, οί ήρωες εκείνοι, μαχητικοί έκφρασταί τών πόθων καί τών έλπίδων γενεών ολοκλή
ρων Ελλήνων, οί όποιοι άνέμενον το σύνθημα διά νά ριφθοΰν εις τον ύπέρ πάντων άγώνα.

Γνήσιοι άπόγονοι τών ένδοξων Ελλήνων τού Μαραθώνος, τών Θερμοπυλών καί τής Σαλαμΐνος 
συνέθεσαν μέ τήν φλόγα τής ψυχής των, μέ τήν άπαράμιλλον άγωνιστικότητα καί μέ τό αίμα των, ένα 
έκ τών πλέον συγκλονιστικών, εις παγκόσμιον κλίμακα, γεγονότων τού 19ου αΐώνος.

'Η  ’Αλαμάνα, ή Γραβιά, τό Μανιάκι, τό Μεσολόγγι, έδωσαν τό μέτρον άγωνιστικότητος καί 
ύπερτάτης θυσίας διά τήν ελευθερίαν τής Πατρίδος.

Τό βαθύτερον νόημα τού άγώνος έκφράζεται διά τού δραματικού όσον καί ήρωϊκοΰ συνθήματος 
«Ελευθερία ή θάνατος». Εις τούτο συμπυκνοΰται τό πνεύμα τού «21», ή ήθική δύναμις τού όποιου έκτεί- 
νεται πέραν τών ορίων τού Ελληνικού χώρου καί παραδειγματίζει τούς λαούς όλου τού κόσμου. Είναι 
ή άδιάψευστος έπιβολή τού πνεύματος έπί τών δυνάμεων τής βίας καί τού σκότους.

Κατά τήν σημερινήν επέτειον τής ’Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, στρέφομεν μέ εύλάβειαν καί εύ- 
γνωμοσύνην τήν σκέψιν μας, προς τάς σεπτάς σκιάς τών ενδόξων έκείνων πατέρων μας καί ύποσχόμεθα 
δτι θά περιφρουρήσωμεν πάση θυσία δ,τι εκείνοι διά τών άγώνων των μάς έξησφάλισαν.

Άτενίζομεν επίσης, μέ άγάπην καί στοργήν τό δράμα τών Κυπρίων άδελφών μας καί τούς δια- 
βεβαιοΰμεν, δτι συμπαριστάμεθα όλοψύχως εις τον άγώνα των διά τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας των.

’Αξιωματικοί, 'Υπάλληλοι καί λοιπά δργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής ’Αγροφυλακής. 
Τό άθάνατον πνεύμα τού «21» ας καθοδηγή τάς σκέψεις δλων μας κατά τήν παρούσαν φάσιν τής ’Εθνικής 
μας ζωής καί ας άποτελή πηγήν εθνικής ύπερηφανείας καί αισιοδοξίας δι’ εν εύτυχέστερον καί ειρηνικόν 
μέλλον.

Ζήτω τό ’Έθνος Ζήτω ή 25η Μαρτίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Β. ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

’Αξιωματικοί, Κατώτεροι ’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί 'Υπάλληλοι.
'Ο Ελληνισμός σύσσωμος εορτάζει σήμερον τήν ’Επέτειον τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας. 

Στρέφει εύλαβώς τήν μνήμην του προς τον τιτάνιον άγώνα τών προγόνων του, διά τον λυτρωμόν 
τού γένους έκ τού Τουρκικού ζυγού.

Άποτίει φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τούς ήρωας καί μάρτυρας τής ’Εθνικής άποκατα- 
στάσεως.

m

ι



Καί υπόσχεται προς τάς μυριάδας των υπέρ της ελευθερίας-της Πατρίδος νεκρών του, ότι εις ού- 
δένα βάρβαρον θά έπιτρέψη να μολύνη τήν πατρώαν γην.

Έ πί τέσσαρας αιώνας τό Ελληνικόν Έθνος έστέναζε ύπό την άδυσώπητον καί στιγνήν τυραν
νίαν τών Τούρκων.

Τό όραμα τών Ελλήνων διά τήν άποτίναξιν της τυραννίας εθελγε τάς ψυχάς των καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής μακρας δουλείας των. Καί πολλάκις έξηγέρθησαν άνεπιτυχώς κατά του μισητού δυνάστου 
καί έκόρεσαν τήν δίψαν του μέ έκατόμβας αίματος, διότι έναντι αύτοΰ ήσαν άπείρως όλιγαριθμότεροι 
καί κυρίως έστεροΰντο στρατιωτικής όργανώσεως καί στοιχειώδους οπλισμού.

Τό πλήρωμα του χρόνου ήλθε τήν 25ην Μαρτίου 1821, μεγάλην εορτήν τής ’Ορθοδοξίας. Ή  
φουστανέλλα καί τό ράσον έ'γιναν λάβαρα καί σημαϊαι. ’Αρματολοί καί κλέφτες, Επίσκοποι καί Καλό- 
γηροι έγιναν μεγάλοι πολέμαρχοι.

Εις τήν ‘Αγίαν Λαύραν ό ’Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός εύλογεϊ τούς πολεμιστάς καί 
τά όπλα των.

‘Η σάλπιγγα ήχησε τον θούρειον του Ρήγα Βελενστινλή καί ό παιάν «Ελευθερία ή Θάνατος» 
έψάλη άπό όλους τούς "Ελληνας, μικρούς καί μεγάλους, γέρους καί νέους, άνδρας καί γυναίκας.

‘Ο άγων υπήρξε μεγαλειώδης. ‘Η άποφασιστικότης καί ή άνδρεία τών Ελλήνων άπεδείχθησαν 
διά μίαν άκόμη φοράν άπαράμιλλοι. Οί ολίγοι καί άοπλοι κατέβαλαν τούς πολλούς καί πάνοπλους. Οί 
αύτοδίδακτοι οπλαρχηγοί καί καπεταναϊοι έξηυτέλισαν τούς έπηρμένους καί κενοδόξους στρατηγούς του 
έχθροϋ. *Η άνωτερότης τής Ελληνικής Φυλής παρέλυσε τάς χαύνους άγέλας τοϋ κατακτητοϋ. ‘Η άρετή 
καί ή γενναιότης ύπερίσχυσαν τής δολιότητος, τής μοχθηρίας καί τής άπανθρωπίας τών βαρβάρων. 
Ό  Δαυίδ ένίκησε τον Γολιάθ. Καί ό ήλιος τής ελευθερίας διέλυσε τό σκότος τής μακρας δουλείας καί 
έθέρμανε τάς ψυχάς τοϋ πολυπάθου άλλ’ ΰπερηφάνου Ελληνικού Λαοΰ.

Ή  ’Εθνική έλευθερία κατεκτήθη είς πείσμα τών ισχυρών τής έποχής έκείνης μόνον μέ τήν άδάμα- 
στον θέλησιν, τον ύπεράνθρωπον ήρωϊσμόν καί τήν άνυπολόγιστον εθελοθυσίαν τών προγόνων μας. 
Ή  οδός τής ’Εθνικής άποκαταστάσεως υπήρξε μακρά καί πολυαίμακτος.

‘Η προνομιούχος γεωγραφική θέσις καί τό πνευματικόν μεγαλεϊον τής Παναρχαίας Πατρίδος 
μας, προεκάλεσαν άείποτε τον φθόνον καί τάς κατακτητικάς ορέξεις τών ποικιλονύμων καί ποικιλοχρώ- 
μων τυράννων καί βαρβάρων.

Καί ήδη παριστάμεθα μάρτυρες μιας νέας ’Εθνικής τραγωδίας. ‘Η άπό άρχαιοτάτων χρόνων 
Ελληνική Κύπρος ολίγον μετά τήν άπόκτησιν τής ελευθερίας καί άνεξαρτησίας της διά τών θρυλι
κών άγώνων τών τέκνων της, έδέχθη τήν βάναυσον Τουρκικήν έπίθεσιν. Οί άδελφοί μας Κύπριοι σχεδόν 
άοπλοι ύπέστησαν τήν γνώριμον βαρβαρότητα καί άπανθρωπίαν τών Τουρκικών ορδών. Καί τό ήμισυ 
σχεδόν τής Νήσου τελεί ύπό τήν φρικτήν κατοχήν τοϋ άναλγήτου κατακτητοϋ.

Οί "Ελληνες τής μητρός Πατρίδος ήνωμένοι ύπό τήν άξίαν πολιτικήν των ήγεσίαν καί τήν ’Αρ
χηγίαν τοϋ πεφωτισμένου Πρωθυπουργού των, έχουν έστραμμένα τά βλέμματα καί τήν ψυχήν των προς 
τον δεινώς δοκιμαζόμενον Ελληνισμόν τής Κύπρου. Συμπάσχουν εις τήν δυστυχίαν του καί τοϋ συμπα- 
ρίστανται μέ δλας των τάς δυνάμεις. Μέ τήν έπιβαλλομένην σύνεσιν, αύτοκυριαρχίαν καί αποφασιστι
κότητα παρακολουθούν δλας τάς φάσεις τής Εθνικής αυτής περιπετείας καί είναι έτοιμοι νά έκπληρώ- 
σουν τό ’Εθνικόν των χρέος.

’Αξιωματικοί, Κατώτεροι ’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί υπάλληλοι.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό τής ίδρύσεώς του, ίσταται είς τήν πρωτοπορίαν τών 

’Εθνικών καί Κοινωνικών άγώνων. Μείνατε πιστοί είς αύτήν τήν ώραίαν παράδοσιν καί υπηρετήσα
τε μέ άφοσίωσιν τήν ιδέαν τής ’Εθνικής Ένότητος, ή οποία είναι άπολύτως αναγκαία διά τήν μεγα- 
λουργίαν τοϋ "Εθνους.

Όπλισθήτε μέ τήν δύναμιν τής καρτερίας καί αισιοδοξίας καί προσφέρατε προς τήν Πολιτείαν 
καί τον Ελληνικόν Λαόν προθύμως καί άγογγύστως τάς πολυτίμους υπηρεσίας σας.

Έμποτισθήτε «μέ τ ’ άθάνατο κρασί τοϋ 21» καί διατηρήσατε, έν είδει παραφυλακής, εις τήν ψυχήν 
σας τάς ύψηλάς παρακαταθήκας καί τά μεγαλειώδη διδάγματα τών ήρώων καί μαρτύρων τής Έπανα- 
στάσεως τοϋ 1821, οί όποιοι μέ τήν θυσίαν των μάς έχάρισαν τήν ζωογόνον καί άτίμητον Εθνικήν ’Ελευ
θερίαν.

Ζήτω τό "Εθνος. Ζήτω ή 25η Μαρτίου 1821 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ



ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΙΑΣ κ.κ. ΓΕΡ Μ Α ΝΟ Υ

Λυριομοί 
G i o  θ ε ί ο  Δράμα

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ 
ΚΑΙ Μ ΕΓΑ Λ Η Ν  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ

« Μ ε ίζ ο ν α  τ α ύ τ η ς  άγάττη ν ο ύ δ ε ις  εχει, ϊν α  τ ις  τ η ν  ψυ

χ ή ν  αύτοΟ θή ΰττέρ τ ω ν  φ ίλ ω ν  α ΰ το ΰ » .

ΝΟΕΡΩΣ τάς ήμέρας αύτάς ίστάμεθα 
εις τόν άγιώτατον καί ίερώτατον τό
πον ολοκλήρου τής γης. 'Ιστάμεθα 

έπί τοϋ λόφου τοϋ Γολγοθά, όπου ό Λυ
τρωτής καί Σωτήρ ήμών, μέ τό Πανάγιον 
Αίμα Του, έξηγόρασεν έκ τής κατάρας 
του Νόμου, τό ανθρώπινον γένος.

Ίστάμεθα έπί τοϋ λόφου, έκ τοϋ όποιου 
έπήγασεν ή αθανασία, καί έβλάστησεν ή 
σωτηρία, ήτις ήλευθέρωσε τόν άνθρωπον 
άπό τά βάραθρα τής κακίας καί τής φθο
ράς.

Έ πί τοϋ λόφου αύτοΰ έσημειώθη ή αι
ώνια νίκη κατά τής άμαρτίας, καί των 
σκοτεινών δυνάμεων τοϋ "Αδου.

Έ ν μέσφ ίεράς σιγής καί μυστηριώδους, 
ό Ένανθρωπήσας Θεός, αγωνίζεται έπί 
τοϋ Σταυροϋ, τόν τελευταΐον αγώνα τοϋ 
Θριάμβου.

Αί Πανάχραντοι χεΐρες Του, πού έ- 
σκόρπισαν άφθόνως τήν ευλογίαν, τήν 
ζωήν καί τήν χαράν, ύπέμειναν τούς ή
λους έπί τοϋ μαρτυρικού ξύλου.

Τό Πανάγιον στόμα Του, μένει κλει
στόν άπό τήν αδυναμίαν τοϋ θανάτου.

Τό τίμιον Αίμα Του είναι τό λυτήριον

αίμα, πού ήλευθέρωσεν ήμάς άπό τά 
πάθη.

Τό Αίμα τοϋτο έζωοποίησε τόν νεκρω- 
θέντα άνθρωπον. ’Από τήν αίματωμέ\’ην 
χλαμύδα τοϋ Ίησοϋ, έμπνέεται ή αύτα- 
πάρνησις καί ή αύτοθυσία πρός κάθε 
ιδανικόν!

Τό χυθέν αίμα έπί τοϋ Γολγοθά διά τήν 
σωτηρίαν τοϋ κόσμου, άποτελεΐ τό κέν- 
τρον τής άπολυτρώσεως, άνακαινίζει τήν 
άνθρωπότητα, έξαγνίζει καί καθαίρει 
αύτήν.

Ό  ’Αναμάρτητος διά τοϋ μαρτυρικού 
Αύτοϋ αίματος, προσφέρει τήν ύψίστην 
θυσίαν, τήν θυσίαν τής ιδίας Αύτοϋ ζωής.

«Μείζονα ταύτης άγάπην ούδεις εχει, 
ϊνα τις τήν ψυχήν αύτοϋ θή υπέρ τών φί
λων αύτοϋ».

Ά ν  τό αίμα τοϋ "Αβελ φωνάζει κατά 
τοϋ άδελφοκτόνου Κάΐν πρός τόν Ού- 
ρανόν, πόσον δυνατώτερα φωνάζει τό 
Αίμα τοϋ Άναμαρτήτου Εσταυρωμένου 
κ^τά τών θανατούντων Αυτόν, καί κατά 
τών διαβολέων καί συκοφαντών, καί 
κατά τοϋ άχαρίστου λαοϋή!

Τοϋ άθώου τούτου Αίματος ένοχοι εί-

μεθα καί ήμεϊς, έφ’ όσον δέν συγκινού- 
μεθα άπό τήν άπειρον άγάπην Του. Διότι 
μόνον άπό άγάπην πρός ήμάς έγινεν άν
θρωπος, καί άνέβη εις τόν Γολγοθάν.

Μόνον άγάπη ένεψύχωνε τόν τελευ
ταΐον παλμόν τής καρδίας Του. Μόνον 
άδολος, ιερά, ύπερκοσμία, άγάπη έκίνη 
Αύτόν, ΐνα λυτρώση τόν άνθρωπον έκ 
τής άμαρτίας καί τοϋ σκότους, καί τοϋ 
χαρίση τήν εύλογημένην Αιωνιότητα. 
Διότι έχομεν δύο αιωνιότητας, τήν εύλο
γημένην πλησίον τοϋ Θεοϋ, καί τήν κα- 
τηραμένην τοϋ διαβόλου.

Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ! !  Άναβλέψατε πρός 
τό άχανές, καί παρατηρήσατε ύπεράνω 
τών νεφελών, καί θαυμάσατε τήν άγάπην 
Του, ή όποια περιλαμβάνει όλους τούς 
άνθρώπους, μέχρι τής Δευτέρας Παρου
σίας.

Ή  άγάπη Του, αίωνία, άπειρος καί άκέ- 
νωτος περιλαμβάνει τούς σταυρωτός Του, 
περιλαμβάνει τούς κακούργους, περιλαμ
βάνει τούς άμαρτωλούς, περιλαμβάνει 
όλόκληρον τήν άνθρωπότητα, καί τήν 
καλύπτει μέ τήν χλαμύδα τής μακροθυμίας 
Του.

Μέ τό σάλπισμα τής άγάπης έμπνέε- 
ται ό σεβασμός πρός τούς νόμους, ή δι
καιοσύνη καί ή αύταπάρνησις διά τόν 
πλησίον. Μέ τό κήρυγμα τής άγάπης, έ- 
μποδίζεται ή διαφθορά καί χαλιναγωγεί
ται ή κοινωνική σηψαιμία.

"Οπου λατρεύεται ό Εσταυρωμένος, 
έκεΐ ή έλπίς τοϋ λαοϋ, έκεϊ ή σωτηρία τής 
οικογένειας, έκεΐ ή έξύψωσις τοϋ άτόμου.

Τήν άλήθειαν ταύτην όμολογοϋν καί οί 
έχθροί τοϋ Ίησοϋ, καί διακηρύττουν ότι, 
ή λατρεία Του ούδέποτε θά παύση νά κα- 
τακλύζη τόν κόσμον, τά πάθη του νά προ- 
καλοϋν πηγάς δακρύων, καί νά συγκινοϋν 
τήν σκληροτέραν καρδίαν, καί οί αιώνες 
νά εύαγγελίζωνται εις τούς άνθρώπους 
τάς σωτηριώδεις άρχάς τοϋ Εύαγγελίου.

’Αλλ’ ήμεϊς σήμερον οί οπαδοί Του, 
πώς άνταποκρινόμεθα πρός τήν άγάπην 
Του; Άνήκομεν εις τήν μερίδα τών έκλε- 
κτών, ή εις τήν μερίδα τών σταυρωτών 
Του;

Διότι αί άμαρτίαι μας καί τά άθλια έργα 
μας συνεσταύρωσαν έκεΐ τόν Κύριον, καί 
κάθε ήμέραν σταυρώνουσιν Αύτόν. Πάσα 
παράβασις τοϋ ήθικοΰ Νόμου είναι καί
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ένα όξύτατο καρφί εις τήν καρδίαν τοΰ 
Εσταυρωμένου.

Πας πόλεμος κατά τής άληθείας καί 
πάσα κακία, είναι ράπισμα κατά τής άγά- 
πης τοΰ Ίησοϋ.

Κάθε αισχρά έπιθυμία είναι ϋβρις κατά 
τοΰ Δημιουργοΰ καί Λυτρωτοϋ ήμών.

Καί περισσότερον συγκεκριμένως.
Ό ταν ό Χριστιανός θυσιάζει τήν άλή- 

θειαν καί τήν δικαιοσύνην εις τόν βωμόν 
τής χρυσομανίας, δέν διαφέρει άπό τόν 
’Ιούδα, δστις έπρόδωσε τόν Θειον Διδά
σκαλον, άντί τριάκοντα άργυρίων.

Ό ταν ό Χριστιανός παραμερίζει τάς 
θρησκευτικός του πεποιθήσεις καί άλη
θείας τοΰ Εύαγγελίου, διά νά μή χάση τήν 
προστασίαν των ισχυρών καί γιά νά δια- 
τηρήση τήν θέσιν του καί τούς τίτλους 
του, είναι προδότης τοΰ Λυτρωτοϋ καί 
στραγκαλιστής τοΰ αισθήματος τής ευ
γνωμοσύνης.

Δυστυχώς καί σήμερον σφαγιάζεται 
ύπό πλείοτων χριστιανών ή άλήθεια, καί 
καταπατεΐται τό δίκαιον, καί υβρίζεται ή 
άγάπη.

Ή  δίψα τοΰ χρήματος, ή μανία τής δό-

ξης καί ή άχαριστία πρός τόν Θεόν, έ
χουν πλημμυρίσει τήν κοινωνίαν, πού λέ
γεται καί χριστιανική.

Καί ώς έκ τούτου έσκληρύνθη ή καρ- 
δία μας καί ήμβλύνθη ή συνείδησίς μας, 
τόσον φοβερά είναι ή δύναμις τής αμαρ
τίας! ’Αλλά άς μή άπελπισθώμεν.

'Ας μελετήσωμεν συντετριμμένοι τήν 
καρδίαν τοΰ λυτρωτοϋ, καί άς μάθωμεν, 
ότι άνήλθεν έπί τοΰ Σταυροΰ άπό άγάπην 
πρός ήμάς, άπό μακροθυμίαν καί φιλαν
θρωπίαν.

Καί ή μακροθυμία Του μάς πληροφορεί 
ότι «οί πιστεύοντες εις Αυτόν, δέν χάνον
ται, άλλ’ έχουν ζωήν αιώνιον»!

Ό  έπί τοΰ Σταυροΰ μέγας Άρχιερεύς, 
περιλαμβάνει εις τήν καρδίαν Του πάσαν 
ψυχήν πιστεύουσαν, υψώνει τάς πύλας 
τοΰ Ούρανοΰ πρός όλους καί δείχνει έκεϊ 
τά άγαθά τά όποια ήτοίμαοε διά τούς άγα- 
πώντας Αυτόν.

’Αλλά θέλει άγάπην όχι λόγων άλλά 
έργων ζωντανών. Θέλει νά θυσιάζωμεν 
τό έγώ μας, νά κυριαρχήσωμεν τής σαρ- 
κός, νά πονέσωμεν τόν πτωχόν καί τό 
όρφανόν, καί πλημμυρίσωμεν τόν έσώ-

Ό  Ίησοϋς εις τό *Ορος των Έλαιών. 
(Τοϋ Δομ. Θεοτοκοπονλον). "Ενας διά
λογος τον Χρίστου μέ τόν ουρανό. 'Η  
μορφή τον Θεανθρώπου κυριαρχεί στο 
κέντρο τοϋ έργου. Τό φώς τοϋ φεγγαριοϋ 
αστράφτει στις κόκκινες έπιφάνειες τον 
χιτώνα, ατά σύννεφα και ατά φτερά τον 

'Αγγέλου.

τερικόν μας άνθρωπον μέ φώς ταπεινω- 
φροσύνης, προσευχής καί έλεημοσύνης.

Θέλει νά καταργήσωμεν τήν υποκρι
σίαν, τήν ψεύτικη αγιότητα, τάς έπιδεί- 
ξεις καί τάς τυπολατρικάς τάσεις.

'Αν έξετάσωμεν καλώς τόν έαυτόν μας, 
θά άνακαλύψωμεν τά βαρύτατα άμαρτή- 
ματά μας, καί τότε έν μετανοία καί συν
τριβή θά εϋρωμεν τήν οδόν τής σωτηρίας. 
Καί διά τήν οδόν τής σωτηρίας, ας προσ- 
ευχηθώμεν πρός τόν πάσχοντα Θεόν μας 
καί ας είπωμεν:

Αιώνιε Βασιλεΰ τών καρδιών μας, Σέ 
πιστεύομεν καί Σέ λατρεύομεν.

Όδήγηοον ήμάς εις τήν άλήθειάν Σου, 
καί άξίωσον ήμάς νά γίνωμεν ουνεχισταί 
τοΰ μεγάλου Σου έργου.
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Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α
Π. Γιαμαρέλλου. Προϊσταμ. Ίατρ/κής Ύπηρ. ’Αθηνών.

X. Σταμούλη. Ίατροδικαστοΰ Αθηνών.
Γ. Δημοπούλου. Χημικό ΰ-Τοξικολόγου.

Η Ν  ΙΑΤΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ν ε
ρευνάν επί περιπτώσεων θανά

των υπόπτων δηλητηριάσεως, συμ
πληρώνει ή Τοξικολογική έξέτα- 
σις ή όποια διενεργεϊται επί των 
σπλάγχνων τοϋ πτώματος, τών βιο
λογικών υγρών αυτού ώς καί τών 
πειστηρίων τά όποια έφ’ όσον υπάρ
χουν συλλέγονται υπό τών αρμοδίων, 
κατά την αυτοψίαν. Καί τούτο διότι 
εάν ή άνίχνενσις ενός δηλητηρίου 
είναι πράγματι εργον τοϋ χημικού, 
ή ερευνά τών συνθηκών τής δηλη- 
τηριάσεως ( τυχαίον γεγονός, αυτο
κτονία ή εγκληματική ενέργεια) ο 
τρόπος εισόδου τοϋ δηλητηρίου εν
τός τοϋ οργανισμού, ή έπενέργεια 
επ’ αυτού καί ή μελέτη τών συμπτω
μάτων καί τών προκαλουμένων πα
θολογοανατομιών αλλοιώσεων εί
ναι εργον τού Ίατροδικαστοΰ.

Άναλυτικώτερον οι θάνατοι οι 
όποιοι α π α ι τ ο ύ ν  τοξικολογικήν 
έρευναν διακρίνονται σχηματικούς 
εις τέσσαοας μεγάλας κατηγορίας.

1) Αιφνίδιοι ή ανεξήγητοι θά
νατοι οι όποιοι λαμβάνουν χώραν 
υπό περιέργους συνθήκας δημιουρ- 
γούσας ερωτηματικά, εντός οικιών, 
ξενοδοχείων, ενοικιασμένων δωμα
τίων ή εις δημοσίους χώρους.

2) θάνατοι οι όποιοι λαμβάνουν 
χώραν μετά ύ π ο π τ ο ν  α σ θ έ 
ν ε ι α ν  τού ατόμου ή όποια εκ τής 
κλινικής είκόνος καί τών συμπτω
μάτων φαίνεται ώς προερχομένη εκ 
δηλητηριάσεως.

3) Θάνατοι οι όποιοι λαμβάνουν 
χώραν μετά λήψιν δηλητηριώδους 
τινός ουσίας, τούτον βεβαιουμένου

δε υπό μαρτυρικών καταθέσεων (φί
λων, συγγενών, υπηρετικού προσω
πικού κ.λ.π.), επιστολής τού αντό- 
χειρος.

καί 4) "Απαντες οι βίαιοι θάνατοι.
A ) Ή  π ρ ώ τ η  τών ανωτέρω 

κατηγοριών έρευναται αμέσως υπό 
τού Ίατροδικαστοΰ δστις επισκέ
πτεται καί ερευνά τον τόπον εις τον 
όποιον άνευρέθη τό πτώμα (αυτο
ψία), περιγράφει δέ λεπτομερώς 
τάς συνθήκας υπό τάς οποίας άνευ
ρέθη τούτο ώς καί την κατάστασιν 
τοϋ χώρον, ώστε νά άντιληιρθή την 
αλυσιν τών γεγονότων τών σχετιζο- 
μένων μέ την υπό έξέτασιν περίπτω- 
σιν. ’Εν συνεχεία ό ’Ιατροδικαστής 
προβαίνει εις τήν συλλογήν τών πει
στηρίων εκείνων τά όποια προσφέ- 
ρονται δι’ επιστημονικήν έρευναν. 
Συγγενείς καί άλλοι μάρτυρες έφ’ 
όσον υπάρχουν, έρωτώνται περί τών 
συμπτωμάτων άτινα ένεφάνισεν προ 
τοϋ θανάτου του ό θανών, διά τήν 
βοήθειαν ή όποια τοϋ παρεσχέθη 
ώς καί διά τήν συμπεριφοράν τοϋ 
ατόμου κατά τό τελευταιον προ τού 
θανάτου του χρονικόν διάστημα. Α ί 
εκ τού περιβάλλοντος πληροφορίαι 
λαμβάνονται ύπ’ όψιν προς έρευναν 
καί έλεγχον χωρίς νά καθίστανται 
δεσμευτικοί τόσον διά τον ’Ιατρο
δικαστήν όσον καί διά τους επισή
μους Άνακριτικούς υπαλλήλους άνευ 
βασάνου. ’Ιδιαιτέρα προσοχή δίδε
ται εις τήν έξέτασιν ατόμων τά οποία 
είχον λόγους νά διαπράξουν φόνον 
( έκδίκησις, κληρονομίαι κ.λ.π.).
Φάρμακα, τροφαί, ποτά, φιαλίδια, 
σκεύη ή αλλαι πιθαναί πηγαί δηλη-

τηριάσεως έρευνώνται προσεκτικώς 
καί έάν ύπάρχη υπόνοια δτι τό περιε- 
χόμενόν των είναι τοξικόν άποστέλ- 
λονται εις τό ’Εργαστήριον προς το- 
ξικολογικήν έξέτασιν.

Τό πόρισμα τής Ιατροδικαστικής Λ  
καί Τοξικολογικής έξετάσεως είναι 
χρησιμότατον διά τήν ’Ανακριτικήν 
καί ’Αστυνομικήν ’Αρχήν διότι θά 
ύποβοηθήση ταύτας όμοϋ μετά τών 
διαφόρων πληροφοριών έκ μαρτυ
ρικών καταθέσεων εις τήν έξα- 
γωγήν συμπερασμάτων καί τον χα
ρακτηρισμόν τής περιπτώσεως ώς 
αυτοκτονίας, έγκληματ ικής ένερ- 
γείας ή τυχαίου γεγονότος.

Μία αυτοκτονία πολλάκις (υπο
δεικνύεται από τήν άνεύρεσιν έπι- 
στολής εις χείρας τοϋ θανόντος, έκ 
τοϋ κειμένου τής όποιας σαφώς φαί
νεται ή πρόθεσίς του ή ή άπόφασίς 
του νά τερματίση τήν ζωή του. ’Α 
ναγκαίοι) είναι νά προσδιορισθή διά 
γραφολογικής έξετάσεως έάν ή έπι- 
στολή αϋτη είναι γνήσια ή πλαστή 
ώς καί έάν συνετάχθη υπό τό κρά
τος βίας μέ σκοπόν τήν αυγκάλυψιν 
τοϋ έγκλήματος υπό ένδιαφερομένου 
τινός. 'Η  έπιστολή αϋτη πρέπει νά 
διατηρηθή ώς πειστήριον διότι χωρίς 
ταύτην θά άπαιτηθή περισσότερον *  
έκτεταμένη έρευνα έπί τής προσω
πικής ιστορίας τοϋ θανόντος (άτο- 
μικόν αναμνηστικόν αυτού, οικο
γενειακά. έπαγγελματικά κ.λ.π. προ
βλήματα).

Έ ξ  άλλου εις περιπτώσεις αυτο
κτονίας, ένίοτε παρατηρείται έντός 
τοϋ χώρου εις τον όποιον άνευρέθη 
τό πτώμα προπαρασκευή τις, π.χ.
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ερμητικόν κλείσιμον παραθύρων ώς 
και εκ των έσω άσφάλισις των Ου
ρών τον δωματίου, άνοικτή φιάλη 

«ι υγραερίου, δισκία καί κυτία φαρμά
κων ή σύριγγες, παρά τό πτώμα. Τά 
πειστήρια ταϋτα άποατέλλονται εις 
τό ’Εργαστήριον προκειμένου να συ- 
σχετισθούν μέ την τοξικολογικήν έξέ- 
ταΰιν των σπλάγχνων τον θανόντος.

Εις τό σημεϊον τούτο πρέπει να 
τονιαθή ότι είναι τόσον μέγα τό 
πλήθος τών ουσιών τών δυναμένων 
να χρησιμοποιηθούν ώς δηλητήρια 
καί τόσον διάφορος ή χημική αυτών 
δομή ώστε καθίσταται ανέφικτος ή 
άνίχνευσις όλων τών φαρμάκων διά 
μιάς καί μόνον συγκεκριμένης ανα
λυτικής πορείας. Διό καί εις πολ- 
λάς περιπτώσεις άναζητήσεως (βρι
σμένων φαρμάκων πρέπει νά άκο- 
λουθηθή τελείως διάφορος πορεία, 
από τάς καθιερωμένος, διά τήν άπο- 
μόνωσιν τον φαρμάκου από τό βιο
λογικόν υπόστρωμα καί ώς εκ τού
τον τυγχάνουν πάντοτε άναγκαϊαι 
εις τον τοξικολόγον τόσον αί π λη
ροφορ ίαι καί αί συνθήκαι θανάτου 

k όσον καί τά άνευρεθέντα πειστήρια.
Άνθρωποκτονίαι ή τυχαϊαι περι

πτώσεις δηλητηριάσεως δύνανται νά 
προσδιορισθοϋν διά λήψεως όλων 
τών πληροφοριών τών σχετικών μέ 
τήν φύσιν τού χρησιμοποιηθέντος 
δηλητηρίου, τάς συνθήκας υπό τάς 
όποιας έλήφθη, τήν άνενρεθεϊσαν 
συγκέντρωσιν τούτον εις τά σπλάγχνα 
ώς καί εκ διαφόρων άλλων παραγόν
των οί όποιοι έν τώ συνόλω των δύ- 
νανται νά αποδείξουν τό είδος τον 
θανάτου.

Μετά τήν αυτοψίαν τού χώρου 
εις τον όποιον άνευρέθη τό πτώμα 
καί ή όποια έχει ώς εϊδομεν σπου- 
δαιοτάτην σημασίαν, έκτελείται ή 
νεκροψία καί νεκροτομία τού πτώ
ματος. Κατά τήν νεκροψίαν υπάρ
χουν ένίοτε ποικίλα ευρήματα ώς 
διαβρώσεις, έσχάραι, έρνθραί πλά
κες, εξανθήματα, κυανωτικαί κηλί- 
δες κ.λ.π., χαρακτηριστικά επί λή
ψεως τοξικών ουσιών. ’Ιδιαιτέραν 
σημασίαν έχουν αί πτωματικαί υπο
στάσεις καί δή ο προσδιορισμός τής 
χ ρ ο ι ά ς  τούτων, διότι ή αλλαγή 
τής χροιάς παρέχει ένίοτε σαφείς 
ενδείξεις περί τού είδους τής δηλη- 
τηριάσεως ώς συμβαίνει εις περι
πτώσεις δηλητηριάσεως διά μονο- 
ξειδίου τού άνθρακος, υδροκυανίου 
ή βαρβιτουρικών ώς καί κατόπιν 
θανάτου έκ ψύξεως ότε αί πτωμα
τ  ικαί υποστάσεις λαμβάνουν χαρα

κτηριστικήν ροδίνην χροιάν ή βνσι- 
νόχρουν.

'Η  έκτομή καί ή λήψις τών κοί
λων σπλάγχνων προς τ  οξικολογικήν 
έξέτασιν διενεργεϊται κατά κανόνα 
μετά προηγηθεϊσαν άπολίνωσιν διά 
διπλού περιβροχισμοϋ καί τούτο 
διότι επί ένίων σπλάγχνων καί δή 
τού πεπτικού συστήματος παρίστα- 
ται ανάγκη διατηρήσειος καί διαφυ- 
λάξεως τού περιεχομένου τούτων.

Εις μίαν πλήρη τοξικολογικήν 
έξέτασιν λαμβάνονται ό σ τ ό μ α 
χ ο ς  καί τό έ ν τ ε ρ ο ν μετά τού 
περιεχομένου των, τμήμα έ γ κ ε -  
φ ά λ ο υ διά τήν άναζήτησιν κυ
ρίως βαρβιτουρικών, οινοπνεύματος, 
τμήμα ή π α τ  ο ς καί ν ε φ ρ ο ύ ,  
ιδία τού πρώτου διότι εις τό ήπαρ 
παρατηρούνται αθροιστικά φαινόμε
να δι’ ώρισμένα φάρμακα, α ί μ α 
τ ο ς  εις τό όποιον είναι δυνατή ή 
άνίχνευσις παντός δηλητηρίου διότι 
δι’ αυτού φέρεται εις τά διάφορα 
όργανα τού σώματος, λαμβανομένου 
τούτου εις δύο φιαλίδια εις τό έν 
τών όποιων προστίθεται φθοριού- 
χον νάτριον ώς συντηρητικόν καί 
ο ύ ρ α  διά διανοίξεως τής ουροδό
χου κύστεως, δεδομένου orι είναι 
δυνατόν νά περιέχεται εντός αυτών 
ποσό της τού ληφθέντος δηλητηρίου 
ή φαρμάκου ώς π.χ. συμβαίνει εις 
περιπτώσεις λήψεως μορφίνης, διε
γερτικών ουσιών κλπ. Ή  λήψις τού 
σπληνός έχει κυρίως σημασίαν εις 
περιπτώσεις εις τάς οποίας ύποπτεν- 
όμεθα τήν λήψιν πτητικού δηλητη
ρίου ότε ή αίμοβρίθεια τού οργάνου 
τουτου θα διευκολύνη τήν εις ικανήν 
ποσότητα παραλαβήν τούτου διά 
τής άποστάξεως μεθ’ υδρατμών. 
Εις είδικάς περιπτώσεις απαραίτη
τος καθίσταται ή δειγματοληψία 
τής μ ή τ ρ α ς  καί τούτο κυρίως 
οσάκις έγείρονται ύπόνοιαι λήψεως 
έκτρωτικών ουσιών ώς καί ή δειγμα
τοληψία τής κ α ρ δ ί ας  εις περιπτώ
σεις δηλητηριάσεως διά καρδιοτο
νωτικών φαρμάκων ( γυκοσίδαι). ’Ε 
λάχιστα χρησιμοποιούνται εις τήν 
τοξικολογικήν άνάλυσιν οί πνεύ
μονες καί τούτο διότι ώς έκ τής φύ- 
σεως τού οργάνου είναι αδύνατος ή 
έντόπισις καί παραμονή τού δηλη
τηρίου εις αυτούς.

Τά δείγματα σπλάγχνων τά όποια 
λαμβάνονται διά τήν άνάλυσιν, άπο- 
στέλλονται τό ταχύτερον εις τό Έρ- 
γαστήριον, τοποθετούμενου ενός έκά- 
στου δείγματος οργάνου κεχωρισμέ- 
νως εις ύάλινα φιαλίδια καλώς πωμά

τιζα μένα άνευ συντηρητικού τινός 
καί καλώς έσφραγισμένα δι’ ισπα
νικού κηρού, προς άποφυγήν δό
λιας άλλαγής τού δείγματος, συνο
δεύονται δε έκ τών σχετικών στοι
χείων άναγνωρίσεως τής ύποθέ- 
σεως, (ημερομηνία λήψεως, στοιχεία 
θανόντος καί Ίατροδικαστού δστις 
έπελήφθη τής ύποθέσεως).

Γενικώς τά δείγματα δεν πρέπει 
νά άποστέλωνται ταχυδρομικώς εις 
τό αρμόδιον διά τήν τοξικολογικήν 
άνάλυσιν Έργαστήριον άλλά συνο
δεία ’Αστυνομικού ’Οργάνου μετά 
ταυταρίθμου έγγράφου έντολής. Κα
τά τήν παράδοσιν τό ’Αστυνομικόν 
*Οργανον θά λάβη σχετικήν άπόδει- 
ξιν παραλαβής έκ τού ’Εργαστηρίου.

Διά τού άνωτέρω έκτεθέντος τρό
που παραδόσεως, άφ’ ενός μεν έξα- 
σφαλίζεται ή ταχυτέρα άποστολή 
τού δείγματος, αναγκαία εις περι
πτώσεις άναζητήσεως πτητικών κυ
ρίως δηλητηρίων άφ’ ετέρου δε άπο- 
φεύγεται ή τυχαία καταστροφή τού 
δείγματος έξ άπροσεξίας εις χεί- 
ρας άναρμοδίων άτόμων, ή δόλια 
μόλυνσις, ή σκόπιμος άλλαγή. τού 
άποστελλομένου δείγματος.

ΙΣ  ΤΗ Ν ΔΕΥΤΕΡΑ Ν  κατηγο
ρίαν εις τήν οποίαν ό οίοσδή- 

ποτε ιατρός έρχεται προς βοήθειαν 
αίφνιδίως νοσήσαντος άτόμου, κα
θήκον τού ιατρού έκτος τής σημει- 
ώσεως τού χρόνου έμφανίσεως τών 
συμπτωμάτων, έάν τούτο είναι δυ
νατόν, καί τού είδους τούτων μέ 
σκοπόν τήν διάγνωσιν ( δηλητηρία- 
σις ή νόσος), είναι έπί ύπονοίας δη- 
λητηριάσεως καί ή έ ρ ε υ ν α  τών 
π η γ ώ ν  τής πιθανής δηλητηριά- 
σεως έκ τροφών ποτών, φαρμάκων 
κ.λ.π. Οίοδήποτε τούτων κριθή 
ώς ύποπτον 'τής έπελθούαης δηλη- 
τηριάσεως πρέπει νά άποσταλή τά
χιστα εις τό Έργαστήριον προς άνά- 
λυσιν, κυρίως δέ τό ύποπτον μέσον 
λήψεως τού δηλητηρίου (συνήθως 
ποτήριον, σύριγξ κ.λ.π.) έκ τής 
έξετάσεως τών όποιων θά προσανα- 
τολισθή ό Τοξικολόγος διά τήν πε
ραιτέρω άνάλυσιν τών βιολογικών 
υγρών (αίματος, ούρων, έμεσμά- 
των) τά όποια έπίσης άποστέλλον- 
ται όμού μετά τών πειστηρίων προς 
έξέτασιν, μέ άποτέλεσμα νά συν- 
τομενθή αύτη. Έ κ  τής ταχύτητος 
τής άναλύσεως θά έξαρτηθή πολ- 
λάκις ή ζωή τού άσθενοϋς λόγω τού 
δτι έγκαίρως θά έφαρμοσθή καί τό 
κατάλληλον δι’ έκάστην περίπτωσιν 

(Συνέχεια είς τήνσελ. 247)
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Η  ΑΥΛΑΙΑ τοϋ θείου δράματος ’έκλεισε 
μέ ένα «Τετέλεσται». Ουδέποτε άνά 
τούς αιώνας ήκούσθη νά έξέρχεται 

από ανθρώπινα χείλη τοιαύτη φράσις, ώς 
τοϋ Ήρωος τοϋ Γολγοθα. Ό  έπί γης προο
ρισμός του έξεπληρώθη. Τό άσίγητον 
έξαγγελτικόν στόμα τής θείας Δικαιοσύ
νης καί ’Αλήθειας έπαυσε πρός τό παρόν 
νά σκορπά τά άκτινοβόλα λόγια τής αίω- 
νιότητος. Τήν ζωήρρυτον διδασκαλίαν του 
τήν διαδέχεται ήδη ή μελανηφοροϋσα σιω
πή.

Ό  ήλιος διά τήν Θεοκτονίαν άπό τής 
έκτης ώρας (12ης μεσημβρινής) έχει 
άποκρύψει τάς ακτίνας του, ή Γή στενάζει 
καί σείεται έκ θεμελίων, τό καταπέτασμα

τοϋ ναοϋ διά τόν έπί ξύλου Κρεμάμενον 
διαρήγνυται εις δύο καί οί νεκροί έκ τών 
μνημείων άνασταίνονται καί έμφανίζον- 
ται εις τήν ‘Αγίαν Πάλιν, τήν 'Ιερουσα
λήμ. Ή  μεγαλειώδης μάχη μεταξύ τών 
ύπερκοσμίων δυνάμεων έχει δοθή καί ό 
Ώραΐσας τήν φύσιν τοϋ παντός εξέρχεται 
έξ αυτής νικητής καί τροπαιοϋχος. Αί 
αΐώνιαι άρχαί τοϋ σκότους καί τής κατα
στροφής κατατροπώνονται καί τό σύμβο- 
λον τής νίκης, ό Σταυρός, αποβαίνει διά 
τούς πιστούς ή σωτηρία, ή ισχύς καί ή 
δόξα. Αύτά παρελαύνουν, τήν ήμέραν 
τής Μεγάλης Παρασκευής, πρό τών ψυχι
κών οφθαλμών τών Χριστιανών έως δτου 
ακούσουν «τό φαιδρόν τής Άναστάσεως

κήρυγμα» καί λάβουν φώς «έκ τοϋ άνε- 
σπέρου φωτός».

Οί Ιεροί Ναοί πλαισιωμένοι άπό τό 
μέλαν καί μώβ χρώμα, έχουν μεταβληθή 
εις τόπους συνεχοΰς προσκυνήματος. Τά 
πάντα εντός αυτών προσδίδουν, τήν με- 
γάλην έννοιαν τής ήμέρας: Κλήρος, λαός, 
ιεροί ύμνοι, έχουν τό σωτήριον πάθος. Ή  
θέα τοϋ θείου δράματος μετά τήν άποκα- 
θήλωσιν λαμβάνει τέλος καί ό Σταυρός 
δεχόμενος δέσμην φωτεινών άκτίνων 
ϊσταται μέ τήν επιγραφήν τήν οποίαν έθε
σαν έπ’ αύτοΰ οί ’Ιουδαίοι, Ι.Ν.Β.Ι. Οί 
δέ άνθοστόλιστοι επιτάφιοι εμφανίζουν 
καί αυτοί ιεροπρεπή εικόνα καί τό «μεμυ- 
ρισμένον μύροις στακτοϊς» εσωτερικόν
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ιών ναών, μέ τό ιλαρόν φώς τών καντη- 
λιών καί τών κηρίων, δημιουργεί ατμό
σφαιραν κατανυκτικήν.

Ή  Μεγάλη Παρασκευή, συνεφρυωμένη 
καί περίδακρυς διά τόν προσηλωθέντα 
Νυμφίον, δέχεται από τά ωδικά πτηνά 
τήν παραμυθίαν τής Άνοίξεως. Εις τό ύ
παιθρον τά έλατόφυτα δρη, τά γραφικά χω
ρία, ή αρωματισμένη αϋρα πνέει έλαφρά- 
έλαφρά καί εις τά ώτα σιγοψάλλει τά λό
για τοΟ σοφοϋ- « Ώ  έαρ, νεότης τοϋ έτους, 
ώ νεότης, έαρ τής ζωής».

Α ΝΑΡΙΘΜΗΤΟΙ τό βράδυ τής Μ. 
Παρασκευής, άθώαι ψυχαί θά ψάλ
λουν μέ ιερά συναισθήματα εύλα- 

βείας καί έξάρσεως τάς άποδιδομένας εις 
τόν πολυμαθή μοναχόν Θεόδωρον Στου- 
δίτην, τάς έπιχαρίτους εις στροφάς «Τρεις 
Στάσεις» τών εγκωμίων. «Ό  ’Επιτάφιος 
θρήνος» διακρινόμενος μεταξύ τών χρι- 
σιανικών ϋμνων διά τήν αφθαστον μεγα
λοπρέπειάν του, 6 όποιος άλλου μέν θρηνεί 
τό σωτήριον πάθος, άλλου δέ ύμνεϊ τήν 
αγαθότητα καί τό μεγαλεϊον τοϋ Θεού, 
ψαλλόμενος θά μετουσίωση τήν πίστιν 
τών εκατομμυρίων πιστών εις ένα ϋψιστον 
λυρισμόν. Τό δλον του θά δονήση, θά συγ- 
κινήση, θά συναρπάση καί θά έξυψώση. 
Τό άϋλόφωτο δοξάρι του, άφοϋ κτυπήση 
τάς ϊνας τής ψυχής τών χριστιανών καί 
τούς φέρει εις τόν Άδην, θά τούς άνυψώ- 
ση, άμέσως, μέ ύπερθείαν άκτινοβολίαν, 
εις τά άχραντα δώματα τής θείας λυτρώ-

σεως. Οί δέ ήχοι τών πενθίμως κρουομέ- 
νων κωδώνων τών ναών κατά τήν έπιτά- 
φιον έξοδον, θά άναμειχθοϋν άρμονικώς 
μέ τήν άνταύγειαν τοϋ ίλαροϋ φωτός τοϋ 
καιομένου δάσους τών κηρίων, καί μέ 
τ’ άρωματισμένα σύννεφα τοϋ μοσχολιβά- 
νου θά κατευθυνθοϋν πρός τόν Θεόν ώς 
μία πανανθρώπινη δέησις καί δοξολογία.

Ώ , ποϊαι σκέψεις καί συναισθήματα 
γεννώνται εις τόν νοϋν καί τήν ψυχήν 
έκάστου χριστιανοΰ! Πόσοι άληθώς, σταυ
ροί ετοιμάζονται όσημέραι έκουσίως ή 
άκουσίως άπό άτομα, οικογένειας καί 
λαούς διά νά βαδίσουν κάθιδροι καί αί- 
μάσσοντες τήν μαρτυρικήν άτραπόν τοϋ 
Γολγοθά; Ά λλοι ΰπό τής αμαρτίας δελεα
ζόμενοι, άλλοι ύπό τοϋ ’Ιούδα «φιλήματι 
δολίω» προδιδόμενοι, πάντες όμοϋ, μέ 
τό άγκάθινον στέφανον εις τό μέτωπον, 
λαμβάνουν, άναλόγως τής άγωνιστικής 
των δυνάμεως, τήν άγουσαν πρός τόν 
όλεθρόν ή τήν σωτηρίαν. Πέριξ, εντός 
μας, δύο άντίπαλοι κόσμοι εμφανίζονται 
μέ τά χαρακτηριστικά τής ζωής ή θανά
του.

Ό  πρώτος, εύθύς, όλόλαμπρος, ιδα
νικός, περιβάλλει τά πάντα άπό φώς, ζωήν 
καί χαράν, ό δεύτερος, δολερός, άφύσικος 
καί άπαίσιος σκορπά παντοΰ τό σκότος, 
τήν δυστυχίαν καί τήν θλϊψιν.

’Αλλά μή καμπτώμεθα, θάρρος! «Οί 
μή δυνάμενοι άνδρείως άντιστήναι, δούλοι 
τών έπιόντων είσί», λέγει ό Θουκιδίδης. 
Μόνον εις τούς εντίμους μαχητάς ή χρυ-

σόπτερος νίκη κομίζει τό νικητήριον μή
νυμα τοϋ θριάμβου. Μάς τό έπιβεβαιοί ό 
άναστάς Χριστός ό οποίος «ήλθε . . . δοΰ- 
ναι τήν ψυχήν αύτοΰ λύτρον άντί πολ
λών». «Θαρσεϊτε, λέγει, εγώ νενίκηκα τόν 
κόσμον». Ό  μεγαλοπρεπής ναός τοϋ 'Ω
ραίου εις τό πνευματικόν στερέωμα άπο- 
περατώθη, ή άγάπη έκηρύχθη, ή δικαιο
σύνη έπεβλήθη, ή άλήθεια διεδόθη καί 
ό θάνατος έπλήγη καίρια άπό τόν φωτει
νόν 'Ιππέα τής Ζωής. «Ποΰ σου, θάνατε, 
τό κέντρον; Ποϋ σου, "Αδη, τό νεϊκος;» 
βοά θριαμβευτικώς ό 'Ιερός Χρυσόστομος.

Ή  ζωή εις τόν πόνον της έχει καί τήν 
λύτρωσιν. Ποσάκις καίτοι ζώντες δέν 
άποθνήσκομεν διά ν’ άναγεννηθώμεν! "Αν 
πρός στιγμήν ένταφιάζωνται πόθοι, όνει
ρα, έλπίδες, νέαι δυνάμεις θ’ άναπηδήσουν 
άπό τό σκοτεινόν μνημεϊον τοϋ θανάτου. 
’Αρκεί νά ύπάρχη πίστις καί ομολογία Ο
μοια πρός έκείνην τοϋ συσταυρωθέντος λη- 
στοΰ καί τοϋ Έκατοντάρχου, δτι «’Αληθώς 
Θεοΰ Υιός ήν οϋτος». Εις τάς θλίψεις μας, 
τάς στενοχώριας, τά τραύματα τά όποια 
δεχόμεθα άπό γνωστούς καί άγνώστους, 
ϊσταται εις τήν θύραν τής ψυχής μας καί 
ένας άγγελος φύλαξ ν’ άποκυλήση τόν 
βαρύ λίθον τής άπογνώσεως. Θεία προσ
μονή λοιπόν, εις τόν έρχομόν τής Λαμπρο
φόρου ημέρας. Τρεις ήμέρας διαρκεΐ ό 
πόνος, ή θλϊψις, τό πένθος: Τόν χειμώνα 
διαδέχεται ή άνοιξις, τήν νύκτα ή ήμέρα, 
τό πικρόν τό γλυκύ, τήν λύπην ή χαρά, τόν 
Γολγοθάν ή Άνάστασις καί ή δόξα.

Ό  Νιπτήρ. Ψηφιδωτοί' τοϋ Όσιου Λουκά.



Μ ΝΗΜ ΕΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

C T P

Το «Πονεπιστημιον τού Έ ω ν ο ο »
Κ α ι σήμερα ακόμη, έγκαταλελειμένο, τό ι
στορικό αυτό κτήριο διαρκώ ς ερειπώνεται. 
Ά π ό  τη βουλιαγμένη στέγη του τά νερά  
τή ς βροχής εισρέουν καταστρεπτικά, ένώ  
σ τις  αΐθ ουσές του, έκεϊ πού άκούστηκαν  
κάποτε οί διδασκαλίες ενός Νεοφύτου Βάμ- 
βα ή ένό ς θεοκλήτου Φαρμακίδη, κυκλο
φορούν άνενόχλητα άρουραΐοι.

"Υπό Σ Ο Λ . Κ Υ Δ Ω Ν Ι Α Τ Η
Καθηγητοΰ τοϋ Ε. Μ. Πολυτεχνείου

’Επάνω; Ή  βορειοανατολική γωνία τον 
Παλαιόν Πανεπιστημίου. 'Αριστερά: Ή  
ερείπωσις εις τό εσωτερικόν εχει φθάσει 
εις σημείον απελπιστικόν. Ή  φωτογρα

φία μας είναι ευγλωτος μάρτυς.

ΠΑΝΩ στις βόρειες ΰπώρειες τοΰ Ίεροΰ 
βράχου τής Άκροπόλεως, έκεΐ πού ή 
Παλαιότης διασώζει Ακόμη μερικά 

ράκη Αναμνήσεων, στή συνοικία πού έκα- 
λεΐτο χαρακτηριστικά Ριζόκαστρο ή Πη
γαδάκι, πού συνέπιπτε μέ τό πλάτωμα πού 
οί φράγκοι περιηγηταί έκαλοϋσαν Γερ- 
λάδαν καί Ανάμεσα στις στενωπούς Κλε
ψύδρας καί ©όλου, ύψώνεται τό τριώροφο 
κτήριο τού πρώτου έλληνικοϋ Πανεπι
στημίου.

Είναι κατερειπωμένο καί τραυματισμένο 
άπό τις κακοποιήσεις τοΰ χρόνου καί τοϋ 
Ανθρώπου, Αλλά υπερήφανο γιατί ανθεξε 
ώς σήμερα καί ιδίως γιατί στέγασε τό 
πρώτο ξεπέταγμα τού έλευθερωμένου πιά 
ραγιά, πού τόν ώδήγησε στούς χώρους τοϋ 
Πνεύματος καί τής ’Επιστήμης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ τοϋ κτηρίου χάνεται πέρα 
άπό τά χρόνια τοϋ ΙΗ ' αιώνα. Στήν 
έπιφάνεια ήρθε δταν τό 1831 τό Αγό

ρασε άπό τήν όθωμανίδα Σαντέ Χανούμ 
ό τριακονταετής τότε Μακεδών Άρχιτέ- 
κτων καί πρώην Ιερολοχίτης Σταμάτιος 
Κλεάνθης. Τότε πού παραιτήθηκε Από τή 
θέση τοϋ Δημοσίου Μηχανικού, τήν όποιαν 
άπό τοϋ 1828 κατείχε στήν Αίγινα, διορι
σμένος άπό τόν Κυβερνήτη καί ήρθε μέ τό 
φίλο καί συνάδελφό του Έδουάρδο ΣΑουμ- 
περτ νά έγκατασταθή στήν ’Αθήνα, γιά νά 
έκπονήσουν μαζί τό πρώτο ρυμοτομικό της 
σχέδιο. Ήταν ό Άρχιτέκτων, ό όποιος 
άφοϋ πλούτισε χτίζοντας μερικά άπό τά 
πιό καλαίσθητα κτήρια στήν ’Αθήνα καί 
στήν Πεντέλη1 πέθανε έξηκοντούτης, 
άτεκνος καί πάμπτωχος τό 1862.

Ο ΤΑΝ μέ σχετικά Βασιλικά Διατάγμα
τα (τό πρώτο τής 18 Μαΐου 1835 καί 
τό όριστικό «περί συστάσεως Πανεπι

στημίου» τής 31.12.1836) άπεφασίσθη ή 
ίδρυση έλληνικοϋ Πανεπιστημίου, τό σπί
τι τοΰ Κλεάνθη κρίθηκε άπό τά 800 σπίτια 
πού είχε τότε ή ’Αθήνα, ώς τό καταλληλό
τερο, γιά τή στέγασή του καί ένοικιάστηκε 
γιά τό σκοπό αυτόν, άφοϋ τοΰ έγιναν με
ρικές προσθήκες καί τροποποιήσεις.

’Ονομάστηκε «Πανεπιστήμιο τοΰ Ό θω- 
νος» καί ή λειτουργία του, μέ τις τέσσερες 
Σχολές του (Θεολογική, Νομικών ’Επι
στημών, ’Ιατρική καί Φιλοσοφική, πού 
στήν άρχή λειτούργησαν σύμφωνα μέ Βαυ
αρικά πρότυπα) καί ύπό τήν Πρυτανεία 
τοΰ καθηγητοΰ τής Ιστορίας Κωνσταντί
νου Δ. Σχινά, άρχισε μεγαλοπρεπώς τήν 
19ην Μαΐου τοΰ 1837, στήν όποιαν έφιππος 
προσήλθε καί ό Βασιλεύς Ό θων.

Μετά πενταετία περίπου διέκοψε τή 
λειτουργία του, γιατί στο τέλος τοΰ 1841 
άρχισε ή μεταφορά του στό κτιζόμενο 
άκόμη νέο Πανεπιστήμιο.2

0 ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ένα χρόνο πρό τοΰ θα
νάτου του, τό 1861, πούλησε τό κτή
ριο σέ ιδιώτη καί άπ’ αύτόν Αργότερα 

τό Αγόρασε ό άπό τήν Κρήτη Ιερομόναχος 
τής ‘Αγίας Ειρήνης Άνανίας Λιμπινάκης.

Μέ τήν άπό 23 Νοεμβρίου 1899 διαθήκη 
τοΰ Λιμπινάκη περιήλθε στήν ιδιοκτησία 
τής Ί .  Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρό- 
λης, τοΰ ’Ακρωτηρίου Κυδωνιών Κρήτης, 
μετόχι τοΰ Παναγίου Τάφου Ιεροσολύ
μων. Τήν 22 ’Ιουλίου 1907 σέ έκούσιο πλει- 
στηριασμό Αγοράστηκε άπό τόν άνηψιό 
τοΰ Λιμπινάκη Δημήτριο Χαιρετάκη ή 
Χαιρέτη, άντΐ δραχμών 25.200, Άπό τό 
γιό του Θεμιστοκλή, κατόπιν άπαλλοτριώ-



'Επάνω: Ή  κυρία δψις τον Ιστορικού κτηρίου ίπ ΐ τής όδοϋ Θόλου. Κάτω: Προσθήκαι αί όποίαι θά κατεδαφισθονν.

σεως (21-5-1962) καί άντί τιμήματος περί 
τάς 1.700.000 δραχ. τό παρέλαβε ή ’Αρ
χαιολογική 'Υπηρεσία τό 1963 καί τό έκή- 
ρυξε διατηρητέο Μνημείο.

Μά γιά τή διατήρησή του τίποτα δέν 
έπραξε, διότι τό σπίτι κατοικεΐτο άπό πλή
θος οικογενειών, οί όποιες, όπως καί ή 
ταβέρνα πού μέχρι πρό τίνος ύπήρχε έκεϊ, 
άντί συντη ρήσεως τό άσχήμιναν καί τό 
έζημίωναν.

Καί σήμερα, άπό έτους έρημο καί έγ- 
καταλελειμένο, τό ιστορικό αύτό κτήριο 
διαρκώς ερειπώνεται. Άπό τή Βουλια
γμένη στέγη του τά νερά τής βροχής εισ
ρέουν καταστρεπτικά, ένώ στις αϊθουσές 
του, έκεϊ πού άκούστηκαν κάποτε οί διδα
σκαλίες ένός Νεοφύτου Βάμβα ή ένός θεο
κλήτου Φαρμακίδη, κυκλοφορούν άνενό- 
χλητα άρουραϊοι, πού τρέφονται άπό τούς 
σωρούς τών πάσης φύσεως άπορριμμάτων 
πού ή γειτονιά άδειάζει κατά καιρούς 
στούς σεβασμίους χώρους του.

Ε Ν ΤΟΥΤΟΙΣ, ή θλιβερή κατάντια του 
συνεκίνησε συχνά πανεπιστημιακούς 
καθηγητάς. Έπί πρυτανείας I. Χρυσι- 

κοϋ μέ κοινή 'Υπουργική ’Απόφαση (Π. 
6315)2542)7 ’Απριλίου 1967) άντηλλάγη μέ 
δύο παλαιά σπίτια, μεγαλυτέρας οϊκοπε- 
δικής άξίας, ιδιοκτησίας τού Πανεπιστη

μίου (όδοϋ Διογένους άρ. 1 καί 3) καί έτσι 
τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών έγινε τυπικά 
κύριος τού κτηρίου.

’Αργότερα, (1972) έπεχειρήθη νέα προσ
πάθεια διασώσεώς του, μά τό κτήριο πυ- 
κνοκατοικεϊτο καί σχετικά διαβήματα 
τού τότε πρυτάνεως Κ. Άλεξοπούλου προ- 
σέκρουσαν ή σέ γραφειοκρατικές διατυπώ
σεις ή σέ οικονομικές άδυναμίες.

Ευτυχώς ή συνύπαρξη τού τελευταίου 
'Υπουργού Παιδείας Νικολάου Λούρου 
καί τού σημερινού πρυτάνεως τού Πανεπι
στημίου ’Ανδρέα Φυτράκη συνετέλεσε στό 
νά άνατείλουν εύοίωνες προοπτικές γιά τή 
διάσωση τού άξιόλογου αύτού Μνημείου.

Πρώτα-πρώτα τήν 6ην Νοεμβρίου 1974 
έγινε έπί τέλους ή παράδοσις τού κτηρίου, 
κενού άπό ένοικους, άπό τήν ’Αρχαιολο
γική 'Υπηρεσία στό Πανεπιστήμιο, βάσει 
τής Άποφάσεως τού 1967, πού ή δικτατο
ρία δέν ήθελε νά έκτελέση.

Τώρα τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών προχω
ρεί άνενόχλητο στήν έπισκευή, συντήρηση 
καί άξιοποίησή του.

Τ Ο ΟΙΚΟΠΕΔΟ όπου τό παληό Πανε
πιστήμιο έχει έκταση 1.200 περίπου 
τετραγωνικά μέτρα καί περιβάλλεται 

άπό άνατολάς άπό τήν όδό Πρυτανείου, 
άπό Β. τήν όδό Θόλου, άπό Δ. τήν όδό
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Η Α Λ Λ Η  Π Λ Ε Υ Ρ Α  
Τ Η Σ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Τοΰ ’Αστυνόμου Α' 
κ. I. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ

Κλεψύδρας καί άπό Ν. .πρός τήν ’Ακρό
πολη, τήν όδό Θεωρίας, απάνω στην ό
ποιαν καί σέ άπόσταση 10 μέτρα δυτικώ- 
τερα βρίσκεται ό περίκομψος Βυζαντινός 
Ναΐσκος τού 11ου αΐώνος, τετρακιόνιος 
μέ τροΰλλο, τής Μεταμορφώσεως τού 
Σωτήρος, πού χρησίμευε γιά ασκητήριο 
στην 'Αγία Παρασκευή καί πού στά πρό
θυρά του τήν νύχτα τής 4ης πρός 5ης ’Ιου
νίου τού 1825 έθαψαν τόν δολοφονηθέντα 
ηρώα τής Γραβιάς Όδυσσέα Άνδροϋτσο.

Τό κυρίως κτήριο τοΰ Πανεπιστημίου 
καταλαμβάνει έκταση 400 περίπου τετρα
γωνικών μέτρων καί άποτελεϊται άπό έναν 
διώροφο παμπάλαιο πυρήνα, μέ τοιχώμα
τα φρουριακών διαστάσεων, τοΰ όποιου οί 
τέσσαρες ισόγειες αίθουσες είναι θολοσκέ
παστες. Γύρω καί πάνω άπ’ αύτόν έγιναν 
κατά καιρούς πολλές προσθήκες καί δια- 
ρυθμίσεις, άλλες άναγκαϊες καί σεβαστές, 
οί περισσότερες δμως κακάσχημες καί 
κατεδαφιστέες.

0 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ άναπαλαιώσεως προ- 
βλέπεται νά γίνουν βάσει μελέτης τοΰ 
ύπογραφομένου, συνεπικουρουμένου 

άπό τήν Τεχνική 'Υπηρεσία τοΰ Πανεπι
στημίου, ύπό τήν έγκρισιν άρμοδίας ’Επι
τροπής καί τόν έλεγχο τής Εφορίας Νεω- 
τέρων Μνημείων τής ’Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας.

Μετά τήν άπαλλαγή τοΰ Μνημείου άπό 
τις κακότεχνες νεώτερες προσθήκες, θά 
γίνουν έργασίαι συντηρήσεως καί άνα- 
στηλώσεως, χωρίς νά θιγή ή τροποποιηθή 
τίποτα άπό τά μορφολογικά του στοιχεία.

Τόν προορισμό του θά άποφασίση ή Σύγ
κλητος τοΰ Πανεπιστημίου. Πάντως ή 
προετοιμασία του καί οί διατεθειμένοι χώ
ροι, έπιφανείας περίπου 700 μ.τ., τό καθι- 
στοΰν κατάλληλο τόσο γιά Πανεπιστημια
κό Μουσείο, όσο καί γιά Μελετητήριο ή 
έγκατάσταση Σπουδαστηρίου ή άκόμη γιά 
διάφορες πνευματικές εκδηλώσεις.

Γιά τό ότι ή μετάβαση σ’ αύτό άπό τά 
άνηφορικά καί δύσβατα πλακιώτικα δρο
μάκια θά είναι λίγο κουραστική, θά μάς 
παρηγορούν τά λόγια τοΰ σωκρατικού Θη
βαίου φιλοσόφου Κέβητος, πού έπανέλαβε 
ό καθηγητής ’Ιωάν. Σοϋτσος τόν Μάϊον 
τοΰ 1887, όταν έωρτάζετο ή 50ετηρίς τής 
ίδρύσεως τοΰ Πανεπιστημίου:

«Ή  άγουσα εις τήν άληθινήν Παιδείαν 
είναι τραχεία καί πετρώδης καί βουνόν 
υψηλόν καί άνάβασις στενή πάνυ καί κρη
μνούς έχουσα ένθεν καί ένθεν βαθεϊς».

1. Ό  Κλεάνθης, εκτός άπό τό σχέδιο 
των 'Αθηνών, πού άτυχώς δεν εφαρμό
στηκε, έκτισε μεταξύ άλλων και τά έξης: 
τό Μέγαρον 'Αμβροσίου Ράλλη (ή Πα
λαιό 'Αγγλική Πρεσβεία, στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος, που κατεδαφίστηκε και τήν 
πρόσοψή της κατά προτροπή τοΰ τότε 
Προϊσταμένου Πολεοδομίας τον Δήμον, 
άθηναιολόγον Κώστα Μπίρη, άγόρασε ό 
Δήμος) καί τό επίσης κατεδαφισμένο Μέ
γαρο τής κοντέαας Θεοτόκη στήν όδόν 
Σωκράτους, όπως και τά σωζόμενα: Βυ
ζαντινό Μουσείο (1840), τήν Maisonette 
τής Δουκίσης Πλακεντίας στήν Πεντέλη 
(1841) καί τό Καστέλλο τής Ροδοδάφνης, 
επίσης στήν Πεντέλη (1842).

2. Τούτου ή ανοικοδόμηση άρχισε τό 
1839 καί τελείωσε πλήρως τό 1864 σέ 
σχέδιο τοΰ Δανοϋ Άρχιτέκτονος Χριστια
νού Χάνσεν.

Κ ΑΘΕ εποχή, έχει τούς δικούς της προ
βληματισμούς, οί όποιοι άσκοϋν τε- 
ραστίαν έπίδρασιν έπΐ τών νέων.

Ή εποχή μας ξεχωρίζει, διά τό πλήθος 
τών συγκρουομένων κοσμοθεωριών, επά
νω σέ κοινωνικά, πολιτικά, ήθικά, οικογε
νειακά καί άτομικά πιστεύω, οϋτως ώστε 
περισσότερον κάθε άλλης νά προβληματί
ζει τόν σημερινόν άνθρωπον, άφοϋ ή τε
ράστια πρόοδος, εις όλους τούς τομείς 
τής άνθρωπίνης δραστηριότητος δέν μπο
ρεί νά δώση λύσιν στά πόσης φύσεως έρω- 
τήματά του. ’Επί πλέον ή κοινή στις μεγα- 
λουπόλεις συμβίωσις τών άνθρώπων, 
εντός μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων, 
δέν κατώρθωσε νά συνδέση τούς άνθρώ- 
πους ψυχικώς μεταξύ των, άλλά τούναντίον 
άπεμάκρυνε αύτούς μέ αποτέλεσμα, άφ’ 
ένός μέν, νά συμπεριφέρωνται έντελώς σάν 
ξένοι, άφ’ έτέρου νά δημιουργοϋνται εις 
αύτούς πρόσθετα προβλήματα όπως άνέ- 
σεως χώρου, φωτισμού, κυκλοφορίας κοι
νοχρήστων κ.λπ. "Ολα αύτά έπηρεάζουν 
τούς νέους οί όποιοι άνήσυχοι καί άνώρι- 
μοι σέ σοβαρές συγκινήσεις καί ψυχικές 
άντιδράσεις, παρασύρονται ευκόλως άπό 
τά έκάστοτε ρεύμα τής εποχής, πολλάκις 
δέ έκ μιμήσεως, κατά τρόπον προκαλοϋντα 
τό κοινόν αίσθημα διά τής χαλαρώσεως τών 
κοινωνικών δεσμών καί τήν περιφρόνησιν 
κάθε ήθικοϋ φραγμού.

Παρατηροΰμεν λοιπόν σήμερα μίαν 
άνευ προηγουμένου παγκόσμια έπαναστα- 
τικότητα τών νέων πρός κάθε παραδοσια
κόν, οί πράξεις δέ τούτων νά δημιουργούν 
σέ κάθε πολιτισμένον άνθρωπον, ποικίλες 
σκέψεις διά τό μέλλον, διότι ή εύρεία ύπό 
τών νέων χρήσις ναρκωτικών, ή διοργά- 
νωσις καί συμμετοχή τούτων εις φεστιβάλ 
μουσικής έπ’ εύ καίρια τών όποιων επιδί
δονται σέ πράξεις αισθησιακές (σέξ) καί 
άνηθικότητες, ή άδιαφορία πρός τήν έμ- 
φάνησίν των, ή έγκατάλειψις τών οικο
γενειών των καί ή παραμονή των σέ κοι
νόβια, οί πράξεις βίας, ώς ληστείες, κλο
πές, δολοφονίες καί άπεργίες έκ τών μαθη
μάτων ή ή άντίθεσίς των πρός τούς διδα
σκάλους των, ή συμμετοχή των σέ οργα
νώσεις άντί τής άφοσιώσεως των στή 
σπουδή, άποτελεΐ δείγμα άντίθετον πρός 
πάσαν άρχήν. “Αν καί αυτά δέν άποτελοϋν 
τόν κανόνα, διότι μικρά εύτυχώς μερίς 
τών νέων έχει παρασυρθή, έν τούτοις θά

πρέπει τό γεγονός τούτο νά προβληματί
ζει τούς ύγιώς σκεπτομένους άνθρώπους, 
αύτούς πού έπιθυμοΰν, τήν μέλλουσα γε
νεά, μέ ιδανικά καί θεματοφύλακες τών 
ιερών παραδόσεων.

Οί νέοι, τής σήμερον, περισσότερον κά
θε άλλης έποχής, έχουν έξασφαλίσει τά 
άπαραίτητα μέσα διά τήν άνενόχλητον έπι- 
στημονικήν των κατάρτισιν. "Ηδη παρέ
χονται εις αύτούς ύπό τής πολιτείας πλεΐ- 
στα όσα μέσα, ώς διδακτικά βιβλία, άπαλ
λαγή άπό τών εγγραφών εις τά Πανεπι
στήμια, άτέλεια εις τά,. μεταφορικά ιιέσα, 
κ.λ.π. άπό δέ τήν οίκογένειαν καλλίτερο, 
όροι διαβιώσεως, γεγονός τό όποιον θά 
έζήλευον πολλοί προγενέστεροι. Καλούν
ται λοιπόν ούτοι νά προσφέρουν καλήν θέ- 
λησιν καί νά έπιδείξουν έργατικότητα. 
Διότι, δέν είναι δυνατόν ένας νέος, ό ό
ποιος δέν σέβεται τούς γονείς του νά σε- 
βασθή τούς συνανθρώπους του καί όταν 
άντιδρά έπαναστατικώς έναντίον τών δι
δασκάλων του νά μή άντιδράση κατά τόν 
ίδιον τρόπον έναντίον τής κοινωνίας.

Πολλά καθημερινώς γράφονται διά τούς 
νέους. ’Εμείς μακρυά κάθε προκαταλήψεως, 
ώς γονείς, οί οποίοι έπιθυμοΰμεν καί έλ- 
πίζομεν τά παιδιά μας νά καταστούν ικα
νοί καί σώφρονες, κοινωνικοί άνθρωποι1 
θά άναφερθώμεν στόν τρόπον παιδαγωγι
κής τών νέων κατά τήν άρχαιότητα, άλλά 
καί μεταγενεστέρως, άντλοΰντες πληροφο
ρίες, άπό τά συγγράμματα τών άρχαίων 
'Ελλήνων φιλοσόφων. "Ετσι θά συγκρίνο- 
μεν τάς μεθόδους, διότι καί ή εποχή π.χ. 
τού Άριστοτέλους ομοιάζει ολίγον μέ τήν 
σημερινήν, είς κοινωνικές άλλαγές καί κο
σμοθεωρίες, ό ίδιος δέ άναφερόμενος είς 
τούς νέους τής έποχής του, άναφέρει ότι 
είναι βίαιοι είς τάς έπιθυμίαςτων, άσταθεϊς 
καί ταχείς νά πραγματοποιούν τούς θυ
μούς των.

Κατά τήν άρχαιότητα σκοπός τής παιδα
γωγικής τών νέων ήτο ή δημιουργία σε
μνών καί ήθικών χαρακτήρων. Ό  νέος 
μέχρι τής ήλικίας τών έπτά έτών, άνετρέ- 
φετο ύπό τών γυναικών. Τήν έποχήν τών 
ιστορικών χρόνων, ή φροντίς τών νέων 
μέχρι τό 18 έτος τής ήλικίας των, άνετί- 
θετο είς άτομα πιστά τής οικογένειας, οί 
όποιοι ήσαν ύπεύθυνοι νά παρακολουθούν 
τούτους, άπό κάθε γενικώς κακήν συνα
ναστροφήν. Τούτο* άποδεικνύει ότι άπό τήν
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οικογένειαν δέν έπετρέπετο εις τούς νέους 
νά πράττουν δτι έπιθυμοϋν. *Η διάπλασις 
των ηθών κατά τήν έποχήν αύτήν ήτο 
έργο των παιδονόμων, οί όποιοι ήσαν 
κρατικά όργανα. Αύτοΐ έπρόσεχαν τούς 
νέους συνεχώς καί επέβαλαν τιμωρίες 
στους νωθρούς καί αμελείς.

Ό  ’Αριστοτέλης δίδει μεγάλη σημασία 
** στην έκπαίδευσι καί τήν μόρφωσίν τών 

νέων, ώστε νά καταστούν τέλειοι πολίτες. 
Κατ’ αυτόν ή έκπαίδευσις καί γενικώς ή 
διαπαιδαγώγησή πρέπει νά άρχίζη άπό 
πολύ νεαρός ηλικίας. Δέν πρέπει νά άφί- 
εται ό νέος, άπό τής παιδικής του ήλικίας 
έλεύθερος σέ κακές έξεις, διότι δύσκολα 
θά άποβάλη αΰτές μεγάλος. Πρέπει λοιπόν 
κατά τόν ’Αριστοτέλη νά ύπάρχη μεγάλη 
φροντίς, ώστε ό νέος νά γυμνάζεται συνε
χώς καί τούτο, διά νά μή παραμείνη τό σώ
μα άργό. Ή ύγεία τού σώματος είχεν με
γάλη σημασία κατά τήν άρχαιότητα.

Οί διδάσκαλοι τών νέων κατά τήν νεα
ρόν αύτήν ήλικίαν, ώφειλον νά διδάσκουν 
αύτούς μόνον τις ιστορίες καί διηγήσεις 
έκεϊνες τις όποιες πρέπει νά άκοϋν οί νέοι 
τής ήλικίας των καί οί όποιες σκοπόν έ
χουν νά προπαρασκευάζουν σ’ αυτούς τόν 
δρόμον διά τις μελλοντικές των άσχολίες. 
Πρέπει λοιπόν καί τά παιγνίδια των νά εί
ναι μιμήσεις τών άξιολόγων μελλοντικών 
των άπασχολήσεων.

Ό  Πλάτων στήν πολιτεία του, ύποστηρί- 
ζει, ότι πρέπει πάρα πολύ νά προσέχων- 
ται οί νέοι άπό αύτά πού άκοϋν άπό τούς 
άλλους, διά νά μή έκ μιμήσεως καί μόνον 
άποκτήσουν κακές συνήθειες καί αισχρόν 
χαρακτήρα. Τούτο δυνάμεθα νά παρατη- 
ρήσωμεν σήμερον καί μόνον έκ τού μεγά
λου έπηρεασμοΰ τόν όποιον ασκεί ή μόδα 

** στούς νέους καί μάλιστα στούς περισσο
τέρους έκ μιμήσεως.

Κατά τούς άναφερομένους φιλοσόφους, 
τεραστίαν έπίδρασιν έχει διά τήν ψυχολο
γικήν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν τού χα- 
ρακτήρος τών νέων κάθε ξένος έπηρεα- 
σμός, διότι οί νέοι παρασύρονται εύκό- 
λως έκ μιμήσεως καί συνηθίζουν κάθε 
αισχρόν καί παράλογον. Πέραν αύτών ό 
Αριστοτέλης άποκλείει παντελώς καί τήν 
παρακολούθησιν ύπό τών νέων τών ιαμ
βικών ποιημάτων καί γενικώτερον τήν 
άρχαίαν κωμωδίαν μέχρις ότου ή έκπαί- 
δευσις αύτών καταστήση τούτους τελείως 
άσφαλεις άπό τόν κίνδυνον νά ύποστοΰν 
βλάβην προερχομένην άπό άμφίβολα ποι
ήματα ή κωμωδίες, έπειδή πιστεύει ότι 
ταΰτα δημιουργούν κακία καί έχθρικές 
διαθέσεις.

Δύο πρέπει νά είναι οί σκοποί, οί όποιοι 
νά κατευθύνουν τήν έκπαίδευσιν καί τήν 
φροντίδα τών νέων, ήτοι άφ' ένός μέν, τό 
δυνάμενον νά γίνη καί άφ’ ετέρου έκεϊνο 
τό όποιο πρέπει νά γίνη, διότι έκαστος 
είναι ύποχρεωμένος νά χρησιμοποιή τά 
άρμόζοντα καί καθιερωμένα πρός κάθε 
ήλικία. Ό  'Αριστοτέλης δέν άποκλείει τόν 
καταναγκασμόν καί τήν τιμωρίαν τών νέων 
πρός σωφρονισμόν σέ κάθε περίπτωσιν 
άπειθαρχίας. Είδικώτερον τονίζει ότι, όταν 

s κάποιος άπό τούς νέους λέγη ή πράττη 
άπηγορευμένα πράγματα, πρέπει νά τιμω- 
ρήται μέ στέρησιν τιμητικών δικαιωμάτων 
άλλά καί μέ ραβδισμόν, είς δέ τις μεγαλύ
τερες ήλικίες μέ ποινικές κυρώσεις.

Ό  Πλούταρχος ύποστηρίζει, ότι πηγή 
καί ρίζα τής άρετής είναι τό γεγονός νά τύ
χη ό άνθρωπος τής καταλλήλου μορφώ- 
σεως καί έκπαιδεύσεως καί παραλληλίζει 
τούτο μέ τούς γεωργούς οί όποιοι βάζουν 
πασσάλους πλάϊ στά φυτά. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον καί οί παιδαγωγοί βάζουν πλάϊ

στούς νέους κατάλληλα στηρίγματα άπό 
συμβουλές καί παραινέσεις. Διότι πρέπει 
διά τήν ένάρετη συμπεριφορά τού άνθρώπου 
νά συνυπάρχουν ή φύσι,ό λόγος καί ή συνή
θεια. "Οταν λέγωμεν λόγον έννοοΰμεν τήν 
μόρφωσίν καί συνήθειαν, τήν άσκησιν. Ή 
βάσις τής άρετής είναι έμφυτος είς τήν 
άνθρωπίνην φύσιν. Ή καλλιέρειά της 
όμως είναι έργο τής μορφώσεως καί ή πρα
κτική της έκφρασις, είναι άποτέλεσμα τής 
άσκήσεως, έργο δέ όλων αύτών τών στοι
χείων είναι ή άκεραιότης τού χαρακτήρος.

Είναι γεγονός κατά τόν Πλούταρχο, ότι 
άγωγή προσεγμένη καί παιδεία κατάλληλη 
άποτελοΰν τήν κατεύθυνσιν πρός τήν ά- 
ρετή καί τήν εύδαιμονία τού άνθρώπου. 
Διότι ύπάρχουν πράγματα τά όποια είναι 
άποτέλεσμα πολλών παραγόντων όπως ή 
εύγενής καταγωγή είναι πράγμα καλό άλλά 
άγαθό τών προγόνων, ό πλούτος είναι πο
λύτιμος, άλλά κτήμα τής τύχης, ή δόξα 
είναι σεβαστό δώρο, άλλά πράγμα άβέβαιο, 
ή ομορφιά είναι περιμάχητη, άλλά λιγό- 
χρονη, ή ύγεία είναι πολύτιμη, άλλά εύκο- 
λομετάβλητη, ή ισχύς είναι πράγμα ζη
λευτό άλλά άκάλυπτο, ένώ ή παιδεία άπό 
όλα τά άνθρώπινα άγαθό είναι πράγμα 
θειο καί άθάνατο. Τά πιό σπουδαία στή 
φύσι, τού άνθρώπου είναι ό νοΰς καί ό 
λόγος. Ό  νοΰς είναι ό κυβερνήτης τού 
λόγου καί ό λόγος ύπηρέτης αύτοΰ.

’Ιδιαιτέρως ό Πλούταρχος τονίζει ότι 
κάθε νέος πρέπει οπωσδήποτε νά τύχη 
άναλόγου καί καταλλήλου μορφώσεως, 
ώστε τούς θεούς νά σέβεται, τούς γονείς 
του νά τιμά, τούς μεγαλυτέρους του νά 
έντρέπεται, νά πειθαρχή στούς νόμους, 
τούς άρχοντες νά ύπακούη, τούς φίλους 
νά άγαπά, στις γυναίκες νά συμπεριφέ- 
ρεται μέ φρόνησιν, στά παιδιά στοργικά 
καί τούς ύπηρέτες νά μή ταπεινώνη. "Ολα 
αύτά άποτελοΰν τεκμήριον καλής ανατρο
φής καί συντελούν στήν όλοκλήρωσιν τού 
άνθρώπου, τήν πρόοδο καί έξέλιξιν τής 
κοινωνίας.

Σπουδαίο καί σοβαρό πράγμα είναι οί 
συναναστροφές. Τά παιδιά πρέπει νά φυ- 
λάσσωνται άπό κακές συνήθειες τών συν- 
σπουδαστών τους διότι αύτοΐ λέγει ό Πλού
ταρχος είναι ικανοί νά διαφθείρουν καί νά 
καταστρέφουν τις καλλίτερες φύσεις. Πα
ραλλήλους οί γονείς πρέπει τήν βιαιότητα 
τών έπιπλήξεων πρός τούς νέους νά τήν

μετριάζουν μέ τήν πραότητα καί ποτέ νά μή 
δείχνουν άδυναμία στις άπαιτήσεις αύτών, 
ούδέ νά ικανοποιούν εύκόλως αύτές, άλλά 
νά τούς συγκροτούν μέ κάθε τρόπο. Διότι 
οί άνθρωποι γενικώς είναι ακόρεστοι καί 
άρχίζοντας άπό μικρές καί ολίγες έπιθυ- 
μίες διαρκώς αύξάνουν αύτές δίχως τέλος 
μέ άποτέλεσμα νά έκδηλώνεται ποικιλο- 
τρόπως ή άπληστία.

Πρέπει λοιπόν οί γονείς νά μή ικανο
ποιούν εύκόλως τις έπιθυμίες τών νέων, 
άλλά νά συγκροτούν αύτούς μέ κάθε μέσον.

Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους 
καί ιδίως τούς χριστιανικούς έδίδοντο 
συμβουλές περί τής άγωγής τών νέων. 
Κατ' αύτούς βλέπομεν νά χρησιμοποιείται 
κάθε μέσον σωφρονισμού, αρκεί τούτο νά 
έπανέφερε τούς νέους εις τόν ορθόν δρό
μον τής ζωής καί πειθαρχίας. Διαβάζομεν 
λοιπόν τήν εξής συμβουλή πρός τούς 
γονείς:

«Θλάσον τάς πλευράς αύτοΰ, ώς έστι 
νήπιος μήποτε σκληρυνθείς άπειθήσει 
σοι. Παίδευσε τόν υιόν σου καί έργάσαι 
έν αύτώ, ϊνα μή κόψη καί παρίδης τάς ά
γριας αύτοΰ». Καί συνεχίζει: «ός φείδε
ται τής βακτηρίας μισεί τόν υιόν αύτοΰ, 
ό δέ άγαπών έπιμελώς παιδεύει».

Ή δέ λέξις παιδεύει είς τά νεοελληνικά 
σημαίνει τιμωρία. Μήπως αύτά κρύβουν 
κάποια άλήθεια; ’Ακολούθως τήν θέσιν 
τής βακτηρίας παίρνει ή μάστιγα «Ό  άγα
πών τόν υιόν αύτού ένελεχήσει μάστιγος 
αύτώ, ϊνα εύφρανθή έπ’ έσχάτω αύτοΰ».

Πολλαί γενεαί έλληνοπαίδ ων ένοιωσαν 
τήν δοκιμασίαν τού σωματικού πόνου μέ- 
χρις τά τελευταία χρόνια, διά νά μάθουν 
γράμματα, νά σέβωνται τούς μεγαλυτέρους 
τους καί νά γίνουν καλοί άνθρωποι.

Ό  δάσκαλος χρησιμοποιούσε κάθε μέ
σον τιμωρίας διά νά έπαναφέρη τόν άδιά- 
βαστο καί άπείθαρχο μαθητή στό σωστό 
δρόμο. Οί βέργες είχαν κατ' έπανάληψιν 
μαυρίσει τά χέρια καί τά πόδια τών νέων. 
Καί όλα αύτά μέ. τήν συγκατάθεσιν τών 
γονέων, διότι αν ό δάσκαλος έλεγε στον 
πατέρα, ότι ό υιός του δέν διαβάζει, άμέ
σους θά έπαιρνε τήν άπάντησι «τί μοϋ τό 
λές δάσκαλε, μαύρο νά τόν κάνης».

Σήμερα τό ξύλο καί άλλα μέσα πειθανα
γκασμού έχουν καταργηθή σαν μέσα σω
φρονισμού τών νέων. Βλέπετε καί στό ση
μείο αύτό άλλαξαν οί καιροί. . .
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Χ ΩΡΑ ME 1.500.000 περίπου κυκλοφο
ρούνται σήμερον οχήματα πάσης (ρύσε
ως, ευρισκόμενη κοινωνικοοικονομι

κές εις τό στάδιον τής έν έξελίξει κοινω
νίας, ή 'Ελλάς αντιμετωπίζει τό τμοχαΐον 
ατύχημα μέ τήν ιδίαν οξύτητα σχεδόν όπως 
καί αί ύπόλοιποι ευρωπαϊκοί χώραι. "Ηδη, 
μεταξύ των ετών 1963 καί 1972 (διάστημα 
δεκαετίας) τά τροχαία ατυχήματα έν Έλ- 
λάδι έσημείωσαν αϋξησιν κατά 80% πε
ρίπου, θά πρέπει όμως νά ληφθή ΰπ' δψιν 
καί ή μεσολαβήσασα ραγδαία αϋξησις 
του άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων όχη- 
μάτων ώς καί ή αϋξησις τής διακινήσεως 
ή έμφανιζομένη ώς έπακόλουθον τής άνό- 
δου τού βιοτικού επιπέδου καί τής πολιτι
στικής στάθμης έν γένει τού πληθυσμού. 
Έ ν συγκρίσει πρός άλλας εύρωπαίκάς 
χώρας, ή Ελλάς δέν εύρίσκεται είς πολύ 
άνησυχητικήν κατάστασιν άπό πλευράς 
άτυχημάτων γενικώς καί τροχαίων τοιού- 
των ιδιαιτέρως. Τά στοιχεία τού μέσου 
όρου τών έτών 1955, 1960 καί 1964 δεικνύ
ουν διά τήν χώραν μας 24,58 θανάτους έξ 
άτυχημάτων άνά 100.000 πληθυσμού, 6,80 
θανάτους έκ τροχαίων άτυχημάτων άνά 
100.000 πληθυσμού καί σχέσιν παρατηρή- 
θείσης πρός άναμενομένην κατανομήν θα
νάτων έκ τροχαίων άτυχημάτων (Ο/Ε) =  
=  0,83 (Whitlock, 1971 ). Θά πρέπει όμως 
καί ένταΰθα νά ληφθή ύπ’ δψιν ή μικρο- 
τέρα, έν συγκρίσει πρός άλλας ευρωπαϊκός 
χώρας, άναλογία κυκλοφορούντων όχη- 
μάτων έναντι τού γενικού πληθυσμού. Ή  
διακύμανσις τής συχνότητος τών τρο
χαίων άτυχημάτων κατά τήν πρόσφατον 
χρονικήν περίοδον εϊχεν ώς έξής:

Είς τάς ’Αθήνας (πλήν τών βορείων προ
αστίων), τό σύνολον τών τροχαίων άτυχη
μάτων άνήλθεν είς 9.972 κατά τό έτος 1968, 
είς 9.567 κατά τό έτος 1969, είς 9.118 κατά

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ  Τ Σ Α Χ Α Γ Ε Α , Δ ρ ο ς Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ 

ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

τό έτος 1970 καί είς 8.999 κατά τό έτος 
1971.

Είς τάς έπαρχίας, ό άριθμός τών τρο
χαίων άτυχημάτων κατά τό έτος 1971 πα
ρουσιάζεται ηΰξημένος έν συγκρίσει πρός 
τό έτος 1970 (19.098 έναντι 17.343), άλλά 
δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν καί ποιά τις πλα- 
σματικότης τής έν λόγω αύξήσεως, λόγω 
αύξήσεως τού άριθμοϋ τών αύτοκινήτων 
κατά 90.000 καί λόγω μεγαλυτέρου άρι
θμοϋ διανυθέντων συνολικές μιλιών, ο
πότε είς τήν πραγματικότητα πρόκειται 
περί στασιμότητος ή καί περί μειώσεως.

Είς τήν περιοχήν τών προαστίων τής 
πρωτευούοης τά τροχαία άτυχήματα μετά 
σωματικών βλαβών έμειώθησαν τό έτος 
1971 κατά 3,80% έν συγκρίσει πρός τό έτος 
1970.

’Ανησυχητική, όντως, πλήν τής συχνό
τητος τών άτυχημάτων, έμφανίζεται καί ή 
συχνότης τών τροχαίων παραβάσεων είς 
τά πλαίσια τής έλληνικής πραγματικότη
τας. Π.χ. κατά τό έτος 1969 έσημειώθησαν 
378.806 παραβάσεις είς τήν ζώνην τής χώ
ρας τήν άστυνομευομένην ύπό τής Χωρο
φυλακής καί 388.367 παραβάσεις είς τήν 
ζώνην τής χώρας τήν άστυνομευομένην 
ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Χαρακτη
ριστικές δέον νά άναφερθή δτι ένώ τό έ
τος 1967 τό ύψος τών χρηματικών προστί
μων διά τροχαίας παραβάσεις άνήλθεν είς 
114.779 δρχ., τό έτος 1970 (μέχρι τής 31ης 
’Οκτωβρίου) τό ύψος τών προστίμων άνήλ
θεν είς 34.925.346 δρχ., ήτοι ηύξήθη 185 
φοράς.

Είς τήν ζώνην άρμοδιότητος τής Χωρο
φυλακής, κατά τό έτος 1971 αί παραβάσεις 
τροχαίας άνήλθον είς 481.535, έναντι 
509.393 τού έτους 1970 καί τούτο παρά τήν 
σημειωθεΐσαν αϋξησιν τού άριθμοΰ τών 
κυκλοφορούντων οχημάτων καί τήν μεγα- 
λυτέραν διακίνησιν. Είς τήν ίδιαν ταύτην

ζώνην, μεταξύ τών έτών 1963 καί 1971 έση- 
μειώθη άφ’ ένός μέν διπλασιασμός τών 
κυκλοφοούντων οχημάτων καί διπλασια
σμός τών τροχαίων άτυχημάτων καί τών 
παθόντων προσώπων, άφ’ έτέρου δέ τετρα- 
πλασιασμός τών τροχαίων παραβάσεων.

Ώ ς συνάγεται έκ τών άνωτέρω στοιχεί
ων, δύναταί τις νά είναι κάπως αισιόδοξος 
διά τήν διακύμανσιν τής συχνότητος τών 
άτυχημάτων κατά τό πρόσφατον χρονικόν 
διάστημα (έν συναρτήσει πάντοτε πρός 
τήν αϋξησιν τών οχημάτων καί τής διακι- 
νήσεως), άλλ’ ούδεμία αισιοδοξία έπιτρέ- 
πεται μέχρι στιγμής διά τάς παραβάσεις 
τής κυκλοφορίας, αί όποίαι δημιουργούν 
πρόβλημα, ιδία έάν ληφθή ύπ’ δψιν, ώς 
ήδη έξετέθη είς προηγούμενα κεφάλαια, 
ή δυναμική συσχέτισις μεταξύ παραβά
σεων, συμβάντων πλησιαζόντων τό άτύ- 
χημα καί άτυχημάτων.

Ή  έξέτασις τών ώς άνω στοιχείων οδη
γεί έπίσης είς τήν σκέψιν δτι έπιβάλλεται 
όπωσδήποτε άφ’ ένός μέν προσπάθεια πε
ριορισμού τών τροχαίων παραβάσεων, 
άφ’ έτέρου δέ λήψις ειδικών μέτρων πρός 
τόνωσιν τής οδικής άσφαλείας καί έλάτ- 
τωσιν τής συχνότητος τών άτυχημάτων. 
’Αντικειμενικόν κριτήριον έπιτεύξεως προ
όδου είς τήν πρόληψιν τού άτυχήματος θά 
ήτο ή μικροτέρα αϋξησις τού άριθμοΰ τών 
άτυχημάτων έν συγκρίσει πρός τήν αΰξη- I 
σιν τού άριθμοΰ τών οχημάτων. Τούτο π.χ. 
έπετεύχθη έν Γαλλία τό έτος 1970, όπότε 
ή κυκλοφορία όχημάτων έσημείωσεν αϋ- 
ξησιν 5,5% έν συγκρίσει πρός τό έτος 
1969, ένώ συγχρόνως κατά τήν ιδίαν χρο
νικήν περίοδον ηύξήθησαν, ό μέν άριθμός 
τών τραυματιών κατά 2,25%, ό άριθμός 
τών άτυχημάτων γενικώς κατά 2,2% καί 
ό άριθμός τών νεκρών έκ τροχαίων άτυ
χημάτων κατά 0,9% (Prevention Routiere, 
1971).
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Κατά τά τελευταία χρόνια, έξηγγέλθη- 
σαν έκ μέρους των αρμοδίων κρατικών πα
ραγόντων τής χώρας μας πολλά σοβαρά 
μέτρα, βραχυπροθέσμου καί μακροχρονί
ου άποδόσεως, προληπτικά καί κατασταλ
τικά, διά τήν βελτίωσιν τής όδικής κυκλο
φορίας καί τόν περιορισμόν τών τροχαίων 
άτυχημάτων. Τά μέτρα ταΰτα δέον νά τύ- 
χουν άντικειμενικώς ιδιαιτέρας έξάρσεως, 
διότι άφ’ ένός μέν είναι σύμφωνα πρός τάς 
τελευταίας άντιλήψεις τής έπιστήμης έπί 
τής προσπάθειας περιορισμού τών τρο
χαίων άτυχημάτων, άφ’ έτέρου δέ έχουν 
μελετηθή συμφώνως πρός τάς άνάγκας 
τής έλληνικής πραγματικότητος καί προ
σιδιάζουν πρός τήν έλληνικήν ψυχοσύν- 
θεσιν καί νοοτροπίαν. Τά κυριώτερα έκ 
τών μέτρων τούτων είναι τά έξής:

— Ό  συστηματικός έλεγχος τών όχημά- 
των παντός τύπου, ύπό τό φώς τών νεωτέ- 
ρων δεδομένων τής τεχνικής, διά τής κα- 
ταρτίσεως ειδικών συνεργείων αιφνιδια
στικού έλέγχου έφωδιασμένων μέ είδικάς 
συσκευάς.

—Ή  καθιέρωσις διά νόμου ύποχρεωτι- 
κού τεχνικού έλέγχου όχημάτων.

—Ό  έλεγχος είδικώς τής καταστάσεως 
τών άλαστικών τών αύτοκινήτων, δεδομέ
νου ότι βλάβη ή φθορά αυτών όδηγεΐ πολ- 
λάκις εις τροχαϊον άτύχημα. Τά συνεργεία 
έλέγχου θά παρέχουν μικράν προθεσμίαν 
(όλιγοήμερον) διά τήν άντικατάστασιν 
τών έφθαρμένων έλαστικών, ή δέ μή συμ- 
μόρφωσις θά έχη έπιπτώσεις έπί τής άδειας 
κυκλοχορίας τού όχήματος.

—Ό  έφοδιασμός τών περιφερικών ύπη- 
ρεσιών μεταφορών μέ σύγχρονα φορητά 
μηχανήματα έλέγχου τών αύτοκινήτων.

—Ό  περιορισμός τού άνωτάτου έπιτρε- 
πομένου όρίου ταχύτητος αυτοκινήτων 
καί μοτοσυκλεττών εις τάς όδούς έκτός 
τών κατωκημένων περιοχών εις 110 καί 80

χιλιόμετρα ώριαίως άντιστοίχως.
—Ή  άναθεώρησις έπί τό αύστηρότερον 

καί ό έκσυγχροσισμός τού Κωδικός 'Οδι
κής Κυκλοφορίας.

—Ό  καταρτισμός Μητρώου 'Οδηγών, 
τή βοήθεια ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ, 
διά τήν έπισήμανσιν τών καθ’ υποτροπήν 
παραβατών τής όδικής κυκλοφορίας καί 
λήψιν μέτρων έναντι αύτών. Πρόκειται πε
ρί συστήματος κατά τό πρότυπον τού άμε- 
ρικανικοΰ Point System. Κάθε όδηγός ό
χήματος θά έχη έν άτομικόν Δελτίον, εις 
τό όποιον θά καταχωρώνται αί παραβά
σεις εις τάς όποιας ύπέπεσε, διά διατρή- 
σεως. Αί παραβάσεις θά διαχωρίζωνται 
εις έπικινδύνους καί μή καί έκάστη παρά- 
βασις θά λαμβάνη ώρισμένον άριθμόν ό- 
πών. Πέραν ώρισμένου άριθμοΰ ό όδη
γός θά χαρακτηρίζεται έπικίνδυνος καί 
θά τού άφαιρήται ή άδεια όδηγήσεως, 
προσωρινώς ή όριστικώς.

—Ή  έγκατάστασις εις είδικώς διαμορ- 
φούμενον χώρον τών ’Αθηνών ειδικού πάρ
κου, ύπό μορφήν πόλεως έν σμικρογρα- 
φία, διά τήν κυκλοφοριακήν άγωγήν παι
διών τής προσχολικής ήλικίας, συμπερι- 
λαμβανομένης καί τής πρακτικής άσκή- 
σεως αυτών εις χρέη τροχονόμου ύπό ά- 
στυνομικών όργάνων.

—Ή  σύνταξις έγχειριδίου κυκλοφορια- 
κής άγωγής καί ή διανομή αύτοΰ εις τούς 
μαθητάς τών δημοτικών σχολείων, μέ 
σύγχρονον διδασκαλίαν αύτών εις τά θέ
ματα όδικής κυκλοφορίας έπί μίαν έβδο- 
μάδα άνά έξάμηνον ή άνά έτος.

—Ή  καθιέρωσις νευροψυχιατρικής έξε- 
τάσεως τών όδηγών τών παραπεμπομένων 
εις τήν δευτεροβάθμιον έπιτροπήν έξετά- 
σεως ίκανότητος.

—Ή  μεταρρύθμισις έπί τό αύστηρότε- 
ρον τών έξετάσεων υποψηφίων όδηγών 
πρός λήψιν διπλώματος όδηγήσεως, διά

τής εισαγωγής νέων έρωτηματολογίων καί 
δοκιμασιών (Tests).

—Ό  διπλασιασμός τών πιστώσεων κατά 
τό έτος 1972 διά τήν κατασκευήν έργων 
συγκοινωνιακής ύποδομής. Εις ταΰτα πε
ριλαμβάνονται ή πλήρης σηματοδότησις 
τών άστικών οδών, ή σήμανσις δι’ αύτο- 
μάτων φωτεινών σηματοδοτών όλοκλή- 
ρου τού σιδηροδρομικού δικτύου, ή κατα
σκευή άνισοπέδων διαβάσεων κατά μήκος 
τής σιδηροδρομικής γραμμής ’Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης, ή βελτίωσις τού όδικοΰ 
δικτύου κ.λπ.

-—Ή  ύποχρεωτική μετεκπαίδευσις τού 
προσωπικού τών σιδηροδρόμων καί τών 
λεωφορείων εις θέματα κυκλοφορίας.

—Ό  έκσυγχρονισμός καί ή κωδικοποί- 
ησις τής νομοθεσίας γενικώς περί αύτο- 
κινήτων.

—Ή  διοργάνωσις κατ’ έτος ύπαιθρίου 
Έκθέσεως Τροχαίας Κυκλοφορίας, όπου 
θά έκτίθενται όλα τά προβλήματα, μέ τάς 
προτεινομένας λύσεις, συγχρόνως δέ θά 
παρουσιάζωνται ολαι αί τεχνολογικοί έξε- 
λίξεις αί άφορώσαι εις τά όχήματα καί εις 
τήν κυκλοφορίαν.

—Ή  όργάνωσις εις καίρια σημεία τής 
πόλεως ’Αθηνών κλειστού κυκλώματος 
τηλεοράσεως, μέσω τού όποιου θά παρα- 
κολουθήται ύπό τών άρμοδίων όργάνων, 
θά συντονίζεται καί θά έλέγχεται ή κίνη- 
σις τών τροχοφόρων, πράγμα τό όποιον 
έχει ήδη γίνει διά τό κέντρον τής πόλεως.

—'Η καθιέρωσις κινητού τηλεοπτικού 
συνεργείου, κινουμένου έπί αύτοκινήτου, 
μετακινουμένου πρός χώρους ένθα έμφα- 
νίζονται έκτάκτως ηύξημέναι κυκλοφο- 
ριακαί άνάγκαι (ύπαίθριοι έορταί, άθλητι- 
καί καί ψυχαγωγικοί έκδηλώσεις).

-—Ή  τοποθέτησις έντός τών φωτεινών 
σηματοδοτών μικρών φωτογραφικών μη
χανών αί όποΐαι θά άποτυπώνουν τάς πα-
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ραβάσεις καί θά .άποτελοΟν άναμφισβή- 
τητον τεκμήριον ένοχης τό όποιον θά άπο- 
στέλλεται εις τόν παραβάτην όμοϋ μέ τήν 
σχετικήν κλήσιν.

Πέραν των ώς άνω έξαγγελθέντων μέ
τρων καί έν όψει οΰχί μόνον των σημερι
νών άναγκών άλλα καί των μελλοντικών 
τοιούτων, ιδία λαμβανομένης ύπ’ όψιν 
καί τής συνεχούς άστικοποιήσεως τού 
Ελληνικού πληθυσμού, έτερα μέτρα συμ- 
βάλοντα ούσιωδώς εις τήν όργάνωσιν τής 
προλήψεως τού τροχαίου άτυχήματος έπί 
όρθολογικής βάσεως θά ήσαν τά έξής:

—Ή  άποσυμφόρησις τής κυκλοφορίας 
εις τό κέντρον τών μεγάλων πόλεων, ιδία 
δέ τής πρωτευούσης, διά σειράς μέτρων, 
ώς:

α) ή κλιμάκωσις εις διάφορον ώραν τής 
ένάρξεως καί τής παύσεως έργασίας τών 
δημοσίων υπηρεσιών, όργανισμών, τρα
πεζών κ.λπ. Τό έφαρμοζόμενον ήδη διά
φορον ώράριον πρέπει νά έπεκταθή καί 
εις τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν, 
πρός έτι μεγαλυτέραν αποσυμφόρηση». Εις 
τήν Νέαν Ύόρκην καί τήν Ούάσινγκτων 
άπέδωσεν ή κλιμάκωσις τής ένάρξεως έρ
γασίας τών δημοσίων καί ιδιωτικών φο
ρέων μεταξύ 7.30 καί 9.15 π.μ. ώρας π.χ. 
ίκανοποιητικώτατα (Samuels, 1963).

β) οί περιορισμοί έπί τών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως. Έ π’ αύτοϋ, ή έκθεσις 
έπιτροπής ύπό τόν Καθηγητήν Buchanan 
έν Μεγάλη Βρεταννίμ, έπιφορτισμένης μέ 
τήν μελέτην τής βελτιώσεως τής κυκλοφο
ρίας, κατέληξεν ότι είναι αναπόφευκτος ή 
έπιβολή περιορισμών έπί τών έν λόγω αυ
τοκινήτων. Κατά τήν έπιτροπήν, ό καλύ
τερος τρόπος άντιμετωπίσεως τού όλου 
θέματος είναι οί περιορισμοί τής σταθμεύ- 
σεως, ή έπιβολή τέλους σταθμεύσεως, ή 
βελτίωσις τών συγκοινωνιών καί ή κατα- 
νόησις καί συνεργασία έκ μέρους τού κοι
νού (Traffic Engineering, 1963).

γ) ή κατάργησις τής κυκλοφορίας ιδιω
τικών αυτοκινήτων (πλήν τών ταξί) εις 
τό κέντρον. Ή  λύσις τών πολεοδομικών 
μεταβολών (διαπλάτυνσις τών οδών, διά- 
νοιξις λεωφόρων κ.λπ.) δέν ένδείκνυται, 
άφ’ ένός μέν λόγω τών άπαιτουμένων τε
ραστίων δαπανών, άφ’ έτέρου δέ λόγφ τού 
ότι ό πληθυσμός καί ή κυκλοφορία αυ
ξάνουν συνεχώς (Halsey, 1961).

—Ή  άφαίρεσις τής άδειας όδηγήσεως 
άπό όσους λόγω βαρέος σφάλματος προκα- 
λούν τόν θάνατον ή τόν σοβαρόν τραυμα
τισμόν άλλων ατόμων καί άπό όσους έγκα- 
ταλείπουν άβοήθητα τά θύματά των. ’Επί
σης άπό όσους οδηγούν έπικινδύνως ύπό 
σήν έπίδρασιν οινοπνεύματος ή ναρκωτι
κών φαρμάκων καί άπό τούς καθ’ υποτρο
πήν άτυχηματίας τούς άνεπιδέκτους θε
ραπείας ή τούς άρνουμένους νά ύποβλη- 
θοϋν εις θεραπείαν, ένώ οί έπιδεκτικοί 
βελτιώσεως πρέπει νά βοηθώνται πρός 
άποκατάστασιν διά ψυχολογικής αγωγής. 
Εις άναλόγους υιοθετήσεις προέβη ή έξ 
'Υπουργών ’Επιτροπή τού Συμβουλίου τής 
Εύρώπης, τάς όποιας καί συνέστησε πρός 
τά 17 κράτη-μέλη της.

—Ή  ύποχρεωτική άσφάλισις τών οδη
γών έναντι τού κινδύνου άτυχήματος, κατά 
τό σύστημα τών ευρωπαϊκών χωρών. Έ ν 
Ιταλία π.χ. είναι υποχρεωτική άπό τού έ
τους 1971 ή άσφάλισις τών οδηγών παντός 
τύπου οχήματος, πλήν τών ποδηλάτων 
Καί τών μή καταγεγραμμένων δικύκλων 
(ένώ τά τελευταία ταΰτα δέν έξαιροΰνται 
έν Γαλλία).

Ό  συστηματικός έλεγχος απάν
των τών τροχοφόρων, διά της κα- 
ταρτίσεως ειδικών συνεργείων αι
φνιδιαστικού ελέγχου, άποτελεϊ προ
ληπτικόν μέτρον μειώσεως τών 

τροχαίων άτυχημάτων.

Έπί τού θέματος τής άσφαλίσεως, πολύ 
θά συνέβαλλεν εις τήν αϋξησιν τής προ
σοχής καί κατά συνέπειαν εις τόν περιορι
σμόν τών άτυχημάτων ή άπαίτησις έπα- 
σφαλίστρου διά τούς έπικινδύνους οδη
γούς.

—Ή  καθιέρωσις συστηματικής τροχαίας 
άγωγής εις τούς άνδρας τών ένοπλων δυ
νάμεων.

—Ή  έκπαίδευσις τών στελεχών τών έπι- 
χειρήσεων καί τών βιομηχανιών εις τήν 
πρόληψιν καί τήν άντιμετώπισιν τού τρο
χαίου άτυχήματος.

—Ή  όργάνωσις έπιμορφωτικών σεμινα
ρίων όδικής κυκλοφορίας έκ μέρους ει
δικευμένων ιδιωτικών φορέων έπιμορφώ- 
σεως, ώς π.χ. τό Ελληνικόν Κέντρον Πα
ραγωγικότητας.

—Ή  άναδιοργάνωσις έπί νέας βάσεως 
τών ιατρικών έξετάσεων όδηγών εις τήν 
δευτεροβάθμιον έπιτροπήν ίκανότητος, 
συμφώνως πρός τά έκτεθέντα εις προηγού
μενα κεφάλαια.

—Ή  αΰξησις τής δυνάμεως τής άστυ- 
νομίας τής έπιφορτισμένης μέ τό τρο- 
χαίον άτύχημα, δεδομένου, ότι, ώς άνεκοι- 
νώθη εις τόν τύπον, αΰτη έχει παραμείνει 
άμετάβλητος άπό τού έτους 1958, παρά 
τήν σημειωθεϊσαν έν τφ μεταξύ αϋξησιν 
τού άριθμοΰ οχημάτων.

—Ή  εισαγωγή αύτοτελοϋς μαθήματος 
όδικής άγωγής εις τούς μαθητάς μέσης έκ- 
παιδεύσεως. Έ π’ αύτοϋ συνήθως έγείρον- 
ται αί έξής άντιρρήσεις:

α) ότι τά προγράμματα τών σχολείων

είναι ήδη πολύ βεβαρυμένα (ή άντίρρησις 
αίρεται όταν ή έκπαίδευσις γίνη ώς μέρος 
τού μαθήματος τής ύγιεινής).

β) ότι χρειάζεται μεγάλη διαδικασία 
γιά τήν ψήφισιν τών σχετικών νόμων.

γ) ότι ή έκπαίδευσις όδηγών απολαύει 
μικράς έκτιμήσεως έκ μέρους τών άκαδη- 
μαϊκών κύκλων. Τούτο αίρεται όταν οί δι
δάσκοντες είναι άνεγνωρισμένου έπιστη- 
μονικοΰ καί κοινωνικού κύρους.

δ) ότι οί ίδιοκτήται τών σχολείων δέν 
άποφασίζουν εύκόλως τήν διάθεσιν τών 
άπαιτουμένων δαπανών. (Μία πρακτική 
λύσις είναι νά προστεθή ή σχετική δαπά
νη εις τό παράβολον τής άδειας όδηγή
σεως).

—Ό  έκσυγχρονισμός τών σχολών όδη
γήσεως καί ό έλεγχος αύτών ύπό τού κρά
τους διά τακτικών έκπαιδευτικών έπιθεω- 
ρήσεων. Επίσης ή άπαγόρευσις άδειας 
λειτουργίας σχολής όδηγήσεως εις άτο
μα μή έχοντα ικανά ούσιαστικά καί τυπι
κά προσόντα διά τό έργον τούτο. Τά ξένα 
κράτη άποδίδουν ιδιαιτέραν σημασίαν εις 
τό σημεϊον τούτο. Π.χ. έν Γαλλία ήδη άπό 
τού 1960 οί έκπαιδευταί όδηγήσεως είναι 
ύποχρεωτικώς κάτοχοι πτυχίου έπαγγελ- 
ματικής καί παιδαγωγικής καταρτίσεως, 
χορηγουμένου κατόπιν ούσιαστικών έξε
τάσεων. Ίδεωδώς έπιβάλλεται ή ΐδρυσις 
σχολής καταρτίσεως έκπαιδευτών οί ό
ποιοι έν συνεχεία νά πλαισιώνουν τάς ίδιω- 
τικάς σχολάς όδηγήσεως. Κατά τό μετα
βατικόν στάδιον μέχρι τής καταρτίσεως 
ύπευθύνων έκπαιδευτών, οί ήδη ύπάρχον- 
τες θά έδει νά ύποχρεωθοΰν νά φοιτήσουν f  
εις υποχρεωτικόν Σεμινάριον όργανού- 
μενον ύπό τού αρμοδίου Υπουργείου.

—Ή  ΐδρυσις έξωτερικών ιατρείων τρο
χαίας κυκλοφορίας, αύτοτελών ή προσηρ- 
τημένων εις μεγάλα νοσοκομεία, διά τήν 
άνίχνευσιν καί άνακατάταξιν τών έπιρρε- 
πών πρός τό άτύχημα καί τών καθ’ έξιν πα
ραβατών όδηγών (κατά τά έκτεθέντα εις 
προηγούμενα κεφάλαια).

—Ή  ΐδρυσις ειδικευμένων τραυματο
λογικών κέντρων καί έντατικών μονάδων 
θεραπείας εις τά μεγάλα νοσοκομεία τών 
έπαρχιών, ώστε νά μή παρίσταται άνάγκη 
νά διακομίζωνται οί τραυματίαι ειδικών 
καταστάσεων εις τήν πρωτεύουσαν, μέ ό
λους τούς κινδύνους καί τήν άπώλειαν πο
λυτίμου χρόνου κατά τήν διακομιδήν.

—Ή  συγκρότησις κινητών ύγειονομι- 
κών μονάδων, μέ πλήρη δυνατότητα χει
ρουργικής έπεμβάσεως καί άναλήψεως, 
πλαισιωμένων ύπό ειδικευμένου ιατρι
κού καί νοσηλευτικού προσωπικού, διά 
τήν δυνατότητα άμέσου παροχής περιθάλ- 
ψεωςείς αύτόν τούτον τόν τόπον τού τρο
χαίου άτυχήματος, οσάκις τούτο έπιβάλ- 
λεται δι’ ειδικούς λόγους.

—Ή  διάθεσις μεγαλυτέρου άριθμοΰ 
άσθενοφόρων αύτοκινήτων διά τάς μετα
φοράς τραυματιών, ή ΐδρυσις καί λειτουρ
γία εις 3-4 σημεία τής χώρας σταθμών έλι- 
κοπτέρων διά τήν ταχεΐαν διακομιδήν τραυ- ι 
ματιών μέχρι τών τραυματολογικών κέν
τρων τής πρωτευούσης ή τών έπαρχιών καί 
ή έπέκτασις τών τηλεπικοινωνιών διά τήν 
δυνατότητα ταχείας έπεμβάσεως τών ύγει- 
ονομικών συνεργείων καί λοιπών σωστι
κών μέσων έν περιπτώσει άτυχήματος, 
ιδία μαζικού.

—Ή  έπέκτασις τής δράστη ριότητος τού 
’Οργανισμού Προλήψεως Άτυχημάτων 
καί εις τήν έπαρχίαν καί ή ένεργός συνερ
γασία αύτοϋ μέ τάς δημοτικός καί κοινο-
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τικάς άρχάς πρός κατάστρωσιν κοινού 
σχεδίου δράσεως ιδίως είς τόν τομέα της 
ύγειονολογικής αγωγής καί διαφωτίσεως 
έναντι τού τροχαίου ατυχήματος καί είς 
τόν τομέα τής κυκλοφοριακής αγωγής τοΟ 

*  πληθυσμού, Ιδΰ? δέ των παιδιών καί των 
νέας ήλικίας άτόμων.

—Ή  έπέκτασις καί παρ’ ήμΐν τού θεσμού 
των σχολικών όμάδων προλήψεως τρο
χαίων άτυχημάτων, κατά τό πρότυπον τών 
όμάδων τών ξένων χωρών.

—Ή  καθιέρωσις, έντός τού πλαισίου 
τών Εβδομάδων Προλήψεως τού ’Ατυ
χήματος, άθλοθετήσεων καί βραβεύσεων 
άτόμων διακριθέντων είς τόν θεωρητικόν 
ή τόν έμπρακτον τομέα τής προλήψεως 
τού τροχαίου άτυχήματος (π.χ. βράβευσις 
μαθητικών έκθέσεων, μονογραφιών σπου
δαστών, έπιστημονικών έργασιών έρευ- 
νητών, βράβευσις άστυνομικών καί άλ
λων κρατικών λειτουργών διακριθέντων 
είς τήν ύπηρεσίαν των πρός πρόληψιν τού 
τροχαίου άτυχήματος, βράβευσις τών κα
λυτέρων έπαγγελματιών καί έρασιτεχνών 
όδηγών διαφόρων κατηγοριών όχημάτων 
κ.λπ.).

—Ή  έπείγουσα κατάρτισις (διά μετεκ- 
παιδεύσεως είς τό έξωτερικόν) άφ’ ένός 
μέν συγκοινωνιολόγων μηχανικών (Traf
fic engineers), άφ’ έτέρου δέ ΰγειονολό- 
γων - ιατρών τών συγκοινωνιών, κατά τά 
πρότυπα τών δυτικών χωρών, προκειμένου 
ούτοι νά χρησιμοποιηθούν ώς σύμβουλοι 
τών δημοσίων ύπηρεσιών καί ώς έπιτελεΐς

τού άγώνος προλήψεως τού τροχαίου άτυ
χήματος.

—Ή  συγκρότησις καί λειτουργία παρά 
τφ 'Υπουργείο) Ναυτιλίας, Μεταφορών καί 
’Επικοινωνιών ειδικού τμήματος Βιβλι
οθήκης Τροχαίων Άτυχημάτων, περιλαμ- 
βανούσης τό άντιπροσωπευτικώτερον υ
λικόν τής διεθνούς βιβλιογραφίας έπί τού 
τροχαίου άτυχήματος καί διαρκώς έμπλου- 
τιζομένης καί ένημερωμένης ώστε νά δια- 
τηρή τήν δυνατότητα παροχής ούσιώδους 
βοήθειας πρός τούς συγγραφείς, έκπαιδευ- 
τάς, ειδικούς έπιστήμονας, έρευνητάς κ.λπ.

—Ή  συγκρότησις καί λειτουργία Συν
τονιστικής Επιτροπής Προλήψεως τού 
Τροχαίου Άτυχήματος, είς τήν όποιαν 
νά έμπροσωπήται όλη ή κρατική καί ιδιω
τική δραστηριότης είς τόν χώρον τού τρο
χαίου άτυχήματος. Είς μίαν τοιαύτην ’Ε
πιτροπήν θά έδει νά συμμετέχουν : 

α) έκπρόσωπος τού Προγραμματισμού 
β) έκπρόσωπος τής Δημοσίας Υγείας 
γ) έκπρόσωπος τών Συγκοινωνιών καί 

’Επικοινωνιών
δ) έκπρόσωποι τής Αστυνομίας Τρο

χαίας Κινήσεως
ε) έκπρόσωπος τών Δημοσίων "Εργων 
στ) έκπρόσωπος τής Δικαιοσύνης 
ζ) έκπρόσωπος τής Παιδείας 
η) έκπρόσωπος τών ’Ενόπλων Δυνά

μεων
θ) έκπρόσωποι τών έπιχειρήσεων κοι

νωνικής ώφελείας
ι) έκπρόσωποι τών ιδιωτικών ’Οργα

νώσεων Προλήψεως τού Άτυχήματος
ια) έκπροσώποι τών όδηγών όχημάτων 

καί τού κοινού.
Ένδείκνυται έπίσης ή συγκρότησις πε

ριφερικών Συντονιστικών ’Επιτροπών, ά- 
ναλόγου συνθέσεως, είς έκαστον διαμέ
ρισμα τής χώρας.

— Τέλος, ώς ιδιαιτέρας άξίας μέτρον 
κρίνεται ή ΐδρυσις καί λειτουργία εΰρείας 
έκτάσεως γνωμοδοτικοΰ καί συμβουλευτι
κού όργάνου, κατά τό πρότυπον τού ’Εθνι
κού Συμβουλίου Ασφαλείας τών Ηνω
μένων Πολιτειών, τό όποιον νά καλύπτη 
τήν μελέτην τής προλήψεως όλων τών ει
δών άτυχήματος καί μάλιστα υπό πολυ- 
διάστατον θεώρησιν, δηλαδή μέ τήν συνερ
γασίαν όλων τών έπιστημών τών δυναμέ- 
νων νά έχουν λόγον έπί τού άτυχήματος.

Είς τά πλαίσια τής λειτουργίας ένός 
τοιούτου όργάνου άναμφισβήτητος προ
βάλλει ή σκοπιμότης τής ί δ ρύσεως ’Ιν
στιτούτου Έρεύνης Τροχαίων Άτυχη
μάτων, έξαρτωμένου έξ αύτοΰ, διά τήν 
προώθησιν καί τόν συντονισμόν τής έπι- 
στημονικής έρεύνης έπί τού τροχαίου άτυ
χήματος άν Έλλάδι, τήν συνεργασίαν μετ’ 
έπιστημονικών κέντρων καί άναλόγων 
παραγόντων τού έξωτερικοΰ καί τήν έπε- 
ξεργασίαν προγραμμάτων έφηρμοσμένης 
δράστη ριότητος ώς πρός τήν πρόληψιν 
τού τροχαίου άτυχήματος, άφορώντων κυ
ρίως είς τήν διαμόρφωσιν ύγιοΰς κοινής 
γνώμης καί ύγειονολογικής συνειδήσεως 
τού πληθυσμού.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
2.066.456 δρχ. έξ εράνου μεταξύ τών άστυνομικών

Έκ προαιρετικού έράνου μεταξύ 
τών υπαλλήλων τής Αστυνομίας 
Πόλεων διά τήν ένίσχυσιν τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων συνεκεντρώ- 
θη τό ποσόν τών 2.066.456 δραχ
μών. Σχετικώς, Οπό τού Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης κ. Ευαγγέλου 
Άβέρωφ άπεστάλη πρός τόν Α ρ
χηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Τζαβέλλαν ή έξής έπιστολή:

«Κύριε Αρχηγέ,
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος 

άπό τήν προσφορά τών 2.066.456 
δραχμών άπό τό προσωπικό τής 
Αστυνομίας Πόλεων γιά τήν ένί- 
σχυση τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. 
Τά αίσθήματά μου αύτά είναι άκό- 
μη πιό έντονα, άναλογιζόμενος ότι 
ένα τόσο σημαντικό ποσό συγκεν
τρώθηκε άπό τό Ισχνό βαλάντιο 
τού προσωπικού τού όποιου ήγεΐ- 
σθε.

Δέν έχω τήν παραμικρή άμφιβο- 
λίσ ότι ή προσφορά αύτή, προερ- 
χομένη άπό συναδέλφους έν δ- 
πλοις, διερμηνεύει τά άμοιβαϊα αι
σθήματα έμπιστοσύνης καί συνερ
γασίας τών Σωμάτων Ασφαλείας

καί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. ’Ε
πίσης άποτελεΐ μία άκόμη, μέσα 
στις άπειρες άλλες, προσφορά 
τού Σώματός σας στήν Πατρίδα 
καί στό Κοινωνικό σύνολο τής 
χώρας μας, προσφορές τις όποιες 
οί Ένοπλες Δυνάμεις είναι οί 
πρώτες πού τις άντιλαμβάνονται 
καί τις άναγνωρίζουν.

Σάς ευχαριστώ θερμώς, τόσον 
έσός όσον καί ένα έκαστο τού προ
σωπικού σας, διά τά ειλικρινή πα
τριωτικά σας αισθήματα, καί έπι- 
θυμώ νά σάς διαβεβαιώσω ότι ή 
προσφορά σας θά άξιοποιηθή 
κατά τόν καλλίτερο τρόπο.

Σας ευχαριστώ καί πάλι καί σάς 
συγχαίρω.

Μέ κάθε τιμή
Ευάγγελος Άβέρωφ - Τοσίτσας»

Έ ν τώ μεταξύ ό Αρχηγός τής 
Αστυνομίας άπηύθυνε Ήμερησίαν 
Διαταγήν, διά τής όποιας συγχαί
ρει καί ευχαριστεί τούς Αστυνομι
κούς, διά τήν πρόθυμον προσφο
ράν των υπέρ τής ένισχύσεως, τής 
άμυντικής ισχύος τής χώρας. Είς 
τήν Διαταγήν του ό κ. Αρχηγός

άναφέρει χαρακτηρηστικώς:
«Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά 

άπευθύνω πρός άπαντας τούς Α 
στυνομικούς καί Διοικητικούς υ
παλλήλους τού Σώματος, τάς πλέ
ον ειλικρινείς ευχαριστίας μου, 
διά τήν όλόψυχον, καθολικήν καί 
ούσιαστικήν συμμετοχήν των, είς 
τόν διενεργηθέντα, πρός ένίσχυ- 
σιν τού έξοπλισμοΰ τών Ενόπλων 
μας Δυνάμεων, προαιρετικόν έρα
νον, τό προϊόν τού όποιου άνήλθεν 
είς τό συνολικόν ποσόν τών 
2.066.456 δραχμών».

’Εκδηλώσεις αυτού τού είδους, 
τής έκτάσεως καί τών άποτελεσμά- 
των, δίδουν τό μέτρον τού ’Εθνι
κού παλμού ό όποιος δονεί τάς ψυ- 
χάς όλων τών ύπηρετούντων είς 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων 
καί καθιστούν έκδηλον τό εΰγε- 
νές συναίσθημα τής γενναιοδω
ρίας άπό τό όποιον διαπνέον- 
ται.

Καί πάλιν ευχαριστώ καί συγ
χαίρω άπαντας.

Ό  Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ κατεδίκασαν τόν Θεόν 
εις θάνατον ό Θεός όμως διά τής άνα- 
στάσεώς Του «καταδικάζει» τούς ανθρώ

πους είς άθανασίαν. Διά τά κτυπήματα τούς 
άνταποδίδει τούς εναγκαλισμούς· διά τάς 
ύβρεις τάς ευλογίας· διά τόν θάνατον τήν 
άθανασίαν. Ποτέ δέν έδειξαν οί άνθρωποι 
τόσον μίσος πρός τόν Θεόν, όσον όταν Τόν 
έσταύρωσαν καί ποτέ δέν έδειξεν ό Θεός 
τόσην άγάπήν πρός τούς ανθρώπους, όσην 
όταν άνέστη. Οί άνθρωποι ήθελαν νά κα
ταστήσουν τόν Θεόν θνητόν, άλλ’ ό Θεός 
διά τής άναστάσεώς Του κατέστησε τούς 
ανθρώπους άθανάτους. Άνέστη ό σταυρω
θείς Θεός καί άπέκτεινε τόν θάνατον. Ό  
θάνατος ούκ εστι πλέον. Ή  αθανασία 
κατέκλυσε τόν άνθρωπον καί όλους τούς 
κόσμους του.

ΔΙΑ ΤΗΣ άναστάσεώς τού Θεανθρώπου 
ή άνθρωπίνη φύσις ώδηγήθη τελεσι- 
δίκως είς τήν όδόν τής άθανασίας, καί 

έγινε φοβερά καί δι’ αυτόν τόν θάνατον.

Διότι πρό τής άναστάσεώς τού Χριστού ό 
θάνατος ήτο φοβερός διά τόν άνθρωπον, 
άπό δέ τής άναστάσεώς τού Κυρίου γίνεται 
ό άνθρωπος φοβερός διά τόν θάνατον. ’Εάν 
ζή διά τής πίστεως είς τόν Άναστάντα Θε
άνθρωπον ό άνθρωπος, ζή ΰπεράνω τού θα
νάτου. Καθίσταται άπρόσβλητος καί άπό 
τόν θάνατον. Ό  θάνατος μετατρέπεται είς 
«ύποπόδιον τών ποδών αυτού»: «Πού σου, 
θάνατε, τό κέντρον; πού σου, άδη, τό νί- 
κος;» (πρβλ. 1 Κορ. 15, 55 - 56). Ούτως, ό
ταν ό έν Χριστώ άνθρωπος άποθνήσκη, 
άφήνει άπλώς τό ένδυμα τού σώματός του 
διά νά τό ένδυθή έκ νέου κατά τήν ήμέραν 
τής Δευτέρας Παρουσίας.

Μ ΕΧΡΙ ΤΗΣ άναστάσεώς τού Θεανθρώ
που Χριστού ό θάνατος ήτο ή δευτέρα 
φύοις τού άνθρώπου· ή πρώτη ήτο ή 

ζωή, καί ό θάνατος ή δευτέρα. Ό  άνθρω
πος είχε συνηθίσει τόν θάνατον ώς κάτι τό 
φυσικόν. ’Αλλά μέ τήν άνάστασίν Του ό 
Κύριος ήλλαξε τά πάντα: ή άθανασία έγι- 
νεν ή δευτέρα φύσις τού άνθρώπου, έγινε 
κάτι τό φυσικόν είς τόν άνθρωπον, καί τό 
άφύσικον κατέστη ό θάνατος. "Οπως μέχρι 
τής άναστάσεώς τού Χριστού ήτο φυσικόν 
είς τούς άνθρώπους τό νά είναι θνητοί, οΰ-

τω μετά τήν άνάστασίν έγινε φυσική δι’ 
αύτούς ή άθανασία.

Δ ΙΑ ΤΗΣ άμαρτίας ό άνθρωπος κατέστη 
θνητός καί πεπερασμένος· διά τής άνα- 
στάσεως τού Θεανθρώπου γίνεται άθά- 

νατος καί αιώνιος. Είς αυτό δέ άκριβώς έγ
κειται ή δύναμις καί τό κράτος καί ή παν
τοδυναμία τής τού Χριστού άναστάσεώς.
Καί διά τούτο άνευ τής άναστάσεώς τού 
Χριστού δέν θά υπήρχε καν ό Χριστιανι
σμός. Μεταξύ τών θαυμάτων ή άνάστασις 
τού Κυρίου είναι τό μεγαλύτερον θαύμα. 
"Ολα τά άλλα θαύματα πηγάζουν άπό αυτό 
καί συνοψίζονται είς αύτό. ’Εξ αυτού έκ- 
πηγάζουν καί ή πίστις καί ή άγάπη καί ή 
έλπίς καί ή προσευχή καί ή θεοσέβεια. Οί ι 
δραπέται μαθηταί, αυτοί οί όποιοι έφυγαν 
μακράν άπό τόν Ίησούν όταν άπέθνησκεν, 
έπιστρέφουν πρός Αυτόν όταν άνέστη. Καί 
ό Ρωμαίος έκατόνταρχος όταν είδε τόν 
Χριστόν νά άνίσταται έκ τού τάφου, Τόν 
ώμολόγησεν ώς Υίόν τού Θεού. Κατά τόν 
ίδιον τρόπον καί όλοι οί πρώτοι Χριστια
νοί έγιναν χριστιανοί, διότι άνέστη ό Χρι
στός, διότι ένίκησε τόν θάνατον. Αυτό 
είναι έκεϊνο τό όποιον ούδεμία άλλη θρη
σκεία έχει· αύτό είναι έκεϊνο τό όποιον
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ά ν  αστά.σ ιμ,α.

Γ ρ ά φ ε ι  ό Σ π ϋ ρ ο ς  Μ ε λ ά ς ,  ό ' Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Π ό π ο β ι τ ς
υ α ί  ό Α. Π α π α δ ι α μ ά ν τ η ς

Χάρις εις τήν άνάστασιν τον Χριστού, χάρις είς τήν νίκην έπί τού θανάτου οί άνθρωποι έγίνοντο καί γ ί
νονται καί θά γίνωνται πάντοτε χριστιανοί. ”Ολη ή ιστορία τοϋ Χριστιανισμού δέν είναι άλλο τι παρά 
ιστορία ένός καί μοναδικού θαύματος, τον θαύματος τής τοϋ Χριστού άναστάσεως, τό όποιον συνεχίζεται 
διαρκώς είς δλας τάς καρδίας τών χριστιανών άπό ήμέρας είς ήμέραν, άπό έτους είς έτος, άπό αίώνος

είς αιώνα μέχρι τής Δευτέρας Παρουσίας.

ανυψώνει τόν Κύριον ύπεράνω όλων τών 
ανθρώπων καί τών θεών. Αυτό είναι έκεϊνο 
τό όποιον κατά τρόπον μοναδικόν καί ά- 
ναμφισβήτητον δεικνύει καί άποδεικνύει 
ότι ό Ίησοϋς Χριστός είναι ό μόνος άλη- 
θινός Θεός καί Κύριος εις όλους τούς όρα- 
τούς καί άοράτους κόσμους.

Χ ΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ άνάστασιν τοϋ Χρι
στού, χάρις εις τήν νίκην έπί τού θανά
του οϊ άνθρωποι έγίνοντο καί γίνονται 

και θά γίνωνται πάντοτε χριστιανοί. "Ολη 
ή Ιστορία τού Χριστιανισμού δέν είναι 
άλλο τι παρά Ιστορία ένός καί μοναδικού 
θαύματος, τού θαύματος της τού Χριστού 
άναστάσεως, τό όποιον συνεχίζεται διαρ
κώς εις δλας τάς καρδίας τών χριστιανών 
άπό ήμέρας εις ήμέραν, άπό έτους εις 'έ
τος, άπό αίώνος εις αιώνα μέχρι τής Δευ
τέρας Παρουσίας.

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ γενναται άληθώς δχι 
όταν τόν φέρη εις τόν κόσμον ή μητέρα 
του, άλλ’ όταν πιστεύση είς τόν Άνα- 

στάντα Σωτήρα Χριστόν, διότι τότε γεν- 
νάται είς τήν άθάνατον καί αίωνίαν ζωήν, 
ένώ ή μητέρα γεννά τό παιδί πρός θάνατον, 
διά τόν τάφον Ή  άνάστασις τού Χρι

στού είναι ή μήτηρ πάντων ήμών, πάντων 
τών χριστιανών, ή μήτηρ τών άθανάτων. 
Διά τής πίστεως είς τήν άνάστασιν τού 
Κυρίου, γενναται έκ νέου ό άνθρωπος, γεν- 
νάται διά τήν αιωνιότητα.

Τ ΟΥΤΟ είναι άδύνατον! παρατηρεί ό 
σκεπτικιστής. Καί ό Άναστάς Θεάν
θρωπος άπαντά: «Πάντα δυνατά τώ 

πιστεύοντι» (πρβλ. Μάρκ. 9, 23). Καί ό 
πιστεύων είναι εκείνος ό όποιος μέ δλην 
τήν καρδίαν, μέ δλην τήν ψυχήν, μέ δλον 
τό είναι του ζή κατά τό Εΰαγγέλιον τού 
Άναστάντος Κυρίου ’Ιησού...

ΙΟΥΣΤΙΝΟ Σ ΠΟΠΟΒΙΤΣ  
Καθηγ. τής Θεολογίας εις το 

Πανεπιστήμιον τον Βελιγραδιού

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΓΙΑ 
ΠΑΝΤΑ

ΚΥΜΑΤΑ χαράς ξεσηκώνουν τις άπει
ρες γλωσσίτσες φλόγας, πού ζώνουν, 
τά μεσάνυχτα, τούς ναούς τού Χριστού. 

Πνοή άνοιξιάτικη, σάν νά ριπίζει τούς

γήινους γαλαξίες τού θερμού φωτός, όταν, 
άπό τά ύψη τών καμπαναριών, άντιλαλεΐ, 
μέσα στή γαλήνη τής νύχτας, μέ ήχους 
άργυρούς, τό μέγα μήνυμα, πώς τό χάσμα, 
τό φοβερό, άνάμεσα ζωής καί θανάτου, γέ
μισε μ’ άμάραντα λουλούδια. Χορεύουν, 
μυριάδες γλωσσίτσες, σκιρτούν, άναπη- 
δούν, άναγαλλιάζουν. Έχουν άνάψει, μ’ 
εύλάβεια, στό σύνθημα τών ιερέων «δεύ
τε, λάβετε φώς» καί είναι ζωντανά σύμβο
λα τής φλόγας, πού ζεσταίνει τήν καρδιά 
καί φωτίζει τό νοΰ τών χριστιανών.

Μ ΠΟΡΕΙΣ νά πάρεις, σκεπτικιστή, 
ψευτομορφωμένε, ψευτοσοφέ, όποια 
στάση θέλεις άντίκρυ στό μύθο καί 

στό δόγμα. Μπορείς νά πάρεις τό παγερό 
λεπίδι τής κοινής λογικής καί νά κρεουρ- 
γήσεις δσα ή πίστη, μέ τόν πυρετό τού 
υπέρλογου, έχει δημιουργήσει. Είτε τό 
νοιώθεις όμως, είτε μή, είτε τό θέλεις, είτε 
δχι, βρίσκεσαι καί σύ μέσα σ’ αύτές τις 
τρεμάμενες φλόγες, σ’ αύτό τό φωτερό πέ
λαγος, πού χορεύει — έστω καί μέ σβη- 
σμένο τό κερί σου. Μάταια ό βολταιρισμός, 
ό υλισμός, ό έπιστημονισμός, όλοι οί 
«ίσμοί» μέ τ’ άκονισμένα σύνεργα τής δια
λεκτικής τους, έχουν άπογυμνώσει τό αί-
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σθημά μας, διαλήοντας τά σύμβολα, πού 
τό ντύνανε στους περασμένους καιρούς 
τής άρμονίας. Αυτό τό αίσθημα μένει 
όλοζώντανο καί γυρεύει, μέ πάθος, μ’ ά- 
γωνία, ν’ άνανεώσει τήν έκφρασή του.

Τ Ο ΓΕΦΥΡΩΜΑ ζωής καϊ θανάτου, ή 
νίκη τής πρώτης έπάνω στό δεύτερο, 
ή άνάσταση, άποτελεϊ τήν πιό βαθιά 

καϊ πιό άκατάλυτη πίστη τής άνθρώπινης 
προσωπικότητας, αυτό τό κέντρο τού θρη
σκευτικού της παλμού. Μάταια ό όλισμός 
πάσχισε, μέ διαβολική μανία, νά θολώσει 
αύτή τήν καθαρή πηγή. Μάταια προσπά
θησε νά στενέψει άσφυχτικά τά όρια τού 
κόσμου στά όρατά καί άπτά φαινόμενα 
τής ύλης καί νά τόν δέσει μέ τϊς άκαμπτες 
καί βαριές αλυσίδες τών αίτιων καί τών 
αίτιατών. Ή  άνθρώπινη προσωπικότητα 
μέ τή βαρύτατη διαίσθησή της, έχει συλ- 
λάβει ότι ό κόσμος, τό απέραντο αύτό 
σύμπαν, δέν είναι άρκετό στόν έαυτό του, 
ότι ή ύλη δέν μορεΐ νά έξηγήσει τήν ύλη, 
ότι πίσω άπό τή ροή τών αισθητών φαινο
μένων καί τών νόμων (τών προσανατολι 
σμών τού λογικού) υψώνεται περίλαμπρος 
ό άληθινός κόσμος, πού τά φαινόμενα μας 
δίνουν μονάχα μιά χοντροειδή του εικόνα 
— ό κόσμος τών άενάων θαυμάτων, πού 
κυβέρνα τό όπέρτατο πνεύμα.

0 ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ έκπρόσωπος τής άν
θρώπινης προσωπικότητας, ό ’Ιησούς 
διατύπωσε άνάγλυφα τή σύλληψη αύ

τή, στά άπιγραμματικά του λόγια στή Σα- 
μαρείτιδα: «Πνεύμα ό Θεός καί τούς προσ- 
κυνούντας Αύτόν έν πνεύματι καί άληθεία 
δει προσκυνεΐν». Σπινθήρας άπό τό υ
πέρτατο αύτό πνεύμα είναι καί τό άνθρώ- 
πινο, ή φλόγα πού ζεσταίνει τήν καρδιά 
καί καταυγάζει τό νοΰ μας — αυτή, πού 
συμβολίζει τό κεράκι πού κρατούμε αναμ
μένο στήν ’Ανάσταση. Ό  σπινθήρας αυτός, 
όσο άδύνατος καί τρομαλέος κι’ αν είναι, 
άκόμα καί σέ ΰπάρξεις πού φυτοζωούν, 
άρκεί γιά νά διαλύσει τά σκοτάδια καί νά 
δείξει τό δρόμο. Ό  σπινθήρας αύτός άνι- 
χνεύει καί βρίσκει τήν άλήθεια. Αυτός 
έξηγεϊ τή ζωή καί είναι ό πραγραμικός 
ηγεμόνας της.

ΑΥΤΟΣ δημιουργεί έργα αιώνια. Τό 
πρόσκαιρο σκήνωμα, τό κουφάρι, πού 
δέχεται ό τάφος, μπορεί νά πεθάνει. 

Αυτός όμως είναι άθάνατος. Αύτός δέν 
άνήκει στό χοντροκομμένο κόσμο τών ά- 
πτών φαινομένων. ’Ανήκει στόν κόσμο τών 
άενάων θαυμάτων. Ό  χριστιανός, πού πι
στεύει στήν άνάσταση, βρίσκεται στήν 
αλήθεια, χίλιες φορές πιό κοντά, παρά ό 
σκεπτικιστής τής ξεπεσμένης παλιάς ’Α
θήνας, πού φώναξε ειρωνικά στόν ’Από
στολο Παύλο, σάν μιλούσε γιά τήν άνά
σταση έκ νεκρών:

— Αύτά νά μάς τά πεις καί αύριο!

Ο ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ άπειρα πιό κοντά στήν 
άλήθεια, παρά όποιεσδήποτε όρθολο- 
γικές έξηγήσεις, ή έπίμονη κι’ άκα

τάλυτη δοξασία όλων τών καιρών καί 
όλων τών λαών τής γής γιά τήν ύπαρ
ξη καί τήν έπιβίώση τής ψυχής. Είναι 
μιά έκφραση, γεμάτη άσάλευτη πίστη 
στόν άληθινό κόσμο, στόν κόσμο τού 
πνεύματος καί τών θαυμάτων, αύτόν πού 
βρίσκεται πίσω άπό τήν παραίσθηση 
τών φαινομένων, στόν κόσμο πού ύπάρ- 
χει, πάλλεται, ζεϊ, στή γεμάτη μυστήριο

άτμόσφαιρα, πού μάς περιρρέει, αύτή, πού 
όποιος τήν άρνηθεί γίνεται καταγέλαστος. 
Καί δέν είναι ούτε καθυστερημένοι, ούτε 
θύματα τού «οπίου», όπως βάναυσα τούς 
όνομάζει ό έπιπόλαιος υλισμός, όσοι μέ 
κατάνυξη καί πίστη, σηκώνουν τή μικρή 
φλόγα τού κεριού τους, όταν οί καμπάνες 
άντιλαλοΰν χαρμόσυνα τό «Χριστός Άνέ- 
στη» μέσα στήν εόωδιασμένη γαλήνη τής 
άνοιξιάτικης νύχτας. Είναι οί πραγματικά 
φωτισμένοι άνθρωποι.

ΣΠ ΥΡΟ Σ Μ ΕΛΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Τού Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Τ ΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ Πέμπτην πρωί, 
άφοϋ έγύρισαν άπό τήν εκκλη

σίαν, όπου είχον μεταλάβει όλοι, 
ή καλή καί προκομμένη μήτηρ ανα
σκουμπώνεται καί άρχίζει νά βά- 
φη έν τή χύτρα τά αύγά.

Έπειτα ήρχισαν νά έρχωνται εις 
τήν θύραν άνά ζεύγη τά παιδιά τής 
πολίχνης μέ τό υψηλόν καλάμινον 
σταυρόν, στεφανωμένον μέ ρόδα, 
δέντρολίβανον καί ποικιλόχρωμα 
άγριολούλουδα.

Έψαλλον δέ τό άσμα:

Βλέπεις έκεΐνο τό βουνό 
πού φαίνεται άπό πέρα, 
έκεΐ σταυρώσαν τό Χριστό, 
τών πάντων Βασιλέα.
Σϋρε, μητέρα μ’, στό καλό 
καί στήν καλή τήν ώρα, 
κι έμένα νά μέ καρτερής 
τό Σάββατο τό βράδυ, 
όταν σημαίνουν οί έκκλησιές

καί ψάλλουν οί παπάδες, 
τότε καί σύ, μανούλα μου, 
νά ’χης χαρές μεγάλες.

Καί τί χαρές μεγάλες, τφ δντι, 
τί χαρές δι’ όλα τά παιδιά. Καί ή 
καλή ή μήτηρ έδιδε προθυμότατα 
άνά δύο κόκκινα αυγά εις όλα τά 
παιδιά!

Μετά ταΰτα ή μήτηρ ήρχιζε νά 
ζυμώνη καί νά πλάθη άρκετές κου
λούρες μετ’ αυγών διά τόν σύζυγον, 
διά τήν πενθεράν της, διά τόν έαυ
τό ν της ως καί μικρές «κοκκώνες» 
διά τά μικρά τέκνα της τήν Μόρ- 
φω καί τόν Εύαγγελινόν, καί διά 
τά πτωχά παιδιά τής γειτονιάς.

IX ΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ό μικρός Ευαγγε- 
•Α λινός μετά τό μοίρασμα έκλαιε 
λέγων δτι δέν είναι άρκετά μεγάλη 
ή «κοκκώνα» του, ή μήτηρ τού έ- 
διδεν άλλην, άλλ’ αύτός δέν ημέ
ρωνε. Τό βέβαιον είναι δτι τάς ή
θελε διά τόν έαυτόν του. Καί τότε 
ή μήτηρ τόν έπαρηγόρει λέγουσα: 

— Τό Σάββατο τό βράδυ θά ’ρθή 
ή κουρούνα «κρά κρά»!, νά φέρη 
τό τυρί καί τό κρέας «τσί τσί»!, καί 
τότε νά ίδής χαρές, σάν άκούσης 
«κρά κρά»! τήν κουρούνα νά χτυ
πά τό παραθύρι: «Πάρε Βαγγελινέ, 
πάρε καί τό τσί τσί νά φάτε». · 

Καί ό μικρός έψέλλιζε καί αύτός. 
«Θά θή κουούνα νά φέη τό τσί τσί» 
καί ένώνων τάς χεΐρας, δακτύλους 
μεταξύ δακτύλων κατά τό υπόδει
γμα τής μητρός, έμιμεΐτο τήν κίνη- 
σιν τών πτερών τής κουρούνας. Τό 
δέ παιδίον τής γειτόνισσας έξαε- 
τές, άνιπτον, ρακένδυτον, καθι- 
σμένον εις μίαν γωνίαν μέ τήν «κοκ- 
κώναν» εις τάς χέρια του, διεμαρ- 
τύρετο καί έλεγε:

—Ναί, θά ’ρθή ή κουρούνα, άμ’ 
δέ θά ’ρθή!

Καί τήν Μεγάλην Παρασκευήν, 
περί τήν δύσιν τού ήλιου, ή μήτηρ 
ώδήγησε τά δύο παιδία εις τήν έκ- 
κλησίαν. Έκεΐ έκαναν τρεις γονυ
κλισίας πρό τού Κουβουκλίου καί 
ήσπάσθησαν εύλαβώς τόν ’Επιτά
φιον. Κατόπιν ήσπάσθησαν τό άρ- 
γυρόχρυσον Εύαγγέλιον μέ τ’ άγ- 
γελούδια καί τόν Σταυρόν (τί χα
ρά, τί δόξα!) καί έπέρασαν τρεις 
φοράς υπό τόν υψηλόν καί μεγα
λοπρεπή ’Επιτάφιον.

Μικρόν δέ μετά τά μεσάνυχτα 
τής Μεγάλης Παρασκευής ή μήτηρ 
έξύπνησε τόν Εύαγγελινόν καί τήν 
Μόρφω, καί ένώ έσήμαιναν διά μα-



κρών οί κώδωνες, έπήγαν ενς τήν 
εκκλησίαν, δπου έψάλη τό «ώ γλυ
κύ μου έαρ ...»  καί άλλα παθητικά 

« άσματα.
"Επειτα οί πιστοί δλοι μέ άναμμέ- 

νας λαμπάδας έξήλθον εις τό ύπαι
θρον κάτω άπό τό φέγγος τής σε
λήνης, ήτις έφθινεν, ενώ ή αύγή 
ήρχισε πλέον νά λάμπη ροδίνη καί 
ξανθή.

Προπέμπουν καί άκολουθοϋν δ- 
λοι τόν Επιτάφιον μέ σειράς άναμ- 
μένων κηρίων. Ή  αδρα έκίνει ή- 
ρέμα τάς φλόγας τών λαμπάδων, 
χωρίς νά τάς σβήνη, καί ή άνοιξις 
έστελνε τά έκλεκτότερα άρώματά 
της εϊς τόν Παθόντα καί Ταφέντα, 
ωσάν νά ψάλλη καί αυτή:

— «ΤΩ γλυκύ μου έαρ, γλυκύτα
το ν μου τέκνον!»

Τά δέ παιδία προπορευόμενα τής 
πομπής έκραζον μεγαλοφώνως:

— «Κύριε έλέησον, Κύριε έλέ- 
σον, Κύριε έλέησον»! Καί ό Εύαγ- 
γελινός έψέλλιζε μετά τών άλλων: 
«Κύιε έησον! Κύιε έησον!».

Καί ύστερον, δταν άνέτειλεν ό 
ήλιος τοϋ Μεγάλου Σαββάτου, ό 

* Εύαγγελινός έξύπνησεν άπό τά βε- 
λάσματα τοϋ άρνίου, τό όποιον ή- 
τοιμάζετο νά σφάξη διά τήν οικο
γένειαν τοϋ καπετάν Κομνιανοϋ ό 
γείτονας Νικόλαος, ό σύζυγος τής 
Μηλιάς.

Ό  Εύαγγελινός καί ή Μόρφω

έξήλθον ενς τό προαύλιον. Τί ώ- 
ραΐον! Τί ήρεμον! τί λευκόμαλλον 
πού ήτο τό άρνί. Καί πώς έβέλαζε 
«μπέ μπέ» τό καημένο.

Τ ΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ έφερεν ό πατήρ 
τάς πασχαλινάς λαμπάδας, ώ- 

ραίας, λεπτός, περιτέχνους. Τί χα
ρά, τί θρίαμβος! Φαντασθήτε ώ- 
ραίας μικράς λαμπάδας μέ άνθη τε
χνητά, μέ χρυσόχαρτα.

Ό  Εύαγγελινός ήθελε νά πάρη 
τήν τής άδελφής του, λέγων δτι έ- 
κείνη είναι μεγαλυτέρα. Ή  μήτηρ 
του τήν έδωκεν, άλλ’ ό μικρός τήν 
έσπασεν, έκεϊ πού έπαιζε μέ αυτήν, 
έσπασε καί τήν ίδικήν του καί ύ
στερα έβαλε τά κλάματα. Ό  πατήρ 
τοϋ ήγόρασεν άλλην, άφοϋ τόν υ- 
πεχρέωσε νά ύποσχεθή δτι δέν θά 
τήν πιάση εις τήν χεϊρα έως τά με
σάνυχτα, δταν θά ύπάγουν εις τήν 
Άνάστασιν.

Ό  μικρός άπεκοιμήθη κλαίων 
καί χαίρων.

Μετά τά μεσάνυχτα έγινεν ή Ά - 
νάστασις. Ήστραψεν ό ναός δλος, 
ήστραψε καί ή πλατεία άπό τό φώς 
τών κηρίων. Τά παιδία ήρχισαν 
νά καίουν μετά κρότου σπίρτα καί 
μικρά πυροκρόταλα έξω εις τόν 
πρόναον.

"Αλλα μικρά παιδιά, άγοράκια 
καί παιδίσκαι τετραετείς, μέ τάς 
κομψάς ποικίλας λαμπάδας, έτά-

χθησαν άνά τόν χορόν, περί τά δύο 
άναλόγια καί παρά τό είκονοστά- 
σιον καί ήρχισαν νά θορυβώσι, νά 
παίζωσι καί νά τσουγκρίζωσι τ’ 
αύγά των.

Μία παιδίσκη καί έν άγόρι πέντε 
έτών ήρχισαν νά φιλονικώσι περί 
τοϋ τίνος ή λαμπάδα ήτο εύμορ- 
φοτέρα.

—Ό χ ι, ή δική μου ή λαμπάδα 
είναι καλύτερη.

—Ό χ ι, ή δική μου,
—Εμένα ό πατέρας μ’ τήν έδιά- 

λεξε καί είναι πιο καλή.
—’Εμένα ή μάνα μ’ τήν έστόλισε 

μοναχή της.
— Καί ξέρει νά κάνη λαμπάδες ή 

μάνα σ’;
—Ό χ ι, δέν ξέρει; Σάν τή δική σ’;
— Τέτοια παλιολαμπάδα!
Καί έξηκολούθησεν ή φιλονικία 

των έως δτου έσπασαν τάς λαμπά
δας των καί κατέληξαν είς κλάματα.

Τό άπόγευμα πάλιν, άφοϋ έψάλη 
ή δευτέρα Άνάστασις καί έγινεν ή 
’Αγάπη, έξήλθον δλοι είς τήν πλα
τείαν.

Ύστερον ή μήτηρ έστρωσε τήν 
τράπεζαν είς τήν οικίαν καί παρέ
θεσε τά αύγά τά κόκκινα, τό τυρί 
πού είχε φέρει ή κουρούνα, καί τό 
άρνί ψημένον. Τά παιδιά έστάθη- 
σαν είς τήν τράπεζαν καί ήρχισαν 
νά τσουγκρίζουν τ’ αύγά των.

Τί χαρά, τί άγαλλίασις!
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Μιά διαπίστωσις.ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΥΣ Ν Ο ΙΣ Τ ΙΣ ;

Σήμερα πια έχει κατακτήσει έδαφος ή ιδέα, 
πώς ή πίστι και ή απιστία δεν είναι τά 
άντίστοιχα χαρακτηριστικά τοϋ άμορφώτου 
και τοϋ σοφοΰ. ’Αντίθετα γίνεται δεκτό πώς 
ή πραγματική επιστήμη, ή πολλή επιστήμη 
πλησιάζει τον άνθρωπο στο Θεό, ενώ ή ήμι- 
μάθεια είναι εκείνη πού τον άπομακρύνη.

' Υπάρχουν σήμερα άνάμεσά μας 
μερικοί άνθρωποι πού δυσκολεύονται 
να παραδεχθούν ώριαμένες μετα
φυσικές αλήθειες πού μάς διδάσκει 
ή ’Εκκλησία. Δυσκολεύονται να πι
στέψουν σέ δ,τιδήποτε απορρέει από 
την άποκεκαλυμμένη γνώσι τοϋ Θε
ού. Και άρνοϋνται νά προσχωρήσουν 
στο στρατόπεδο τοϋ μεγάλου πλή
θους των πιστών, χωρίς προηγουμέ
νως νά βροϋν λογικά — όπως διατεί
νονται — στηρίγματα στις απόψεις 
πού καλούνται νά ένστερνισθοϋν. 
Ιδιαίτερα ό μορφωμένος άνθρωπος, 
που οι κατακτήσεις τοϋ λογικού του 
εφθασαν σέ σημείο αποθεωτικό, δυ
σκολεύεται ακόμη περισσότερο στον 
τομέα αυτό καί προβάλλει μέ δι
καιολογημένη — δπως πιστεύει — 
επιμονή την αδυναμία του νά πιστέ- 
ψη σέ κάτι πού δέν τό κατανοεί, δέν 
τό αισθάνεται, δέν μπορεί νά τό πλη- 
σιάση μέ τον ορθό λόγο. Μά κι’ ό 
νέος τής εποχής μας, πνεύμα κι’ αυ
τός ανήσυχο καί δημιουργικό, τις 
πιο πολλές φορές αισθάνεται τόσο 
σίγουρος γιά τις πεποιθήσεις του, 
πού σέ τόνο, θά έλεγα, τολμηρό κι’ 
υπεροπτικό έρχεται ν’ απόρριψη, μέ 
ευκολία, τής πίστεως στο Θεό τή 
βεβαιότητα, άοχυρωμένος πίσω απ’ 
τής επιστήμης δήθεν τις συνταγές, 
πού βάζουν σέ πρώτη θέσι την ανα
φορά στις μεθόδους τής λογικής εμ
πειρίας καί γνώσεως.

’Έ τσι μερικές φορές ή πίστις στο 
Θεό βάλλεται από πολλές μεριές κι’ 
ένα «κατηγορώ» διατυπώνεται εναν
τίον εκείνων, πού, παρά τή μόρφωσι 
καί τήν άξια τους, μέ απλότητα εγ
καταλείπουν γιά μιά στιγμή τά λο
γικά αξιώματα, γιά ν’ άσπασθοϋν 
τις υπέρλογες καί, πολλές φορές, 
ακατάληπτες αλήθειες τής πίστεως, 
χωρίς μ ’ αυτό νά πιστεύουν δτι θί
γεται ή διανοητική τους ικανότητα 
καί μειώνεται ή επιστημονική τους 
συγκρότησι καί ή άνθρώπινη άξιο- 
πρέπειά τους. Σύμπτωμα τής εποχής 
μας, δπως καί άλλων εποχών, έγινε 
ή απιστία, μέ κλινικά σύνδρομα τήν 
άρνησι τής μεταφυσικής εμπειρίας 
καί τήν κατάφασι σ’ ένα υλιστικό 
τρόπο ζωής. Κ ι’ δλα αυτά, ενώ απ’ 
το άλλο μέρος συντελεϊται στις ημέ
ρες μας μιά παλινδρομική κίνησι, 
ιδιαίτερα τών νέων, προς τις ηθι
κές αξίες, πού συνοδεύεται άπ’ τον 
κόρο γιά τή ζωή τής ύλης καί τοϋ 
συμφέροντος.
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Είναι φαινόμενο γενικό.
Ευθύς έξ αρχής πρέπει να τον ί

α οι με πώς οι άνθρωποι αυτοί, πού 
τόαη εύαιύθηαία δείχνουν ατό θέμα 
τής θρησκευτικής πίατεως, έν τού
το ις οί ίδιοι αυτοί, πρόμαχοι τής 
λογικής γνώαεως καί εμπειρίας, κο
λυμπάνε κυριολεκτικά σ’ ένα ωκεα
νό εκδηλώσεων πίατεως στην κα
θημερινή κοινωνική ζωή, χωρίς κα- 
λά-καλά να τό καταλαβαίνουν, άλλα 
καί χωρίς νά ενοχλούνται διόλου. 
Διότι ποιά άραγε βιωτική αχέαις 
είναι ξένη προς τήν αμοιβαία τοϋ 
ενός μας προς τον άλλον εμπιστοσύ
νη, καί ποιά ανθρώπινη ενέργεια 
δεν στηρίζεται στήν ελπίδα τής προ
σδοκίας, πού δεν είναι τίποτε άλλο 

I παρά έφηρμοσμένη πίστις, αν δχι 
στο Θεό, πάντως ατούς νόμους τής 
ψύσεως ή τής κοινωνικής συμβιώ- 
σεως; 'Ο γεωργός πού σπείρει, 
έργο πίατεως έπιτελεί, γιατί εμ
πιστεύεται τον σπόρο του ατά σπλά
χνα τής γής. 'Ο μαθητής πού μα
θαίνει, στήν πίατι προς τά λεγάμενα 
τοϋ δασκάλου του στηρίζεται. Κ ι’ 
αν στέλλωνται πληρώματα στή σε

λήνη γιά τήν έξερεύνησι τοϋ φυσικόν 
μας δορυφόρου, πάνω στήν πίστι 
πώς δλα θά πάνε καλά βασίζονται. 
Κι άν τρώμε χωρίς φόβο κάθε μέρα, 
πάλι έργο πίατεως έκτελοϋμε, άφοϋ 
δεν φοβόμαστε πώς είναι, τάχα, 
χαλασμένο τό φαγητό. Κι’ ό άσθενής 
πού επισκέπτεται τό γιατρό, έργο 
πίατεως κι’ αυτός κάνει. Άλλοιώς 
δεν θά παραδινόταν μ ’ εμπιστοσύνη 
στοϋ γιατροϋ του τά χέρια.

Κοντολογής ό καθένας μας, είτε 
πιστεύει στο Θεό, είτε δχι, είναι 
άναγκασμένος από μιά φυσική νομο
τέλεια νά έκτελή στήν καθημερινή 
του ζωή καί στις κοινωνικές του 
σχέσεις πράξεις πίατεως, πού δσο 
κι’ αν φαίνωνται ξένες προς τή θρη
σκευτική πίστι, έν τούτοις Υποδει
κνύουν τήν λογικότητα καί αναγ
καιότητα τοϋ στοιχείου αύτοϋ, πού 
εξασφαλίζει τήν άδιατάρακτη πορεία 
τοϋ ανθρώπου.

Μία άντίφασις.
Αυτός δμως ο άνθρωπος πού μέ 

τόση ευκολία εμπιστεύεται τον για
τρό του, τόν δάσκαλό του, τον οδηγό

του, τον μάγειρο του, τις μηχανές 
του, αυτός ό άνθρωπος πού κάθε 
μέρα δέχεται νά κάνη αμέτρητες 
πράξεις κοινωνικής πίατεως, αυτός 
ό ίδιος, δταν γίνη λόγος γιά πίστι 
στο Θεό, δυσανασχετεί, σηκώνει 
τούς ώμους καί διαμαρτύρεται γ ι’ 
αυτό πού τοϋ ζητείται, καί πού τό 
βρίσκει κατώτερο τής άξίας του καί 
τοϋ λογικοϋ του. "Οταν δηλ. έλθη 
ή στιγμή νά παραδεχθή κάτι πού 
έχει σχέσι μέ τόν Θεό, τότε ορθώνει 
τό ανάστημά του πεισματικά καί 
δεν δέχεται έτσι — δπως λέει — 
ανεξέταστα νά δώση πίστι στήν 
διαίαθησι ή τήν εσωτερική μαρτυ
ρία τής συνειδήσεώς τον. "Οχι! 
Κάθε τι πού άναφέρεται στο Θεό 
θέλει νά τό διύλιση στο εργαστήριο 
τής σκέψεως, νά τό διερευνήαη μέ 
ευχέρειαν άνατόμου, νά τό ζυγίση 
ατά μέτρα τής λογικής. Γιά δ,τι 
αφορά στο Θεό δέν άρκεϊται σέ συμ
βατικότητες. 'Ικανοποιείται μόνον 
δταν εισχώρηση σέ βάθος, δταν 
μάθη δλες τις λεπτομέρειες των 
βουλών καί τών σχεδίων τοϋ Θεοϋ. 
Αυθεντίες στά ζητήματα τής θρη
σκευτικής πίατεως ό άνθρωπος δύ~
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σκολα αναγνωρίζει. Δεν χαρίζει σε 
ανεξέλεγκτα πράγματα την εμπι
στοσύνη τον.

Μερικές ένστάσεις.
Άρέσκονται οι άπιστοι να διακη

ρύσσουν πώς αυτοί είναι άνθρωποι 
θετικοί, μορφωμένοι καί σοβαροί. 
Καί πώς μόνο υπό ορούς δέχονται 
νά πιστέψουν. Οι δροι δε αυτοί, πού 
πιο συχνά ακούονται, είναι οι παρα
κάτω:

Πιστεύω στις αισθήσεις μου.
Αυτό σημαίνει πώς δ,τι βλέπω με 

τα μάτια μου, δ,τι ακούω με τά αυ
τιά μου fj πιάνω με τά χέρια μου, 
αυτό καί παραδέχομαι πώς υπάρχει. 
Καί άντιθέτως δ,τι δεν υποπίπτει 
στις αισθήσεις μου, δεν παραδέχο
μαι πώς υπάρχει. ’Έ τσι άπ’ αυτά 
πού ή θρησκευτική πίστις ζητεί νά 
δεχθώ, δσα βλέπω, δπως π.χ. τό 
θάνατο, την αρετή, τον πόνο τά πα
ραδέχομαι, δσα δμως δεν βλέπω, 
δπως π.χ. την άλλη ζωή, τον παρά
δεισο, την κόλααι, την κρίσι, την 
ψυχή, αυτά δεν τά παραδέχομαι καί 
τά απορρίπτω.

Πρώτα - πρώτα πρέπει νά πούμε 
πως ό συλλογισμός αυτός είναι εσ
φαλμένος. Δεν υπάρχουν μόνον δσα 
βλέπουμε ή άκου με. ' Υπάρχουν καί 
πραγματα πού δεν βλέπουμε δπως 
π.χ. οι υπεριώδεις καί οι υπέρυθρες 
ακτίνες, οι ακτίνες χ ή οί ακτίνες γ. 
Υπάρχουν παρά τό δτι δεν τις βλέ
πουμε. Κι’ δμως κανείς μας δεν 
αμφιβάλλει γ ι’ αυτές. Καί υπάρ
χουν πράγματα πού δεν άκοϋμε, 
όπως π.χ. οί υπέρηχοι ή οί ύπόηχοι 
και όμως μέ ένα ειδικό δέκτη ή μπο
ρούμε νά τούς άκούσωμε.

' ’'Εχουν δμως έτοιμη την άντίρρησι 
οί άπιστοι. Ναι, δεν αμφιβάλλει κά
νεις γ ι’ αυτά, γιατί άπλούστατα 
είναι δυνατόν νά συλληφθοϋν άπ’ τά 
ειδικά όργανα καί νά ιδωθούν ή άκου- 
σθοΰν. ’Εδώ ποιο δργανο μάς βε
βαιώνει απόλυτα γιά την ύπαρξι τού 
Θεού; Ή  άπάντησι είναι απλή. Βέ
βαια δεν υπάρχει επιστημονικό δρ
γανο πού νά μάς καθιστά την ύπαρ
ξή τού Θεού βέβαιη. Κάτι τέτοιο 
θα ήταν, άλλωστε, αντίθετο μέ την 
έννοια τού άπειρου Θεού. ’Αλλά τού 
Θεού την ύπαρξι την αισθάνεται ό 
καλόπιστος άνθρωπος μέσα του. Κι’ 
αύτη ή καλοπιστία είναι δ,τι τό ήλε- 
xxql}co Qsvjud γιά τά φνοιχά fj χη
μικά όργανα. Χωρίς ρεϋμα δεν αέ

βοηθέι τό δργανο, καί χωρίς καλο
πιστία κι’ απλότητα δεν μπορείς νά 
διακρίνης τό Θεό. ’Ανεξάρτητα δμως 
άπ’ αυτό, είτε υπάρχουν δργανα είτε 
δχι, οί άδιόρατες άκτΐνες καί οί άθό- 
ρυβοι ήχοι υπάρχουν. ' Υπήρχαν καί 
δσα χρόνια ό άνθρωπος δεν διέθετε 
τά κατάλληλα δργανα συλλήψεώς 
των. ’Έτσι, άν τότε κάποιος βεβαίω
νε τούς άνθρώπους πώς υπάρχουν 
καί άκτΐνες πού δεν φαίνονται μέ τό 
μάτι, καί ήχοι πού δέν άκούονται 
μέ τό αυτί, δλοι θά γελούσαν μαζί 
του.

Καί κάτι άλλο άκόμη" εκείνος πού 
Ισχυρίζεται πώς πιστεύει μόνο δ,τι 
υποπίπτει στις αισθήσεις του, οφεί
λει, αν θέλη νά είναι συνεπής προς 
τον εαυτό του, νά μή παραδέχεται 
δ,τι δέν βλέπει, δέν άκούει κλπ. 
’Έ τσι θά πρέπει νά παύση νά πι
ο τενη στά γεγονότα τής ιστορίας, 
στις διηγήσεις γιά συμβάντα πού 
έγιναν ατήν άπουσία του, στις δια
βεβαιώσεις άλλων γιά γεγονότα πού 
δέν τά έζησε ό ίδιος. Θά πρέπει νά 
άπορρίψη τό μεγαλύτερο μέρος τής 
άνθρωπίνης σοφίας, πού δσο σχε
τική κι’ αν είναι, εν τούτοις καλύ
πτει ένα τεράστιο δγκο γνώσεων 
στή ζωή.

Καί μοϋρχεται τώρα στο μυαλό 
μιά διασκεδαστική ίστοριούλα: ένας 
άθεος δάσκαλος διδάσκει στά παιδιά 
τήν άθεΐα, λέγοντας: Παιδιά δ,τι 
βλέπομε, αυτό υπάρχει. Βλέπετε τό 
φώς; Ναι, άπαντοϋν οί μαθηταί. 
”Αρα τό φώς υπάρχει. Βλέπετε τό 
Θεό; ’ Οχι, άπαντοϋν οί μαθηταί. 
’Άρα ό θεός δέν υπάρχει!! Κι’ ένας 
μικρός μαθητής: Παιδιά, βλέπετε 
τού δασκάλου μας τό μυαλό; ’Ό χι, 
άπαντοϋν οί μαθηταί. ’Άρα δέν έχει 
μυαλό ό δάσκαλός μας!!!

Πιστεύω δ,τι κατανοώ.

’Εδώ πιά είναι ή άποθέωσις τού 
άνθρώπινου λογικού. "Ο,τι χωράει 
στο μυαλό μου, δ,τι μπορώ νά εξη
γήσω καί νά ερευνήσω — λέγει ό 
άπιστος — αυτό μόνο παραδέχομαι 
καί πιστεύω. Τον Θεό, τήν άθανα- 
σία τής ψυχής, τήν 'Αγία Τριάδα, 
τήν ένανθρώπησι τού Λόγου, δλα 
αυτά δέν μπορώ νά τά καταλάβω. 
Είναι γιά μένα μυστηριώδη. Είναι 
ταμπού πού δέν μπορώ νά ρίξω μέ 
τή λογική μου. Θά ήταν, λοιπόν, πα
ράλογο νά πιστέψω σέ κάτι πού δέν 
μπορώ νά εννοήσω.

Αυτός είναι ό συλλογισμός τού

άπιστου. Μά κι’ εδώ υπάρχει ό άν- 
τίλογος. Φίλε μου, πρώτα άπ’ δλα 
μή βιάζεσαι νά άπορρίχρης δ,τι δέν 
κατανοείς. Γιατί πολλά στή φύση 
γύρω σου, άκόμη — άκόμη καί μέσα 
σου, δέν είσαι εις θέσιν νά κατανοή- 
σης, κι’ δμως τά παραδέχεσαι. Σ έ’ 
ερωτώ μερικά άπλά πράγματα: μπο
ρείς νά μάς πής μέ ορισμό, καί δχι 
περιγραφικά τ ί είναι ή μονός; μπο
ρείς νά έξηγήσης πώς δ μεταξοσκώ
ληκας γίνεται πεταλούδα; τ ί είναι 
τό φώς; τ ί είναι ή ζωή; τ ί  είναι ό 
άνθρωπος, αυτός ό άγνωστος; ’Ερω
τήματα άπλά στή διατύπωσι, άλλά 
μέ ουσία δυσκολονόητη. Ή  άλήθεια 
είναι μία, πώς δ,τι καταλαβαίνουμε 
άπό μέσα μας κι’ άπό γύρω μας, 
είναι σταγόνα στον ωκεανό τών μυ
στηρίων τής φύσεως καί τού περι
βάλλοντος μας, πού άδυνατοϋμε νά 
εξηγήσουμε. Φαντάσου πώς κι’ αυτή 
ή πιο θετική — δπως λέγεται — επι
στήμη, ή Μαθηματική, άναγκάζεται 
νά σέ καλή νά δεχθής μερικές πιστε- 
υόμενες πασίδηλες, πλήν δμως ανα
πόδεικτες, άλήθειες — τά περίφημα 
άξιώματα — προκειμένου νά μπο- 
ρέσης νά προχωρήσης στή μεθόδευ- 
σι τών μαθηματικών σου συλλογι
σμών. Καί δμως, τά άξιώματα τά 
δέχεσαι άδιαμαρτύρητα, έστω κι’ 
αν κάποτε άποδειχθοΰν εσφαλμένα. 
Τά μυστήρια τής φύσεως δέν σέ 
σκανδαλίζουν. Καί μόνα τά Μυστή
ρια τής θρησκευτικής πίστεως σέ 
ενοχλούν! Τί τό παράδοξον δμως, 
νά υπάρχουν τέτοια Μυστήρια; Θά 
ήταν, άντιθέτως, άπορίας άξιον, αν 
δέν υπήρχαν αν ό Θεός, ό άπειρος, 
ήταν δυνατό νά χωρέση μέσα στο 
μικρό καί πεπερασμένο μυαλό τού 
άνθρώπου. Αυτό θά έμοιαζε σάν νά 
προσπαθούσε κανείς μέσα σ’ ένα 
κουβά νά χωρέση δλη τή θάλασσα!

’Ά ν  λές πώς πιστεύεις μόνον δ,τι 
κατανοείς, μοϋ θυμίζεις μιά άγράμ- 
ματη κι’ απλοϊκή γερόντισσα χωρι
κή, πού μαθαίνοντας πώς ό άν
θρωπος πήγε στή σελήνη, ρωτούσε 
μέ άφέλεια: «Μά καί πώς δέν έπεσε; 
καί πώς δέν κάηκε ο πύραυλος σάν 
έπεσε στο φεγγάρι τό βράδυ πούναι 
άναμμένο;». Τό μυαλό της δέν χω
ρούσε τό εκπληκτικό επίτευγμα, γ ι’ 
αυτό καί δέν τό παραδεχόταν. Πάρτε 
ένα τυφλό εκ γενετής. Πηγαίνετέ 
τον σέ μιά πανέμορφη έξοχή. Περι- 
γράψτε του τό ωραίο τοπίο, δσο πιο 
γλαφυρά μπορείτε. Τού κάκου. Αυ
τός θά μένη στο σκοτάδι, εκτός άν 
θελήση νά πιστέψη στά λόγια σας.
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Δεν έχει προσλαμβάνουαες παρα
στάσεις, γ ι’ αυτό αδυνατεί να έν- 
νοήστ] κάτι πού δεν εχει τις προς 
τούτο προϋποθέσεις. Φίλε μου, αν 
πίστευες μόνο δ,τι κατανοείς, τότε 
παϋσε νά πίστευες στον εαυτό σου, 
πού παραμένει για σέ άγνωστος, ή 
βυθίσου στην ψευδαίσθησι μιας δή
θεν παγγνωσίας σου καί λικνίσου 
στην δήθεν κατάκτησι τού απολύ
του. «Τα μυστήρια — γράψει ό Lei
bnitz—υπερβαίνουν τό λογικό μας... 
Δεν είναι δμως ενάντια προς τό λο
γικό μας». Αυτό σημαίνει πώς δεν 
είναι παράλογος οποίος πιστεύει σε 
κάτι πού δεν τό κατανοεί, Αφού αυτό 
ξεπερνάει τα μέτρα του ή βρίσκεται 
σέ άλλες σφαίρες Απρόσιτες στη 
διάνοιά του. Κ ι’ ό Gabriel Marcel, 
άνοίγοντας τον δρόμο τής πιστεως, 
διακηρύσσει πως η «θεία πραγμα- 
τικότης, ή όποια είναι το κατ εξο
χήν μυστήριο, γίνεται προσιτή στον 
άνθρωπο όχι διά των λογικών γνω
στικών μεθόδων». Δεν είναι, λοιπόν, 
παράλογη ή πίστις. ’Αντίθετα η 
απιστία έχει στοιχεία παραλόγου.

«Οΰ μέ πείσης».

Είδαμε μερικές Αντιρρήσεις τών 
άνθρώπων τής απιστίας, πού προ
βάλλονται σαν δικαιολογία για τήν 
άρνησίν των να πιστέψουν στο Θεό. 
Είναι λιγώτερο αντιρρήσεις καί πε
ρισσότερο προφάσεις. Για τήν Αντί- 
κρουσί των χρειάζεται κοινός νους. 
Μά προ πάντων άπλότης καί καθα- 
ρότης προθέσεων. Αυτά ίσως λεί
πουν από τούς φίλους μας. ’Ίσως 
δέν πείθονται γιατί δεν θέλουν να 
πεισθοϋν. Ταμπουρωμένοι πίσω απ’ 
τις γνώσεις τους, θέλουν τον Θεό ατά 
μέτρα τους. Μάταια δμως. Καρδία 
καθαρά εισδύει στον ουρανό. ’Άλλες 
αισθήσεις, διαφορετικές απ’ τις ορ
γανικές, μπορούν νά συλλάβουν ακτί
νες τής θείας μεγαλωσύνης. ’ Οχι 
μάτια καί αυτιά σαρκικά. Γιατί — 
όπως έλεγε κι’ ό Pascal — «Dieu 
est sensible au coeur» δη λ. τον 
Θεό κατανοεί ή καρδιά.

Λένε πώς ό ρώσος αστροναύτης 
Γκαγκάριν, θέλοντας κάποτε νά εκ
ρών ευθή τον μακαριστό Πατριάρχη 
Μόσχας ’Αλέξιο καί νά τού πουλήση 
φθηνό πνεύμα άθείας, τού είπε σέ 
μιά δεξίωσι:

Άγιώ τατε, εκεί πού πήγα στο 
διάστημα κύτταξα δεξιά, αριστερά, 
παντού. Μά τον Θεό δέν τον είδα 
πουθενά !

Κι’ ό αγαθός Πατριάρχης τού

άπήντησε καλοσυνάτα, μά καί πολύ 
εύστοχα:

Παιδί μου, τον ήξερες τον Θεό 
ποιος είναι;

Καί στήν αμήχανα Αρνητική Απάν- 
τησι τού Αστροναύτου πρόσθεσε:

Τότε, πώς ήθελες νά τον Αναγνώ
ρισης Αφού δέν τον γνωρίζεις. Πάν
τως σάν θέλης νά τον βρής, έλα νά 
σου τον γνωρίσω πρώτα, ώστε δταν 
ξαναπάς εκεί ψηλά νά μπορέσης νά 
τον δής! !

Κόκκαλο ό Αστροναύτης.
’Αλήθεια, φίλε Αναγνώστα. Μιά 

κουβέντα έπιπόλαιη είναι νά δή κα
νείς τον Θεό μέ τά μάτια τού σώμα
τος καί τις αισθήσεις τις Ανθρώπινες. 
Κουβέντα πρόχειρη καί δχι σοβαρή. 
’Απρόσφορη γιά τήν προσπάθεια 
τούτη. Καί θά μένη γιά πάντα Απρόσ 
φορη καί άκαρπη καί σάν λόγος 
καί σάν πίστευμα, αν ό άνθρωπος 
δέν ταπεινωθή καί δέν έπιδιώξη μέ 
άλλους τρόπους νά γνωρίση τό Θεό, 
όπως τον έγνώρισαν καί τον γνωρί
ζουν σήμερα στρατιές μορφωμένων 
νέων καί Αξιόλογων Ανθρώπων σ’ 
δλα τά μήκη καί τά πλάτη τής γής.

Σύγχρονα παραδείγματα.
Ναι. Σήμερα, δπως καί στο πα

ρελθόν, οι μορφωμένοι πού δχι μόνο 
πιστεύουν στο Θεό μά καί τό δια
κηρύσσουν μέ καύχησι, είναι πάμ- 
πολλοι, δικοί μας καί ξένοι. Δέν θά 
Αναφερθώ στα γνωστά παλιά ονό
ματα τού Πασκάλ, Παστέρ, ’Α μ
πέρ, Κοπερνίκου, Μίλλικαν , ’Άμποτ, 
Μπούκ, Ντρίς, Μόρισσον, Πικάρ, 
Καρτεσίον, Μάξ Πλάνκ, Τόμσον, 
Κεπλέρου, Νεύτωνος καί άλλων ξέ
νων σκαπανέων τής επιστήμης, πού 
διαλαλούσαν τήν πίστι τους στο 
Θεό. Ούτε στούς ίδικούς μας τον 
Βούλγαρη, τον Νοταρα, τον Θεο- 
τόκη, τον Βενιαμίν τον Λέσβιο πού 
ή συμβολή τους στις θετικές επι
στήμες υπήρξε σπαν ία.. Θά προ
τιμήσω νά Αναφερθώ σέ μεγάλα 
ονόματα σοφών τον α’ιώνά μας, ή 
καί τών ημερών μας πού ή θρησκευ- 
τικότητά τους είναι σ’ δλους γνω
στή. ’Έ τσι ό διάσημος ψυχίατρος Κ. 
Γ  ι ο ύ γ  κ τό 1960 λίγες μέρες προ 
τού θανάτου τον έλεγε: «δ,τι έμαθα 
μέ ώδήγησε βήμα προς βήμα εις 
τήν ακλόνητον πίστιν δτι υπάρχει 
Θεός. Πιστεύω δ,τι γνωρίζω. Ε π ο 
μένως δέν Αναγνωρίζω τήν νπαρξίν 
του διά τής πιστεως, Αλλά γνωρίζω 
δ,τι υπάρχει». ( Ή  έφημερίς «’Έ 
ρευνα» Τρικάλων 24-11  -1961).

Ό  μεγάλος βιολόγος ’Α  λ έ ξ η ς 
Κ  α ρ ρ έ λ , πού Απέθανε τό 1914, 
έλεγε: «ΟΙ άπλοι άνθρωποι αισθά
νονται τον Θεόν τόσον φυσικά όσον 
καί τήν θερμότητα τού ήλιου ή τό 
άρωμα τού άνθους, Ά λ λ ’ ό Θεός 
πού είναι τόσον προσιτός εις τον 
άνθρωπον, πού ξεύρει ν’ Αγαπά, εί
ναι Απρόσιτος εις εκείνον ό οποίος 
ξεύρει μόνον νά κατανοή» (βλ. βι- 
βλίον του: Ή  προσευχή). Ό  ιατρο
φιλόσοφος Γ  ι ά ν Λ  ϊ ρ ν τ  έγρα
φε: «"Εχω τήν γνώμη δτι ή πίστι 
έρχεται φυσιολογικά, αν ερευνήσω 
σοβαρά τό νόημα τών δσων είπε ό 
Χριστός . . . 'Η  θρησκευτική πίστι 
έχει τεράστια θεραπευτική δύναμι. . 
Ποτέ μου δέν έπαψα νά έχω χριστια
νική πίστι». ( « 'Η  Καθημερινή» 27 
-9-1962). Ό  βιολόγος Ζ  αν  Ρ  ο
σ τ ά  ν στον πανηγυρικό λόγο του 
στη Γαλλική ’Ακαδημία τό 1963 
έτόνισε πώς «ό ενάρετος άνθρωπος 
είναι ό ωριμότερος, ό πληρέστερος 
πρωταγωνιστής τού είδους. ’Αντι
προσωπεύει τήν τελειοτέραν κατά- 
στασίν του» ( «’Ελευθερία» 27-1- 
1963).’Ο Β έ ρ ν ε ρ  Φ ό ν  Μ  π
ρ ά ο  υ ν, ό πατήρ τών πυραύλων 
πού ζή σήμερα στήν ’Αμερική είναι 
μιά βαθειά θρησκευτική προσωπικό- 
της. Τό ίδιο ήταν κι’ ό ’Α  λ β έ ρ- 
τ  ο ς Σ β ά ΐ τ σ ε ρ .  Κι’ ό δικός 
μας Σολωμός έγραψε κάποτε: «"Αν 
δέν ύπάρχη Θεός, τ ί υπάρχει λοι
πόν;» δείχνοντας έτσι πώς είναι ποι
ητής μέ έντονο χριστιανικό αίσθη
μα. Καί από τήν ποίησι τού Κ  ά λ- 
β ο υ Αναβλύζει μιά καθαρή θρησκευ
τική διάθεσι. Σήμερα πια έχει κατα
κτήσει έδαφος ή ιδέα πώς ή πίστι και 
ή Απιστία δέν είναι τά Αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά τού άμορφώτου καί 
τού σοφού. ’Αντίθετα γίνεται δεκτό 
πώς ή πραγματική έπιστήμη, ή 
πολλή έπιστήμη πλησιάζει τον άν
θρωπο στο Θεό, ενώ ή ήμιμάθεια 
είναι εκείνη πού τον απομακρύνει. 
’Ιδιαίτερα στις ήμερες μας πολλοί 
γιατροί, εδώ καί έξω, αναγνωρίζουν 
τήν Ανάγκη τής συνεργασίας τους 
μέ κληρικούς γιά τήν ψυχική θερα
πεία τών Ασθενών τους (Βλ. « Ή  
Καθημερινή» 6-3-1958) και δια- 
λαλοϋν τήν πίστι τους. Ό  μεγάλος 
Μ π ε ρ δ ι α έ φ ,  πού Απέθανε τό 
1948 έλεγε: «Ό  Χριστός είναι ή 
ελευθερία» (Βλ. « Ή  Καθημεανή» 
15-1-1964). Τί άλλο χρειάζεται νά 
πούμε εμείς, δταν ή Πιστις είναι 
ή καλύτερη έκφρασις τής λαχτάρας 
τού Ανθρώπου γιά τήν ’Αλήθεια καί 
Ελευθερία;
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Και π ώ ς  έ δ ι ώ χ θ η  άπ ό την  
Μ π ο λ σ ε β ι κ ι κ ή ν  έ π α ν ά σ τ α σ ι ν  μέχρι σ ή μ ε ρ α

Τ Ο ΔΡΑΜΑ τό όποιον διήλθε καί 
έξακολουθεΐ νά διέρχεται ή Ρωσική 
’Εκκλησία ούτε τό αντιλαμβάνονται, 

ούτε τό συμμερίζονται όσον πρέπει οί 
χριστιανικοί λαοί των έλευθέρων χωρών, 
ούτε εμείς δυστυχώς οί "Ελληνες, πού άν 
μή τι άλλο εϊμεθα ομόδοξοι εις τό θρή
σκευμα μέ τούς Ρώσους.

«Πρέπει μέ πολλήν έντροπήν νά όμο- 
λογήσωμεν—έγραφε πρό ετών διακεκρι
μένος ιεράρχης, ότι εις τό «είτε πάσχει 
έν μέλος συμπάσχει πάντα τά μέλη», εις 
τήν περίπτωσιν τών έν Ρωσία χάριν τής 
χριστιανικής πίστεως διωκομένων, δέν 
έπήραμεν βαθμόν προβιβάσιμον. Ό  πό
νος των δέν έγινεν ούτε μακρόθεν καί πό
νος μας, καί αί άγωνίαι των καί τά  βασα
νιστήριά των ούτε κατ’ έλάχιστον άπε- 
τέλεσαν άντικείμενον τής φροντίδος μας 
καί τής μερίμνης μας. . . Έκρατήσαμεν 
κλειστά τά αυτιά μας είς τούς γόους τών 
βασανιζομένων νέων μαρτύρων τής π ί
στεως, ένώ τά θολωμένα άπό τήν ομίχλην 
τής άδιαφορίας μάτια μας δέν κατώρθω- 
σαν νά διακρίνουν τήν θριαμβεύουσαν 
στρατιάν τών συγχρόνων ήρώων, πού 
μέ τό αίμα των χαράσσουν έκ νέου διά 
τήν άνθρωπότητα τόν μοναδικόν δρό^ 
μον τής σωτηρίας της».

Τά τελευταία χρόνια είναι γεγονός, ότι 
κάποια πρόοδος έσημειώθη είς τό σημεΐον 
αύτό. Μερικά βιβλία, περισσότερα άρθρα 
έρχονται άπό καιρού είς καιρόν νά μας 
ύπενθυμίσουν τήν Μάρτυρα αύτήν τού 
Βορρά καί νά πλησιάσουν τό αυτί μας 
είς τόν πόνον της. ’Αλλά τό χρέος μας 
είναι άκόμη μεγάλο.

Ώς μικρά άπότισις τού χρέους αύτοϋ 
άς Θεωρηθή καί τό παρόν άρθρον. "Ερ
χεται νά μάς ΰπενθυμίση τό θέμα καί νά 
μάς πλησιάση νοερώς είς τόν τόπον τού 
μαρτυρίου, άλλά καί τής πίστεως καί 
τού θριάμβου.

"Ας παρακολουθήσωμεν, λοιπόν, τήν 
ύπερπεντηκονταετή μαρτυρικήν πορείαν 
τής Ρωσικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Μετά περίοδον 200 περίπου έτών, 
κατά τήν οποίαν είχε καταργηθή ό θε
σμός τού Πατριάρχου καί τήν Ρωσικήν 
’Ορθόδοξον Εκκλησίαν διοικούσε ένα 
ίδιότυπον Συνοδικόν σύστημα, τήν 15ην 
Αύγουστου τού 1917, έν πλήρει έπανα- 
στάσεη ή τοπική Σύνοδος έν Μόσχα, έπα- 
νέφερε τόν Πατριαρχικόν θεσμόν καί εξέ
λεξε πρώτον Πατριάρχην τόν Μητροπο
λίτην Μόσχας Τύχωνα.

Ό  Τύχων, άδιάλλακτος είς τάς πε
ποιθήσεις του καί μή γνωρίζων υποχω
ρήσεις καί συμβιβασμούς, γρήγορα ήλθεν 
είς σύγκρουσιν μέ τό άθεϊστικόν καθεστώς. 
Συνελήφθη ώς έκ τούτου καί έφυλακίσθη. 
Βλέπων όμως ό ίδιος δτι είς ούδέν ωφελεί 
ό άξιοθαύματος ήρωϊσμός του καί ή έπί- 
μονος άντίστασίς του πρός τό νέον καθε
στώς, καί άποβλέπων είς τό συμφέρον τής 
’Εκκλησίας, είς τήν πνευματικήν του Δια
θήκην, συνταχθεΐσαν έντός τής φυλακής, 
συνεβούλευσεν έξομάλυνσιν τών σχέσεων 
’Εκκλησίας καί Κράτους καί συνέστησεν 
ύποταγήν είς τήν Σοβιετικήν έξουσίαν 
«ούχί άπό δειλίαν — ώς χαρακτη ριστικώς 
έγραφεν—άλλ’ έκ συνειδήσεως, συμφώ- 
νως πρός τήν παραγγελίαν τού ’Απο
στόλου Παύλου: Πάσα ψυχή έξουσίαις 
ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω. . .» (Ρωμ. 
13, 1).

Έκτοτε ή ’Εκκλησία έτήρησε πιστώς 
τήν γραμμήν αύτήν καί έξακολουθεΐ νά 
τήν τηρή μέχρι σήμερον. Δέν συνέβη 
δμως τό ίδιον καί άπό μέρους τού άθεϊ- 
στικού Κράτους. Παρ’ δλας τάς διακηρύ
ξεις, τόσον τού Συντάγματος, δσον καί 
τοΰ Διατάγματος τού σχετικού μέ τόν 
χωρισμόν ’Εκκλησίας καί Κράτους, περί 
έλευθερίας τής συνειδήσεως καί έλευθε- 
ρίας τής λατρείας, τό Κράτος ήρχισε φο
βερόν διωγμόν κατά τής ’Εκκλησίας καί 
τών πιστών.

Ό  Nikita Struve είς τό λίαν ένδια- 
φέρον, είς γαλλικήν γλώσσαν, βιβλίον 
το υ : «Οί χριστιανοί είς τήν Σοβιετικήν 
Ένωσιν» άναβιβάζει μόνον τούς έπισκό-

πους-μάρτυρας είς 200. Τότε έδολοφονήθη 
ό Μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος, έτυ- 
φεκίσθη ό περίφημος Μητροπολίτης Λέ- 
νινγκραντ Βενιαμίν, έκάη προσδεδεμένος 
έπί πασσάλου ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Ανδρό
νικος καί έπνίγη είς τήν Θάλασσαν ό ’Αρ
χιεπίσκοπος Έρμογένης. Είς 8.500 άνα- 
βιβάζονται οί μάρτυρες κληρικοί τής πε
ριόδου αύτής!

Ό  διωγμός, όλονέν έντεινόμενος, συνε
χίζεται μέχρι τού 1941, είς τρόπον ώστε 
είς τήν άπέραντον Ρωσίαν νά μή έχουν 
μείνει παρά 7 μόνον έπίσκοποι, 500 ιερείς, 
100 ναοί καί ούδέν μοναστήριον ή έκκλη- 
σιαστική σχολή.

Κάτι αλλάζει άλλά.. .
Τό 1941 δμως κάτι άλλάζει. Τά μέτρα 

κατά τής Θρησκείας χαλαρώνονται. ΤΙ 
νά συμβαίνη άραγε; Μήπως άλλαξαν 
άντιλήψεις οί άθεοι καί άρχισαν νά συ
μπαθούν τόν χριστιανισμόν; Καθόλου. 
Μόνον έλατήριον τό συμφέρον. Ή Ρω
σία άπειλεΐται άπό τά γερμανικά στρα
τεύματα. «Ό  δικτάτωρ—έγραφεν ή έφη- 
μερίς «Άτλαντίς»—έν τή άπελπισία του 
ένεθυμήθη τήν βαθεΐαν Θρησκευτικήν 
πίστιν τού ρωσικού λαού, ή οποία πολ- 
λάκις έσωσε τήν Ρωσίαν άπό έπιβουλήν 
τών ξένων. Ό  ίδιος ό Στάλιν διέταξε 
τότε νά άνοιχθούν αί έκκλησίαι καί νά 
σημάνουν οί καμπάνες διά τήν τέλεσιν 
τής Λειτουργίας!

Μεταξύ τών άλλων, οί άθεοι τού 
Κρεμλίνου, διά νά τονώσουν άκόμη περισ
σότερον τό πνεύμα τής άντιστάσεως, 
διέταξαν τήν λιτάνευσιν καί τήν περι
φοράν τής θαυματουργού είκόνος, τής 
«Παναγίας τοΰ Καζάν», ή οποία ώς 
πιστεύεται έσωσε τήν Ρωσίαν άπό τήν 
έπιδρομήν τού Ναπολέοντος».

Ή ’Εκκλησία έστάθη πράγματι παρά 
τό πλευρόν τού άγωνιζομένου λαού καί 
ένίσχυσεν ήθικώς τήν άντίστασιν.

'Ο Μητροπολίτης Μόσχας Σέργιος
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Παρά τάς αντιδράσεις τοϋ επισήμου Κράτους, χιλιάδες πιστών συρρέουν εις τάς ρωσικάς 
εκκλησίας. Αυτή ή συμμετοχή τοϋ λαοϋ στη λατρεία, αποτελεί καί τή σιωπηλής άντί- 
δρασί τον κατά τών παταπιέσεων εναντίον τής ελευθερίας τής θρησκευτικής συνειδήσεως.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Δ Ι Ε Θ Ν Η  Θ ΕΜ Α ΤΑ

Μία έκ τώ ν πλέον α ξιοσ η
μείωτων εξελίξεω ν τή ς υλι
σ τική ς εποχής μας, είνα ι ή 
ά ναβ ίω σ ις τής θρησκείας εις  
την Σοβιετικήν "Ενω σιν, ή 
έντα σ ις τή ς ο π ο ία ς δεν δύ- 
να τα ι νά άμφισβητηθή, παρά  
τά ύπό τώ ν αρχώ ν λαμβανό- 
μενα μέτρα διά την περιστο
λή ν της.

εις ένα μήνυμά του πρός τόν λαόν διε- 
κήρυττε: «Δέν είναι τό καθεστώς πού 
απειλείται, αλλά ή πατρίς. . . Ή  ’Εκκλη
σία τοϋ Χρίστου ευλογεί πάντα τά ορ
θόδοξα τέκνα, τά  όποια υπερασπίζουν 
τά ιερά εδάφη τής πατρικής ημών κλη
ρονομιάς».

Ό  δέ τότε Μητροπολίτης Αένινγκραντ 
καί μετέπειτα Πατριάρχης ’Αλέξιος έδει- 
ξεν άξιοθαύμαστον ηρωισμόν κατά τήν 
έπϊ 900 ημέρας πολιορκίαν του Λένιν- 
γκραντ.

Μετά τήν νίκην, ό ίδιος ό Στάλιν 
άπένειμεν είς αυτόν, ώς «ήρωα τών 900 
ή μερών», τό άνώτατον παράσημον τής 
στρατιωτικής αξίας.

Δύο έτη άργότερον τό καθεστώς έπι- 
τρέπει τήν εκλογήν Πατριάρχου. Ό  Μη
τροπολίτης Μόσχας Σέργιος καταλαμ
βάνει τόν θρόνον. ’Αποθνήσκει όμως μετ 
ολίγους μήνας καί εκλέγεται ό Πατριάρ
χης ’Αλέξιος (’Ιανουάριος 1945). Ή ’Εκ
κλησία κατώρθωσε κατά τό μετά ταυτα 
διάστημα νά άναπνεύση. Ό  άριθμός τών 
επισκόπων ανέρχεται είς 74, τών Ιερέων 
είς 30.000, ναοί ανοίγουν τώρα 20.000 
καί εκκλησιαστικά! Σχολαί λειτουργούν
8. Πολλά κτήρια εκκλησιαστικά έπιστρέ- 
φονται είς τήν ’Εκκλησίαν καί καθίστα
ται δυνατή ή έκδοσις ένός θεολογικοΰ 
περιοδικού. Ή  ψυχή τού ρωσικού λαού, 
μόλις τής έδόθη κάποια άνεσις, έδειξε την 
θερμήν της πίστην καί τήν προσήλωσίν 
της πρός τήν Θρησκείαν».

’Αλλαγή τακτικής.
Δυστυχώς όμως ή περίοδος αυτή τής 

ανοχής δέν έπρόκειτο νά διαρκέση επί 
πολύ. ’Από τού 1959 τά πράγματα άλ- 
λάσσουν. Οί σοβιετικοί, άντιληφθέντες 
ότι ή θρησκεία δέν εξαφανίζεται άφ’ έαυ- 
τής, ώς ήλπιζον, άναλαμβάνουν τερα- 
στίαν προσπάθειαν διά νά εκριζώσουν 
τήν πίστιν άπό τήν ψυχήν τού λαού. 
Κηρύσσεται, λοιπόν, νέος φοβερός διω-
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Δεξιά: Ό  Στάλιν, ο όποιος εξαπέλυσε 
απηνή διωγμόν κατά τής Ρωσικής εκ
κλησίας. Δεξιά κάτω: Ό  Νικήτα Χρου- 
ταώφ. Δεν υστέρησε εις άντιθρησκεντικό 
μένος.Απέναντι: Μία εκκλησία στη Μόσχα.

γμόξ, άλλα αύτήν τήν φοράν όχι φανε
ρό; καί αίματηρό;, όπω; προπολεμικώ;, 
άλλα κρυφό;, ύπουλο;, μέ σύστημα καί 
τέχνην. «Δέν ύπάρχει λόχο; - σκέπτον
ται οί σοβιετικοί ήχέται - νά yivouv διω
γμοί κατά τόν αίματηρόν τρόπον τον 
Στάλιν. Φθάνει νά έλαττώσωμεν αυτήν 
τήν μειονότητα (την ’Εκκλησίαν), την 
άκόμη σημαντικήν, χάρι; εί; μίαν προ
σπάθειαν τόσον τη; προπαγάνδα;, όσον 
καί διά τη; λήψεω; διοικητικών μέ
τρων».

Ή  άλλαγή τακτική; θεωρείται έπι- 
βεβλημένη καί διά λόχου; έντυπώσεων 
εί; τό εξωτερικόν καί διά λόχου; μεγα- 
λυτέρα; άποτελεσματικότητο;. "Ετσι, τό 
σοβιετικόν περιοδικόν «Φιλοσοφικά ζη
τήματα» έχραφεν ότι, «τά βίαια μέτρα 
πού χρησιμοποιούνται κατά τήν διεξα
γωγήν τη; άντιθρησκευτική; προπαγάν
δα;, ούδέποτε θά οδηγήσουν εϊ; τήν έκρί- 
-ζωσιν τη; θρησκεία;», καί ή έφημερί; 
«Πράβδα» συνιστοϋσε όπω;, «οί έπιφορ- 
τισμένοι μέ τήν διεξαγωγήν τη; άντιθρη- 
σκευτική; προπαγάνδα; άποφεύγουν τήν 
χρήσιν φράσεων, όπω; π .χ . «συγκεν
τρώσει; γκάγκστερ;» καί «σφηκοφωλεαί», 
διά τά; θρησκευτικά; συναθροίσει;.

’Αλλά μόνον ή τακτική άλλαξε, ό σκο
πό; παρέμεινε ό αύτό;: ή έξαφάνισι; τη; 
θρησκεία;, Τήν θλιβερόν αύτήν διαπί- 
στωσιν έκαμεν ένα; ρώσο; ίερεύ;: «Μέ
χρι τώρα — Ιλεγεν — έπί 45 χρόνια προ- 
σεπάθουν νά μά; καταστρέφουν έκ των 
έξω, σήμερον προσπαθούν νά μα; κατα
στρέφουν έκ των έσω».

Τά ήνία τη; άντιθρησκευτική; έκστρα- 
τεία; άναλαμβάνει ό σύντροφο; Λεονίντ 
Ίλίτσεφ, πρόεδρο; τή; ’Ιδεολογική; ’Επι
τροπή; παρά τή Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ρ. Οΰτο; 
εί; τήν διαβόητον «Έκθεσίν» του περί 
των μέτρων πού πρέπει νά ληφθούν εναν
τίον τή ; θρησκεία;, τήν οποίαν έδημο- 
σίευσε τό περιοδικόν «Κομμουνιστή;» τό 
1963, ώ; Ιξή; δικαιολογεί τήν νέαν έκ- 
στρατείαν κατ’ αύτή;: «Είναι άληθέ; ότι 
δέν ύπάρχει ούδέν τό κοινόν μεταξύ τού 
κομμουνισμού καί τή ; θρησκεία;. Όσον- 
δήποτε «καλλωπισμένη» καί άν παρου- 
σιασθή ή θρησκεία, τούτο δέν δύναται 
νά άλλάξη τήν φύσιν τη;. . . Συμφώνω; 
πρό; τό πνεύμα τη;, συμφώνω; πρό; τήν 
σύστασίν τη;, συμφώνω; πρό; τήν άντι- 
κειμενικήν έννοιαν των δογμάτων τη;, 
ύφ’ όλα; τά; συνθήκα;, ή θρησκεία παρα
μένει μία Ιδεολογία άντιεπιστημονική, 
ξένη πρό; τόν κομμουνισμόν. Δι’ αύτό—συ
νεχίζει ό Ίλίτσεφ — ή Κ.Ε. τού Κόμματο; 
ύπεχρέωσε τά όργανα αύτού, όπω; θέ
σουν όριστικώ; τέρμα εϊ; τήν παθητικό- 
τητα έναντι τή; θρησκεία;, νά ξεσκεπά
σουν τήν άντιδραστικήν φύσιν αύτή; καί 
νά έπισημάνουν τό κακόν, τό όποιον αύτή 
κάμνει, άποτρέπουσα μίαν μερίδα των 
πολιτών τή; χώρα; άπό τήν συνειδητήν 
καί ένεργόν συμμετοχήν εί; τήν άνοικο- 
δόμησιν τού κομμουνισμού»ι.

Καν ό διωγμός έξαπελύθη.
«Τό θύμα τό πιό τραγικόν τή; νέα; 

άντιθρησκευτική; έκστρατεία; - έγραφε τό 
περιοδικόν «ΜiSSϊ»—ύπήρξεν ό περίφη
μο; Μητροπολίτη; Κρουτίτση; Νικόλαο;. 
Χειροτονηθεί; έπίσκοπο; τό 1933 δέν ήτο 
παρά 30 έτών. Τό 1943 ώνομάσθη Μη
τροπολίτη; Κρουτίτση; καί καθίσταται 
ή δευτέρα προσωπικότη; τή ; Ρωσική; 
’Εκκλησία;. Ή  γοητεία τού κηρύγματό; 
του είναι άφθαστο;. Ό  λαό; τόν άγαπα 
διά τό κήρυγμά του τό άνιδιοτελέ;, τό 
ζωντανόν, τό εύθύ, πού ένεργεϊ περισσό
τερον έπί τή; καρδία; παρά έπί τού λο
γικού. . . 'Η πτώσι; του ύπήρξεν άπό- 
τομο; καί άπροσδόκητο;. ’Αφού άπεστε- 
ρήθη άπό όλα; τά; έκκλησιαστικά; εξου
σία;, έτέθη ύπό κράτησιν. Ό  θάνατό; 
του ύπήρξε περισσότερον άπό μυστη
ριώδη;. Τά προσόντα του, οί πολλαπλοί 
σύνδεσμοί του μέ προσωπικότητα; καί μέ 
Ιδρύματα τοΰ έξωτερικοΰ, έκαμαν ενο
χλητικήν τήν παρουσίαν του, τήν στι
γμήν κατά τήν όποιαν τό Κράτο; έξώρμα 
έκ νέου εναντίον τή; ’Εκκλησία;. . . Μίαν 
καλήν πρωίαν παρουσιάζεται εί; αύτόν 
ή ίατρό; Βαλεντίνα Ίβάνοβνα ή όποια 
τού ώρισε μίαν θεραπείαν, τήν οποίαν 
ήρνήθη νά άκολουθήση. Μετ’ όλίγον 
χρόνον, αισθανθεί; άδιαθεσίαν, ώδηγήθη 
εί; τό νοσοκομεϊον Μπότκιν όπου τόν 
έπέβλεπεν ή ίατρό;. Ό  έπίσκοπο; «άπέ- 
θανε» οκτώ ήμέρα; άργότερον εί; τά; 4 
ή ώρα τό πρωί, παρουσία μόνον τή; 
ίατρού Βαλεντίνα; Ίβάνοβνα! Τό σώμα 
άπογυμνωμένον έγκαταλείφθη εί; τόν 
θάλαμον τών νεκρών έπί 13 ώρα;. Ό  
έπίσκοπο;, ό συνεπή; εί; τήν πίστιν του, 
άπέθανε ώ; μάρτυ;, συμβολίζων μέ τό 
τέλο; του τήν τραγικήν κατάστασιν τή; 
’Εκκλησία; εί; τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν»2 

Ά λλ’ οί στόχοι τή; άντιθρησκευτική; 
έκστρατεία; είναι ποικίλοι:

1) Ό  Γάλλο; δημοσιογράφο; Bernard 
Ferron έγραφεν εί; τήν έφημερίδα «Mon
de» (5-2-64) ότι οί « κ λ η ρ ι κ ο ί  είναι
άντικείμενον διαρκών ένοχλήσεων__Μετά
τόν πόλεμον ή θέσι; των ήτο ζηλευτή. 
’Αλλά τώρα τό Κράτο; ζητεί περισσό

τερον τών 80% τών έσόδων τών ένο
ρκων. Τό έργον Ιεραποστολή; τών ίερέων 
έλέγχεται στενώ;. Δέν δύνανται νά έπι- 
σκεφθοΰν κατ’ οίκον τού; άρρώστου; 
ένορίτα; των καί πρέπει νά άνακοινώσουν 
τά κηρύγματά των πρώτα εί; τού; ύπαλ- 
λήλου; τού Κράτου;».

Έχομεν καί διώξει; ίερέων. «Ό  έφη- 
μέριο; λ.χ. τού Λίχοσλαβ κατεδικάσθη 
διότι προσεκάλει νέου; εί; τήν ’Εκκλη
σίαν. Ά λλο; ίερεύ;, εί; τό Μαγνητογ- 
κόρσκ κατεδικάσθη εί; τριετή φυλάκισιν 
διότι τό βρέφο; τό όποιον έβάπτισεν 
άπέθανεν ευθύ; μετά τήν βάπτισιν. Τό 
άθεον Κράτο; έθεώρησε τό γεγονό; αύτό 
έγκλημα βαρύτατον καί έκτο; τή ; φυλα- 
κίσεω; τού ίερέω; έκλεισεν όριστικώ; καί 
τόν ναόν τή ; πόλεω;». Κατά δέ τό άθεϊ- 
στικόν περιοδικόν «’Επιστήμη καί θρη
σκεία», «ό ίερεύ; πού προσφέρει εί; τά  
μικρά παιδιά, πού συναντά εί; τόν δρό
μον, σοκολάτε; καί καραμέλλε; διαπράτ- 
τει παράπτωμα κολάσιμο», διότι κάμνει 
δι’ αυτού τού τρόπου θρησκευτικήν 
προπαγάνδαν!

Ό  άριθμό; τών κληρικών ό όποιο; 
άνήρχετο τό 1958 εί; 30.000 κατέπεσεν 
εί; 14.000 κατά τό 1962, μετά 4 έτη διω
γμών.

2. Ό  ίδιο; δημοσιογράφο; άναφέρει 
ότι κατά τό τετραετέ; αύτό διάστημα 
έκλείσθησαν οί ήμίσει; τ ώ ν  ν α ώ ν  τή; 
Ρωσία;. Ά πό 22.000 ναών, τώρα λει
τουργούν μόνον 11.500. Τό κλείσιμον 
τών ναών γίνεται ύπό διαφόρου; προφά- 
σει; καί κατά διαφόρου; τρόπου;. Άνα- 
φέρομεν ένα χαρακτηριστικόν: ‘Υπάρχει 
νόμο; πού λέγει ότι, άν ένα; ναό; δέν λει- 
τουργήση έπί 6 μήνα;, κλείεται, ώ; μή 
έκπληρών τόν προορισμόν του. "έρχεται, 
λοιπόν, τό ύγειονομικόν συνεργεΐον εί; 
τό χωρίον. Περνούν άπό έξέτασιν ύπο- 
χρεωτικώ; όλοι οί χωρικοί. Περνά, φυσικά, 
καί ό ίερεύ;. Ευρίσκουν ότι, ό ίερεύ; άκρι- 
βώ; είναι άρρωστο;, συνήθω; «φυματι- 
κό;». Πρέπει νά πάη εί; τό Σανατόριον. 
θ ά  παραμείνη τούλάχιστον ένα χρόνον. 
Έν τώ μεταξύ ή έκκλησία του - συμφώ
νω; πρό; τόν νόμον (!) - κλείεται. . .

Γάλλοι τουρϊσται έπισκεφθέντε; τήν 
Ρωσίαν τό 1963 διηγούνται τά  έξή;: «Εί; 
τήν Τυφλίδα εΐδομεν πολλά; έκκλησία;, 
αί όποΐαι είχον μεταβληθή εί; αίθούσα; 
γυμναστική;, εί; έργαστήρια, εί; βι- 
βλιοθήκα;. Τό Σεμινάριον τή ; ’Οδησσού 
μετεβλήθη εί; Ίνστιτούτον ήλεκτρονι- 
κή;. . . Οί σταυροί, οί όποιοι ήσαν έπί 
τών τρούλλων τών έκκλησιών έπριονί-
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β

σθησαν. . . EI? Λβώβ εΐδομεν έκκλησίας, 
αΐ όποϊαι τελευταίως μετεβλήθησαν είς 
μουσεία* είς άποθήκας βιβλίων, είς κλω- 
στοεργαστήρια. Εΐδομεν γυναίκας, αί 
όττοίαι γονυπετείς προσηύχοντο έμπρο
σθεν κλεισμένων εκκλησιών»’.

3. ’Εντός 4 ετών, άπό τά 70 μ ο ν α- 
ϊ  σ τ  ή ρ I α έμειναν μόνον 30. Πολλούς 

μοναχούς τούς παρουσιάζουν ένώπιον 
Ιατρικών έπιτροπών, μέ τήν ένδειξιν ότι 
πρόκειται περί άνισορρόπων(!) καί κα
τόπιν τούς στέλλουν διά τής βίας είς τά 
νοσοκομεία. Τοιουτοτρόπως έχουν κλει
σμένους είς τό Ψυχιατρικόν Νοσοκομεϊον 
τοϋ Ποτσάγεφ μίαν ομάδα μοναχών, άπο- 
λύτως ύγιών διανοητικώς. . .

4) Πέντε άπό τάς οκτώ ε κ κ λ η σ ι α 
σ τ ι κ ό ς  Σ χ ο λ ά ς  έκλείσθησαν κατά 
τήν διάρκειαν τών τελευταίων ετών. Τοϋ 
κλεισίματος προηγείτο κάβε φοράν έκ- 
στρατεία δυσφημίσεως διά τοϋ τοπικού 
τύπου καί πιέσεων έπΐ τών Ιεροσπουδα
στών. Είς τό Σεμινάριον τοϋ Μίνσκ π.χ . 
δέν κατέστη δυνατόν νά γίνη καμμία έγ
γραφή τό 1962, διότι αί αίτήσεις τών 
ύποψηφίων «καθυστέρησαν» είς τό τα
χυδρομείου !

5. Μέτρα αύστηρά λαμβάνονται διά 
τήν παρεμπόδησιν τού έ κ κ λ η σ ι α- 
σ μ ο ΰ  τ ώ ν  π α ι δ ι ώ ν .  Διά διατα
γών, μή δημοσιευομένων, πλήν όμως 
κοινοποιουμένων προφορικώς είς τούς 
επισκόπους, άπαγορεύεται ό έκκλησια- 
σμός τών παιδιών τής σχολικής ήλικίας, 
ήτοι 6 -1 8  έτών. Οί πιστοί όμως διαμαρ
τύρονται διά τά μέτρα αυτά. Είς μίαν 
άναφοράν τών πιστών τής Ρωσίας, άπευ- 
θυνθεϊσαν πρός τούς Πατριάρχας τής 

1 ’Ανατολής, γράφεται: «Είς τό Μίνσκ τά 
τέκνα μας ύφίστανται τάς χειροτέρας 
προσβολάς καί ύβρεις. Ό  υπεύθυνος τοϋ 
Κόμματος Ααυρένκο παρακολουθεί είς τάς 
θύρας τοϋ Καθεδρικού Ναού, έάν τά παι
διά μας έκκλησιάζονται. Έάν ίδή μερικά, 
άποστέλλει έναντίον αυτών τόν στα- 
ρόστα (είδος νεωκόρου καί γραμματέως 
τής ένορίας) Σίλαν Βελίτσκο· αύτός, πού 
είναι ύπηρέτης τού ’Αντίχριστου, πιά
νει τά  παιδιά άπό τόν λαιμόν καί κτυπα 
τό κεφάλι των είς τόν τοίχον»4.

Μέθοδοι έναντίον τής θρησκείας.
01 κομμουνισταί θέτουν είς εφαρμογήν 

ποικίλας μεθόδους καί έπιστρατεύουν όλα 
τά είς τήν διάθεσίν των μέσα έναντίον 
τής θρησκείας.

1. ’Από τοϋ 1959 έχομεν μίαν γενικήν 
έξόρμησιν τού τύ π  ο υ, τόσον τής πρω- 
τευούσης, όσον καί τών έπαρχιών έναν
τίον τής θρησκείας καί τών πιστών. Πλή
θος Ιντύπων έκδίδονται, μέ σκοπόν τήν 
διάδοσιν τών άθεϊστικών ίδεών, μέ έπικε- 
φαλής τό περιοδικόν «Επιστήμη καί θρη
σκεία» (Nauka i Religia).

2. Τ ό  ρ α δ ι ό φ ω ν ο ν  κ α ί  ή τ η -  
λ ε ό ρ α σ ι ς άφιερώνουν μέγα μέρος 
τών προγραμμάτων των είς τήν άθεϊστι- 
κήν καί άντιθρησκευτικήν. προπαγάνδαν.
’ Επιστρατεύονται καί οί άστροναΰται διά 
νά βεβαιώσουν ότι έρευνήσαντες τόν ου
ρανόν. . . δέν εύρον πουθενά τόν θεόν!

Γενικώς κάθε έπίτευγμα τού τεχνικού 
πολιτισμού τό εκμεταλλεύονται οί σο
βιετικοί διά νά κάμουν σχετικήν προπα
γάνδαν. Ά λλ' ό ευσεβής καί εύφυής λαός 
τούς δίδει πολλάκις τήν όφειλομένην άπάν 
τησιν. «Έτσι π .χ. όταν πρό έτών είσήχθη 
διά πρώτην φοράν είς κάποιο ρωσικό 
γεωργικό χωριό τό πρώτον τρακτέρ, ό 
έκπρόσωπος τού Κόμματος, έκμεταλλευό- 
μενος τήν περίστασιν, έξεφώνησε πύρινον 
λόγον καταφερόμενος έναντίον τής θρη
σκείας καί έξαίρων τά τεχνικά έπιτεύ- 
γματα τού «επιστημονικού ύλισμού». 
Τό άποτέλεσμα; Οί χωρικοί έδέχθησαν 
τό τρακτέρ μέ Ιδιαιτέραν χαράν. ’Αλλά 
προτού τό χρησιμοποιήσουν διά τήν 
γεωργικήν έργασίαν - πρός έκπληξιν τών 
άθέων έκπροσώπων τοΰ κομμουνισμού- 
έκάλεσαν τόν Ιερέα νά. . . τελέση άγια- 
σμόν καί έστησαν δίπλα άπό τήν θέσιν 
τοΰ οδηγού. . .  ένα σταυρόν!».

3. ’Εφαρμόζουν άκόμη καί τήν ά τ  ο- 
μ ι κ ή ν  έ π α φ ή ν  καί άναμένουν πολλά 
έξ αύτής. «Κατά μίαν φιλικήν συζήτησιν— 
γράφει ό Ίλίτσεφ—δυνάμεθα σήμερον νά 
προκαλέσωμεν μίαν άμφιβολίαν περί τών 
θρησκευτικών δογμάτων, αύριον νά καλ- 
λιεργήσωμεν είς βάθος τήν άμφιβολίαν, 
καί ολίγον κατ’ ολίγον νά άποσπάσωμεν 
τόν σοβιετικόν άνθρωπον άπό τήν θρη
σκείαν»5.

4) Πλήθος δ ι α λ έ ξ ε ω ν  δίδονται 
πρός καθοδήγησιν άθεϊστικήν καί μαρ
ξιστικήν, χωρίς νά άναφέρωμεν τήν 
έξουθενωτικήν προπαγάνδαν καί συ
στηματικήν διδασκαλίαν τής άθεΐας είς 
τούς χώρους, όπου ή ’Εκκλησία δέν ή μπο
ρεί, δυστυχώς, νά είσέλθη: τό σχολεΐον, 
τό έργοστάσιον, τά κολχόζ, τόν στρα
τόν.

'Υπάρχουν, έν τούτοις, άναρίθμητοι 
έκλεκταί ψυχαί πού διέρχονται άλώβη- 
τοι τάς βαβυλωνίους αύτάς καμίνους, διά 
νά γεμίσουν αύριον τάς εκκλησίας ή άκόμη 
νά κτυπήσουν τάς θύρας τών Σεμινα
ρίων καί νά ζητήσουν νά άναλάβουν τήν 
μαρτυρικήν άποστολήν τού ορθοδόξου 
ίερέως.

Ό χ ι  συνθηκολόγησις μέ τόν άθεϊ- 
σμόν.

Ά λλ’ άρα γε είς αύτήν τήν πλήμμυραν 
Τής άθεϊστικής προπαγάνδας, τού κρυ
φού άλλά άπηνούς πολέμου κατά τής πί-

στεως, ύπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι 
άντιστέκονται;

Είναι πρός τιμήν τής Διοικούσης Ρω
σικής ’Εκκλησίας καί τών άπλών πιστών, 
ότι ούδέποτε έσυνθηκολόγησαν μέ τόν 
άθεϊσμόν καί τήν άπιστίαν. Διατηρούν 
τήν πίστιν είς τό έσωτερικόν τών καρ
διών των, άλλά καί εύκαιρίας διδομέ- 
νης άντιδροΰν καί φανερώς.

Έτσι, ό Πατριάρχης Αλέξιος, είς λό
γον τόν όποιον έξεφώνησε είς τό Κρεμ- 
λΐνον, έπ’ ευκαιρία μιας έκδηλώσεως τής 
Κινήσεως διά τήν Ειρήνην κατά τό 1960 
καί ένώπιον όλων τών σοβιετικών ηγε
τών δέν έδίστασε νά εϊπη καί τά έξής: 
«Ή Εκκλησία έργάζεται έντός τής κοι
νωνίας, κατά τρόπον άφιλοκερδή, διά τήν 
ειρήνην καί τήν ομόνοιαν, συμφώνως 
πρός τήν διδασκαλίαν τής Π. καί τής Κ. 
Διαθήκης. Είναι άληθές όμως ότι, παρ’ 
όλα αύτά, ή Εκκλησία τού Χριστού τής 
όποιας σκοπός είναι τό καλόν τών άν- 
θρώπων ύ π ο φ έ ρ ε ι  ά π ό  π ρ ο σ 
β ο λ έ ς  κ α ί  έ π ι θ έ σ ε ι ς  ά π ό α ύ -  
τ ο ύ ς  τ ο ύ ς  ί δ ί ο υ ς  ά ν θ ρ ώ -  
π  ο υ ς. Παρ’ όλα αύτά, έκπληρώνει τό 
καθήκον της, καλοΰσα τούς άνθρώπους 
είς τήν ειρήνην καί τήν άγάπην. 'Υπάρ
χουν έξ άλλου είς τήν Εκκλησίαν, καί ύπ’ 
αύτάς τάς συνθήκας, πολλά πράγματα 
παρηγορητικά διά τά παιδιά της. Ποιαν 
σημασίαν, άληθώς, δύνανται νά έχουν 
όλαι αί προσπάθεια! τού άνθρωπίνου λο
γικού έναντίον τού χριστιανισμού, τήν 
στιγμήν πού ή δισχιλιετής ίστορία του 
όμιλεϊ μόνη της, τήν στιγμήν πού ό Σω- 
τήρ ό ίδιος είχε προΐδει όλας τάς έπιθέ- 
σεις έναντίον τού χριστιανισμού καί ύπε- 
σχέθη ότι ή Εκκλησία θά είναι άσάλευ- 
τος, λέγων ότι, «καί πύλαι άδου ού κα- 
τισχύσουσιν αύτής»;5

Ά πό  μέρους τοΰ έφημεριακοΰ κλήρου 
έχομεν τήν ήρωϊκήν διαμαρτυρίαν τών 
δύο Ιερέων τής Μόσχας Νικολάου Έσ- 
λίμαν καί Γκλέμπ Γιακουνίν, διατυπω- 
θεισαν είς τήν πολύκροτου έπιστολήν των 
πρός τόν Πρόεδρον τού Πρεζίντιουμ τού 
Άνωτάτου Σοβιέτ Νικολάϊ Ποντγόρνυ 
(Δεκέμβριος 1965), καί είς τήν όποιαν 
μετά θαυμαστής παρρησίας καί άκλο- 
νήτου έπιχειρηματολογίας διαμαρτύ
ρονται διά τόν έξαπολυθέντα κατά τής 
Εκκλησίας νέον διωγμόν, τόν όποιον 
χαρακτηρίζουν ώς άντίθετον πρός τό 
Σύνταγμα καί τούς κειμένους νόμους.

θαυμαστή όμως καί συγκινητική είναι 
καί ή ά ν τ ί σ τ α σ ί ς  τ ο ΰ  ά π λ ο ύ  
λ α ο ύ ,  τοΰ βαθέως εύσεβούς ρωσικού 
λαού. 'Ο πιστός λαός δέν διστάζει νά 
διαμαρτυρηθή φανερά, διαμαρτύρεται 
όμως κυρίως σιωπηλά.

“Ετσι π .χ . οί πιστοί δέν έδίστασαν νά 
άπευθυνθούν καί πρός αύτόν τόν Χρου- 
στσώφ καί νά διαμαρτυρηθούν. Είς μίαν 
άναφοράν των πρός τόν τότε πρωθυ
πουργόν έλεγον: «Ζώμεν είς μίαν χώραν 
όπου ή πλήρης έλευθεβία είναι ήγγυημένη 
άπό τό Σύνταγμα, άπό τάς άποφάσεις 
τής Κ.Ε. τού Κόμματος, άλλά όλα αύτά 
είς τά χαρτιά. Ύφιστάμεθα καταπιέσεις, 
ταπεινώσεις, χλευασμούς καί άπειλας 
όλων τών είδών. Είμεθα έκτός νόμου. 
Μάς κάμνουν ό,τι θέλουν. Τά παράπονά 
μας δέν φθάνουν είς τήν Κυβέρνησιν, καί 
έξ άλλου είς ποιον νά παραπονηθή κα 
νείς; Αί Άρχαί, οί δημόσιοι όργανισμοί, 
οί άθεοι μαχηταί χρησιμοποιούν άντι- 
δραστικάς μεθόδους άγώνος έναντίον τών
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πιστών, χειροδικούν εναντίον μα;, θέ
λουν νά μα; στερήσουν τή; θρησκευτική; 
μορφώσεω;, καταργούν και βεβηλώνουν 
τού; άγιου; μα; τόπου;. Αί λενινιστικαί 
άρχαί, αί σχετικά! μέ τήν ελευθερίαν των 
θρησκευτικών δοξασιών, καθώ; καί οί 
νόμοι οί όποιοι ανέχονται τήν ορθόδο
ξον πίστη/, παραβιάζοντας καταπατούν- 
ται καί γελοιοποιούνται. Αί ταπεινώ
σει; μα; έχουν έγγίσει τό έσχατον δυνα
τόν όριον».7

Τά πλήθη δμω; τών πιστών γνωρί
ζουν νά άνθίστανται καί νά διαμαρτύ- 
ρωνται καί σιωπηλώ;. ‘Η άντίστασι; 
έν τούτοι; αυτού τού είδου; είναι παρά 
πολύ εύγλωττο; καί κτυπα εί; τά νεύρα 
τών ίθυνόντων τού καθεστώτο;.

Μία έκδήλωσι; τή; άντιστάσεω; αύτή; 
είναι ή ά θ ρ ό α  κ α ί  έ ν θ ο υ σ ι ώ -  
δ η ; σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ ώ ν  π ι σ τ ώ ν  
ε ί S τ α ;  ‘Ι ε ρ ά ;  ’Α κ ο λ ο υ θ ί α ; .  
Ίεράρχα^ τή; ’Εκκλησία; μα; καί καθη- 
γηταί τών Θεολογικών μα; Σχολών έπι- 
σκεφθέντε; τήν Ρωσίαν έσχάτω;, μδ; με
ταφέρουν συγκινητικά καί συγχρόνω; 
συγκλονιστικά γεγονότα.

Οΰτω, ό Μητροπολίτη; Πειραιώ; κ. 
Χρυσόστομο; έγραφε: «Πλήθη λαού (εί; 
τήν Μονήν τού Ζαγκόρσκ) υπέρ τά; 
πεντήκοντα χιλιάδα;, έν κατανύξει δυσ- 
περιγράπτω καί έν δακρύοι; άκατασχέ- 
τοι;, εί; ά συνεμιγνύοντο καί τά ήμέτερα 
ολόθερμα δόικρυα, παρηκολούθησαν τήν 
Θειαν Λειτουργίαν, ήτι; είχε βυζαντινήν 
μεγαλοπρέπειαν άφατον, τών χορών, έξ 
έκατόν καί πλέον προσώπων άποτελου- 
μένων, ψαλλόντων αύτόχρημα αγγε
λικά. . .

Παρομοία; έντυπώσει; άπεκόμισε καί 
ό αείμνηστο; καθηγητή; Βασ. Ίωαννί- 
δη;: «Καί κατά τά; τρεϊ; Ιερά; τελετά;, πού 
παρηκολουθήσαμεν—έγραφεν—οί ναοί ή- 
σαν ύπερπλήρει;, αί ίεραί άκολουθίαι 
κατανυκτικώταται, τό εκκλησίασμα άπερ- 
ροφημένον τελείω; άπό τά; έναρμονίου; 
ψαλμωδία;, άπό τά ; εϋχά;, άπό τήν 
λαμπρότητα καί τήν τάξιν τών τελετών, 
καί ήμεϊ; άκόμη περισσότερον καταπε-

πληγμένοι καί έκθαμβοι άπό τήν μυστα
γωγίαν καί τήν συμπροσευχήν μετά τοι- 
ούτων ευσεβών ανθρώπων, οί όποιοι 
έχουν τοιαύτην φλογέράν καί άδάμαστον 
πίστιν ενώ πέριξ αυτών όλη ή ατμό
σφαιρα τή; κρατική; καί κοινωνική; ζωή; 
είναι γεμάτη άπό μϊσο; καί έχθρότητα 
πρό; τήν θρησκείαν».8

Ό  καθηγητή; τή; Προτεσταντική; Θεο- 
λογική; Σχολή; τών Παρισίων G eorges 
Casalis ό οποίο; έπεσκέφθη τό 1965 τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν, έδήλωσε πρό; τού; 
άντιπροσώπου; τού Τύπου, ότι τού ένε- 
ποίησεν δλω; ιδιαιτέραν έντύπωσιν ή 
έντονο; θρησκευτική ζωή τού ρωσικού 
λαού». Καί ένδεικτικώ; άνέφερεν ότι «τήν 
έορτήν τού Εύαγγελισμού παρηκολού
θησαν έν τφ  ΚαΘεδρικφ Ναώ τοΰ Λένινγ- 
κραντ τήν θ . Λειτουργίαν άνω τών 8.000 
πιστών, έκ τών όποιων 2.000 καί πλέον 
μετέλαβον τών Άχράντων Μυστηρίων».· 

"Αλλη μορφή άντιστάσεω; τού εύσε- 
βού; λαού είναι ή, παρά τήν έπίμονον 
προπαγάνδαν, έ π ι μ ο ν ή  τ ο υ  ν ά  
σ υ μ μ ε τ έ χ η  ε ί ;  τ ά  μ υ σ τ ή ρ ι α  
τ ή ;  ’Ε κ κ λ η σ ί α ; .  Τό πλεϊστον τών 
πιστών εί; Ικάστην θ . Λειτουργίαν κοι- 
νωνουν, ό θρησκευτικό; γάμο;, ίδίω; εί; 
τήν ύπαιθρον, τελείται άθρόω; καί αί βα- 
πτίσει; τών νηπίων γίνονται πολυάρι
θμοι. Θά άναφέρωμεν ένα συγκινητικόν 
γεγονό; βαπτίσεω; νηπίου, πού έγινεν 
αφορμή νά διαπιστώσουν καί οί γονεί; 
του ότι ήσαν καί οί δύο πιστοί:

‘Ο Άλιόσα καί ή Μαρία ύπανδρεύ- 
θησαν μέ πολιτικόν γάμον. Είναι καί οί 
δύο πιστοί. Δέν τό γνωρίζουν δμω; 
καί νομίζουν ό ένα; τόν άλλον άθεον. Εί; 
τό σπίτι δέν ύπάρχει εικόνα, ούτε γίνε
ται προσευχή. Τό βράδυ ό ’Αλιόσα πιά
νει τήν αναπνοήν του, κάμνει πώ ; κοι
μάται καί προσεύχεται. Ή Μαρία περι
μένει νά κοιμηθή ό άνδρα; τη;, καί γλισ- 
τρώντα; εί; τό διπλανόν δωμάτιον γο 
νατίζει καί προσεύχεται. ’Επάνω εί; τόν 
χρόνον γεννάται ό Ίβάν. Ή  Μαρία, μετά 
ένα χρονικόν διάστημα, τόν παίρνει καί 
πηγαίνη εί; τό χωρίον τή ; πενθερά; τη;.

Αριστερά: Τό Κρεμλίνο εις τή Μόσχα, 
όπως φαίνεται άπό τόν ποταμό Μόαχοβα. 
Άπετέλεσε κέντρον όιώξεως κατά τή: 
θρησκείας εις τήν Ρωσίαν. ’Απέναντι: 
Ή  μητρόπολη τού ’Αγίου Βασιλείου, στήν 
’Ερυθρά Πλατεία, άπό τις χαρακτηριστι- 

κώτερες παλαιές Ρωσικές εκκλησίες.

‘Η πρώτη τη; δουλειά είναι νά βαπτίση 
τό παιδί. Γύρισε εί; τό σπίτι έλαφρή καί 
χαρούμενη, χωρί; νά είπή λέξιν. Μετά 
ένα μήνα θέλει ό Άλιόσα νά έπισκεφθή τήν 
μητέρα του. Παίρνει μαζί του καί τό παιδί. 
Μόλι; έφθασεν εί; τό χωριό στέλνει τήν 
μητέρα του νά βαπτίση τό παιδί. Ό  
ίερεύ;, άκούγοντα; τό άνομα καί τόν τό
πον καταγωγή; τοΰ παιδιού καταλα
βαίνει ότι είναι έκεϊνο πού έβάππισε πρό 
μηνό;! "Εκπληκτοι μανθάνουν τό νέον 
καί ή γιαγιά  καί ό πατέρα;. Μέ τήν έπι- 
στροφήν τοΰ Άλιόσα εί; τό σπίτι ή 
χαρά ήτο απερίγραπτο; διά τό πιστόν 
ζεΰγο;!

Χαρακτηριστικόν τή ; θρησκευτική; δί- 
ψη; τοΰ ρωσικού λαού είναι καί τό άκό- 
λουθον γεγονό;. «Τό 1966 έπετράπη διά 
πρώτην φοράν νά κυκλοφορήση έλευ- 
θέρω; εί; τήν Ρωσίαν βιβλίον μέ ϊστορία; 
άπό τήν Αγίαν Γραφήν. Ό  συγγραφεύ; 
του Ζήνων Κοσιμπόβσκυ διακηρύσσει 
ότι είναι άθεο; καί άρνεϊται τήν θεοπνευ
στίαν^ τή; Γραφή;. ’Εν τούτοι; ομολογεί, 
ότι αΰτη άποτελεί «μνημεϊον τή; παγκο
σμίου λογοτεχνία;», πού έχει μελετηθή 
καί μελετάται όσον κανένα άλλο βιβλίον. 
Διαβεβαιώνει δέ—καί φαίνεται πώ ; έτσι 
είναι—ότι έκθέτει μέ άκρίβειαν καί αντι
κειμενικότητα τά; βιβλικά; ιστορία;, μο
λονότι, όπω; έπανειλημμένω; τονίζει, ό 
ίδιο; δέν τά; παραδέχεται. Πάντω; είναι 
ή πρώτη φορά πού έξεδόθη εί; τό παρα
πέτασμα καί μάλιστα άπό τό Κρατικόν 
Τυπογραφεϊον, θρησκευτικόν βιβλίον, χω- 
ρι; ειρωνεία; καί χλευασμού;. . . Λοιπόν 
ή ύποδοχή τού βιβλίου αύτού—καίτοι 
γραμμένον άπό ένα άθεον—ύπήρξε περισ
σότερον άπό έκπληκτική: "Οταν προα- 
νηγγέλθη ή ώρα τή ; κυκλοφορία; του, 
μακραί ούρα! εϊχον σχηματισθή άπό 
ένωρί; πρό τοΰ μεγάλου Βιβλιοπωλείου, 
καί τά  100.000 άντίτυπα έξηντλήθησαν 
έντό; μια; ώρα;!».10

Δέν θρησκεύει δμω; μόνον ό λαό;. ‘Η 
πίστι; απαντάται καί εί; πρόσωπα στε
νήν έχοντα σχέσιν μέ τό άθεϊστικόν Κρό
το; καθώ; καί μεταξύ τών διανοουμένων. 
Θά άναφέρωμεν μόνον δύο ονόματα. Τού 
Μπόρι; Πάστερνακ καί τή; Σβετλάνα; 
Στάλιν.

Ό  Πάστερνακ, ό όποιο; θεωρείται ώ ; 
ό κορυφαίο; τών συγχρόνων ρώσων συγ
γραφέων, εί; συνομιλίαν του μέ άνταπο- 
κριτά; γερμανική; έφημερίδο;, εί; τήν οι
κίαν του πλησίον τή; Μόσχα;, είχε δη
λώσει έπισήμω;: «Δέν είμαι κομμουνιστή; 
καί δέν πιστεύω εί; τόν Ιστορικόν ύλι- 
σμόν καί τήν διαλεκτικήν. Πιστεύω εί; 
τόν Θεόν. Οί αίώνε; αποτελούν τό ύπό- 
βαθρον τή; πορεία; του». Προσέθεσε δέ 
ότι ή Α γία  Γραφή είναι τό βιβλίον τή; 
προτιμήσεώ; του.

"Οταν δέ τό περίφημον μυθιστόρημά 
του «Δόκτωρ Ζιβάγκο» έκυκλοφόρησεν 
εί; ιταλικήν μετάφρασης ή ιταλική κρι
τική, λόγερ τή ; θρησκευτική; του ύφή;, τό 
έχαιρέτισε μέ τίτλου; ώ;: «ένα μήνυμα
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Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑΝ

άναστάσεως μας έρχεται άπό την Σο
βιετικήν "Ενωσιν».

>Η δέ Σβετλάνα Στάλιν, ή κόρη τοϋ 
άθεου δικτάτορος, έβαπτίσθη ^ριστιανή 
όρθόδοξος εις την Μόσχαν. Τώρα εύρί- 
σκεται είς τήν Δύσιν. Κατά μίαν συνάν
τησή» της μέ δημοσιογράφους έδήλωσε 
χαρακτηριστικώς: «Πιστεύω, ότι, καθώς 
προχωρεί ή ηλικία, ή μπορεί κανείς είς 
μίαν δεδομένην στιγμήν νά άνακαλύψη 
τήν πίστιν. Αυτό ακριβώς συνέβη μέ έμέ. 
Ό ταν ή ζωή καθίσταται δύσκολος καί 
δέν έχετε κανένα είς τόν οποίον νά έμπι- 
στευθήτε, τότε ή έσωτερική σας ζωή απο
κτά όλον τό νόημά της καί τότε πλησιά- 
ζεται τήν θρησκείαν. Αύτό συνέβη μέ 
έμέ. . . Είναι μία περίπτωσις συχνή είς τήν 
Ρωσίαν. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους, 
οί οποίοι έζησαν τήν αύτήν κατάστασιν 
μέ έμέ, καί οί όποιοι όπως έγώ, καίτοι 
είς τό παρελθόν ούδέποτε έλαβον θρη
σκευτικήν διαπαιδαγώγηση», έν τού- 
τοις είς τό τέλος άνεκάλυψαν ότι είχαν 
έπιθυμίαν νά προσευχηθούν μόνοι. . ·»ιι

Είχε δίκαιον, λοιπόν, ό διάσημος Βρετ- 
τανός σοβιετολόγος Δαυίδ Φλόϋντ είς 
άρθρον του δημοσιευθέν είς τήν αγγλι
κήν έφημερίδα «'Ημερήσιος Τηλέγρα
φος» νά γράφη ότι, «μία των πλέον άξιο- 
σημειώτων εξελίξεων τής υλιστικής επο
χής μας, ή οποία θά ήδύνατο νά χαρα- 
κτηρισθή ώς θαύμα, είναι ή άναβίωσις 
τής θρησκείας είς τήν Σοβιετικήν "Evco- 
σιν, ή Ιντασις τής οποίας δέν δύναται νά 
άμφισβητηθή, παρά τάς προσπάθειας των 
’Αρχών νά συγκαλύψουν τόσον τήν 
έκτασιν τής θρησκευτικής άναβιώσεως, 
όσον καί τά λαμβανόμενα μέτρα διά τήν 
περιστολήν της. . .».

θρησκευτική άναβίωσις καί άναγέν- 
νησις είς τήν Ρωσίαν μετά 59 χρόνια πιέ
σεων καί διωγμών!

Πώς άντέχει ή πίστη;
’Αλλά πώς εξηγείται τό φαινόμενον 

αύτό τής ζωτικότητος καί άντοχής τής 
πίστεως είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν;

Διά νά εΰρωμεν τήν άπάντησιν θά πρέ
πει νά άνατρέξωμεν είς τούς πρό τής 
έπαναστάσεως χρόνους, πού είναι χρό
νοι μεγάλων πνευματικών καί θρησκευτι
κών ζυμώσεων είς τόν χώρον τής Ρωσίας.

’Εκεί θά συναντήσωμεν τούς προδρό
μους τής σημερινής θρησκευτικής άναβιώ
σεως. Τόν Φιλάρετον Μόσχας (1782 - 
1867) τήν έξέχουσαν αύτήν μορφήν τής 
Ρωσικής ’Εκκλησίας κατά τόν παρελ
θόντα αιώνα, τόν διακριθέντα διά τήν 
βαθεΐαν του πνευματικότητα, τήν θεο- 
λογικήν του κατάρτισιν καί τήν ζωή τής 
έντονου προσευχής. Τόν πολύν Ίβάν 
Κιριεγιέφσκυ (1806 - 1856), τόν χρι
στιανόν φιλόσοφον «τής πληρότητος καί 
τής καθολικότητος». Ούτος θεωρείται 
μία τών διαπρεπεστέρων μορφών τής 
ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας, ή δέ 
θεωρία του περί τής θρησκευτικής γνώ- 
σεως αποτελεί ταυτοχρόνως μεταφυσικήν 
καί άσκητικήν διδασκαλίαν. Ό  Κιρε- 
γιέφσκυ μαζί μέ άλλους χριστιανούς στο- 
χαστάς τού περασμένου αίώνος, .όπως 
ό Σολόβιεφ καί ό πολύς Κομιακώφ ήντλη- 
σαν ιδιαιτέρως τάς ιδέας των έκ τού πλού
του τής μυστικής παραδόσεως τής ’Ορ
θοδοξίας καί έκ τών κειμένων τών Πα
τέρων τής ’Εκκλησίας.

Κατόπιν έρχονται οί μεγάλοι πρόδρο

μοι τής ορθοδόξου ρωσικής πνευματικό
τητας, οί περίφημοι «στάρετς», οί άγιοι 
γέροντες μοναχοί, οί οποίοι ύστερα άπό 
πολλά χρόνια άσκήσεως, ανοίγουν τό 
κελλίον των διά νά δεχθούν τόν λαόν τού 
Θεού, νά τόν παρηγορήσουν, νά τόν 
συμβουλεύσουν, νά τόν καθοπηγήσουν. 
Είναι γεμάτοι καλωσύνην καί άγάπην 
καί είναι προικισμένοι μέ τό χάρισμα τής 
«ένοράσεως», τού διαβάσματος τών ψυ
χών. Ό  άγιος Σέργιος τού Ραντονέζ, ό 
άγιος Νείλος τού Σόρσκυ, ό άγιος Σερα
φείμ τού Σαρώβ, οί στάρετς τού Ό πτίνο.

Μεγάλη μορφή τής προεπαναστατι
κής περιόδου, πού εμπνέει τούς σημερι
νούς ορθοδόξους μαχητάς τής Ρωσίας, 
είναι καί ό περίφημος π . ’Ιωάννης πρω- 
θιερεύς τής Κρονστάνδης (1829- 1908). 
Μεγάλος άγιος καί μεγάλος κοινωνικός 
εργάτης. ΔΡ αύτόν έγραφαν οί «Τάϊμς» 
τό 1893 (φύλλον 13ης Ίανουαρ.) «Ό  
θαυμάσιος ούτος άνθρωπος, έν μέσω του 
ρωσικού του περιβάλλοντος, φαίνεται 
νά προσεγγίζη διά τής ζωής του τήν 
έποχήν τών άποστολικών χρόνων».

Έν συνεχεία θά συναντήσωμεν τήν 
μεγάλην προσωπικότητα τού π . Σέργιου 
Μπουλγκάκωφ (1871 - 1944), τόν πρώην 
μαρξιστήν καί κατόπιν ίερέα τού Θεού 
του Ύψίστου, ό όποιος μαζύ μέ άλλους 
πρόσφυγας, όπως ό Νικόλαος Μπερν- 
τιάγιεφ κ.ά. μεταφυτεύουν τήν ’Ορθοδο
ξίαν είς τήν Δύσιν.

Αύταί καί άλλαι είναι αί βαθείαι πνευ
ματικά! δεξαμεναί άπό τάς οποίας άν- 
λούν θάρρος, δύναμιν καί καρτερίαν οί 
σημερινοί πρόμαχοι τής ’Ορθοδοξίας 
είς τήν Ρωσίαν.

’Αλλά, όπως καί νά τό κάμωμεν, πρέ
πει νά όμολογήσωμεν, ότι οί χριστιανοί 
είς τήν άτυχή αύτήν χώραν τού Βορρά 
διέρχονται ήμέρας δεινού πειρασμού καί 
φοβεράς δοκιμασίας. ΔΡ αύτό έχουν άνάγ- 
κην καί τής ίδικής μας συμπαραστάσεως. 
Τουλάχιστον διά τής προσευχής. . .  «Ό 
Χριστός εΰρίσκεται έν αγωνία είς τήν 
Μόσχαν, δι’ αύτό ήμεϊς δέν πρέπει νά 
κοιμώμεθα κατά τόν χρόνον αύτόν».

(Frahcois Mauriac)
Ό  πρώην πρωθυπουργός τής Γαλλίας 

Πώλ Ρενώ έπεσκέφθη τό 1958 τό όνομα
στόν μοναστήριον τού Ζαγκόρσκ, έξωθι 
τής Μόσχας, τό όποιον άλλοτε είχε τρεις 
χιλιάδας μοναχούς καί σήμερον μόνον 
ογδόντα τέσσαρας. Είδε βεβαίως έκεϊ προ- 
σκυνητάς, κατά τό πλεΐστον γυναίκας,πού 
είχαν έλθει διά νά προσκυνήσουν ένα 
άγιον λείψανον καί νά έξομολογηθούν τάς 
άμαρτίας των. Έθαύμασεν ό κ. Ρενώ τήν 
κεντρικήν ’Εκκλησίαν καί τά παρεκκλήσια 
καί τελευταΐον έπεσκέφθη τήν έκεϊ λει
τουργούσαν ιερατικήν σχολήν. Είς τό 
γραφεϊον όμως τού Διευθυντού, μεταξύ 
τών Ιερών εικόνων, άντίκρυσε είς τήν 
πλέον τιμητικήν θέσιν μεγάλην προσω
πογραφίαν τού Λένιν! ’Εκείνου δηλ. ό 
όποιος τυφλωμένος άπό μίσος έναντίον 
τού χριστιανισμού διεκήρυξεν ότι «ή 
θρησκεία είναι τό όπιον τού λαού».

Είναι ύποδήλωσις τής τραγικής θέ- 
σεως είς τήν όποιαν εύρίσκεται είς τάς 
ήμέρας μας ή ’Εκκλησία είς τήν Ρωσίαν.

1. Περ, «Informations Catholiques 
Internationales», ler Mars 1964 a. 21 
καί 24.

2. Περ. «Missi». 1963 a. 301 και 304.
3. uLa Croix», 12-3-64.
4. Παρά «La Croix», 12-3-64.
5. ’Έκθεσις Ίλίτσεφ: Έ ν  «Informa

tions Catholiques Internationales», les 
Mars 1964 a. 20.

6. Σάλωνα Γ. ΝινΙκα: Ό  νέος διωγμός 
κατά τής θρησκείας είς τήν Σοβιετικήν Ρω
σίαν. Άθήναι 1966. σ. 27.

7. Παρά «La Croix», 12-3-64.
8. Καθ. Βασ. Ίωαννίδον: Ή  έπίσκε- 

ψις τών καθηγητών τής Θεολογικής Σχο
λής ’Αθηνών εις τήν Ρωσίαν. Περ. « Ε κ 
κλησία», 1962 σ. 511.

9. «Άνάπλασις», Αϋγ. - Σεπτ. 1965 
σ. 9.

10. «Άνάπλασις», Νοέμβρ. 1966 σ. 9.
11. Παρά «La Croix», 16-9-67.
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«Psych ο- Cybernetics»
ΤοΟ Δ / ρ ο ς  MAXWELL MALTZ

Π Ρ Ο Σ Ο Π Ι Κ Ο Τ Η Σ

’Ή πώς δά γνωρίσετε τήν πραγματική 
σας προσωπικότητα

Δ ι α ο ι ι ε υ ή  u a i ε λ ε ύ θ ε ρ α  
απόδοση  όηό τοΟ Ά ο τ ο ν .  
Δ/ντοϋ Β' u. I. Σ Τ Α Θ Α Ρ Α

«Προσωπικότης», αυτό τό μα- 
γνητικό και μυστηριώδες κάτι, αυτό 
πού είναι εύκολο να τό αναγνώρι
σης, μά πού είναι δύσκολο νά τό 
προσδιορίσης επακριβώς, πού δεν 
μπορείς νά τό απόκτησης, από τον 
εξωτερικό κόσμο, γιατί δεν είναι 
κάτι τό επίκτητο, υπάρχει στα ενδό
μυχα και για νά επιτυχής την προ
βολή τον χρειάζεται νά τό άπελευ- 
θερώσης. Είναι ανάγκη νά ξεκλει- 
δώσης τον εαυτό σου, νά άνοιξης 
τήν καρδιά σου. Κάθε βρέφος έχει 
μιά προσωπικότητα, θά μπορούσαμε 
νά πούμε, «πρόσθετη». Και τούτο 
γιατί τό βρέφος δεν έχει συν είδη σι 
δσον αφορά τόν τρόπο τής έκφράσεώς 
τον. Με τη δική τον γλώσσα, κλαί- 
γοντας κυρίως ή κλαυθμηρίζοντας, 
εκφράζει χωρίς τύψεις καί ενδοια
σμούς τά δικά του αισθήματα καί 
έτσι υπέροχα επαληθεύει με παρα
δείγματα τό ψυχολογικό αξίωμα 
<<“.Εσο δ εαυτός σου». Βρίσκεται στο 
στάδιο άναπτύξεως πού δεν νοιώθει 
ούτε τήν ελάχιστη συστολή, γ ι’ αυτό 
καμμιά άνάσχεσις δεν παρατηρείται 
στον τρόπο τής έκφράσεώς καί σ’ 
αυτή τήν κατάσταση θά παραμείνη 
μέχρις δτον θά έρθη σέ έπικοινω- 
νία με άλλες άνθρώπινες υπάρξεις.

Σέ δλες μας τις κοινωνικές σχέ
σεις καί έπαφές παίρνουμε συνεχώς 
προειδοποιητικά σήματα, σύμφωνα 
μέ τά όποια καί κυβερνάμε τήν 
ελευθερία τής έκφράσεώς μας. "Ενα 
χαμόγελο, ένα κατσούφιασμα, ε
κατοντάδες από διάφορες έντεχνες 
καί πανούργες, πολλές φορές, έν- 
δείξεις έπιδοκιμασίας, ή αποδοκι
μασίας, ένδιαφέροντος ή έλλείψεως 
ένδιαφέροντος, διαρκώς μάς συμ
βουλεύουν περί τού πώς θά πράξω
μέ καί θά ένεργήσωμε σέ κάθε περί- 
ατασι. Τέτοια σήματα, φυσικά, μπο
ρεί νά είναι βοηθητικά. ’Εάν δμως 
εύσννειδήτως δείξωμε πολύ ένδιαφέ- 
ρον γιά τό τί, οι άλλοι θά σκεφθοϋν 
γ ι’ αυτό πού πρόκειται νά κάνωμε, 
τότε ασφαλώς θά αναφανούν τά 
αποτελέσματα τής άνασχέσεως καί 
θά παρατηρηθή τό φαινόμενο τής 
πενιχράς άποδόσεως.

«Ποιοι είναι έκεΐνοι οι μαθηταί 
πού μέσα στήν τάξι λένε τό μάθημά 
τους πάρα πολύ γρήγορα στο δά
σκαλο;» ρώτησε ό φιλόσοφος Wil
liam James. Καί ή άπάντησις πού 
δόθηκε από τόν ίδιο είναι. «’Εκεί
νοι πού σκέπτονται γιά τις πιθανό
τητες αποτυχίας καί νοιώθουν τήν 
μεγάλη σπουδαιότητα μέ τό νά . .  .»

"Οπως ακριβώς μιά άλυσσίδα στή 
μοτοσυκλέττα δταν είναι πολύ σφιγ- 
κτή έμποδίζει τήν κίνησι τής μηχα
νής, έτσι καί στον άνθρωπο ή προ
σοχή καί ή ευσυνειδησία δταν είναι 
τόσο πολύ τεταμένες έμποδίζουν 
τό τρέξιμο τού νοϋ».

"Ενας διάσημος συγγραφεύς καί 
δεινός ρήτωρ αναπολεί πώς δταν 
γιά πρώτη φορά έφυγε από τό σπίτι 
του ένοιωσε μεγάλη αδεξιότητα στή 
συμπεριφορά του καί έπαθε ένα μεγά
λο τράκ είδικώς δταν έτρωγε στή 
τραπεζαρία ένός καλού ξενοδοχείου. 
Γιατί νά αισθάνεται τόσο δύσθυμος 
μέσα σέ τόση ευμάρεια καί ανεσι; 
αφού έγνώριζε πολύ καλά τούς 
κανόνας τής κοινωνικής έθιμοτυ- 
πίας; Καί δμως δέν ένοιωσε ποτέ κα- 
κοθνμίαν δταν έτρωγε στήν κουζίνα 
τού σπιτιού μέ τούς γονείς του καί 
πάλι μέσα σέ αφθονία άνέσεως. Ή  
έξήγησις οφείλεται εις τό γεγονός 
δτι, δταν έτρωγε μέ τόν πατέρα καί 
τή μητέρα του αδιαφορούσε γιά τήν 
δημιουργία εντυπώσεων από τήν 
δποιαδήποτε συμπεριφορά του στο 
τραπέζι.

'Ο περίφημος εκπαιδευτικός καί 
ψυχολόγος Δτ. Albert Edward Wig- 
gam, στά νεανικά του χρόνια ήταν



συνεσταλμένος σέ βαθμό οδυνηρό 
άστε να μη μπορή νά παραδώση τό 
μάθημά ατό αχολεϊο. Διαρκώς πο- 

1 λεμοϋαε τη ανατολή τον χωρίς όμως 
αποτέλεσμα, ώσπον μια μέρα ανα
κάλυψε orι τό πρόβλημά του δεν 
ήτο καθόλου τό τρακ τό δικό του 
αλλά, «ή ανατολή των άλλων». 'Ητο 
τόαο άπελπιατικά ευαίσθητος και 
συναισθηματικός ατό τί οι άλλοι 
θά μποροϋααν νά σκεφθούν για τό 
δ,τι αυτός θά έλεγε ή θά έκανε. 
"Υατερα άπό αυτή τη διαπίατωαη 
και κατανόηαι τοϋ προβλήματος του 
αυτοαυγκεντρώθηκε ατήν άνάπτυξη 
«περιααότερης ανατολής»: με τό 
νά νοιώθη, νά πράττη, νά ανμπερι- 
φέρηται και νά σκέπτεται δπως 
άκριβώς έκανε δταν ήταν μόνος, 
άγνοώντας καί άδιαφορώντας γιά τό 
πώς οι άλλοι θά μπορούσαν νά αί- 
αθάνωνται. Με την εντατική αυτή 
προσπάθεια κατόρθωσε με τόν καιρό 
νά έξελιχθή καί νά γίνη ένας πολύ 
επιτυχημένος ομιλητής.

«’Η  συνείδηαις μάς μετατρέπει 
δλους αέ δούλους» έγραφε 6 Σαίξ- 
πηρ. Ή  Συνείδηαις ή Ιδια έργά- 

* ζεται πολύ μέ τό Ιδιο τροπο όπως 
δουλεύει ένας ηλεκτρονικός υπολο
γιστής. 01 άπαντήαεις πού ένας 
κομπιοντερ δίνει είναι σωστές και 
υπεύθυνες μόνον εάν έχουν άποθη» 
κευθή μέσα τον ορθές πληροφορίες, 
προτού τοϋ δοθούν τα προβλήματα 
προς λύαιν. Μέ τόν ίδιο τρόπο, εάν 
οί βασικές σας πεποιθήσεις άκονον- 
ται, ή συνείδηαις γίνεται ένας πολύ
τιμος οδηγός γιά νά άποφασίση γιά 
τό τ ί είναι ηθικώς σωστό καί τί 
είναι λάθος. ’Εάν δμως οι βασικές 
σας πεποιθήσεις δεν ηχούν, ή συνεί- 
δησίς σας μπορεί νά είναι άπατηλή 
καί παραπλανητική.

'Η  αύτοέκφρασις, επί παραδεί- 
γματι, μπορεί νά είναι ηθικώς εσ
φαλμένη ατή αυνείδησι ενός άτό- 
μου πού, δταν ήταν παιδί, το συ
ν έθλιψαν, τό έταπείνωσαν, τό έτι- 
μώρησαν, γιατί μιλούσε πολύ ή 
νπερηφανεύετο καί έτσι εδιδαδχθη 
δτι είναι ίσως σφάλμα νά όμιλή 

s  πολύ καί εφθασε σέ σημείο πού νά 
μή όμιλή καθόλου. Και ένα παιδί 
τιμωρημένο γιατί έδειξε θυμό ή 
ντροπιασμένο γιατί έχει εκδηλώσει 
φόβο έρχεται νά πιστέψη δτι με το 
νά δοκιμάζη τόσες συγκινήσεις είναι 
ένα παιδί κακό. ”Οταν, εν τούτοις, το 
παιδί αυτό είχε κατενθυνθή και 
έλεγχθή καταλλήλως, ό θυμός και ο

φόβος θά μπορούσαν νά είναι ηθι
κές καί εποικοδομητικές δυνάμεις. 
Τό παιδί πού συνθλίβεται κάθε στι
γμή μεγαλώνει μέ τήν ιδέα πού τό 
διδάσκει δτι είναι σωστό γ ι’ αυτό νά 
μή γίνη τίποτα. Πολλοί άνθρωποι 
πού εμποδίζονται άπό τό σωστό είδος 
τής σννειδήσεως άδρανοϋν καί με
νουν άδιάφοροι γιά κάθε προσπάθεια 
μέ τό νά άπέχουν άκόμα και απο τις 
εκκλησιαστικές δραστηριότητες.

’Εάν ευρίσκεσθε μέσα σέ εκα
τομμύρια άνθρώπων πού υποφέρουν 
στή δυστυχία καί στήν άποτυχία 
εξ αιτίας τών άναχαιτίσεων, θά 
πρέπει νά σκεπτώσασθε τό τρόπο 
γιά νά εμποδίσετε τήν άναχαίτισιν. 
Χρειάζεται νά έξασκηθήτε, νά είσθε 
λιγώτερο προσεκτικοί, λιγώτερο ευ
συνείδητοι, νά ένδιαφέρεσθε λιγώ
τερο. 'Όταν δίνω στούς άσθενείς 
αυτή τή συμβουλή, συχνά μοϋ λέ
γουν. «Χωρίς μιά ώρισμένη ποσό
τητα συστολής, μιας κάποιας συγ- 
κρατήσεως, ή πολιτισμένη κοινωνία 
θά κατέρρεεν».

«Ναί» συμφωνώ «άλλα ή λέξις 
κλειδί είναι μιά ώρισμένη ποσό- 
της». Τό μονοπάτι πού οδηγεί στο 
σκοπό μιας αύτοεκπληρώσεως, μιας 
δημιουργικής προσωπικότητας εί
ναι ό δρόμος μεταξύ μιας παρα πολύ 
μεγάλης καί πάρα πολύ μικρής 
παρεμποδίσεως μιας νευρικής ή δια
νοητικής έξάψεως δι άλλης.

’Εάν συνήθως μπήτε μέ όρμή εκεί 
μέσα, πού οί άγγελοι φοβούνται νά 
πατήσουν εάν βρήτε συνήθως τον 
εαυτό σας σέ ζεστό νερό, εξ αίτιας 
τής πιέσεως, τών νοσηρών καταστά
σεων εάν ποτέ δέν μπορείτε να 
παραδεχθήτε δτι έχετε άδικο· έαν 
είσθε ένας βροντόφωνος ομιλητής 
πιθανόν νά έχετε πάρα πολύ μικρή 
άνάσχεση. Χρειάζεται νά σκεπτεσθε 
περισσότερο τις συνέπειες, προτού 
ενεργήσετε. Έάν, παρ’ δλα ταΰτα, 
όνειρεύεσθε νέες καί παράξενες κα
ταστάσεις, έάν νοιώθετε άνεπαρ- 
κεϊς, πολύ άνήσυχοι, αίσθανεσθε 
συγκρατημένοι, έάν έχετε τίποτα 
νευρικά συμπτώματα δπως π.χ. 
τίκ τοϋ προσώπου, δυσκολία για 
ύπνο· έάν είσθε κλεισμένος στον 
εαυτό σας καί αύτοσυγκρατεϊσθε, 
συνεχώς, τότε πιθανώς νά έχετε 
πάρα πολύ πολλές άνασχέσεις.

’Οφείλετε νά έξασκεϊσθε στή συμ
βουλή τού ’Αποστόλου Παύλου προς 
τούς Φιλιππισίους: «Νά είσθε προ
σεκτικοί γιά τό τίποτα» καί νά ά-

κολουθήτε αυτές τις άρχές:
Μή θαυμάζετε προκαταβολικώς 

δτι πρόκειται νά κάνετε. Άνοίξτε 
τό στόμα σας μόλις πρόκειται νά 
μιλήσετε καί μή διστάζετε νά πήτε 
αυτό πού θέλετε. Αυτοσχεδιάζετε 
δπως χρειάζεται. Μή σκεπτεσθε 
πριν ενεργήσετε. Ένεργήτε καί διορ
θώνετε τις πράξεις στή διάρκεια τής 
τελέαεώς των. «Δέν μπορούμε νά 
σκεπτώμαστε πρώτα καί ύστερα νά 
ενεργούμε, είπε ο μέγας σύγχρονος 
φιλόσοφος Alfred North W hite- 
head «’Από τή στιγμή πού γεννιώ- 
μαστε είμαστε βουτηγμένοι στήν 
πράξι καί μπορούμε μόνο σπασμω
δικά νά οδηγούμε τις πράξεις μας 
κατά τήν διεκπεραίωσίν τους.

Σταματήσθε νά αύτοκριτικάρεσθε. 
"Υστερα άπό κάθε πράξι, πού αν καί, 
άπλή έν τούτοις, τό συγκρατημένο 
πρόσωπο λέγει στον εαυτό του: «’Α 
πορώ έάν θά έπρεπε νά τό είχα κάνει 
αυτό». Μόλις ύστερα πού παίρνει 
κουράγιο νά μιλήση σκέπτεται «"Ι 
σως δέν θά πρέπει .νά τό πώ αυτό». 
Μπορεί ό άλλος νά τό βρή λανθα
σμένο».

Μιά χρήσιμη καί ευνοϊκή αυτο
κριτική έργάζεται υποσυνείδητα, αυ
θόρμητα καί αυτόματα. Εύσυνειδη- 
τή αυτοκριτική καί εσωτερική άνά- 
λυσις είναι καλές καί χρήσιμες έάν 
γίνωνται μέ φειδωλότητα, Σάν συνε
χής δμως τέλεσις είναι καταδικα
σμένες σέ άποτυχία.

’Αποκτήσατε τή συνήθεια νά όμι- 
λήτε πιο μεγαλόφωνα άπό δτι εχετε 
συνηθίσει. Τά συνεσταλμένα πρόσω
πα είναι γνωστό δτι μουρμουρίζουν. 
Δέν πρέπει νά φωνάζετε καί νά 
χρησιμοποιήτε ώργισμένο οξύ τονο, 
υψώστε άκριβώς ευσυνείδητα, τον 
τόνο τής φωνής σας. Ο τροπος 
αυτός τής έκφράσεως περιεχει εφ 
εαυτού μιά Ισχυρά μή αναχαιτισιν.

Τά πρόσωπα πού άγαπάτε επι
τρέψατε τους νά τό μάθουν. Η  
συνεσταλμένη προσωπικότης φοβά
ται νά έκφράση τόσον τά καλά αι
σθήματα δσον καί τά κακά. ’Αγνοή
σατε τέτοιες άνησυχίες. Κάνετε φι- 
λοφρόνησι τουλάχιστον σε τρία πρό
σωπα τή μέρα. Έάν σάς αρεση 
δ,τι κάποιος κάνει ή φοράει ή λεγει 
άφήστε τον νά τό ξέρει. Νά είσθε 
ευθείς. «Μοϋ άρέσει αυτό Γιώργο» 
«Μαίρη αυτό είναι ωραίο καπελλο» 
Καί έάν είσθε παντρεμένος, πέστε 
άκριβώς στή γυναίκα σας «Σ’ άγα- 
πώ» τουλάχιστον δυό φορές τή μέρα.
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ΤΑΞΙΔΙΩ ΤΙΚΗ
Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ

Τοΰ Ακαδημαϊκού κ. Π. Χάρη

Τ Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τριάντα-σαράνταχρό- 
νια έχουμε ατά Ελληνικά Γράμ
ματα μιαν ακμή καί μιά πλημμύρα: 

τήν ταξιδιωτική λογοτεχνία. Γράφον
ται ωραίε; ταξιδιωτικέ; σελίδες, αλλά καί 
αναρίθμητε; ασήμαντε;. Έχει γίνει μέ 
τήν ταξιδιωτική λογοτεχνία o,Tt καί μέ 
τήν ποίηση: πλήβο; οί μέτριοι καί οί 
κακοί στίχοι, μετρημένοι οί στίχοι πού 
είναι αληθινή ποίηση. Ά ;  ξεκαθαρίσουμε, 
λοιπόν, τ ί; έννοιε; κι ά; δοϋμε ποιο άκρι- 
βώ; είναι τό είδο; λόγου πού λέγεται τα
ξιδιωτική λογοτεχνία.

Δέν επιχειρώ ορισμό, γιατί στή λογο
τεχνία οί ορισμοί εύκολα καί συχνά άνα- 
τρεπονται απο την έμφάνιση νέων καί 
άξιολόγων πνευματικών δυνάμεων. Χω- 
ρί; όμω; κανέναν δισταγμό θά πώ  ότι τό 
στοιχείο πού δέν γίνεται νά λείπει άπό 
τόν λογοτεχνικό ταξιδιωτικά λόγο είναι 
ή παρουσία τοΰ ανθρώπου πού βλέπει

καί αισθάνεται τόν κόσμο μέ δικό του 
τρόπο καί μέ δική του εύαισθησία δέ
χεται τή ζωή καί έρμηνεύει τί; τόσε; καί 
τ όσε; ανόμοιε; μορφέ; τη;. "Ολοι μπο
ρούμε vet δούμε μιά πολιτεία, ένα βουνό, 
μιά θάλασσα, ένα μνημείο. Θά τά δει 
κι ό ταξιδιώτη; λογοτέχνη; καί, χωρί; 
νά τού; αλλάξει σχήμα, χρώμα, δια- 
στασει;, Θά μα; πεί πολύ περισσότερα, 
άπ’ όσα θά είχαμε νά πούμε έμεϊ;, γιατί θά 
άνακαλύψει; έκείνο πού μόνο αύτό; είδε: 
Τήν ψυχή του;, τήν ψυχή τών πραγμά
των, ΤΓ0'-' δέν συνηθίσαμε νά τήν συζη
τούμε, φυσικά ούτε καί νά τήν αναζη
τούμε. Ά πό  τόν δρόμο αύτόν πλησιά
ζουμε σ’ έναν ορισμό, — πλησιάζουμε 
μόνο, — καί λέμε τόν κρίσιμο λόγο: Ή 
αληθινή ταξιδιωτική έντύπωση δέν είναι 
περ'γραφή άλλά αποκάλυψη καί ερμη
νεία τού κόσμου.

Βλέπω όμω; τήν ταξιδιωτική λογο

τεχνία κι άπ’ άλλη σκοπιά καί μέ μιάν 
άλλη άποστολή πού πρέπει κι αύτήν 
πολύ νά τήν ύπολογίζουμε στί; δύσκο
λε; ημέρε; μα;. Οί γνήσιοι ταξιδιωτικοί 
συγγράφει; είναι οί φωνέ; τών ανθρώ
πων^ μέ τήν τρυφερή καρδιά καί τήν 
αισιόδοξη σκέψη, πού διαμαρτύρονται 
καί ελέγχουν την ατελείωτη διαμάχη πού 
κρατάει σέ αγωνία τού; λαού;, άλλά καί 
έξηγούν καί παρηγορούν καί συμβου- ji 
λεύουν. Είναι οί φωνέ; τών πνευματικών 
ανθρώπων, που δέν μένουν καρφωμένοι 
στην καρέκλα του;, πού ταξιδεύουν συ
χνά χωρΙ^νά συνοδεύονται άπό συνερ
γεία ειδικών κι άπό κρυφού; ύπολογι- 
σμού;, πού πηγαίνουν άπό χώρα σέ 
χώρα μέ άνοιχτά χαρτιά καί μέ άκόμα 
πιό άδοξη ψυχή, πού ζητούν νά γνω
ρίσουν τόν κόσμο όπω; είναι σήμερα κι 
όπω; τόν διαμόρφωσε αύτή ή εκείνη ή 
σκοπιμότητα κ’ έπειτα γυρίζουν στή
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μεγάλη ή μικρή πατρίδα τους πού όποια 
κι άν είναι έχει ευθύνη γιά  τήν πορεία των 
σημερινών κοινωνιών, γιά  νά διαλαλή- 
σουν άκόμη μιά φορά ότι δέν ελειψε κάθε 

t ελπίδα, ότι δέν ύπάρχει στην ανθρωπό
τητα μόνο μίσος όργανωμένο, ότι ό άν
θρωπος μένει πάντα τό καλύτερο καί το 
πιό άκίνδυνο υλικό.

Οί λογοτέχνες αυτοί δέν είναι άπε- 
σταλμένοι κυβερνήσεων ή οργανώσεων. 
Είναι οί πρέσβεις τών λαών πού πονούν 
καί άγωνιοϋν. Κ’ έχουν όλη τήν έλευ- 
θερία νά γυρίσουν στόν τόπο τους έν- 
θουσιασμένοι ή άπαισιόδοξοι καί νά φέ
ρουν καλά ή δυσάρεστα μηνύματα άπό 
τόν άνθρωπο. Γιατί άπό τόν άνθρωπο ξε
κινάνε καίστόν άνθρωπο γυρίζουν, άπό τό 
μοναχικό άτομο έχουν τήν κρυφή εντολή 
νά πηδήσουν άπάνω άπ’ όλους τούς 
φραγμούς γιά  νά πλησιάσουν στήν άλή- 
θεια πού παίρνει τόσες μορφές στό πέ
ρασμά της άπό σύνορα κι άπό ποικίλες 
έποπτεϊες, καί πάλι κοντά στό άτομο 
κατασταλάζουν γιά  νά τοϋ δώσουν σι
γαλόφωνα καί ανεπίσημα, στ' αύτί, κά
ποιες έμπιστευτικές πληροφορίες.

Καί οί πρέσβεις αύτοί τών λαών, αύτοί 
οί απεσταλμένοι μέ τήν άπεριόριστη δι
καιοδοσία καί μέ τήν άπέραντη δεκτικό
τητα, δέν έλξίψαν ποτέ. Έκτελοϋν^ τήν 
άποστολή τους, καί όταν άκόμα κλείνουν

όλα τά  σύνορα. Καί βρίσκουν τόν άν
θρωπο όπως τόν θέλουν αύτοί, δηλαδή σέ 
στιγμές έξομολογήσεων, καί όταν τοϋ έ
χουν κόψει τή γλώσσα καί όταν τοϋ έχουν 
φορέσει μάσκα. Είναι μεγάλη ή σειρά τών 
λογοτεχνών πού έγιναν σύνδεσμοι λαών 
έπειτ’ άπό τόν πρώτο μεγάλο πόλεμο. 
Μά καί τώρα δέν είναι λίγοι οί λογοτέχνες 
πού αναζητούν τόν άνθρωπο σέ όλες τις 
ήπείρους καί σέ όλα τά γεωγραφικά 
πλάτη, όχι αύτόν πού κάτω άπό τή μιά 
ή τήν άλλη άνάγκη γίνεται ομάδα καί 
πολιτική δύναμη, αλλά έκεϊνον πού έξα- 
κολουθεί νά σκέπτεται ελεύθερος καί σι
γά  - σιγά νά προετοιμάζει τις νέες κατα
στάσεις καί τις νέες έκπλήξεις. "Ενα παρά
δειγμα πού λέει πολλά. Ό  Έρεμπουργκ 
έζησε λίγο κοντά στούς Άμερικάνους καί 
γύρισε νά δώσει στούς συμπατριώτες του 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες. ’Αλλά κι 
ό Στάϊμπεκ έπήγε στή Ρωσία καί μίλησε 
κι αύτός. Κι άς μήν ξεχνάμε πόσα έμά- 
θαμε γιά  τούς Κινέζους άπό τήν Πέρλ 
Μπάκ, πού τούς έγνώρισε πολύ καλά κ’ 
είχε τό δικαίωμα νά δίνει πολύ περισ
σότερα άπό άπλές έντυπώσεις.

Οί σύνδεσμοι αύτοί τών λαών, οί τα
ξιδιώτες συγγραφείς, κυκλοφορούν ακού
ραστοι, αφανάτιστοι καί αισιόδοξοι, — 
οί περισσότεροι, — γεμίζουν τους σάκ- 
κους των μέ ειδήσεις κάποτε άπίστευτες,

άγωνίζονται νά βγάλουν τόν άνθρωπο 
άπό τήν άγνοια καί τήν καχυποψία, 
φέρνουν μηνύματα, στέλνουν χαιρετι
σμούς, προσπαθούν νά μακρύνουν τις 
αποστάσεις καί νά κρατήσουν κοντά -κον
τά  τρεις παλάμες, άσπρες, κόκκινες, κίτρι
νες, πού είναι οί τρεις διαφορετικοί κόσμοι 
της, νά τις κρατήσουν σέ θερμή κ’ έγκάρ- 
δια χειραψία, προσπαθούν, προσπα
θούν, προσπαθούν. . .

Καί πιστεύουν στήν άποστολή τους. 
Πιστεύουν τόσο πολύ πού δέν βλέπουν 
πόσες παγίδες τούς στήνουν οί δυνάμεις 
τού κακού κι’ άπό πόσο κοντά τούς πα 
ρακολουθούν, βήμα μέ βήμα, γιά  νά έξου- 
δετερώσουν κάθε προσπάθειά τους, για  
νά σβήσουν τό πέρασμά τους καί νά 
ρίχνουν πάλι τό σκοτάδι έκεΐ πού είχε 
λάμψει λίγη αίσιοδοξία καί είχε άρχί- 
σει ν' άπλώνει τά χρώματά της ή έλπίδα. 
Καί όμως δέν ζούν στά σύννεφα οί λογο
τέχνες ταξιδιώτες καί δέν ξοδεύουν δυ
νάμεις σέ ούτοπίες. Κι άς πιστεύουν τό 
άντίθετο οί «πολύ έξυπνοι». Ό  άνθρωπος 
έχει πάντα τόν τρόπο νά πλησιάζει 
περισσότερο τόν άνθρωπο, νά τόν γνω
ρίσει καλύτερα καί νά τόν άγαπήσει τόσο 
πολύ πού νά μή σηκώνει πιά χέρι άπάνω 
του καί νά μή μπορεί νά ρίξει βόλι στό 
στήθος του.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Α ΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ήμέρα καν ή χα

ρά δλοφάνερη. Άς λαμπρο- 
φορεθοδμε σέ τούτη τήν πανήγυ- 
ρν καί ας άγκαλιάσωμε δ ένας τόν 
άλλο. Ά ς  ποϋμε άδελφούς μας κι’ 
έκείνους πού μάς μισοϋν κι’ δχι μο
νάχα δσους άπό άγάπη κάνουνε ή 
πάθανε κάποιο πράγμα. Μέ τήν ά- 
νάστασι ας δώσωμε συγχώρεσι σέ 
δλούς γιά δλα.

Χθές σταυρωνόμουνα μέ τόν Χρι
στό, σήμερα δοξάζομαι μαζί του. 
Ά λλ’ ας καρποφορήσωμε γιά έκεΐ- 
νον πού έπαθε καί άναστήθηκε γιά 
μάς. "Ισως νομίσετε πώς λέγω γιά 
χρυσάφι ή άσήμι ή μεταξωτά ή ά- 
κριβά πετράδια, γιά ύλη χωματένια 
πού βγαίνει άπό τήν γή καί μένει 
πάνω στή γή, πού τό μεγάλο μερτι
κό άπό δαϋτα τδχουνε πάντα οί κα
κοί, οί δούλοι τοϋ κοσμοκράτορα 
διαβόλου.Άς καρποφορήσωμε τούς 
ίδιους τούς έαυτούς μας, πού είμα
στε στόν Θεό άκριβότατο κι’ άγα- 
πητότατο άπόχτημα. Ά ς  άποδώ- 
σωμε στήν εικόνα τό κατ’ εικόνα, 
άς καταλάβωμε τή θεία μας άξία,
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ο υ

ας τιμήσωμε τό άρχέτυπο, άς νιώ- 
σωμε τήν δύναμι τοϋ μυστηρίου, 
δηλαδή γιά ποιόν ό Χριστός άπέ- 
θανε.

Α Σ ΓΙΝΩΜΕ καθώς ό Χριστός, 
γιατί κι’ ό Χριστός έγινε καθώς 

έμεΐς· άς γίνωμε θεοί γ ι’ αύτόν, έ- 
πειδή κι’ εκείνος έγινε γιά μάς άν
θρωπος. Φτώχεψε, γιά νά πλουτί
σουμε έμεΐς μέ τή φτώχεια του- πήρε 
μορφή σκλάβου γιά νά άπολαύσω- 
με έμεΐς τήν έλευθερία· κατέβηκε, 
γιά νά σηκωθοϋμε' δοκίμασε τόν 
πειρασμό γιά νά νικήσουμε' άτιμά- 
σθηκε, γιά νά δοξάση- πέθανε γιά 
νά σώση' άνέβηκε γιά νά τραβήξη 
κοντά του έκείνους πού είχαν γκρε- 
μισθή καί έκοίτονταν χάμου γιά 
τήν αμαρτία. "Ολα άς τά δώση κα
νείς, δλα άς τά καρποφορήση γιά 
έκεϊνον πού έδωσε τόν έαυτό του 
λύτρο καί άντάλλαγμα γιά μάς. Καί 
τό πιό άκριβό πού θά δώσωμε είναι 
ό έαυτός μας, σάν καταλάβωμε τό 
μυστήριο, κάνοντας γι’ αύτόν, δ,τι 
έκανε έκεΐνος γιά μάς.
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ΚΠΛΗΙΣΒΗΤΙΚΠ ΣνΝΠΙΣΘΗΙΜ)ΤΠ 

KOI ΠΟΡΝΟΓΡΠΦΙΚΗ ΕΡΓΒ

(ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ)

Υπό Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγητοϋ Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

Τ Α  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜ ΑΤΑ τοϋ άν-
'  θρώπον άναλόγως τής προελεύ- 

σεως καί τοϋ τρόπον γενέσεως 
είναι ποικίλης κατηγορίας. Οντως, 
έχομεν τά κατ’ αϊσθησιν συναισθή
ματα ( εκ τής όράσεως, άκοής, γεύ- 
σεως), τά ζωικά συναισθήματα (πεί- 
νης, δίψης, γενετησίου επιθυμίας), 
τά ηθικά, τά διανοητικά, τά θρη
σκευτικά, τά φιλητικά, τά κοινωνι
κά, έν τέλει δέ καί τά καλαισθητι
κά.

Τά συναισθήματα διακρίνονται 
εις τά άνήκοντα εις την περιοχήν 
των πνευματικών αξιών (άνωτέρας 
τάξεως συναισθήματα) καί εις τά 
έκ τών ζωικών (βιολογικών) λει
τουργιών γεννώ μεν a ( συναισθήματα 
κατωτέρας τάξεως).

Τά καλαισθητικά συναισθήματα 
γεννώνται επί τή θέα καί τή έπι- 
δράσει τών έργων τών καλών τε
χνών (μουσικής, ζωγραφικής, γλυ
πτικής, λογοτεχνίας, (ποιήσεως καί 
πεζού λόγου), αρχιτεκτονικής καί 
παντός άλλου είδους τέχνης συντε- 
λουμένης τής λεγομένης καλλιτε
χνικής έναισθησίας καί βιωματικής 
επικοινωνίας μεταξύ τής ψυχής 
τοϋ υφισταμένου τήν έπίδρασιν καί 
τοϋ έργου τέχνης. 'Ως αποτέλεσμα 
επακολουθεί ή γένεσις τοϋ καλαισθη
τικού συναισθήματος.

Τοϋ καλλιτεχνικού έργου διακρί- 
νομεν τό περιεχόμενον αύτοϋ (τήν 
ουσίαν) καί τήν μορφήν. Περιεχό

μενον ζωγραφικού έργου είναι π.χ. 
πρόσωπόν τι, ή μορφή είναι ό τρόπος 
άπεικονίσεως αύτοϋ. Άμφότερα ή 
τό εν εξ αυτών δνναται νά γίνη αιτία 
γενέσεώς καλαισθητικού συναισθή
ματος!

Τά καλαισθητικά συναισθήματα 
αποτελούν φαινομενολογικώς ιδιαι
τέρας χροιάς συναισθηματικήν αυγ- 
κίνησιν ήτις είναι διάφορος πως εις 
έκαστον καλλιτεχνικόν ερέθισμα καί 
είδος έργου τέχνης. Ούτως, άλλο είναι 
τό συναισθηματικόν βίωμα έκ τής 
μουσικής, τής ζωγραφικής, τοϋ χο
ρού κ.ο.κ.

'Ως ιδιαίτερα καλαισθητικά συν
αισθήματα μνημονεύομεν τό τοϋ 
κάλλους ( τοϋ ωραίου), τοϋ άσχήμου, 
τοϋ γελοίου, τοϋ κωμικού, τοϋ υπέ
ροχου, τοϋ μεγαλειώδους, τοϋ τρα
γικού.

'Ως έλέχθη έκ τής έπιδράσεως τοϋ 
έργου τέχνης δέον νά γεννηθή κα
λαισθητικόν συναίσθημα. ”Ας εξε
τάσω μεν πώς επιδρούν τά πορνο
γραφικά έργα, είτε πρόκειται περί 
«λογοτεχνικού» έργου είτε περί εί- 
κονογραφικοϋ. (ζωγραφική, κινη
ματογραφική ταινία). Διά νά καθο- 
ρισθή εάν ταΰτα δέον νά καταταγοΰν 
εις τά έργα τέχνης, δέον νά έξετα- 
σθοϋν καί νά κριθοϋν αί αντιδράσεις 
τοϋ υφισταμένου τήν έπίδρασιν τό
σον αί ψυχικαί δσον καί αί σωματικοί 
καί είδικώτερον έάν δημιουργούν 
καλαισθητικά συναισθήματα, τά ό

ποια αποτελούν τό ασφαλές γνώ
ρισμα τών πραγματικών έργων τέ-
χνη ς:Τί είδος άντίδρασιν παρουσιάζει 
ό υφιστάμενος τήν έπίδρασιν τών 
πορνογραφικών έργων, περί τούτων 
διδάσκουν τόσον ή ιδία έκάστου πεί
ρα δσον καί α'ι πειραματικοί έρευ- 
ναι εις άτομα εις τά όποια έδόθησαν 
προς άνάγνωσιν πορνογραφικά έργα 
ή εις τά όποια προεβλήθησαν ταινίαι 
πορνογραφικοί καί έν συνεχεία έξη- 
τάσθησαν αί υποκειμενικοί ψυχι
καί καί σωματικοί άντιδράσεις αυ
τών περί τών όποιων ο'ι ίδιοι κατέ
θεσαν. Τοιαϋται πειραματικοί έρευ- 
ναι έχουν γίνει πολλαπλώς υπό τών 
έρευνηήών τής γενετησίου ζωής τοϋ 
ύνθρώπου. ’Έχομεν ύπ’ δψιν τήν 
σχετικήν διεθνή βιβλιογραφίαν, ιδι
αιτέρως δέ μελέτην γενομένην εις 
τό Ίνστιτοϋτον σεξουαλικής έρεύ- ■ 
νης τοϋ ’Αμβούργου καί τής Ψνχια- f 
τρικής Κλινικής τοϋ Πανεπιστημίου 
τής αυτής πόλεως. Αϋτη βασίζεται 
εις έρευναν τών Αντιδράσεων 298 
φοιτητών καί 298 φοιτητριών οίκειο- 
θελώς δεχθέντων καί ύποβληθέντων 
εις πείραμα καί καταγραψάντων τά 
βιώματα εαυτών. 'Π  σχετική μελέ- I 
τη έχει δημοσιευθή εις τό έπιστημά
νικάν περιοδικόν Νευρολογίας καί 
ψυχιατρικής Nervenarzt (No 7) 
1972) υπό τον τίτλον «Πειραματι
κοί έρευναι περί τών αποτελεσμά
των τών ψυχοαεξουαλικών έρεθι-
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αμάχων» υπό των V. Sigusch και 
G. Schmidt.

’Εκ τής σχετικής έρεύνης σαφώς 
προέκυψε δτι ή έπίδρασις τοιούτων 
έργων αυνίατατο σννοπτικώς είπειν 
εις σεξουαλικήν διέγερσιν καί άνά- 
πτυξιν εντόνων σεξουαλικών επιθυ
μιών καί τάσεων. 01 ύποβληθέντες 
εις τό πείραμα καταθέτουν περί σε
ξουαλικής διεγέρσεως ( στάσεων, έκ- 
σπερματώσεων, αυνανισμών κατά 
την διάρκειαν τής προβολής, άναπτή
ξεως εντόνου σεξουαλικής όρέξεως 
προς σεξουαλικήν ίκανοποίησιν, επί
σης περί συναισθημάτων αηδίας, περί 
έμέτου εις ευαίσθητα άτομα, περί 
ανησυχίας καί νευρικής έντάσεως, 
περί σεξουαλικών φαντασιών καί 
άλλων παρεμφερών ψυχοσωματικών 
φαινομένων ου μόνον αμέσων άλλα 
καί επί 24 ώρας μετά τό πείραμα 
διαρκούντων. Ούδείς εκ τών υπο- 
βληθέντων αναφέρει τι περί καλαι
σθητικής συγκινήσεως καί άπολαύ- 
σεως. Πλήρης ύπήρξεν ή απουσία 
καλαισθητικής τίνος δονήσεως.

’Εάν δε, ώς υποστηρίζουν τινές, 
τό πορνογραφικόν έργον ένέχη στοι
χεία τινα καλλιτεχνικότητος π.χ. 
ώραίαν σκηνοθεσίαν, ωραία χρώμα
τα, ταϋτα ουδόλως άξιοποιοϋνται 
παρά τοϋ θεατού ώς καλαισθητικά 
στοιχεία αλλά χάνονται εν μέσω τής 
τεχνητώς άφυπνιζομένης καί άνα- 
φαινομένης άγριας σεξουαλικότητος 
καί τοϋ ύποκινουμένου γενετησίου 
ένστικτου, δπερ αντονσιον καί πρω
τόγονον διεγείρει τάς λειτουργίας 
έκείνας τοϋ οργανισμού αίτινες σκο
πόν έχουν, τήν έξυπηρέτησιν καί 
πραγματοποίησιν αυτού. ( έκκρισις 
ορμονών, διέγερσις τοϋ νευροψυχι
κού συστήματος καί τών γενετησίων 
οργάνων καί εν συνεχεία πάντα τά 
συναφή). Τ ’ ανωτέρω άποτελοϋν 
διαπιστώσεις έκ πειραματικής έρεύ
νης καί έχουν κϋρος έπιστημονικοϋ 
δεδομένου.

’Εκφράζεται έν τούτοις υπό ένίων 
ή άποψις, είτε ούτοι είναι λογοτέ- 
χναι ή καθηγηταί τής σχολής καλών 
τεχνών ή άλλην τινα ειδικότητα δή
θεν ειδήμονος έχοντες, δτι τά πορνο
γραφικά έργα είναι δυνατόν νά είναι 
έργα τέχνης. Ύποατηρίζοντες τοιοϋ- 
τόν τι φανερώνουν πλήρη άγνοιαν 
καί τών περί τήν πραγματικήν τέ
χνην δεδομένων καί οϋτω γίνονται 
άπολογηταί τών πορνογραφικών έρ
γων. Φέρουν δε συνήθως ώς επιχεί
ρημα τά γυμνά άγάλματα τής αρ
χαίας κλασσικής τέχνης, τά οποία

έν τή άφελεία των παραλληλίζουν 
προς τά πορνογραφικά έργα, παρα- 
βλέποντες τό άξιοσημείωτον γεγο
νός δτι ή θέα τών τοιούτων γυμνών 
άγαλμάτων επιδρά επί τοϋ θεωμένου 
αυτά άποκλειστικώς καί μόνον διά 
γενέσεως καλαισθητικών συναισθη
μάτων καί ουδόλως δι’ ύποκινή- 
σεως τής γενετησίου ορμής. Ούδείς 
ποτέ ούτε νέος οϋτε ώριμος ήσθάνθη 
σεξουαλικήν διέγερσιν επί τή θέα 
τής ’Αφροδίτης τής Μήλου ή διά 
τά άτομα τοϋ γυναικείου φύλου, τοϋ 
'Ερμοϋ τοϋ Πραξιτέλους, άλλα μό
νον αίσθημα ώραιότητος καί θαυ
μασμού διά τήν τελειότητα καί τό 
κάλλος τοϋ είκονιζομένον σώματος 
καί κατ’ ουσίαν τοϋ καλλιτεχνικού 
έργου. Εις τά έργα ταϋτα προβάλ
λεται καί εκφράζεται ή τέχνη διά τε 
τοϋ περιεχομένου καί τής μορφής 
τοϋ καλλιτεχνικού δημιουργήματος, 
έπιδρώντος ώς έλέχθη άποκλειστι- 
κώς ώς έργου τέχνης καί ουδόλως 
διεγείροντος τήν σεξουαλικότητα. 
Τό γεγονός τούτο άγνοοϋν ή παρα
ποιούν οι παραμορφωμένην έχον τες 
τήν καλλιτεχνικήν συνείδησιν καί 
ανίδεοι περί τήν ψυχολογίαν καί φαι
νομενολογίαν τής καλλιτεχνίας έστω 
καί αν είναι καλλιτέχναι.

Τοιουτοτρόπως τά πορνογραφικά 
έργα παν άλλο ή ώς έργα τέχνης δύ- 
νανται νά θεωρηθούν, άλλ’ ώς κατα
σκευάσματα άποπνέοντα δυσωδίαν, 
διότι άναπαριστοϋν τάς παντοειδείς 
σεξουαλικάς διαστροφάς, τάς παθο- 
λογικάς τουτέστιν έκτροπάς τοϋ γε
νετησίου ενστίκτου καί πάσας τάς 
άλλας άσελγείας καί ακολασίας. ’Εάν 
παρά ταϋτα επί τινων, ώς καί ανω
τέρω έλέχθη, θεωρούνται ώς έργα 
τέχνης τοϋτο έξηγεϊται ψυχολογικώς. 
— Ώ ς γνωρίζομεν έκ τής άναλύσεως, 
ό δημιουργός έργου τίνος προβάλλει 
εις αυτό τά ίδια ψυχικά στοιχεία 
( έπιθυμίας, τάσεις, ιδέας κ.τ.τ.), δ 
δε αποδεχόμενος αυτό ταυτίζει εαυ
τόν προς τό έν λόγω έργον ένεκεν 
ψυχικής τίνος συγγένειας καί όμοιό- 
τητος τών ίδικών του ψυχικών στοι
χείων προς τά έν τώ έργω έκφραζό- 
μενα καί διά τοϋτο αποδέχεται αυτό.

Δέον έν τώ προκειμένη) συν τοϊς 
άλλοις νά μή παραλείψωμεν μιάν άλ
λην πλευράν θεωρήσεως τοϋ θέματος, 
τουτέστιν τήν έπίδρασιν έπί τής ψυ
χικής τών θεωμένων τά πορνογρα
φικά έργα. Δινάμεθα σχετικώς νά 
εϊπωμεν ότι τά πορνογραφικά έργα 
δολοφονούν τήν ψυχήν καί τό πνεύμα 
τοϋ ανθρώπου, κυρίως είπειν τήν άν-

θρωπίνην αξιοπρέπειαν. Ή  δολο
φονία αϋτη ουδόλως διαφέρει τής δο
λοφονίας τοϋ σώματος. Ή  δολοφονία 
τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι 
δολοφονία τής άνθρωπίνης ύπάρξεως 
άπό άπόψεως υπαρξιακής φαινομενο
λογίας, συνιστώσα αυτόχρημα έκμη- 
δένισιν αυτής.

’Αλλ’ έν ω διά τό έγκλημα τής δο
λοφονίας τοϋ σώματος ή πολιτεία 
λαμβάνει διά νόμων τά προσήκοντα 
αυστηρά μέτρα προλήψεως καί τιμω
ρίας, τό έγκλημα κατά τής ψυχής 
άφίεται άνεμπόδιστον, χωρίς ό νόμος 
νά τίθηται έπιτακτικώς έν ίσχύϊ καί 
νά παρεμβαίνη μετά τής αυτής αύ- 
στηρότητος. 'Η  χαλαρότης αϋτη τής 
πολιτείας έναντι τών πορνογραφικών 
έργων καί ή λησμοσύνη τοϋ σχετι
κού καθήκοντος καθιστά αυτήν συ- 
νεργόν εις τό διαπραττόμενον ανο
σιούργημα.

Ή  Πορνογραφία συμπορεύεται 
μετά τών ποικίλων ψυχοπαθολογι- 
κών κοινωνικών φαινομένων τής 
συγχρόνου κοινωνίας καί αποτελεί 
μίαν έκ τών πολλών άθλιοτήτων εις 
τάς όποιας έχει περιπέσει ό σημερι
νός άνθρωπος καί αί όποϊαι μαστί
ζουν τον κόσμον δηλαδή ή καθολική 
άνηθικότης ή παντοειδής έγκλημα- 
τικότης, ή ασυδοσία, ή κατάργησις 
παντός θείου καί άνθρωπίνου νόμου 
καί έν γένει ή όπιοθοδρόμησις εις 
τήν ύποπνευματικότητα καί τον υπο
πολιτισμόν.

Σννοψίζοντες τ ’ άνωτέρω δια- 
πιστοΰμεν συμπερασματικώς, δτι ή 
έπίδρασις τών πορνογραφικών έρ
γων είναι άπλώς καί μόνον ή σεξουα
λική διέγερσις τοϋ οργανισμού, ή 
έκ ταύτης διατάραξις ψυχής καί σώ
ματος καί ή ταλαιπωρία τοϋ άτό- 
μου, τό όποιον επιζητεί μετέπειτα 
νά άπολυτρωθή έκ τής νευρικής νπερ- 
εντάσεως καί διεγέρσεως τοϋ ορ
γανισμού καί τής δυσαρέστου ψυχο
σωματικής καταστάσεως, εις ήν έχει 
περιέλθει, διά τής σεξουαλικής ικανό- 
ποιήσεως.

’Εάν δέ θελήσωμεν νά εύρύνωμεν 
τήν έξέτασιν τοϋ θέματος καί προσ- 
θέσωμεν δτι ή καλλιτεχνία δέν έχει 
σκοπόν μόνον τήν παροδικήν ψυχα
γωγίαν τών ανθρώπων άλλά καί 
παιδαγωγικήν έπίδρασιν, πρέπει νά. 
τονίσωμεν καί τήν φθοροποιόν καί 
παθογόνον έπίδρασιν ιδίως έπί τών 
νεαρών ατόμων τής πορνογραφικής 
«τέχνης», έπίσης δέ καί τών άλλων 
ειδών συγχρόνου τέχνης π.χ. τής 
συγχρόνου μουσικής, ζωγραφικής
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II άρτταγή τής Ευρώπης υπό τοϋ Αιός. (Ψηφιδωτόν εις την Σπάρτην). Σύγχρονοι «ειδήμονες» υποστηρίζουν, οτι τά σημερινά πορνο
γραφικά έργα, (ζωγραφικής, γλυπτικής, λογοτεχνίας κλπ.) είναι έργα τέχνης καί ώς επιχείρημα φέρουν συνήθως τό οτι είναι άνάλογα 
προς τά γυμνά τής αρχαίας 'Ελληνικής τέχνης. Παραβλέπουν όμως τό γεγονός, οτι ή θέα τοϋ γυμνού τής περιόδου εκείνης επιδρά επί 
τοϋ θεατού άποκλειστικά καί μόνον διά τής γενέσεως καλαισθητικών συναισθημάτων καί ουδόλως δι ύποκινήσεως τής γενετησίου ορμής.

κ.ο.κ. αϊ όποϊαι στερούμενοι κατ’ 
ουσίαν τοϋ γνωρίσματος τής τέχνης 
επιδρούν παραμορφωτικούς έπ'ι τοϋ 
καλαισθητικού αισθητηρίου των νέων 
και τής καλαισθησίας αυτών καί 
κατ’ έπέκτασιν επί τής διαμορφώ- 
σεως τοϋ χαρακτήρος των καί των 
ηθών. Είναι λίαν ψυχοφθόρον καί 
άντιπαιδαγωγικδν να «ψυχαγωγούν
ται» οι νέοι διά πορνογραφικών έρ
γων καί διά τών άλλων καινοφανών 
καλλιτεχνικών ειδών. (μουσικής, 
ζωγραφικής κ.ά.) ’Από παιδαγωγι
κής άπόφεως κρίνομένη ή παντός 
είδους πορνογραφική τέχνη είναι 
καταδικαστέα καί έξοστρακιστέα. 
’Επειδή δέ τά προβλήματα ταϋτα 
πάντοτε ύπήρχον, ας λάβωμεν επί
σης νπ’ δψιν τ ί ένομίζετο παρά 
τών αρχαίων περί τοϋ θέματος τού
τον. «Καί μέντοι καί τής αισχρολο

γίας άπακτέον τούς υιούς . . . λόγος 
γάρ έργου σκιή κατά Δημόκριτον» 
(Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 
14 Α ). 'Ο δέ ’Αριστοτέλης εις τά 
πολιτικά γράφει. «Διό δει τοϊς νέοις 
πάντα ποιεϊν ξένα τά φαύλα, μάλι
στα δ’ αυτών όσα έχει ή μοχθηρίαν 
ή δυσμένειαν. (Πολιτικά Π  133 
6 β 36). Άλλαχοϋ λέγει «Εύλογον 
οΰν άπολανειν από τών ακουσμά
των καί δραμάτων ανελευθερίαν καί 
τηλικούτους όντας. "Ολως μέν οϋν 
αισχρολογίαν έκ τής πόλεως, ε ’ίπερ 
άλλο τι, δει τον Νομοθέτην έξορίζειν 
( έκ τοϋ γάρ εύχερώς λέγειν δτιοϋν 
τών αισχρών γίγνεται καί τό ποιεϊν 
σύνεγγυς) μάλιστα μέν οϋν έκ τών 
νέων, όπως μήτε λέγωσι μήτε άκούω- 
σι μηδέν τοιοντον. ( ’Αριστοτέλους 
Πολιτικά Η  133 6β. ’Επίσης γρά
φει. «Έπεί δέ τό λέγειν τι τών τοιον-

των έξορίζομεν, φανερόν ότι καί τό 
θ ε ω ρ ε ϊ ν γ  ρ α φ ά ς ή λ ό 
γ ο υ ς  ά σ χ ή μ ο ν α ς .  (Άριστο- 
τέλους Πολιτικά Η  133 6 β 13). 
Τελικώς ας καταλήξω μεν διά τών 
λόγων τοϋ Πλουτάρχου καί τοϋ Σο- 
φοκλέους «Πηγή γάρ καί ρίζα καλο- 
καγαθίας τό νομίμου τυχεϊν παι
δείας». (Πλουτάρχου περί παίδων 
αγωγής 7c) «Οι δ’ άκοσμουντές 
βροτών διδασκάλων λόγοισι γίγνον- 
ται κακοί» (Σοφοκλέους. Φιλοκτή
της. Στίχ. 387).

Ά λ λ ’ οί μέν σοφοί, οί ολίγοι 
έλεγον καί έκήρυττον πάντοτε άνά 
τούς αιώνας, τ ί δέον νά πράττη ό 
άνθρωπος, οί δέ πολλοί, οί μωροί; 
έπραττον καί πράττουν τό αντί
θετον. Ταϋτα κατά τήν ρήσιν τοϋ 
Schopenhauer.
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ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΝΕΙΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σ ΤΟΥΣ κόλπους μιας οίκογένειας ή 
μιας κοινωνίας, μέ τούς έφηβους, 
υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόβλημα. 

Αυτό τό πρόβλημα δέν είναι τωρινό. 
Υπήρχε σ’ όλες τΙς εποχές καί σ’ όλες τίς 
κοινωνίες. ‘Ωστόσο στην έποχή μας πήρε 
μεγαλύτερες διαστάσεις όφειλόμενες στην 
έντονη τάσι γιά  άνεξαρτοποίησι των ση
μερινών νέων. ΚΤ αυτό, ακριβώς είναι, 
πού μας κάνει νά ανησυχούμε περισσό- 
σότερο μέ τίς άντιδράσεις τους, πού συ
χνά, τίς βρίσκουμε άκατανόητες καί αδι
καιολόγητες.

Θά ήταν λογικώτερο, άν προσπαθού-' 
σαμε νά καταλάβουμε τά προβλήματα 
τής έφηβικής ήλικίας καί βοηθούσαμε τούς 
νέους μας νά ξεπεράσουν τίς δυσκολίες αύ- 
τής τής μεταβατικής περιόδου. Θά ξέραμε 
τότε ότι κάθε άτομο είναι ένα μοναδικό 
πλάσμα, ότι έχει τή δική του βιολογική 
ταυτότητα άπό τήν πρώτη στιγμή τής 
ύπάρξεώς του.

Πραγματικά, ή σημερινή έφηβος λ.χ., 
1 είναι αυτή πού ήταν καί όχι άλλη, άπό τή 

στιγμή τής σνλλήψεώς της, δηλαδή άπό 
τή στιγμή τής ένώσεως τού πατρικού καί 
τού μητρικού κυττάρου. Τά χαρακτηρι
στικά της έχουν άρχίσει νά σχεδιάζων- 
ται στή κοιλιά τής μητέρας της, πολλούς 
μήνες πριν άπό τήν γέννησί της. Κι’ όμως, 
όταν έλθη στόν κόσμο, τό πρόσωπό της 
καί οί άντιδράσεις δέν διαφέρουν άπό τό 
πρόσωπο καί τίς άντιδράσεις ένός άλλου 
νεογέννητου, άνεξάρτητα τού άν αύτό τό 
άλλο ήταν άγόρι ή κορίτσι.

Νά γιατί, όταν μιλούμε γιά ένα άνθρώ- 
πινο πλάσμα, ήλικίας μερικών ήμερων, 
έβδομάδων ή μηνών, χρησιμοποιούμε συ
χνά τίς λέξεις «βρέφος» ή «νήπιο», άδιά- 
φορο άν πρόκειται γιά  άγόρι ή γιά κο
ρίτσι, όπως ώς τά  δέκα χρόνια του, χρη
σιμοποιούμε τή λέξι «παιδί».

Σ’ αυτή τήν περίοδον τής βρεφικής 
καί τής παιδικής ήλικίας, δέν ύπάρχουν 
βασικές διαφορές στήν άνάπτυξι τού παι
διού. Τόσο τό άγόρι, όσο καί τό κορίτσι, 
αίσθάνονται μέ τόν ίδιο τρόπο τή δοκι
μασία τού άποθηλασμού. Καί τά  δυό στήν 
ίδια ήλικία, μουτζουρώνουν τους τοί
χους, κυττάζουν μέ εϋχαρίστησι διάφο
ρες είκόνες, παίζουν μέ κύβους, σέρνουν 
μικρά άμαξάκια. "Οταν παίζουν στήν 
άκρογιαλιά, ντυμένα μέ τόν ίδιο τρόπο, 
δύσκολα μπορούμε νά διακρίνουμε τό 
φύλον τους. Καί τό βράδυ, άκούν καί τά 
δυό μέ τήν ίδια εϋχαρίστησι τό όμορφο 
παραμυθάκι πού τούς διηγείται ή μη
τέρα ή ή γιαγιά. Μέ λίγα λόγια, έχούν 
καί τά δυό τά ίδια ένδιαφέροντα καί τίς 
ίδιες άπολαύσεις.

Λίγο άργότερα στά όκτώ ή έννιά χρό
νια τους, ένα άγόρι κι’ ένα κορίτσι, άν οί 
οίκογένειές τους συνδέωνται μέ φιλικούς 
ή συγγενικούς δεσμούς, πηγαίνουν μαζί 
στήν έξοχή καί κυνηγούν μαζί τίς ίδιες 
περιπέτειες. ‘Η όκτάχρονη κοπελίτσα

Τοϋ Δημοσιογράφου 
κ. ΣΠ. ΚΙΟΥΡΑΝΗ

συνεννοείται θαυμάσια μέ τόν έξάδελφο 
της καί τούς φίλους του. Συμμετέχει μέ 
ένθουσιασμό στά «άγορίστικα» παιγνί
δια τους, σκαρφαλώνει μαζύ τους, στά 
δέντρα, βουτάει στή θάλασσα, κάνει πο
δήλατο.

"Ως τά δέκα ή δώδεκα χρόνια της, ή κο
πελίτσα είναι έξ ίσου δυνατή μέ τούς 
άδελφούς της, τούς έξαδέλφους της καί 
τούς φίλους τους. 01 πνευματικές της 
Ικανότητες είναι (καί θά παραμείνουν) 
όμοιες μέ τίς δικές τους. Μπορεί νά συνα- 
γωνισθή μαζί τους σ’ όλους τούς τομείς. 
"Ωσπου φθάνει στά δέκα χρόνια της. ’Αρ
χίζει τότε μία μεταμόρφωση πού θά συνε- 
χισθή έπί μία δεκαετία. Τό «κοριτσάκι» 
άρχίζεί τότε νά ψηλώνη πολύ γρήγορα. 
‘Ο έξάδελφός της καί χθεσινός φίλος τών 
παιχνιδιών της διαπιστώνει ότι ή έξα- 
δέλφη του έχει άλλάξει πολύ. ΚΤ αύτό 
δέν τού άρέσει. Τήν εύρισκε καλύτερη 
πρίν.

"Υστερα, ή άπότομή άνάπτυξις σέ 
ΰψος έπιβραδύνεται καί άρχίζει ή άνά- 
πτυξις τού στήθους καί τών γοφών. Ή  
μεταμόρφωσις διαρκεϊ δύο έως τρία χρό
νια, στό διάστημα τών οποίων ή μικρή 
γίνεται κοπέλλα. Τό βασίλειο τής παιδικής 
ήλικίας κλείνεται οριστικά πίσω της κΥ 
άρχίζει τότε ή δεύτερη φάσις τής ζωής της. 
Είναι ή φάσι, πού οί γιατροί τήν λένε «βα
σιλεία τών Θηλυκών όρμονών». Σ’ αύτήν 
τήν περίοδο πού θά κρατήση τριάντα

έως τριάντα πέντε χρόνια, ή κοπελίτσα 
θά γίνη διαδοχικά, έφηβη, ύστερα ώριμη 
νέα, ύστερα γυναίκα καί ένδεχομένως, μη
τέρα.

Γύρω στά πενήντα χρόνια, ή άναπα- 
ραγωγική ικανότητα μειώνεται, ώσπου 
σταματά τελείως μέ τήν έμμηνόπαυσι, πού 
άναγγέλλει τήν άρχή μιας νέας φάσεως 
στήν ζωή τής γυναίκας. Θ’ άκολουθή- 
σουν είκοσι έως τριάντα άκόμα χρόνια, 
άνάλογα μέ τήν Ιδιοσυγκρασία, κατά τά 
οποία ή γυναίκα Θά συνέχιση τήν οι
κογενειακή, συζυγική καί κοινωνική ζωή 
της, άλλά χωρίς νά ύπόκειται πλέον στόν 
περιοδικό κύκλο.

"Ας ξαναγυρίσουμε όμως στήν. έφη- 
βική ήλικία της. Αύτή ή σύντομη μεταβα
τική περίοδος δέν μεταμόρφωσε μόνον τό 
πρόσωπο καί τή σιλουέττα της·. Μπαί
νοντας σ’ αύτή τήν φάσι, τό χθεσινό ξέ
νοιαστο, άεικίνητο καί χαρούμενο άγο- 
ροκόριτσο, πού ήταν πάντοτε έτοιμο νά 
ξεσπάση στά πιό τρελλά γέλια, παρα
χώρησε τήν θέσι του σ’ ένα ήσυχο, με
λαγχολικό κι’ όνειροπόλο πλάσμα. Τό 
χθεσινό ζιζάνιο έγινε μιά ντροπαλή κο
πέλλα. Ή καλή φίλη έγινε εύέξαπτη, σκυ
θρωπή, ζηλιάρα. Ή  γεροδεμένη κοπελ- 
λίτσα παραπονεΐται συχνά ότι αισθά
νεται κουρασμένη, ότι έχει πονοκέφαλο, 
ότι ζεσταίνεται ύπερβολικά ή ότι κρυώ
νει. Κυριεύεται συχνά άπό νευρικότητα 
ή άγωνία.

Είναι άλήθεια, ότι ή στάσι τής έφή- 
βου είναι άκατανόητη καί ένοχλητική 
γιά  τό περιβάλλον της. ’Εννοεί να παίρνη 
μόνη της τίς άποφάσεις της, άλλά τίς άλ- 
λάζει άπό τήν μιά στιγμή στήν άλλη.

Στό μεταξύ, άνακαλύπτει τό νέο της 
πρόσωπο καί τό νέο μεταμορφωμένο σώμα 
της. Προηγουμένως, δέν είχε άναρωτηθή 
ποτέ άν ήταν ή όχι όμορφη.

Τώρα μελετά τό πρόσωπό της μπρο
στά στόν καθρέφτη κΥ άναζητεΐ τό μέ
σον, πού θά κάνη πιό γοητευτικό τό χα
μόγελό της, πιό μυστηριώδες τό βάθος 
τής ματιάς της.

Δοκιμάζει νέα χτενίσματα καί προσέ
χει τίς άντιδράσεις του περιβάλλοντος 
της. Δέν άνέχεται τίς ύποδείξεις.

"Ολα αύτά, συνθέτουν τό άνησυχα- 
στικό έφηβικό πορτραίτο πού δημιουρ
γεί τόσα προβλήματα στούς γονείς.

Στήν πραγματικότητα, ή έφηβος καί 
όλες οί κοπέλλες τής ήλικίας της δυσκο
λεύονται πολύ ν’ άποσπασθούν απο το 
παρελθόν, τή στιγμή άκριβώς πού αι
σθάνονται ότι ώθούνται πρός τό μέλλον. 
Καί αύτή ή έσωτερική πάλη τους έκφρά- 
ζεται μέ τή δυσάρεστη στάσι τους μέσα 
στό σπίτι, μέ τίς ιδιοτροπίες τους.

Θέλουν ν ’ άπομακρυνθούν άπό τους 
γονείς τους, ένώ στήν πραγματικότητα 
χρειάζονται πολύ τήν παρουσία τους, 
τή γνώμη τους καί πρό παντός τήν 
άγάπη τους.
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Μ ί α  τ η λ ε ο π τ ι α ή  
ο ο ζ ή τ η σ ι ς

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ συζήτησις έπί 
τοΟ θέματος «Τά ναρκωτικά καί ή 
νεολαία» είχε μεγάλη άπήχησι, τόσο 

στόν ήμερήσιο γαλλικό τόπο όσο καί στις 
ιδιαίτερες συζητήσεις. Δέν έφθασε βέβαια 
καθόλου στό βάθος τοΟ προβλήματος, 
άλλά διεγράφησαν μερικές σπουδαίες 
κατευθύνσεις, στίς όποιες θά θέλαμε νά 
έμβαθύνωμε περισσότερο. Ά ς  τις άνα- 
ζητήσωμε.

Εύκολα άντιλαμβάνεται κανείς ότι ό 
ιατρός Olivenstein αίσθάνθηκε άσχημα 
άπό τήν τροπή τής συζητήσεως στήν ό
ποια τόν είχαν προσκαλέσει. Σ’ αύτόν, 
πού καθημερινά μετρά στήν πράξι, στό 
Κέντρο τού Νοσοκομείου Marmottan, 
πού διευθύνει τόσο ευσυνείδητα, τό πλά
τος καί τό βάθος τοϋ δράματος, καθετί πού 
τό υποβιβάζει σέ άπλοποιημένες κατηγο
ρίες, σέ βιαστικές άντιλήψεις, φαίνεται 
σάν ϋβρις πρός τήν άνθρώπινη διάστασι.
Καί έχει βέβαια δίκηο.

Μία προσωπική μοναξιά.
Ή  άμφισβήτησις, ή άμφιβολία είναι 

μοιραία ή εύκολη τροφή μιας τέτοιας δια
μάχης. 'Αλλοι έπικαλοΰνται αΰστηρότε- 
ρη παρακολούθησι τών λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών, αύστηρότητα πού νά είναι πρα
γματικά ά π ο τ ρ ε π τ ι κ ή .  Πρέπει καί 
αύτό νά γίνη, άλλά ένας γνώστης τής άν- 
θρώπινης δυστυχίας, όπως είναι ό Oliven
stein γνωρίζει καλά ότι α υ τ ό  δ έ ν  θά 
λ ύ σ η  τά άνθρώπινα προβλήματα. Πρέ
πει νά τολμήσωμε νά θέσωμε τό έρώτημα: . 
γ ι α τ ί  τά ναρκώτικα; Καί γιατί τόσοι [ 
τοξικομανείς, ή τόσα άνθρώπινα όντα έ
τοιμα νά καταφύγουν στά ναρκωτικά συν- 
αντώνται στίς νέες γενεές; Ή  διαμάχη 
τής περασμένης έβδομάδος πλησίαζε κά
ποτε αυτό τό βαθύ έρώτημα, πεύ έμοιαζε 
ν ά κ α ί η τούς συζητητάς. Πρόβλημα 
κ ο ι ν ω ν ι κ ό ,  έλεγαν. Άναμφιβόλως.
Άλλά ή άμφισβήτησις ήταν έκεϊ, σ’ όλο 
της τό μεγαλείο: ή προοπτική θά μπορού
σε ν ’ άναχθή στήν μεγαλύτερη αυστηρό- τήν (ή σ’ αύτήν), τό κ ε ν ό  άποκαλύπτε- 
τητα έναντίον τών λαθρεμπόρων. Άνοιγε ται πάλι, άκόμη μεγαλύτερο, 
τό δρόμο γιά μιά εύρύτερη σκέψη: πρό- Ή  σκιά αύτοΰ τού κενού κυριάρχησε 
βλήμα δ ι κ α ι ώ σ ε ω ς τής κοινωνικής κατά τή διάρκεια τής τηλεοπτικής συζη- 
ζωής, στήν πραγματικότητα, τού ν ο ή- τήσεως, όπως κυριαρχεί καί θά κυριαρχή 
ή μ α τ ο ς αΰτής τής ζωής. Τί κάνομε; διαρκώς περισσότερο στήν έποχή πού έ- 
Ποιό νόημα έχει ή Οπαρξίς μας, ή κοινω- χομε είσέλθει. Ό  τόσος παλαιός λόγος 
νική καί ή προσωπική; Σ’ αύτό άκριβώς τοϋ Πλάτωνος είναι μπροστά στά μάτια 
έμοιαζε νά στρέφεται τό βλέμμα, άλλά γρή- μας μέ όξύτητα καί διαύγεια έκπληκτική: 
γορα άπομακρυνόταν, σάν άπό φόβο μήν όποιος ζήτα νά π ά ρ η στήν άγάπη, χω- 
ίδή τήν άβυσσο.. . ρίς πρώτα νά δ ώ σ η, γρήγορα άντιλαμ-

Ό  ιατρός Olivenstein όδηγούσε πρός τά βάνεται ότι δέν π α ί ρ ν ε ι  τίποτε. Ή  
έκεϊ τό βλέμμα, έδειχνε (όπως σέ μία πα- άγάπη είναι άφιέρωσις· δέν είναι μόνο 
λαιά τοξικομανή π.χ.) τή μ ο ν α ξ ι ά ,  φώς μιας στιγμής είναι φώς γιά τις σκο- 
τήν έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  μοναξιά αύτών πού τεινές στιγμές, χρειάζεται διάρκεια, δοκι- 
π η γ α ί ν ο υ ν  στά ναρκωτικά. Τούς λεί- μασίες. Ή  άγάπη κτίζει καί κτίζεται: μέ 
πει — έλεγε — μία άγάπη: μία άγάπη ίδι- τήν προσμονή, τήν προσοχή γιά τόν άλλο 
αίτερη, μία άγάπη άνθρώπινη, ή άγάπη τήν άνταλλαγή ένός τελείως άλλου πράγ- 
γιά εναν «σκοπό». Έκεϊ, έμφανιζόταν ή ματος άπό τήν έντύπωσι τής στιγμής καί 
άβυσσος. τής έπιδερμίδος. Ή  άγάπη δέν είναι στή-

Ποτέ, καμμία έποχή, δέν μίλησε τόσο ριγμα, παρά έάν έ χ η  δ ι ά ρ κ ε ι α ,  καί 
γιά τήν άγάπη, τήν έλευθερία τής άγάπης, δέν έχει διάρκεια παρά έάν τό θέλη. Διότι 
τήν άλήθεια τής άγάπης. Καί είναι ή δική θά συναντήση, μετά τή λαμπερή στιγμή, 
μας πού, παρ’ όλα αύτά, μαρτυρεί ■— καί τις σκοτεινές στιγμές πού φαίνονται κενές 
μέ τό φαινόμενο τών ναρκωτικών καί μέ άπό νόημα — καί άπό άγάπη. Έ ν τούτοις, 
πολλούς άλλους τρόπους έγκαταλείψεως άκριβώς άπό τό πλέξιμο τών άνθρωπίνων 
— ότι ή άγάπη δέν έχει βρεθή, ότι δέν έχει ύπάρξεων καί πεπρωμένων, γίνεται ό ίστός 
βιωθή, ότι δέν άνταποκρίνεται στήν προσ- πάνω στόν όποιο είναι δυνατόν νά στηρι- 
μονή, άπογοητεύει, καί ότι, μετά άπ’ αύ- χθή κανείς. Ό  τοίχος είναι φτιαγμένος

άπό πέτρες πού κάποιος έχει τοποθετήσει. 
Αντλεί τή δύναμί του άπό τή δύναμι πού 
τόν έκτισε. Πρέπει λοιπόν νά διδαχθούμε, 
ή νά ξαναδιδαχθοΰμε, τ ό  κ τ ί σ ι μ ο  
τ ή ς  ά γ ά π η ς .

’Εμπρός σ’ αύτή τή διάστασι καί αύτό 
τό αίτημα τής άγάπης όπισθοχώρησαν 
έκείνο τό βράδυ στήν τηλεόραση όπως δέν 
παύουν νά όπισθοχωροΰν στίς καθημερι
νές διενέξεις. Ή  άγάπη είναι πράγματι 
τό κλειδί τού προβλήματος, άλλά είναι 
περισσότερο άπό αύτό πού όνομάζομε 
άγάπη.

Πόθος γιά τήν άλήθεια.
Ήταν καί πάλι ό ιατρός Olivenstein πού 

είχε τό θάρρος νά μιλήση άπό τήν όθόνη 
γιά τήν ά λ λ η  ά γ ά π η  πού θά μπορού
σε νά γεμίση τό κενό: τήν άληθινή άγάπη. 
Μιλώντας γιά ά λ η θ ι ν ή  ά γ ά π η  ση
μαίνει ότι θέτεις τό έρώτημα γιά τήν ά λ ή- 
θ ε ι α αυτής τής άγάπης, τό περιεχόμενο 
καί τό νόημά της. Διότι θά ήταν σάν νά 
έξαπατούσαμε τούς νέους — καί τούς μεγά
λους—  έάν τούς προτείνωμε αύτή τήν ά
γάπη άκριβώς σάν ένα νέο ναρκωτικό, πού 
θεραπεύει άπό τά ναρκωτικά.

Στό βάθος-βάθος ό άνθρώπινος πόθος 
είναι ό πόθος τής άλήθειας. Πόθος τής 
άλήθειας είναι στήν άγάπη. Δέν είναι λι- 
γώτερο πόθος τής άλήθειας στή μυστική 
προσμονή καί στήν έλπίδα πού αύτή φέ
ρει. Βλέπομε αύτή τή στιγμή νά έμφανί- 
ζωνται γύρω μας «μυστικιστικές» έκδη- 
λώσεις, μερικές άπό τις όποιες σκιαγραφή- 
θηκαν έκείνο τό βράδυ στή μικρή όθόνη, 
τουλάχιστον μέ τήν μόλις διακρινομένη 
άμφισβήτησι ώρισμένων συζητητών.

Τό τελευταίο έρώτημα τής μυστικιστι
κής άγάπης, όπως καί τής άνθρώπινης 
άγάπης, είναι λοιπόν τό έρώτημα γιά τήν 
άλήθεια τους: δέν πρέπει νά ξεγελούμε 
τούς άνθρώπους· ή αϋξησις άνάμεσά μας 
τής καταναλώσεως τών ναρκωτικών μαρ
τυρεί γιά τό κενό μιας έποχής. Έ χει ά- 
ποδειχθή ότι όλες οί άπολαύσεις, όλες οί 
«έλευθερίες», όδηγοΰν στήν άπελπισία, 
διότι φανερώνουν ότι ένας ώρισμένος τ ύ- 
π ο ς «ευτυχίας» άφήνει νά ξεφεύγει τό 
νόημα τής ύπάρξεως. Αύτό τό νόημα ζη
τούν, άπαιτοΰν. Καί τό νόημα είναι, ά- 
σφαλώς, πάντοτε, στήν άγάπη — άλλά 
δέν υπάρχει νόημα παρά σέ μία σχέσι 
ά λ η θ ι ν ή .  Δέν θ’ άπαντήσωμε στό δρά
μα τού κενού τών νέων άνθρώπων, παρά 
βοηθώντας τό βλέμμα τους νά στραφή 
πρός αύτό πού, συγκεχυμένα, άναζητοΰν 
ήδη: πρός τήν αύθεντικότητα τής σχέσεως 
τής άνθρώπινης άγάπης πού δέν έχει άπό 
μόνη της βάρος καί περιεχόμενο παρά 
άν ή άνθρώπινη άγάπη όδηγή σέ μία αι
ώνια άγάπη. Ή  άγάπη είναι ή άπάντησις 
στήν προσμονή τών άνθρώπων, άλλά δέν 
θά είναι άπάντησις παρά μόνον όταν άνα- 
λαμβάνη όλόκληρο τό βάρος τής ζωής, 
όταν τολμά νά λέγη ότι ή άνθρώπινη άλή- 
θεια δέν είναι εύκολη, όταν άναζητά τόν 
έαυτό της μέ τό δ ό σ ι μ ο  πέρα άπό τήν 
άμεση ίκανοποίησι πού δελεάζει. Ό  Χρι
στιανισμός τό προσδιορίζει: είναι ή άνα- 
ζήτησις τής χάριτος πέρα άπό τήν άμαρ- 
τία πού άναγνωρίζεται σάν τό άνθρώπινο 
όριό μας.

Άπόδ. ΠΟΛΥ ΦΙΛΙΟΥ
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Η Α Λ Η Θ Ι Ν Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  ΤΗΣ 
«ΑΝΘΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ»

Τού ’Ακαδημαϊκού κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ φίλος, πού θυμήθηκε 
τήν «'Ανθισμένη άμυγδαλιά» καί τόν 
Δροσίνη,— σέ λίγους μήνες συμπλη

ρώνονται είκοσιπέντε χρόνια άπό τόν θά
νατό του—, μοϋ έπρόσφερε σημαντική 
ύπηρεσία: Μοϋ έγνώρισε τήν αύθεντική 
ιστορία τοϋ πασίγνωστου τραγουδιού. 
Μοϋ έδωσε πληροφορίες αποκαλυπτικές, 
προπάντων δμως παρουσίασε τήν ίδια 
τήν ’Ανθισμένη 'Αμυγδαλιά! "Εχω τήν 
άδειά του νά τήν παρουσιάσω κ' έγώ. Καί 
τό κάνω δχι μόνο μέ πολλή ευχαρίστηση, 
άλλα καί μέ τή βεβαιότητα δτι ικανοποιώ 
μιά πανελλήνια περιέργεια.

Πληροφοριοδότης μου είναι δ κ. Ν. 
Πολύχρονης, γαμπρός τής 'Ανθισμένης 
'Αμυγδαλιάς, τής σεβαστής δέσποινας 
Δροσίνας Μελετοπούλου, γυναίκας τοϋ 
παλαιού προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου 
Μελέτη Μελετοπούλου κ' έξαδέλφης τοϋ 
Γεωργίου Δροσίνη, πού τής αφιέρωσε τό 
τραγούδι του. Πολλά χρόνια άμέτρητα, ή 
'Ανθισμένη 'Αμυγδαλιά δέν θέλησε νά 
μιλήσει, μ' δλη τήν πίεση συγγενών, φί
λων, δημοσιογράφων καί έρευνητών. Δέν 
τής άρεσε ό θόρυβος, άπέφευγε νάρθει στό 
προσκήνιο. "Επειτα, τήν ένοχλοΰσε πολύ 
κ’ ένας στίχος τοϋ Δροσίνη :— «Ό  εύλο- 
γημένος ό Γιώργος, ποιητική άδεια, έβαλε 
στό τραγούδι του καί μιάν άνακρίβειαν. 
Δηλαδή πώς μέ φίλησε.»

Καί δέν θά είχαμε ίσως τίποτα περισσό
τερο άπ' αύτή τήν τόσο καθυστερημένη 
καί ήρεμη διαμαρτυρία, άν δέν άξιοΰσε 
ό δισέγγονος της νά μάθη έπιτέλους τήν 
πραγματική ιστορία τής Ανθισμένης 'Αμυ
γδαλιάς. "Ετσι ή σεβαστή δέσποινα, πού 
σέ δλους είχε άρνηθεΐ, γιά χάρη τοϋ άγα- 
πημένου παιδιού, διηγήθηκε:

«Στήν 'Αθήνα, έκτος άλλων γνωστών, 
είχα κυρίως τό θείο μου Χρηστάκη Δρο
σίνη καί κάθε Χριστούγεννα καί Πάσχα 
πήγαινα σπίτι του καί περνούσα ώραΐα, 
μέ συντροφιά τήν έξαδέλφη μου Κάκια 
καί τόν άδελφό της Γιώργο Δροσίνη, πού 
μάς έκανε τό συνοδό στούς περιπάτους 
καί στά θεάματα.

»Μιά άπ' αυτές τις χρονιές, συνεχίζει 
ή 'Ανθισμένη 'Αμυγδαλιά, καί δέν άλλάζω 
λέξη,— θά κόντευα τά 17,— ένας γλυκός 
χειμώνας, καληώρα σάν τόν φετεινό, έκανε 
ν' άνθίσουν πρόωρα οί αμυγδαλιές. Τό 
σπίτι τοϋ θείου μου ήταν τότε έκεί πού εί
ναι σήμερα χτισμένη ή Ίονική Τράπεζα 
καί είχε μεγάλο κήπο. Τή δεύτερη μέρα 
τών Χριστουγέννων, ό Γιώργος πού ήταν 
στρατιώτης τοϋ μηχανικού μέ άσπρες 
γκέττες, μάς είπε, μετά τό φαΐ, πώς θά μάς 
πήγαινε περίπατο. 'Επειδή ήταν άκόμα νω

ρίς κι ό Γιώργος είχε κάτι νά γράψη στό 
δωμάτιό του, ή Κάκια κ' έγώ κατεβήκαμε 
στόν κήπο. Κοριτσόπουλα ήμαστε, στά 
δεκάξη χρόνια μας. Κάποιο λογάκι μοϋ 
είπε ή Κάκια, κάτι τής άπήντησα κ' έτσι 
άρχίσαμε τό κυνηγητό. Κάποτε σταμάτησα 
άφήνοντας μακρυά τήν έξαδέλφη μου. Βρέ
θηκα άνάμεσα σέ δυό μικρές ένθισμένες 
μυγδαλιές. Μά ήταν τόσο όμορφες, πού 
μοϋ κίνησαν τόν θαυμασμό. "Αχ! νά μπο
ρούσαν ν' ακόυαν! Νά τις μιλήσω, νά τις 
ρωτήσω νά μοϋ είποϋν τό μυστικό τής 
όμορφιάς. Ήταν τόσο κοντά φυτεμένες, 
πού άπλώνοντας τά χέρια μου ένοιωσα τά 
δάχτυλά μου νά περιβάλλουν σχεδόν ολό
κληρο τό μικρό κορμί τους. Σάν άπελπισμέ- 
νη πού δέν μ' άπαντοϋσαν, τις έτίναξα 
δίχως νά καταλαβαίνω κ' έγώ τό γιατί.

Τό τί συνέβη ήταν άφάνταστο. Σέ δυό 
δευτερόλεπτα βρέθηκα κάτω άπό μιά κα
ταρρακτώδη άνθορροή, πού μέ μετέβαλε 
κ' έμένα σέ άνθισμένη μυγδαλιά. Τά μαλ
λιά μου ήταν γεμάτα άπό άπαλά άνθόφυλ- 
λα μυγδαλιάς. Ή Κάκια, πού είχε κατα- 
φθάσει άκριβώς κείνη τή στιγμή, μέ κοί
ταζε μέ θαυμασμό:

»—Μά τί ώραϊο, είπε- στάσου, μήν κινη- 
θής, νά φωνάξω τόν κηπουρό νά σέ φυ- 
τέψη, νάχουμε τρεις μυγδαλιές.

«"Υστερα, άφοϋ μοϋ τίναξε τ' άνθόφυλ- 
λα άπό τά μαλλιά καί τό φόρεμά μου καί 
καθήσαμε άκόμα άρκετά στόν κήπο μι
λώντας γιά τά νεανικά όνειρά μας, άνεβή- 
καμε νά έτοιμασθοϋμε γιά τόν περίπατο. 
Τέλειωσα πρώτη καί πέρασα στό σαλόνι, 
προσμένοντας τήν Κάκια νά κατεβή. Ξα
φνικά άνοιξε ή πόρτα καί μπήκε ό Γιώρ
γος, κρατώντας ένα φύλλο χαρτί.

»—Ξέρεις, Δροσίνα, μοϋ είπε παρακο
λούθησα άπό τό παράθυρο τής κάμαράς 
μου τό άνθοστόλισμά σου άπό τό τίναγμα 
τών άμυγδαλιών. "Ηταν τόσο ώραϊο τό 
θέαμα, πού ένεπνεύσθην καί τό μετέβαλα 
σέ ποίημα, πού στό άφιερώνω. Θέλεις νά 
στό διαβάσω;»

Άπό τήν άφήγηση τής Ανθισμένης 'Α
μυγδαλιάς μαθαίνομε κι άλλα πολλά καί 
ένδιαφέροντα. Δέν μπορώ όμως νά μή 
δώσω τή χαρακτηριστική αύτή άνάμνηση, 
πού έξηγεΐ ποιά ήταν ή «τρίτη μυγδαλιά» 
στόν κήπο τής οικογένειας Δροσίνη :

«—Θυμάμαι, διηγείται πάντα ή σεβα
στή δέσποινα, πού μέ βάλανε τιμωρία στό 
'Αρσάκειο, άκριβώς τήν ήμέρα πού ήταν 
παιδικός χορός καί πού θά τόν τιμοϋσε ό 
τότε νεαρός Διάδοχος Κωνσταντίνος. Πε- 
ριωρισμένη στό δωμάτιό μου, έτρωγα τά 
νύχια μου. Ξαφνικά πήρα τήν άπόφαση. 
Χτενίστηκα καί φόρεσα τ' άσπρο φόρεμα 
τοϋ χορού κΓ έτρεξα άπαρατήρητη στήν 
αίθουσα. Σέ λίγο όμως μιά δασκάλα μέ 
άναχρονιστικές ιδέες μοϋ φώναξε:

»—Δροσίνη, νά πάς γρήγορα . . .
»Μά έμεινε μέ άνοιχτό στόμα, γιατί ό 

Διάδοχος, πού μέ είχε διαλέξει μέ τό 
βλέμμα του, ύπεκλίνετο κιόλας μπροστά 
μου ζητώντας ν'άνοίξη τό χορό μαζί μου. 
Ύποκλίθηκα καί παραδόθηκα σάν ύπνωτι- 
σμένη στά δυνατά μπράτσα του. Ποτέ δέν 
αίσθάνθηκα τόν έαυτό μου τόσο έξασφα- 
λισμένο όσο στήν άγκαλιά τοϋ Κωνσταν
τίνου, πού μέ χόρεψε κείνο τό βράδυ τρεις 
φορές».

Αύτή είναι ή ιστορία τής «Ανθισμένης 
’Αμυγδαλιάς». Ό ,τι ξέραμε ώς τώρα, 
ήταν, λίγο-πολύ, ό θρϋλος.
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Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

*

’Επιτακτικόν καθήκον καί ιδιαίτερον υπηρεσιακόν συμφέρον ύποχρεοί 

τόν προϊστάμενον έκάστης αστυνομικής ύπηρεσίας, δπως ύποδέχηται 

μετά τής προσηκούσης προσήνειας, προθυμίας καί εύγενείας τους εις τό 

γραφεϊον του μεταβαίνοντας πολίτας, πάσης κοινωνικής τάξεως καί 

επαγγέλματος καί άκροαται των παραπόνων αυτών μετ’ ιδιαιτέρας προ

σοχής, διακρίσεως καί λεπτότητος, άποφεύγων νά ταλαίπωρη αυτούς, 

άνευ άποχρώντος λόγου καί διά μικροζητήματα άνευ σημασίας.

ΕΠΑΦΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΡΕΠ ΕΙ νά γίνη αντιληπτόν οτι 
ό προϊστάμενος έκάστης αστυ

νομικής υπηρεσίας, δεν είναι, υπεύ
θυνος μόνον διά την ικανοποιητικήν 
άπόδοσιν και την εύρυθμον και κα
λήν έν γένει λειτουργίαν τής ύπη
ρεσίας, τής όποιας προισταται, αλλά 
φέρει και άκεραίαν την ευθύνην διά 
την κατάστασιν, εις την όποιαν εύ- 
ρίσκονται αί σχέσεις τοϋ κοινού μετ’ 
αυτής.

Τούτου ενεκεν, οφείλει, δπως άπο- 
δίδη δλως ιδιαιτέραν σημασίαν εις 
τόν τομέα αυτόν τής ευθύνης του 
και καταβάλλη πάσαν δυνατήν προσ
πάθειαν ώστε άρμονικαί καί άγα- 
θαί, κατά πάντα, νά είναι αί σχέσεις 
τοϋ κοινού μετά τής ύπηρεσίας του 
καί τών υπαλλήλων αυτής.

ζΐιά νά επιτευχθή, όμως, τούτο,

Και εις τάς τρεις φωτογραφίας μας αυτής 
καί τής απέναντι αελίδος χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα, από την έπίσκεψιν μικρών 
μαθητών εις τό Κέντρον ’Αμέσου Δρά- 
σεως. Καθήκον παντός αστυνομικού και 
Ιδιαιτέρως τον αξιωματικού άποτελει ή 
συνεχής προσπάθεια βελτιώσεως τών σχέ
σεων τής ’Αστυνομίας μετά τοϋ κοινού.

α π α ι τ ε ί τ α ι ,  δ π ω ς  α υ τ ό ς  
ό ί δ ι ο ς  ε ί ν α ι  τ  ό υ π ό δ ε ι 
γ μ α  τ ή ς  ο ρ θ ή ς  υ π η ρ ε 
σ ι α κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ί  τ ή ς  
κ α λ ή ς  έ ν  γ έ ν ε ι  σ υ μ π ε ρ ι 
φ ο ρ ά ς  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  π  ο λ ι- 
τ α ς  μετά τών οποίων, ώς έκ τής 
θέσεώς του, έρχεται εις επαφήν, 
τούτο δέ ασφαλώς θά έπιτύχη, δταν 
καθορίση, ώς γνώμονα τών ενερ
γειών καί τής τακτικής του, τό αξίω
μα δτι προορισμός του είναι ή έξυ- 
71Ύ\$έτΎ\ϋίζ τ ο ν  KOLVOV, TO 07C0L0V  

υπηρετεί.
Πρέπει, ώς έκ τούτου, νά θεωρή 

τήν θέσιν του, ώς προϊσταμένου τής 
ύπηρεσίας, ούχί ώς μίαν προνομίαν, 
άλλά ώς θέσιν ηύξημένης ευθύνης 
καί μεστήν μεγάλων υποχρεώσεων 
καί νά ένθυμήται διαρκώς, δτι ή δια
φορά μεταξύ αυτού καί τών υφιστα
μένων του δεν τυγχάνει τόσον ση
μαντική εις τήν διακόσμησιν τών 
έπωμίδων των, δσονείς τήν διαβά- 
θμισιν τών ευθυνών των.

Ή  ά ν ο δ ο ς  ε ι ς  τ ή ν  κ λ ί 
μ α κ α  τ ή ς  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  
Ι ε ρ α ρ χ ί α ς ,  σ η μ α ί ν ε ι  τ α υ 
τ ό χ ρ ο ν ο ν  α ϋ  ξ η σ ι ν  ε υ θ υ 
ν ώ ν  καί ύποχρεώσεων καί απαιτεί, 
δπως ό άνερχόμένος συγκεντροϊ καί 
τάς άναγκαιούσας ικανότητας δια 
τήν ικανοποιητικήν άντιμετώπισιν 
αυτών.

’Επιτακτικόν λοιπόν καθήκον και 
ιδιαίτερον υπηρεσιακόν συμφέρον 
ύποχρεοϊ τόν προϊστάμενον έκάστης 
αστυνομικής υπηρεσίας, δπως ύπο-
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δέχηται μετά τής προσηκούσης προ
σήνειας, προθυμίας καί εύγενείας 
τους εις τό γραφεϊόν του μεταβαίνον- 
τας πολιτας, πόσης κοινωνικής τά- 
ξεως καί επαγγέλματος καί άκροά- 
ται των παραπόνων καί των αιτιά
σεων αυτών μετ’ ιδιαιτέρας προσο
χής, διακρίσεως καί λεπτότητος, 
άποφεύγων να ταλαίπωρη αυτούς, 
άνευ άποχρώντος λόγου, διά μικρο- 
λεπτομερείας καί ασήμαντα ζητή
ματα, ατινα στερούνται ουσιαστι
κού ενδιαφέροντος.

Η  επί τού θέματος τούτου τα
κτική τού προϊσταμένου τής υπη
ρεσίας πρέπει νά δημιονργή τοιαύ- 
την εμπιστοσύνην τών πολιτών, 
ώστε οϋτοι, μόνοι των καί άνευ συ
στάσεων ή μεσολαβήσεων τών συνή
θων μεσολαβητών, νά μεταβαίνουν 
εις τό γραφεϊόν αυτού καί τά λοιπά 
γραφεία τής υπηρεσίας.

Π ρ ε π ε ι ,  δ η λ α δ ή ,  νά δι α-  
σ κ ε υ α σ θ ή  ή μ ε τ α ξ ύ  π ο λ ι 
τ ώ ν  τ ι ν  ώ ν ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α  
α κ ό μ η  ά ν τ  ί λ η ψ ι ς  — β ε β α 
ρ η μ έ ν η  κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά  τ ο ύ  
π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  — ό τ ι  δ ι ά  νά 
ε ξ υ π η ρ ε τ η θ ο ύ ν  π α ρ ά  τ ώ ν  
δ η μ ο σ ί ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  ε ί 
ν α ι  α ν ά γ κ η  ν ά π ρ ο σ φ ύ- 
γ  ο υ ν ε ι ς  π λ ά γ ι α  μ έ σ α .

01 τάς αστυνομικός υπηρεσίας 
έπισκεπτόμενοι πολϊται πρέπει ν’ 
αποχωρούν εξ αυτών με την έντύ- 
πωσιν, οτι ησκησαν άνεγνωρισμένον 
δικαίωμα των και ούχί ότι έτυχον 
μιας διακριτικής μεταχειρίσεως.

Δυστυχώς, τούτο δεν αποτελεί 
τον γενικόν κανόνα.

Ενιοι από τούς διοικούντας αξιω
ματικούς έχουν την γνώμην ότι, 
διά νά γίνουν γνωστοί, πρέπει νά 
είναι δύσκολοι εις τάς έπαφάς των 
μετά τού κοινού καί ούχί σπανίως 
καί πιεστικοί. Προβάλλοντες δε 
διαρκώς υπηρεσιακήν άπασχόλησιν 
ή άλλους υπηρεσιακούς λόγους, άρ- 
νοϋνται νά δεχθούν τούς πολιτας 
εις τό γραφεϊόν των, ή, εκ τακτικής, 
δέχονται τούτους, αφού τούς υπο
βάλλουν ύποχρεωτικώς εις τήν δο
κιμασίαν μιας, μακράς καί αδικαιο
λογήτου αναμονής εις τον προθά
λαμον.

Τούτο, πράττουν, όχι, διότι πρά
γματι είναι οϋτοι άπησχολημένοι 
με έτερα υπηρεσιακά θέματα, επεί
γοντα, αλλά, διότι πιστεύουν ότι 
διά τού τρόπου τούτου, οι άναμέ- 
νοντες πολϊται θά έξαναγκασθούν 
νά ζητήσουν πληροφορίας περί αυ

τού καί τών γνωρίμων του.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ή τα

κτική αυτή είναι λίαν άνθνπηρεσιακή 
καί, ώς πράξις, αυτή καθ’ έαυτήν, 
επονείδιστος καί επαίσχυντος.

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

01 διοικούντες αξιωματικοί πρέ
πει νά κατανοήσουν καλώς, ότι δεν 
έχουν δικαίωμα ν’ ασκούν προσω
πικήν πολιτικήν, αλλά πρέπει νά εν
αρμονίζουν τήν συμπεριφοράν καί 
τήν τακτικήν των συμφώνως προς 
τάς άνάγκας καί τάς απαιτήσεις τής 
γενικής πολιτικής τής ’Αστυνομίας, 
τής οποίας τάς κατευθυντηρίους 
γραμμάς χαράσσει ή διοίκησις.

Πιστεύομεν ότι πλησιέστερον προς 
τήν αποστολήν τής ’Αστυνομίας εύ- 
ρίσκονται οι αξιωματικοί εκείνοι, 
οιτινες διέρχονται άνωνύμως καί 
άθορύβως από τάς διαφόρους υπη
ρεσίας καί ότι ή κ α λ ή φ ή μ η  
α π ο κ τ ά τ α ι  μ ό ν ο ν  μ ε  τ ή ν  
κ α λ ω σ ύ ν η ν  κ α ί  τ ή ν  π ρ ο 
θ υ μ ί α ν  κ α ί  ο υ δ έ π ο τ ε  μ ε  
π ι ε σ τ ι κ ά  κ α ί  ε κ β ι α σ τ ι 
κ ά  μ έ τ ρ α .

01 προθάλαμοι καί ή τηρουμένη, 
ενίοτε, αδικαιολόγητος στεγανότης 
δεν προσφέρονται διά τήν άνάπτυξιν 
άγαθών σχέσεων τού κοινού μετά 
τής ’Αστυνομίας καί πρέπει εκεϊ, 
όπου δεν τυγχάνουν άναγκαιοι, νά 
μήν ύφίστανται.

Ή  φιλοδοξία τού αστυνομικού 
είναι προτέρημα, έφ’ όσον είναι λε
λογισμένη καί αποβλέπει εις τήν 
έξυπηρέτησιν ενός υπηρεσιακού σκο
πού. "Οταν όμως αυτή είναι άλό- 
γιστος καί έχει ώς κίνητρα τήν έπαρ- 
σιν καί τον εγωισμόν, είναι ελάτ
τωμα, όπερ παρεμποδίζει τήν καλήν 
διαχείρισιν τής εξουσίας καί παρα
βλάπτει τό έργον τής ’Αστυνομίας.

Δεν νποχρεοϋται βεβαίως 6 προ
ϊστάμενος τής αστυνομικής υπηρε
σίας ν’ άκροάται πάντων τών πολι
τών, οιτινες επισκέπτονται τήν υπη
ρεσίαν του, διότι τούτο είναι έργον 
τών υφισταμένων ’Αξιωματικών, έφ’ 
όσον πρόκειται περί Δ ιευθύνσεως ή 
τού ’Αξιωματικού υπηρεσίας, εάν 
πρόκειται περί Τμήματος.

’Οφειλή όμως νά γνωρίζη οϋτος 
ότι, όσον συχνοτέρα είναι ή τοιαύτη

του επικοινωνία μετά τών πολιτών, 
τόσον μεγαλυτέρα θά είναι ή υπη
ρεσιακή του ωφέλεια. Διότι καί αυ
τός πληροφορείται πολλά πράγματα, 
αλλά καί οι πολϊται θεωρούν τον 
εαυτόν των περισσότερον ικανοποιη- 
μένον από τήν προσωπικήν έπέμβα- 
σιν αυτού.

Είναι δε βεβαιωμένον ότι τό κύ
ρος καί ή επιβολή τούτου, εν συνδυα
σμό) καί με τάς ηύξημένας γνώσεις 
καί τήν πείραν, ήν διαθέτει οϋτος, 
πολλάκις ασκούν σοβαρόν ευνοϊκήν 
έπίδρασιν επί τών πολιτών καί συν
τελούν τά μέγιστα εις τήν ριζικήν 
καί αποτελεσματικήν λύσιν ένίων 
θεμάτων, ατινα, εκ πρώτης όψεως, 
παρουσιάζονται δύσκολα καί δυσε
πίλυτα.

Οϊκοθεν νοείται ότι, κατά τάς 
έπαφάς του ταύτας ό προϊστάμενος 
έκάστης αστυνομικής υπηρεσίας, 
πρέπει νά έπιδεικνύη καί τήν ανά
λογο ν ειλικρίνειαν, κατανόησιν, συμ
πάθειαν καί καλήν διάθεσιν καί ότι 
δέον ακόμη νά γνωρίζη, ότι δεικνύων 
εις τούς πολιτας ότι ένδιαφέρεται 
καί ανησυχεί δι’ ό,τι τούς συμβαίνει 
θά κερδίση εύκολώτερον τήν έκτί- 
μησιν καί τήν έμπιστοσύνην αυτών, 
παρά αν παραμείνη ψυχρός καί αδιά
φορος.

Η  συμπάθεια καί ή κατανόησις 
είναι αισθήματα, τά όποια γίνονται 
ευχαρίστως αποδεκτά από όλους τούς 
άνθρώπους, άρκεϊ ή έκδήλωσις αυ
τών νά γίνηται εις χρόνον καί κλίμα 
κατάλληλον.

Εις εν επιχείρημα ή εις μίαν κα
λήν πράξιν είναι δυνατόν νά σημειω
θούν καί ώρισμέναι άντιδράσεις, εις 
τήν έκδήλωσιν, όμως, τής καλής 
διαθέσεως όλοι αφοπλίζονται.

Η  έκδήλωσις όμως τών αισθημά
των συμπάθειας πρέπει νά γίνηται 
μετά συνέσεως καί έφ’ όσον ταύτα 
δικαιολογούνται εκ τών πραγμάτων 
καί δεν άντιστρατεύονται προς τον 
νόμον καί τάς άρχάς τής ηθικής τά- 
ξεως.

Ο ι α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί  π ρ έ 
π ε ι  μ ε ν  ν ά ε ί ν α ι  καλό- ;  
π ρ ο α ί ρ ε τ  οι  κ α ί  κ α λ ο κ ά 
γ α θ ο ι ,  α λ λ ά  π ο τ έ  δ ε ν  
έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι  ν ά ε ί ν α ι  
α φ ε λ ε ί ς .

Π ρ έ π ε ι  ν’ α π ο φ ε ύ γ ο υ ν  
νά έ ν τ υ π ω σ  ι ά ζ ω ν τ α ι  α π ό  
σ τ ι γ μ ι α ί α ς  κ α ί  π ρ ο χ ε ί 
ρ ο υ ς  έ π α φ ά ς  καί νά μήν 
έμπιστεύωνται χωρίς έλεγχον, διό
τι θά άναγκασθούν εις πολλάς
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περιπτώσεις νά άρουν τήν άκαίρως 
έκδηλωθεισαν εμπιστοσύνην των.

’Επίσης ο φ ε ί λ ο υ ν  ν ά μ η ν  
\ ε ί ν α ι  ί σ χ υ ρ ο γ ν ώ μ ο ν ε ς  

καί νά υποστηρίζουν με αδικαιολό
γητον πείσμα τάς γνώμας των, άρ- 
νονμενοι ν’ ακούσουν καί τάς γνώ
μας των άλλων, διότι είναι πιθανόν 
νά σφάλλουν καί οντω άθελήτως ν’ 
αδικούν.

Τ ο  σ φ ά λ λ ε ιν  ε ί ν α ι  α ν 
θ ρ ώ π ι ν ο ν .  Τ  ό 6 μ ο λ ογ ε ί ν  
ό μ ω ς  τ η ν  π λ ά ν η ν  σ η μ α ί 
ν ε ι  π ο λ ι τ ι σ μ ό ν  κ α ί  α ρ ε 
τ ή ν  καί απαιτεί ηρωισμόν, ειλι
κρίνειαν καί σεμνότητα.

’Εννοείται, δτι αΐ ακροάσεις των 
πολιτών, παρά τού προϊσταμένου 
τής υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται ν’

απορροφούν ολόκληρον την υπηρε
σιακήν δραστηριότητα αυτού, διότι ό 
προϊστάμενος τής αστυνομικής υπη
ρεσίας, δσας σωματικός καί ψυχικός 
ικανότητας καί αν έχη ούτος, δεν 
παύει νά είναι εις άνθρωπος καί κατά 
συνέπειαν έχει περιωρισμένας δυνά
μεις καί δεν δύναται ν’ άγκαλιάση 
δλα τά θέματα, έν δλαις ταϊς λεπτο- 
μερείαις αυτών, χωρίς τούτο ν’ άπο- 
βή εις βάρος τών κυρίως καθηκόν
των του.

Κύριον καθήκον δέ τού διοικοΰν- 
τος αξιωματικού δεν είναι αί λε
πτομέρειας άλλά αί γενικαί γραμ- 
μαί καί κατευθύνσεις, αιτινες απο
τελούν καί την κυρίως διοίκησιν. 
Ή  έκτέλεαις τών λεπτομερειών ανή
κει εις τά καθήκοντα καί την ευθύ

νην τών υφισταμένων, αποτελεί δέ 
αϋτη τήν τρέχουσαν υπηρεσίαν, ήτις 
τυγχάνει καί ή συνήθης άπασχόλη- 
σίς των.

’Εάν άλλως συμβαίνη, τότε καί 
οί υφιστάμενοι αισθάνονται δτι πα
ραγνωρίζονται τά δικαιώματα αυ
τών, διότι περιορίζονται εις τήν ά- 
σκησιν τών καθηκόντων των και 
οί πολϊται εθίζονται εις τήν τακτι
κήν νά διασκελίζουν τούς, ούτως εί- 
πεϊν, καθιερωμένους βαθμούς κρί- 
σεως, οϋτω δέ άθελήτως ούτοι άγον
ται εις μίαν ανυποληψίαν καί άννπα- 
κοήν προς τά κατώτερα όργανα, ήτις 
επιδρά επί τού ηθικού αυτών καί 
έχει δυσμενή αντίκτυπον επί τής 
εύρνθμίας τής δλης αστυνομικής 
υπηρεσίας.

ΣΟΥΔΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΙΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τήν ’Αστυνομικήν Δ jvaiv ’Αθηνών έπεσκέφθησαν τήν 14-2-1972 Σονδανο'ι ’Αξιωματικοί, επισκεφθέντες τήν χώραν μας 
μέ τήν εύκαιοίαν αθλητικών συναντήσεων μετά τών άντιστοίχων ομάδων τών Ελληνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Εις την 
φωτογραφίαν μας οί ξένοι άξ/κοί μετά του Ά οτυν. Δ /ντοϋ ’Αθηνών κ. Παπαγεωργίον καί άλλων άξ/κών εις την Α ί
θουσαν ’Επιχειρήσεων τής ’Αμέσου Δράσεως. Τούς ξένους άξ/κούς έξενάγησεν εις τούς αρχαιολογικούς χώρους των 

’Αθηνών καί τοΰ Σουνίου ό Ά ρχιφ . κ. ’Ιωάν. ’Αλεξανδρής.
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Ώ ς φιλοσοφική θεώρηση τής ζωής, ό άνθρωπισμός, εχει βαθειές τις ρί
ζες στον αρχαίο Ελληνικό στοχασμό. Θαυμάσιες άνθρωπιστικές ύποθήκες 
μάς διασώζει ό χρόνος στην επώνυμη καί άνώνυμη πνευματική παράδοσι.

’Από τις ποιητικότερες θρη
σκευτικές δοξασίες ό ’Ορ
φισμός, πέρασε ώς μεταφυσι
κή άντίληψη (’Αθανασία ψυ
χής, ζωή μετά θάνατο κλπ.) 
καί χρηστοηθική διδασκαλία 
σέ όλες τις μεταγενέστερες 

θρησκείες.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Σ Ι Α Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο ^  
Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ώ Ν

"Ενας από τους χαρακτηριστικώτερους 
κούρους τής άρχαίας 'Ελληνικής τέχνης. 
Το 'Ελληνικό πνεύμα χαρακτήριζε μια 
έμφυτη αρμονία ατό σμίξιμο τών μεγά

λων στοιχείων τής ζωής.

Ζ ΥΧΝΑ άκου με καί μεταχειριζό
μαστε τον δρο «’Ανθρωπισμός» 

σπάνια δμως, διερευνάμε σε κάποιο 
βάθος την εννοιά του. Σχετικά μ ’ 
αυτήν περιρρέει ή γενική αντίληψη, 
ότι άποτελειται από ένα άφηρημένο 
ιδεώδες, πού ξεκινάει από τήν ατο
μική καλοκαγαθία καί τελειώνει σε 
μια άλληλοβοηθητική ηθική. Καί ή 
αόριστη πληροφορία δτι σαν κίνημα 
γεννήθηκε κάπου εκεί τον δέκατο 
τέταρτο αιώνα μ.Χ. μέ το λατινο
γενές όνομα «Ούμανισμός» καί 
προσδιώρισε ίδεαλιστικά τήν ’Ανα
γέννηση. ’Αξίζει νά πλησιάσουμε 
τό σημαντικό αυτό διαφιλοσοφικό 
σύστημα, σέ μια ερευνά καταγωγής 
καί δομής, επανορθώνοντας καί με-

Είς τήν άπέναντι σελίδα ό μυθικός Ό ρ- 
φέας. (Ψηφιδωτό τής Σπάρτης) Χαρι
τωμένη καί βαθειά συμβολική ή μορφή 
τού Θρακιώτη ημίθεου, πού θρυλικός 
τεχνίτης τον τραγουδιού, έσμιξε τήν Ά πολ  
λώνια θρησκεία, που εκφράζει τό φως καί 
τήν άρμονία μέ τή /διονυσιακή, πού εκ
φράζει τήν τέχνη και τή λατρεία τής ζωής.

ρικές ουσιαστικές πλάνες πού τό 
περιβάλλουν.

’Αρχίζουμε από τήν ιστορία. Ό  
’Ανθρωπισμός σάν όρος ήταν σέ 
χρήση στήν αρχαία 'Ελλάδα τουλά
χιστον από τον πέμπτο προχριστια- 
νικό αιώνα καί σάν κοινωνική έν
νοια άπό τά στοιχειακά χρόνια τού 
ελληνικού λόγον, τού ’Ησιόδου καί 
του Όμηρου. Ό  στοχαστικός συν
ομιλητής τού Σωκράτη ’Αρίστιπ
πος 6 Κυρηναϊος, μεταχειρίζεται 
τήν έκφραση μέ τή σημασία τής 
παιδείας. Μιλώντας γιά επαίτες καί 
πολίτες άπαίδευτους, λέει: «ΟΙ μέν 
γάρ χρημάτων, οΐ δέ α ν θ ρ ω π ι 
σ μ ο ύ  δέονται». Τήν μαρτυρία 
μας φέρνει 6 Λαέρτιος Διογένης. 
’Αντιπρόσωπος μιας ηδονιστικής φι
λοσοφίας, δ ’Αρίστιππος, ανήκε 
στήν κατηγορία τών «έπιθυμουν
τών νά ζούν εντελώς ξέγνοιαστα κι 
ευχάριστα» πού αποτελεί μιά βα
σική επίσης ανθρωπιστική επιδίωξη.

Ώ ς  φιλοσοφική θεώρηση τής ζωής, 
ό ’Ανθρωπισμός, έχει βαθειές τις 
ρίζες στον αρχαίο ελληνικό στο
χασμό. Θαυμάσιες ανθρωπιστικές 
υποθήκες μάς διασώζει ό χρόνος 
στήν επώνυμη καί άνώνυμη πνευ
ματική παράδοση. Ύποθήκες πού 
πολλές απ’ αυτές διακινήθηκαν σέ 
όλα τά νεώτερα φιλοσοφικά συστή
ματα. ’Από τον καιρό πού ό ’Ησίο
δος διατύπωσε τήν άποψη δτι «Ό  
τέλειος άνθρωπος είναι αυτός πού 
πάντα δταν σκεφθή κάτι καταλα
βαίνει άπό τήν άρχή ώς τό τέλος, 
ποιο είναι τό καλλίτερο» ( ’Έργα καί



Η μέρες) ώς τον γόνιμο λόγο τον 
Πλάτωνα δτι «'Ο άνθρωπος πρέπει 
κυρίως νά φροντίζη, δχι νά φαίνεται 
καλός, αλλά νά είναι αληθινά καλός 
ατό σπίτι τον και στήν κοινωνία» 
(Γοργίας) κι από τη Ονμβουλή τοΰ 
Ίΰοκράτη « Μην κάνετε ατούς άλ
λους, δτι αάς εξοργίζει δταν τό πα
θαίνετε από τούς άλλους» (Νικο- 
κλης) ώς τη γνώμη τον Μενάνδρου 
δτι «"Ολους τούς άνθρώπους ημε
ρώνει ή παιδεία» είναι διάχυτο ατόν 
έλλαδικό χώρο τό πνεύμα τοΰ Α ν 
θρωπιάμου, πού ακριβώς σάν δια- 
φιλοαοφικη έννοια ατάθηκε ατή βά- 
αη, άείφωτος πυραός και δλων των 
μεταρρνθμιατικών κινημάτων τοΰ 
κόαμου.

'Η  ανθρωπιστική διδαχή των 
'Ελλήνων δεν εξαντλήθηκε σε μιά 
αποφθεγματική ατομική και κοι
νωνική καλοκαγαθία, αλλά ανοί
χτηκε σέ μιά πλατύτερη διαλεκτική 
έρευνα με σκοπό τήν πραγμάτωση 
μιας εφαρμοσμένης κοινωνιστικής 
φιλοσοφίας. Ή  άνεληκτική αυτή 
φάση αποκρυσταλλώθηκε ώς παναν
θρώπινο είρηνιστικό, φιλοσοφικό και 
θρησκευτικό Ιδεώδες στήν Δελφική 
’Ιδέα, δπως διαμορφώθηκε τελικά 
και κάτω από τις ορφικές επιδρά
σεις. Με σύμβολα άπλά, αλλά βαθύ
τερα περιεκτικά, ό Δελφικός ’Αν
θρωπισμός, έδωσε τό μέτρο μιας 
υψηλής ωριμότητας τοΰ τότε κό
σμον.

ΥΟ ΕΠ ΙΒΛΗ ΤΙΚ Α αγάλματα, 
ανάμεσα στ’ άλλα τοΰ Δία καί 

τον 'Ομήρου, κοσμούσαν τήν είσοδο 
του μεγαλόπρεπου ναόν τοΰ ’Απόλ
λωνα. Στο ίδιο μέγεθος τοΰ θεοΰ 
καί τον ανθρώπου. Γιά νά φανερώ
σουν, μ ’ αυτή τή συμβολική Ισό
τητα, μιά έμφυτη αρμονία τών 'Ελ
λήνων στο σμίξιμο τών μεγάλων 
στοιχείων τής ζωής; δπως είναι ή 
τέχνη καί ή θρησκεία, τό φυσικό 
καί τό μεταφυσικό στή διαιώνια 
παρουσία τους. Τό πνευματικό με 
τό υλικό στοιχείο συνυπάρχουν στή 
ζανή καί στή φύση. Κάποτε μέ κά
ποιες φαινομενικές αντιθέσεις κι άλ
λοτε αγκαλιασμένα μέ περιπάθεια. 
"Οταν λέμε ύλη, στή Δελφική ιδέα, 
εννοούμε ολόκληρο τό Σύμπαν στήν 
εκπληκτική του συγκρότηση. "Οταν 
λέμε πνεύμα εκφράζουμε τήν υπέρ
τατη λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τής ΰλης. 
Τό πνεύμα είναι ή ίδια ή ζ ω ή τής 
ϋλης. Τή συμβολική αυτή ροή τής 
ανθρωπιστικής φιλοσοφίας στον κοι

’ Επάνω: 'Ο Πλάτων και απέναντι 
ό Σωκράτης. Ή  άνθρωπιατικη δι
δαχή τών rΕλλήνων, δεν εξαντλή
θηκε σέ μιά Αποφθεγματική άτΩ
μική καί κοινωνική καλοκαγαθία, 
άλλ’ άνοίχτήκε σέ μιά πλατύτερη 
διαλεκτική ερεννα, μέ σκοπό τήν 
πραγμάτωση μιας εφαρμοσμένης 

κοινωνιστικής φιλοσοφίας.

νωνικό χώρο πραγματώνει ή Δελ
φική ιδέα μέ δλα τά μέσα. Στο ναό 
είναι γραμμένα τά ρητά. « Μηδέν 
άγαν», «Γνώθι σ’ αυτόν» «Έγγύα  
παρά δ’ άτα». Τό πρώτο εκφράζει 
τή μετριοπάθεια. Τίποτα τό ύπερ
βολικό. Τό δεύτερο επιβάλλει τήν 
αυτογνωσία. Γνώρισε τον εαυτό 
σου. Τό τρίτο τήν κοινωνική ■ σω
φροσύνη. Ή  εγγύηση βρίσκεται 
δίπλα στή συμφορά. Μάς τό λέει 
απ’ τά πανάρχαια χρόνια κι ό "Ομη
ρος «"Αν γιά κακούς έγγυηθής καί 
σύ θά κακοπάθης». Καί τά τρία έ
χουν βαθύτατο άνθρωπιστικό περιε
χόμενο. ’Αποτελούν αυστηρά επι
λεγμένες φιλοσοφικές αρχές πού 
συγκλίνουν στήν πρακτική εφαρ
μογή τής Δελφικής ιδέας σέ μιά αρ
μονική σύζευξη τής ζωής μέ τήν κοι
νωνική ευθύνη.

’Από τις ποιητικώτερες θρησκευ
τικές δοξασίες εξ άλλου, ό ’Ορφι
σμός, πέρασε ώς μεταφυσική αντί
ληψη ( ’Αθανασία ψυχής, ζωή μετά 
θάνατο κλπ.) καί χρηστοηθική δι
δασκαλία σέ δλες τις μεταγενέστε
ρες θρησκείες. Χαριτωμένη καί βα- 
θειά συμβολική ή μορφή τοΰ Θρα- 
κιώτη ημίθεου Όρφέα, πού θρυ
λικός τεχνίτης τοΰ τραγουδιού, περι
πλανύθηκε μέσα σ’ ολόκληρο τον 
’Ελλαδικό χώρο. Τελικά εγκαταστά
θηκε στούς Δελφούς. Κι έσμιξε ή 
’Απολλώνια θρησκεία, πού εκφράζει 
τό φώς καί τήν αρμονία μέ τή Διο

νυσιακή πού εκφράζει τήν τέχνη καί 
τή λατρεία τής ζωής.

Μέ περιπάθεια διηγείται ή ιερή 
παράδοση αυτό τό σμίξιμο. Χάθηκε 
κάποτε, καθώς περιπλανιώταν, ό 
Όρφέας καί τον βρήκε ή νύχτα. Φο
βήθηκε κι αναστέναξε παρακαλών- 
τας τον ’Απόλλωνα νά τον φωτίση. 
Παρουσιάστηκε δ Θεός καί σήκωσε 
τό χέρι νά τού δείξη τό δρόμο. Καί 
από τήν κίνησή του άστραψε απάνω 
στή γή  μιά φωτεινή γραμμή πού 
οδηγούσε στούς Δελφούς. Χάθηκε 
ό θεός κι’ ό Όρφέας άρχισε νά βα- 
δίζη στο φωτεινό σημάδι. Ξάφνου 
ακούσε γλυκά τραγούδια καί μουσι
κή. Γύρω του, πέρα από τή φωτει
νή στράτα σκοτάδι. Στάθηκε απο
ρημένος. Σταμάτησαν καί ή μουσική 
καί τά τραγούδια. Ξεκίνησε. Πάλι 
άρχισαν. Ψιθύρισε, ευλαβικά: «Θεέ 
μου, όποιος καί νάσαι, μή μ ’ άφίνεις 
από τό χέρι σου». Τότε παρουσιά
στηκε μπροστά του 6 Διόνυσος μέ 
τά θίασο τών σατύρων τον. «Γιατί 
Θρακιώτη πατριώτη Όρφέα, τού 
λέει, έχασες τήν πίστη σου σέ μένα 
καί κάλεσες τον ’Απόλλωνα;» «ΎΗ 
ταν θεέ μου, άποκρίθηκε ό Όρφέας, 
τόσο άγριο τό σκοτάδι» «Δέν γνω
ρίζεις, λοιπόν, είπε ό θεός, δτι καί 
στο πιο βαθύ σκοτάδι, δταν είναι 
αναμμένο μέσα σου τό φώς τής γνώ
μης πορεύεσαι αλάθευτα;» Είναι 
τόσο αδύνατος θεέ μου, συχνά ό άν
θρωπος άποκρίθηκε 6 Όρφέας. «Τό
τε θά σού δώσω καί μιά ακόμη δύ
ναμη, είπε 6 Διόνυσος καί τοΰ έδωσε 
τον αυλό τον. Πορεύου καί ή τέχνη 
θά σού ξαναδίνη τό θάρρος δποτε 
τό χάνεις. «Καί πορεύτηκε στούς 
Δελφούς, ό Όρφέας, μέ τήν αγάπη 
καί τών δύο θεών. Μέ τό ’Απολλώ
νιο φώς πού συμβολίζει τήν ηθική 
πληρότητα, τήν αρμονία καί τήν 
πνευματική ανάταση στον ειρηνικό 
χώρο τής ανθρωπιστικής παγκοσμιό
τητας. Καί τον Διονυσιακό αυλό 
πού υποδηλώνει τό δημιουργικό πά
θος, τή μεταστοιχείωση τής ζωής 
σέ τέχνη καί τή βιοτική τέρψη.

1Ηταν ένα σφιχταγκάλιασμα τοΰ 
πνευματικού μέ τό υλικό στοιχείο. 
τΗταν ό ελληνικός ’Ανθρωπισμός 
δπως τον έξέφρασε τό Δελφικό ’Ιδε
ώδες καί άποτέλεσε τή φιλοσοφική 
αυθεντία τού κοινωνικού λόγου. Τον 
συγκροτούν ή ελεύθερη έρευνα πού 
ξεκινώντας απ’ τήν ηθική αυτογνω
σία εκτείνεται σ’ δλα τά εγκόσμια 
φαινόμενα. Ό  Σωκράτης έλεγε σχε
τικά: «’Αφού δέν μπορώ, κατά τό
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Δελφικό γράμμα, νά γνωρίζω τον 
εαυτό μου, μοϋ φαίνεται γελοίο νά 
ερευνώ τα άλλα πράγματα». Ή  
γενική μετριοπάθεια, πού πραγμα
τώνει την βιοπνευματική πραότητα 
εις την κοινωνική άδελφωσύνη. Ή  
συνειδητή ευθύνη, πού αποκλείει τό 
κοινωνικό πάθος, τη διακινδννευση 
τής ζωής, τό φανατισμό. 'Ο ελλη
νικός ’Ανθρωπισμός είδε όλους τούς 
λαούς ώς έναν άνθρωπο καί όλους 
τούς ανθρώπους ώς ένα λαό.

ΓΟ Ρωμαϊκός κύαμος προχώρηΟε 
σε μια ειδική δικαιοπλαστική λει
τουργία τού ’Ανθρωπισμού με σκο
πό την εφαρμογή του καί ώς νομι
κής επιταγής τής πολιτείας. Στην 
πλατεία θεώρηση τού καιρού ψίγμα- 
τα μόνο κοινωνικών αποτελεσμά
των διαπιστώνουμε. Την ανθρωπι
στική ιδέα θά συναντήσουμε πάλι 
στον χριστιανισμό καί μαύτόν στον 
Βυζαντινό ’Ανθρωπισμό πού υπήρ
ξε τό υπόβαθρο γιά τή νεώτερη έκ
φραση τού όρου, μέ τήν ’Αναγέν
νηση, μέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
’Από τότε διακινείται ώς φιλοσο
φικό ιδεώδες σ’ όλα τά νεώτερα 
κοινωνικοπολιτικά συστήματα. Καί 
πάντα μέ βάση τή Δελφική ανθρω
πιστική αντίληψη, πού σε κάθε περί
πτωση βλασταίνει σάν ένας πάντα 
ζωντανός σπόρος στο κοινωνικό υπέ
δαφος τής ανθρωπότητας.

Α Ι  ΠΕΡΝΑΜ Ε στο σύγχρονο 
κόσμο, όπως τον εκφράζουν οι 

νεώτερες κοινωνικές ώρες. Διάχυτο 
σέ όλα τά πλάτη καί τά μήκη τής γής 
τό αίτημα τής άνθρωπιστικής παγ
κοσμιότητας μέ τήν έννοια μιας βιο
τικής ευτυχίας τών λαών μέσα σ’ 
ένα σύστημα ειρηνικής ζωής, ελευ
θερίας καί κοινωνικής δικαιοσύνης. 
’Ιδιαίτερα μάς συγκινεί τούς ’Έ λ
ληνες. Γιατί καί οι τρεις βασικές 
αυτές πολιτιστικές ένορόίσεις πρωτο- 
εΐδαν τό φώς στή γή  μας καί στά
θηκαν υποδομή ολόκληρου τού πολι
τισμού τής άνθρωπότητας. ’Αναρω
τιέται όμωζ κανείς ώς ποιο σημείο 
εφαρμόζεται σήμερα τό σπουδαίο 
αυτό ιδεώδες;

Δέν θά ήτανε παράτολμο νά υπο
στήριξή, ότι βρισκόμαστε στο κα
τώφλι μιας νέας ιστορίας τής άν
θρωπότητας ουσιαστικά απομακρυ
σμένης από πολλά παλιά κριτήρια 
καί αξιολογικά δεδομένα. Ό  καιρός 
μας αποτελεί μιά οριακή τομή, πού 
τελειώνει στά χείλη της ένα πλήθος 
παλιών πίστεων καί ιδεωδών. Κι

από τά ίδια σημεία ξεκινούν κάποιες 
νέες μορφές ζωής πού διαγράφον
ται μέσα σ’ ένα ασύγκριτο κόσμο τε
χνικών καί πνευματικών κατακτή- 
σεων μέ απρόβλεπτες διαστάσεις.

Ή  ιστορία τής άνθρώπινης τεχνο
λογίας έκλεινε, ώς πριν από λίγα 
μόλις χρόνια, τον κύκλο της σέ με
ρικά επιτεύγματα, πού σήμερα είναι 
ξεπερασμένα. Ή  καταπληκτική α
κτινοβολία τής άτομικής ενέργειας 
άνοιξε ένα καινούργιο ιστορικό «στά
διο δόξας» τής άνθρωπότητας πού 
γιά τήν έκτασή του θά ήταν παρά
τολμη κάθε προφητεία. Μέσα σ’ 
αυτή τή ριζική αναθεώρηση τών 
επιστημονικών καί τεχνολογικών δε
δομένων είναι εύλογη μιά αντίστοι
χη ανακατάταξη καί τών πνευμα
τικών δεδομένων: Καί γεννιέται γιά 
μιά ακόμα φορά, τό παλιό ερώτημα 
Ή  εποχή μας είναι, τάχα, μιά άπο- 
θέωση τής τεχνικής; Στο κέντρο 
της λειτουργεί μιά πολύπλοκη μη
χανή πού αποτελεί τό βασικό μήνυ
μα καί σύμβολο ενός «άλλου» πολι
τισμού; ’Αληθινά δημιουργεΐται ή 
εντύπωση ότι μπροστά σ’ όλες αυτές 
τις κατακτήσεις τής μετατεχνικής 
τού εικοστού αιώνα, δ άνθρωπος στέ
κεται μέ τήν αίσθηση ότι ή ύλη τεί
νει νά ξεπεράση τό πνεύμα, νά ύπερ- 
κεράση όλες εκείνες τις παλιότερες 
θέσεις πού εξέφραζαν απάνω στή 
γή ένα δοκιμασμένο άνθρωπιστικό 
σύστημα ηθικών καί φιλοσοφικών

■

αξιών. ’Αμεσότατα αυτό γίνεται 
άντιληπτό στήν περιοχή τής τέχνης. 
"Ολα τά καλλιτεχνικά σημάδια τού 
καιρού μας είναι βαθύτατα διαπο- 
τισμένα απ’ αυτή τήν ανησυχία. Ζη
τώντας νά άποτυπώσουν τό χρόνο 
σταματούν σ’ ένα υλιστικό νόημα 
τής ζωής πού δέν εκφράζει παρά 
μόνο τό εξωτερικό της περίγραμμα, 
χωρίς καμμιά διαβάθυνση στήν ου
σιαστική της συγκρότηση.

"Ομως καί ή εντύπωση καί ή ανη
συχία, πρέπει αμέσως νά τό πούμε, 
είναι φοβερά λάθη. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ αποτελούν μιά χονδροειδή παρα
νόηση τού αιώνα μας. Τό γεφύρωμα 
τού ουρανού μέ τή γή, πού κατώρ- 
θωσε ή σύγχρονη τεχνική, δέν έχει σέ 
καμμιά περίπτωση τήν έννοια μιας 
αποστασίας από τό άνθρωπιστικό 
πνεύμα πού αποτελεί τή βάση τού 
πολιτισμού. ’Αντίθετα μέσ’ άπό 
ολόκληρη τήν τεχνολογική πορεία 
τού καιρού μας ξεπηδάει, προς τι
μή του, μιά βαθύτατη ενλάβεια στά 
δοκιμασμένα άπ’ τό χρόνο ανθρωπι
στικά ιδεώδη. Πλήθος σημάδια μάς 
τό φανερώνουν. ’Ακόμα κι αυτό τό 
όνομα τού θριαμβευτικού διαστημο
πλοίου πού έκαμε αυτό τό εκπλη
κτικό διαστημικό γεφύρωμα καί 
έφερε τον άνθρωπο στή σελήνη, απο
τελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα 
αυτής τής μνήμης. Είχε τό άνομα 
«’Απόλλων» γιά νά συμβολίση τήν 
ειρηνική προσπάθεια καί τήν αν
θρωπιστική ανάταση προς τό φώς 
καί τήν πανανθρώπινη συντροφικό
τητα, πού συμβόλιζε ή ’Απολλώνια 
Δελφική ’Ιδέα. Τό γεγονός δέν είναι 
τυχαίο. Μπορεί νά ψάχνη πυρετικά, 
ό άνθρωπος, νά βρή ένα γοητευτικό 
μύθο νά τού απεικόνιση τις νεώ
τερες κατακτήσεις, άλλ’ αυτό δέν 
σημαίνει πώς λησμονά τον εαυτό 
του. Τον παλιό καί πάντα νέο ιδεα- 
λιστικό εαυτό του, όπως ξεκίνησε 
άπ’ τήν ιερή Ελλάδα καί άποτυπώ- 
θηκε στά μεγάλα πνευματικά δη
μιουργήματα τών αιώνων, πού συν
θέτουν καί τήν αληθινή του προσω
πικότητα. ’Ανεβαίνει στο διάστημα, 
περιπατά στο χάος, πατάει τό πόδι 
στο φεγγάρι καί γυρίζει προσκυνη
τής τών συμβόλων πού τον συνδέουν 
μέ τήν πνευματική του παράδοση. 
Ξαναφέρνει στή μνήμη του τήν κλη
ρονομιά τού πολιτισμού. Καί στα
ματάει μπροστά στο μεγαλείο τής 
ανθρωπιστικής παγκοσμιότητας, πού 
αποτελεί καί τό διαχρονικό μεγα
λείο του.
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B i n  K R I

Κ Ο Ι Ν Ο Ν Ι Σ ί η Ο Σ
‘ Υ π ό  Γ. Μ Π Ο Ζ Ω Ν Η *

Η ΓΝΗΣΙΑ δημοκρατία είναι ύφος ζωής 
καί ότι τό νόημα καί ή άξια της έδρά- 
ζεται στον κοινωνισμό τής κοινότη- 

τος. Αυτή έμπεριέχει πλέγμα αξιών, πού 
δημιουργούν κοινωνική ατμόσφαιρα υ
γείας καί τάσεως πρός τό καλύτερο. Ή  
δημοκρατία προϋποθέτει ούσιωδώς τόν 
έξανθρωπισμό τοϋ άνθρώπου.

Ά λλ’ όπως καί τότε είχαμε αναφέρει, 
ή άντίρρησις σέ τούτη τήν θέσι είναι πολύ 
εΰκολη. Θά μπορούσε ένας νά μάς πή ότι 
αύτά πού γράφετε είναι ωραία, άλλ’ έγγί- 
ζουν τήν χώρα τοϋ όνείρου· όχι μόνο άπέ- 
χουν άπό τήν πραγματικότητα, άλλά καί 
δέν γίνονται». «Ή  βία διαμορφώνει τήν 
ζωή καί αύτή υπαγορεύει τήν ιστορία».

Η ΒΙΑ είναι πραγματικότης τής ζωής. 
Ξεκινά άπό τόν πρωτόγονο καί φθά
νει στις ήμέρες μας. Τήν βρίσκομε 

στήν παλαιολιθική έποχή νά ύπάρχη μέ 
φυσικότητα. Τήν συναντάμε στούς συγ
χρόνους, άλλ’ είναι άφύσικη. Σ’ αύτή τήν 
ειδοποιό διαφορά βρίσκεται ή διαφωνία 
μας μέ τόν διαφωνούντο άναγνώστη.

Δέν άρνούμεθα τήν πραγματικότητα 
τής βίας. ’Αλλ’ άρνούμεθα τό μομοπώλιο 
καί τήν λειτουργικότητα της μέσα στόν 
σύγχρονο κόσμο. Στόν πρωτόγονο ήτο 
σύμφωνη μέ τά πράγματα. Τό ένστικτο 
τής αύτοσυντηρήσεως καί ό άρχέτυπος 
τής έπιβολής τόν ώθοϋσαν νά ύπερνικήση 
τις δυσκολίες καί νά κυριαρχήση στό φυ
σικό περιβάλλον. Ά λλ’ ή βία μέσα στόν 
πολιτισμό άποτελεί άντίφασι.

Ό  Αισχύλος στόν «Προμηθέα Δεσμώ
τη» άρχίζει μέ μία άριστουργηματική ει
κόνα. 'Ο Ήφαιστος μέ τά μηχανκά σύνερ
γά του έτοιμάζεται νά προσδέση τόν Προ
μηθέα πάνω στόν βράχο. Λυπεϊται γιά τό 
κατάντημα τοϋ εύεργέτου τών άνθρώπων, 
άλλά καί δικαιολογείται γιά τις «άρρηκτες 
πέδες» πού κατασκεύασε μέ τό έπιχείρημα, 
ότι είναι υποχρεωμένος νά υποτάσσεται 
στήν έξουσία τοϋ Διάς.

Αύτήν ό Αισχύλος αισθητοποίησε μέ 
τρόπο άληθινά δραματικό. Δίπλα στόν 
"Ηφαιστο στέκουν τό Κράτος καί ή Βία 
ώς υπερφυσικά όντα. Τό Κράτος δείχνει 
άδιαλλαξία, τραχύτητα, σκληρότητα. Πε-

ριφρονεΐ τούς συναισθηματισμούς τοϋ 
χαλκουργού θεοϋ καί έγκωμιάζει τό κΰρος 
τοϋ Διός, πού εδράζεται στήν ώμή δύναμι· 
«έλεύθερος γάρ οϋτις έστί πλήν Διός» 
(στίχ. 50).

Ή  «Βία» στέκει άκίνητη. Δέν έκφέρει 
γνώμην, δέν μετέχει στήν συζήτηση δέν 
υπερασπίζεται κάν τις άπόψεις τοϋ Διός. 
Άφίνει τόν Ήφαιστο νά έκφράζη τις άνό- 
ητες καί γελοίες δικαιολογίες του. Ή  
«Βία» δέν μιλά· π ρ ά τ τ ε ι ,  χ ω ρ ί ς  ν ά  
έ ρ ω τ ά ,  γ ι α τ ί  μ ι σ ε ί  τ ό ν  δ ι ά 
λ ο γ ο .

Ό  γνήσιος πολιτισμός δέν αρχίζει μέ 
τήν μεταμόρφωσι τής πέτρας σέ φονικό 
όργανο, όπως γράφουν πολλοί, άλλά μέ 
τήν θέωσί της σέ άγαλμα. Ό  Θρασύμαχος 
περιφρονεΐ τόν Σωκράτη, γιατί πιστεύει 
πώς ή βία διαμορφώνει τόν «πολιτισμό» 
καί δημιουργεί τις κοινωνίες.

Ό  Πώλος διαφωνεί μέ τόν Σωκράτη, 
γιατί βρίσκει πώς ή βία συνοικεί μέ τήν 
ευτυχία. Κλασσικό καί πειστικό, γι’ αυ
τόν, παράδειγμα άποτελεί ό βίος τοϋ βασι- 
λέως τής Μακεδονίας ’Αρχελάου. Δέν 
ύπελόγισε τίποτε, δέν φοβήθηκε τίποτε· 
οΰτε τύψεις οϋτε ήθος ούτε νόημα άρετής 
καί ήθικό χρέος. Κι όμως, κατά τόν Πώλο, 
πρόκοψε καί ευτύχησε.

Τήν θέσι αύτή πολλοί άπό τούς στοχα
σιάς τών Νεωτέρων Χρόνων καί τής έπο- 
χής μας ύποστηρίζουν. Ό  Hobbes σάν 
κύρια προϋπόθεσι τοϋ άνθρώπου βρίσκει 
τήν μαχητικότητα. ’Αγωνίζεσαι νά βελ- 
τιώσης τήν θέσι σου- έτσι πολεμάς τόν 
άλλο. Ή  ουσία έπομένως τής πολιτείας, 
θά μάς πή ό Machiavelli, είναι ή βία. 'Ο 
ήγεμών ζητεί τήν δυνατότητα, αποβλέπει 
στήν πράξι, πού έμπεδώνει καί έπεκτείνει 
τήν έξουσία. Έπομένως δέν υπάρχουν ή- 
θικά μέτρα στήν άποτίμηση τών πραγμά
των. Καθείς μέσα στήν ζωή έπιζητεϊ τήν 
δύναμι καί ό ήγέτης δέν μπορεί ν’ άποτε- 
λή έξαίρεσι. Αυτός τουλάχιστον μοχθεί 
γιά λογαριασμό τοϋ κράτους!

’Αργότερα ή θεωρία θά άναζητήση τήν 
έπένδυσι τής έπιστήμης. Ή  ύπόθεσις τοϋ 
Darwin περί φυσικής έπιλογής καί τής 
έπικρατήσεως τών προσφορωτέρων ιδιο
τήτων στά έμβια όντα θά πάρη τό σχήμα

ουσιώδους έπιστημονικής αρχής. Πολλοί 
στό προσφορώτερο θά βλέπουν τό ισχυ
ρότερο καί ή έννοια τής βιολογίας θά γίνη 
πολύ χρήσιμη γιά τήν έρμηνεία τών κοι
νωνικών φαινομένων.

Ό  Nietzsche στό βασίλειο τοϋ ύπεραν- 
θρώπου του φαντάζεται τό «τέλειο» όν, 
πού είναι άπηλλαγμένο άπό τήν χριστιανι
κή μειονεξία, έλεύθερο άπό τήν χίμαιρα 
τών άρετών τών άδυνάτων, πού προσπα
θούν νά έπιβιώσουν μέ τά άλλότρια ένδύ- 
ματα τής συμπάθειας, τής ταπεινοφροσύ
νης καί τής υπομονής. Ή  ζωή είναι άγών, 
ό άγών ένέχει βία καί οί βιασταί έπικρα- 
τοϋν γιατί αύτοί άξίζουν νά έπικρατοϋν.

Άπό τέτοια φιλοσοφική θέσι μπορείτε 
νά διαμορφώσετε πολλές παραλλαγές. Ό  
Spann μέ τήν όργανικολογική θεωρία του 
πιστεύει ότι όλο έχει πιό πολλή άξια άπό 
τό μέρος. Τό όργανο δέν έχει αυτοτέλεια, 
άλλά νοείται μόνο ώς υπηρετικό τοϋ ορ
γανισμού. Ά ρα τό άτομο ζή καί προοδεύει, 
γιά νά ύπηρετή τό σύνολο. Άλλά τά έμ
βια όντα άκολουθοϋν βιολογικούς νόμους· 
έπομένως τό άτομο στήν ουσία δέν έχει 
ελευθερία, άλλ’ υπάρχει γιά νά ύπηρετή 
τό κράτος.

Στόν ώμό άνταγωνισμό στηρίζονται οί 
κοινωνιολογικές άναλύσεις τοϋ Pareto. 
Κατ’ αύτόν, οί «έκλεκτοί» άποβάλλουν 
τό προσωπείο τών άξιολογικών άποτι- 
μήσεων καί ήθικών υποχρεώσεων, μηχα
νεύονται τεχνάσματα, δικαιώνουν τήν βία 
καί άποβλέπουν στήν άπικράτησι. Ή  
θεωρία τοϋ Gobineau έδράζεται στήν υπε
ροχή τής λευκής φυλής, πού τήν θεωρεί 
άνώτερη άπό τις άλλες καί πιστεύει πώς 
οί άσθενέστεροι είναι φτιαγμένοι νά ύπε- 
ρετοϋν τούς ΐσχυροτέρους.

Τέτοιες θεωρίες καί άλλες, πού οικο
δομή θη σαν πάνω σ’ αυτές, άπογυμνώνουν 
τόν πολιτισμό καί άπορφανίζουν τά κράτη 
άπό τόν κοινωνικό τους όπλισμό. Αύτά 
έσωτερικά τείνουν στήν διάλυσι κι έξω- 
τερικά πορεύονται πρός τούς πολέμους, 
πού ή βία άποτελεί τήν ουσίαν των. Πολε
μώ σημαίνει ότι προσπαθώ νά ύπερισχύ- 
σω πάνω στόν άλλο καί νά τοϋ έπιβάλω

* Έ κ τοϋ περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
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τήν δική μου θέλησι. Ό  νοΰς ύπηρετεί 
τήν καταστροφή. Ή  λογική τής βίας μηχα
νεύεται δπλα έξοντώσεως, έπινοεϊ τρό
πους θανάτου, αδιαφορεί γιά τήν πείνα, 
τήν δυστυχία, τϊς άρρώστιες, πού μπορεί 
νά προξενήση στους άντιπάλους.

Μέσα στις πολιτείες τό μονοπώλιο τής 
βίας φέρνει τήν τυραννίδα. Ό  αρχών με
ριμνά, ύποφέρει, άγωνιά νά έπικρατήση 
καί νά έπεκτείνη τήν κυριαρχία του. Δέν 
ένδιαφέρεται γιά τό ήθος τών άνθρώπων, 
άνησυχεΐ γιά τήν ποιοτική τους βελτίωσι, 
τρέμει στήν ιδέα τής παιδείας. Εξορίζει 
ή σκοτώνει τούς ισχυρούς, δημεύει τις πε
ριουσίες τών πλουσίων, υπόσχεται άξιώ- 
ματα στους κόλακες καί τούς ήλιθίους. 
Διαφθείρει καί διαφθείρεται, διότι πιστεύει 
στήν βία καί όχι στήν άρετή.

Ή  βία υπάρχει στήν ιστορία, στήν κοι
νωνία, στήν ζωή, άλλ’ ή ϋπαρξίς της δέν 
άποτελεΐ δικαίωσι. "Αλλο πράγμα ση
μαίνει «υπάρχω» κι άλλο νόημα έχει τό 
«άξίζει νά υπάρχω». Ή  ϋπαρξις αγραμμά
των σέ μία χώρα δέν αιτιολογεί τό φαινό
μενο, άλλ’ άπλώς τό άπισημαίνει. Ή  βία 
δέν συνοικεί μέ τόν πολιτισμό, άλλά τόν 
άποπέμπει καί τόν φυγαδεύει.

Έτσι ή εις άτοπον άπαγωγή μάς όδηγεΐ 
στήν όρθότητα. Μία άλήθεια είναι άλή- 
θεια, άν δέν διαψεύδεται άπό τήν λογική 
ή τά πράγματα. Ή  σύλληψις άπό τόν νοϋ 
ένός ιδεώδους καί ή τάσις πρός πραγμά
τωσή του είναι σύμφωνη πρός τήν άνθρώ- 
πινη φύσι. ’Εντεύθεν ή ϋπαρξις άγραμμά- 
των σέ μία χώρα έπιβάλλει τό χρέος τής 
έκπαιδεύσεώς τους. Τό ιδεώδες άρα τής 
μορφώσεως δέν άποτελεΐ άνάσχεσι, άλλά 
παρότρυνσι γιά πραγμάτωση ”Αν δηλαδή 
οί άγράμματοι δέν γίνουν ποτέ σοφοί, δέν 
έπεται ότι όφείλω νά τούς άφήσω άγραμ- 
μάτους.

Ή  ϋπαρξις τής βίας δέν άποθαρρύνει 
οΰτε άπογοητεύει. Ή  παρουσία της δέν 
άποδεικνύει τήν άξία της. Ή  βία ώς έκφο- 
βισμός μπορεί νά άποτελή συνεκτική ΰλη 
τού συνδέσμου άτόμων, άλλά παράγει 
καρπούς μάταιους. Ό  όχλος, ή μάζα, ή 
άγέλη δέν άποτελούν λύσι. Οί άνθρωποι 
άκοϋνε, όσο φοβούνται καί πειθαρχούν, 
όσο διαρκεί τό άντικείμενο τού φόβου των.

Ό  χαρακτηρισμός τής ειρήνης, τής 
παιδείας καί τής φιλαλληλίας ώς ιδεω
δών δέν άποκλείει τό ένδιαφέρον καί τόν 
άγώνα γιά τήν πραγμάτωσί των. Τά ιδεώδη 
είναι δείκτες πορείας, δέν είναι άρνησις 
τού πραγματικού. ’Αντίθετα ή μελέτη του 
δείχνει ότι ό άνθρωπος έχει τήν τάσι πρός 
κοινωνισμό. Αύτός δέν είναι άπλή σύμ- 
βασις καί συμβίωσις άνθρώπων. Μπορεί 
πολλοί νά ζοΰν μαζί καί νά μή άποτελούν 
κοινωνία. Ή  συγκέντρωσις σέ τόπο, ή 
συνοίκησις, ή ομαδική παρουσία δέν άπο- 
δεικνύουν καί κοινωνισμό.

0 ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ πηγάζει άπό άρχέ- 
τυπη λειτουργία σύμφυτη μέ τήν ψυ
χική ΰπόστασι τού άσυνειδήτου. Ε κ

φράζεται ώς βαθειά άναζήτησις τών άλλων 
άνθρώπων, έμφανίζεται ώς αντίρροπη κί- 
νησις πρός τήν βία, έκδηλώνεται ώς έξι- 
σορρόπησις καί ύπερνίκησις τής υπερβο
λής. Κατά τήν έκφρασί του ό κοινωνισμός 
άφυπνίζει καί παρασύρει συμπαθή συναι
σθήματα, τά όποια έκδηλώνονται ώς λύπη 
γιά τό κακό πού γίνεται, ή ώς χαρά καί έν- 
θουσιασμός γιά τά έμπόδια, πού ύπερνι- 
κώνται, ή γιά τούς σκοπούς πού έπιτυγχά- 
νονται. Σ’ α υ τ ό ν  τ ό ν  ψ υ χ ι κ ό  μ η 

χ α ν ι σ μ ό  έ δ ρ ά ζ ε τ α ι  ή έ ν ν ο ι α  
τ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .

Πάνω σ’ αυτήν οίκοδομείται ή σωστή 
κοινωνία. Ό  Sartre έγραψε πώς «ή κόλα- 
σις είναι οί άλλοι». ’Εμείς θά λέγαμε πώς 
ή κόλασις πηγάζει άπό τήν βία, όταν βλέ- 
πης τούς άλλους σάν μέσα έκμεταλλεύσεως 
καί ύποταγής. Ό  Sartre πλανάται, γιατί 
βλέπει μισή τήν άλήθεια, όπως έπλανάτσ 
παλιά ό Πώλος, όταν θεωρούσε τόν ’Αρ
χέλαο εΰτυχή. Ά λλ’ ή εύτυχία δέν δένε
ται μέ τήν ευδαιμονία. Ή  συσσώρευσις 
πλούτου, ή συγκέντρωσις δυνάμεως, ή 
μέθη τής έξουσίας δέν είναι ένδόσιμο εύ- 
δαιμονίας, άλλά κακοδαιμονίας.

Ή  εύδαιμονία είναι προσωπικό βίωμα, 
πού έχει άφετηρία της τόν κοινωνισμό. 
‘Υπάρχει ό άλλος, μοΰ χρειάζεται ό άλλος· 
άλλ’ αύτός δέν είναι πράγμα πρός κτήσι 
οϋτε αντικείμενο πρός χρήσι, άλλά ζων
τανή ϋπαρξις, πού θέλω νά έπικοινωνήσω 
μαζί της.

Ή  έπικοινωνία άρχίζει μέ τόν λόγο, 
άλλά δέν έξαντλεΐται μ’ αυτόν. Είναι πολύ 
χαρακτηριστικοί οί ρόλοι τού θεάτρου 
τού παραλόγου. Οί ήρωες μιλούν, άλλά 
δέν «όμιλοΰν». Προφέρουν λέξεις, γιά νά 
σπάσουν τήν άνία τους, γιά νά υπερνική
σουν τήν πλήξι τους. Τά λόγια τους έκφρά- 
ζουν τήν ματαιότητά τους, τήν κούφια ζωή 
τους.

Ζοϋν χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό νά κά
νουν κάτι στήν ζωήν τω ν σκοτώνουν μέσα 
των τήν δημιουργικότητα. Έτσι ή διάθε- 
σις γιά κοινωνισμό άποβαίνει άναιμική, 
αδύναμη, ατροφική. Ψελλίζουν λέξεις 
χωρίς περιεχόμενο. Ταλαιπωρούν τούς 
άλλους μέ λόγια. Ζοΰν μέσα στον κόσμο 
κι όμως είναι μόνοι.

Ά λλ’ ό άλλος δέν είναι μιά λεία έπιφά- 
νεια, πού δέχεται τις άντανακλάσεις τού 
έγωισμοΰ σου. Θέλει νά ζήση. Θέλει νά 
πραγματώση. Ή  «πόζα», πού παίρνεις, 
δέν τόν κερδίζει. Ή  άνία, πού δείχνεις, 
δέ>» τόν φέρνει πιό κοντά. Ή  δυστυχία, 
πού αποπνέεις, τόν άπομακρύνει.

"Ετσι ζοΰμε σ’ ένα κόσμο, πού δέν άπο- 
τελεί κοινωνία μέ τήν κυριολεξία τού 
όρου. Κοιτάζομε τήν εύτελή ζωή μας. Κα
τασκευάζομε τόν υλικό βίο μας. Ό ταν εί- 
μεθα άδύνατοι, άγωνιζόμεθα γιά τόν άρτο 
μας. Ό ταν εϊμεθα ισχυροί, άγωνιζόμεθα 
γιά τήν έπικράτησι πάνω στους άλλους. 
Έτσι ή ζωή μας μένει στό έπίπεδο τού 
«λόγου» ώς όμιλίας καί όχι ώς λογικής 
διαρθρώσεως καί αίτιολογήσεως τών πρα
γμάτων.

Ό  άνθρωπος ύποφέρει, διότι δέν ικα
νοποιεί τόν κοινωσμό του. Αύτός δέν υ
πάρχει στό sex μέ τό σύγχρονο νόημα. 
Ή  σχέοις τών φύλων έγινε σχέσις υποβο
λής καί έπιβολής. Παίρνει τό σχήμα τού 
τρίπτυχου- έπιθυμώ, θέλω, ύποτάσσω. 
Ά λλ’ ό κατακτητής δέν είναι κι ό νικητής. 
Ή  πορνογραφία δείχνει τήν κενότητα, 
γεμίζει τις τσέπες τών έπιτηδείων, δέν 
δίνει λύσεις κοινωνισμοΰ.

Ό  κοινωνισμός ύπερβαίνει τήν συναι- 
θηματικότητα. Τήν χρησιμοποιεί σάν 
μοχλό, άλλά δέν ταυτίζεται μαζί της. Ά ν  
λέμε αναίσθητο ένα παιδί, πού άδιαφορεϊ 
καί περιφρονεϊ τήν μητέρα του, δέν λέμε 
πετυχημένη τήν μάνα, πού βλέπει τις πρά
ξεις τού παιδιού της κάτω άπό τό πρίσμα 
τής φυσικής της άγάπης. Ό  συναισθημα
τισμός γίνεται άντικοινωνικός, γιατί διεκ- 
δικεϊ άλλότρια θέσι. Αντίθετα, ό κοινω- 
νισμός παίρνει χαρακτήρα ύγείας, όταν

συνδέεται μέ κοινωνικά συναισθήματα, 
πού προετοιμάζουν γιά τήν δημιουργία.

’Εντεύθεν πραγμάτωσις τού κοινωνισμοΰ 
δέν σημαίνει άσκοπη δραστηριότητα, 
άλλά σημάδευσι σκοπών, πού δέν ώφε- 
λοΰν τόν ένα, άλλά τούς πολλούς ή έστω 
τούς περισσοτέρους. Σκοποί, πού άλα- 
ζονεύουν καί υψώνουν τό έγώ σέ αύτοκο- 
λακεία, δέν νοούνται. Ακόμη καί οί άτο- 
μικοί σκοποί πρέπει νά όδηγοΰν στόν κοι- 
νωνισμό. Ό  φοιτητής τής παιδαγωγικής 
έπιστήμης δείχνει ότι έργάζεται γιά λογα
ριασμό του, άλλά στό βάθος έτοιμάζεται, 
γιά νά βοηθήση τά παιδιά νά άναπτύξουν 
τήν προσωπικότητά των.

Κριτήρια έπομένως τού όρθοΰ κοινω- 
νισμοΰ είναι ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α  καί ή β ε λ- 
τ ί ω σ ι ς  τ ώ ν  ά λ λ ω ν .  Ή  έλευθερία 
δέν είναι χίμαιρα, τόξεύσις τού άδυνάτου, 
καταφυγή στό όνειρο καί στήν φαντασία. 
Όπως ό άνθρωπος βρίσκεται μέσα στά 
όρια τού χώρου καί στήν νομοτέλεια τού 
χρόνου, έτσι καί ή έλευθερία του δέν είναι 
άπόλυτη. Δέν είναι άπουσία άνάγκης, άλλ’ 
ύπερνίκησις άνάγκης. Δέν είναι άσυδοσία, 
άλλ’ οϋτε φραγμός.

Μέ τήν γνήσια έλευθερία δίνω εύκαι- 
ρίες καί άφορμές στόν άλλο νά πραγμα- 
τώνη τόν άληθινό έαυτό του. Τούτο πάλι 
σημαίνει ότι ό γονεύς ή ό παιδαγωγός δέν 
έχουν τό δικαίωμα νά  β ι ά σ ο υ ν  τήν 
καλυτέρευση τού παιδιού. Ά λλο νόημα 
έχει ή βία ώς άναντίρρητη έπιβολή πάνω 
στόν άλλον καί άλλη σημασία έχει ή πει
θώ καί ή ένθάρρυνοις τού άλλου, ώστε ν ά 
θ έ λ η καί ν ά  δ ύ ν α τ α ι  (αύτός ύπεύ- 
να) νά πράττη αύτά, πού θεωρεί όρθά. 
’Εντεύθεν έ λ ε υ θ ε ρ ί α  ε ί ν α ι  άξ ι ο-  
λ ό γ η σ ι ς  σ κ ο π ώ ν  κ α ί  δ υ ν α τ ό -  
τ η ς  π ρ α γ μ α τ ώ σ ε ω ς  τ ο ύ  κ α λ υ 
τ έ ρ ο υ .

Άλλά τό καλύτερο έμπλέκεται στόν 
χώρο τής αυθαιρεσίας. Ό ,τ ι άρέσει σέ 
μένα δυσαρεστεΐ τόν άλλο. Αύτό πού θαυ 
μάζει ό ένας άπορρίπτει ό άλλος. Ά λλ’ 
άν ή ύποκειμενικότης άποτελή φαινόμενο 
τής ζωής, αυτή δέν έξισώνεται μέ τήν συ- 
νόλη πραγματικότητα. Ή  ορθή χρήσις 
της συντελεί στήν ποικιλία, φαινόμενο 
φυσικό τής κοινωνικής ζωής. Ή  ύπερβο- 
λή της καταποντίζει στόν μηδενισμό καί 
τήν μόνωσι, πού όμως είναι άπαξίες.

Όρθή χρήσις τής ύποκειμενικότητος 
σημαίνει καθορισμό τών ορίων της. Ή  
δική μου πνευματική άνάπτυξις δέν θά συν- 
τελεσθή εις βάρος τού άλλου, άλλά πρός 
όφελος τού άλλου. Τούτο σημαίνει έκ- 
μηδενισμό τής βίας, άφοΰ αυτή περιστέλ
λει τις δυνατότητες τού άλλου γιά τήν πρα- 
γμάτωσι τής δικαιοσύνης. Καθείς δικαι
ούται νά προστατεύση τήν ύγεία του, νά 
μορφώση τήν ψυχή του καί νά άναζητήση 
ένα έπάγγελμα.

Άλλά καί οί τρεις αυτές άξιες προϋπο
θέτουν κοινωνική άτμόσφαιρα, δηλαδή 
ϋπαρξι παραγόντων, πού συντελούν στήν 
σωματική καί ψυχική άνάπτυξι καί διάπλα- 
σι τού άνθρώπου. Ή  ϋπαρξις έπομένως 
καί ή άνθησις τής οικογένειας, τού σχο
λείου καί έλευθέρων πολιτιστικών ομάδων 
άποτελούν γνήσιους κοινωνικούς σχημα
τισμούς έπιβιώσεως καί άνανεώσεως τού 
πολιτισμού.

Δέν βρέθηκε τό ύποκατάστατο τής οι
κογένειας. Πάσχισαν νά τήν χτυπήσουν 
άλλοι σάν άστική συνήθεια καί άλλοι σάν 
ξεπερασμένο κοινωνικό μόρφωμα, πού 
έπιβάλλει ύποχρεώσεις καί κουράζει
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τΙς εύθΟνες πού απαιτεί. Ίδρυσαν βρεφο
κομεία, έκαναν οικοτροφεία, άλλα καμμία 
δραστηριότης δέν μπόρεσε νά καλύψη τό 
συναισθηματικό καί παιδευτικό κενό άπό 
τήν έλλειψι τής οίκεγενείας. ’Ακόμη δέν 
βρέθηκε ή μηχανή, πού θά μπορέση νά 
άναπληρώση τήν στοργή τής μάννας, πού 
άγρυπνα καί πονά γιά τό παιδί της.

Πήγαν νά ύποκαταστήσουν τήν άγωγή 
μέ τούς μηχανικούς διδασκάλους. Κατέ
φυγαν στούς ήλεκτρονικούς έγκεφάλους. 
'Αντλησαν πληροφορίες, δέν έσχημάτι- 
σαν γνώσεις ούτε έβαλαν γνώσι. Περιφρό- 
νησαν τόν δάσκαλο. Τόν έβαλαν στις κα
τηγορίες τών εύτελών έπαγγελμάτων. Έ 
κτισαν κτίρια, δέν έκαναν παιδεία. Κατα
σκεύασαν μηχανές, δέν έφτιαξαν άνθρώ- 
πους. Κήρυξαν τόν έγκυκλοπαιδισμό, δέν 
έδωσαν μόρφωσι, πού είναι σμίλευμα τής 
ψυχής νά βρή καί νά πλάση τόν έαυτό της 
σύμφωνα μέ τά σωστά μέτρα καί τήν άξια 
της.

’Αργοπεθαίνουν οί κοινωνικές όμάδες 
κι άργοπεθαίνει ό πολιτισμός. Χάνομε τόν 
άληθινό κοινωνισμό, πού ωριμάζει μέ τήν 
άγάπη. ’Αγαπώ τόν άλλο σημαίνει ότι συν
τελώ στήν ώρίμασί του Ή  ά γ ά π η  
μ ο υ  ξ ε χ ε ι λ ί ζ ε ι  κ α ί  π ρ ο σ φ έ -  
ρ ω. Κριτήριο τής γνησιότητάς της είναι 
ή ΰποχώρησις τού δικού μου έγωισμοϋ 
μπρος στήν πρόοδο καί έπιτυχία τού άλ
λου. Ή  κορύφωσις τής γνησιότητος τής 
τής άγάπης βρίσκεται στήν θυσία τού έ- 
λευθέρου χρόνου μου, τών κτήσεων καί 
τών κατακτήσεων, άκόμη καί τής ιδίας 
μου τής ζωής, γιά νά πραγματωθοΰν οί 
μεγάλες άξιες μέσα στήν κοινωνία.

Η ΕΠΟΧΗ μας μιλάει γιά τήν βία, 
ένώ έπρεπε νά μελετά τόν κοινωνι- 
σμό. Ή  βία είναι ώμή δύναμις, πρα- 

γμάτωσις τυφλής άνάγκης. Ό  κοινωνι- 
σμός σήμερα άποβαίνει ήρωισμός, διότι 
βούλεται τά μεγάλα καί πραγματώνει τά 
δύσκολα. Βλέπει τόν άνθρωπο, γιά νά ύ
ψωση τόν άνθρωπο. Δέν είναι οΰτοπικός, 
ώστε νά άγνοή τήν ΰπαρξί τού κακού ούτε 
άφελής, ώστε νά πιστεύη δτι τό κακό ύπερ- 
νικάται μέ μηχανικές άλλαγές συστημά
των.

Ό  ά λ η θ ι ν ό ς  κ ο ι ν ω ν ι σ μ ό ς  
ε ί ν α ι  ή ρ ω ι σ μ ό ς ,  γιατί είναι έπα- 
νάστασις. Ό χ ι έξωτερική μεταβολή θε
σμών καί όργανισμών, άλλ’ έσωτερική 
μεταξίωσις, πού άναρρυθμίζει τά πράγμα
τα, άναμετρά τις άξιες, βαθαίνει στό είναι 
τού άνθρώπου καί άνακαλύπτει τό πνεύμα.

Τέτοια άνακάλυψις είναι άληθινή έπα- 
νάστασις, γιατί μεταθέτει τήν εύθύνη άπό 
τούς ώμους τών άλλων στόν έαυτό μας, 
γιατί χαρίζει μία καινούργια δρασι πρός 
νέους όρίζοντες, πού ξεσκεπάζει τό μέ
γεθος τών πραγμάτων καί όδηγεϊ στήν 
γνώσι, δτι τό κακό κτυπιέται μέ ά γ ώ ν α 
καί δτι ή ευδαιμονία πηγάζει άπό τό εύρος 
τού άγώνος αυτού.

Τό έγώ ώς πρωτόγονο μένει άναξιοποί- 
ητο. Τό έγώ πού βρίσκει τό σύ γεμίζει κα
λοσύνη. ’Ανακαλύπτει μέσα στό σύ τις 
άξιες, πού καί αύτό πραγματώνει. Ή  
προσπέλασις δέν είναι μόνο όμιλία, άλλά 
μέθεξις ψυχής μέ ψυχή. Ή  κοινότης τού 
ιδανικού είναι κοινότης ζωής. Ό  ά ν- 
θ ρ ω π ο ς  β ι ώ ν ο ν τ α ς  τ ι ς  μ ε γ ά 
λ ε ς  ά ξ ι ε ς  γ ί ν ε τ α ι  ε ύ δ α ί μ ω ν ,  
γ ι α τ ί  μ ε τ έ χ ε ι  σ τ ή ν  ά γ ά π η ,  
π ο ύ  ε ί ν α ι  ό Θ ε ό ς .  «Εί άρα γε ψη- 
λαφήσειε αύτόν καί εΰροι».

Γ Ρ Α ΦΕ Ι  0 ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ κ. κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΟ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΝ 
ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
Γ ύ μ νο ι κα ι τε τρ α χ η λ ισ μ έ ν ο ι οί κ α τά  κ ό σ μ ο ν  σοφ οί, 

ά ττεγ υ μ νω σ α ν π α ν τ ό ς
ά νω τέρ ο υ  ιδ α ν ικ ο ύ  κα ί δ ιά  τ ή ς  π ε ρ ιφ ρ ο ν ή σ ε ω ς του  

φ όβου το υ  ΘεοΟ ώ δή-

γ η σ α ν  τ ή ν  ά νθ ρ ω ττίνη ν σ υ ν ε ίδ η σ ιν  ε ις  χρεω κοττίαν

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ’Αρχιτεκτονική ιδιαι
τέραν φροντίδα καί έπιμέλειαν κατα
βάλλει διά τήν ίσχυράν θεμελίωσιν, 

δι’ ώπλισμένου καί συμπαγούς σκυρο
κονιάματος, οΐουδήποτε σοβαρού έργου, 
πολλώ δέ μάλλον όσάκις ύφίσταται πρό- 
βλεψις τό έργον τούτο ν’ άντιμετωπίση, 
πλήν τής περιπτώσεως τής καθιζήσεως τού 
έδάφους, καί έξωτερικάς πιέσεις άσχέτους 
πρός τό βάρος τής οίκοδομής. Οΰτω, προ- 
κειμένου νά κατασκευασθή μία γέφυρα 
έπί ποταμού, ίσχυροϊ πάσσαλοι έκ τσιμέν
του καί σιδηρού όπλισμοΰ τοποθετούν
ται είς βάθος καί έκτασιν μέ βάσεις άπροσ- 
βλήτους έξ ένδεχομένης υπερβολικής πι- 
έσεως τού ΰδατος. ’Αλλά καί ή κατασκευή 
τού καταστρώματος τής γεφύρας είναι τοι- 
αύτη, ώστε ν’ άνθέξη δχι μόνον είς τήν 
διέλευσιν τών κοινών όχημάτων, άλλά καί 
είς μετακινήσεις βαρέων άρμάτων καί πο
λεμικών μηχανών παντός τύπου κατά τάς 
έμπολέμους περιόδους. Τά πάντα ύπολο- 
γίζονται καί μελετώνται έπί τή βάσει τών 
δεδομένων τής στατικής έπιστήμης καί αί 
άναλογίαι τού έκάστοτε χρησιμοποιουμέ- 
νου ύλικοΰ δομής είναι προσηρμοσμέναι 
άπολύτως μέ τόν προκαθωρισμένον σκο
πόν δν προώρισται τό έργον νά έξυπηρε- 
τήση.

Μέ μίαν τοιαύτην οικοδομήν θά ήδύ- 
νατο νά παραλληλισθή καί ό άνθρωπος 
καί μάλιστα μέ τό εύγενέστερον είδος οί
κοδομής. Καί είναι τώ δντι ό άνθρωπος 
τό εύγενέστερον είδος οίκοδομής, καθό
σον έντός τής ύλης ή όποια θά χρησιμο- 
ποιηθή διά τήν δημιουργίαν τής άνθρωπί- 
νης σωματικής ύποστάσεως πρόκειται νά 
κατοικήση τό Πνεύμα. Σάρξ καί Πνεύμα 
όμως είναι δύο άντίρροποι δυνάμεις, άντι- 
στρατευόμεναι άλλήλαις, αί όποίαι εύρί- 
σκονται είς διαρκή διαμάχην μέχρις δτου 
ή έτέρα ύποταχθή είς τήν άλλην. Ή  μέν

σάρξ έπιθυμεϊ κατά τού πνεύματος, τό δέ 
πνεύμα κατά τής σαρκός. Όμιλοΰντες περί 
σαρκός έννοοΰμεν τόν σαρκικόν λογισμόν, 
τόν περί τά σαρκικά καί ύλικά ρέποντα 
καί τήν ψυχήν τού άνθρώπου έπί τά χείρω 
έφελκύοντα. Ώ ς  άντίπους τής σαρκός έ- 
τέθη άνωθεν τό πνεύμα, ύπό τήν έμπνευσιν 
τού όποιου ή ψυχή πρός τά ύψηλά καί θεία 
έπαίρεται.

’Εντός τής άνθρωπίνης οίκοδομής διε
ξάγεται ούτως άδυσώπητος άγών, σκληρά 
μάχη μεταξύ πονηρών λογισμών καί άγα- 
θών διαθέσεων, ώστε ό άνθρωπος μήτε τό 
κακόν νά δύναται εύχερώς καί άκωλύτως 
νά διαπράξη, άλλ’ ούτε καί τό άγαθόν ευ
κόλως καί άνευ έπιμόνου προσπάθειας νά 
έπιτελέση. Καί τοσοΰτον καθίσταται εύ- 
κολωτέρα ή πρός τό μέν ροπή, δσον ή πρός 
τό έτερον άντίδρασις βαίνει έξουδετερω- 
θείσα καί κατανικηθεϊσα. Ένώ δέ τά έργα 
τής σαρκός είναι κατ’ έξοχήν καρποί τού 
άνθρώπου, ώς έξ έλατηρίων καθαρώς σαρ
κικών προερχόμενα, τά έργα τού πνεύμα
τος, τά όποια άπαριθμεί ό άπόστολος Παύ
λος έν τή πρός Γαλάτας έπιστολή του (ε- 
22-23), είναι καρποί δχι μόνον τής βουλή- 
σεως καί τής ήμετέρας έπιμελείας, άλλά 
καί τής συνέργειας τού θείου παράγοντος. 
Διότι «ού τού θέλοντος ούδέ τού τρέχοντος, 
άλλά τού έλεοΰντος Θεοΰ»(Ρωμ. θ' 16). 
Καί πρώτος καρπός τού πνεύματος είναι ή 
άγάπη, ή προκαθημένη, ούτως είπείν, πα
σών τών χριστιανικών άρετών. Ή  άγάπη 
θά μάς φέρη τήν χαράν, τήν ειρήνην, τήν 
μακροθυμίαν, τήν χρηστότητα, τήν άγαθω- 
σύνην, τήν πίστιν, τήν πραότητα, τήν έγ- 
κράτειαν καί πάν δ,τι τέλειον καί εύάρε- 
στον τώ Θεώ.

Τοιοΰτον προβάλλει τό πρότυπον τού 
σαρκικού καί πνευματικού οικοδομήμα
τος, τό όποιον λέγεται άνθρωπος. Καί διά 
τήν εύστάθειαν ένός τόσον εύγενοΰς καί
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πολυσυνθέτου Εργου χρειάζονται σοφοί 
αρχιτέκτονες, οί όποιοι νά θέσουν τόν 
προσήκοντα θεμέλιον λίθον καί νά προσ- 
δώσουν εις τήν δλην ΰπόστασιν τό «καθ’ 
όμοίωσιν» πρός τόν Δημιουργόν τοΟ παν
τός. Ή  προσοχή τοϋ άρχιτέκτονος θά είναι 
έτι μεγαλυτέρα προκειμένου νά οίκοδομή- 
ση μίαν χριστιανικήν προσωπικότητα, έν 
τή όποίμ ή σάρξ έσταυρώθη μετά τής άν- 
θρωπίνης φύσεως τοϋ Χριστού καί έθανα- 
τώθη έν αυτή πάσα Επιθυμία καί άμαρτω- 
λός διάθεσις. Διά μίαν τοιαύτην οικοδο
μήν, βαπτισθείσαν έν Χριστώ καί άνακαι- 
νισθεϊσαν διά τοϋ αίματος τοϋ Κυρίου, τό 
κυριαρχούν υλικόν πρέπει νά είναι καθα- 
ρώς πνευματικόν, ώστε τό Εργον τοϋ Πνεύ
ματος νά είναι άνεπηρέαστον πάσης σαρ
κικής Επιρροής· «Εί ζώμεν πνεύματι, 
πνεύματι καί στοιχώμεν», λέγει ό θείος 
Παϋλος (Γαν. ε' 25).

1. Ή  κατά κόσμον σοφία άνίκα- 
νος νά δώση σοφούς άρχιτέκτο- 
νας διά τήν θεμελίωσιν τοϋ αν
θρωπίνου οικοδομήματος.

’Απευθύνομαι πρός πάντας τούς καλής 
πίστεως έρευνητάς τής μέχρι των ήμερών 
μας συσσωρευθείσης άνθρωπίνης σοφίας 
καί τούς παρακαλώ νά μάς εϊπουν, άν ή 
σοφία αϋτη συνετέλεσεν εις τήν καλώς νο 
ουμένην εύτυχίαν τοϋ άνθρωπίνου γένους 
καί είς τήν έν γένει έξύψωσιν τής ηθικής 
στάθμης καί τών αισθημάτων τοϋ άνθρώ- 
που. "Αν έξαιρέσωμεν φιλοσοφικός τινας 
δοξασίας, έφ’ ών ή πίστις πρός τόν άγνω
στον Θεόν έπέχυσε φώς, πάντα τά λοιπά 
προϊόντα τής άνθρωπίνης σκέψεως ή ού- 
δέν προσέφεραν είς τήν άληθή γνώσιν, ή 
συνετέλεσαν είς τήν Ετι μεγαλυτέραν συσ- 
κότισιν τής άληθείας καί ώδήγησαν τόν

κόσμον είς πλήρη σύγχυσιν. Εϊμεθα μνή- 
μονες τής έξαιρέτου συμβολής είς τήν άνόρ 
θωσιν τοϋ άνθρώπου αρχαίων τινών Ε λ 
λήνων φιλοσόφων καί ΐδίςι τοϋ Σωκράτους, 
τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Άριστοτέλους, είς 
τά συγγράμματα τών όποιων ύπάρχουν 
σπέρματα αληθειών θαυμαστής λάμψεως 
καί στιλπνότητος. Ά λλ’ έπί τή βάσει όλων 
τούτων καί τών μεταγενεστέρων Ιδεών τοϋ 
άνθρωπίνου νοΰ δέν κατέστη δυνατόν νά 
δημιουργηθή ή άνωτέρα Εκείνη ήθική 
άτμόσφαιρα, ήτις θά Εξύψωνε τόν άνθρω
πον μέχρι τοϋ Δημιουργού του καί θά έκή- 
ρυττε μεταξύ τών άνθρώπων όλης τής οι
κουμένης τήν άγάπην, τήν είρήνην καί τήν 
άδελφότητα, έν πνεύματι μιάς άσυλλήπτου 
είς βάθος καί Εκτασιν μετριοφροσύνης 
καί αύταπαρνήσεως.

Ή  άνθρωπότης άνέμενε τόν Μεγάλον 
’Αναμορφωτήν της. ’Εκείνον, ό όποιος θά 
έσάρωνε τήν άνθρωπίνην σοφίαν καί, διά 
τοϋ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων, διά 
τοϋ λόγου Ιδιωτών τή γνώσει, διά θεωρου
μένων μωρών καί άσθενών τώ πνεύματι, 
διά ταπεινών καί έξουθενημένων, θά άνε- 
καίνιζε τήν άνθρωπίνην κτίσιν καί θά ή- 
νοιγεν Ενώπιον τοϋ κόσμου νέους όρίζον- 
τας. ’Εκείνον, ό ποιος θά έδημιούργει τόν 
κόσμον τής άγάπης καί θά έσφυρηλάτει 
τάς άνθρωπίνας συνειδήσεις έπί τοϋ άκ
μονος μιάς νέας πίστεως, καθολικού χα- 
ρακτήρος, άληθοϋς καί ύπερόχου καί θά 
ώδήγει τήν άνθρωπίνην ψυχήν έκ τής πτώ
σεως είς τήν άνόρθωσιν, έκ τής σκιάς τοϋ 
Άδου είς τήν βασιλείαν τοϋ Θεοϋ, ή όποια 
δέν είναι «βρώσις καί πόσις, άλλά δικαιο
σύνη καί ειρήνη καί χαρά έν Πνεύματι 
Άγίω» (Ρωμ. ιδ' 17).

Καί ό σοφός Άρχιτέκτων, Υίός τοϋ άν
θρώπου, έπεσκέψατο ήμάς θείμ χάριτι καί 
ύπό τό φώς κηρύγματος τοϋ Σταυρού έσκίρ- 
τησεν ή άνθρωπίνη ψυχή καί έπήρθη μέ-

χρις οΰρανοϋ καί έθεώθη. Ό  λόγος «ό τοϋ 
σταυροΰ» κατήσχυνε τήν σοφίαν τών σο
φών καί τήν σύνεσιν τών συνετών τοϋ κό
σμου τούτου. Πρός κατανόησιν τοϋ κηρύγ
ματος του δέν Εχομεν άνάγκην τής άνθρω
πίνης σοφίας. Είναι άπλοϋν καί άπέριτ- 
τον. "Εχει δέ δίκαιον ό θεοφόρος ’Από
στολος όταν, άπευθυνόμενος πρός τούς 
Κορινθίους, θέτει είς αύτούς τά άμείλικτα 
Ερωτήματα, τά όποια καί σήμερον ισχύουν 
διά τούς σοφούς τοϋ αίώνός μας· « Ποϋ 
σοφός; ποϋ γραμματεύς; ποϋ συζητητής 
τοϋ αίώνος τούτου; Ούχί έμώρανεν ό Θεός 
τήν σοφίαν τοϋ κόσμου τούτου;» (Α' Κορ. 
α 20). Τό κήρυγμα τοΰτο, τό όποιον έπρό- 
κειτο νά άναμορφώση τόν κόσμον, προ- 
καλεΐ τόν χλευασμόν καί τόν σκεπτικισμόν 
τών σοφών ’Αθηναίων, οί όποιοι ένδιεφέρ- 
θησαν ν’ άκούσουν τόν έπί τοϋ Άρείου 
I Ιάγου λόγον τοϋ άποστόλου Παύλου. Μέ 
τόν ίδιον άνόητον χλευασμόν γίνεται δε
κτόν καί σήμερον ύπό τινων δοκησισό- 
φων τής Εποχής μας. ’Αλλά, ποϊος άσχο- 
λεΐται μέ αυτούς; Αύτοί έξακολουθοΰν 
ν’ άγνοοϋν ότι «τό μωρόν τοϋ Θεοϋ σο- 
φώτερον τών άνθρώπων έστί, καί τό άσθε- 
νές τοϋ Θεοϋ ίσχυρότερον τών άνθρώπων 
έστί» (Α' Κορ. α' 25). Καί διά νά καταστή- 
ση ό Κύριος Εμφανή τήν δύναμιν τοϋ Ευαγ
γελίου του άφ’ έαυτής, άνευ τής συνδρο- 
μ ής τής άνθρωπίνης σοφίας, ούδένα έκ τών 
δοκούντων καί νομιζομένων ότι είναι σο
φοί έχρησιμοποίησεν είς τήν διάδοσιν 
τούτου, άλλ’ άντιθέτως έπέλεξεν άπαιδεύ- 
τους άλιεΐς ιχθύων, οίτινες, μεταβληθέντες 
είς άλιεΐς άνθρώπων, «έμαθήτευσαν πάντα 
τάΕθνη» είς τήν νέαν θρησκείαν καί έθεμε- 
λίωσαν έπί άκλονήτων βάσεων τήν θριαμ- 
βεύουσαν ’Εκκλησίαν τοϋ Χριστοϋ. Αύτός 
δέ ό θείος Παϋλος, καίτοι κάτοχος τής θύ
ραθεν σοφίας καί τοϋ ’Ιουδαϊκού Νόμου, 
αισθάνεται Εαυτόν άσθενή καί άνεπαρκή 
διά τό Εργον τοϋ Εΰαγγελιστοϋ καί θεωρεί 
άπαραίτητον νά διευκρινήση πρός τούς 
Κορινθίους ότι τό κήρυγμά του, «ό λόγος 
ό τοϋ σταυροϋ», δέν έστηρίζετο είς τήν 
άνθρωπίνην σοφίαν, άλλ’ είς τήν άπόδει- 
ξιν πνεύματος καί σοφίας καί δυνάμεως 
Θεοϋ, οΰτως ώστε νά μή νομισθή ότι καί 
τό οίκοδόμημα τών τοϋ Χριστού ’Εκκλη
σιών έστηρίζετο καί κατ’ έλάχιστον είς 
τήν δύναμιν τοϋ άνθρωπίνου νοϋ" «Καί 
ό λόγος μου καί τό κήρυγμά μου ούκ έν 
πειθοΐς άνθρωπίνης σοφίας λόγοις, άλλ’ 
έν άποδείξει Πνεύματος καί δυνάμεως, ίνα 
ή πίστις ύμών μή ή έν σοφία άνθρώπων, 
άλλ’ έν δυνάμει Θεοϋ» (Α’ Κορ. β’ 4-5).

Πρέπει νά όμολογήσουν οί σοφοί τοϋ 
αίώνος τούτου τοϋ καταργουμένου τήν 
πλήρη άποτυχίαν των είς ό,τι άφορά τήν 
δημιουργίαν προϋποθέσεων διά μίαν εύ- 
τυχισμένην άνθρωπίνην κοινωνίαν. ’Ο
φείλουν άκόμη νά όμολογήσουν ότι ύ- 
πήρξαν οί χείριστοι έργάται είς τόν τομέα 
τής έξυψώσεως τοϋ άνθρωπίνου πολιτι
σμού. Ή  σκαπάνη τής σκέψεώς των, άντϊ 
νά έκριζώση τάς κακώς κειμένας παρα
φυάδας τών παρασίτων, Επληξε τάς βά
σεις τοϋ άνθρωπίνου οίκοδομήματος. 
Ύπέσκαψε τά θεμέλια καί άντεστρατεύθη 
είς τό ύψηλόν Εργον τοϋ Χριστιανισμού. 
Διότι ή σοφία των οΰσα σαρκική καί 
δαιμονιώδης, πρός τήν θεραπείαν τών Επι
θυμιών τής σαρκός έστράφη καί είς αύτήν 
ύπηρέτησεν ώς πιστή θεραπαινίς. Ήμεϊς 
οί ύπό Πνεύματος Χριστού άγόμενοι καί 
πάντες οί είλικρινεϊς άνθρωποι δέν τούς 
άναγνωρίζομεν ώς σκαπανείς τοϋ πολιτι-
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σμοϋ, άλλ’ ώς κακούς καί δολίους έργά- 
τας καί ύπονομευτάς τής οικοδομής τού 
άνθρώπου. Όφείλομεν βεβαίως φόρον 
τιμής εις πάντας έκείνους, οΐτινες τόν κα
λόν άγώνα άγωνισάμενοι έν τή έπιστημο- 
νική των διακονία συνέβαλον διά τής έπι- 
στήμης των, έν πνεύματι μετριοφροσύνης, 
εις τήν άμβλυνσιν τής ανθρώπινης δυστυ
χίας, εις τήν έξάλειψιν των ασθενειών καί 
εις τήν έδραίωσιν τής ειρήνης εις τόν κό
σμον.

2. Ό  Χριστός ακρογωνιαίος λίθος 
τής εύτυχίας του ανθρώπου.

Γυμνοί καί τετραχηλισμένοι οί κατά κό
σμον σοφοί, άπεγύμνωσαν τόν άνθρωπον 
παντός άνωτέρου ιδανικού καί, διά τής πε- 
ριφρονήσεως τού φόβου τού Θεού, (οδή
γησαν τήν άνθρωπίνην συνείδησιν εις 
πλήρη χρεωκοπίαν. Καί ιδού δρέπομεν 
τούς καρπούς τής τοιαύτης σοφίας. Ό  α
ριθμός των θυμάτων είναι άπειρος καί ανε
ξακρίβωτος, διότι δέν υπάρχουν στατιστι
κά δεδομένα. 'Ομοιάζουν μέ τά θύματα τών 
τροχαίων δυστυχημάτων, τά όποια καθη
μερινώς πληθύνονται, όπως μάς πληροφο
ρεί ή σχετική εϊδησεογραφία τού τύπου. 
Εις τάς δύο ταύτας περιπτώσεις τά θύματα 
παρουσιάζουν τήν έξής παραλληλίαν. Καί 
τά μέν καί τά δέ ύφίστανται έκ τού ατυ
χήματος είτε ακρωτηριασμόν είτε τόν θά
νατον. Ή  διαφορά έγκειται εις τούτο. 
Ό τ ι τά έκ τών τροχαίων άτυχημάτων θύ
ματα είναι δυνατόν νά ύποστοΰν είτε με- 
ρικώτερα τραύματα, είτε καί τό βίαιον 
θάνατον. Ταΰτα άναφέρονται εις τό σω
ματικόν μέρος καί είναι έμφανή. Εις τά 
αναρίθμητα όμως θύματα τών σοφών τού 
αίώνος μας τά τραύματα καταφέρονται 
κατά τού πνεύματος καί τής ψυχής καί 
πλεϊστα έξ αύτών προκαλούν τόν αιώνιον 
θάνατον, άλλ* είναι άφανή. Δέν ύπάρχουν 
έξωτερικοί επίδεσμοι, οί όποιοι νά άνησυ- 
χοΰν τό περιβάλλον, ούτε πρόδηλος ανά

γκη όδυνηρών χειρουργικών έπεμβάσεων 
καί μεταγγίσεων ιϊματος. Ή  αιμορραγία 
είναι έσωτερική καί αί έξελκώσεις δέν 
προκαλούν πόνον. Δέν έκδίδονται άνακοι- 
νωθέντα ώς συμβαίνει έπί τών άτυχημάτων 
τής τροχαίας κινήσεως, ούδέ ύπάρχει 
’Οργανισμός Προλήψεως τών Άτυχημά
των έκ τής σοφίας τών σοφών τού κόσμου, 
ούδέ τιμωρούνται οί ύπεύθυνοι, ούτε καί 
άναζητείται εύθύνη. Ούδείς υψώνει τήν 
φωνήν, έξαιρέσει τής Εκκλησίας, διά τήν 
προστασίαν τού ανθρώπου έκ τού ίου τής 
σοφίας ταύτης, ό όποιος δηλητηριάζει 
ολόκληρον τόν ανθρώπινον οργανισμόν 
άπ’ άκρου εις άκρον τής γής. Καί όμως 
τούς σοφούς αύτούς τούς χειροκροτοΰμεν 
όμιλοΰντας, τούς έγκωμιάζομεν μέ ευμε
νείς κριτικάς διά τήν σοφίαν τών συγγραμ
μάτων των καί τούς ένισχύομεν εις τό κα
ταστροφικόν έργον των, προωθοϋντες αύ
τούς καί μέχρι τών Άνωτάτων Πνευμα
τικών Καθιδρυμάτων, άπ’ όπου άσύδοτοι 
καί άνεξέλεγκτοι διακηρύσσουν τάς άλ- 
λοπροσάλλους δοξασίας των. Έάν έζη ό 
Αίσωπος έπί τών ήμερών μας, θά έπανε- 
λάμβανε τούς σοφούς λόγους του, οί ό
ποιοι άποκτοϋν χαρακτηριστικήν έπικαι- 
ρότητα σήμερον «Τών οικιών ύμών έμπι- 
πραμένων, ύμείς άδετε». Καί πράγματι 
μδομεν. Καί χορεύομεν, ένώ έμπροσθέν 
μας χαίνει ή άβυσσος.

Μόνον ή λαμπρά τού ’Ιησού Χριστού 
διδασκαλία δύναται νά μάς σώση καί τήν 
ύστάτην ταύτην στιγμήν άπό τόν όλεθρον. 
Είδομεν καί καθ’ έκάστην διαπιστώνομεν 
πού μάς όδηγεΐ ή κατά κόσμον σοφία, ή 
άχαλίνωτος φαντασία καί ή έγκληματική 
τακτική έκείνων, οί όποιοι «φάσκοντες 
είναι σοφοί έμωράνθησαν» (Ρωμ. α' 22) 
διότι ήγνόησαν τόν Θεόν, ώς πηγήν έ- 
μπνεύσεως, άληθοΰς σοφίας καί ζωής. Ά- 
πεδοκίμασαν, ώς καί οί σοφοί τού ’Ισραήλ, 
τόν λίθον τόν έντιμον, τόν άκρογωνιαϊον, 
όστις έτέθη εις κεφαλήν γωνίας καί έδη- 
μιούργησε διά τού κηρύγματος Του καί 
τού σωτηριώδους έργου Του καί διά τού

Σταυρού τήν καινήν κτίσιν. ’Αλλά διά 
τούς ήγέτας τού ’Ισραήλ ό Χριστός ύπήρ- 
ξε λίθος προσκόμματος καί πέτρα σκανδά
λου. ΔΓ ήμας όμως τούς εις Χριστόν βα- 
πτισθέντας τό Εύαγγέλιόν Του είναι δύνα- 
μις Θεού καί Θεού σοφία. Ό  θείος Παύ
λος ονομάζει έαυτόν σοφόν άρχιτέκτονα, 
άποδίδων τήν σοφίαν του ταύτην εις τήν 
χάριν τού Θεού, διότι ίδρυσε τήν ’Εκκλη
σίαν τής Κορίνθου χρησιμοποιήσας ώς 
μοναδικόν θεμέλιον λίθον τόν Ίησοΰν 
Χριστόν. Ό  λίθος ούτος θεωρείται άδό- 
κιμος καί άπό πολλούς συγχρόνους σο
φιστής. ’Εν τοσούτιρ ήμεΐς καί πάντες οί 
εις Χριστόν βαπτισθέντες συμμεριζόμε- 
θα άπολύτως τήν ένθεον πίστιν τού κορυ
φαίου τών ’Αποστόλων, καθ’ ήν «θεμέ
λιον άλλον ούδείς δύναται θείναι παρά τόν 
κείμενον, ός έστιν ’Ιησούς Χριστός» (Α' 
Κορ. γ' 11). Ό  άπόστολος Παύλος, γνω- 
ρίζων ότι οί Κορίνθιοι έτρεφον μεγάλην 
έκτίμησιν πρός τήν άνθροιπίνην σοφίαν, 
σπεύδει νά ύπομνήση εις αύτούς ότι ό άν
θρωπος δέν άποτελεί τυχαίον είδος δημι
ουργήματος έντός τού ζωικού βασιλείου, 
άλλ’ ότι είναι ή κορωνίς τής δημιουργίας, 
τού «Θεού συνεργός, Θεού γεώργιον, Θεού 
οικοδομή» καί ότι άκόμη είναι «ναός 
Θεού καί τό Πνεύμα Θεού οίκεί έν αύτφ» 
(Πρβλ. Α" Κορ. γ' 9 καί 16). Ή  προσοχή 
καί πίστις είς τήν σοφίαν τού κόσμου συνε
πάγεται άρνησιν τής σοφίας τού Θεού, ό 
όποιος «γινώσκει τούς διαλογισμούς τών 
σοφών, ότι είσί μάταιοι» (Α' Κορ. γ' 20). 
Πλανώνται όσοι πιστεύουν ότι διά τήν 
θεμελίωσιν τής οικοδομής τού άνθρώπου 
είναι δυνατόν ν’ άναζητηθή άλλος θεμέ
λιος λίθος, πλήν τού Χριστού. Ημείς οί 
πεποιθότες εις τό άγιον όνομα Αύτοϋ κα- 
λούμεθα νά πράξωμεν τό καθήκον μας, 
έχοντες ύπ’ όψει τούς λόγους τού άποστό- 
λου Πέτρου- «ύμείς δέ γένος έκλεκτόν, 
βασίλειον ίεράτευμα, έθνος άγιον, λαός 
είς περιποίησιν, όπως τάς άρετάς έξαγγεί- 
λητε τού έκ σκότους ύμάς καλέσαντος εις 
τό θαυμαστόν αύτοΰ φώς» (Α' Πέτρ. β' 9).

Τήν 16-1-1976 οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Βλάχος Π. Βλαϊκίδης Ίσίδ. καί Γκόντινος Θωμ., προσέφερον έθελσντικως αίμα 
νπέρ τον κ. 'Αθανασίου Χρυσικοΰ έξ Άμφικλείας Λοκρίδος, οστις ύπέστη μετεγχειρητικήν εσωτερικήν αιμορραγίαν. 

Είς τήν φωτογραφίαν ό ασθενής και οί αιμοδότες αστυνομικοί.
_ ___________ _________________________________
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(Συνέχεια έκ τής <τελ. 199)
θεραπευτικόν όχημα η άντίδοτον.

’Ενίοτε δμως είτε λόγω ταχέος 
μεταβολισμού της τοξικής ουσίας 
και άποβολής αυτής εκ τον οργα
νισμού είτε λόγω παρελεύσεως ικα
νόν χρονικού διαστήματος από τής 
λήψεως αυτής, ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  
κ α ί  ε π ί  β ε β α ι ω θ ε ί σ η ς  
δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ω ς ,  ή τοξικολογι- 
κή άνάλυσις να άποβή ά ρ ν η τ ι κ  ή. 
Π.χ. ναρκωτικαί ούσίαι λαμβανό- 
μεναι εις μικρός δόσεις ( υποτονικός) 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν την 
έμφάνισιν μακράς περιόδου ύπο- 
ξαιμίας καί απώλειας τής σννειδή- 
σεως κατά την διάρκειαν τής όποιας 
ή ληφθεΐσα ουσία αποβάλλεται τε
λείως τοϋ οργανισμού. ’Επίσης οι 
όργανοφωσφορικοί έστέρες εις δό
σεις μικροτέρας τής θανατηφόρου 
είναι δυνατόν κατά την τοξικολο- 
γικήν των άναζήτησιν να μη άνι- 
χνευθονν, διότι ταυτοχρόνως με την 
έκδήλωσιν τής δράσεώς των δια- 
σπάται καί τό μόριον αυτών. ’Επίσης 
πρέπει να τονισθή δτι δεν ύποδηλοϊ 
δηλητηρίασιν ή άνίχνευσις εις τά 
διάφορα βιολογικό υγρό φαρμακευ
τικής τινός ουσίας. Έόν δμως πρό
κειται περί ουσίας έκ των χρησι- 
μοποιουμένωτ εις την θεραπευτικήν, 
τότε ό ποσοτικός προσδιορισμός αυ
τής καθίσταται απαραίτητος, δια να 
καθορισθή ό σκοπός τής λήψεως ήτοι 
θεραπευτικός ή θανατηφόρος. ’Αν
τιθέτους ή άνενρεσις δηλητηριώδους 
ουσίας μη εφαρμοζόμενης εις την 
θεραπευτικήν έφ’ όσον βεβαίιος άπο- 
κλεισθή τό ενδεχόμενον τής έκ λά
θους λήψεως, άποδεικνύει ώς μόνον 
σκοπόν τον θανατηφόρον.

’Εάν παρά τάς προσπάθειας δια- 
σώσεως τον ατόμου ό θάνατος έπέλ- 
θη, τότε επακολουθεί νεκροψία καί 
νεκροτομία ώς καί πλ.ήρης τοξικο- 
λογική άνάλυσις των σπλάγχνων 
τοϋ θανόντος. Εις την περίπτωσιν 
αυτήν τό κατάλληλων προς τοξικο- 
λογικήν άνάλνσιν υλικόν, καλλίτε- 
ρον επιλέγεται υπό τοϋ ίδιου τοϋ Το- 
ξικολόγον βάσει τής επιστημονικής 
του εμπειρίας καί κρίσεως. Πλει- 
στάκις δμως οϋτος δεν έχει τήν ευ
χέρειαν τής εκλογής ώς ευρισκόμε
νος μακράν τοϋ τόπου τής δειγματο
ληψίας, ό δέ ιατρός δστις θα έκτε- 
λ.έση τήν νεκροτομήν να μή έχει τήν 
σχετικήν εμπειρίαν όσον αφορά τήν 
σωστήν διά τήν τοξικολογικήν άνά- 
λ.νσιν δειγματοληψίαν. Λόγω των 
ανωτέρω έκτεθεισών αδυναμιών πρέ

πει νά ύφίσταται στενή συνεργασία 
μεταξύ τοϋ τοξικολόγου καί τών 
λοιπών παραγόντων ήτοι τοϋ ’Αστυ
νομικού ’Οργάνου τσϋ Άνακριτοϋ 
καί τοϋ ίατροϋ τοϋ εντεταλμένου νά 
έκτελέση τήτ νεκροτομήν καί νά συν- 
τάξη εν συνεχεία τήν ’Ιατροδικα
στικήν έκθεσιν νεκροψίας καί νεκρο
το μίας τοϋ πτώματος. Ή  συνεργα
σία αϋτη δύναται νά εξασφαλισθή 
έστω καί διά τηλεφωνικής σνννενοή- 
σεως μεταξύ τών αρμοδίων παρα
γόντων. Γενικώς, επαρκείς ποσό
τητες ουρών, εμεσμάτων, περιεχο
μένου στομάχου καί ήπατος πρέπει 
νά λ.αμβάνωνται προς έξέτασιν.

Καθήκον τοϋ ’Ιατροδικαστοϋ καί 
τοϋ Τοξικολόγου είναι νά θέσουν 
νπ’ δψιν τών ’Αστυνομικών καί Ά -  
νακριτικών ’Αρχών τά αποτελέσμα
τα τής έρεύνης όσον αφορά τό αίτιον 
τοϋ θανάτου καί τήν ταυτότητα τοϋ 
τυχόν χρησιμοποιηθέντος δηλητη
ρίου. 'Η  πληροφόρησις αϋτη πρέπει 
νά γίνη τό ταχύτερου δυνατόν ινα 
επί εγκληματικής περιπτώσεως μή 
παρέλ.θη πολύτιμος χρόνος καί άπω- 
λεσθοϋν τά ίχνη τον έγκληματίου.

ΙΣ  ΤΗ Ν ΤΡΙΤΗ Ν κατηγορίαν 
κατά τήν όποιαν είναι βέβαιον 

δτι τό άτομον έλαβεν ώρισμένον 
φάρμακου ή δηλητήριου τι, τυγχά
νει καί πάλιν άπαραίτητος ή ’Ιατρο
δικαστική καί Τοξικολογική έξέ- 
τασις προκειμένου νά ύπολογισθή ή 
συγκέντρωσις τοϋ ληφθέντος φαρ
μάκου καί πιστοποιηθή έπισήμως 
καί έπιστημονικώς εάν ό θάνατος 
έπήλθεν έκ τοϋ ληφθέντ ος φαρμάκου 
ή έξ άλλης τινός αιτίας.

ΕΛΟΣ όσον αφορά τήν τετάρ- 
την κατηγορίαν, τήν τών βίαιων 

θανάτων, ό ’Ιατροδικαστής έκτος 
τής νεκροψίας καί νεκροτομίας, νπο- 
χρεοϋται εις λεπτομερή έξέτασιν τοϋ 
χώρου ένθα άνευρέθη τό πτώμα, 
διότι είναι δυνατόν νά προκόψουν 
πολύτιμα στοιχεία τά όποια συν- 
διαζόμενα προς τά νεκροψιακά καί 
νεκροτομικά ευρήματα νά δώσουν 
ασφαλή συμπεράσματα ώς προς τον 
τρόπον έπελεύσεως τοϋ θανάτου. 
Καθίσταται καί πάλιν απαραίτητος 
τοξικολογική έξέτασις τόσον τών 
βιολογικών υγρών όσον καί τών 
σπλάγχνων τοϋ θανόντος. Καί τούτο 
δχι μόνον εις άποδεδειγμένας έγ- 
κληματικάς περιπτώσεις βίαιων θα
νάτων, άλλα καί εις τάς προς τον 
σκοπόν τής αυτοκτονίας ώς καί τοϋ 
τυχαίου γεγονότος. Είναι δέ ένίοτε

δυνατόν άτομον υπό τήν έπήρειαν 
οινοπνεύματος ή ετέρων ναρκωτι
κών ουσιών νά άπωλέση τάς αισθή
σεις του καί νά καταστή οϋτω ανί
κανον προς άμυναν ή άντίστασιν, 
έναντι έγκληματικής τινός εις βά
ρος του ένεογείας, έπί τώ σκοπώ 
τής παραπλανήσεως τών ’Αρχών 
καί έμφανίσεως έγκληματικής ένερ- 
γείας ώς αυτοκτονίαν ή τυχαίου γε
γονός. Διό καί έπί πάσης τοιαύτης 
ύποπτου περιπ τώσεως έπιβάλλεται 
ή τοξικολογική έξέτασις σπλάγχνων, 
αίματος, περιεχόμενον στομάχου, 
ουρών κλπ. Θά ληφθοϋν έπίσης ύπ’ 
δψιν τυχόν προηγηθεϊσαι άπόπειραι 
αυτοκτονίας, ψυχικά νοσήματα κ.λ.π 
(ατομικόν άναμνηστικόν).

’Ενίοτε λόγω προκεχωρημένης 
σήψεως τά νεκροτομικά ευρήματα 
είναι λίαν άσαφή. Εις τήν περίπτω- 
σιν ταύτην ούτε καί ή Τοξικολογική 
έξέτασις πιθανότατα θά δύναται νά 
ύποβοηθήση εις τήν άνεύρεσιν τοϋ 
αιτίου τοϋ θανάτου. Γενικώς, πάν
τοτε δυνατόν νά ύπάρξη ένας έλά- 
χιστος αριθμός πτωμάτων προσφά
των ή μή, εις τά όποια δεν θά κατα
στή δυνατόν νά εύρεθή τό αίτιον τοϋ 
θανάτου τοϋ ατόμου εις δ ανήκει τό 
πτώμα τούτο. Εις τάς περιπτώσεις 
ταύτας ό ’Ιατροδικαστής θά πρέπει 
νά άποφανθή δτι ό θάνατος έπήλθεν 
«έξ αγνώστου αιτίας μή δυναμίτης 
ταύτης σήμερον νά διαπιστωθή έπι
στημονικώς».
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Ύττό τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς  τού  
Χ ό ν γ κ - Κ ό ν γ κ

Α ΙΑ Λ Υ ΙΙΣ  ΟΧΛΟΚΡΑΤΙΚΟΝ 
ΕΚ Δ Η Λ Π ΙΕΟ Ν
Έκ τοϋ περιοδικού «F. Β. I.» κατά μετάφρασιν καί διασκευήν 
ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α  Κ Ρ Α Ν Ι Τ Η

Τ Ο ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ είναι Βρεταννική 
άποικία, εύρισκομένη εις τό νοτιότα
του άκρου τής Κίνας. Άττοτελείται 

άττό ττολλά νησιά καί Ιυα μικρό τμήμα 
τήξ ’Ασιατικής χώρας, τό όποιον συνο
ρεύει μέ τήυ Κίνα. Λίγα μίλια δυτικώτερα 
κατά μήκος τής ακτής εΰρίσκεται τό 
Πορτογαλικό Μακάο. Ό  πληθυσμός τοϋ 
Χόνγκ - Κόνγκ κατά προσέγγισιν τέσ- 
σαρα έκατομμύρια, είναι συγκεντρωμένος 
σέ δύο αστικές περιοχές πού είναι αρκετά 
βιομηχανικές. Στην πραγματικότητα τό 
Χόνγκ - Κόνγκ μετά τόυ πόλεμον έχει 
άλλάξει σημαντικά καί άπό ένα ασήμαντο 
εμπορικό λιμάνι πού ήταν τά προπολε
μικά χρόνια έχει γίνει μία μεγάλη βιομη
χανική χώρα τής όποιας τά προϊόντα 
έξάγουται είς ολόκληρου τόν κόσμου.

Μερικά άπό τά αγαθά αύτής τής σχε
δόν ανωμάλου διακινήσεως, οφείλεται 
στήν φωτισμένη Κυβερνητική πολιτική, 
ή οποία εύρίσκεται σέ άρμουία μέ τΙς 
ανάγκες καί τις έλπίδες τού Λαοϋ. ’Αλλά 
ίσως ό κυριώτερος λόγος είναι ή καθολική 
άπόφασις του "Εθνους νά έπιζήση, πρα- I 
γμα τό όποιον εΰρίσκεται είς τήν καρδιά 
όλων των πολιτών τοϋ Χόνγκ - Κόνγκ. 
’Αναπόφευκτα υπήρχαν άπό καιρού είς 
καιρόν βίαιες οχλοκρατικές εκδηλώσεις, 
αλλά ή τάξις συνήθως άπεκαθίστατο 
συντόμως.

Σ’ αυτό φυσικά συνέτεινε τό γεγονός, 
ότι ή ’Αστυνομία τοϋ Χόνγκ - Κόνγκ 
έχει αναπτύξει άρκετά τίς μεθόδους δια- 
λύσεως των έκδηλώσεων αυτών στην 
προσπάθειαν της νά θέση ύπό έλεγχο τίς 
έκάστοτε έμφανιζόμενες ταραχές. Ό ταν 
οί Βρεταννοί ξαναγύρισαν τό 1945 στό 
Χόνγκ Κόνγκ μετά άπό τήν ’Ιαπωνική ! 
κατοχή, έμφαυίστηκε έπιτακτική ή ανάγ
κη νά βάλουν τά πράγματα στήν θέσι 
τους όσο τό δυνατόν καλύτερα. "Ολοι 
έργάστηκαυ μέ όρεξι γιά νά άποδώση 
αύτή ή προσπάθεια. Ό  Λαός ήταν πολύ 
άπασχολημέυος μέ τίς καθημερινές έργα- 
σίες του, έτσι ώστε άπέφευγε νά λάβη μέ
ρος σέ διαδηλώσεις ή ταραχές, ’Ακόμα 
καί μετά τήν Κινεζική έπανάστασι. τό 1949 
δέν ϋπήρχον σοβαρές έκδηλώσεις. Με
ρικές μικράς έκτάσεως άνωμαλίες συνέ- 
βησαν τό 1951, άλλά αύτές κράτησαν μό
νου μιά ή δυό ήμέρες καί ήσαν σχετικά 
άσήμαντες.

Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1956, όμως, ξέ
σπασαν μεγάλες ταραχές σάν άποτέλε- 
σμα πολιτικών διαφωνιών σχετικά μέ 
ένα άσήμαντο θέμα τής άναρτήσεως μιας 
σημαίας. "Ομως στά γεγονότα τά όποια 
έπηκολούθησαν οι πρωτοστατήσαυτες 
ταραχοποιοί ήσαν μέλη μιας μυστικής 
έγκληματικής όργανώσεως όνομαζομέ- 
νης «TRIAD» καί όχι οπαδοί τών πολι
τικών κομμάτων. ‘Η τάξις άπεκατεστάθη 
μετά άπό μερικές ήμέρες άφοϋ έξήντα 
άτομα έχασαν τήν ζωή τους καί έγένοντο 
έκατοντάδες συλλήψεις.

Ό  τότε Κυβερνήτης τοϋ Χόνγκ- Κόνγκ 
S IR  ALEXANDER GRANTHAM σέ 
μιά άναφορά που έκανε στήν Βρεταννική 
Κυβέρνησι μέ θέμα τίς ταραχές, μίλησε έ- 
πάνω σέ ένα γνωστό θέμα πού άφορά τήν 
’Αστυνομία σέ αυτές τίς περιπτώσεις, τίς 
έπικοινωνίες καί τήν κινητοποίησι. Έ 
γραψε ότι είναι πολύ δύσκολο στίς ταρα
χώδεις έκδηλώσεις αύτοϋ τοϋ είδους νά 
συλλάβης τήν πραγματική εικόνα τής 
καταστάσεως, νά έκτιμήσης τήν έξέλιξί 
της, καί νά ϋπολογίσης τί μέτρα άκρι-
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βώ; πρέπει νά ληφθούν, ώστε νά τεθή 
ή έκδήλωση Οπό έλεγχον. Είναι κατά 
συνέπεια βασικό τό γεγονός ότι οί ’Α
στυνομικέ; δυνάμει; ποΰ είναι εί; τόν τό- 
ττον των ταραχών πρέπει νά εύρίσκων- 
ται σέ άμεση έπαφή μέ τό ’Αρχηγείο καί 
νά είναι σέ θέση νά κάνουν συχνέ; άνα- 
φορέ; καί νά παίρνουν όδηγίε; δράσεω;.

’Επί πλέον, πολλέ; φορέ; είναι δυνα
τόν νά έχη άναφερθή ένα έπεισόδιο εί; τό 
Άρχηγεϊον, τό όποιον λαμβάνει χώραν 
ένα ή δύο τετράγωνα πιό μακριά άπό τήν 
’Αστυνομική δύναμι καί τό ’Αρχηγείο 
νά εΰρίσκεται σέ αδυναμία νά ειδοποίηση 
τήν δύναμι, γιά νά έπέμβη, γιατί δέν εύ- 
ρίσκεται σέ έπαφή μαζί τη;, έλλείψει μέ
σων. Στί; περιπτώσει; αύτέ; πρέπει νά 
σταλούν άλλες όμάδε; άπό τό ’Αρχηγείο 
μέ συνέπεια τή σπατάλη δυνάμεων. Δυ- 
σκολίε; ακόμη έμφανίσθησαν άπό τήν 
χρησιμοποίησι αύτοκινήτων έφωδιασμέ- 
νων δι’ ασυρμάτων, διότι αύτά άπετέ- 
λουν τού; στόχου; των διαδηλωτών καί 
ή έμφάνησί; των στού; τόπου; τώυ δια
δηλώσεων, είχε ώ; αποτέλεσμα τήν άπα- 
σχόλησι πολλών αστυνομικών, γιά νά 
έξασφαλισθή ή προστασία των. Είναι 
έπίση; ούσιώδε; γιά τήν ’Αστυνομικήν 
δύναμιν, νά μπορή νά κινηθή ταχέω; πρό; 
τόν τόπον τού έπεισοδίου καί τάνάπα- 
λιν, έτσι ώστε νά έξασφαλισθή ή μικρο- 
τέρα δυνατή σπατάλη δυνάμεω;. ΓΓ αύτό 
τό λόγο ή ’Αστυνομική δύναμι; πρέπει 
νά είναι μηχανοκίνητο;. Αύτά καί άλλα 
ζητήματα θά έπρεπε νά έξετασθοΰν.

Παραδοσιακοί Μέθοδοι.

Μέχρι τού έτου; 1969, ή τοπική ’Α
στυνομία είχε εκπαιδευτή σέ παραδοσια
κέ; μεθόδου; διαλύσεω; τών οχλοκρατι
κών συναθροίσεων, καί καμμιά σοβαρή 
σκέψη δέν είχε γίνει γιά νά έπέλθη μιά κά

ποια αλλαγή στόν τρόπο ένεργεία;. Ό  
Κυβερνήτη; στήν αναφορά του έδήλωσε, 
ότι «ή ’Αστυνομική δύναμι; ένεργεί μέ με
γάλη πειθαρχία καί γενναιότητα», άλλά 
έπίση; άνέφερε ότι ύπήρχε έπείγουσα 
ανάγκη δι’ έφοδιασμόν τή; ’Αστυνομία; 
μέ αύτοκινούμενα μέσα καί συστήματα 
έπικοινωνία;. Είναι έπίση; περιττόν, νά 
προστεθή, ότι όλα αύτά τά ζητήματα 
τότε συνεζητήθησαν προσεκτικά καί σέ 
βάθο;. "Ενα; οξυδερκή; αξιωματικό; μέ 
ένα μικρό έπιτελεΐο άνέλαβε νά έρευνήση 
όλε; τί; ύπάρχουσε; άτέλειε; τή; ’Αστυ
νομία; καί νά έπιφέρη τί; αναγκαίε; τρο
ποποιήσει;.

’Επειδή αύτό συνέβη άμέσω; μετά τά 
άτυχή γεγονότα τού ’Οκτωβρίου τού 
1956 ήταν εύκολο γιά τήν επιτροπή νά 
συγκέντρωση αρκετά στοιχεία καί πληρο- 
φορίε; γιατί τά γεγονότα ήσαν άκόμη νω
πά εί; τήν μνήμην τών Διοικητών τών Α 
στυνομικών Μονάδων. Περιληπτικά ή 
’Επιτροπή άνέλαβε νά έπιφέρη τί; ακό
λουθε; τροποποιήσει; : α) Ύπήρχε ανάγ
κη δημιουργία; ’Αστυνομική; δυνάμεω; 
αμέσου έπεμβάσεω; ή οποία νά είναι 
έτοιμοκίνητη όλε; τί; ώρε;. β) "Ηταν 
ανάγκη ό τρόπο; διαλύσεω; τών συνα
θροίσεων νά έξετασθή έκ νέου καί ή ’Α
στυνομία νά μετεκπαιδευθή στού; νέου; 
τρόπου; άντιμετιπίσεω; τών ταραχών, 
γ )  "Ηταν άνάγκη σχηματισμού επιπρο
σθέτων μονάδων άμέσου έπεμβάσεω; ύπό 
τών Αστυνομικών διευθύνσεων, γιά  νά 
είναι εί; θέσιν σέ δεδομένη στιγμή νά αντι
μετωπίσουν δι’ ίδιων μέσων τί; ταραχέ;. 
δ) Άπαιτεΐτο έπίση; εκδοσι; κανονισμού 
τών Υπηρεσιών καί, ε) Άπαιτεΐτο νά 
έξετασθούν καί νά διορθωθούν έπιμελώ; 
τά μέσα έπικοινωνία; τή; ’Αστυνομία;. 
Κανένα άπό αύτά τά πράγματα δέν 
ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή μέσα σέ μιά 
νύκτα καί όπω; τά γεγονότα άπέδειξαν

El· την απέναντι φωτογραφίαν: Ά β τυ -  
φνλαξ της τακτικής άστυνομικής δμάδος 
έφωδιασμένος μέ ασπίδα διά τήν προφν- 
λαξίν τον και τήν άπώθησιν διαδηλωτών. 
'Επάνω: Διμοιρία αστυνομικών κινείται 
ταχέως, προς διάλνσιν οχλοκρατικής έκ- 

δηλώσεως.

ή ’Αστυνομία έχρειάσθηκε μιά ολόκληρη 
δεκαετία γιά  νά άναπτύξη καί νά άφο- 
μοιώση τά προγράμματα τή; νέα; τεχνι
κή; άντιμετωπίσεω; τών διαδηλώσεων.

Τμήματα άμέσου έπεμβάσεως.

'Ω; πρώτο βήμα έδημιουργήθη μία νέα 
’Αστυνομική Υπηρεσία. Κατ’ εύφημισμόν 
ώνομάσθη Βοηθητική ’Εκπαιδευτική ’Α
στυνομική Υπηρεσία καί προσωρινώ; 
έστεγάσθη σέ ένα άδειο στρατιωτικό 
καταυλισμό στί; νέε; περιοχέ; τή; πό- 
λεω;. Στήν πραγματικότητα άκόμη εύ- 
ρίσκεται στά ίδια οικήματα, άλλά ύπάρ- 
χουν σχέδια έν έξελίξει γιά  τήν μετα- 
στέγασή τη;, ή οποία πρόκειται νά γίνη 
εί; τά προάστια τή; πόλεω; KOWL- 
LOON. Αύτή ή μονάδα είναι μία Υπηρε
σία άμέσου έπεμβάσεω; διαλύσεω; τών 
ταραχών. Κατ’ άρχήν άπετελέσθη άπό ένα 
Λόχο τριών διμοιριών, άλλά τώρα ύπάρ- 
χουν περισσότεροι Λόχοι.

Ό  αντικειμενικό; σκοπό; είναι νά γίνη 
μιά μονάδα άπό έκτώ Λόχου; τών τεσ
σάρων διμοιριών έκαστο;, μιά δύναμι; 
περίπου χιλίων διακοσίων πενήντα άν- 
δρών μετά τών άξιωματικών των. Σ’ 
έκείνο τό στάδιο, ίσω; είναι καλύτερα νά 
λεχθή ότι αύτή ή μονάδα δέν είχε είδικά 
καθήκοντα. Ή αποστολή τη; έθεωρείτο 
σχεδόν σάν μιά άλλη όψι; τού Άστυνο-
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Επάνω: "Οταν ό θόρυβος δέν επιτρέπει την χρήσιν μεγάφωνου, τΰ πλήθος προ
ειδοποιείται μέ πινακίδα περί τής επικείμενης χρήσεως όακρυγόνων. Κάτω: Κινη- 
ματογραφισταί αστυνομικοί εργάζονται μεταξύ τών γραμμών τής αστυνομικής δν· 

νάμεως, καθώς τό πλήθος πλ-ησιάζει τούς άστνφνλα <ες.

μικοΰ έργου Koti γ ι' αυτόν τόν λόγον έζη- 
τήθη άπό κάθε «’Αστυνομικό νά περιορι- 
σθή εντός τών ορίων τοϋ άνατεθέντος 
έργου του. Σήμερα αυτή ή Ύιτηρεσία 
άποκαλεΐται Αστυνομική Τακτική Μο
νός» καί οί άνδρες τοττοθετοϋνται σ’ αυτή 
κατά τό τρίτον έτος τής Υπηρεσίας των. 
Μπορούν νά ξανατοποθετηθοϋν στήν 
ίδια μονάδα αργότερα μέ τήν ευκαιρία 
μιας προαγωγής γιά δεύτερη ή καί άκόμα 
γιά  τρίτη φορά. Κάθε περίοδος υπηρε
σίας εις τήν μονάδα αυτή δέν είναι μεγα
λύτερη τοϋ ενός έτους. Καθώς ή ΰπαρξις 
τών ’Αστυνομικών Τακτικών Μονάδων 
δέν εξαλείφει κατ’ ανάγκην τήν πιθανό
τητα τής δημιουργίας Λόχων άμεσου 
έπεμβάσεως γιά τήν άντιμετώπισι δια
δηλώσεων ΰπό τών άλλων ’Αστυνομι
κών Διευθύνσεων, όπως είπαμε πιό 
επάνω, ή εμπειρία καί ή έκπαίδευσις τήν 
οποίαν, ένας Άστυφύλαξ έχει λάβει κατά 
τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας του στις ει
δικές αυτές τακτικές μονάδες, θά τόν βοη
θήσουν νά άνταπεξέλθη στό έργο του, 
έάν φυσικά δημιουργηθοΰν ανεξάρτητοι 
Λόχοι διαλύσεως διαδηλώσεων άπό τις 
άλλες ’Αστυνομικές Διευθύνσεις.

θ ά  πρέπει ίσως εδώ νά άναφερθή ότι ή 
’Αστυνομία τοϋ Χόνγκ-Κόνγκ έχει δώσει 
προτεραιότητα σέ δύο σημαντικά σημεία, 
στήν προσπάθειά της νά έπιλύση τά προ
βλήματα τής διαλύσεως τών διαδηλώ
σεων.

Τό πρώτο είναι ότι στό Χόνγκ - Κόνγκ 
τό πρόβλημα διαλύσεως τών διαδηλώ
σεων είναι ζήτημα άπολύτου συλλογι
κής έργασίας τών άνδρών τών μονά
δων, δηλαδή δέν προσπαθούμε νά δια- 
λύσουμε μιά διαδήλωσι μέ τόν όγκον τών 
άστυνομικών, οί όποιοι δέν γνωρίζουν 
κανένα τρόπο ένεργείας καί ενεργούν σάν 
συρρετός, άλλά κάθε άστυφύλαξ πού ά- 
νήκει σ’ αυτές τις μονάδες έχει ένα ειδικό 
ρόλο νά παίξη, γιά  τόν όποιο έχει 
προεκπαιδευτή καί γνωρίζει ότι σέ δε

δομένη στιγμή μπορεί νά βασισθή στή 
χρήσι τών ειδικών Μονάδων έκτοξεύ- 
σεως δακρυογόνων ή στήν δύναμη τοϋ 
πυρός. Σέ κάθε περίπτωσι ό κάθε άστυ
φύλαξ έχει ένα ειδικό έργο νά κάνη καί 
άναμένεται νά τό κάνη μέ τό καλύτερο 
τρόπο.

Τό άλλο κύριο σημείο είναι ότι ή ’Α
στυνομία τοϋ Χόνγκ - Κόνγκ κάνει μία 
άξιόλογη προσπάθεια νά άποφύγη νά 
έλθη σέ συμπλοκή σώμα μέ σώμα μέ τούς 
διαδηλωτές. Καί τούτο διότι κρίνοντες 
άπό τά διάφορα σχετικά επεισόδια τοϋ 
εξωτερικού, καταλήγομεν στό συμπέ
ρασμα, ότι δέν είναι πάντοτε ή ένέργεια 
αυτή τόσο επιτυχής. Φυσικά υπάρχουν 
περιπτώσεις κατά τις όποιες ή άπ’ ευ
θείας άντιμετώπισις τών διαδηλωτών 
είναι άναπόφευκτος. Κατά κύριον λόγον 
τούτο έξαρτάται άπό τήν φύσιν τών τα
ραχών, τήν έκτασίν των καί τις προθέ
σεις τών ταραχοποιών.

Ό  πρωταρχικός σκοπός εδώ είναι βέ
βαια ή προσπάθεια νά διασκορπισθούν οί 
ταραχοποιοί, όσον είναι δυνατόν, άλλα 
άπαιτεϊται προσοχή, ώστε αυτοί μετά 
τήν διάλυσίν των, νά μή άποτελέσουν 
πυρήνας δημιουργίας νέων ταραχών. Διά 
τόν σκοπόν αύτόν, όταν συμβαίνουν τα
ραχές σέ μία περιοχή, όχι μόνον στέλ- 
λονται κατάλληλες καί επαρκείς δυνά
μεις γιά νά προβούν στήν διάλυσί των, 
άλλά ολόκληρος ή περιοχή ή οποία κα
λύπτει έκτασίν πολλών τετραγώνων, 
άποκλείεται άπό άστυνομικές δυνάμεις. 
Αύτή ή ένέργεια γίνεται γιά νά έμπο- 
δίση τούς ταραχοποιούς νά ξαναρχίσουν 
μία νέα διαδήλωσι κάπου αλλού. Καθώς 
στό Χόνγκ - Κόνγκ ύπάρχουν χιλιάδες 
πάρκα, άλση άλλά καί πολυόροφα κτί
ρια, είναι σχετικά εύκολο στους διαδη
λωτές νά έξαφανισθοΰν ταχύτατα μέσα 
σέ αύτά.

"Οταν όμως έχουν ληφθή τά κατάλληλα 
μέτρα άπομονώσεως τής περιοχής, δέν

είναι εύκολο γ ι’ αυτούς νά κινηθούν δυ
ναμικά σέ άλλη περιοχή.

Ή διασκόρπισις τοϋ πλήθους, είναι τό 
ποθούμενον άποτέλεσμα τής προσπά
θειας, άλλά μερικές φορές αυτή ή προ
σπάθεια δέν έχει τόσο καλά άποτελέ- 
σματα. Γιά τόν σκοπό αύτό χρησιμο
ποιούνται δακρυογόνα, έάν φυσικά οί 
συνθήκες τό έπιτρέπουν, άλλά πάντοτε 
άπό μιά λογική άπόστασι.Ένα άλλο χρή
σιμο όπλο, είναι ένας έκτοξευτής, ό όποιος 
έκτοξεύει ξύλινα βλήματα καί αύτά βέβαια 
άπό άρκετή άπόστασι. Τά βλήματα αύτά 
είναι κατασκευασμένα άπό ένα ειδικό ξύλο 
καί ρίχνονται άπό όπλα τά  όποια λει
τουργούν μέ πεπιεσμένο άέρα. Μόνον σέ I 
έλάχιστες περιπτώσεις μπορεί ό Διοικη
τής νά διατάξη τήν χρήσιν αύτοΰ τού 
όπλου καί σέ άπ’ εύθείας βολή.Τό τελευταί
ου μέσον διαλύσεως τού πλήθους είναι ή 
χρήσις τών όπλων. Τά χρησιμοποιούμενα 
όπλα γεμίζονται μέ δώδεκα μικρά σφαιρί- 
δια(βόλια) τά όποια μετά τήν έκπυρσο- 
κρότησι διασκορπίζονται επάνω στό πλή
θος. Πιστόλια, καραμπίνες καί αύτόματα 
όπλα είναι έπίσης διαθέσιμα, άλλά χρη
σιμοποιούνται μόνον σέ έξαιρετικές περι
πτώσεις μεγάλης διαταράξεως τής τά- 
ξεως.

Συμφώνως πρός τάς προτάσεις καί 
υποδείξεις τής Επιτροπής ή όποια σχη- 
ματίσθηκε τό 1956, άρχισε άμέσως μετεκ
παίδευσή τών ’Αστυνομικών, έγιναν οί 
άπαραίτητες προετοιμασίες καί πριν πε- 
ράση πολύς χρόνος, ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα είχε τεθεί σέ έφαρμογή. ‘Η 
τακτική καί ή στρατηγική τών έκδηλώ- 
σεων έμελετήθησαν σέ βάθος καί τότε 
έγινε ή πρώτη έκδοση τού έγχειριδίου 
τής ’Αστυνομίας γιά τήν καταστολή τών 
εκδηλώσεων αύτών.

Τελειοποίησις τώ ν τηλεπικοινω νια
κών μέσων.

Τό τελευταίο κύριο πρόβλημα ήταν ή
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’Επάνω: Σημαντικό μέρος τής στρατηγικής διάλυσε ως τών διαδηλώσεων είναι και ή άπομόνωσις και ή κατάτμησις τον πλήθους 
εις μικρά τμήματα χωρίς ηγήτορες. Κάτω: Χρήσις όακρυγόνων εις ατακτον πλήθος, το όποιον δέν συμμορφοϋται εις προφορικήν

διαταγήν νά διαλνθή.

έξέτασις καί διόρθωσις τών τηλεπικοι
νωνιακών μέσων εις τήν ’Αστυνομίαν, 
ώστε ή επικοινωνία νά είναι ευχερής. Τά 
υψηλά μοντέρνα κτίρια τής πόλεως, εμπο
δίζουν τίς έκπομπέ5 τοϋ ασυρμάτου, δη- 
μιουργοΰνται παρεμβολές, άλλά τελικώς 
τό μεγαλύτερο μέρος τών δυσκολιών αυ
τών έχει ΰπερνικηθή. Τώρα έχει τοπο- 
θετηθή ένα δίκτυο ασυρμάτου μέ πολλά 
κανάλια καί υψηλές συχνότητες, ώστε 
ό κάθε Διοικητής νά εΰρίσκεται κάθε στι
γμή σέ ακουστική επαφή μέ τό Κέντρο, 
νά δίδη αναφορές καί νά παίρνη σχετικές

διαταγές άπό τους ανώτερους του. Φυσι
κά αυτές οϊ τελειοποιήσεις χρειάσθηκαν αρ
κετό χρόνο, καί μόλις τό 1966 έδοκιμάσθη- 
σαν σέ μεγάλη έκτασι. Αυτό τό έτος άνεύθυ- 
νοι τήν νέϊτζερς προκάλεσαν μερικές σύντο
μες εκδηλώσεις μέ τήν πρόφαση ότι δια
μαρτύρονται έναντίον τής αϋξήσεως τών 
εισιτηρίων. ’Αλλά οί νέες μονάδες δια- 
λύσεως τών διαδηλώσεων, πού είχαν 
σχηματισθή, κατώρθωσαν σέ ελάχιστες 
ώρες νά άποκαταστήσουν τήν τάξη. Έν 
πάση περιπτώσει, πιό αύστηρές εξετά
σεις έπρόκειτο νά δώση ή ’Αστυνομία 
κατά τά επόμενα έτη. Περί τό τέλος του
1966 συνέβησαν μερικές ταραχές στό 
Μακάο, τά αποτελέσματα τών οποίων 
προσπάθησε νά έκμεταλλευθή ή αριστερά 
γιά νά βελτιώση τή θέσι καί τήν δύναμί 
της, κερδίζοντας τήν χαμένη εμπιστοσύνη 
τού κοινού. Αυτό ώδήγησε σέ ξέσπασμα 
διαδηλώσεων τόν Μάϊον τοϋ 1967, οί 
όποιες κράτησαν έπί πολύ. ’Από τόν 
Μάϊον έως τόν Δεκέμβριον τοϋ 1967, κα
θημερινώς, έγένοντο διαδηλώσεις, απερ
γίες, εκρήξεις βομβών, επεισόδια είς τά 
σύνορα καί άβάσιμη άντικυβερνητική 
προπαγάνδα. Μέ άλλα λόγια τό Χόνγκ - 
Κόνγκ άντιμετώπισε κομμουνιστική επί
θεση σέ όλη τήν έκτασί της. Παρά τίς 
δυσκολίες ή ’Αστυνομία όμως κατώρθωσε 
νά έπιβληθή, ή ζωή πήρε τήν πρώτην 
γνώριμη μορφή της καί οί τουρίστες 
έρχονταν καί έφευγαν άνενόχλητοι. Χά
ρις στά ληφθέντα άνανεωτικά μέτρα, ή 
’Αστυνομία άπέκτησε τήν εμπιστοσύνη 
τοϋ κοινού καί αντί νά ΰφίσταται τόν 
έλεγχο καί τήν αύστηρά κριτική, όπως 
τό 1956, έκέρδισε τήν γενική εκτίμηση. 
Ά πό τήν κριτική τών πεπραγμένων τοϋ
1967 καί 1968 έγινε αντιληπτό, ότι οί 
ύπάρχοντες λόχοι διαλύσεως διαδηλω
τών, ήσαν ανεπαρκείς καί έλήφθη άπό- 
φασις νά αύξηθοϋν σέ οκτώ.

"Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Έ πί τοϋ παρόντος, ή Αστυνομία τοϋ 
Χόνγκ - Κόνγκ αριθμεί 13.000 άνδρες, 
περιλαμβανόμενου καί τοϋ ιδιωτικού 
προσωπικού, άλλά υπάρχει πρόγραμμα 
νά αύξηθοϋν είς 15.000 άνδρες. "Ετσι λοι
πόν τό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίρνει 
άμεσον προτεραιότητα καί άφορα κατά 
κύριο λόγο τίς μονάδες εκείνες πού έχουν 
ώς αποστολή τήν διάλυσι τών διαδη
λώσεων καί καταστολή τών ταραχών.

Οί άνδρες τής Αστυνομικής Τακτικής 
Μονάδος, είς τήν όποιαν άνετέθη ό ρόλος 
διαλύσεως τών διαδηλώσεων, ύφίσταν- 
ται γενική καί ειδική έκπαίδευσι. Έπί 
πλέον, όταν εΰρίσκωνται σέ επιφυλακή 
στή μονάδα τους, άφαρμόζεται ένα εν
διαφέρον ποικΐλον πρόγραμμα, τό όποιον 
περιλαμβάνει αναρριχήσεις σέ όρη ή οι
κήματα γιά  τήν διάσωσιν κινδυνευόντων 
προσώπων, άθλητικούς αγώνες, έκπαί
δευσι στήν όδήγησι αυτοκινήτων ή μο- 
τοσυκλεττιστών, ίδική βαλιστική έκπαί
δευσι, πρώτες βοήθειες, κ.λ.π. Έ πί πλέον 
οί άνδρες τών μονάδων αύτών, λαμβά
νουν μέτρα τάξεως καί βοηθούν τούς λοι
πούς συναδέλφους τους τών Τμημάτων 
τάξεως σέ ποδοσφαιρικούς αγώνες, ιππο
δρομίες, εθνικές εορτές, κ.λ.π. Πάντα ύπάρ- 
χει κίνδυνος οί άνδρες αύτών τών υπηρε
σιών νά αισθανθούν έντονη τήν έπίδρασι 
τής μονοτονίας τής εργασίας των.

‘Η Αστυνομία τοϋ Χόνγκ - Κόνγκ δέν 
έπιζητα ευκαιρίες γιά νά έπέμβη άλλά 
είναι καλώς προετοιμασμένη καί έτοιμο- 
κίνητη νά κάνη τό καθήκον της εντός συν- 
τομοτάτου χρονικού διαστήματος. Δια
τηρεί μία αποτελεσματική δύναμι κρού- 
σεως καί ό οπλισμός, τά έφόδια καί τά 
τηλεπικοινωνιακά μέσα, βοηθούν στό νά 
άντιμετωπισθοΰν δύσκολες καταστάσεις, 
έάν απειλήσουν τήν δημοσία τάξη καί 
ασφάλεια.
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Ονειρο

ΠΜΝΝΠΣ
Γ. Α. ΑΚΡΙΒΟΥ Άστυν. Δ/ντου Β'

ΠΕΡΓΑΜΟΣ τής ’Ιωνίας δεν είναι μακριά άπ’ 
τή Μυτιλήνη. Ή  θαλασσιά λωρίδα που περνάει 

άνάμεσά τους, μοιάζει μέ μεγάλο ποταμό.
Λίγο παραπέρα άπ’ τά άντικρυνά άκρογιάλια της 

βρίσκεται τό χώμα τής κάποτε σπουδαίας πολιτείας. 
"Ενα χώμα Ελληνικό πού τό πατάνε σήμερα οΐ άπλυ
τοι καί άπληστοι δυνάσται. Πάνω σ’ αύτό τό χώμα 
ζούσανε χρόνια καί ζαμάνια "Ελληνες τής Ελλάδος. 
' Οπως ζούσανε σ’ ολόκληρο τό πέταλο πού βρέχει τό 
Αιγαίο. Τό πέλαγος πούνε άπ’ άκρη σ’ άκρη 'Ελληνικό. 
' Ολα τά παράλια κι δλη ή ’Ιωνία, δέν ήταν τίποτε άλλο 
άπό Ελλάδα. Στεφανωμένα κι αύτά, άπό πανάρχαιες 
δόξες. Κι άπό αξίες ριζωμένες μέσ’ τά βάθη τών αιώ
νων.

Τά στίφη τοΰ ’Αττίλα, ούτε πού μπόρεσαν ποτέ νά 
πλησιάσουν προς τά κεϊ. ’Ήτανε τέτοια ή κατάντια 
του, πού δέν τούς πήγαινε άπό μόνοι τους ν’ άνακα- 
τεύωνται μέ κόσμο πολιτισμένο . . . Τίποτα δέν τούς 
ενωνε μέ τον τόπο, ούτε καί μέ τούς κατοίκους του. 
'Η παρουσία τους καμμιά φορά, ανάμεσα στούς 'Έλ
ληνες, θύμιζε άλεποΰ πουβγαινε στο παζάρι . . . Ό  
Ελληνικός άέρας πού φύσαγε άπό πάνω μέχρι κάτω, 
τούς έ'σπρωχνε δλο καί προς τά μέσα. Καί δέν είχαν 
καθόλου τό κουράγιο νά τοΰ κόψουν τή φόρα του. Συνη
θισμένοι δπως ήταν στή μπόχα τής άνατολής, δλο προς 
τά έκεΐ ήθελαν νά τραβιούνται. 'Όπως τά χοιρινά δταν 
τούς λείπη ό Βούρκος . . .

Μόνο γιά κανένα πλιάτσικο έπεφταν σάν τά όρ
νια προς τά δώ. Παλιά τους τέχνη κόσκινο, δπως θά- 
λεγε ό Χότζας τους.

Καθόλου δέν τούς σήκωνε τό κλίμα γιά κάποια μο
νιμότητα εκεί.

Κι’ έτσι ό Ελληνισμός, κατώρθωσε μέ τό μόχθο 
του καί τήν έξυπνάδα του, ν’ άνεβή πολύ ψηλά καί νά 
σηκώση μέ τήν άκτινοβολία του ένα τεράστιο τείχος. 
Σέ μιά γραμμή, δμοια μέ κείνη πού χωρίζει τό παρά
δεισο άπ’ τήν κόλασι. ’Από τή μιά μεριά ή άθάνατη 
Ελλάδα μέ τήν βαρειά κληρονομιά της κι’ άπό τήν 
άλλη τίποτα . . .

’Ανάμεσα στούς 'Έλληνες τής Περγάμου, ζοϋσε κι’ 
ό κύρ Βαγγέλης ό εργολάβος, μέ τήν κυρά Σοφία τήν 
γυναίκα του. Πρώτης τάξεως νοικοκυραΐοι καί καλοί 
Χριστιανοί. Ό πω ς ήταν καί τά τρία τά παιδιά του, ή 
Κατίνα, ή Χρυσούλα κι ό Γιωργάκης.

Στήν κορφή τής πολιτείας βρισκόταν τό γκρίζο 
σπιτικό του.

'Ένα δίπατο παλιό αρχοντικό, πού ό κύρ Βαγγέλης 
τό διατηρούσε δρθιο μέ τό ζόρι. Τό βρήκε άπό τον πατέ
ρα του κι έκεΐνος άπό τό δικό του. ΚΓ ό κύρ Βαγγέλης, 
συνέχιζε εύλαβικά τήν όμορφη ζωή του μέσα στο κλη
ρονομικό κειμήλιο.

Ή  Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι, άνέμιζε περή
φανη τις μεγάλες ήμέρες.

’Ενώ σέ μιά μεριά τής μεγάλης κάμαρας ένα χρυσό 
καντήλι έκαιγε νύχτα μέρα μπροστά στήν εικόνα τοΰ 
Χριστού. "Οπως καίγονταν καί οί καρδιές τους, φουν
τωμένες άπ’ τή φλόγα τής πίστεως. . .

Μέχρι τό 1921, μιά γαλήνη άπλωνόταν πέρα ώς 
πέρα πού τούς σκέπαζε προστατευτικά. Ούτε ενα συν
νεφάκι δέν τούς έκοψε καμμιά φορά τον ήλιο. Κανένα 
κακό σημάδι δέν φάνηκε πού νά δείξη κάτι γιά τήν 
τύχη τής φαμίλιας του. 'Όπως καί γιά τον άλλον κό
σμον πού βρίσκονταν έκεΐ.

"Ολα κυλούσαν όμορφα κι’ ωραία δπως κυλούσαν 
καί τά νερά τού Κάϊκου ποταμού στήν πατωσιά τής 
πολιτείας.

Ή  αισιοδοξία πού δέν τούς έλειψε ποτέ, ήταν ζω
γραφισμένη στ’ άδολα πρόσωπά τους, πού έσταζαν 
καλωσύνη.

Καί περίμεναν τήν ώρα καί τή στιγμή, γιά νά δεί
ξουν καί τήν παλληκαριά τους, πού φώλευε στις φλέ
βες τους.

Καί σάν άρχισε νά ξαπλώνεται ό στρατός τής Πα- 
τρίδος, ό ένθουσιασμός σάν χείμαρρος ένώθηκε μέ τά 
νερά τοΰ Κάϊκου. Καί σάν τή λάβα ξεχύθηκε προς 
δλες τις κατευθύνσεις . . . Ό  σκοτεινός ορίζοντας άπ’ 
τήν Άνατολία δέν έπρεπε νά πλακώνη άλλο τήν ψυχή 
τού έθνους. Ή  στεφανωμένη δόξα, ήθελε τό καινούργιο 
της στεφάνι, καμωμένο άπό λουλούδια τής Ελληνικής 
’Ιωνίας. ’Αλλά τά πράγματα τούς ήρθανε όλότελα 
στραβά. Κανένας δέν περίμενε τήν μεγάλη άναποδιά. 
Μιά αναποδιά πού έκλωθαν οί φτεροΰγες τών μικρών 
στήν ιστορία, άλλά αχόρταγων στήν όρεξι δυνάμεων. 
Ούτε κΓ ό κύρ Βαγγέλης μπόρεσε νά μαντέψη τέτοιο 
πράγμα. Κι’ έδωσε τον έφηβο μοναχογιό του, εθελον
τή στις τάξεις τοΰ στρατού. Γιά νά φορέση τό δίκοχο 
καί τό χακί πού δέν ήταν στά μέτρα του. Καί νά βρεθή 
μετά άπό λίγες μέρες πέρα άπ’ τό Σαγγάριο . . . Έ τσι 
δπως πρόσταζε ή φωνή τής Πατρίδος.

Μέ τήν λιονταρίσια καρδιά του καθώς καί μέ τ ’ 
άλλα γνωρίσματα τής φυλής του, είχε γίνει τό καμάρι 
τοΰ λόχου του. Ό  Λοχαγός δπως τον έβλεπε μικρό,

252



δλο πίσω τον άφηνε. Άλλα τον ευρισκε συνέχεια μπρο
στά του. Καί δεν έπαθε ποτέ του ούτε μια γρατσουνιά. 
'Η μοίρα του τον πρόσεχε άκόμα. ’Ήθελε νά τον κτυ- 
πήση, αργότερα, δπως κτύπησε κι’ άλλους.

Ό  πατέρας του στην Πέργαμο, είχε καιρό νά πάρη 
γράμμα άπ’ τό γυιό του. Στήν άρχή δεν τον ένοιαξε 
καί πολύ. Τον σιγούρευε ή κυρά Σοφία μέ τα καλά 
της όνειρα. Άλλα μόλις άρχισε ό κατήφορος στο μέ
τωπο, ήταν κακά τά ψέματα. Τά σύννεφα φορτώθηκαν 
μαυρίλα, κι’ ή καταιγίδα ήταν έτοιμη νά πέση. Ό  
πατέρας πού ζώστηκε μέ φίδια, ανέβηκε τό αίμα στο 
καφέλι του. Κι’ δπως άναβε τά καντήλια στον Ά η - 
Γιάννη, σωριάστηκε στο βήμα κι άναπαύτηκε γιά 
πάντα.

Αργότερα τον ζήλεψαν πολλοί πού πρόλαβε καί 
θάφτηκε στά χώματα τά δικά του. Καί διαβάστηκε 
άπ’ τον Παπαφώτη τον άγιο Παπά. Γ ια τ ί‘αυτός ό 
τάφος ήταν ό τελευταίος πού άνοίχτηκε στήν Πέρ
γαμο. "Υστερα άπό λίγο τά ιερά καί τά δσια, θά τά 
πατούσαν άντίχριστοι . , . Καί δεν θάφηναν τίποτα 
στήν θέσι του, άφοΰ έτσι τό ήθελαν οί λεγάμενες δυ
νάμεις. Αύτές οί πάντοτε άχάριστες καί σκοτεινές 
δυνάμεις. Αύτές πού χρώσταγαν πολλά καί πού χρω
στούν άκόμα στο γένος των Ελλήνων. Καί είναι φοβερό 
νά τό σκέπτεται κανείς δτι έκεϊ πού μάς χρωστάγανε 
μάς πήραν καί τ’ άλλα μέ τό ζόρι. Γιά νά τά δώσουν 
στά κοράκια πού δέν πρόσφεραν τίποτα στον κόσμο, 
έκτος άπ’ τή μαυρίλα τους.

Μ’ αύτές τις εντυπώσεις στο μυαλό καί μέ τήν καρ
διά ξυλιασμένη, άλλά μέ τήν πίστη ένέπαφη, άρχισαν 
τήν νέα τους ’Οδύσσεια οί "Ελληνες. Καί δέν υπήρχε 
δυστυχώς, καμμιά Πηνελόπη στήν ’Ιθάκη ή άλλου 
πού νά τούς περιμένη μέ άνοικτές άγκάλες . . .

Μόνον ή σακατεμένη Πατρίδα, έπρεπε νά κάμη 
δτι μπορούσε γιά νά σώση τά παιδιά της. Άλλά εκεί
νο τό περισσότερο πού έκαμε, δέν έφτανε γιά νά καλύ- 
ψη ούτε τό λιγώτερο πού χρειάζονταν. "Ωσπου νάρθη 
ό καιρός γιά νά σταθούν στά πόδια μέ τον κόπο τους 
καί τή σωστή δουλειά τους.

Μέσα στις χιλιάδες τής προσφυγιάς, κυκλοφορούσε 
κι’ ή κυρά Σοφία μέ τά δυό κορίτσια της. Οί καρδιές 
τους, ήτανε μαύρες δπως κι’ οί φορεσιές τους. 'Ο θά
νατος τού προστάτη καί τό άγνοούμενο παιδί τους, τις 
έκαμαν αγνώριστες. Ούτε πού ξεχωρίζονταν οί κοπέλ- 
λες άπ’ τήν μεσόκοπη μάννα τους. Κι’ αύτή ή κακο
μοίρα, ίσια πού στεκόταν στά πόδια της. ’ Ηταν πολλά 
τά βάσανα πού έπεσαν έπάνω της καί τή βάραιναν πολύ. 
'Ο Γιωργάκης πού στριφογύριζε στο μυαλό της νύχτα 
μέρα, έγινε κάδρο καί κρεμάστηκε στήν παράγκα. 
Μέ τά μάτια τους στεγνά καί μέ τό στόμα κολλημένο, 
κουβέντιαζαν μαζί του, άδιάκοπα. Μιά ξεθωριασμένη 
φωτογραφία τού κύρ Βαγγέλη, τήν φύλαγε στο μαξι
λάρι της ή χαροκαμένη γυναίκα. "Οσα δέν ήθελε νά 
ξέρη τό παιδί, τάλεγε κρυφά στο σύντροφό της. Κι’ 
εκείνος συμφωνούσε σιωπηλά . . .

—Δέν γινόταν νάτανε καί τό παιδί θαμμένο δίπλα 
σου, φώναζε στο μεγάλο ξέσπασμά της. ’Εκεί στή 
δόλια Πέργαμο, στον τόπο τον δικό μας — Έκεϊ πού 
άφησαν καί τό «Βεζύρη» τό σκύλο τους, γιά νά φυλάη

τό σπιτικό . . . "Ενα σπιτικό πού φύσαγε άπό τού κό
σμου τά καλά.

Νά κλαίη καί καμμιά φορά ό «Βεζύρης» πάνω στο 
φρέσκο άκόμα μνήμα τ’ άφεντικοΰ του. Νάχη καί τό . . 
νοΰ του μή τυχόν φανή άπό καμμιά μεριά κι’ ό Γιωρ- 
γάκης . . .

Σάν γενικός Δερβέναγας ό «Βεζύρης» γύριζε εδώ 
κι έκεϊ. Ή  μαύρη ράχη του φορτώθηκε καί τά βαρειά 
καί τ’ άλαφρά. Φύλακας τού σπιτιού κι’ άφέντης. ’Ακό
μα καί προσκυνητής στο μνήμα τ’ άφεντικοΰ του . . .

Άλλά μόλις τον έπιανε τό πικρό παράπονό του, 
τά παράταγε δλα καί μέ μάτια βουρκωμένα, έτρεχε 
στο μνήμα. Έκεϊ πάνω τήν έβγαζε δλη μέρα, νηστικός 
καί τρισάθλιος. Και ούρλιαζε δυνατά καί άπαίσια . . . 
’Ήθελε ν’ άκούγεται ή φωνή του δσο έπαιρνε μακρύ- 
τερα. Πάνω στήν άγωνία του έσκαβε μέ τά νύχια του 
καί τό χώμα. Γιά νά ξεθάψη τάχα τ’ άφεντικό του καί 
νά τον πάρη νά φύγουνε . . . Άλλά δέν τά κατάφερνε 
ό καημένος καί φρόντιζε νά τον ζεσταίνη τουλάχιστον 
κάτω άπ’ τήν πεινασμένη κουλούρα του. "Ωσπου νά 
τον εύρη κατάστηθα ή σφαίρα τού Τουρκάλα πού 
έσπευσε νά ψαχουλέψη τούς τάφους . , .

Κι’ ή κυρά Σοφία μέ τά κορίτσια της στήν Κοκ- 
κινιά, τον έβλεπαν μέ τή φαντασία τους μιά χαρά τον 
«Βεζύρη». Τον έβλεπαν νά κουμαντάρη αυτός δλα 
τά πράγματα, καλύτερα άπ’ τόν καθένα. "Οπως τον 
όρμήνεψαν τήν ώρα τού χωρισμού τους. Κι’ είχαν τή 
σιγουριά δεμένη στο μαντήλι τους. Γιατί τήν έδωσε 
άδίστακτα, καθώς κουνούσε τήν άσπρόμαυρη ούρά του. 
"Ετσι λοιπόν πού τόν έβλεπαν, τόν ζήλευαν τόν κακο
μοίρη. Πού νάξεραν δτι θά πλήρωνε κι’ αυτός τά πλού
σια ένστικτά του . . . Κι’ δτι θάφηνε τά κόκκαλά του, 
άκριβώς έκεϊ πού έπρεπε νά τ’ άφήση.

Ά π ’ τήν άλλη 6χθη, ό Γιωργάκης πού τή γλύτωσε 
τελικά άπ’ τή σφαίρα τού εχθρού, άρχισε τή δική του 
’Οδύσσεια. Πάνω άπό ένα μήνα παιδεύονταν, γιά νά 
ξαναγυρίση στήν δμορφη Πατρίδα του. Νηστικός καί 
διψασμένος άλώνιζε τά ρουμάνια, σάν τήν άδικη κα~ 
τάρα. Μιά πετρωμένη κουραμάνα πού βρέθηκε στο 
γελιό του, τήν φύλαγε γιά μυρουδιά. Καί μιά κουρελια
σμένη κουβέρτα τήν έσερνε γιά νά τυλίγεται τά βράδια, 
πού τόν έγλυφαν τά ζουλάπια τού λόγγου. "Ο,τι μπο
ρούσε έκανε τό δεκαοκτάχρονο παιδί, πασχίζοντας νά 
πατήση τό κατώφλι τού σπιτιού του. Τά πληγιασμένα 
πόδια του, πού δέν άντεχαν άλλο, άρχισε στο τέλος νά 
τά σέρνη. Λίγο κουράγιο άκόμα καί θάβλεπε μέ τά μά
τια του τό βουνό τής Πατρίδος. Κι’ δταν πλέον φάνηκε 
καλά, σάν νάβαλε φτερά έτρεχε γιά τό τέρμα . . .

Άλλά τό άμοιρο παιδί, γελάστηκε καθώς πίστευε 
δτι θά τάβρισκε δλα εκείνα πού περίμενε νά βρή. Δέν 
έβαλε μέ τό νοΰ του δτι τό γνώριμο περιβάλλον του, 
είχε Τουρκέψει πιά. "Οπως Τούρκεψε καί τό γεφύρι 
τού Κάϊκου πού πήγαινε νά διαβή. Γ ιά νά πεταχθή 
μπροστά του, ό Άσιάτης άγριάνθρωπος πού παραμό
νευε έκεϊ, καρτερώντας κάποιο θύμα. Κι’ άφοΰ δέν 
βρήκε τίποτα ν’ άρπάξη, νά σακατέψη τό παιδί καί 
νά τό παρατήση μισοπεθαμένο . . .

'Ένας γεροπλάτανος σκυφτός καί ροζιασμένος, δέ
χτηκε μέσα στήν κουφάλα του τό κούτσουρο τού παι-
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διού καθώς σύρθηκε προς τά κεϊ μπουσουλώντας.
Ούτε ψυχή δεν πέρασε, γιά να προσφέρη το χέρι 

της προς το λιπόθυμο παιδί. Ούτε ή ψυχή τοϋ «Βεζύρη» 
του σκύλου του, έ'τυχε νά μυρισθή το κακό και νά κάμη 
τη δουλειά της. ..

Κι έτσι ̂ ολόκληρη τη νύχτα, μόνη της ή κουφάλα, 
εκανε ό,τι έκανε, περιμένοντας νά φέξη ή μέρα.

Τό πρωί πού ξεπρόβαλε ό ήλιος κι έρριξε μερικές 
άκτϊνες του προς τήν μεριά πού χρειάζονταν, τό παιδί 
ξεπεταχθηκε. Άφοΰ στεριώθηκε καλά στά ποδάρια 
του, ήθελε νά περπατήση. ’Αλλά τούτη τη φορά δεν 
ήξερε που ήθελε να πάη. Είχε χάσει τό μνημονικό του 
και στριφογύριζε σαν μεθυσμένο. 'Ολόκληρη την ημέρα 
τήν πέρασε διαβαίνοντας τό γεφύρι, πότε άπό δώ καί 
ποτέ απο κεϊ. 'Η γέφυρα τής λογικής του, είχε γκρε
μιστεί απο τα χέρια του ληστου. Κάποιο χτύπημα τό 
βρήκε στο κεφάλι καί τον έκανε άπό άνθρωπο, φυτό . . .

Στην κατάστασι αυτή τον βρήκε τό καταμεσήμερο, 
ένας γιατρός Μεχμέτης πού έτυχε τό πέρασμά του άπ’ 
τό γεφύρι. Χωρίς νά ξέρη αν ήταν Τούρκος ή Ρωμιός, 
τον τράβηξε παραπέρα και τον έχωσε μέσα σέ μιά 
Πέτρινη Καλύβα. Ανοιξε την τσάντα του καί τούκανε 
μιά ένεσι νά κοιμηθή, πάνω σέ μιά τάβλα. Τήν άλλη 
μέρα πού ξαναπέρασε άπό κεϊ, τοόδωσε κι’ άλλα φάρ
μακα. Αλλα το μνημονικό, δέν ξαναγύριζε μέ κανένα 
τροπο. Ούτε η φωνή του τά κατάφερνε νά βγή έξω 
άπό τά δόντια του.

'Ο γιατρός δμως έπέμενε νά τον περιποιήται, άφοΰ 
τον έβλεπε συχνά. Φάνηκε σάν νά τον λυπότανε κι’ 
έπρεπε νά κάνη ό,τι μπορούσε.

Μπροστά στην καλύβα, άπλωνόταν ένα μεγάλο 
ποτιστικό χωράφι. "Αν καί πνιγμένο άπό τά βάτα καί 
μέ̂  τ ’ άγκάθια του στοιχειωμένα, έδειχνε ότι κάποτε 
βρίσκονταν σέ καλά χέρια. Δυο τρία πεζούλια πού 
έπιαναν άπ’ τή μιά ως τήν άλλη άκρη, τόχανε δεμένο 
μέ μεγάλη σιγουριά. Στήν κάθε πατωσιά, διάφορα 
όπωροφόρα δένδρα άγκαλιασμένα μέ τά κλήματα καί 
τις άγράμπελες, έδιναν μιά ξεχωριστή εικόνα ομορ
φιάς πού δέν τήν έβλεπες άλλου. Αύτό τό κτήμα, γιά 
μεγάλη ειρωνεία, ήταν κάποτε τό περιβόλι τοϋ κύρ 
Βαγγέλη. Και τοφερε ή μοίρα νά ξεπέση στήν καλύβα 
το παιδί του, χωρίς νά ξέρη τίποτα, έτσι πού τό κατάν
τησε ό ληστής . . .  Καί ν’ άνεβοκατεβαίνη στά δένδρα, 
νά̂  χοροπηδάη σάν χαζός λ ε ς  καί καταλάβαινε πού 
βρίσκεται. Λές καί περίμενε τον πατέρα του γιά νά 
κλαδέψουν καί νά σκαλίσουν . . . Αλλά ούτε 6 πατέ
ρας του μπορούσε νά φανή ούτε τό μνημονικό του νά 
ξαναγυριση . . . Μόνο ό γιατρός έρχονταν μέρα παρά 
μέρα, γιά. νά τοϋ φέρη τό φαί του . . . Τό κτήμα μετά 
απο κάμποσο καιρό, έγινε άγνώριστο μέ τις φροντίδες 
τοϋ γιατρού καί μέ τή δουλειά τοϋ Γιώργου. Ξετρελ- 
λαμενος ο Μεμέτης, όπως έβλεπε φορτωμένες τις κε
ρασιές, τά κλήματα τις φασολιές κι’ όλα τ ’ άλλα. Κι’ 
άρχισε να τον προσεχή τον Γιώργο περισσότερο. Τον 
ήθελε καρδαμωμένον γιά ν’ αύγατίζη τή σοδειά του, 
μιας και δεν τοϋ κόστιζε τίποτα, έκτος άπ’ τό φαί του. 
Τουδωσε καί τό όνομα «Κεμάλ», έτσι γιά νά τον κρά- 
ζη. Κι’ αύτός^ό δυστυχής, γύριζε τό κεφάλι του, όπως 
εκανε ο «Βεζύρης» κάποτε σαύτόν . . .

Τό όνειρο 

τής Μ Α Ν Ν Α Σ
Χρόνια καί χρόνια έμεινε εκεί ό Γιώργος, καλλιερ

γώντας τό χωράφι καί καταπίνοντας τήν δυστυχία, 
χωρίς νά αισθάνεται καθόλου τήν πικράδα της. Ούτε 
ένα βήμα δέν ξεμάκρυνε ποτέ άπό τό κτήμα. Όλον τον 
κοσμο τον εβλεπε στριμωγμένον μέσα στήν καλύβα 
του καί πάνω στά πεζούλια. Τό ταγάρι τοϋ γιατροΰ 
μέ τό ψωμί καί τό προσφάι, ,ήτανε γι’ αυτόν ό θησαυ
ρός τοϋ Κροίσου . . . Προς τήν πολιτεία πού φαίνον
ταν κρεμασμένη στήν άπέναντι πλαγιά, ούτε τό βλέμ
μα του δέν έρριξε ποτέ. Καί ό καιρός περνούσε . . . 
'Η μάννα του στήν Κοκκινιά κι’ οΐ άδελφές του στή 
Δραπετσώνα τίποτα δέν γνώριζαν γι’ αυτή τήν ιστορία. 
Τό κάδρο τοϋ παιδιού κρεμότανε άκόμα στήν παράγκα. 
Μαζύ μέ τή θύμησί του, άρχισε κι’ αύτό νά ξεθωριάζη . 
Ή  κυρά Σοφία, έπαιρνε τή σύνταξι άπ’ τό Κράτος 
καί ζοΰσε μέ δαύτη, χωρίς νά γίνη σέ κανέναν βαρετή. 
Μόνο ό ταχυδρόμος πού τήν πήγαινε, βαρέθηκε νά τήν 
άκούη κάθε φορά πού -ίουλεγε, ότι δέν ήθελε νά ζή 
άκόμα μέ τό αίμα τοϋ παιδιού της . . . ’Αλλά ή ψυχή 
της πλακωμένη όπως ήταν άπ’ τά μεγάλα βάσανα, 
δέν ήθελε νά βγή . . . "Οπως δέν έβγαινε άπ’ τό μυαλό 
της καί ή έλπίδα οτι ό Γιώργος της, μπορούσε καί νά
ζ|)· ' '

'Όταν πέρασε τά 90 χρόνια της κι’ άρχισε νά βα- 
ραίνη, κάλεσε κοντά της τήν Κατίνα καί τήν Χρυ- 
σούλα γιά νά τούς δώση τήν ευχή της. Καί μαζύ μέ 
την ευχή, τούς είπε κι’ ενα όνειρο πού είδε. Είδε λέει 
τό γυιό της κάπου έκεΐ στήν Πέργαμο. Πώς άπλωνε 
τά χέρια του νά τήν άγκαλιάση καί τάπλωνε κι’ αυτή, 
άλλά δέν τά κατάφερναν έπειδή τούς χώριζε ένα μεγάλο 
ποτάμι. "Τστερα άπ’ τά λόγια αύτά βασίλεψε τό βλέμ
μα της, άφοΰ βεβαιώθηκε άπ’ τις δυό, ότι θά πήγαιναν 
στήν Πέργαμο γιά χατηρι της. Σέ δύο τρεις μέρες, 
έκλεισε τά μάτια της καί έφυγε γιά πάντα. ' Η Κατίνα 
όμως κι η Χρυσουλα άνέλαβαν μεγάλη άποστολή. 
Καί σάμπως ήταν νέες ν’ άρχίσουν τά ψαξίματα, όστε-; 
ρα άπό 50 χρόνια; Πώς νά πήγαιναν μέσα στήν Τουρ- 
κιά καί ποΰ νά ψάξουν οΐ κακομοίρες; Τούς φαίνονταν 
άστεϊο άκόμα καί νά τό σκέπτωνται ένα τέτοιο πρά
γμα. Έλλα όμως πού τά όνειρα της μάννας είναι βαρειά 
κι’ άσήκωτα. Κάθε στιγμή πού έβλεπαν μπροστά τους 
τό γεμάτο ικεσία μεσοσβυσμένο βλέμμα της, άρχιζαν 
τά δάκρυά τους νά κατρακυλάνε ζεματιστά. Νά καίνε 
όπως ή λάβα καί νά πονάη τό σώμα μαζύ μέ τήν ψυχή. 
Κι’ έτσι γιά τή στερνή έντολή τής μάννας κάθε θυσία 
έπρεπε νά γίνη . . .

Μετά άπό μιά βδομάδα κατέβηκαν στον Πειραιά 
καί τήν άλλη μέρα βρέθηκαν στήν Πέργαμο. "Αγνότατες 
μεταξύ άγνώστων ούτε πού θυμήθηκαν τίποτα άπό 
κεϊ. Κάτι λίγα πράγματα πέρασαν φευγαλέα άπ’ τό 
μυαλό τους. Γύρισαν όσο βάσταγαν τά κότσια τους,



άλλα σύντομα απογοητεύτηκαν. Ούτε ένα πράσινο 
φωτάκι δεν είδανε μπροστά τους. 'Όλα ήταν μαϋρα 
πού πλάκωναν τις καρδιές τους. "Οταν το πίστεψαν 
καλά πώς καμμιά έλπίδα δεν υπήρχε, έτοιμάστηκαν 
γιά επιστροφή. 'Η  ψυχούλα τής μάννας τους θάτανε 
ευχαριστημένη γιά το χρέος πού ξόφλησαν. "Αμα δεν 
ήταν θάπρεπε κι αύτή νά βοηθήση τις κατάκοπες γρι- 
οϋλες. Καί βοήθησε καλά. "Ενα πρωϊνό, ή μεγαλύτερη 
άδελφή πού άγνάντευε άπό το μπαλκόνι τού Ξενοδο
χείου προς την ποταμιά, στάθηκε γιά λίγο σάν άπολι- 
θωμένη. Πέρασε άπ’ τό μυαλό της το περιβόλι τού πα
τέρα της. Τής φάνηκε πώς ξεχωρίζει άκόμα καί τήν 
καλύβα του στην άκρη. Βούρκο^αν τά μάτια της καί 
δεν μπορούσε νά διακρίνη περισσότερα. Χωρίς νά χάση 
καιρό άρπαξε τήν άδελφή της άπ’ τό χέρι καί τράβηξαν 
κατά κεϊ. Κόντευε νά μεσημεριάση όταν έφτασαν 
μπροστά στην καλύβα. Κι’ όπως άκουμποΰσαν στο 
πεζούλι άναπολώντας τό ένα καί τό άλλο, φάνηκε 
μπροστά τους ένα άνθρώπινο κουρέλι πού έμοιαζε μέ 
φάντασμα. Είχαν άκούσει ότι τά μεσημεριάτικα φαν
τάσματα, δεν είναι όπως τ’ άλλα. Κι’ έτρεμαν, σάν τό 
φυλλοκάλαμο οΐ γριές. "Εκαναν νά φύγουν άλλά τά πό
δια τους, ούτε πού τά όριζαν καθόλου. Τό φάντασμα 
χώθηκε στήν καλύβα κι’ άρχισε νά μουγκρίζη δυνατά. 
Φάνηκε σάν νά φοβήθηκε κι’ αύτό καί ζήταγε βοήθεια. 
"Ητανε κι’ ή ώρα πού περίμενε τό γιατρό γιά νά φέρη 
τό φαΐ του. ’Ενώ οί γριές πού δέν βάσταγαν τίποτα 
στά χέρια τους, έκαναν τό σταυρό τους. Κι’ υστέρα 
άπό λίγο βρέθηκαν στο δρόμο γιά νά φύγουν. "Οπως 
ξεκίναγαν μέ κομμένα τά πόδια, έπεσαν έπάνω στο 
γιατρό. Αύτός τις κοίταξε καλά καί τις ρώτησε αν 
είναι συγγενείς μέ τον «Κεμάλ» γιατί τού έμοιαζαν 

I πολύ. Ποιος είναι 6 Κεμάλ; ρώτησαν οί γυναίκες καί 
ξανάκαναν τό σταυρό τους. ’Απ’ τή στιγμή αύτή άρ
χισε ή μεγάλη περιέργεια τού γιατρού πού χρόνια τον 
βασάνιζε κι’ αυτόν. "Επρεπε νά μάθαινε κάτι γιά τον 
άνθρωπάκο πού δούλευε στο κτήμα. Τις ξανατράβηξε 
στήν καλύβα καί τό μυστήριο δέν άργησε νά λυθή. 
Ό  «Κεμάλ» ήταν ό Γιώργος, ό άκριβός τους άδελφός.

Τον άγκάλιασαν, τον γέμισαν φιλιά, τον μούσκεψαν 
μέ δάκρυα, άλλ’ αύτός τίποτα άπό τέτοια. Κοίταζε 
μόνο τό ταγάρι μέ μεγάλη προσοχή ώσπου τ’ άρπαξε 
κι’ ήσύχασε άπ’ αύτό.

Ό  Μεμέτης πούγέρασε κι’ αύτός, έτυχε εκείνες τις 
μέρες νά παζαρεύη τό περιβόλι του σέ κάποιον Κιου- 
ταχή.

Μαζύ μέ τό περιβόλι, θά διάβαινε στο νέο άφεντικό 
κι’ ό φουκαράς ό Γιώργος.

Ό  Κιουταχής, όπως τον έβλεπε σκεβρωμένον άπ’ 
τά χρόνια ούτε πού έδειξε καμμιά διάθεσι νά τον κρα- 
τήση. 'Υπολόγιζε τό φαί του, ότι θά πήγαινε χαμένο. 
Δέχτηκε μόνο νά μείνη οτήν καλύβα, ώσπου νάρθή ή 
ώρα του. Σάν τό σκύλο δηλαδή πού πέφτη μέσ’ τ’ άμ- 
πέλι . . .

’Αλλά τό όνειρο τής μάννας, τό πρόλαβε αύτό κι’ 
έκαμε τή δουλειά του κατά τρόπο άπίστευτο . . .

Τό ξετρύπωσε άπό κεΐ πού δέν έφτανε καμμιά 
φαντασία. . . . Κι’ ητανε ή ώρα δώδεκα παρά πέντε . . .

’Εδώ καί πέντε μήνες ό Γιώργος, βρίσκεται στή 
Δραπετσώνα κοντά στις άδελφές του. Αυτές έτυχε 
νά μή έχουν παιδιά κι’ έχουν τό Γιωργάκη μή στάξη 
καί μή βρέξη. Τον βλέπουν όπως τότε πού χωρίστηκαν, 
πριν πενήντα πέντε χρόνια. Κι’ όλο τον χαδϊεύουν κι’ 
ολο μ’ αύτόν άσχολοΰνται άπ’ τό πρωί ίσαμε τό βράδυ. 
Αύτός άρχισε νά συλλαβίζη καί μερικές λεξοΰλες σάν 
χρονιάρικο μωρό. Μάννα φωνάζει τή μιά, μάννα καί 
τήν άλλη. ’Ενώ ή φωτογραφία τής μάννας του βρίσκε
ται συνέχεια στά χέρια του. Καί δέν βλέπει τήν ώρα γιά 
νά φύγη καί νά πάη κοντά της . . . Αύτό βγαίνει άπό 
τό ύφος του, έτσι όπως τήν κοιτάζη άχόρταγα. Κι’ 
όπως αύλακώνονται οί ρυτίδες του άπ’ τά δάκρυα πού 
κατεβάζουν τά μάτια του.. Ποιος ξέρει ποιά μακαριό
τητα τον περιμένει, όταν έγκαταλείψη τήν ματαιότητα 
τής ζωής. Τής ζωής πού τουδωσε τό χαστούκι γιά νά 
τον κάνη παράσιτο πάνω στά δεκαοκτώ του χρόνια. 
’Αλλά πού τού εξασφάλισε τό εισιτήριο γιά τήν άλλη, 
πού δέν τελειώνει ποτέ . . .

NEON ΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ Κθ'
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τήν 11ην ώραν τής 15-2-1976 έγιναν τά εγκαίνια τον νέου 
κτηρίου τοΰ ΚΘ' ’Αστυνομικόν Τμήματος ’Αθηνών, παρου
σία τον 'Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας κ. Τζαβέλλα, τοΰ Δ /ντοϋ 
’Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, τοΰ Βουλευτοϋ κ. Κρίκου, τον 
Δημάρχου Γαλατσίου κ. Παπαδιονυαίου, εκπροσώπων τών 
παραγωγικών τάξεων τής περιοχής καί δεκάδων κατοίκων 
τοΰ Γαλατσίου. Τό νέον ’Αστυνομικόν Τμήμα έστεγάσθη εις 
εν εύπρεπές καί άπό πάαης άπόψεως κατάλληλον οίκημα. Εις 

τήν φωτογραφίαν μας μία αποψις τοΰ νέου Τμήματος.
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ΊΓ ΟΝ ΚΑΙΡΟ πού οί "Ελληνες,
■ κυνηγημένοι μετά τήν άλω σι της 

Πόλης άπό τύν τύραννο και άπό τον 
πόνο, άναβαν σιγά σιγά τον πυρσό 
τής ’Αναγεννήσεως στην Ευρώπη, 
ό τύραννος — ποιος άλλος άπ’ τον 
Τούρκο; — έπιδιδόταν στύ άνόσιο 
τής σκλαβιάς παζάρι. Αιώνες μα- 
κρούς άνθισαν τά σκλαβοπάζαρα 
τής ’Αλεξάνδρειας, τής Ρόδου καί 
τής Πόλης. Κι’ δσοι έσέρνοντο σ’ 
αύτά έπρεπε ν’ άφήσουν κάθε ελπίδα. 
"Ας πάρουμε δμως μέ τή σειρά τους 
τά σχετικά περιστατικά.

Είναι δύσκολο νά παραστήσουμε 
το μέγεθος τής συμφοράς πού πρόκα- 
λοΰσαν τις επιδρομές τους οΐ μου
σουλμάνοι πειραταί — κυρίως στο 
άνθρώπινο στοιχείο. ’Αρκεί νά ση
μειώσουμε πώς τόσοι ήσαν οί έξαν- 
δραποδισμοί καί οί άπαγωγές κα
τοίκων των έλληνικών νησιών καί 
παραλίων άπό τούς πειρατάς, ώστε ή 
"Ιος έρημώθη τελείως τό 1528 άπό 
14 μουσουλμανικές γαλέρες, ή Αί
γινα έλεηλατήθη τό 1537 άπό τον 
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα καί δλοι 
οί άρσενικοί έσφάγησαν, ένώ έσύρ- 
θησαν στη σκλαβιά 6000 γυναικό
παιδα. Τό νησί τής Σάμου έ'μεινε 
έπί μιά εκατονταετία πανέρημο, τό 
δέ 1570 ό Άλγερΐνος άρχιπειρατης 
Κεμάλ Ρείς, έρήμαξε άπό κάθε κά
τοικον τά Κύθηρα, τή Σκιάθο καί 
τή Σκόπελο.

Οί πειρατικές επιδρομές ήταν μιά 
συμφορά πολύ παλιά. Άπείρως δμως 
χειρότερες καί τρομερώτερες, ση
μειώνει ό Μιχ. Άκομινάτος τελευ
ταίος ορθόδοξος μητροπολίτης τών 
’Αθηνών (1140 μέχρι 1205), ήσαν 
οί έπιδρομές πού έγίνοντο τή νύχτα 
μέ τήν προστασία τού σκοταδιού, 
γιατί δέν άρκοΰντο μόνο σ τ η  λεηλα
σία τών άγαθών άλλά άπήγαγαν καί 
γυναικόπαιδα, τά όποια μετέφεραν 
στά διάφορα σκλαβοπάζαρα τής 
’Αφρικής γιά νά τά μεταπωλήσουν 
δπως πωλοΰν σήμερα στις διάφορες 
έμποροπανηγύρεις τά ζώα. ’Εκεί 
έμεναν ολόκληρες βδομάδες άλυσο- 
δεμένοι, νηστικοί, γυμνοί καί ξυ
πόλητοι μέσα σέ συρματοπλεγμένα 
στρατόπεδα, μέχρι πού νά βροΰν 
άγοραστή καί νά λυτρωθούν άπό τά 
τρομερά βάσανα.

Σέ άλλη πάλι έποχή, γύρω στά 
μέσα τού 17ου αίώνος, ό Γάλλος 
περιηγητής Ντύ Λουάρ «κατεθλίβη, 
σάν είδε τούς σκλάβους νά κάθωνται 
σ’ άξιοθρήνητη κατάστασι, σέ σιγή 
κατήφεια, στά θρανία τού δουλοπά-

ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΤΑ

ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ

Τού
κ. Μ. Σίμψα

ζαρου τής Πόλης καί νά προσμένουν 
τον άγοραστή πού θά τούς έρριχνε 
στις βαναυσότερες άγγαρεΐες ή τήν 
ακόρεστη φιληδονία τών δαιμόνων 
τής άσελγείας.»

Ή  δράσις τών πειρατών σ τ η  
Μεσόγειο είναι άντιστρόφως άνά- 
λογη μέ τήν άκμή καί τήν παρακμή 
τού πολεμικού ναυτικού, άλλοτε — 
σ τ ο υ ς  παλιούς χρόνους — τού Βυ
ζαντίου καί άλλοτε —· στον Μεσαίω
να — τής Βενετιάς ή τών άλλων 
ναυτικών δημοκρατιών, δπως ήσαν 
ή Γένοβα ή Πίζα ή τό Παπικό κρά
τος. 'Υπήρχε έποχή κατά τήν οποία 
κυκλοφορούσαν στή Μεσόγειο κ’ 
έλυμαίνοντο τά παράλιά της γύρω 
στά 1500 πλοία, πού έφερναν είκοσι 
χιλιάδες πυροβόλα, πενήντα δέ χι
λιάδες άνδρες άποζούσαν άπό τό 
« ε π ά γ γ ε λ μ α » .

Άπό τό έργο αύτό, γράφει νεώ- 
τερος ιστορικός, α ν υ π ο λ ό γ ι σ τ ο ι  ήσαν 
οί χιλιάδες τών γυναικοπαιδών πού 
άπήχθησαν κατά καιρούς στις άν- 
θρωπαγορές τής ’Αφρικής καί τής 
’Ασίας. Τις περισσότερες φορές οί 
πειρατικές έπιχειρήσεις έγίνοντο μέ 
κύριο σκοπό τήν άρπαγή άνθρώπων, 
οί όποιοι άποτελοΰσαν τήν καλύτερη 
λεία, γιατί τις μέν γυναίκες καί τά 
παιδιά τά πωλοΰσαν, τούς δέ άνδρες 
τούς μετεχειρίζοντο σάν δούλους, 
πού άλυσοδεμένοι έκτελοΰσαν τις 
πιο βάναυσες άγγαρεΐες.

Άναφέρεται μάλιστα δτι τον και
ρό πού έγκαθιδρύθη στο Αιγαίο ή 
τουρκική κυριαρχία, οί Μαλτέζοι 
καί Φράγκοι πειραταί, ενδημική 
μάστιγα τής εποχής εκείνης, έπιζη- 
τοΰσαν μέ κάθε τρόπο νά συλλαμβά

νουν · σημαίνοντες Τούρκους ριζάν- 
ληδες δηλαδή άξιωματούχους καί 
τούτο γιά νά προσπορίζωνται προς 
άπελευθέρωσί τους πλούσια λύτρα.

Σχετικά μέ τήν άπόγνωσι καί 
τον τρόπο, πού ε ν έ π ν ε ε  στά διάφορα 
ν η σ ιά  καί παράλια ή έμφάνισις τών 
οργανωμένων πειρατικών έπιδρο- 
μών, άναφέρει ένας Γάλλος περιη
γητής πού έφθασε στήν Άνδρο τό 
1706, δτι οί σχεδόν εύποροι κάτοι
κοι τού νησιού κατοικούσαν σέ ψη
λούς πύργους, άκόμη δέ καί σ τ η  
παραλία τού Φαλήρου ύπήρχαν πα- 
λαιότερα, δπως γράφει ό άείμνηστος 
Καμπούρογλου, Οί Τρεις Πύργοι, 
εφοδιασμένοι μέ δπλα καί πυρομα- 
7Ά-ά·

Οί άλλοι δμως πού δέν ζοΰσαν 
στούς πύργους, ό πολύς κοσμάκης, τί 
έκαναν; Αύτοί άναγκάζονται νά άμύ- 
νωνται μέ τις ίδιες τους δυνάμεις ή 
νά όπλίζωνται άπό τις κυβερνήσεις 
τους. Παράδειγμα τέτοιο έχομε ένα 
έγγραφο άπό τούς Παξούς τού Κα- 
πετάν Βελλιανίτη προς τον τότε 
Προβλεπτή καί Καπετάνιο τής Κερ- 
κύρας πού εκθέτει τήν επιδρομή τών 
κουρσάρων καί τά μέτρα πού έλαβε 
γιά τήν άμυνα τού νησιού. Τό παρα- 
λαμβάνομε άπό τήν εφημερίδα «Πα- 
ξοί», δπως μάς τις μετέφερε στο 
βιβλίο του περί «Πειρατείας», ό 
Σπόρος Άργυρός καί έχει γραφή 
άπό τον Θωμά Βελλιανίτη:

«Υψηλότατε καί Έξοχώτατε ήμών 
Αύθέντη, Περί πλέον Της φανερώνω ότι 
στις είκοσι έξ τοϋ παρόντος έδιάβηκαν με
ρικές ταρτάνες αρματωμένες καί ένας σαμ- 
πίκος Τουλζιανάνες καί δύο άπ’ αυτές 
έμπηκαν εις τό Πόρτο τοϋ Γάϊ (λιμάνι τοϋ 
Γαίου τών Παξών), καί έπίλοιπες έβολτά- 
ριζαν όλόϋρα στο νησί. Βλέποντας ό κό
σμος τις αυτές ταρτάνες καί ξέροντας ότι 
αύτοί είναι κακής διαθέσεως άνθρωποι, φο
βούμενοι μή κάνουν δισβάρκο σέ τοϋτο τό 
φτωχό νησί καί κάμουν στραπάτζαν, ώς 
καθώς είχε τό κάμουν καί άλλην φορά.

«Καί όλος ό κόσμος είναι είς μεγάλον 
φόβον καί σύγχυσι. Βλέποντας έγώ τέτοιον 
φόβον στο νησί έδιώρισα καί έβαλα βάρ
διες σ’ όλα τά πόστα κατά τήν έκπαλαι συ
νήθεια, διά νά είναι ό τόπος φυλαγμένος 
άπό κακούς άνθρώπους. Δέν έλειψα νά κά
μω ρότα της γης ό ίδιος δι’ άνάπαυσιν τοϋ 
νησιοΰ. Και τις αυτές βάρδιες τις κοντι- 
νυάρω κατά τη συνήθεια. ’Ακόμα βλέπω 
ότι ό κόσμος είναι πικραμένος επειδή τις 
καί δέν βρίσκουν νά άγοράσουν πούλβερη 
καί βολίμι, τόσο διά φύλαξι τοϋ νησιοΰ 
καί διά την ζωήν του φοβούμενοι άπό τούς 
κακούς άνθρώπους. Καί όλο τό νησί στέ
κει κάτω άπό τή σκέπη της Ύψηλότης σου. 
Και είς τοϋτο δίνει είδησι πίπτοντας φιλώ 
τις βέστες».

Στήν ίδια εφημερίδα «Παξοί» 
δημοσιεύεται καί μία Δουκάλε δηλα-
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δή Διάταγμα από 13 Νοεμβρίου 
1625 του Αγη Ιωάννη Κορνηλίου. 
'Η  Δουκάλε αύτή έβγήκε έπειτα 
άπό άναφορά των κατοίκων των Πα- 
ξών, στήν όποια άναφέρεται πώς 
τον περασμένο χρόνο (1624) κουρ
σάροι της Μπαρμπαριάς έκούρσεψαν 
τό νησί καί πήραν σκλάβους πολ
λούς άπό τούς κατοίκους του. Άπο 
τή Δουκάλε μαθαίνουμε πώς ή βενε
τική κυβέρνησι άπεφάσισε νά δια- 
θέση άπό τό δημόσιο ταμείο χίλια 
πεντακόσια δουκάτα, γιά τήν εξα
γορά εϊτε όλωνών των σκλάβων, 
είτε μόνο γιά όσους ήτο δυνατόν. 
Συνάμα όμως διετάσσετο ό Προ- 
βεντικόρος δηλ. ό Προβλεπτής καί 
Καπετάνιος δηλ. ό Κυβερνήτης τής 
Κερκύρας νά φροντίση ώστε ν’ άρ- 
ματώση τετρακόσιους Παξινούς, ό
σοι καί άλλοτε έχρησίμευσαν γιά τή 
φύλαξι του νησιού. Τά όπλα τής 
φρουράς έκείνης τά είχαν αρπάξει 
οί κουρσάροι πού έπήγαν ξαφνικά 
καί σέ ώρα κατά τήν οποία οί άν
θρωποι, δούλεβαν άοπλοι στα χωρά
φια τους.

'Η  κυβερνητική διαταγή ώριζε νά 
στείλη ό Πρεβεντικόρος γιά τούς 
Παξινούς φρουρούς εκατό μοσκέτα 
μέ τά εφόδιά τους καί άλλα σπαθιά, 
λίγες ξιφολόγχες καί δ,τι άλλο χρή
σιμο γι’ αυτούς καθώς καί άνάλογο 
μπαρούτι καί μολύβι δωρεάν γιά 
τήν ύπεράσπισι τού νησιού.

Τούς σκλάβους όμως των πειρα
τών ήμποροΰσαν νά τούς εξαγορά
σουν οί συγγενείς των καί άλλοι φι
λάνθρωποι χριστιανοί. Ήμποροΰσαν 
έπίσης νά τούς άγοράσουν μέ χρή
ματα των ειδικών Ταμείων, πού τά 
επονόμαζαν «Ταμεία Σκλάβων» καί 
πού είχαν ίδρυθή άπό τήν άνάγκη νά 
άντιμετωπισθοΰν τά δεινά τής πει
ρατείας.

Τό έτος 1661 ίδρύθη στήν Κέρ
κυρα Ταμείο Σκλάβων, ένωρίτερα 
δετό 1656 είχε ίδρυθή στή Ζάκυνθο. 
Οί πόροι τού Ταμείου πού έλέγοντο 
καί σκλαβιάτικα προήρχοντο άπό 
τούς τόκους των κεφαλαίων τά όποια 
διέθετε ή Κοινότης Ζακύνθου, άπό 
κληροδοτήματα έλεημοσύνες καί φο
ρολογίες. ’Έτσι κατά τή σύνταξι 
διαθηκών ύπεχρεώνοντο οί συμβο
λαιογράφοι νά έρωτοΰν τό διαθέτη 
αν επιθυμούσε νά κληροδοτήση κα
νένα ποσό γιά τό Ταμείο τών Σκλά
βων.

Οί ιερείς έπίσης ήσαν υποχρεω
μένοι νά παρακινούν τήν Κυριακή τό 
έκκλησίασμα καί τούς έξομολογου-

μένους όπως προσφέρουν τή συν
δρομή τους στο Ταμείο τών Σκλά
βων. ’Ακόμη τά καράβια πού έπια
ναν στή Ζάκυνθο ύπεχρεώνοντο άνά- 
λογα μέ τή χωρητικότητά τους καί 
τούς έπιβάτας νά καταβάλουν ώρι- 
σμένα τέλη γιά τό Ταμείο τών Σκλά
βων. Τέλος στή Ζάκυνθο τό τιμάριο 
τής Μονής Άναφωνητρίας έπιβα- 
ρύνετο νά πληρώνη κάθε χρόνο τριάν
τα δουκάτα στο Ταμείο αύτό.

Αυτά λοιπόν στο Ίόνιο. Στις Κυ
κλάδες, τά κοινά δηλ. οί κοινότητες 
άνελάμβαναν μέ δική τους πρωτο
βουλία καί μέ δικές τους δαπάνες 
τήν άπελευθέρωσι τών αιχμαλώτων 
άπό τούς πειρατάςκαί πολλοί φιλάν
θρωποι άφηναν κληροδοτήματα γι’ 
αυτόν τό σκοπό. Στον Κώδικα μά
λιστα τής Σύρου υπάρχει άπόφασις 
τού Κοινοτικού Συμβουλίου, έτος 
1700, μέ τήν όποια άναλαμβάνει ή 
Κοινότης τήν ύποχρέωσι νά έξαγο- 
ράζη τούς συλλαμβανομένους ναύ
τες άπό τά μικροκάικα πού έκτε- 
λοΰσαν υποχρεωτικά ένα ταξίδι τό 
χρόνο στά γειτονικά νησιά. Τό ταξίδι 
αύτό έγίνετο γιά νά διατηρήται κά
ποια επαφή κ’ εμπορική έπικοινω- 
νία, πού τήν είχε παραλύσει ό φό
βος τής πειρατείας..

’Εκεί, στις Κυκλάδες καί γενι- 
κώτερα στο Αιγαίο, οί πειρατές 
τών Ότζακίων δηλαδή Τριπολίτι- 
δος τής Τυνησίας καί τού ’Αλγεριού, 
πού ήσαν τουρκικές κτήσεις στήν 
’Αφρική καί μέ μία λέξι όνομάζον- 
το Μπαρμπαριά, έλήστευαν τούς κα
τοίκους καί άπήγαγαν σκλάβους μέ 
επιδρομές στά έλληνικά παράλια. 
’ Από τό 1950 ό μω ς — περ ίπου — όταν

άρχισε νά αναπτύσσεται ή έμπορική 
ναυτιλία τού σκλαβωμένου ραγιά, 
πολλά έλληνικά πλοία έπεσαν θύματα 
πειρατικών επιδρομών. Κι’ αυτός 
είναι ένας άπό τούς λόγους πού άρ
χισαν νά έξοπλίζωνται καί νά έκ- 
παιδεύουν στά πολεμικά έργα τά 
πληρώματά τους.

’Από τό ’Αρχείο τής "Υδρας, πού 
κατέστησε κοινό κτήμα μέ τούς 16 
τόμους του ό ’Αντώνιος Λιγνός, μα
θαίνουμε πώς ικεσίες έφθαναν άπό 
τήν ’Αφρική, μέ γράμματα πού 
έστελναν αιχμάλωτοι στούς Προκρί
τους τής "Υδρας καί τών άλλων νη
σιών, νά παρέμβουν στήν τουρκική 
διοίκησι γιά τήν άπελευθέρωσι τους. 
Καί άναφέρεται μία περίπτωσις κατά 
τήν όποια έγινε τούτο «μετά πολλά 
έτη καί άφοΰ ό Καπουδάν Πασάς 
δηλ. ό ’Αρχηγός τού Στόλου έψιθύ- 
ρισε στο αύτί τού άπεσταλμένου 
τών προκρίτων ότι χρειάζονται πολ
λά γρόσια: γρόσια γιά δώρα αύτοΰ 
καί τού περιβάλλοντος του, ικεσίες 
καί θυσίες, άκόμη καί γιά όλα τά 
έξοδα τών Τούρκων άπεσταλμένων 
πού άμείβοντο πλουσιοπάροχα σάν 
πήγαιναν στή Μπαρμπαριά μέ εί- 
δικώς ναυλωμένα πλοία, τά οποία 
έπλήρωναν οί άτυχοι νησιώτες».

"Ολα όμως αύτά ήσαν μεμονωμένα 
περιστατικά, πού ελευθέρωναν βέ
βαια άπό τά σκλαβοπάζαρα άρκετές 
ψυχές, τό μεγάλο όμως πλήθος τών 
αιχμαλώτων δέν ξανάβλεπε τήν πα
τρική γή. Καί τον μεγάλον καημό καί 
πόνο γιά τον οριστικό χωρισμό μάς 
δίνει, μέσα σέ άλλα, τό παρακάτω 
δημοτικό τραγούδι, ερανισμένο άπό 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 261)

Σκλαβοπάζαρο ατην Πόλη
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Η Ν Ι ψ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1974 έπε-
σκεφθην, διά πρώτην φοράν, τον 

ισάξιον αδελφόν τον Παρθενώνος, 
τον επι τον Κωτυλίου όρους της Φι- 
γαλίας, άλλοτε περικαλλή και σήμε
ρον ερειπωμένον, εκ τοΰ χρόνου και 
τής εγκαταλείψεως, ναόν τον επί
κουρων ’Απόλλωνος, ηλικίας 2,5 
χιλιετιών, έργον τον πρύτανεως των 
αρχαίων αρχιτεκτόνων ’Ικτίνον, τοΰ 
όποιου προγενέστερον μεγαλούργη- 
μ α  ύπήρξεν ό επί τής ’Ακροπόλεως 
των ’Αθηνών ναός τής θεάς τής Σο
φίας.

'Ο ναός τον θεόν τοϋ Φωτός έχει 
κτισθή επί υψηλού όρους καί παρά 
την κορυφήν τούτον, εις ύψος άνω 
τών 1100 μέτρων, διά νά είναι όσον 
το δυνατόν εγγύτερον προς τον ου
ρανόν, έξ ον έκπέμπεται διά τοϋ 
’Ηλιον τό Φώς. ’Αποτελεϊται από 
κίονας και τών τριών αρχαίων ρυ
θμών, άρμονικώς διατεταγμένων, 
και εσωτερικώς περιλαμβάνει ήμι- 
κιονας (κατά διατομήν) πρός άντι- 
στήριξιν ιδιαιτέρας πρωτοτυπίας. 
Πέραν τούτων, ό ναός έχει ιδιομορ
φίαν και ώς πρός τον προσανατο
λισμόν τον, καθόσον 6 μέγας άξων 
τον είναι παράλληλος τοϋ άξονος 
τής Γής, αλλα καί τοϋ 'Ηλιου, πρός 
τον οποίον τό ιερόν κτίσμα είναι 
αφιερωμενον. Είναι διπλούς ναός 
και ο υψηλότερος έκτισμένος εκ τών 
αρχαίων ναών, υποκείμενος τής εγ

γύς κορυφής, διά προστασίαν του 
εκ τών ανέμων.

Λούζεται άφθόνως από καταιγι
σμόν φωτός καί 6 παρ’ αυτόν παρα
τηρητής δύναται νά άποθανμάζη εν- 
ρυτάτονς ορίζοντας, περιλαμβάνον
τας άπιθάνως τεραστίαν Πελοπον- 
νησιακήν έκτασιν, άπό τοϋ Πάρνω- 
νος καί Ταΰγετον μέχρι τοϋ Ίον ίου. 
’Επί τοϋ πρός άνατολάς αρκαδικού 
Λυκαίον, ένθα έγεννήθη ό Ζευς, γά
λου χηθ εις εκεί υπό τής τροφού του 
Νέδας, ύψοϋται ό τύμβος τών κατα
λοίπων έκ τών θυσιών πρός αυτόν, 
τοϋ οποίου φύλαξ είχε τεθή εις τε
ράστιος χρυσούς αετός, έξοχον γλυ
πτικόν δείγμα τής θαυμαστής άρ- 
χαιοελληνικής σμίλης. Α ί επ’ αυ
τού προσπίπτουσαι πρώται ήλιακαί 
άκτϊνες, κατά τήν άνατολήν τον 
Φοίβου ’Απόλλωνος τής εαρινής ιση
μερίας, άπεστέλλοντο διά νά θωπεύ- 
σουν, ανακλώμενοι επί τών χρυσών 
αναπεπταμένων πτερύγων τοϋ αε
τού, τό έν τώ άδύτω τοΰ επωνύμου 
ναού περικαλλές άγαλμα τοϋ θεού, 
οπερ ενρίσκετο άπο κεκαλλνμένσν ό- 
πτικώς διά τήν φωτεινήν προσφο
ράν. Ούτως έγένετο έπιβεβαίωσις 
τοϋ συνεχούς δεσμού τοϋ ουρανίου 
θεού μετά τών προστατενομένων του 
Φιγαλιέων, απογόνων τον Φιγάλου, 
υίοϋ τοϋ Άρκάδος βασιλέως Λυκά- 
ονος.

Οί τοιούτου είδους έξοχοι συμ

βολισμοί, δημιουργημένοι άπό τούς 
υψηλοτάτης πολιτιστικής στάθμης 
νόας τών σκαπανέων τοϋ αρχαιοελ
ληνικού θαύματος, ύλοποιήθησαν διά 
τών περικαλλών ναών καί μνημείων, 
τά όποια μεταφέρουν διά τής πα
ρουσίας των, άπό τοϋ βάθους τών 
αιώνιον πρός τήν σύγχρονον παρηκ- 
μασμένην άνθρωπότητα, τά εύγενή 
μηνύματα ενός ανυπερβλήτου πνευ
ματικού μεγαλείου.

Μεταξύ τών αθανάτων τούτων 
κτισματων, τά όποια δεν ανήκουν 
μόνον εις τήν αί ώνιαν 'Ελλάδα, άλλ’ 
εις ολόκληρον τήν άνθρωπότητα, 
μίαν έκ τών πρωτευουσών θέσεων 
κατέχει καί ο έν Φιγαλία ναός τοϋ 
’Απόλλωνος. 'Η  τοποθέτησίς του 
αϋτη έπιβάλλει τήν ώς κόρη οφθαλ
μού συντήρησιν καί διαφύλαξίν του. 
Ά ντι τούτον όμως ό θαυμαστός 
ναός έχει έγκαταλειφθή εις τήν τύχην 
τον.

Προτού προβώμεν εις τήν θλι
βερόν παρουσίασιν τών ουνιστών- 
των τήν έγκατάλειψιν άμελημάτων 
θά παραθέσω μεν έν εντυπωσιακόν 
απόσπασμα, λυρικής περιγραφής, 
αρχαιολόγου, άναφερομένης εις τό 
θαυμαστόν περιβάλλον, ένθα έστήθη 
ο ναός: «Οί Φιγαλιεϊς έλάτρενον τον 
’Απόλλωνα, έν τή έκθάμβω καί με- 
γαλειώδει έκφάνσει του, ώς συμ
βόλου τον άπαστράπτοντος 'Ηλιον, 
Τοϋ όποιου ή ’Ανατολή, όρωμένη έκ
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ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

0 Ε Ν  ΦΙΓΑΑΙΑ 
Ν Α Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ο Σ

Τό άριστούργημα τοΰ Ικτίνου  
ύπό τήν άπειλήν ανεπανόρθωτου φθοράς

Τοΰ Στρατηγού κ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ 
Μέλους τής Τιβεριανής ’Ακαδημίας ’Επιστημών Ρώμης

τον Κωτνλίον, ένθα 6 ναός, αποτελεί 
ύπέρκαλλον όραμα, όταν καταυγά- 
ζωνται διά τον πρωινόν τον φωτός 
αί μαγεντικαί ποικιλοπράσινοι και 
εναλλασσόμενοι μορφολογικώς, διά 
τής άγριας των μβγαλοπρεπείας και 
τής ήδείας ήμερότητός των, κοιλά
δες, ώς και αί απότομοι χαραδρώ- 
ΰεις καί αί άννπότακτοι κορνφαί 
τον φωταυγοϋς Λυκαίου. ’Εκεί, εις 
τό εκθαμβωτικόν τούτο βασίλειον 
τον Φωτός, εις τό κέντρον τής φω
τεινής αυτής μεγαλοπρέπειας, όπου 
τό πρώτον αί χρυσίζουσαι υλιακαί 
ακτίνες απευθύνουν, καθ’ έκάστην 
αυγήν, τον θερμονργόν χαιρετισμόν 
των προς τήν ποικιλωτάτην ύπό τό 
άπλετον ηλιακόν φως όργωσαν φν- 
σιν, έστησαν οί Φιγαλιεϊς, δι’ αίω- 
νίαν λατρείαν τού ζωοδότου 'Ηλιου, 
τό άριστούργημα τούτο τής άκατα- 
λύτου καί ένθεου Τέχνης».

ΑΡΕΤΗ ΡΗ ΣΑ με τον οφθαλ
μόν τοΰ σχολαστικώς έλληνολά- 

s τρου, άλλά καί τού φανατικού θαυ
μαστού τού ’Αρχαίου Κάλλους, τά 
άκόλονθα θλιβερά:

Τό δάπεδον τού ναού έχει ύποστή 
χαρακτηριστικός καθιζήσεις.

Οί μεμονωμένοι κίονες άποκλίνουν 
τής κατακορύφον. Εις σεισμός, εκ 
των συνήθων εις τήν περιοχήν, ή 
ισχυρός άνεμος, δύνανται νά τούς 
καταρρίψουν μέ συνέπειαν τον κατα-

θρυμματισμόν των έκ τής πτώσεως.
’Έχουν άφαιρεθή άρκεταί μαρμά

ρινοι δοκοί, έκ των έπί των κιόνων 
έπικαθημένων, μέ συνέπειαν τήν 
σοβαρόν διατάραξιν τής συνοχής τού 
κτίσματος.

”Εχουν τοποθετηθή άπό μακρού, 
άκαλαίσθητα ξύλινα ικριώματα (ή 
λέξις ένθυμίζει καταδίκην καί θανα
τικήν έκτέλεσιν), διά νά στηρίξουν, 
ώς άλλα δεκανίκια, τον ταλαίπωροι 
ναόν.

Δεν έχει γίνει έπαναφορά τού ναού 
δι’ άναστηλώσεως εις ήν κατάστα- 
σιν ούτος ενρίσκετο κατά τάς άρχάς 
τού παρόντος αίώνος, (δρα εικόνα), 
ότε, άναστηλωθείς, είχε χαρακτη- 
ρισθή ώς ό καλλίτερον διατηρούμε
νος, μετά τού Θησείου, αρχαίος ναός 
έν Έλλάδι. Διά τήν άναγκαίαν ταυ
τήν ένέργειαν ή σύγχρονος τεχνολο
γία προσφέρει καταπληκτικά μέσα, 
(άστε νά έπιτευχθή νψίστης άντοχής 
άναστήλωσις καί συνοχή.

Καί τό πλέον αποκαρδιωτικόν εί
ναι ή μή έπέμβασις διά των θαυμα
στών συγχρόνων τεχνολογικών μέ
σων — τινά τών όποιων ήδυνήθησαν 
νά έξαποστείλουν τον άνθωπον διά 
κατάκτησιν τών πλανητών — προς 
παρεμπόδισιν τής άποσαθρώσεως τού 
δομικού υλικού τού ναού. Ούτος κα- 
τεσκευάσθη δι’ έκλεκτής ποιότητος 
μαρμαρώδους τιτανόλιθου. Τό υλι
κόν τούτο ύπέστη σχισμάς, μικρός ~

άρχικώς, αί όποϊαι συνεχώς βαθύ- 
νονται καί ευρύνονται, μέ συνέπειαν, 
έάν δεν γίνη έπέμβασις, νά κονιορτο
ποιήσουν, έν καιρώ τούς σπονδύλους 
τών κιόνων, ιδίως τούς κατακειμέ- 
νονς, καί βραδύτερον απαν τό δομι
κόν υλικόν τού ναού. Εις τάς σχι- 
σμάς αύτάς εισδύει τό ύδωρ κατά 
τον χειμώνα, δπερ παγώνει τήν νύ
κτα λόγω τού ορεινού ψύχους. 'Ο 
πάγος διευρύνει τάς σχισμάς, εισέρ
χεται περισσότερον ύδωρ, δημιουρ- 
γεϊται περισσότερος πάγος καί αί 
σχισμαί συνεχώς μεγεθύνονται έπι- 
κινδύνως. Λόγω τού ώς άνω άδυσω- 
πήτου φαινομένου έχει χαραχθή σα
φώς ή πορεία τον ναού πός τον θά
νατον. Θά ήτο κάλλιστα δυνατόν αί 
θανατηφόροι αύται ρωγμαί νά φρα
χθούν διά καταλλήλου σιμεντοκο- 
νιάματος ή δι’ άλλου προσφόρου 
πλαστικού υλικού, μέ έξαίρετον συ
νέπειαν τήν άναστολήν τής φθο- 
ράς.

Δεν έχει περιφραχθή ό ναός, ώς 
θά έπεβάλλετο διά λόγους καλλιτέ- 
ρας διαφυλάξεως (ήδη τά ποίμνια 
περιπατούν έν αύτώ), άλλά καί λόγω 
σεβασμού προς τό 'ιερόν τούτο άρι
στούργημα.

Δεν υπάρχει ή κατάλληλος πρόσ- 
βασις προς αυτόν. 'Η  ήδη ύπάρχου- 
σα είναι εις άθλιος κατσικόδρομος, 
άναπτυσσόμένος έλικοειδώς άπό τοΰ 
τέρματος τής μέτριας καταστάσεως
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επαρχιακής. 66οϋ όδηγούσης’έξ Ά ν-  
δριτσαίνης εις το Κωτύλιον.

Δεν υπάρχει Μουσεϊον, ένθα θά 
έφυλάσσοντο σχετικά ευρήματα καί 
προ παντός αί έξοχου κάλλους καί 
τέχνης άναπαραστάαεις των Άμαζο  
νομαχιών καί Κένταυρομαχιών, τών 
άπαχθέντων πρωτοτύπων γλυπτών 
υπό τών άρχαιοκαπήλων Ευρωπαί
ων. Ταϋτα, ώς γνωστόν, Οννθέτόν
τα τάς ζωφόρους τοϋ ναοϋ, έχουν 
φυλακισθ'ή, μακράν τής πατρίδας 
των καί τ  οϋ φωτός της, εις την αί
θουσαν Φιγαλίας τον εις τό όμιχλο- 
βριθές Λονδϊνον Βρεταννικοϋ Μου
σείου καί άλλαχοϋ.

Δεν υπάρχει άναψνκτήριον καί 
καταφυγών, εν περιπτώσει βροχής, 
ώς καί δι’ άλ.λας άνθρωπίνας άνάγ- 
κας, άκρως αναγκαία δι’ όλους, άλλ’ 
ιδίως διά τους από τά πέρατα τής 
Οικουμένης προσερχομένους προσ- 
κυνητάς, οι όποιοι θαυμάζουν τους 
καταακευαστάς του ναοϋ, λίαν πεπο- 
λιτισμένους προγόνους, αλλά οίκτεί- 
ρονν τους ύποαναπτνκτους απογό
νους, τους μη άξιους, οϋτε διά μίαν 
στοιχειώδη συντήρησιν τής έξοχου 
καί ίερας ταυτής κληρονομιάς. ’Επί
σης δεν υπάρχει τό άρμόζον περί
πτερον πωλήσεως ενθυμίων. ( Ή  
υπάρχουσα πρωτόγονος «παράγκα» 
τονίζει έμφαντικώτερον την αθλιό
τητα καί έγκατάλειψιν).

Εις τό θαυμαστόν τ  οπών τ  οϋ 
Κωτυλίου θά έπρεπε νά έχη εϋρει 
ήδη την θέσιν της μία εκσυγχρονι
σμένη φιλόξενος στέγη, διά τους 
έπιθυμοϋντας ολιγοήμερον έκεϊ δια
μονήν.

Διά τακτοποίησιν απάντων τών 
ανωτέρω, καί ίσως καί ετέρων άλ
λων, τά όποια διέφυγον τής προσο
χής μου, ό ναός δεν απαιτεί έξοδα, 
καθόσον αί άναγκαϊαι δαπάναι θά 
έπληρώνοντο από τάς εισπράξεις 
εκ τών εισιτηρίων τών επισκεπτών, 
οι όποιοι, μέχρι τονδε, θαυμάζουν 
τον ναόν ανευ εισιτηρίου, παρ’ δλον 
ότι είναι πρόθυμοι νά προβοϋν εις 
την καταβολήν τ  οϋ αντιτίμου του. 
Οι προσερχόμενοι έρωτοϋν τον φύ
λακα ποϋ πωλοϋνται εισιτήρια καί 
οϋτος άπαντα ουδαμοΰ. Εις ούδέν 
μέρος τ  οϋ κόσμου, χώροι τουριστι
κού ένδιαφέροντος μένουν άνεκμε- 
τάλλεντοι. Τοϋτο είναι έπιβεβλημέ- 
νον ούχί διά κερδοσκοπίαν, άλλα 
διά συντήρησιν τών αντιστοίχων άρ- 
χαίων κτιαμάτων, τά όποια συνι- 
στοΰν ίεράν κληρονομιάν ολοκλήρου 
τής άνθρωπότητος. ’Εφέτος οι προ-

Μία ακόμη αποψις τον Ναοϋ τοϋ 
’Απόλλωνος. Τό περίφημο αρι
στούργημα τοϋ ’Ικτίνου έχει ύπο
πτη και νφίσταται άνεπανόρθωτες 

φθορές.

σελθόντες ώς προσκυνηταί εις τον 
ναόν υπερβαίνουν τάς τριάκοντα χι
λιάδας. Μέ είσιτήριον ενός δολλαρίου 
κατ’ άτομον τό έτήσιον εισόδημα 
θά ύπερέβαινε τό εν έκατομμύριον 
δραχμών. ’Επίσης εις τον ναόν ανή
κει καί εν σημαντικόν ποσοστόν εκ 
τοϋ έν γένει τουριστικού συναλλά
γματος, καθόσον οϋτος είναι έν εκ 
τών έξεχόντων άρχαιολογικών άρι- 
στουργημά των τής Ελλάδος, τά 
οποία, ιδιαιτέρως, προσελκύουν τούς 
περιηγητάς.

ΕΡΑΝτώ ν άνωτέρω συμβαίνουν 
καί άλλα περίεργα μέ τό ιερόν 

τοϋτο. Ό  ναός άνηγέρθη υπό τών 
Φιγαλιέων, κατά τό τέλος τοϋ Χρυ
σού Αίώνος, έπειδή έσώθησαν αυ
τοί, υπό τοϋ θεοϋ τοϋ φωτός, εξ άψα
ν ιστικοϋ λοιμοϋ. Ή  αρχαία Φιγα- 
λία είχεν εϋπορον πληθυσμόν άνω 
τών 40.000 κατοίκων, δστις εξυ
πηρετείτο ναυτιλιακώς διά τοϋ πλω
τού τότε ποταμοϋ τής Νέδας, ή ο
ποία, οϋτω, έτρεφε πλουσίως τον 
πληθυσμόν, ώς ή επώνυμος της θεία 
τροφός τον Δία. Ό  ναός, λοιπόν, 
οϋτος άνήκει εις την Φιγαλίαν, ήτις 
έξ ολοκλήρου, σήμερον ενρίσκεται 
εντός τής επαρχίας ’Ολυμπίας, άνη- 
κούσης ταύτης εις τον νομόν ’Η 
λείας. Έ ν τούτοις ό ναός ευρίσκε- 
ται, παραδόξως, εντός τών όριων 
τοϋ Νομού Μεσσηνίας, καί μάλιστα 
διά σκανδαλωδώς έξεχούσης χαρά- 
ξεως. Καί τοϋτο συμβαίνει παρ’ δλον

δτι ή πρωτεύουσα τής ’Ολυμπίας 
Άνδρίτσαινα ώνομάσθη Δήμος (πα
ρά τούς 600 κατοίκους της) λόγω 
τοϋ ναοϋ. (Αϋτη περιλαμβάνει καί 
μίαν άνυπερβλήτου άξίας βιβλιο
θήκην μόνον δι’ εν βιβλίον τοϋ Ζάν 
Ζάκ Ρουσσώ, δπερ την στολίζει, μέ 
ιδιοχείρους σημειώσεις του, τό Γαλ
λικόν κράτος προσφέρει, διά νά τό 
άποκτήση, άπάσας τάς εκδόσεις του 
ήμίσεος αίώνος). Ούδείς ισχυρός 
λόγος υπάρχει διά την άνορθόδοξον 
ταύτην υπαγωγήν τοϋ ναοϋ, ενώ τά 
πάντα συνηγορούν διά την διοικητι
κήν υπαγωγήν τοϋ χώρου έκεϊ δπου 
ίστορικώς ανήκει.

Περαιτέρω: Ή  μικροτέρου άνα- 
πτύγματος οδική πρόσβασις άπό τοϋ 
περιφερειακού πλέγματος συγκοι
νωνιών τής Πελοποννήσου ( σιδηρο
δρομικής γραμμής καί έθνικής όδοϋ) 
ώς καί έκ τής κρυστάλλινης θαλάσ
σης τοϋ Ίονίου μέ τάς έξοχους παρα
λίας της, είναι ή οδός: Σιδ/κός Στα
θμός Φιγαλίας-Ναός τοϋ έπικουρίου 
’Απόλλωνος, μήκους 40 χιλιομέ
τρων. Ή  όδός αϋτη διέρχεται, έξ 
ολοκλήρου, μέσω τοϋ θαυμαστού 
κάλλους τοπίων τής Φιγαλίας, πλήν 
δμως ενρίσκεται εις κακήν κατά- 
στασιν μέχρι τοϋ μέσου της περίπου 
καί εις χειριστήν κατά τό υπόλοιπον 
μέχρι τής συμβολής της μέ τήν οδόν 
προς τον ναόν. Θά έταίριαζε πλή
ρως διά τό υπόλοιπον τοϋτο ό τί
τλος τον μουλαρόδρομου. Ή  ώς άνω 
νπανεπτυγ μένη πρόσβασις πρέπει 
νά μεταβληθή εις λαμπράν λεωφό
ρον, άνάλογον τής άξίας τοϋ ναοϋ.

Ή  ϋπερθεν δοθεϊσα αποκαρδιω
τική βίκων δικαιολογεί πλήρως τάς 
εύλογους ανησυχίας τών θαυμαστών 
τοϋ ’Αρχαίου Κάλλους. Ό  έπικού- 
ριος ’Απόλλων έδωσεν άλλοτε τήν 
σωστικήν επικουρίαν του εις τούς 
άσθενοϋντας αρχαίους Φιγαλιεϊς καί 
τούς έθεράπευσεν άπό τον άφανί- 
ζοντα αυτούς λοιμόν. Σήμερον, ό 
άσθενών ναός τοϋ θεοϋ ζητεί τήν 
έπικουρίαν τών άρμοδίων, μέ πρώ
τους ύψοϋντας τήν φοννήν διά τοϋτο 
τούς συγχρόνους Φιγαλιεϊς, διά νά 
τον σώσουν άπό τήν καταστροφήν. 
Είμαι βέβαιος δτι ή φωνή μου ώς 
Φιγαλέως, έκπεμ πομένη διά τοϋ 
παρόντος, θά είσακουσθή, διότι ευ
τυχώς, σήμερον, υπάρχουν ώτα ά- 
κουόντων καί χείρες δραστήριος 
δρώντων. (Έπληροφορήθην προσφά 
τως δτι διέθεσε τό Ελληνικόν Κρά
τος δρχ. 50 έκατομ. διά συντήρησιν 
τοϋ Ναοϋ).
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 257)

τά «Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύν
θου».

jjft
Βαρκούλες δπου φεύγετε 
βαρκούλες σταματήστε 
αυτό τό νιό πού πήρατε 
τάχα μην τόν πουλήτε,
Χίλια έδινα νά τόνε δώ 
χίλια νά του μιλήσω, 
χίλια ’δίνε ή μανοΰλά του 
καί χίλια ή άδελφή του.
Κι’ ό νιός άπολογήθηκε 
μέ τό γλυκό του στόμα'
Έ χετε, γρόσια, φατέ τα 
φλουριά, φυλάγετέ τα.
Κι’ όντας άσπρίση ό κόρακας 
καί γίνη περιστέρι

ΑΝ ΚΑΙ δεν πολυπιστεύω στους...
μάγους καί τούς προφήτες, πού 

προλέγουν τά μέλλοντα, δέν πάει πο
λύς καιρός, πού χωρίς νά το κατα
λάβω έγινα καί εγώ καφετζόπληκτος. 
'Η  πάθησί μου είναι, όπως θά κατα
λάβατε νά έπισκέπτωμαι πού καί ποϋ 
καμμιά καφετζοϋ, όχι γιατί είμαι έ- 
ρωτευμένος, αυτό δά έλειπε, αλλα 
έτσι άπό χόμπυ. Συνηθίζω λοιπον 

Ά  νά πηγαίνω στην κυρά-Φρόσω, διά
βαζε Φροσάρα, πού κάθεται λίγα τε
τράγωνα πιο κάτω άπο το σπίτι μου. 
Καί ή σημερινή μου έπίσκεψι, δέν 
θά είχε τίποτα το εξαιρετικό, αν ή 
κυρά-Φρόσω, δέν μου άνήγγελλε, 
πριν καλά καλά πατήσω τό πλατύ
σκαλό της, ότι ή «βύζιτα», μπαρν- 
τόν ή τιμή ήθελα νά πω τοϋ καφέ 
άνέβηκε. Πήρε εκείνο τό γνωστό κα- 
κομοιρίστικο ύφος καί. . . «—έρετε 
κύριε Άλέκο μου. . . Ένεκα πού ά
νέβηκε καί ό τιμάριθμος, σκέφθηκα 
νά άνεβάσω κομμάτι τήν έπίσκεψι. 
Είπα νά τήν κάνω εκατό δραχμές, 
έτσι γιά νά είναι στρογγυλό τό ποσό, 
νά μή μάς τελαιπωροϋν καί τά ψη
λά. . .». Πώς; ’Έκανα έγώ φανερά 
άγανακτισμένος. ’Από τις είκοσι 
δραχμές, φθάσαμε άπότομα στις ε
κατό κυρία Φρόσω; Τόσο άνέβηκε 
ό τιμάριθμος; Καί δέν μπορούσε ή 
αυξησι νά γίνη σιγά, σιγά, μέ ρέ
γουλα πού λένε; «Τι ρέγουλα κύριε 
Άλέκο μου. Έ χω  τόσα χρόνια στή 

·. δουλειά καί δέν κατάφερα νά μου 
μείνη μιά. δεκάρα. Βλέπω ένα σωρό 
μαθήτριές μου, κοριτσόπουλα άκόμη 
καί τά έχουν οίκονομίσει. Ά σε πού 
διαθέτω περιζήτητα προσόντα... Τό 
ξέρεις εσύ καλά, αν έχω ποτέ πεση 
έξω». Στο μεταξύ ό καφές είχε έ- 
τοιμασθή. Τόν ρούφηξα λαίμαργα κι’ 
άναποδογύρισα τό φλυτζάνι στο κα
θαρό τασάκι. 'Η κυρά-Φρόσω τό

τότε κ’ έσύ μανοΰλά μου 
έμένανε καρτέρει. . .

Ό  λυτρωμός των ραγιάδων άπο 
τά σκλαβοπάζαρα ήταν μιά πολύ 
μεγάλη καί περίπλοκη ύπόθεσις. Έ - 
χρειάζοντο γιά τήν άντιμετώπισί 
της καί μέσα πολλά καί όργάνωσις 
όχι τυχαία. Δυστυχώς καί τά δύο 
αύτά έλειπαν, όλιγώτερο ’ίσως στά 
φραγκοκρατούμενα νησιά τού Ίο- 
νίου καί περισσότερο στά νησιά τού 
Αιγαίου, τελείως δέ στά παράλια 
τής ήπειρωτικής Ελλάδος. Καί τού
το σ’ άντίθεσι προς ό,τι συνέβαινε 
στούς ίδιους έκείνους χρόνους στήν

-------- --------------  ·  — --------------------

ΚΑΦΕΤΖΟΫ
ΕΝ

ΔΡΑΣΕΙ
πήρε μέ. . .  άληθινή εύλάβεια στά 
χέρια της καί περιστρέφοντάς το μιά 
άπο δώ, μιά άπό κεΐ. . . Ξαφνικά 
πετάχτηκε ξαναμμένη επάνω. «Φίδι 
κακό κύρ - Άλέκο μου. . . Φίδι κακό 
σέ ζώ νει...»  Τί έκανε λέει; «’Ε
κείνο πού ακόυσες. Καυγά μεγάλο 
βλέπω στο σπίτι σου. Θαρρώ μέ τή 
γυναίκα σου. Βλέπω κάτι σάν άπι- 
στία. . . »  "Ωστε μέ άπατά ή γυναί
κα μου; 'Η  Μαρίκα μου; Ά τ ιμ η . . .  
«Στάσου κύρ - Άλέκο μου. . .  Μην 
τρέχεις. Δική σου θά είναι ή άπι- 
στία». Πώς δική μου κυρά-Φρόσω. 
Αφού δέν τό μαγαρίζω τό στεφάνι 
μου. . . «Θά τό μαγαρίσης. Καί νά 
τό ειδής. Έ γώ  λάθη δέν κάνω. . .»

’Έφυγα σκεφτικός άπό τό σπίτι 
τής Φρόσως, περιμένοντας τήν ώρα, 
πού «θάσκαγε τό κανόνι», πράγμα 
πού δέν άργησε νά φθάση. Ήταν 
μιά 18χρονη μελαχροινούλα, πού γνώ
ρισα τυχαία μέσα στο βαγόνι τού 
ήλεκτρικοΰ. 'Ομολογώ πώς τήν ε- 
ρωτεύθηκα παράφορα. Άντιστάθη- 
κα στήν άρχή, πάλαιψα μέ τόν εαυ
τό μου, άλλά ματαίως. Πάει καί ή 
Μαρίκα μου, πάει καί ό όρκος, πού 
δέν θά πατούσα ποτέ τό στεφάνι 
μου. Βγήκαμε δυο - τρία ραντεβου- 
δάκια. , . Τό τελευταίο ραντεβού, 
πού ήταν καί τό μοιραίο, τό είχα
με σέ κάποιο άπόκρυφο μπαρακι 
κοντά στή γειτονιά μου, Τό χρόνο 
καί τόν-τόπο τόν ώρισε ή Μαρίτα, 
έτσι έλεγαν τό καινούριο μου άμόρε.

ελεύθερη Χριστιανική Εύρώπη τής 
Δύσεως, πού άντιμετώπιζε τόν ίδιο 
ή άνάλογο στοιχειωμένο κίνδυνο: 
τήν άπαγωγή άπό τά παράλια καί 
κυρίως άπό τά κυριευόμενα πλοία 
τών υπηκόων της καί τήν πωλησι 
τους στά διάφορα σκλαβοπάζαρα 
τής ’Αφρικής καί τής Ασίας.

Σκλαβοπάζαρα καί Τούρκοι: πόσο 
ταιριάζουν οί λέξεις καί τό νόημα; 
Τί άλλο θά μπορούσε νά περιμένη 
κανείς άπό τούς αιώνιους Τούρκους 
τής άρπαγής καί τής βίας; Σκλαβο
πάζαρα καί Τούρκοι: ένα άκόμη στί
γμα στο ζοφερό μητρώό τους.

Βρισκόμαστε σέ μιά τρυφερή, τολ
μηρή θά έλεγα στιγμή, όταν σάν σί
φουνας ώρμησε στο μικρό μπαράκι 
ή Μαρίκα. «Γερο-ξεκούτη, παληάν- 
θρωπε, ξεμυαλισμένε. . .». Δέν πρό- 
φθασα νά άντιδράσω καί τό. . . «ά
μόρε» είχε έξαφανισθή. Κάτι μέ ύ- 
ποσχέσεις καί όρκους πίστεως, κάτι 
μέ προσπάθειες τών συγγενών ή Μα
ρίκα μου μέ δέχθηκε ξανά στο σπί
τι. Εμένα όμως, δέν μοΰ τόβγαζες 
άπ’ τό μυαλό, πώς ή κυρά - Φρόσω 
ήταν μεγάλη καφετζοϋ..» Πώς μπό
ρεσε νά «είδή» στο φλυτζάνι όλα ό
σα έγιναν. . .

Πέρασε ένας χρόνος άπό τότε... 
Στήν καφετζοϋ δέν ξαναπάτησα, ό
χι γιατί δέν πίστευα, άλλά γιατί τό 
θεώρησα γρουσουζιά. Νά όμως, που 
ήρθε ή στιγμή νά μοΰ «άνοίξουν» 
τά μάτια. Σέ μιά πολύ φιλική πα
ρέα, άκουσα, επάνω στο κρασί, ότι 
τό ίδιο μέ έμένα τήν έπαθε καί άλλος 
μέ τήν όμορφη μελαχροινή Μαρίτα. 
Τί είχε γίνει; Ή  Μαρίτα ήταν κό
ρη τής Φρόσως. «Ριχνόταν» σέ με
ρικούς άπό τούς «πελάτες» τής μη
τέρας της, έτσι ώστε νά πιστεύουν, 
ότι τό φλυτζάνι, βγαίνει άληθινό. 
Τούς ώριζε ραντεβού καί τήν ίδια 
ώρα έστελνε καί τις γυναίκες τους 
νά τούς «πιάσουν στά πράσα».

Ά ς  σημειωθή, ότι καί σι «άπα- 
τημένες» σύζυγοι, ήταν τακτικοί 
θαμώνες τής Φρόσως. ’Έτσι, ή έξυ
πνη καφετζοϋ χτυπούσε μ’ ένα σμπα- 
ρο δυο τριγόνια. Ή  φήμη της άνέ- 
βαινε καί φυσικά καί τό βάρος τού 
κουμπαρά της.

Ά ς  είναι. Νά κάνη κι αύτή ή 
κακομοίρα ένα σπιτάκι.. . "Ασε που 
άνέβηκε καί ό τιμάριθμος...

Η. ΧΑΛΥΒΟΠΟΤΛΟΣ 
Δόκιμος Άρχιφύλαξ
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Τοΰ τ. Άστυν. Δ / ντοΰ ΑΓ κ. Ήλία Χαϊδεμένου

01 ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΠΣ
ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τό απόγευμα τής 18ης ’Απριλίου 1941 εγινε άπό τά καθέτου έφορμή- 
σεως γερμανικά καταδιωκτικά, τά περίφημα «στούκας» άνηλεής βομβα
ρδισμός τοΰ Πειραιώς. Ό  πληθυσμός έδοκίμασε μιά πρωτοφανή δοκι
μασία. Στή δοκιμασία του αότή άγγελος παρηγοριάς έστάθη ή ’Αστυ
νομία Πόλεων. Στό άρθρο πού άκολουθεΐ περιγράφονται αυθεντικά 

σχετικά στιγμιότυπα όπως άκριβώς τά έζησε ό συνεργάτης μα,.

ί

ΙΣ  ΜΕΡΕΣ τοϋτες τ ’ ’Απρίλη, 
κλείνονν 35 χρόνια άπό τότε 

πού οί Γερμανοί, άφοϋ σπάσανε τό 
μέτωπο τό Σέρβικά, καταπλημμνρί- 
αανε τά χώματα τής Μακεδονίας 
τά ιερά. Τά 'Ελληνικά όμως οχυρά, 
ατό Ροϋπελ, ατά Βουλγαρικά σύνο- 
ρα, κρατοϋααν άκόμη. Μά αν πέ- 
ραααν λίγες μέρες για νά έμφανι- 
σθοϋν τά μηχανοκίνητα στρατεύ- 
ματα των Γερμανών ατά χώματα 
τής Μακεδονίας, ή άεροπορία τους, 
άπό τις πρώτες ώρες κιόλας τής 
έπιθέαεως (6.4.41), κνριαρχοΰαε 
ατούς 'Ελληνικούς ορίζοντες. Καί, 
οί άεροπορικοί βομβαρδιαμοί οδι
κών άρτηριών, ορμών, λιμένων, και 
άλλων κατ’ αυτούς ατόχων, ( ώς 
τής παιδαγωγικής άκαδημίας Ίω - 
αννίνων πού ’ταν καί νοαοκομείο), 
αννεχίζονταν καί μετά την 20 ’Απρι
λίου, ημέρα υπογραφής τής άνακω- 
χής άπό τόν στρατηγό Ταολάκο- 
γλου, π ’ έγινε παρά τις διαταγές 
τής Κυβερνήαεως.

"Ετσι, δεν σταμάτησαν νά βομ
βαρδίζουν καί τόν Πειραιά ίσαμε 
τά τέλη ’ Απριλίου πού μπήκαν στην 
πόλη.

'I I  πόλις τοΰ Πειραιώς, λόγω λι-

μένος, είχε καταστεί ένας άπό τούς 
κυριώτερους στόχους, άλλα, καί άπό 
τόν ίδιο λόγο, μετά την κατάληψη, 
είχε καταστεί κέντρο στρατηγικό 
για την περαιτέρω διεξαγωγή τον 
πολέμου στην Κρήτη καί στην ’Α 
φρική, άλλα καί κέντρο διαμετακο- 
μιατικό υλικών καί εφοδίων.

Τη στρατηγική αυτή σημασία 
τον Πειραιώς για τούς Γερμανούς, 
τή γνώριζαν βέβαια τά συμμαχικά 
επιτελεία, δμως, είναι ν’ άπορή κα
νείς, γιατί μ ’ δλο πού άργησαν νά τούς 
έπισκεφθοϋν στό φρούριο τοΰ Πει
ραιώς, σάν τούς έπισκέφθησαν στις 
11.1.44, δεν άφησαν τό επισκεπτή
ριό τους σε Γερμανικές εγκαταστά
σεις καί σέ κάποιους στόχους, άλλα 
στήν ίδια τήν πόλη. Κ ι’ έτσι, πού, 
αυτός ό ένας συμμαχικός βομβαρ
δισμός, προξένησε τόσα πολλά θύ
ματα στον άμαχο πληθυσμό, δσα 
νομίζω, δέν είχαν προξενήσει δλοι οί 
άπριλιανοί του’41 Γερμανικοί βομ
βαρδισμοί.

Αυτή ή συμμαχική επιδρομή στον 
Πειραιά, θυμίζει λίγο, χωρίς βέ
βαια νά σνγκρίνεται τό ολοκαύτωμα 
τής Δρέσδης (δεκάδες χιλιάδες θύ
ματα σέ μιά νύχτα), πού ό όλεθρος,

πλησιάζει σ’ εκείνον τής Χιροσίμα.
Καί ή πόλις τοΰ Πειραιώς στις 

11.1.44 υπήρξε σμικρογραφία ολέ
θρου, ΰστερ’ άπό τρία χρόνια πού 
πέρασαν άπό τούς Γερμανικούς βομ
βαρδισμούς, πού τότε, βέβαια, υπήρ
ξε ό μεγαλύτερος όλεθρος, αν καί 
πιθανώς με λιγότερα θύματα, άλλά, 
πρέπει νά όμολογηθή, έπλήγησαν 
καί στόχοι.

’Αλλά, άς πάρουμε τά πράγματα 
με τή σειρά όπως τά είχαμε γραμ
μένα στό έμπιστευτικό πολεμικό 
ημερολόγιό μας, — όλες οί υπηρε
σίες είχαν διαταχθή νά έχουν, — 
μέ τή διαφορά, ότι, τώρα θά στηρι- 
χθοϋμε σέ κάποια άναφορά μας καί 
στή μνήμη, γιά νά άποδώσουμε τά 
γεγονότα σέ γενικές γραμμές, όπως 
περίπου στό ημερολόγιο εκείνο, πού 
χάθηκε σέ κάποιο επιτυχή τοΰ κτη
ρίου τής υπηρεσίας μας Γερμανικό 
βομβαρδισμό.

Προτού δμως άρχίσουμε, θ’ ανοί
ξουμε μιά παρένθεση γιά νά κάμου
με μιά μικρή σκιαγραφία τοΰ προ
πολεμικού Πειραιώς, όπως τόν εί
δαμε άπό δυο σκοπιές μας, τής Ά 
στυν. Δ ιευθύνσεως, καί τού Β' Ά 
στυν. Τμήματος στή διοίκηση τού



ψ

όποιον βρεθήκαμε τήν ήμερα τής 
κηρύξεως τον πολέμου.

ΟΥ ΤΗ ή κεντρική μονάδα τής 
Α.Π ., το Β' Άστνν. τμήμα, 

είχε τήν έδρα του στήν Καποδιστρί- 
ον, πρώτη πάροδο από τήν πλατεία 
τοϋ ηλεκτρικού Σιδ. Στάθμου. Και 
ή περιφέρειά του, ήταν από τήν άν- 
τίστοιχη Σιδηροδρομική γραμμή, Ι
σαμε τό Γηροκομείο πάνω και τα 
Κρητικά, κι ως τήν Τερψιθέα πέρα 
και ατήν Τρονμπα μέ τις παρόδους 
της. Καί δώθε, ϊααμε καί πέρ απ’ 
τοϋ Τζελέπη πονταν καί τα Λεμο
νάδικα κι’ ή λαχαναγορά πού κάηκε, 
αέ μια ευεργετική πνρκαϊά, ένα δυο 
χρόνια πριν από τον πόλεμο.

Είχε δηλαδή, καί δεν ξέρω αν τήν 
έχη καί σήμερα, μια περιφέρεια που, 
μ ’ ένα μεγάλο τμήμα από τό λιμάνι, 

1 τό κεντρικώτερο, μέ τήν Τρονμπα, 
μέ τά ρεμπετικοτραγονδισμένα λεμο
νάδικα καί τό Πασσαλιμάνι, σάς 
παρουσίαζε τά κνριώτερα χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα από τήν ταυ
τότητα τον Πειραιώς. Δέν έμενε έξω, 
παρά ή Πειραίκή καί ή Δραπετσώ
να, γιά νά έχετε πλήρη τήν εικόνα, 
πού μέσα σ’ αυτή, βλέπατε καί τό

ποινικό μητρώο τής πολιτείας τοϋ 
παλιού καιρού.

Βλέπατε ναύτες μεθυσμένους καί 
ξεμέθυστους, τύπους ζόρικονς καί 
μαχαιροβγάλτες, άγαπητικούς προ
στάτες καί ψευτοπαλληκαράδες, χα- 
σικλήδες, λωποδύτες, καί διαρρήχτες, 
παπατζήδες κι’ απατεώνες, μανιτα- 
ριτζήδες πού ξαλάφρωναν τα πορ
τοφόλια των μεταναστών μέ τήν 
πιο κουτή μέθοδο. Βλέπατε ταχυ
δακτυλουργούς καί σαλτιμπάγκους, 
γόητες καί άγύρτες νά γιατρεύουν τά 
δόντια μέ σκόνη «Μικάδου», που 
πολλοί κατέβαιναν κι’ απ’ τήν Α θ ή 
να, υπαίθρια κουρεία καί τηγανιτζί- 
δικα, καί σύννεφα από μνιγες, κι 
όλους τούς τύπους πού συναντάει 
κανείς στά μεγάλα λιμάνια. Κι’ 6 
Πειραιάς, ήταν από τότε ένα μεγάλο 
μεσογειακό λιμάνι, καί τούτη η πε
ριοχή τοϋ Β' Άστυν. Τμήματος, 
Λού είχε ένα μεγάλο μερδικό από τά 
κατακάθια τοϋ υποκόσμου, είχε κι 
δλον τον πλούτο τής πόλεως, όλο 
τό χονδρικό, καί σχεδόν όλο τό λια
νικό εμπόριο.

’Έτσι, βλέπατε από τήν πλατεία 
τοϋ ηλεκτρικού σιδ. σταθμού, ίσαμε 
τήν Ιπποδάμειας καί τή Μακράς

Στοάς, σ’ όλες τις παρόδους, σέ κάθε 
μαγαζί, σέ κάθε πόρτα, καί ρολό, 
κι’ από ένα δίτροχο καροτσάκι μέρα 
καί νύχτα, από κείνα πού διακινού
σαν τά εμπορεύματα τά χονδρομα- 
γαζα. Κι’ έμεναν τις νύχτες αλυσο
δεμένα ατούς δρόμους καί στά πε
ζοδρόμια σάν οδοφράγματα, κι’ έκα
ναν καί τόπο γιά τ ’ απόβλητα των 
μεθυσμένων καί ξεμέθυστων τής 
νυκτερινής ζωής τής πολιτείας.

"Ομως, μέσα σέ όλα αυτά, βλέ
πατε καί τούς «μαύρους ανθρώπους» 
τής εργατιάς, τής δουλειάς καί τοϋ 
μόχθου, νά ξανηφορίζουν στις συν
οικίες άπό τά καρβουνιάρικα τον 
καιρό τοϋ ατμού.

Στήν πραγματικότητα όμως, τώ
ρα, τίποτε δέν βλέπατε. Γιατί 
εξόν άπό τούς «μαύρους ανθρώπους» 
πού είχε αρχίσει νά τούς σαρώνη 
τό πειρέλαιο μέ τις δηζελομηχανές, 
γιά όλους τούς άλλους τύπους, καί 
γιά όλες τις άλλες πληγές, είχε 
φροντίσει ή ’Αστυνομία Πόλεων στο 
διάστημα τοϋ μεσοπολέμου, καί όλα 
τά είχε σαρώσει.

τΗταν ή ειδυλλιακή εποχή τής 
’Αστυνομίας στον τομέα τής Δημο
σίας ασφαλείας, μέ τήν ανάπτυξη
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τών επιστημονικών και τεχνικών 
μεθόδων στην δίωξη τών εγκλημά
των.

Κι’ αυτή ή συμβολή τής αστυνο
μίας, στήν πολιτιστική πρόοδο τοϋ 
Πειραιώς, με το κατακάθαρο λιμάνι 
του, που ή ζωή βούιζε σά μελίσσι, 
με τα ποντοπόρα πλευρισμένα στις 
προβλήτες, μέ τ ’ ακτοπλοϊκά μέ τήν 
αναπτυγμένη δικτύωση καί κίνη
ση λόγω χερσαίων οδικών συνθη
κών, καί μέ τά μικρά τοϋ Άργοσα- 
ρωνικοϋ πού κάθε ώρα αύλάκωναν το 
λιμάνι καί πόντιζαν μπροστά σ’ εκεί
νο το γραφικό «Ρολόι», δ λ’ αυτά 
έδιναν όλο το ύφος τοϋ Πειραιώς 
τοϋ μεσοπολέμου. ’Ά ς  προσθέσουμε 
μόνο πώς, πού καί πού, μαζί μέ τις 
σειρήνες τών πλοίων, μπορούσατε 
ν’ ακούσετε καί τις σειρήνες τής 
πυροσβεστικής γιά κάποια πνρκαϊά, 
πού μπορεί ναταν καί εμπρησμός.

Καί μέσα σ’ αυτή τή θεία αρμο
νία τής ζωής καί τής ειρήνης, μέ τή 
σχεδόν άπνοια στον τομέα τής εγ
κληματικότητας σ’ αυτήν τήν πόλη, 
καθώς πλησίαζε τό σημαδιακό ’40, 
κάποια νέφη άρχισαν νά συσσωρεύ
ονται στους 'Ελληνικούς ορίζον
τες. Καί τότε, κάποιες άλλες αόρα
τες κι’ αλλόκοτες σειρήνες καλοϋ- 
σαν σέ πρόβες τον άμαχο πληθυσμό, 
μ ’ ένα άνατριχιαστικό πρόδρομο σύ- 
ριγμα, γιά τή θύελλα πού έμελλε νά 
ξεσπάση. 'Ώσπου, καθώς ξέσπασε τό 
πρωί τής 28 Οκτωβρίου το ϋ ’40, νά- 
σου καί τά ’Ιταλικά αεροπλάνα στον 
Πειραϊκό ουρανό. Λίγες βόμβες δώ
θε, κείθε, στήν Πηγάδα, στήν Τρούμ 
πα, στά Ταμπούρια, καί λίγα θύ
ματα από τόν άμαχο πληθυσμό, κι’ 
έκλεισε κιόλας τούτη ή  σελίδα γιά 
τόν Πειραιά από πλευράς ’Ιταλι
κών φτερών.

ΠΟ τις πρώτες ώρες κιόλας τοϋ 
πολέμου, ένα πρόβλημα πού ή

θελε άμεση λύση, ήταν ή μεταστέ- 
γαση τών υπηρεσιών τοϋ Β ’ ’Αστυ
νομικού Τμήματος σέ άλλο οίκημα 
καταλληλότερο, έτσι ώστε, νά πλη
ροί κάποιους ορούς ασφαλείας, καί 
δχι σάν εκείνο τής Καποδιστρίου, 
χωρίς κανένα καταφύγιο κοντά, κι’ 
αντίθετα κοντά σέ στόχο, δπως ήταν 
ό σταθμός τοϋ ήλεκτρ, σιδηροδρό
μου.

Τό πρόβλημα λύθηκε μέ τήν εν
τός τής ημέρας μεταφορά καί έγ-

Τό «Ρολόι», από τις γραφικότητες 
τοϋ Παλαιού Πειραιά.

κατάσταση τών υπηρεσιών του, ατούς 
δύο πρώτους ορόφους τον κτηρίου 
τής εμπορικής τραπέζης, απέναντι, 
καί κατά τή βορεινή πλευρά τή ' 
'Αγίας Τριάδος.

"Ομως, τά από κατασκευής δαι- 
δαλώδη καταφύγια τοϋ κτηρίου, με
λετημένα καί σχεδιασμένα από τόν 
αρχιτέκτονα Κ. Κιτσίκη, αποτελού
σαν βέβαια παράγοντα κάποιας ασ
φαλείας καί άνετώτερης διεξαγωγής 
τής υπηρεσίας, αλλά, δπως θά δούμε, 
καί παρ’ ολίγο ν’ άποτελέσουν θανά
σιμη παγίδα, γιά εκατοντάδες έγ- 
κλωβισθέντων, σέ κάποιον επιτυχή 
τοϋ κτηρίου Γερμανικό βομβαρδι
σμό.

’Αλλά, προτού φθάσουμε ατούς 
Γερμανικούς Βομβαρδισμούς τοϋ μη- 
νός ’Απριλίου τοϋ’41 θά χαράξουμε 
λίγες γραμμές γιά τήν προαπριλια- 
νή πολεμική περίοδο.

’Ανάταση ψυχών καί καρδιών συν
είχε τόν πληθυσμό τής πολιτείας, 
σ’ δλο τό διάστημα τοϋ ’Ιταλικού 
πολέμου, δπως στούς πολέμους τοϋ 
’12 καί τοϋ ’13.

Κι’ ό Πειραιάς, σάν κόμβος πού 
περνούσε δλο τό στρατεύσιμο δυναμι
κό τών νήσων καί τών 'Ελλήνων τής 
διασποράς, ζοϋσε πάντα πολύ ζωηρά 
τούς παλμούς τοϋ πολέμου, καί τώ
ρα, δπως καί στούς Βαλκανικούς. 
Τότε, πού, τό ίδιο φρόνημα, καί τό 
ίδιο πνεύμα συνείχε τή ζωή τής πο
λιτείας, καθώς τά υπερωκεάνια τοϋ 
Μωραΐτη καί τοϋ ’Εμπειρικού κό
μιζαν πολύτιμα φορτία. ’Έφερναν 
τούς απόδημους εφέδρους τής δια- 
σποράς από τό «νέο κόσμο» κι’ απ’ 
δλα τά πέρατα τοϋ κόσμου. Καί

πόντιζαν σημαιοστολισμένα ανάμεσα 
Λιμεναρχείου καί Τρούμπας, κάτω 
από τά θούρια τής μουσικής τοϋ 
Καίσαρη, καί τά συρίγματα δλων 
τών πλοίων, καί τις ατέλειωτες 
ζητωκραυγές τοϋ ομόψυχου πλή
θους.

Πέρασε μια γενιά. Καί τά παιδιά 
εκείνων τών γονιών πού έρχονταν 
στούς απελευθερωτικούς πολέμους, 
από τά πέρατα τοϋ κόσμου καί από 
τά Ελληνικά νησιά, περνάνε τώρα 
άπό τούτο τό λιμάνι μ ’ άλλα πλοία, 
άλλά μέ τό ίδιο φρόνημα καί τό 
πνεύμα, γιά τούς αμυντικούς.

’Έτσι, πέρασε καί δλη ή Μεραρ
χία Κρήτης μέ δλο τό πολεμικό υλι
κό, γιά νά προωθηθή στο μέτωπο. 
Καί ή κίνηση τοϋ λιμανιού, καί ή 
διακίνηση τών εφέδρων καί τοϋ 
στρατιωτικού καί τοϋ πολεμικού 
δυναμικοϋ, ήταν άδιατάρακτη άπό 
’Ιταλικούς βομβαρδισμούς, εκτός 
άπό κείνον στήν άρχή, καί άπό κά
ποιους κούφιους συναγερμούς, χωρίς 
τήν εμφάνιση άεροπλάνοον.

Τό ίδιο άδιατάρακτη ήταν καί ή 
διακίνηση τών τραυματιών σ’ δλο 
τό διάστημα τοϋ πολέμου, καθώς τά 
νοσοκομειακά πλοία, υποχρεωμένα 
νά ταξιδεύουν τή νύχτα γιά λόγους 
άσφαλείας, πλεύριζαν τις πρωινές 
ώρες στήν προβλήτα τής Τρούμ
πας, κάτω άπό τά θούρια τής μπάν- 
τας κάποιου άλλου Καίσαρη, καί 
τις ζητωκραυγές τών τραυματιών 
καί τοϋ γ ι’ άλλη μιά φορά ομόψυχου 
πλήθους.

Καί καθώς ήταν άδιατόίρακτη ή 
άποβίβαση καί ή διακομιδή τών 
τραυματιών στά νοσοκομεία ήταν 
καί έορταστική στήν προβλήτα, μέ 
τήν παρουσία επισήμων καί υψηλών 
προσώπων, πού κατέβαιναν άπό τήν 
’Αθήνα νά τούς υποδεχθούν, καί μέ 
κυρίες τής ψυχαγωγίας, πού πρόσ- 
φεραν γλυκίσματα καί άναψυκτικά. 
Καί, τό ζήτημα ήταν, τ ί  θά γινό
ταν σέ μιά περίπτωση συναγερμού, 
πού πραγματικά, κάποια μέρα στις 
10 τό πρωί, καθώς τά θούρια καί 
οι παιάνες συνάρπαζαν τά πλήθη, 
άνατριχιαστικά σνρίγματα σειρήνων, 
δονούσαν τόν Πειραϊκό ουρανό.

Σέ λίγα λεπτά τής έυρας, δέ βλέ
πατε, παρά τήν ερήμωση σ’ δλους 
τούς δρόμους τής πολιτείας καί σ’ 
αυτήν τήν προβλήτα. Κ ι’ οί τραυ
ματίες, λούφαξαν στά ύποατρώμα-



τα τον νοσοκομειακού, περιμένον- 
τας νά προσφέρουν ακόμη κάτι στο 
βωμό της θυσίας, πέρ’ άπό κι ίνο 
που πρόσφεραν στο μέτωπο, καί 
σέ τοϋτο το άλλο μέτωπο τον εσω
τερικού.

Κι’ ό Πειραιάς «τώ καιρώ έκείνω» 
ήταν πραγματικά μέτωπο πολεμικό.

"Ομως, τίποτ’ άπ’ αυτά δεν έγινε. 
'Ο συναγερμός πού έληξε μετά 3/4 
τής ώρας ήταν κούφιος, χωρίς την 
εμφάνιση άεροπλάνων.

Καί, κάποια επίσημα καί υψηλά 
πρόσωπα, πού δε δέχτηκαν την πρό
ταση τού αστυνομικού διοικητού 
τής περιοχής νά τά όδηγήση σέ κατα
φύγιό, καί κάποιες κυρίες τής ψυχα
γωγίας, υπό συναγερμό κάναν περί
πατο στην Τρούμπα.

’Εδώ τελικά κλείνουν οί μικροί λο
γαριασμοί τού Πειραιώς με τά ’Ιτα
λικά φτερά, πού, δπως νά ’ναι, σεβά
στηκαν φαίνεται, τη κίνηση τού λιμα
νιού καί τη διακίνηση μεγάλου στρα
τιωτικού καί πολεμικού δυναμικού.

» “Γ Ο ΥΤ Ο  το κεφάλαιο πού ανοίγει 
/  μέ τούς Γερμανικούς βομβαρδι

σμούς, αποτελεί τή μεγαλύτερη δο
κιμασία πού γνώρισε ποτέ ό Πει
ραιάς, πού εΐνα. ένα άπό τά πιο ζων
τανά κύτταρά τής °Ελλάδος.

'Η  δοκιμασία τον άπό τούτους 
τούς βομβαρδισμούς, άρχίζει άπό 
την πρώτη κιόλας ημέρα τής εισβο
λής. Κ ι’ ή νύχτα τής 6-7 ’Απριλίου 
ήταν νύχτα κολάσεως, «πυρός καί 
σιδήρου».

Ή  έκρηξη κάποιου πλοίου μέ 
πυρομαχικά στον προλιμένα, σφεν- 
δόνισε συντρίμματα άπό σίδερα καί 
ξάρτια τού καραβιού, ώς πέρα στις 
συνοικίες, κι’ ίσαμε την κεντρική 
πλατεία, την Κοραή. Πυρκαγές άνα
ψαν σέ παραλιακά καταστήματα καί 
σέ κτήρια, καί μεγάλες γλώσσες 
άπό φωτιές φώτιζαν τό λιμάνι. 
Μαύρες τουλούπες καπνού σά μαύ
ρα σύννεφα, κάλυψαν τον ουρανό, 
κι’ ένα σάβανο την τόσο ζωντανή 
πόλη.

Οί εκρήξεις συνεχίζονταν ώρες 
πολλές, καί μέ τή δόνηση, σπάζαν 
τζάμια καί πόρτες καί παράθυρα 
καί πέφτανε κτίσματα παλιά καί 
ετοιμόρροπα.

'Ο Πειραιάς κείνη τή νύχτα, 
ήταν μέ φλόγες ζωσμένος.

Οι άνθρώπινες ζωές άπό κείνον

τον βομβαρδισμό, δέν ήταν τόσο 
πολλές, δσο ήταν οί υλικές ζημίες. 
Κτήρια γκρεμισμένα, μαγαζιά σπα
σμένα, εμπορεύματα καμένα, κι’ 
άλλα εκτεθειμένα στο ύπαιθρο σέ 
κλοπές, σ’ άπώλειες, σέ φθορές, 
καί σ’ άλλοιώσεις, καί κείνη ή ζά
χαρη ή καμένη, πού δέν ξέρω αν 
ήταν άπό τούτον τον βομβαρδισμό 
ή άπό άλλο, άλα τούτα, άποτελοϋσαν 
ζημίες, πού δέ θά μπόρεσαν νομί
ζω, εύκολα νά έκτιμηθούν.

Κ ι’ ή άστυνομία, άπό τις πρώτες 
στιγμές, καί ή Πυροσβεστική, βρέ
θηκαν στήν πυρίκαυστη ζώνη, δπως 
καί οί λιμενικοί στο λιμάνι.

Καί ’κείνο τό Β' άστυν. τμήμα, 
πού τόσο πολύ δοκιμάστηκε σέ κατο
πινό βομβαρδισμό, τώρα, είχε δλη 
τή δύναμη επί τόπου, καί γιά κόμ
πασες μέρες, είχε καταργήσει καί 
αυτό τό τετράωρο τής άλλαγής.

Είχε προσωρινά καταργήσει ’κεί
νο τό σύστημα τής «άλλαγής» , πού 
πάνω σ’ αυτό, ήταν στηριγμένο δλο 
τό προληπτικό σύστημα τής ’Αστυ
νομίας.

Καί είχε περιζώσει ολόκληρα τε
τράγωνα, γιά νά κρατήση έξω άπό 
τήν πυρίκαυστη ζώνη, δσα περίεργα 
πλήθη δέν είχαν άκόμη άρχίσει νά 
παίρνουν τό δρόμο τής προσφυγιάς, 
καί νά ύποβοηθήση στο έργο τής 
Πυροσβεστικής.

Κ ι’ ύστερα, σάν πέρασε τούτη ή 
μεγάλη μπάρα πάν’ άπ’ τήν πολι
τεία, καί σάν άποσύρθηκε ή Πυρο
σβεστική, καί σάν άρχισε νά ρη- 
μώνει ό Πειραιάς μέ τήν έξοδο τού

Ό  Πειραιάς όπως ήταν τό έτος 
1834. Ά π ό  παλαιά γκραβοΰρα.

περισσότερου μέρους τού πληθυσμού 
προς τήν ’Αθήνα καί τά προάστια, 
έμεινε ή ’Αστυνομία γιά νά φρουρή 
τήν πόλη, μέ τά σπασμένα μαγαζιά, 
καί μέ τις εκτεθειμένες περιουσίες, 
οποίες καί νάταν, κι δπως καί νάταν, 
κάτω άπό τά συντρίμματα.

Καί τή νύχτα, μετά τήν πρώτη 
νύχτα, βλέπατε μόνο άστυνομικούς, 
ν’ άργοπερπατάνε σά φαντάσματα, 
γύρω άπό τούς σωρούς τών έρει- 
πίων.

Καί τήν ημέρα, μετά τήν έξοδο 
τού μεγαλύτερου μέρους τού πλη
θυσμού, μεγάλα άνθρώπινα παλιρ- 
ροϊκά κύματα, ξεσπάζανε στις σκά
λες τών άστυνομικών τμημάτων, 
καθώς οί μέτοικοι κατέβαιναν άπό 
τήν ’Αθήνα νά φροντίσουν γιά τά 
μαγαζιά τους καί γιά τά σπίτια τους, 
κι’ ύστερα γιά τά δελτία τροφίμων, 
γιά τις ταυτότητάς τους, γιά τις δη
λώσεις τους, γιά τ ’ άκατοίκητα καί 
τ ’ άνασφάλιστα, καί γιά καμμιά 
καταγγελία.

Ποτέ άλλοτε τά άστυνομικά τμή
ματα τού Πειραιώς δέ γνώρισαν αυ
τήν τήν κοσμοσυρροή, καί ποτέ άλ
λοτε δέν άσχολήθηκαν μέ τόσα πολ
λά συρρέοντα, ζητήματα τής πό
λης καί τών πολιτών.

Καί ’κείνο τό Β' άστυν. τμήμα, τό 
επιβαρυμένο μέ τις πυρκαγιές, είχε 
καί τή μεγαλύτερη κίνηση, γιατί 
είχε καί τήν κίνηση τής άγοράς, 
πού, μ ’ δλο π ’ άρχιζε κι’ αυτή νά 
χάνη τό ρυθμό της, ήταν κάπως ζω
ηρή τις προμεσημβρινές ώρες πού 
κατέβαιναν οί Πειραιώτες άπό τήν 
’Αθήνα, γιά δικές τους τό περισσό
τερο φροντίδες.

Κι’ ήταν αυτή ή κίνηση τών πο
λιτών στους κεντρικούς δρόμους, 
άλλόκοτη καί βιαστική, άπό τό φόβο 
κάποιου συναγερμού, πού δέν άργει 
κιόλας νά σημάνη. Κι’ άρχίζει πάλι 
ή έρήμωση μέσα σέ λίγα λεφτά τής 
ώρας, κι’ ύστερα μετά τή λήξη, πάλι 
ή ίδια κίνηση στούς δρόμους, ή φευ
γαλέα καί ή βιαστική. Κι’ έτσι περ
νούσαν οί μέρες, μέ κάποια βόμβα 
δώθε, κείθε μέ τό άντιαεροπορικό 
νά βάλη, καί μέ τήν άστυνομία πια
σμένη άπό τά μαλλιά τ ί νά πρωτο- 
κάνη, γιατί άπό τή μιά μέρα στήν 
άλλη συσσωρεύονταν καί περισσό
τερα προβλήματα.

Κι’ ενα άπ’ αύτά τά εναλλακτικά 
(Συνέχεια εις τήν σελ. 269)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μ  Π νίΟ Κ ΙΟ Ν ΙΠ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΣ

Τοΰ κ. Άναστ. Γαρδίκα, τ. Άστυν. Δ/ντοΰ Α'

Οί ’Αμερικανοί, παρά τό γεγονός, ότι ζοϋν εις μίαν χώραν, ή όποια διαθέτει τον με- 
γαλύτερον πλούτον και τον τελειότερον μηχανικόν έξοπλισμόν, κατέχονται από άγχος 
κατά τρόπον ώστε ένας εις τούς οκτώ νά πάσχη από σοβαράν ψυχικήν διαταραχήν 
και νά έχη ανάγκην θεραπείας. Μεταξύ τού 15 και τοΰ 44 έτους τής ήλικίας τών ’Α
μερικανών ή α ύ τ ο κ τ ο ν ί α  είναι τό τέταρτον κατά σειράν α ί τ ι ο ν  τοΰ θανάτου.

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ, els πάσαν ύγιά κοι
νωνίαν, θεωρείται έκδήλωσις ανεπι
θύμητος έξεγείρουσα τό κοινόν αί

σθημα. Αύτη, στρεφόμενη κατά τής κοι
νωνίας τής όποιας τήν δύναμιν έξασθενεϊ, 
θέτει ύπό δοκιμασίαν τάς ήθικάς άρχάς, 
περιέχει δειλίαν, λιποταξίαν καί ασέβειαν 
πρός τόν θεόν, όστις είναι ό δωρητής τής 
ζωή5·

Νομικός ορισμός τής αυτοκτονίας δεν 
ΰφίσταται, διότι αΰτη δέν συνιστά ποι
νικόν αδίκημα. Κατά τόν Durkheim, χα
ρακτηρίζεται ώς αυτοκτονία πάσα περί- 
πτωσις θανάτου όστις απορρέει, άμεσα 
ή έμμεσα, άπό Θετικήν ή αρνητικήν πρά- 
ξιν τοΰ ίδιου τοΰ Θύματος, τό όποιον τήν 
Ιπραγματοποίησεν έν γνώσει τοΰ θανα
τηφόρου αποτελέσματος της.

Συμφώνως πρός τόν ορισμόν τούτον 
καί πάσα πράξις αυτοθυσίας καί άλτρουϊ- 
στικής διακινδυνεύσεως χαρακτηρίζεται 
ώς αύτοκτονία. ’Αλλά ή ενιαία ένταξις 
καί μεταχείρισις ριζικών διαφορετικών 
φαινομένων όχι μόνον άστοχος τυγχά
νει, άλλά καί τήν βαθυτέραν διερευνητι
κήν διείσδυσιν εις τό φαινόμενον τής αύ- 
τοκτονίας εμποδίζει. Διά τούς λόγους 
τούτους ό Maurice Halwachs ρητώς 
απέκλεισε τόν χαρακτηρισμόν ώς αύτο- 
κτονίας τών άλτρουϊστικών διακινδυνεύ- 
σεων καί θυσιών καί ώρισε ώς αύτοκτο- 
νίαν — κάθε περίπτωσιν θανάτου όστις 
προέρχεται τή ένεργεία τοΰ Θύματος καί 
συνδέεται μέ πρόθεσιν αϋτοκαταστρο-

Πολλάκις καί έξ αιτίας διαφόρων αίτιων, 
κάμπτεται ή άγωνιατικι) Οι λησις τον άν
θρωπον καί οδηγείται προς τήν αυτοκτο

νίαν ή τό έγκλημα.

φής, έφ’ όσον ή πράξις αΰτη δέν αποτελεί 
(αύτό)θυσίαν.

Διά τοΰ διαχωρισμού τούτου δυνάμεθα 
νά έρευνήσωμεν, άφ’ ενός μέν, τήν φύσιν 
τής αύτοκτονίας, άφ’ ετέρου δέ, τήν 
ήλαττωμένην συνοχήν, τάς άντιθέσεις 
καί συγκρούσεις τής κοινωνίας εις τούς 
κόλπους τής οποίας ή αύτοκτονία λαμ
βάνει χώραν.

Τό φαινόμενον τής αύτοκτονίας άνά- 
γεται εις τό γενικώτερον πρόβλημα τής 
διαμορφώσεως τής προσωπικότητος καί 
τής κοινωνικής προσαρμογής τών μελών 
τής κοινότητος εις τό κοινωνικόν περι
βάλλον.

Ή άνθρωπολοιγός ένέργεια τής αύτο
κτονίας, άποτελεϊ θλιβερόν άμα καί πα 
θολογικόν κοινωνικόν φαινόμενον συναν- 
τώμενον είς όλους τούς λαούς καί καθ’ 
όλας τάς έποχάς. Ή έμφάνισις τής πρώ
της αύτοκτονίας χάνεται εις τό βάθος τών 
αιώνων.

‘Η έκουσία έκ τής ζωής έξοδος γενικώς 
δέον ν’ άποδοθή είς άπόγνωσιν καί χρεω- 
κοπίαν τής Θελήσεως είς τόν περί ύπάρ- 
ξεως άγώνα καί ούχί είς άρνησιν τής ζωής, 
ώς συμβαίνει μέ τούς άκολουθοΰντας τόν 
μοναχικόν βίον ή τήν μόνωσιν.1 Πρά
γματι έκ διαφόρων αιτίων κάμτεται ή 
άγωνιστική, εις τόν περί ύπάρξεως άγώ
να, θέλησις διαφόρων άτόμων καί ταΰτα 
πλέον, έρμαια τών όρμεμφύτων καί τών 
παθών των ώθούνται, εις στιγμάς ψυχο- 
διανοητικών συγκρούσεων καί άπογνώ-
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σεωζ, πρόζ τήν αυτοκτονίαν ή τό έγκλημα 
άναλόγωζ τήζ ήθικήζ συγκροτήσεωζ τήζ 
προσωπικότητοζ έκάστου. "Ατομα ήθι- 
κώζ ασταθή σπανίωζ αΰτοκτονοϋν, συνη- 
θέστερον φονεύουν ή ενίοτε φονεύουν καί 
μετά ταϋτα αύτοκτονοϋν.

Ή τιράζ άφανισμόν ροπή προσφέρει 
είζ τάν βωμόν τήζ φθοραζ τοϋ ανθρωπί
νου γένουζ ποσοστόν λίαν άξιόλογον καί 
ισότιμον πρόζ τό ϋπό τήζ φυματιώσεωζ 
προσφερόμενον τοιούτον. Τό ποσοστάν 
τούτο, έπηρεαζόμενον προφανώζ έκ τήζ 
προόδου καί τήζ έξελίξεωζ τοϋ μηχανι
κού πολιτισμού, βαίνει μετ’ αύτού αύ- 
ξανόμενον. Οΰτωζ έν Ευρώπη, κατά τό 
χρονικόν διάστημα 1880- 1930, αί πρα- 
γματοποιηθεϊσαι αϋτοκτονίαι έση μείωσαν 
αύξησιν κατά 111% των τοιούτων τήζ 
προηγουμένηζ πεντηκονταετίαζ. ‘Ωσαύτωζ 
κατά τήν τεσσαρακονταετίαν 1890-1930 
τό ποσοστόν των αύτοχείρων (έν Ευ
ρώπη) υπερείχε κατά 86% τού τοιού- 
του τήζ προηγουμένηζ τεσσαρακονταε- 
τίαζ.

'Η έν Ευρώπη καί ή αλλαχού παρα
τηρούμενη αΰξησίζ των αύτοκτονιών α
ποτελεί σπουδαίον καί άξιόλογον δείκτην 
τήζ κοινωνικήζ νοσηρότητοζ καί οφείλε
ται γενικώζ :

α) Είζ τήν συνεχή βελτίωσιν των ύλι- 
κών καί μηχανικών όρων τήζ ζωήζ τού 
ανθρώπου. Ή  τοιαύτη βελτίωσίζ πρα
γματοποιείται άνεξαρτήτωζ των πνευ
ματικών καί ψυχικών αναγκών τού αν

θρώπου καί οΰτω προκαλεϊται διατα
ραχή καί δυσαρμονία είζ τήν προϋπάρ- 
χουσαν σχέσιν. ‘Η παρατηρούμενη δυ
σαρμονία προκαλεί αύξησιν των νευρι
κών διαταραχών, συσκότισιν τήζ δια- 
νοίαζ καί γενικώζ αύξησιν τών ψυχικών 
ασθενειών, αί όποΐαι οδηγούν τά θύματά 
των είζ τήν μελαγχολίαν, τήν απαισιο
δοξίαν καί μοιραίωζ είζ τήν αυτοκτο
νίαν. Πράγματι, ένώ ό ψυχικόζ κόσμοζ 
τού άνθρώπου παρέμεινε σχεδόν άμετά- 
βλητοζ, αί ύλικαί καί μηχανικοί συνθή- 
και τήζ ζωήζ αύτού τά μέγιστα μετε- 
βλήθησαν μέ άποτέλεσμα τήν άλλοίωσιν 
καί μεταστροφήν τήζ έννοίαζ καί σημα- 
σίαζ τήζ ζωήζ, τήζ όποίαζ σκοπόζ είναι ή 
έξυπηρέτησίζ τών συνανθρώπων καί 
ούχί ή κυριαρχία έπ’ αυτών. Ό  Γάλλοζ 
χειρουργόζ καί βιολόγοζ Άλέξι Καρρέλ, 
βαθύζ μελετητήζ τών συγχρόνων προ
βλημάτων τού άνθρώπου, διά τού έργου 
του, «Άνθρωποζ αύτόζ ό άγνωστοζ» 
άπέδειξε όχι μόνον τήν παρατηρουμένην 
δυσαναλογίαν είζ τήν πρόοδον τών Ολι
κών καί ήθικών έπιστημών, άλλά καί τά 
έκ τήζ δυσαναλογίαζ ταύτηζ δεινά διά 
τόν άνθρωπον έπακόλουθα.

Ό  καθηγητήζ τήζ Ίατρικήζ σχολήζ τού 
Πανεπιστημίου τήζ Λογιόλα, Χέρμπερτ 
Ράντερ2, υποστηρίζει ότι αί Η.Π.Α. καίτοι 
είναι ή χώρα μέ τόν μεγαλύτερον πλού
τον καί μηχανικόν έξοπλισμόν, έν τού- 
τοίζ οί κάτοικοι αύτών έχουν τήν χει- 
ροτέραν υγείαν. Οί ’Αμερικανοί, λέγει,

κατέχονται άπό άγχοζ κατά τρόπον, 
ώστε έναζ έπί οκτώ νά πάσχη άπό σο
βαρόν ψυχικήν διαταραχήν καί νά έχη 
άνάγκην θεραπείαζ. Μεταξύ τού 15 καί 
44 έτουζ τήζ ήλικίαζ τών ’Αμερικανών ή 
αύτοκτονία είναι τό τέταρτον κατά σει
ράν αίτιον θανάτου αύτών καί

β) Είζ τήν δημιουργίαν μεγάλων άστι- 
κών κέντρων, ή όποια συνετέλεσεν είζ τήν 
αύξησιν τήζ πρόζ άφανισμόν ροπήζ, διότι 
είζ τάζ μεγάλαζ πόλεΐζ αί κοινωνικαί 
σχέσεΐζ διατηρούνται έπί ψυχρού καί 
συμβατικού έπιπέδου, ή ψυχική ένότηζ 
τών ατόμων είναι άσθενήζ ή άνύπαρκτοζ, 
ό άνθρωποζ ύφίσταται τάζ δυσμενεϊζ έπι- 
δράσεΐζ τήζ έντατικήζ έργασίαζ, τών 
θορύβων καί γενικώζ τού στροβίλου τήζ 
ζωήζ τών μεγάλων πόλεων, μέ άποτέ
λεσμα τήν πρόκλησιν ψυχικών διαταρα
χών. 'Ωσαύτωζ είζ τά άστικά κέντρα ή 
παρητηρουμένη προϊούσα Ικλυσίζ τών 
ήθών, ή άμβλυσίζ τού θρησκευτικού συ- 
ναισθήματοζ, ή άμετροζ άπόλαυσίζ κ. 
τ.τ. επενεργούν δυσμενώζ έπί τών άτό- 
μων (τήζ ΰγείαζ, τήζ ψυχικήζ των κατα- 
στάσεωζ κ.τ.λ.) κατά τρόπον, ώστε 
ταΰτα νά καταλαμβάνωνται υπό κρίσεων, 
άπογνώσεωζ καί γενικών καταπτώσεων 
συνεπεία τών όποιων φέρονται πρόζ τήν 
αύτοκτονίαν.

Δυστυχώζ σήμερον, είζ τάζ κοινωνίαζ, 
αί άγαθαί προθέσεΐζ, τά φιλάνθρωπα συν
αισθήματα δοκιμάζονται, αί άρεταί φυτο
ζωούν καί γενικώζ είζ ταύταζ έπιζή ό βδε-
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Φεστιβάλ Πόπ μουσικής, μετά χρήσεως ναρκωτικών καί έπιδόσεως εις οργιαστικά σεξουαλικά «πάρτυ». Ή  προϊοϋσα εκλυσις των 
ηθών, ή άμβλυνσις τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος, ή άμετρος άπόλαυσις κλπ. επενεργούν δυσμενώς επί τής σωματικής καί ψυχικής 
καταστάσεως τών άτόμων κατά τρόπον, άστε ταύτα νά καταλαμβάνωνται υπό κρίσεων άπογνώσεως καί γενικών καταπτώσεων, συνέ
πεια των όποιων φέρονται προς την αυτοκτονίαν. Εις τούτο συνετέλεσε έκτος τών άλλων καί ή δημιουργία μεγάλων άατικών κέντρων, 
εις τά όποια αί κοινωνικοί σχέσεις διατηρούνται επί ψυχρού καί συμβατικού επιπέδου καί οπού ή ψυχική ένότης τών άτόμων είναι

άσθενής ή άνύπαρκτος.

λυρός όχλος τού Φλαβίου (Κολοσσιαίου) 
αμφιθεάτρου.

Περί πάντων τούτων πειθόμεθα έκ τών 
καθ’ ήμέραν περιστατικών π.χ . Έν Ν. 
Ύόρκη3, επί μίαν ώραν ήκούοντο κραυγαί 
άπογνώσεως ίσραηλίτιδος νοσοκόμου, 
ήτις έβιάζετο, είς τό ισόγειον άνεγειρο- 
μένης οικοδομής, ΰπό πέντε νέγρων. 
Καίτοι τάς κραυγάς άπογνώαεως ήκου- 
σαν επτά τουλάχιστον άτομα, οΰδέν έξ 
αυτών ένδιεφέρθη νά σπεύση είς βοή
θειαν ή τουλάχιστον νά ειδοποίηση τήν 
’Αστυνομίαν.

‘Ωσαύτως εις μίαν πόλιν τής ’Αμερι
κής άνήλθεν έν άτομον έπί τίνος οίκοδο
μής, !να ριφθή είς τό κενόν καί αύτοκτο- 
νήση, όταν όμως τούτο εύρίσκετο είς τό 
χείλος τής άβύσσου, άγνωστον διατί, 
έδειλίασε καί δέν έπραγματοποίησε τήν 
επιθυμίαν του. Τότε, άντί οίκτου, συμπά
θειας ή άλλης τινός έκδηλώσεως καί ένερ- 
γείας, οί κάτωθι τού οικήματος συγκεν- 
τρωθέντες έκραύγαζον «Πέσε, πέσε» ίνα, 
άσφαλώς, άπολαύσουν τοΰ τρομερού θεά
ματος. Αλλά μήπως καί τό παρ’ ήμϊν 
πρόσφατον περιστατικόν, καθ’ δ είς μίαν 
οικοδομήν είς έργάτης περιέλουσε τόν βοη
θόν του μέ τερεβινθαίλεον καί έν συνεχεία 
έθεσε είς αύτόν πύρ, χάριν παιδιάς, δέν 
άποδεικνύει τά άνωτέρω;

Αί ώς άνω αίτίαι αύξήσεως τών αύτο- 
κτονιών δικαιώνουν τόν Γάλλον φιλό
σοφον Μπερξσόν, όστις είς τό έργον του. 
«Αί δύο πηγαΐ τής ήθικής καί θρησκείας» 
καταλήγει μέ τήν φράσιν — ‘Η άνθρω- 
πότης στενάζει ύπό τό βάρος τών προό
δων, τάς όποιας έπετέλεσεν. . .»

Τό θέμα - αυτοκτονία - άνέκαθεν άπη- 
σχόλησε τούς φιλοσόφους, ιατρούς, κοι
νωνιολόγους, καλλιτέχνας, νομικούς καί 
άρχηγούς διαφόρων θρησκειών, έκα
στος δέ τούτων τό διεξεδίκησεν ώς θέμα 
τής άρμοδιότητός του. Τελικώς φαίνεται 
ότι τούτο άνήκει είς τήν άρμοδιότητα τής 
ιατρικής καί μάλιστα τής ψυχιατρικής.

Ή αύτοκτονία δέν άποτελεί θλιβερόν 
προνόμιον μόνον τού άνθρώπου, άλλα 
καί τών ζώων, καίτοι ταύτα δέν έχουν 
άντίληψιν τοΰ θανάτου, άλλ’ άπλώς τοΰ 
κινδύνου, έξ ένστικτου.

Γενικώς τά αίτια τών αυτοκτονιών 
είναι κοινωνικά καί άτομικά περί ών, 
εύελπιστούμεν ότι συντόμως θά έπα- 
νέλθωμεν.

1. Μ. Στριγγάρη: Ψυχιατροδικαατι- 
κή, σ. 159,

2. Έφημερίς βήμα τής 23-5-1962.
3. Έφημερίς ”Εθνος τής 12-10-1965.

Λ
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01 ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ TOY 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ Η 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 265)

προβλήματα ήταν καί οΐ στρατευμέ- 
νοι νησιώτες, πού, μετά τή διάλυση 
τον μετώπου, άρχισαν να καταφθά
νουν στον Πειραιά, ταλαιπωρημένοι, 
προ πάντων δε πεινασμένοι, περι- 
μένοντας στα κράσπεδα τον λιμα
νιού κάνα πλωτό μέσο για να πάνε 
στα νησιά τους.

Κ ι’ ή αστυνομία πού φρουρούσε 
σφαλισμένα και Ανασφάλιστα κατα
στήματα, καμένα καί σπασμένα μ ’ 
εκτεθειμένα εμπορεύματα, μέχρις 
δτον οί ιδιοκτήτες ασφαλίσουν ή 
περισώσουν, δ,τι ήταν δυνατόν νά 
περισωθή, είχε πέσει σε μεγάλο 
πονοκέφαλο, ενώπιον πεινασμένων 
Ανθρώπων, καί μάλιστα, μέχρι πριν 
λίγο, πολεμιστών.

"Ωσπου, στον κρίσιμο χρόνο, κά- 
Λ ποιοι πυροβολισμοί Από τή Ρετσίνα, 

την ’Ιπποδάμειας καί την τροχιο
δρόμων, τούς προσκαλοϋσαν να πε
ράσουν σέ κάποιο άλλο σκηνικό, 
Από ’κείνα, πού κάθε λίγο άλλαζε 
ή καθημερινή πολεμική ζωή τής πο
λιτείας. ΤΗταν ή λεηλασία στις Απο
θήκες ποϋχαν τά εφόδια τής ’Α γ 
γλικής επιμελητείας. Καί αυτός ό 
Αντιπερισπασμός, έδωσε μεγάλο Ανα- 
σασμό στις υπηρεσίες τού Β' Άστνν. 
τμήματος, πού δεν είχε γνωρίσει 
Ακόμη τή μεγάλη του δοκιμασία.

"Ετοι, φθάνουμε στον Απογευμα
τινό βομβαρδισμό τής 18 ’Απριλίου 
πού τα «στούκας» με κάθετες εφορ
μήσεις σκόρπιζαν τό θάνατο. Σ ’ 
αυτόν τον βομβαρδισμό, έγινε ολο
καύτωμα καί τό «θαλαμηγό» «’Ελ
λάς», ένα Από τά καλύτερα τήςάκτο- 
πλοΐας, τήν ώρα πού, πλευρισμένο 
σέ κάποια προβλήτα τού Ο.Λ.Π., 
ήταν έτοιμο ν’ Αναχωρήση μ ’ επι
βάτες στρατιωτικούς, κυβερνητικούς 
καί ιδιώτες, πού πήγαιναν στήν 
Κρήτη.

Ο’ι φωτιές τό περιζώσανε Από τήν 
πρύμνη ώς τήν πλώρη, καί τά θύ
ματα καημένοι, σκοτωμένοι, πνι
γμένοι, τραυματισμένοι, πρέπει ν’ 
Ανήλθαν σέ εκατοντάδες. Τά νοσο
κομειακά αυτοκίνητα πηγαινόρχον- 
ταν στο νοσοκομείο, πρώην Σαπό- 
ρτα, τδνα πίσω στ’ άλλο, καί μέσα 
σ’ αυτά, Ακόμα καί τό ιδιωτικό τού

Β’ τμήματος αυτοκίνητο, πού κι’ 
αυτό μετέφερε τραυματίες, καί μέ
σα σ’ αυτούς σέ κάποια κούρσα, καί 
δύο πρωταγωνιστές τού θεάτρου 
πού πήγαιναν στήν Κρήτη. "Ωσπου, 
ήρθε καί ή 21-22 ’Απριλίου, ποϋταν 
νύχτα τής μεγαλύτερης δοκιμασίας 
τής Αστυνομίας μαζί καί τών πολι
τών.

Ή ταν μιά δραματική νύχτα, δχι 
Από τήν άποψη τών θυμάτων πού 
δέν ήταν πολλά, Αλλά Από τήν άποψη 
κάποιων άλλων πολλών, πού παρ
ολίγο νά ήταν θύματα, μέσα σ’ αυτή 
τή γιά δεύτερη φορά δραματική νύ- 
Χτ α ■

~Ηταν ή νύχτα τής δοκιμασίας 
αυτού τούτου τού Β ' Αστυνομικού 
τμήματος, τού τόσο πολύ ταλαιπω
ρημένου, σ’ δλες τις ημέρες τού πο
λέμου. Δυο βόμβες, ή μιά Από τή 
Β.Δυτική πλευρά καί ή άλλη Από 
τήν Ανατολική τού κτηρίου τής ’Ε μ
πορικής τραπέζης, πού έπεσαν πά
νω σ’ αυτό, πού στεγάζοταν καί τό 
Β' Άστνν. Τμήμα, είχαν σάν Απο
τέλεσμα νά φράξουν με συντρίμ
ματα τήν είσοδο καί τήν έξοδο τών 
καταφυγίων, καί νά εγκλωβίσουν 
μέσα σ’ αυτά ύπερτετρακοσίους πο
λίτες καί περί τούς εκατό Αστυνο
μικούς.

’Ανάμεσα στα σημεία κρούσεως 
τών βομβών πάνω στο κτήριο, ήταν 
παρατηρητήριο, καί μέσα σ’ αυτό 
6 παρατηρητής Αστυφύλαξ Κερα
μιδάς, πού δοκιμάστη πολύ, Αλλά 
σώθηκε, μ ’ δλο πού οί βόμβες πέσανε 
ελάχιστα μέτρα Από τή σκοπιά του.

Αυτή τή δοκιμασία πού δέν είχε 
θύματα, δέν τήν κατάλαβε ό Πει
ραιάς, καί πολλοί πειραιώτες Από 
τούς έγκλωβισθέντες, δέν είχαν συν- 
νειδητοποιήσει, δτι πλησίασαν στο 
θάνατο, είτε Από Ασφυξία είτε Από 
πανικό. Καί πιθανώς, οί έπιζώντες, 
καί σήμερα Ακόμη νά μή τό γνωρί
ζουν. Λίγες μέρες πριν, είχαν ση- 
μειωθή θανατηφόρα κρούσματα Από 
πανικό στά καταφύγια τών Αποθη
κών Παπαστράτου.

’Αλλά, οί έγκλωβισθέντες στά 
καταφύγια τής ’Εμπορικής, δέν ξέ
ρανε τ ί συνέβαινε έξω Από τό κατα
φύγιο. Θά ήταν θανάσιμο αν μάθαι
ναν δτι βόμβες πέσανε στο ίδιο κτή
ριο, μέ Αποτέλεσμα νά σφραγιστή 
Από συντρίμματα ή έξοδος, στή στι
γμή πού αυτοί δέν ήξεραν καμμιά 
άλλη έξοδο. Καί τό νά μή μάθουν 
αυτά, τό πέτυχε ή ψύχραιμη Αντι
μετώπιση τών κινδύνων Από τό

Άστνν. Τμήμα.
Μετά τή λήξη τού συναγερμού, 

ήταν Αξιοσημείωτη, ή τάξη πού- 
έβγαιναν Ανεβαίνοντας μιά κάθετη 
σιδερένια σκάλα, γατζωμένη κάπου 
στο πεζοδρόμιο τής Τσαμαδού, Από 
τό άλλο μέρος τού οικοδομικού τε
τραγώνου, καί Από μιά καταπακτό 
σκεπασμένη μέ μιά λαμαρίνα στή 
πεζοδρόμιο πού ξεσκεπάστηκε.

Αυτός ήταν καί ό τελευταίος βομ
βαρδισμός τών Γερμανών, καί σέ 
λίγες μέρες, στις 27, μπήκανε στήν 
πόλη, κι’ άπλωσαν χάμω στήν με
γάλη προβλήτα, μιά μεγάλη Γερ
μανική σημαία, προς γνώση τών 
φιλιών Αεροπλάνων. Κι’ Από τότε, 
Αρχίζει ή πείνα, κι’ ή φοβέρα, κι’ ή 
σκλαβιά, κι’ ό Πειραιάς έγινε φρού
ριο Γερμανικό.

Πέρασαν κοντά τρία χρόνια. ’Ά λ 
λα Αεροπλάνα, συμμαχικά τούτη τή 
φορά, στις 11. 1.44, μέσ’ τό καταμε
σήμερο, γαζωτά σκόρπισαν τή φω
τιά καί τό σίδερο παν’ Απ’ τήν πό
λη. ’Από τό Κερατσίνι ώς τά Ταμ
πούρια καί τή Δραπετσώνα καί τή 
Κεντρική Αγορά, κι’ ίσαμε πήν Τσα
μαδού πάνω στο εστιατόριο Βίρβου 
κοντά στή πλατεία Κοραή, γεμάτο 
πελάτες. Τότε κατερειπώθη καί ο 
περικαλλής ναός τής Ά για ς  Τριάδος. 
Τα θύματα ήταν πολλά. Είχε καί 
ή Αστυνομία τά θύματά της αν θυ
μάμαι καλά, σ’ αυτόν ή σ’ άλλο βομ
βαρδισμό. Τον Αστυνόμο Λεβέντη 
Γ. τον ύπαστυνόμο Κουφό ’Αθανά
σιο, τον πρώην ύπαστυνόμο Θωμά- 
κο Λεωνίδα.

Τά περισσότερα δμως θύματα Από 
μιά βόμβα Από τις πολλές, ήταν στο 
υποστυλωμένο ισόγειο καταφύγιο 
τής ηλεκτρικής εταιρείας, πού είχαν 
καταφύγει ύπερεκατό μαθήτριες τής 
παιδαγωγικής Ακαδημίας. Θάφτηκαν 
κάτω Από τά συντρίμματα δύο ύπερ- 
κειμένων ορόφων. Μέρες πολλές τά 
συνεργεία εκταφής εργάζονταν στο 
κατερειπωμένο κτίριο, Ακόμα καί 
μιά μέρα πού, ό Πειραιάς ξύπνησε 
κάτασπρος, στρωμένος Από χιόνια.

Κι’ οί κοπέλλες τής παιδαγωγι
κής, μέ άσπρο σάβανο, μέ άσπρες 
έσθήτες, άνυμέναιες, συζεύτηκαν τό
σο πολύ δραματικά, τον πέρ’ Απ’ τή 
ζωή θάνατο.

Αυτόν τον τελευταίο κατοχικό 
χειμώνα, ήταν κι’ ό τελευταίος βομ
βαρδισμός. Κ ι’ ήταν σημαδιακός 
γιά τον Πειραιά αυτός ό χειμώνας.

Σκλαβιά, καί πείνα, καί φωτιά, 
καί σίδερο, μαζί καί χιόνι.
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Ή  «μικρή» ιστορία 
ένός άπλοϋ, αλλά γενναίου "Ελληνα

«Ό καπετάν Χάμιλτον μέ κάλεσε κι άφοΰ πρώτα μέ ρώτησε, άν θά τά κα- 
τάφερνα νά πάω μέ μια βάρκα ίσαμε τή Νύδρα όπου βρισκόταν ό καπετάν 
Άντρέας ό Μιαούλης μοΰδωσε μιά γραφή σφραγισμένη μέ βουλοκέρι...»

Σ ΕΝΑΝ ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΟ μω- 
ραΐτικο άνεμόμυλο πού άλλοτε 

ώρθώνονταν περήφανα λίγα χιλιό
μετρα έξω άπό το "Αργος, στις Μυ
κήνες κοντά, βρεθήκανε πριν άπο 
κάμποσα χρόνια κάτι χειρόγραφα. 
’Ήτανε κιτρινισμένα, ξεσκισμένα 
στις άκρες, άραιά γραμμένα, γε
μάτα άνορθογραφίες. Όσην όμως 
άσχήμια παρουσίαζαν έξωτερικά, 
τόση ήταν ή έσωτερική τους ομορ
φιά, τόση ή άξια τους. Καί πρέπει 
νά χρωστάμε χάρι στον ταπεινό 
σκαφτιά, πού δεν τά παραπέταξε 
όταν, καθώς πάσχιζε νά βγάλη 
τις μεγάλες πέτρες γιά νά ίσοπεδώ- 
ση τον τόπο πού θέλανε νά τον κά
νουνε χωράφι, τά βρήκε, καλά φρον
τισμένα, τυλιγμένα μ’ έ'να κατσικί
σιο δέρμα καί σφιχτοδεμένα μέ πέ
τσινα λουριά. Θά ’χαν ΐσως όλα 
σαπίσει άπο τήν πολυκαιρία καί τήν 
υγρασία καί τίποτα πιά δέ θά ’χε 
άπομείνει άν δεν τά προστατεύανε 
δυο μεγάλες λιθαρένιες πλάκες, ή 
μιά κάτω κ’ ή άλλη άπάνω, πού 
ήταν έτσι ταιριασμένες ώστε σχη
ματίζανε κάτι παρόμοιο μέ κλειδο- 
πίνακα.

Αυτά τά χειρόγραφα παραδόθη- 
θηκαν άπο τον εργάτη στον κληρο
νόμο τοΰ μύλου, έναν γηραλέο γεί
τονα καί φίλο τοΰ παππού μου, κι

αύτός ούτε τά κοίταξε. Δέν τούς 
έδωσε όμως δρόμο. Τά ’βάλε σέ μιάν 
άκρη «νά βρίσκωνται». ΤΗρθε ή ώρα 
κ’ έκλεισε τά μάτια του ό άγαθός 
γείτονας κ’ ή γυναίκα του τά ’δώσε 
στον παππού «νά φεύγουν άπο τή 
μέση». ’Ήτανε καλλιεργημένος άν
θρωπος, ξύπνιος καί στοχαστικός 
ό παππούς μου, άλλά μέ τά χρόνια 
είχε λιγοστέψει τό φως του, γιά τού
το καί μέ ’βάλε να ξεκαθαρίσω τά 
χαρτιά καί νά τοΰ τά διαβάσω.

Μικρό παιδί ήμουνα τότε, δέ 
νόγαγα πάρα πολύ λίγα πράματα, 
μπορούσα όμως άπο κάποιαν έμφυτη 
άξιοσύνη νά βγάζω καί τά πιο μπερ
δεμένα γράμματα. ’Αφού παιδεύ
τηκα ώρες πολλές νά βάλω σέ τάξι 
τά χαρτιά καί νά μπω στο νόημα 
γιά τό τί θέλανε νά πούνε, άρχισα 
τήν άνάγνωσι. "Ητανε, θυμάμαι, 
ένα χειμωνιάτικο άπομεσήμερο πού 
δέν είχαμε σχολείο. Καθόμουνα κον
τά στο μεγάλο καρυδένιο τραπέζι 
έχοντας άριστερά τή γυάλινη λάμπα 
τοΰ πετρελαίου, ό παππούς είχε ξα
πλώσει στήν κουνιστή πολυθρόνα 
του, πλάϊ στο τζάκι, καί φούμαρε 
τό ναργιλέ του. Σώπαινε, μόνο πού 
κάπου-κάπου, μέ σταματούσε γιά 
νά τοΰ έπαναλάβω ένα όνομα, μιάν 
ήμερομηνία, ή γιά νά μοΰ έξηγήση 
τί σήμαινε ή μιά κι’ ή άλλη άσυνή- 
θιστη, ξενική λέξι.

Π ΕΡΑΣΑΝΕ τά χρόνια, έφυγε ό 
παππούς γιά κεΐ πού είχαν άπο- 

δημήσει, πρίν τής ώρας τους, τά γο
νικά μου, πήγα στον πόλεμο — τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. "Οταν 
γύρισα, πάσχισα νά στεριώσω στήν 
’Αθήνα. Τό σπίτι μας είχε άπο χρό
νια πέσει σέ ξένα χέρια, μή ρωτάτε 
γιατί. Σφιχτοδεμένος στον τροχό 
τής άνάγκης, είχα άπολησμονήσει 
μαζί μέ τόσα άλλα τά χειρόγραφα, 
πού μήτε ξέρω πιά τί άπογίνανε. 
Καί νά, ξαφνικά, πρίν άπό λίγες 
μέρες, όπως περνούσα μ’ ένα λεω
φορείο άπό τή Άγουλινίτσα, ήρθε 
στή μνήμη μου ή ιστορία ποδχα 
διαβάσει μικρός. Άχνά στήν άρχή, 
κάπως άόριστα, κ’ έπειτα ξεκάθαρα. 
Σκέφτηκα πώς δέ θάταν ίσως, άνώ- 
φελο νά τήν άφηγηθώ, έστω κι άν 
μοΰ ξεφεύγουνε κάποιες λεπομέρειες.

Λοιπόν, ό άνθρωπος πού τήν είχε 
γράψει πολλά είχε ΐδεΐ εκεί καί πολ
λά πάθει τον καιρό τού Μεγάλου 
Ξεσηκωμού. Στις άρχές τού 1821, 
άμούστακος άκόμη, έζησε τό δράμα 
τής έπιδρομής των περιβόητων Λα- 
λάκων, πού άφοΰ νικήσανε μ’ αιφνι
διασμό τούς "Ελληνες τού Πύργου 
τής ’Ηλείας καί σκοτώσανε πολ
λούς καί γδύσανε τήν πόλι, ξεχύθη
καν στον γύρω άπό τον ’Αλφειό κάμ
πο καί ριχτήκανε στήν πατρίδα του, 
τήν Άγουλινίτσα. ’Εκεί λίγοι ντό
πιοι μ’ έπικεφαλής έναν άντρα πολύ 
ψυχωμένο, τό Μοσχούλα, καί λι- 
γώτερους Πυργιώτες άντισταθήκανε 
γερά. "Ητανε δέν ήτανε εκατόν πε
νήντα όλοι-όλοι μαζί μέ κάτι Άρ- 
καδινούς, πού τρέξανε νά τούς βοη
θήσουν. Ξέροντας οί βάρβαροι ότι 
φυλαγότανε καλά μιά θέσι οχυρή, 
τό Κλαδί, άποφύγανε νά περάσουν 
άπό κεΐ. Τό μεγάλο ποτάμι έτυχε 
νά μήν έχη πολύ νερό. Μπήκανε 
μέσα ώς τά γόνατα, διαβήκανε, καί 
πέσανε σάν όρνια στήν μικρή πολι
τεία, όπου βρήκαν άντίστασι. "Ενας 
γενναίος οπλαρχηγός πού βρισκό
τανε μέ τά λίγα παλληκάρια του σ’ 
έναν γειτονικό λόφο, τή Δάρβιζα, 
κίνησε νά βοηθήση τούς Άγουλινι- 
τσιώτες. Οί Τουρκαρβανίτες τοΰ 
Λάλα βλέποντάς τους άπό μακρυά 
τούς πήρανε γιά Μανιάτες, γιατί φο
ρούσανε μαύρες βράκες κ’ είχανε 
κόκκινη σημαία, καθώς εκείνοι. Κά
ποιος βαρδιάνος έκραξε: «’Έρδε
Μανιάτμπεη μέ Μανίστενε. ’Ίκινι!» 
δηλαδή «έρχεται ό Μπέης τής Μά
νης μέ Μανιάτες, φευγάτε», κί αμέ
σως οί παλληκαράδες ένοιωσαν τέ-
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τοια τρομάρα, πού τό βάλανε στα 
πόδια. Βγήκαν έξω οί πολιορκημέ- 
νοι, τούς πήραν άπό κοντά, τούς τσα
κίσανε καί τούς ντροπιάσανε.

Πρώτη τους φορά νικήθηκαν οΐ 
άπαίσιοι Λαλαΐοι, πού έμελλε να 
εξοντωθούν, όχι πολύ αργότερα. Μά 
τό κακό είχε γίνει στον τόπο, κι 
άνθρωποι χαθήκανε καί ζωντανά, 
χώρια από τις κάθε λογής ζημιές 
στις έκκλησιές, στά σπίτια, στά 
χωράφια.

Τό χειμώνα τού 1825 φάνηκε ό 
Ίμπραήμ ύστερα άπό τή στερνή 
πολιορκεία τής ιερής πόλης τού Με
σολογγίου, κ’ έβαλε πλώρη γιά τήν 
Άγουλινίτσα. Τό μάθαν οί ντόπιοι 
καί πήγανε νά κρυφτοΰνε μέσα στή 
ρηχή λιμνοθάλασσα μέ τούς πολ
λούς καλαμιώνες καί τα πολλά μικρά 
νησιά» Οί γυναίκες βοηθήσανε τούς 
πολεμιστές: πήρανε τά παιδιά τ ’ 
άνήλικα, χαθήκαμε μέσα στά πυκνά 
θάμνα καί βαλθήκανε νά ψαρεύουν 
—ή λιμνοθάλασσα έτρεφε τότε ψάρι 
πολύ—καί νά μαγειρεύουνε γιά ό
λους. Μερικές πού κρατούσανε κα- 
ριοφύλια, ρίχνανε πεσμένες μπρού- 
μιτα.

'Ο κοντός, βλογιοκομμένος κο- 
κινοτρίχης άρχηγός τών Τουρκο- 
παίδων όχι μιά, αλλά τρεις καί τέσ-

σερες φορές πάσχισε νά ξεκάνη τούς 
"Ελληνες, μά δέν πέτυχε. Τούς κυ
νηγούσε μέ λύσσα, καί κείνοι, πού 
ξέρανε καλά τά περάσματα, τού 
ξεφεύγανε. Χωνόντουσαν μέσα στά 
καλάμια κ’ οί στρατιώτες του μά
ταια προσπαθούσαν νά ίδοΰνε κανέ- 
ναν, ένώ τά βόλια τούς θερίζανε. 
Πολλοί εχθροί βουλιάζανε μέσα στή 
λάσπη, χάναν άδοξα τή ζωή τους, 
χάνανε τά ζώα τους. Ώ ς κι ό ’ίδιος 
ό Ίμπραήμ πολεμούμε μέ τήν πι
στόλα στο χέρι, χούγιαζε τούς στρα
τιώτες του, βλαστημούσε. Κ’ επειδή 
δέν ήταν άνθρωπος, άλλά θεριό άνή- 
μερο, άμα τύχαινε νά βρή μπροστά 
του γυναικόπαιδα, τά σκότωνε έτσι 
γιά γούστο. Γιά νά ξεκαμπίση τούς 
δικούς μας αυτό τό τέρας έβαζε 
φωτιά στά καλάμια θέλοντας νά 
τούς πνίξη μέ τούς καπνούς. "Ομως 
έκεϊνοι δέν παύανε νά ντουφεκάνε 
καλοκρυμμένοι, καί μόνο μερικοί 
εξαιρετικά γενναίοι προχωρούσανε 
μέ τά μονόξυλά τους ανάμεσα άπό 
τά τείχη τών πυκνών καλαμιών καί 
ρίχναν ασταμάτητα, χωρίς όμως με
γάλη έπιτυχία γιατί τούς τύφλωναν 
οί καπνοί.

Ή ταν άγώνας σκληρός, άλλό- 
κοτος, άπό κείνους πού δέν μπορεί 
νά ίστορήση κανείς μέ λόγια. Δυό-

τρεΐς φορές βρέθηκε σέ κίνδυνο ό 
ίδιος ό Ίμπραήμ, καί θάτανε χαμέ
νος αν δέν τον γλύτωναν άψηφών- 
τας τή ζωή τους, μερικοί άφωσιω- 
μένοι άντρες του, πού τον περιτρι
γύριζαν.

'Ο εχθρός άναγκάσθηκε έπί τέλους 
νά πάρη δρόμο. Περνώντας άπό τό 
δάσος, πού ήτανε πολύ πυκνό, οί 
Τουρκαραπάδες υστέρα άπό προ
σταγή τού άρχηγοΰ τους, άμολύσανε 
κάτι άγριους σκύλους κι αυτοί μέ τά 
ούρλιάσματα τούς ώδήγησαν κατά 
τις μεριές πού κρυβόντουσαν δικοί 
μας. "Εγινε μεγάλος σκοτωμός. 
"Επειτα, βλέποντας ότι μήτε κ’ έτσι 
δέ μπορούσαν νά γονατίσουν τά παλ- 
ληκάρια μας, φύγαν άφοΰ πρώτα βά
λανε φωτιά στο δάσος.

Ή  πολιορκία κράτησε δέκα μέρες. 
'Όταν άδειάσανε τον τόπο οί βάρ
βαροι, βρεθήκανε σκοτωμένοι άπό 
δαύτους κάπου 150, πληγωμένοι 80, 
ποιος ξέρει όμως πόσοι είχανε πνι
γεί μέσα στο έλος; Βρήκανε καί 80 
κουφάρια άλογων. Άπό τούς δικούς 
μας λείψανε 140. Ή ταν άντρες πού 
χάσανε τή ζωή τους πολεμώντας 
καί γυναίκες πού ριχτήκανε στο βυ
θό τής λίμνης καί πνιγήκανε όταν 
είδανε πώς κινδυνεύανε νά χάσουνε 
τήν τιμή τους.
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Ο ΣΧΕΔΟΝ αγράμματος άπο- 
μνημονευματογράφος λέει, πώς 

μετά βρέθηκε νά ύπηρετή στη μεγά
λη φρεγάτα τοΰ ’Άγγλου ναυάρχου 
Χάμιλτον. Άλλα θά χρειασθή, πριν 
συνεχίσουμε την άφήγησι, νά μι
λήσουμε γιά τον έ'ξοχο έκεΐνο φιλέλ
ληνα, πού τόσες υπηρεσίες έχει 
ποοσφέρει στη Χώρα μας.

Ό  Χάμιλτον ήτανε Σκωτσέζος 
κ’ είχε όλα τά χαρακτηριστικά στοι
χεία τής ράτσας του. Ό  ιστορικός 
Σπυρίδων Τρικούπης γράφει γι’ αυ
τόν τά έξης: «'Ο άνήρ οδτος έκέρ- 
δισεν έξ άρχής τοΰ άγώνος τάς καρ
διάς των Ελλήνων διά τής φιλελ- 
ληνικής διαγωγής του" ολίγοι άλλ’ 
εμβριθείς ήσαν οί λόγοι του- βαρύ 
άλλά καλοκάγαθον τό ήθος του" 
πλήρης άνοχής ή προς τούς "Ελλη
νας διαγωγή του, καί σωτήριοι αΐ 
συμβουλαί του . . .».

Στήν άρχή δεν είχε αισθήματα 
φιλελληνικά, μά μήτε καί φιλοτουρ- 
κικά. Ήταν άδιάφορος. "Οταν, τήν 
άνοιξι τοΰ 1822 ό άπαίσιος Άγγλος 
αρμοστής τής Έπτανήσου Μαίτ- 
λαντ, πού είχε έμποδίσει τό Μιαούλη 
νά κυνηγήση τον τουρκικό στόλο 
στο άντίκρυ άπό την Κέρκυρα λι
μάνι τοΰ Μούρτου κι ό άδάμαστος 
'Υδραίος θαλασσομάχος έστειλε ένα 
καράβι του νά ζητήση εξηγήσεις, 
αυτός τό κατέσχεσε γιατί τάχα έλ- 
ληνικά πλοία πατήσαν έδαφος άγ- 
γλικό κι άρπαξαν πρόβατα, άνά- 
θεσε στο Χάμιλτον νά πάη στήν 'Ύ
δρα καί νά πετύχη ηθικές καί οι
κονομικές ικανοποιήσεις. 'Ο Χάμιλ
τον έκανε τή δουλειά του μιά χαρά, 
κατάφερε μάλιστα νά πάρη γ ι’ άπο- 
ζημίωσι 400 δίστηλα. Καί τό κα
λοκαίρι τοΰ ίδιου χρόνου πάσχισε νά 
διαλύση τήν πολιορκία τ ’ Άναπλιοΰ 
άπό τη θάλασσα, πιστεύοντας — καί 
λέγοντας — ότι οί "Ελληνες «είναι 
στίφη άτακτα», μά ό γαμπρός τοΰ 
Κουντουριώτη Όρλάνδος, πού φρόν
τισε νά γνωριστή μαζί του, μπόρεσε 
νά τον έμποδίση. ’Έφυγε σέ λίγο 
άπό τον Άργολικό ό Σκωτσέζος 
άξιωματικός καί ξαναφάνηκε μετά 
τήν καταστροφή τοΰ Δράμαλη. Είχε 
τήν πρόθεσι νά έπικοινωνήση μέ τούς 
Τούρκους, άλλά ή Ελληνική Κυβέρ- 
νησι τον παρακάλεσε νά μήν τό κά
νη. Κι αύτός δέ δυσκολεύτηκε νά 
ύποχωρήση.

Ά πό κείνο τον καιρό, χάρι στις 
γνωριμίες του μέ δικούς μας θαλασ
σινούς, πού τότε μόλις στάθηκε βο
λετό νά έκτιμήση τις άρετές τους,

τήν ικανότητα, τήν ειλικρίνεια, τήν 
έμφυτη εύγένεια, τό θάρρος καί τό 
πάθος γιά λευτεριά, άγάπησε τήν 
Ελλάδα. Άπό τά πολλά δείγματα 
τοΰ φιλελληνισμοΰ του θ’ άναφέρουμε 
μόνο ένα: όταν ό Ίμπραήμ (τήν άνοι- 
ξι τοΰ 1825) πήγε νά χτυπήση τήν 
’Αργολίδα, ό Χάμιλτον κίνησε μέ 
τό στόλο του καί παρατάχτηκε έξω 
άπό τ’ Άνάπλι, βγήκε μάλιστα έξω 
μέ πολλούς άξιωματικούς του καί 
βεβαίωσε τήν έλληνική κυβέρνησι 
πώς όσο κινδύνευε τ’ Άνάπλι δέ 
θάφευγε άπό κεϊ.

’Αξιοσημείωτο είναι καί τό έξής, 
περιστατικό: "Οταν ή Συνέλευσι τής 
Τροιζήνας συζητούσε τά σχετικά 
μέ τό Σύνταγμα θέματα, ό Κολοκο- 
τρώνης, προβλέποντας οτι θά ’φτάνε 
ή ώρα πού θ’ άποφασιζότανε ή έκλο- 
γή άρχηγοΰ τοΰ Κράτους, πήγε ν’ 
άνταμώση τό Χάμιλτον. ’Ανέβηκε 
στή μεγάλη φρεγάτα, τον χαιρέ
τησε καί χωρίς καμμιά προεισαγω- 
γή τοΰ είπε:

—’Έχουμε άνάγκη άπό Κυβερ
νήτη. Μάς δίνει ή ’Αγγλία βασιλιά 
ή ήγεμόνα;

—“Οχι.
—Ή  Ρωσία, ή Πρωσία, ή Νεά- 

πολι, ή 'Ισπανία;
—’Ό χ ι! ’Ό χ ι ! Ζητήσατε νά βρή- 

τε "Ελληνα.
—Μά "Ελληνα δέν έχουμε άλλον 

πιο άξιον άπό τον Καποδίστρια.
Ό  ναύαρχος, πού κοίταζε συλ

λογισμένος κατά τή θάλασσα γύρισε 
άπότομα τό κεφάλι. Τοΰ ’ρίξε μι’ 
αυστηρή ματιά.

Ό  Γέρος τοΰ Μωρία δέν ταρά
χτηκε καθόλου.

—Ή  ’Αγγλία είναι ή σκέπη μας, 
είπε. ’Έχουμε ναύαρχο κι άρχιστρά- 
τηγο Άγγλο. Θά θέλαμε καί βασι
λιά Ά γγλο, μά δέ μάς δίνετε. Μάς 
χρειάζεται ό Καποδίστριας.

Ό  νοΰς τοΰ Χάμιλτον έλεγε όχι 
(καί τοΰτο γιατί ό άλλοτε ύπουργός 
τοΰ Τσάρου ήταν άνεπιθύμητος στήν 
πατρίδα του), μά ή καρδιά του, πού 
ήτανε γεμάτη Ελλάδα, έλεγε ναί. 
Νίκησε ή καρδιά.

—Λοιπόν, άποκρίθηκε. Διαλέχτε 
τον Καποδίστρια ή όποιο διάβολο 
θέλετε, γιατί άλλοιώς εϊσαστε χα
μένοι.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ άπομνημονευμα- 
τογράφος σημειώνει στο κατά

στιχό του πώς έζησε τά δραματικά 
περιστατικά τής έποχής του. Βρι
σκότανε στήν Άγουλινίτσα, πού δέν

ήτανε γενέτειρά του, άπό παιδί καί 
δούλευε έκεϊ σάν «κοπέλλι» κάποιου 
βαρκάρη, μακρυνοΰ συγγενή του. 
Τον είχε μαζέψει αύτός ό λιμνιώτης 
άπό τον καιρό πού έμεινε πεντάρ
φανος, πριν άκόμη βγάλη τήν πρώτη 
τάξι τοΰ Άλληλοδιδαχτικοΰ των 
Άχουριών τής Μαντινείας.

"Υστερα άπό τό κακό πού έκανε 
στήν Άγουλινίτσα ό Ίμπραήμ, ό 
άνθρωπός μας πήρε τά μάτια του 
καί πήγε στ’ Άνάπλι βαδίζοντας 
ώρες πολλές ξυπόλητος, μέ τοΰ κό
σμου τις προφυλάξεις γιά νά μήν 
πέση στά χέρια κανενός έχθροΰ. ’Ε
κεί βρήκε έναν κουμπάρο τοΰ πα
τέρα του πού γνώριζε τον Κολοκο- 
τρώνη, κι αύτός τον πήγε στον Γέρο 
καί τον παρακάλεσε νά τον βολέψη 
κάπου γιά νά τρώη ψωμί. Κάθησε 
κείνος καί κουβέντιασε μαζί του, 
θέλοντας νά στιμάρη τήν έξυπνάδα, 
τις γνώσεις καί τό κουράγιο του. 
’Έπειτα τοΰ ’δώσε ένα συστατικό 
γράμμα γιά τό Χάμιλτον, πού είχε 
πάρει στήν υπηρεσία του κι άλλους 
"Ελληνες ναυτικούς. Ό  ναύαρχος 
τον κράτησε γιά μοΰτσο, δέν άργησε 
όμως νά τον κάνη λοστρόμο. Φαί
νεται πώς κι’ άξιος ήτανε κ’ υπά
κουος γιά νά φτουρήση στή δουλειά 
των αυστηρών κι’ άπαιτητικών Ά γ 
γλων.

Τό πιο ένδιαφέρον μέρος τών ση
μειωμάτων τοΰ άγράμματου έκεί- 
νου άνθρώπου είναι τό τελευταίο. 
Τό παραθέτουμε έτσι, καθώς ή μνή
μη τό συγκράτησε, διορθώνοντας 
μόνο τά πάμπολλα ορθογραφικά λά
θη καί συμπληρώνοντας τά μισοσβη- 
σμένα μέρη:

«Ό  καπετάν Χάμιλτος μέ κά- 
λεσε κι άφοΰ πρώτα μέ ρώτησε αν 
θά τά κατάφερνα νά πάω μέ μιά 
βάρκα ίσαμε τή Νύδρα όπού βρισκό
ταν ό καπετάν Άντρέας ό Μιαούλης, 
μοΰδωσε μιά γραφή σφραγισμένη 
μέ βουλοκέρι νά τοΰ τήν παραδώσω 
στά χέρια του. Είχα σύντροφο κ’ 
έναν άλλο ρωμιό γεμιτζή, πουητανε 
μεγαλήτερός μου καί μίλαγε τά έγ- 
γλέζικα κουτσά-στραβά, μά λίγα 
πράματα νόγαγε γιατί δέν τοΰκοβε 
τό μυαλό. Ξεκινήσαμε σύναυγα μέ 
μπουνάτσα, λάδι ή θάλασσα, κι όλο 
μέ τό κουπί λάμναμε.

Μισοδρομής μάς σταμάτησε ένα 
ντελίνι τούρκικο.

—Τ ’ είσαστε σείς, ορέ, ποΰ πάτε; 
"Εσκουξε μέ μιά μπουροΰ άπό τήν 
κουβέρτα του ό καραβοκύρης, ένας 
χοντρομπαλάς, ίδιο βουτσί, πού 
ήξερε τή γλώσσα μας.
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—Δέ γλέπεις τή σημαία; είπα δυ
νατά. Βάρκα τής μεγάλης βρεγάδας, 
της Εγγλέζικης είναι τούτη καί 
μεϊς πάμε για υπηρεσία.

—Καί που το ξέρω ’γώ αν λέτε 
την άλήθεια; ’Άν δεν κοτσάρατε 
την ξένη παντιέρα για να μάς ξεγε
λάσετε;

—Στείλε να ίδής τά χαρτιά μας. 
’Έχουμε καί διαταγή του τρανού 
καπετάνιου τοϋ Χάμιλτου, μέ τή 
σφραγίδα του.

’Έστειλε έναν ξυπόλητο κρεμαν
ταλά ό Τούρκος καπετάνιος, τοϋ 
δείξαμε τά χαρτιά, μά κείνος ήθελε 
καί καλά νά ψάξη μπάς καί μάς βρή 
σέ τίποτις σκάρτους. Δέ βρήκε, μιά 
καί δεν είχαμε παρά μονάχα τή 
γραφή. Λύσσαξε. Κάθησε κεΐ πέρα 
κάπου μισή ώρα ρωτώντας μας τού
το καί κείνο. Σά νά μήν πίστευε πώς 
εμείς Ρωμιοί βέροι δουλεύαμε σ’ 
έγγλέζικο πλεούμενο, φοβότανε πώς 
όλα τοϋτα ήντουσαν φτιαχτά. Μπά
φιασα. Τοϋ μίλησα μ’ άλλοιώτικη 
γλώσσα.

—Κοίτα νά ξεμπερδεύης καμμιά 
*  βολά, τουειπα. Μή μάς χασομεράς. 

Γιατί μήτε γώ δέν ξέρω τί έ'χει νά 
γίνη άν μάς κάνεις νά μήν τελέ
ψουμε στήν ώρα της τήν δουλειά 
μας.

Τοϋ κακοφάνηκε, πήγε νά σηκώση 
χέρι, μά δέν πρόλαβε γιατί κείνη 
τή στιγμή ό καπετάνιος του έσκουξε 
άγρια πώς έπρεπε νά γυριστή εύτύς 
στο καράβι. Μάς άφησε, τσακίστηκε 
ν’ άνεβή άπάνου, κι άμέσως το 
τούρκικο έβαλε πλώρη κατά τό νο
τιά, γιατί άπό πέρα είχε φανή ένα 
δικό μας μπάρκο. Τό κυνηγήσανε 
οί άντρειωμένοι νησιώτες μας, τό 
προλάβανε κι άρχισε τό κανονίδι.

Άργοπλέαμε, θέλαμε νά ίδοϋμε 
τί θ’ άπογίνη. Μήτε μισή ώρα δέ 
βάστηξε τό πάλεμα. Τό έλληνικό, 
πού τό κυβερνούσε ό καπετάν Άν- 
δρέας, έμπηξε μέσα στήν πρύμη 
τοϋ τούρκικου τό σιδερένιο λοστο 
τής πλώρης του, κάνανε ρεσάλτο 
τά παλληκάρια, καθαρίσανε καμ- 

I μιά δεκαριά Μεμέτηδες καί λαβώ
σανε άλλους τόσους. Ε μείς χάσαμ’ 
ένανε, δυο πληγωθήκανε άπάλαφρα. 
Λευτερώσανε τούς σκλαβωμένους 
άπιστους οί δικοί μας, δέσανε το 
καράβι τους πίσω άπό τό έλληνικό, 
κι άπάνω του σηκώσανε τή σημαία 
τοϋ Χριστού, καί πήρανε δρόμο.

Μεσημέριαζε όταν συναπαντηθή- 
καμε, όξω άπό τήν Νύδρα, μέ τό με

γάλο καπετάνιο, τό Μιαούλη. Μάς 
σταμάτησε κ’ είπε ν’ άνέβη ένας 
άπό τούς δυό μας στο καράβι του. 
Πήγα ’γώ κρατώντας στο χέρι τή 
γραφή τοϋ καπετάν Χάμιλτου. Τόνε 
βρήκα νά κάθεται ν’ ένα σκαμνί μέ 
τή φεσάρα του στραβά καί νά ξύνη 
τά πόδια του, γιατ’ είχε φαγούρα.

—Ποιος είσαι σύ, καλόπαιδο; 
πουειπε κοιτώντας με κατάματα.

Τ’ άποκρίθηκα. Φχαριστήθηκε ά- 
κούγοντας ότι είμαι στή δούλεψι 
τοϋ ’Εγγλέζου κι άμα τουδωσα τή 
γραφή καί τή διάβασε πετάχτηκε 
ολόρθος άπό τή χαρά του. ’Έκανε 
τό σταυρό του, είπε «Δόξα Σοι ό 
Θεός κι ό "Αϊ-Νικόλας», φίλησε 
τό χαρτί, τδκρυψε στήν τσέπη τής 
βράκας του καί πρόσταξε νά ψή

σουνε καφέ.
—Κάτσε κάτου, μουειπε.
Κάθησα, ξαναπήρε τή θέσι του, 

κι άρχισε νά μέ ρωτάει πώς βρέ
θηκα στή μεγάλη φρεγάδα, ποΰ 
έμαθα τή ναυτοσύνη, άν έμενα φχα- 
ριστημένος άπό τήν υπηρεσία μου 
κι άλλα τέτοια.

Τοϋτα λέγοντας χασομερήσαμε 
κάμποσο. "Ωσπου ήρθε ένας γεμι
τζής μισοκαιρίτης κ’ είπε πώς ήταν 
έτοιμο τό φαί.

—Φέρε δώ τό τσουκάλι μέ δυό 
σκουτέλλια, φέρε καί χουλιάρια καί 
κοΰπες.

Γύρισε κατά μένα.
—Δέ βιάζεσαι, μουειπε, θά φάμε 

άντάμα.
—Σπολάτη, καπετάνιε μου, άπο

κρίθηκα. Μά λέω νά πηγαίνω γιά νά 
μήν άργήσω.

—Κι άν δέν άνταμώναμε δώ, δέ 
θά πάγαινες νά μέ γυρέψης στή Νύ

δρα; Κάτσε κάτου τό λοιπόν κι άσε 
τις κουβέντες.

Φάγαμε μιά φασουλάδα, πού ή 
νοστιμιά της δέ λέγεται, ήπιαμε κι 
άπό δυό δάχτυλα κοκκινέλι.

Στερνά ό καπετάν Άντρέας έκραξε 
τό γραμματικό του, μοΰγνεψε νά ξε
μακρύνω, καί τον έβαλε νά γράψη 
άπόκρισι στον άφέντη μου, τό Χα- 
μιλτο. ’Εγώ περιμένοντας γκεζέ- 
ραγα στο καράβι, κοίταγα τά σύνερ
γά του, τά ξάρτια του, τ ’ άλλα, κ’ 
έκανα τό σταυρό μου πού μέ κείνα 
κεΐ είχε κάνει θάματα έλόγου του. 
Γιατί δέ μοΰ γέμιζε τό μάτι κείνο 
τό φτενό πράμα, είχα στο νοϋ μου 
τή μεγάλη φριγάδα. Ποΰ ή άρματω- 
σιά της, ποΰ τά ξάρτια της, ποΰ τά 
μεγαλεία της ! Πήγα πιο πέρα στερ
νά, άκούμπησα στήν κουπαστή και 
βάλθηκα νά χαζεύω τό σκλαβωμένο 
τούρκικο. ’Ήτανε ντίπ καινούργιο 
κι όμορφο σκαρί. Τρεις Νυδραΐοι 
γεμιτζήδες τριγυρνούσανε στήν κου
βέρτα πουητανε γιομάτη άπό ντου
φέκια, χατζάρια καί λογής-λογής 
λουφέδες. Στ’ άμπάρι του τό βα
θουλό είχανε βαλμένους τούς Μεμέ
τηδες πού σκλαβωθήκανε.

"Αμα τέλειωσε τό γράψιμο μ’ 
έκραξε ό καπετάν Άντρέας, μου- 
δωσε τήν. άπόκρισι του σφραϊσμενη 
καί γώ έκανα νά φιλήσω τό χέρι του, 
μά δέ μ’ άφησε.

Ά μ α  βρεθήκαμε στή μεγάλη φρε
γάδα ό καπετάνιος μου ό ’Εγγλέζος 
μ’ έβαλε νάν τοϋ είπώ τό καθετί. 
Πρώτη του φορά μίλαγε τόσην ώρα, 
κείνος είχε μετρημένες τις κουβέν
τες του. Μά τώρα ήθελε νά μήν τοϋ 
ξεφύγη τίποτις. ’Έλεγα γώ, τά ξή- 
γαγε ό δραγουμάνος, κι άμα δεν 
τά κατάφερνε καλά τοΰρριχνε κάτι 
ματιές πού λές κ’ είντουσαν άστρο- 
πελέκια. ’Όντας τέλεψε μούσφιξε 
τό χέρι. Φαινότανε φχαριστημένος 
πολύ καί γώ θάγμαζα πού ένας τέ
τοιος μεγάλος ξένος έκανε χαρές γιά 
τις νίκες τών δικώνε μας, σάμπως 
νάητανε Ρωμιός . . .

"Οταν, ΰστερις άπό τό τσάκισμα 
τής άράπικης άρμάδας τοϋ Μπραήμη 
στον Άβαρΐνο, ήρθε ή ώρα νάν τ ’ 
άφήσω γειά, έβγαλε καί μουδωσε 
δυό χρυσά πεντόλιρα.

—Καλή προκοπή, μουειπε ρωμέϊ- 
κα καί μούσφιξε τό χέρι δυνατά.

Τά μάτια μου βουρκώσανε, μήτε 
σπολλάτη δέ μπόρεσα νά είπώ. Παρά 
λίγο νά παραπατήσω κατεβαίνον
τας τά σκαλιά γιά νά πηδήσω στήν 
άσπρη βαρκούλα πού θά μ’ έβγαζε 
στή στεριά . . .».
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ΠΘ ΓΗΣΐΗ
Τοΰ Άνδρ. Καραντώνη

ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ή προφέρουμε τή 
λέξη «φύση», αισθανόμαστε Αναμφί
βολα μιά ώραία διάθεση νά γεννιέ

ται μέσα μας. Ό  νούς μας ή μάλλον ή 
θερμασμένη φαντασία μας, φτερουγίζει 
πέρα καί έπάνω άπό τις ασφυκτικές πο
λιτείες καί βρίσκεται στον κόσμο πού λέμε 
«φύση», καί πού είναι τό βουνό γυμνό ή 
δασωμένο, τό χωριό μέ τά περιβόλια του 
καί τά Αγροτόσπιτά του, ή κοιλάδα, τό 
πυκνό καί πολύβοο δάσος, τό ποτάμι, τό 
ρυάκι, ό μύλος καί τέλος, ή θάλασσα. 
Πάντα ή θάλασσα, ή πιό κυριαρχική 
έλξη μέσα στή φύση, μέ τό νησί, τήν 
Ακρογιαλιά, τό ψαροχώρι, τό λιμανάκι, 
τόν όρμο, τό κύμα, τό φλοίσβο, τή βουή, 
τό φάρο, τόν παράλιο βράχο, τά έκκλη- 
σάκια τά χτισμένα σέ θαλασσινούς λό
φους. Ή θάλασσα, άπλωμένη μπροστά 
μας, ώς τόν «ορίζοντα πού χάνεται τό 
μάτι», ή τόσο συχνά φραγμένη άπό άλλα 
νησιά ή άπό τή θέα άλλης, άντικρυνής 
στεριάς. "Οταν κόβεται ή θέα τής θάλασ
σας έτσι, τή νοιώθουμε σάν πιό δική μας, 
πιό οικεία μας. Λέμε, «μά δέν έχουμε παρά 
νά μπούμε σ’ ένα πλοιάριο καί σέ μιά 
ώρα νά βρεθούμε Απέναντι. Καί τρικυ
μία νά πιάσει, πάλι θά προλάβουμε κάπου

νά ποδίσουμε, κάπου ν’ Αράξουμε. «Εί
ναι όμως κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορε
τικό, όταν ή θάλασσα άπλώνεται μπρο
στά μας Απέραντη, άφραχτη, Ανεμπό
διστη. Τότε Αρχίζουν ν’ Αλλάζουν τά αί- 
σθήματά μας. 'Η οικειότητά μας μέ τή 
θάλασσα, Αρχίζει νά χάνεται. Ή έλξη που 
νοιώθουμε, νά μεταμορφώνεται σιγά σιγά 
σέ έναν κοσμολατρικό θαυμασμό. Κάτι τό 
μεγάλο, τό Απεριόριστο, τό πλατύ, τό 
Αχανές, τό Αδάμαστο, τό άπέραστο, Αρ
χίζει νά γεννάει μέσα μας ένα δέος πού τό 
αισθάνεται κανείς μόνο σά βρεθεί άπέ 
ναντι, ή σάν Ανακαλύψει μέσα του, τις τε
ράστιες κοσμογονικές δυνάμεις. Κι’ αυτό
ματα τότε, βλέπουμε νά υψώνεται μέ
σα άπό τό Αχανές τής θάλασσας, ένα 
πνεύμα Αόρατο, μά πόσο δυνατά αισθη
τό μέσα μας. Τό πνεύμα αυτό, μετασχη
ματίζεται καί μορφοποιεϊται σιγά - σιγά, 
έτσι σάν αυτόματα, μιά θεότητα. Καί ή 
θεότητα αυτή, δέν είναι παρά ό Ωκεα
νός. Ό  ’Ωκεανός, κάτι πολύ περισσότερο 
καί άπειρα πολύ πιό μεγάλο, πιό δυνατό 
καί πιό Ασύλληπτο άπό τό «πέλαγος». 
Ό  ’Ωκεανός, πού είναι ό πατέρας όλων 
των πελάγων, όλων των θαλασσών καί 
μαζί, τό σύνολο όλων των θαλασσών

καί τών πελάγων καί τών Αρχιπελάγων 
μαζί.

’’Ηταν λοιπόν νά μήν τόν θεοποιήσουν 
άμέσως τόν ώκεανό, οί Αρχαίοι λαοί, πού 
γύρευαν τό θεό πίσω άπό κάθε φυσικό 
φαινόμενο, ώστε Ακόμα καί κάτω άπό μιά 
πέτρα νά νομίζουν πώς βλέπουν τό πά 
τημα ή τό μήνυμα ένός θεού; Γιά τούς 
Αρχαίους λαούς, καί πρό παντός γιά  τούς 
Αρχαίους "Ελληνες, πού τό συναίσθημά 
τους καί ή φαντασία τους δούλευαν τόσο 
ζωηρά καί τόσο καρπερά, δέν ήταν δυ
νατό παρά νά θεοποιηθεί ό μέγας καί 
άκαταμέτρητος ’Ωκεανός. "Ας φαντα- 
σθούμε πόσα μυστήρια έκρυβε γιά  κεί
νους, Αφού τόσα Ακόμα κρύβει καί στά L  
όξύτατα μάτια καί στό ερευνητικό πνεύμα 1 ; 
τής σύγχρονης έπιστήμης, πού τόσα κα
ταπληκτικά μέσα πειραματικών έξερευ- 
νήσεων διαθέτει. Γιατί είναι πιά βεβαιω
μένο, πώς άν Ανανεωθεί ή ζωή μας καί 
προμηθευτεί όσα τής λείπουν γιά  νά συ
νεχίσει τόν πολιτισμό της καί νά λύσει 
τά  τρομερά σημερινά βιοτικά προβλή
ματα, θά πρέπει μιά γνώση καί σοφία 
νά βυθίσει τά  χέρια της στόν ‘Ωκεανό 
καί άπό κεϊ νά Αντλήσει στοιχεία καί
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αγαθά ανυπολόγιστης αξίας. ’Ακόμη καί 
τό περίφημο πετρέλαιο, πού ή κρίση 
του τόσο έχει αναστατώσει τήν εποχή 
μας, κρύβεται σέ τεράστιες ποσότητες, 
βαθειά μέσα στά πέλαγα. “Αν όμώς είναι 
βεβαιωμένο, ή ζωή πρωτοσάλεψε στή 
θάλασσα («καί στήν άχανη τής θάλασ
σας — μήτρα πρωτοσπαρταρα» — σπόρε 
τής ζωής, πατέρα — πού μας έσπειρες κι' 
εμάς. . .», είπε ό ποιητής) πάλι μέ τήν 
συνεισφορά αυτής τής πλουσιοπάροχης 
μήτρας, θά μπορέσει νά συνεχίσει τό 
δρόμο της, ώς τή συντέλεια των αιώνων 
— άν υπάρξει ποτέ. Γιατί έμεϊς πιστεύουμε 
πώς τέτοια στιγμή δέν θά σημάνει ποτέ 
γιά  τήν έπίγεια ζωή. Υπάρχει μέσα 
μας μιά «βεβαιότητα αιωνιότητας» καί 
άς είμαστε θνητά όντα. Καί μιά μορφή 
αυτής τής αιωνιότητας, είναι ή ύπαρξη, 
ή θέα, ή πνοή, τό μήνυμα τοϋ ’Ωκεανού. 
Αυτής τής υγρής θεότητας πού όσοι έχουν 
διασχίσει τούς χώρους της μέ πλοίο ή τήν 
έχουν άντικρύσει, άπό ψηλά, πετώντας 
μέ αεροπλάνο, τήν έχουν συνταυτίσει μέ 
αυτούσιο τό Μεγαλείο.

Ό  επίσημος, ό έπιστημονικά θαλασσο- 
γραφικός ορισμός τοϋ ’Ωκεανού, είναι 
«μεγάλη θάλάσσης έκτασις χωρίζουσα 
άπ’ άλλήλων τάς ήπείρους». Καί, καθώς 
συμπληρώνει, πάλι, τό Λεξικό, μάς λέει 
πώς «μεταφορικώς ώκεανός σημαίνει παν 
τό άπέραντον καί αχανές». Πριν όμως 
έρθει ή έπιστήμη νά καθορίσει όσο τό δυ
νατό ακριβέστερα τά πράγματα, τά αν
τικείμενα καί τούς φυσικούς νόμους τοΰ 
κόσμου τούτου, είχε κάνει τήν προεργα
σία της ή μυθολογία. Ό  μύθος. Καί ό μύθος 
δέν Είναι παρά ένα σύστημα ή ένα άθροι
σμα «γνώσεων» ή μάλλον «δοξασιών», 
πού τίς έφευρίσκει καί τίς κατασκευάζει ή 
φαντασία, βοηθημένη βέβαια άπό τήν 
πρακτική καί τήν πείρα, — όσο άπλοϊκή 
καί άν είναι — καί τίς εκφράζει όχι μέ άφη- 
ρημένες όπως ή έπιστήμη, έννοιες, αλλά 
μέ «μύθους», δηλαδή μέ Ιστορίες πλούσια 
εικονογραφημένες, πού κρύβουν μέ τρόπο 
πού νά φανερώνουν έμμεσα αύτή τήν 
«έμπειρική γνώση». Γι’ αύτό καί ή αρ
χαία μυθολογία καταπληκτικά πλούσια 
σέ φαντασία μά καί σέ αίσθηση τής πρα
γματικότητας, σέ ένστικτώδη διαίσθησή 
της, πού ένα μεγάλο μέρος τοΰ ύλίκού 
της τό έπαλήθευσε πολύ άργότερα ή έπι
στήμη - γ ι’ αύτό καί ή μυθολογία επη
ρέασε τόσο δυνατά καί τήν τέχνη καί τήν 
φιλοσοφία καί τήν έπιστήμη. Σύμφωνα 
λοιπόν μέ τον αρχαίο μύθο, ό ’Ωκεανός 
ήταν ένας μεγάλος ποταμός πού έζωνε τή 
γή καί πού άπλωνόταν ώς τά τέσσερα 
σημεία τού ορίζοντα. ’Από τόν μεγάλο 
αύτό ποταμό τροφοδοτούσαν, δηλαδή- 
«έπιναν» όλοι οί άλλοι ποταμοί, οί θά
λασσες, οί πηγές καί τά  πηγάδια. Πι
στευόταν πώς ό ώκεανός δέν είχε ούτε πη
γές, ούτε εκβολές, αλλά τά ρεύματά του 
έρρεαν αδιάκοπα - γ ι’ αύτό καί τόν άπο- 
καλοΰσαν «άψόρροα». Πιστευόταν πώς ό 
ώκεανός ήταν τό άρχικό στοιχείο τού 
κόσμου, ό πατέρας των πάντων, καί λα
τρευόταν σά θεός.

'Ωστόσο, αύτός ό ύγρός θεός, δέν ήταν 
μόνος. "Οπως οί άρχαίοι θεοί, έτσι καί ό 
’Ωκεανός είχε παντρευτεί καί είχε κάνει 
καί παιδιά. Ό  μεγάλος έπικός ποιητής 
'Ησίοδος, πού σ’ αύτόν χρωστάμε τήν 
έξοχη «Θεογονία», τό λυρικό αύτό έπος 
όλων των διακλαδώσεων τού γεννεαο- 
λογικού δέντρου των θεών καί τών ημι
θέων, άναφέρει πώς ό Τιτάνας ώκεανός 
είχε παντρευτεί τήν Τιτανίδα Τηθύα.’Απ’

αύτόν τόν γάμο, είχαν γεννηθεί, ούτε 
λίγες ούτε πολλές, τρεις χιλιάδες κόρες, 
οί Ώκεανίδες. Μονάχα τά ονόματα τριών 
ώκεανίδων ξέρουμε - κΓ αύτά άπό τόν 
"Ομηρο. Κι’ αύτές τίς δυό, τίς λέγαν, τή 
μιά Εύρυνόμη καί τήν άλλη, Πέρση.

"Ομως, εκείνο πού έχει μεγάλη σημα
σία γιά  τήν πνευματική δημιουργία, είναι 
τά μεγάλα έμμετρα καί πεζά έργα τέχνης 
πού ένέπνευσε άμεσα ή έμμεσα, ό ’Ωκεα
νός, στήν παγκόσμια λογοτεχνία—καί 
κυρίως, στήν έλληνική. Πάνω σ’ αύτό τό 
θέμα θά μπορούσαν νά γραφτούν ολό
κληροι τόμοι. ΤΙ νά πρωτοαναφέρουμε 
στήν έκταση ένός άρθρου; Μόνο κάποια 
δείγματα μπορούμε νά δίνουμε άπό καιρό 
σέ καιρό, (ακολουθώντας όχι τήν ιστορική, 
δηλαδή τή χρονολογική μέθοδο, άλλά τίς 
ιδιοτροπίες τής λογοτεχνικής μας μνή
μης πού είναι καί αύτή γεμάτη άπό μύριες 
περιπτώσεις «ώκεανίας λογοτεχνίας». Κα
θώς όμως ύπακούει σέ δικούς της νόμους, 
στούς «νόμους τοΰ ύπέρλογα άπροσδό- 
κητου», δηλαδή στις έμπνεύσεις τής στι
γμής. Δηλαδή στις δικές της καλλιτεχνι
κές ιδιοτροπίες. Καί μάς έρχεται αύτή τή 
στιγμή ή σαγηνευτική «’Οδύσσεια» τού 
'Ομήρου. "Οχι βέβαια ολόκληρο τό έκ- 
πληκτικό αύτό έπος πού είναι σάν πλα
σμένο, στίχο προς στίχο, άπό ώκεάνεια 
κύματα, άπό πελαγίσια λικνίσματα, άπό 
ολόστρωτα νερά γαλήνης καί άπό γλυ- 
κές θαλάσσιες αύρες καί παγερές πνοές 
βοριάδων λυσσαλέων—άνάλογα μέ τή 
διάθεση τοΰ θεού τής Θάλασσας, τού 
Ποσειδώνα, πού τίς περισσότερες φορές 
ήταν θυμωμένος. Καί ξέρετε γιατί; Γιατί 
βαριόταν νά κάθεται ήσυχος καί μειλί
χιος στά βύθη τοΰ ώκεανοΰ. Πώς θά 
έδειχνε τή δύναμή του τή θεϊκή, άν δέν 
άρπαζε κάθε τόσο τή φοβερή του τρίαινα 
γιά νά συνταράζει μ’ αύτήν καί νά άνα- 
κατώνει τά πέλαγα, άπό τό βυθό ώς τήν 
έπιφάνεια, βυθίζοντας σ’ άγριο τρόμο 
όσους ταξίδευαν «μέ τά γοργά καρά
βια»; Πώς θά έδειχνε ό Ποσειδών πώς 
κάτεχε τέτοια δύναμη, άν δέν έβλεπε τά 
πλήθη τών έντρομων ταξιδευόντων, νά 
τόν παρακαλάν γονατιστοί καί νά κά
νουν θυσίες καί Ικεσίες γιά  νά εύδοκήσει 
ό θεός τών θαλασσών νά προστάξει τό 
πέλαγος νά ήσυχάσει, ώστε οί ναυτικοί 
νά φτάσουν στά λιμάνια καί στά σπίτια 
τους «σώοι καί άβλαβείς».

Δ ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ σήμερα σ’ αύ
τόν τόν Ποσειδώνα, άλλά σέ μιά 
περίπτωση καί είκόνα τού μυθολο

γικού, άκόμη, ώκεανού, καθώς εξακολου
θούσαν νά τόν πιστεύουν στούς καιρούς 
τού 'Ομήρου. Αύτή τήν περίπτωση, τήν 
βρίσκουμε στά στοιχείο Κ. τής «’Οδύσ
σειας», όπου ό Όδυσσέας, μέ τούς συν
τρόφους του έχοντας μείνει έναν ολό
κληρο χρόνο στό νησί τής μάγισσας 
Κίρκης (μέ τήν οποία καλοπερνούσε) κυ
ριεύεται πάλι άπό τήν φοβερή του νο
σταλγία γιά  τήν ’Ιθάκη του καί κλαί- 
γοντας παρακαλεϊ τήν άγαπημένη του 
μάγισσα νά τόν άφήσει νά φύγει. Ή 
Κίρκη τού τό επιτρέπει, άλλά τού λέει 
πώς τού είναι μοιρόγραφτο νά περάσει 
πρώτα άπό τόν "Αδη, όπου έκεΐ ή ψυχή 
τού μάντη συναντά τήν Κίρκη. Καί τότε 
ή Κίρκη, τού προδιαγράφει τό δρομολό
γιο πού θά άκολουθήσει γιά νά φτάσει 
στόν Ά δη. Καί τό δρομολόγιο αύτό, είναι 
«θαλασσινό». ΚΓ όταν τό μαθαίνει αύτό 
ό Όδυσσέας, έντρομος ρωτάει τήν Κίρκη: 
«Μά ώ Κίρκη, ποιός θά μάς οδηγήσει σ' 
αύτό τό ταξίδι; "Εγινε ποτέ ώστε ένα

μαύρο καράβι νά φτάσει στόν Άδη». Κα 
τότε, ή Κίρκη, τού περιγράφει αύτό τό 
ύπερφυσικό θαλασσινό ή ποτάμια ώκεά- 
νειο (σύμφωνα μέ τή μυθολογία) ταξίδι, 
πού είναι τό πιό μεταφυσικό μέσα στήν 
παγκόσμια ποίηση. Καί τού λέει: «Μή σέ 
νοιάζει κΓ άν δέν θάχεις πιλότο στό κα
ράβι σου. Σήκωσε τά κατάρτι, άπλωσε τ ’ 
άσπρο πανί, καί φεύγα. — "Υστερα κά- 
θησε, κι’ άσε τήν πνοή τού βοριά νά σέ 
πάρει. ΚΓ όταν θά φτάσεις στό Μικρό Ά - 
κρωτήρι πούναι στά δάση τής Περσε- 
φόνης—μέ τίς ψηλές τίς λεύκες κρί τίς άκαρ
πες ίνιές—άραξε τό καράβι σου στήν όχθη 
τών βαθειών ρευμάτων τού ’Ωκεανού—καί 
τράβα τό δρόμο γιά  τό σπίτι τού "Αδη. 
Μέσα άπ’ τά βαλτονέρια—προχώρα ώς τό 
μέρος πού ό ποταμός Πυραφλεγέθοντας 
πέφτει μέσα στόν Αχέροντα—καί τά 
νερά πού άπό τή Στύγα πέφτουν στόν 
Κυκκυτό. Τά δυό ποτάμια μουγκρίζον
τας πέφτουν σιμά σ’ ένα βράχο». Αύτό 
είναι τό σχέδιο τοΰ περίφημου ταξιδιού 
πού έκαμε πρός τόν Ά δη, ό Όδυσσέας. 
Καί άκολουθεΐ ή περιγραφή αύτού τού 
ταξιδιού άπό τόν ίδιο τόν ήρωα, καθώς 
διηγείται στόν βασιλιά τών Φαιάκων, 
Αλκίνοο, όλη του τήν έννεάχρονη θαλασ
σινή περιπέτεια. «Φύγαμε μέ τόν θάνατο 
στήν ψυχή χύνοντας ποτάμια τά δάκρυα. 
Ή  Κίρκη, μπροστά μας, ήρθε κΓ έδεσε 
στά μάγουλα τοΰ καραβιού μας ένα άρνί 
κΓ ένα μαύρο πρόβατο. ΚΓ άξαφνα, χά
θηκε άπό τά μάτια μας. "Οταν ένας θεός 
θέλει νά κρύψει τά πηγαινέλα του, ποιά 
μάτια θά μπορούσαν νά τόν άκολουθή- 
σουν; Φτάσαμε, τέλος, στό καράβι καί 
στή θάλασσα. Ρίξαμε τό πλεούμενο στά 
θείο κύμα, καί μέσα στό μαύρο άμπάρι 
στοιβάξαμε τό κατάρτι καί τά  πανιά. ΚΓ 
άφού βάλαμε μέσα τά ζώα, μπαρκάραμε 
κι’ εμείς. Γιά νά σπρώξει τό γαλαζόπλωρο 
καράβι μας ή θέαινα μέ τά  βοστρυχωτά 
μαλλιά, ή τρομερή Κίρκη, προικισμένη 
μέ άνθρώπινη φωνή, μας έστειλε έναν καλό 
σύντροφο πού φούσκωσε τά πανιά μας μέ 
αύρα, κΓ όταν σηκώσαμε όλα τά ξάρτια, 
δέν είχαμε πιά παρά νά καθήσουμε καί νά 
άφήσουμε τόν άγέρα νά μάς οδηγεί σάν 
πιλότος. "Ολη τήν ήμέρα άρμενίζαμε μέ 
όλάνοιχτα καί όλοφούσκωτα πανιά. Ό  
ήλιος έγερνε πιά κατά τή δύση, κι’ ό 
ίσκιος άρχισε νά πλημμυρίζει όλους τούς 
δρόμους τής θάλασσας, όταν φτάσαμε 
στό πέρασμα καί στά βαθειά ρεύματα τού 
’Ωκεανού, όπου είναι ή χώρα καί ή πόλη 
τών Κιμμερείων. Αύτός ό λαός ζεϊ σκε
πασμένος άπό σύννεφα καί καταχνιά, πού 
ποτέ δέν τρύπησαν οί άχτίνες τού ήλιου, 
μήτε κατά τό άνέβασμά του πρός τ ’ άστρα 
τοΰ ούρανοΰ, μήτε όταν ξαναγυρίζει 
στή γή. Νύχτα θανάτου βαραίνει αύτούς 
τούς δύσμοιρους. Σάν φτάσαμε σ’ αύτό 
τό μέρος, τραβήξαμε τό καράβι στήν 
άκρη τού ρεύματος, βγάλαμε τά ζώα καί 
περπατώντας κατά μήκος τού ’Ωκεανού, 
φτάσαμε στό μέρος πού μοΰ είχε πει ή 
Κίρκη».

Σέ δύο άπό τίς τραγωδίες τοΰ Αισχύ
λου, τίς «Ίκέτιδες» καί τόν «Προμηθέα 
Δεσμώτη», ανασαίνουμε τίς άρμυρές πνοές 
τού ώκεανού, αύτήν τήν «άναστάσιμη 
άνάσα τής θάλασσας», πού μάς άναφτε- 
ρώνει τό νού καί ταξίδια. ΣτΙς «Ίκέτιδες», 
οί κόρες τού Δαναού τό σκάζουν άπό τήν 
Αίγυπτο καί καταφεύγουν στό Άργος, 
γ ιά  νά μήν κάνουν παράνομους γάμους μέ 
«τούς άθεους τούς γυιούς τοΰ Αίγύπτου». 
Ή φυγή γίνεται μέ καράβια πού σκίζουν

(Συνέχεια είς τήν σελ. 280)
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«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ»
ΒΑΣΑΝΑ

Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ της έποχής μας 
άφησε σχεδόν έξ ολοκλήρου 
τά παλαιά χερσαία μέσα 

μεταφοράς, τόσον τοϋ ίδιου, όσον 
καί των αγαθών του.

Τό λιτοδίαιτο γαϊδουράκι παρα
χώρησε τήν θέσιν του είς τό πολυ
δάπανου αϋτ/τον, τό κάρρο είς τόν 
ταχυκίνητον σιδηρόδρομον καί πά
ει λέγοντας. Πολιτισμός βλέπεις. 
Καί όμως, καθημερινούς άγανα- 
κτοΰμε, πνιγόμαστε, άναζητοϋμε 
τά πρωτόγονα εκείνα μέσα. Μά 
εκεί πού γίνεται αίσθητή ή άνε
τος . . συγκοινωνία είναι είς τάς 
μεγαλουπόλεις καί πολύ περισσό
τερον είς τήν πρωτεύουσα.

Κάθε τόσο ή συγκοινωνία είς 
τήν ’Αθήνα άναστατώνεται. "Εχει 
καταντήσει ή ομαλή καί τακτική 
κυκλοφορία των αύτ/των νά άπο- 
τελή έξαίρεσι καί ή άναστάτωσι 
τόν κανόνα.

Βλέπετε οί δρόμοι μας είναι τόσο 
ευρύχωροι πού επιτρέπουν τήν 
άνετη. . . συμφόρησι τής κυκλοφο- 
ρίας.

Μά καί καλά ή βροχή, ή ρυμο
τομία, ή άνθρωποπλημμύρα, τά 
καθημερινώς πολλαπλασιζόμενα 
αύτ/τα, είναι κάτι πού δέν μπορεί 
νά γίνη καί διφορετικά. Τά άλλα 
όμως μπορεί νά θεραπευθούν. Καί 
πρώτα πρώτα ό συγχρονισμός 
τής 6T αύτοκινήτου συγκοινωνίας 
μας. Διότι μπαίνοντας μέσα σέ με
ρικά αύτ/τα, καλού κακού, άφη
σε καί καμμιά ιδιόχειρο διαθήκη, 
εάν εχης βέβαια κάτι, άλλως τήν 
ευχή σου.

"Οσον άφορά τό πώς καί πότε 
θά φθάσης είς τό σπίτι σου, ή 
είς τήν έργασίαν σου, ένας θεός 
τό ξέρει.

Μά εκείνες οί λακκούβες πού 
είναι κατάσπαρτες στούς δρόμους 
τής ’Αθήνας. , . φοβερό πράγμα. 
Μά καλά όσο είσαι πεζός τις απο
φεύγεις, όταν όμως είσαι μέσα είς 
τό αύτ/τον άποκλείεται νά ξεφύ- 
γης τίς γνωστές συνέπειες. . . Καί 
έτσι, σά νά μή φθάνη τό καθημε
ρινό άγχος τής βιοπάλης διά τήν 
έπιβίωσίν του, ό άνθρωπος τα
λαιπωρείται, άγχεται καί μέ τήν 
άστική μας συγκοινωνία.

Πραγματικά είναι νά άπορή κα
νείς, πώς ένώ τόσο πιεστικό έχει 
γίνει τό κυκλοφοριακό πρόβλημα, 
δέν άντιμετωπίζεται.

"Ετσι μένει ή άπορία, διότι δέν 
θεραπεύονται, όσα μπορούν νά 
θεραπευθούν, διά νά μειωθή τό 
άγχος καί ή ταλαιπωρία τών 
άνθρώπων.

ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Άρχιφύλαξ

ΛΩΠΟΔΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΡΙΕΣ

>«
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Πώ$ νά άποφεύνετε τούς άπατεωνεο

Τής δημοσιογράφου 
κ. ΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΡΟ ΕΤΩΝ, μιά πολυτελής άμαξα, 
σταμάτησε μπρος στην πόρτα τού 
κοσμηματοπωλείου «Μελλέριος» τής 

Μαδρίτης.
Τό κοσμηματοπωλείο αύτό ήταν τό 

μεγαλύτερο τής Ισπανίας καί άνήκε, 
όπως έδειχνε καί ή «φίρμα», στούς τρεις 
άδελφούς Μελλέριος φημισμένους γιά πολύ 
πλούσιους καί καλλιτέχνας στό είδος 
τους.

—Ή κυρία 'Ερβίο είναι, άν δέν κάνω 
λάθος! είπε ό μικρός στούς άλλους δυό 
άδελφούς του, μόλις είδε νά κατεβαίνη άπό 
τ ’ άμάξι μιά εύσωμη μελαχροινή κυρία.

Καί οί τρεις Ιτρεξαν νά ύποδεχτούν 
τήν κυρία. Πραγματικά, ή κυρία 'Ερβίο 
ήταν ή σύζυγος τού καθηγητού τού Πα
νεπιστημίου, διεθνούς φήμης παθολόγου 
δόκτορος 'Ερβίο, πού ή πολυτέλεια τών 
κοσμημάτων της καί αί δεξιώσεις στά 
σαλόνια της ήταν ξακουστές στήν ύπό- 
λοιπη Εύρώπη.

Ή  κυρία μέ σκεπασμένο τό πρόσωπό 
της μέ άσπρο βελιό, έξ αιτίας τής ζέστης 
- Μάη μήνα - στή φλογερή Ισπανία, μπήκε 
στό μαγαζί. Γενικά ή κορμοστασιά της 
έδειχνε όπως ήταν πράγματι ή κυρία 
Ερβίο, όπως έδήλωσε καί ή ίδια στούς 
τρεις Μελλέριο, πού ύποκλίνονταν μπρο
στά της.

—Άρραβώνιασσα τήν κόρη μου μέ τόν 
Χοσέ ντ’ Άρμίλλια! (ώστε) ύστερα άπό 
τίς φιλοφροσύνες τους. Αύριο τό βράδυ 
γίνονται οί άρραβώνες έπισήμως. . /Ηλθα 
γιά νά διαλέξω μερικά κοσμήματα προω- 
ρισμένα γιά  δώρο.

Οί τρεις Μελλέριο τής παρουσιάσαν 
άμέσως βαρύτερα κοσμήματα, μαργαρι
τάρια, κΓ άδαμαντοστόλιστες καρφίτσες.

'Η κυρία Ερβίο, διστάζοντας γιά λίγο, 
τούς είπε:

— Θά έπιθυμούσα νά είχα καί τή γνώμη 
τού συζύγου μου γιά τήν έκλογή... 
Μπορεί νά μέ συνοδεύση ώς τό σπίτι 
ένας ύπάλληλός σας, παίρνοντας μαζύ κΓ 
αυτά τά κοσμήματα;. . . Οί τρεις Μελ
λέριο δέχτηκαν πρόθυμα. Ό  πρώτος 
ύπάλληλός έβαλε τά κοσμήματα έκεϊνα 
σέ μιά βαλίτσα κι’ άνέβηκε μέ τήν κυρία 
στά άμάξι της. Λίγη ώρα άργότερα τό 
άμάξι έμπαινε στήν αύλή τού μεγάρου 
τού καθηγητού 'Ερβίο.

Μέ τρόπο, ή κυρία ψιθύρισε κάτι στόν 
θυρωρό, πού ύποκλινόταν μπροστά της 
κΓ ένας άλλος «γκρούμ» μέ λυβρέα, τήν 
ώδήγησε στό πολυτελές σαλόνι της μαζύ 
μέ τόν ύπάλληλο.

— Περιμένετε έδώ λίγο γιά  νά δείξω 
στόν άνδρα μου τά κοσμήματα. Είπε ή 
κυρία παίρνοντας άπό τά χέρια τού 
ύπαλλήλου τή βαλίτσα. Είναι άπησχο- 
λη μένος στό γραφείο του καί δέν μάς 
άκουσε.

—Ό  ύπάλληλός έχοντας άπόλυτην 
έμπιστοσύνην, παρέδωσε τή βαλίτσα καί 
τότε ή κυρία μπήκε στό πλαϊνό σαλόνι, τό 
όποιον ήταν τό «γραφείο - ιατρείο τού 
διάσημου παθολόγου.

— Γιατρέ μου, λυπηθήτε τόν πόνο μιας 
μητέρας - ψιθύρισε τότε ή κυρία, άνεβά- 
ζοντας τό βέλο της καί σκουπίζοντας τά 
μάτια της μ’ ένα μαντήλι, στό όποιο 
άσφαλώς θά ύπήρχε κάποιο δακρυγόνο, 
γιατί τά δάκρυά της κυλούσαν άφθονα.

— Τί σάς συμβαίνει; Καθεϊστε πρώτα, 
κυρία μου, τής είπε εύγενικά ό γιατρός.

— Γ ιατρέ μου, σάς έφερα τό μονάκριβο 
γυιό μου! Είμαι χήρα πλουσίου εμπόρου
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, τής Άλικάντης. Τό παιδί μου δέν είναι 
καλά ατά λογικά του. . . Τώρα τελευταία 
τόν βασανίζει μανία καταδιώξεως. Πότε 
νομίζει 6τι είναι ταμίας τριγυρισμένος 
άπό λωποδύτες πότε κοσμηματοπώλης 
χρεωκοπη μένος κι’ άλλοτε κι’ εγώ δέν 
ξέρω τί άλλο!. . . ΤΙ μέ συμβουλεύετε νά 
κάνω;

—Μήν άνησυχήτε, κυρία μου, είπε ό 
καθηγητής. Θά έξετάσω τό παιδί σας μέ 
τρόπο, θά καλλιεργήσω στό μυαλό του 
ώρισμένες σωστές αντιλήψεις μέ τήν αυ
θυποβολή καί μέ τήν υποβολή καί γρή
γορα θά τόν ξαναφέρω στην πραγμα
τικότητα. . . έλπίζω νά μήν έχουν προ
χωρήσει οί διανοητικές του παρακρού- 
σεις.

Ή  κυρία φάνηκε ν’ άνακουφίζεται. 
Πλήρωσε προκαταβολή τής σχετικής 
Θεραπείας ένα ποσόν καί κατόπιν πρό- 
τεινε στό γιατρό νά κρατήση τό γυιό της 
γιά  λίγες μέρες. Κατόπιν έφυγε μέ τή βοή
θεια τοϋ γιατρού άπό άλλη πόρτα, γιά 
νά μήν παρασταθή, δήθεν, στίς σπαρα
κτικές σκηνές τοϋ άποχωρισμοϋ της μέ 
τόν μονάκριβό της - παίρνοντας φυσικά 
μαζύ της καί τήν πολύτιμη βαλίτσα!

Τήν συνέχεια μεταξύ καθηγητού καί 
τοϋ υπαλλήλου, πού περίμενε άνύποπτος 
στό πλαϊνό σαλόνι, τήν καταλαβαίνετε.

Ή λωποδυσία άνακαλύφθηκε λίγες ώρες 
αργότερα, όταν οί άδελφοί Μελλέριο - 
γιά τήν άργοπορία τοϋ υπαλλήλου τους 
— έστειλαν στό μέγαρο τοϋ γιατρού νά 
μάθουν τί συνέβαινε. Καί τότε βρήκαν 
κλειδωμένον στήν κλινική του Έρβίο 
τόν άτυχή υπάλληλό τους, στ’ άλη- 
θινά μισότρελλον ένώ τά κοσμήματα καί 
ή άπαράλλαχτη (σωσίας) μέ τήν κυρία 
Έρβίο λωποδύτρια είχεν έξαφανισθή 
γιά πόιντα!. . .

ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΕΝΟΣ Ε Τ ΟΥ Σ

ΜΑΖΙ μέ όλους όσοι ά γ  ω ν ί ζ ο ν- 
τ  α ι έδώ, άλλά καί σ’ ολόκληρο 
τόν κόσμο, γιά  νά περιορίσουν τ  ή 

θ υ σ ί α  ά ν θ ρ ω  π ί ν ω ν  υ π ά ρ 
ξ ε ω ν  σ τ ό  Β ω μ ό  τ ή ς  τ α χ ύ τ η -  
τ  ο ς, ενώνω κι’ έγώ γιά πολλοστή φορά 
στεντόρεια τή φωνή μου, γιά νά βρεθή 
επιτέλους μιά δυνατή λύσις, πού νά θε- 
ραπεύση, νά μετριάση, νά έλαττώση καί 
γιατί όχι καί νά σταματήση αύτή τήν 
α ί μ ο ρ ρ ο ο ϋ σ α  π λ η γ ή ,  πού λέ
γεται «δολοφονία έν ψυχρώ πάνω στήν 
άσφαλτο!» Καί λέω: "Ας πούμε, πώς φυ
λακίσαμε ή καί φυλακίζουμε κάθε μέρα 
5 - 6 ή καί περισσότερους οδηγούς, πού 
παραβίασαν τό « κ ό κ κ ι ν ο  σ ή μ α ! »  
Κι’ ακόμη ότι έπανεξετάσαμε γιά δίπλωμα 
καί μερικούς, πού ύπέπεσαν κατ’ έπανά- 
ληψιν σέ σοβαρές Τροχαίες παραβάσεις, 
άπ’ αύτές πού προβλέπει ό «Νέος Κώ- 
διξ 'Οδικής Κυκλοφορίας». ΚΤ αύτά βε
βαίως, ή παραβίασις δηλαδή τού ’Ερυ
θρού Σήματος ή αί διάφοροι παραβά
σεις, είναι δυνατόν νά ελεγχθούν καί νά 
καταγραφούν καί νά διωχθούν, έάν λά
βουν χώραν ατούς κεντρικούς δρόμους 
των ’Αθηνών καί των Μεγαλοπόλεων καί 
μάλιστα μέχρις ώρισμένης ώρας! ’Αλλά, 
ποιος θά έλέγξη τις παραβάσεις πού γ ί
νονται στά στενά καί στά σταυροδρόμια, 
ίδίωςτίς μεταμεσονύχτιες ώρες καί όταν τά 
’Αστυνομικά Ό ργανα άποσύρωνται μιά 
καί οί Σηματοδόται δέν λειτουργούν, ή δέν 
ύπάρχουν κι’ ακόμη στούς έπικίνδυνους 
δρόμους καί τις στροφές, όπως «τής κα
κίας Σκάλας», ή τού «Σουνίου», ή̂  τής 
«ΠάρνηΘος», ή στούς άπομεμακρυσμένους 
δρόμους καί τΙς περιοχές τής Χώρας μας, 
άπ’ τούς οδηγούς μας καί προπαντός, άπ’ 
αύτούς των 18,20 καί 22 χρόνων ή καί 
τούς οδηγούς των φορτηγών καί μερι
κών Στρατιωτικών ή καί ύπεραστικών 
Λεωφορείων ή καί αύτοκινήτων Ψυ
γείων, οΐτινες όχυρούμενοι πίσω άπ’ 
τούς τεράστιους όγκους των, αδιαφο
ρούν γιά τή σωστή πορεία; Αύτούς τούς 
οδηγούς, ποιο μάτι θά τούς προσέξη, 
ποιος θά τούς παρατηρήση καί ποιος θά 
τούς άνακαλέση είς τήν τάξιν;

Νά προχωρήσω; Ντρέπεται καί λυ
πάται κανείς άκόμη καί νά τό σκεφθή! 
Γιατί, όχι μονάχα δέν θά τούς έλέγξη ή 
δέν μπορεί νά τούς έλέξη κανείς αύτούς 
τούς οδηγούς, πού βρίσκονται μακρυά 
άπ’ τό κέντρο των Πόλεων καί μακρυά 
ά π ’ τ ό  ά γ ρ υ π ν ο  μ ά τ ι  τ ώ ν  
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  ’Ο ρ γ ά ν ω ν  τ ή ς  
Τ ρ ο χ α ί α ς ,  ή οποία είναι μιά άπ’ τις 
καλύτερες τού κόσμου, καί πού προσφέ
ρει άκούραστα, φιλότιμα καί πρόθυμα, 
πλούσιες κΓ άφθαστες τις ύψηλές της ύπη- 
ρεσίες, σ τ ό ν  κ α υ τ ό  Α ύ τ ό ν  Κο ι 
ν ω ν ι κ ό  Τ ο μ έ α ,  άλλά, κΓ άν θελήση 
ή τολμήση κανείς ψύχραιμος καί σοβα
ρός καί αξιοπρεπής οδηγός ή πεζός ή δια
βάτης, ή περαστικός νά παρατηρήση 
άπλώς, ή νά παρακαλέση ή νά ύποδείξη 
τι στούς άπρόσεκτους αύτούς οδηγούς, θά

άκούση τού «κόσμου» τις βρισιές ή άκό
μη - άκόμη θά κινδυνεύση καί νάρθη στά 
χέρια μέ τούς ασεβείς καί τούς θρασείς 
αύτούς παραβάτας τών Νόμων! Γ Τ αύτό, 
έχω τή γνώμη ότι, γιά νά μπορέσουμε 
νά περιορίσουμε τά άνατριχιαστικά αύ- 
τοκινητιστικά δυστυχήματα ή καί νά τά 
έκμηδενίσουμε κατά τό δυνατόν, παράλ
ληλα μέ τίς διατάξεις τού Νέου Κ.Ο.Κ. 
καί τήν έφαρμογή Του, θά ήτο καλόν καί 
έπιβεβλημένον:

α) Νά άρχίσουν νά γίνωνται είδικαί 
όμιλίαι γιά τή σημασία τών κανονισμών 
τής κυκλοφορίας καί τίς φοβερές συνέ
πειες τών Τροχαίων παραβάσεων καί κυ
ρίως τής ταχύτητος στά Σχολεία Δημο
τικής, Μέσης καί Άνωτάτης Παιδείας!

β) Οί ύπάρχουσες Σχολές 'Οδηγών ή 
αί ύπό ΐδρυσιν, νά έκσυγχρονισθοΰν μέ 
κατάλληλες αίθουσες, μέ μηχανήματα, μέ 
συστήματα Τροχαίας κ.λπ.

γ )  Νά διδάσκεται σ’ αύτές συστηματι- 
κώς καί άπαρεγκλίτως άπό ειδικούς καί 
κυρίως άπό Θεολόγους - ΚαΘηγητάς, τό 
μάθημα τής Χριστιανικής ’Ηθικής!

δ) "Ολοι οί οδηγοί καί μηδενός έξαι- 
ρουμένου, νά παρακολουθήσουν ύπο- 
χρεωτικώς ένα ειδικό «Σεμινάριο», καλής 
συμπεριφοράς, πού Θά λειτουργήση στήν 
Πρωτεύουσα καί τίς Μεγαλοπόλεις! Γιατί 
άπ ’ τά  στατιστικά στοιχεία πού μαθαί
νουμε άπ’ τό Τμήμα 'Οδικών Τροχαίων 
Ατυχημάτων τής Τροχαίας’Αθηνών καί 
Προαστείων προκύπτει, ότι, τό άδικαιο- 
λόγητο καί τό άθώο αίμα πού ρέει στούς 
δρόμους τών ’Αθηνών καί τής ’Επαρχίας 
κατά 95% ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ή  δ ι α 
γ ω γ ή  κ α ί  τ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
τ ο ύ  ο δ η γ ο ύ  κ α τ ά  τ ή ν κ ί ν η σ η  
τ ο ϋ  ο χ ή μ α τ ο ς .

ε) Έως ότου δημιουργηθούν οί νέες 
εκσυγχρονισμένες Σχολές ‘Οδηγών ή τά 
Σεμινάρια, θά συνιστοϋσα έκθύμως έντο- 
νώτερη προσπάθεια καί διαφώτιση του 
κοινού καί τών οδηγών μέ όλα τά μέσα 
ένημερώσεως, ήτοι τόν Τύπο, τό Ραδιό
φωνο, τήν Τηλεόρασι καί τίς Αίθουσες 
Διαλέξεων!

Επίσης, ή ‘Αγιωτάτη ’Αρχιεπισκοπή 
καί άπαντες οί ’Αρχιερείς, θά μπορούσαν 
θαυμασιώτατα 6Τ Εγκυκλίων Των νά 
συνέστηναν στούς Ιερείς καί τούς Ιερο
κήρυκες νά ομιλούν καί νά κηρύττουν άπ’ 
"Αμβωνος καί γ ι’ αύτό τ  ό κ α υ τ ό  
θ έ μ α  τ ώ ν  κ α ι ρ ώ ν  μας ,  τ ό  κυ- 
κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό !

Έτσι νομίζω, πώς οί Τροχαίες παρα
βάσεις Θά μειωθούν, όταν οί οδηγοί μας 
μάθουν νά σέβωνται καί ν’ άγαπούν τόν 
άνθρωπο κΓ όταν σπουδάσουν πώς «Θά 
οικοδομούν μέσα τους καί γύρω τους», 
ά ν τ ί  ν ά  γ κ ρ ε μ ί ζ ο υ ν  κ α ί  ν ά  
β υ θ ί ζ ο υ ν  σ π ί τ ι α  κ α ί  σ π ί 
τ ι α  σ τ ό  π έ ν θ ο ς  κ α ί  τ ή  σ υ μ 
φ ο ρ ά !

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΊΌΠΟΥΛΟΣ
Θεολόγος - Καθηγητής - Ίεροκήρυξ
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Η ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

Του Ψυχολόγου 
κ. ΚΩΝ. Α. Δ Ο ΥΚ Α

Τ  0  ΣΤΡΕΣ — σάν έπιστημονικός όρος — είναι μια 
I άφηρημένη έννοια, μια νοητική κατασκευή, που τή 

δανείσθηκε — πρόσφατα — ή Ψυχολογία καί ή ’Ια
τρική άπό τή Φυσική.

Στρές — γιά τή Φυσική — είναι ή δύναμη πού 
έξασκεΐται άπάνω σ’ ένα άντικείμενο, ή σ’ ένα σύστημα 
καί ή οποία, όταν ύπερβή μιά ώρισμένη ένταση, όδηγεϊ 
στήν παραμόρφωση τοϋ αντικειμένου, ή του συστή
ματος.

'Όταν χρησιμοποιούμε — γενικά, ή καί ειδικά — 
τόν όρο «Stress» (στή γλώσσα μας δεν υπάρχει άντί- 
στοιχος καθιερωμένος όρος) εννοούμε, συνήθως τις 
δυσμενείς καί καταπιεστικές «συνθήκες» τού φυσικού, 
κοινωνικού καί πολιτιστικού περιβάλλοντος, τό θόρυβο, 
τα καυσαέρια, τύ συνωστισμό, τόν άνταγωνισμό, τή 
βία, τήν άνασφάλεια, ή τό προσωπικό μας «βίωμα» 
κάτω άπό τό Στρές, τήν υπερδιέγερση, τήν υπερένταση, 
τή συγκινησιακή μας υπερφόρτιση, τό φόβο, τήν από
γνωση, τό άγχος, ή καί τή μή ομαλή «άντίδραση» τού 
οργανισμού μας στο Στρές, τήν παθολογική μεταβολή 
της ψυχοσωματικής μας καταστάσεως, τήν έξάντληση, 
την πτώση τής προσωπικής μας άποδόσεως, ή άκόμα 
καί τήν όποιαδήποτε «άπειλή» κατά τής εύεξίας, ή 
καί τής έπιβιώσεως κάθε ζώντος οργανισμού . . .

Στρές, όμως, δέν σημαίνει πάντα άπειλή γιά τή 
ζωή. Μικρή «δόση» Στρές ένεργοποιεϊ τις άμυντικές 
δυνάμεις τού οργανισμού μας, προσαρμόζει καί δια
σφαλίζει τή ζωή. Τό Στρές μπορεί νά είναι ένας «δυ
νάμει» κίνδυνος γιά τήν υγεία μας, άλλά μόνο ή — μή 
«άποδεκτή» άπό τόν οργανισμό μας — μεγάλη «δόση» 
Στρές οδηγεί στήν διαταραχή, στή νόσο, ή καί στήν 
καταστροφή.

Κάθε άνθρωπος έχει τά δικά του όρια «αντοχής», 
τόν άτομικό του βαθμό «αντοχής» στο Στρές καί θά 
πρέπει νά τόν «άνακαλύψη». ’Ενθάρρυνση γιά τή 
«διερεύνηση» τής πιθανής «προσβολής» τού οργανισμού 
μας άπό τό Στρές τής καθημερινής ζωής, μικρή συμ
βουλή στή «δημοσία υγιεινή», έλάχιστη υπηρεσία στον 
άνθρωπο τής έποχής μας επιχειρεί νά προσφέρη τό:

«ΣΤΡΕΣ - ΤΕΣΤ»

Τό «Στρές-Τέστ» ανήκει στήν κατηγορία των 
συγχρόνων ψυχολογικών ερωτηματολογίων γιά τήν 
παροχή άντικειμενικών «πληροφοριών» γύρω άπό τό 
Στρές, στο εύρύ κοινό.

Σκοπός τού «Στρές-Τέστ» είναι νά βοηθήση τήν 
«αύτοπαρήρηση». Μέ τή μέθοδο αυτή είναι δυνατόν

νά «έκτιμήση» κάθε άνθρωπος, μόνος του, καί τό βα
θμό «προσβολής» τού οργανισμού του άπό τό Στρές.

Βασική προϋπόθεση γιά τήν «αυτοεξέταση» τού 
Στρές είναι ή συστηματική παρατήρηση τών σωματι
κών μας «ένοχλημάτων» μέ τή βοήθεια τού ερωτημα
τολογίου τού «Στρές-Τέστ», καί βεβαίως, ή ειλικρινής 
άπάντηση καί στις 36 — μέ τή σειρά — έρωτήσεις του.

Γιά τή «δική σας», άποκλειστικά, ένημέρωση θά 
πρέπει νά έξετάσετε μέ προσοχή καί ήρεμία π ό σ ο  
τ α κ τ ι κ ά  παρατηρείτε στον εαυτό σας τό «ένό- 
χλημα» πού άναγράφεται στήν κάθε έρώτηση καί κα
τόπιν νά σημειώσετε μ’ ένα σταυρό ( -Τ ) τή «δική 
σας» άπάντηση στήν άντίστοιχη, στήν ά ν ά λ α γ η, 
στήλη τού Πίνακος.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΤ ΣΤΡΕΣ-ΤΕΣΤ

Τά ακριβή όρια μεταξύ «υγιούς» καί «άσθενοΰς» 
δύσκολα καθορίζονται. Σημαντικώτερο, ίσως είναι, 
νά πληροφορηθοΰμε πόσο πολύ — κάτω άπό ώρισμένη 
κατάσταση πάσχομε καί πόσο πολύ — κάτω άπό τή 
δική μας κατάσταση — πάσχει τό περιβάλλον μας:

Γιά τήν πληροφορία, πού άφορά τόν καθένα ατο
μικά, θά πρέπει νά π ρ ο σ θ έ σ ε τ ε  τούς σταυρούς - 
άπαντήσεις σας, πού σημειώσατε στις στήλες τού 
«Πίνακος Αύτοεξετάσεως», καί κατόπιν νά σ υ γ 
κ ρ ί ν ε τ ε  τό «’Άθροισμα» τών σταυρών κάθε στή
λης του μέ τόν άριθμό-βαθμό τής άντίστοιχης στήλης 
τής:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΤΟΥ «ΣΤΡΕΣ
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’Ήδη, έχετε τό «δικό σας» άποτέλεσμα άπό τό 
Τέστ: μιά ένδειξη γιά τή «δική σας» κατάσταση — 
κάτω άπό τό Στρές.

Σύμφωνα μέ τήν «Τυποποιημένη Κλίμακα» τού 
«Στρές-Τέστ» ό «φυσιολογικός» άνθρωπος τών βιο
μηχανικών χωρών «άνέχεται» — στή στήλη — «Σπα- 
νίως» είκοσι πέντε (25) σταυρούς, δέν «σηκώνει» — 
στή στήλη — «Μερικές φορές» περισσότερους άπό 
έννέα (9) σταυρούς, δέν «άντέχει» - στή στήλη — «Συ
χνά» πέρα άπό δύο (2) βαθμούς Στρές καί «έκ . . . 
μηδενίζεται» — στή στήλη — «Σχεδόν πάντοτε) αν 
ξεπεράση τό μηδέν (0) . . .

Μεγαλύτερο «Άθροισμα» στή στήλη «Μερικές 
Φορές» θά πρέπει νά μάς βάλη σέ σκέψεις». Κάθε έπί 
πλέον μονάδα στή στήλη «Συχνά» καί, ιδίως, στή 
στήλη «Σχεδόν πάντοτε» είναι «επικίνδυνη». Στήν 
περίπτωση αύτή τά «ενοχλήματα» μπορεί νά έχουν 
καί άλλα — έκτος τού Στρές — αίτια. Μιά, χωρίς 
άναβολή, πλήρης ιατρική έξέταση είναι άναγκαία.

'Η  έγκαιρη διάγνωση άποτελεί τό πρώτο βήμα, 
τόσο γιά τήν άντιμετώπιση τού Στρές, όσο καί γιά τήν 
άποκατάσταση τής ύγείας μας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΤΟΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η Α Π A Ν Τ Η Σ Η

« Ε Ν Ο Χ Λ Η Μ Α ΣΠΑΝΙΩΣ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΣΥΧΝΑ

ΣΧΕΔΟΝ
ΠΑΝΤΟΤΕ

1. «Δυσκολία στον ύπνο»

2. «Ζάλη» μετά άπότομη κίνηση
3. «Τίκ» στο πρόσωπο
4. «Πόνοι στο στομάχι» άπό ταραχή
5. «Ξαφνικό χλώμιασμα»
6. «Δυσκοιλιότητα»
7. «Δυσκολίες στήν έκπνοή»
8. «Κομάρες» κατά τό ξύπνημα
9. «Γεμάτο στομάχι» χωρίς πολύ φαγητό

10. «Εύαισθησία στο φως»
11. «Αίσθηση των χτύπων της καρδιάς»
12. «Διακεκομμένος ύπνος»
13. «Εύκολη κόπωση»
14. «Ανορεξία»
15. «’Ακανόνιστοι χτύποι τής καρδιάς» άπό ταραχή
16. «Κομμένα πόδια» άπό ταραχή
17. Εύαισθησία στο «άγγιγμα»
18. «Εξάψεις»
19. «Εφιδρώσεις»
20. «Ρεψίματα»
21. «Ξαφνική ταχυκαρδία»
22. «Θάμβωμα» μετά άπό άπότομη έγερση
23. «Ξερό στόμα»
24. «Τραύλισμα» άπό ταραχή
25. «Εύαισθησία στο θόρυβο»
26. «Κράμπες»
27. ’Αδικαιολόγητο «λαχάνιασμα»
28. «Καοϋρες» στο στομάχι

29. «Ξαφνικό κοκκίνισμα» στο πρόσωπο
30. «Διάρροια»
31. «Πρωινή νωθρότητα»

32. «Τρεμούλα» σ’ δλο τό σώμα άπό ταραχή
33. «Τάση προς εμετό»
34. «Κρύα χέρια ή πόδια»
35. «Πονοκέφαλοι»
36. «Πρόωρο ξύπνημα»



(Συνέχεια έκ τής βελ. 257)

τό άγριο πέλαγος. Μόλις πατούν τή γή 
τοϋ Άργους, τρομαγμένες ακόμα μήπως 
τίς κυνηγήσουν οί γυιοί τοϋ Αίγυπτου, 
μέ πλοία κι’ αυτοί, παρακαλοΰν τούς κα
τοίκους τοϋ "Αργους νά αποκρούσουν τήν 
ένδεχομένη απόβαση. Καί στην παρά
κλησή τους, μας δίνεται άπό τόν Αισχύλο 
μιά σύντομη αλλά πολύ ζωντανή εικόνα 
τοϋ θυμωμένου, τοϋ τρικυμισμένου ωκεα
νού ! «Μα τό σμάρι τό άντρίκιο τής άνο
μης - Αίγυπτόσπορης φάρας, πρίν βά
λουνε — πόδι έδώ στό άμμουδένιο ακρο
γιάλι. — πίσω, δόστε τους μιά μέ τό γρή
γορο — τό σκαρί τους νά πάνε στό πέ
λαγος — όπου άντάρα νά βροϋν χειμονό- 
δαρτη — μέ βροντές καί άστραπές κι’ 
άγριους δρόλαπες — καί χαθούν μέσ’ στή 
λύσσα τής θάλασσας. . .». Ή ωραία αυτή 
Θαλασσογραφία, έχει τή δριμύτητα τής 
χειμωνιάτικης φουρτούνας. Ό  Ωκεανός, 
«καλείται» νά καταπιεί τά  πλοία των 
παράνομων γυιών τοϋ Αίγύπτου. Ό  ρό
λος του, έδώ είναι άγριος καί καταστρο
φικός. Θά καταλύσει. ’Αλλά στην τρα
γωδία. «Ό  Προμηθέας Δεσμώτης», ό Ω 
κεανός θεατρικά προσωποποιη μένος καί 
συνοδευόμενος άπό τίς κόρες του άγερο- 
δρομεΐ πρός τά βράχια τοϋ Καυκάσου, 
όπου είναι άλυσσοδεμένος καί περδου- 
κλωμένος ό Προμηθέας, ό Τιτάνας πού 
έκλεψε άπό τούς θεούς τό «θειον πύρ» (τό 
πνεύμα) καί τό χάρισε στούς άνίδεους 
άκόμη άνθρώπους, γιά  νά τούς άνοίξει 
τά  μάτια στις γνώσεις καί στις έπιστή- 
μες. Ό  Δίας, γιά νά τόν τιμωρήσει τόν 
καρφώνει στά έρημα βράχια τού γυμνού 
καί άπάτητου Καύκασου. Κοράκια πέ
φτουν έπότυω του καί τοϋ τρων άδιάκοπα 
τά  σπλάχνα. Κι’ ό ευεργέτης των άνθρώ-

πων μέσα στήν άγρια καί βασανιστική 
έρημιά του, μόνος του υποφέρει τή μαρτυ
ρία του, βογκώντας καί μεγαλοφωνώντας 
τούς.πόνους του. Τότε άξαφνα, μέσα σ’ 
έκείνη τή στέγνια των βράχων καί τήν 
έρημιά, έμφανίζεται αύτός ό τόσο πονε
τικός ’Ωκεανός μέ τίς δροσερές κόρες του, 
γιά νά τόν συντροφέψουν, νά τόν παρη
γορήσουν καί νά τόν συμβουλέψουν. Ά , 
τί άνακούφιση είναι αύτή ή άξαφνη «ά- 
νάσα τής θάλασσας» πού τή νοιώθουμε 
κι’ έμείς, όπως τήν πρωτόνοιωσε ό Προ
μηθέας. Μιά ριπή θαλασσινής πνοής - ένας 
στίχος, καί φτάνει γιά νά μας πλημμυρί
σουν όλες οί άνάσες καί οί μυρουδιές τού 
ώκεανοϋ. Καθώς οί κόρες τοϋ ’Ωκεανού, 
φτεροκοπώντας όλες μαζί (άποτελοΰν 
τό χορό τής τραγωδίας) πετουν πρός τόν 
Καύκασο, ό Προμηθέας αισθάνεται, άπό 
μακρυά άκόμα, τόν άνακουφιστικό έρχομό 
τους, καί φωνάζει σάν ξαλαφρωμένος^ 
«Ά, ά! Ποιος, άχός, ποιά κρυφή μοΰ 
ήρθε έδώ μυρουδιά» Ά , ά, έα, τίς άχώ, 
τίς όδμά προσέπτα μ’ άφεγής;)» Τί 
θαυμάσια βραχύλογη είναι ή άρχαία μας 
γλώσσα! Καί συνεχίζει έκφράζοντας τήν 
έκπληξή του ό Προμηθέας, ώς κοντοζυ
γώνουν οί άνεμοφερμένες Ώκεανίδες! «Τί 
είναι τούτο πού τώρα κοντύτερα — σάν 
πουλιών άγροικώ φτεροθόρυβο — νά σφυ
ρίζει άλαφρά περιτρίγυρα; — ό,τι νάναι 
πού φτάνει, τό τρέμω». "Ομως, άμέσως 
ήσυχάζει ό Προμηθέας, γιατί φτάνοντας 
οί ώκεανίδες, τού λένε: «Μή φοβηθείς όλό- 
τελα· φίλοι είμαστε πού έρχόμαστε — σ’ 
αυτό τό βράχο, ή συντροφιά μας, — μέ 
τίς διπλογοργόστριφτες πετώντας τίς 
φτεροΰγες μας, — μόλις καί καταφέραμε 
τή γνώμη τού πατέρα μας — καί κατά δώ 
τό φύσημα τού άνέμου μάς προβόδισε. 
Γιατί ώς τά βάθη τής σπηλιάς (τής ώ-

κεάνειας) άχός σά βρόντημα βαριάς — 
έπέρασε καί μ’ έκαμε νά ξαφνιαστώ — καί 
κατά μέρος τή δειλή — άφήνοντας συ
στολή — έχύμησα άνυπόδετη μέ τό άρμα 
φτερωτό». Τό κάρφωμα τού Προμηθέα 
στά βράχια, ήταν ένα γεγονός κοσμογο- 
νικό, — παγκόσμιο καθώς Θά λέγαμε σή
μερα. Τόσο, πού τό κάρφωμα αύτό, άκού- 
στηκε ώς τή βαθειά σπηλιά τής θάλασ
σας, πού έμεναν ό ’Ωκεανός μέ τίς κόρες 
του — αυτές τίς παρηγορητικές μυροφό- 
ρες — άλλά μυροφόρες μέ μϋρα θαλασσινά. 
Μά καί άπό τήν άπάντηση τού Προμη
θέα στις Ώκεανίδες, βλέπουμε πώς ό 
ήρωας ήξερε καλά τή μυθολογία τού 
’Ωκεανού: Ώιμένανε! Τής πολύτεκνης κό
ρη?. Τηθύας, — καί πού σ’ όλη τή γή, 
περιτρίγυρα — μέ τό άκοίμητο ρέμα του 
στρέφεται — τού πατέρα ’Ωκεανού Θυ
γατέρες. . .».

Τά παραδείγματα αύτά πού άναφέ- 
ραμε, είναι άρκετά γιά  νά δείξουμε πώς 
πρώτη ή άρχαία ελληνική ποίηση, καί ή 
έπική καί ή τραγική, μέ έργα λαμπρά καί 
άθάνατα, έξανθρώπισαν τίς τυφλές φυ
σικές δυνάμεις καί τούς έδωσαν ήθικό 
καί πνευματικό περιεχόμενο. Πολύ πρίν 
ή έπιστήμη ύποτάξει τίς φυσικές δυνά
μεις, τό είχαν κάνει μέ τόν τρόπο τους, 
οί άρχαϊοι ποιηταί καί λαλλιτέχναι, δί
νοντας άνθρώπινο νόημα στίς δυνάμεις 
αύτές, δηλαδή κάνοντας τες συνεργούς 
τής άνθρώπινης δράσης καί μοίρας. Πολύ 
άργότερα ή έπιστήμη έβαλε τό χέρι της 
στή φύση. ’Αλλά αυτές τίς περιπτώσεις, 
θά τίς δούμε σέ άλλο άρθρο μας. ’Εκείνο 
πού βγαίνει τώρα είναι, πώς άπό τίς 
πρώτες μεγάλες φυσικές δυνάμεις πού 
έξανθρωπίστηκαν καλλιτεχνικά στή 
γλώσσα μας, ήταν ή Θάλασσα. Καί αύτό, 
συμβαίνει καί ώς σήμερα, καθώς θά δούμε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Οί έπιθυμοΰντες νά συνεργασθοΰν διά δημοσιευμάτων των μέ τά «ΑΣΤΥΝΟ

ΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» πρέπει, βάσει των υφισταμένων κανονισμών νά έχουν ύπ’ 
δψιν των τά εξής:

1) Τό πρός δημοσίευσιν δέν πρέπει νά ξεπερνά τις 4 δακτυλογραφημένες σε
λίδες έφ ’ δσον πρόκειται περί γενικού θέματος, τίς 8 δέ, έφ’ δσον πρόκειται περί 
θέματος άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος (π . χ .  Νομικού, έγκληματολογικοΰ, έπαγ- 
γελματικοΰ κλπ).

2) Αί πρός δημοσίευσιν έργασίαι πρέπει νά φθάνουν είς τά γραφεία τοϋ πε
ριοδικού (όδός Καλλιδρομίου 12 Άθήναι) 40 τούλάχιστον ήμέρας πρό τής κυ
κλοφορίας τοΰ τεύχους.

3) Πάντοτε τά άποστελλόμενα κείμενα λαμβάνουν σειράν προτεραιότητος.
4) Δέν δημοσιεύονται έργασίαι, δμοιαι ή άνάλογοι των όποιων έχουν δημο- 

σιευθή είς τά «Α . X .»  κατά τήν τελευταίαν δεγίαν.
5) Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή μή , ούδέποτε έπιστρέφονται.
6) Αί πρός δημοσίευσιν έργασίαι, πρέπει νά άνταποκρίνονται είς τήν άπο- 

στολήν καί τό κύρος τοΰ περιοδικού. Προκειμένου περί επιστημονικών θεμάτων 
δέον νά έπισυνάπτεται ύποχρεωτικώς καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΝΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ

0 ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τοΰ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Υ  Β' 

κ. Μ Α Τ Θ . Φ Ε Λ Ω Ν Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜ ΕΝΟΣ μιας Υπη
ρεσίας μικρής ή μεγάλης, για 

νά επιτυχή στην αποστολή του, πρέ
πει νά είναι δίκαιος, νά είναι αμερό
ληπτος, νά είναι άντικειμενικός προς 
όλους ανεξαιρέτως τούς υφισταμέ
νους του. Νά είναι πάντοτε ήρεμος, 
πράος, γαλήνιος, Υπομονητικός και 

'  άνεξίκακος. Νά έξετάζη μετά προ
σοχής κάθε πρόβλημα πού άπασχο- 
λεί τούς συνεργάτες του, σάν νά εί
ναι δική του Υπόθεσι. Νά προσπαθή 
κάθε παράπονο και κάθε αίτημα των 
Υφισταμένων του νά τό θεραπεύη 
καί νά μη άδιαφορή. Νά δείχνη ένδια 
φέρον γιά τό κάθε τ ί πού απασχολεί 
την Υπηρεσία του. Νά άντιμετωπί- 
ζη κάθε γεγονός, κάθε συμβάν, κάθε 
περιστατικό, με σύνεσι, με λογική, 
με περίσκεψι, μέ σοβαρότητα, με 
κατανόησι, μέ ψυχραιμία. Στούς 
συνεργάτες νά είναι προσηνής καί 
παρήγορος καί βοηθός καί σύμβου
λος. Νά δίνη κάτι περισσότερο από 
δ,τι τούς ανήκει. Αυτό τούς ικανο
ποιεί, τούς κεντρίζει τό φιλότιμο 
γιά κάτι τό καλύτερο. Γιά τον καλό 
προϊστάμενο δεν έχει σημασία ή 
καταγωγή τοΰ Υπαλλήλου του. ’Αρ
κεί, ότι είναι άφωσιωμένος στο κα
θήκον.

Τό ενδιαφέρον του πρέπει νά εί
ναι στοργικό καί άμέριστο προς 
όλους τούς συνεργάτες του. Δεν 
επιτρέπεται νά άκολουθή τά άκρα, 
είτε προς την αυστηρότητα είτε 
προς την επιείκεια. Τό μέσον σέ 
κάθε περίπτωσι καί σέ κάθε περί- 
στασι αποτελεί την χρυσή τομή. 
Στην έσχατη ανάγκη είναι σωστό νά 
έπιβάλλωνται διοικητικές κυρώσεις. 
Αυτό θά γίνη, άφοϋ έξαντληθή κάθε 
όριο υπομονής, κάθε πρόσφορο μέ

σο καί μέτρο. Σέ κάθε παράπτωμα 
Υφισταμένου, πρωταρχικό ρόλο παί
ζει ή νουθεσία, ή συμβουλή, ή σύ- 
στασι. Ό  παραπτωματίας έχει πάν
τοτε ανάγκη βοήθειας καί συμπαρα- 
στάσεως. "Ενας φιλικός διάλογος 
μαζύ του είναι απαραίτητος καί 
επιβεβλημένος.

Καθήκον τοΰ προϊσταμένου είναι 
νά γίνεται σύμβουλος καί προστάτης 
τοΰ παραβάτου καί όχι τύραννος 
καί διώκτης. Ή  τιμωρία δεν φέρει 
πάντοτε καλά αποτελέσματα, πρά
γμα πού επιτυγχάνεται τις περισ
σότερες φορές μέ την έπιείκια καί 
τη συγγνώμη. Γνωστό άλλωστε, 
είναι ότι ό Αμαρτωλός έχει ανάγκη 
από συγχώρησι καί όχι ό Αναμάρ
τητος.

Πάντα ό καλός λόγος, ή καλή συμ
βουλή, έχει καλλίτερα αποτελέσμα
τα από τήν ποινή μικρή ή μεγάλη. 
"Ας προσπαθή ό προϊστάμενος, νά 
επιβάλλεται μέ τήν πειθώ, τήν αγά
πη, τήν πολιτισμένη συμπεριφορά.

"Ας έχη κατά νοϋν, ότι στο σύνολο 
των Υφισταμένων του υπάρχουν καί 
υπάλληλοι αδιάφοροι, ακαλλιέργητοι, 
άπροβλημάτιστοι καί Ακατάλληλοι 
γιά τήν Αποστολή καί τό καθήκον 
πού έχουν κληθεί νά Υπηρετήσουν. 
Σ ’ αυτή τήν περίπτωσι χρειάζεται 
νά καταβάλη πολλή προσπάθεια, 
πολύ κόπο, χρειάζεται νά έπιστρα- 
τεύση όλη του τήν Υπομονή, επι
μονή, καρτερία καί ψυχραιμία. "Ε
τσι μπορεί νά είναι βέβαιος ότι θά 
τον έπαναφέρη στο σωστό δρόμο. Ό  
καλός προϊστάμενος, εκμεταλλεύε
ται τις ψυχικές αρετές τοΰ Υφιστα
μένου, πού μπορεί κάποτε νά ευ- 
ρίσκωνται εις λανθάνουσα κατάστα- 
σι. Ό  φαινομενικά Αδιάφορος, σκλη

ρός, ή δύστροπος χαρακτήρας μέ 
τήν κατάλληλη χειραφέτησι καί τον 
«καλό λόγο» μπορεί νά έπανεύρη τον 
χαμένο εαυτό του καί από τή μιά 
στιγμή στήν άλλη νά γίνη εντελώς 
άλλος άνθρωπος. "Ας μή λησμονή 
ό προϊστάμενος, ότι στά Υπηρεσια
κά του μέσα καθήκοντα, είναι, ή 
διαμόρφωσις χαρακτήρων καί ή 
Αγωγή. "Ας πιστέψη, ότι παραλ- 
λήλως προς τά καθαρώς Υπηρεσια
κά του καθήκοντα ευρίσκεται καί 
ή φροντίδα, γιά τά προσωπικά προ
βλήματα των Υφισταμένων του καί 
ή στοργή, πού πρέπει νά φθάνη, νά 
γίνεται στοργή πατέρα προς τά παι
διά του.

Κοντά σ’ όλα αυτά, ό προϊστά
μενος πρέπει νά είναι δίκαιος. "Οταν 
κρίνη τούς πιο κάτω, δέν έχουν θέση 
προσωπικά, προκαταλήψεις, συναι
σθηματισμοί. Τήν ώρα τής κρίσεως, 
πού είναι μιά μεγάλη στιγμή γιά 
κάθε υπάλληλο, ο προϊστάμενος, 
πρέπει νά βάζη τό χέρι στήν καρδιά 
καί παραδειγ ματιζόμενος Από τό 
Μεγάλο Δίκαιο Κριτή, νά άπονέ- 
μη δικαιοσύνη.

"Αν ό προϊστάμενος πιστέψη στις 
βασικές αυτές Αρχές καί τις έφαρ- 
μόση, είναι βέβαιο, ότι θά έπιτύχη 
στο καθήκον του, γιατί θά έχη τή 
συνεργασία καί τή βοήθεια των Υφι
σταμένων του. Θά Αποτελέση χω
ρίς άλλο, φωτεινό παράδειγμα Αν
θρώπου καί δημοσίου λειτουργού. 
Θά είναι άξιος τής Αποστολής του, 
καί άξιος εκείνου πού είπε ό μεγά
λος ’Ισοκράτης πώς: «Τό μέν γάρ 
τεθνάναι, πάντας ή πεπρωμένη κατέ- 
κρινε, τό δέ καλώς αποθανεϊν, ίδιον 
τοϊς σπουδαίοις ή φύσις άπένει- 
με».
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ΕΟΡΤΑΣΙΜΕΣ Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ THY ΠΑΗΑΑΙΑΜΑΝΤΗ

ΠΟΛΛΟΙ είναι, οί 'Έλληνες συγ
γραφείς καί λογοτέχνες, οί ό

ποιοι άσχολήθηκαν στα έργα τους 
μέ εγκληματικές υποθέσεις καί ιστο
ρίες, μέ εγκληματικά θέματα, γεγο
νότα, συμβάντα, περιστατικά καί 
διάφορα άλλα έγκληματικά άνέκδοτα 
τοϋ δρόμου της ζωής . . .

Σπουδαιότεροι άπό όλους είναι οί 
Συγγραφείς. 1) Πολύβιος Δημητρα- 
κόπουλος, 2) Παύλος Νιρβάνας, 
3) Κων. Θεοτόκης, 4) Γεώργιος 
Βιζυηνός, 5) ’Αλέξανδρος Παπα- 
διαμάντης καί άλλοι άκόμα παληοί 
καί νέοι συγγραφείς δικοί μας καί 
ξένοι.

Ό  παπαδιαμάντης ξεχωρίζει άπό 
όλους τούς άλλους, γιατί είναι ό μό
νος λογογράφος, πού άσχολήθηκε 
μέ τά έγκληματικά τοϋ νησιού της 
Σκιάθου στά γιορτινά διηγήματά 
του, τά όποια είναι τά Χριστουγεν
νιάτικα καί προ πάντων τά Πασχα
λινά.

Τά Πασχαλιάτικα διηγήματα τοϋ 
Παπαδιαμάντη στά όποια άναφέ- 
ρονται τά έγκληματικά άφηγήματα 
είναι τά έξης, όπως έχουν άναφερθή 
στήν a έκδοση. Γ. Φέξη 1912.

1) Λαμπριάτικος ψάλτης.
2) Κοκκώνα θάλασσα (Πάσχα 

τοϋ Καπετάνιου).
3) Τό μοιρολόγι τής Φώκιας.
4) Οί λίρες τοϋ Ζάχου.
5) 'Η  τελευταία Βαπτιστική
6) Έρως-'Ήρως.
7) Πάσχα Ρωμέϊκο.
Ό  Παπαδιαμάντης πέρα άπ’ τήν 

ωραία καί τερπνή διήγησή του, ή 
όποια στ’ άλήθεια είναι συναρπα

στική, λυρική καί γοητευτική, υστέ
ρα άπ’ τήν ειρωνεία καί τον πικρό- 
χιλο σαρκασμό, πού στον άναγνώ- 
στη προκαλοΰν τήν ευχαρίστηση καί 
τη ψυχική διασκέδαση, δέν μάς πα
ρέχει καμμία βοήθεια γιά νά μπορέ
σουμε νά βρούμε τά αίτια της συ
χνής άδικοπραγίας, ούτε πολύ πε
ρισσότερο παίρνει τή θέση, πού ίσως 
θά έπρεπε νά πάρη γιά νά ύποδείξη 
τή σωφρονιστικά καί ψυχοθεραπευ
τικά μέσα γιά τή διαπαιδαγώγηση 
τοϋ λαοΰ τής Σκιάθου, μέ τήν όποιαν

Ό  «Κοσμοκαλόγερος», ό Αλέξαν
δρος Παπαδιαμάντης. Στο λογο
τεχνικό τον έργο, διαφαίνεται ή 
μεγάλη ευαισθησία του άπέναντι 
στο έγκλημα, πού οσο μικρό κι αν 
ήταν στήν ολιγάνθρωπη Σκιάθο, 
αποτελούσε πρόβλημα πού απα
σχολούσε τήν συνήθως ήσυχη κοι

νωνία της.

Του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΤΤΑ
τ. Ά σ τ υ ν . Διευθυντοϋ Β'

θά μπορούσε νά βρή τον τίμιο καί 
σωστό δρόμο στήν κοινωνική του 
διαβίωση.

Είναι φανερό, ότι ό Παπαδιαμάν- 
της δείχνει μία, χωρίς προηγούμενο 
άπάθεια καί άποστροφή προς τά 
έγκληματικά τοϋ νησιοΰ τής Σκιά
θου καί ώστόσον τοϋ είναι άρκετό 
νά περιγράφη μέ λεπτομέρειες, ίσια 
καί στρωτά τις άνήθικες καί παρά
νομες πράξεις των συμπατριωτών 
του, διασκεδάζοντας έτσι ό ίδιος τον 
έαυτόν του καί τούς φίλους του ή 
άναγνώστας του. Δέν είναι βέβαια 
ό μοναδικός συγγραφεύς, πού δέν 
τον συγκινεϊ καί δέν τον καταθλίβει 
ή έγκληματική άσχολία των συγχω
ριανών του, γιατί συμβαίνει καί σέ 
πολλούς άλλους συγγραφείς νά περι
γράφουν άξιοθρήνητες πράξεις άν- 
θρώπων, γιατί δείχνουν τάχα έν- 
διαφέρον, συμπόνοια καί συμπάθεια, 
ιδιαίτερα δέ προς τούς ήρωες-δρά- 
στες τών έγκλημάτων, τούς όποιους 
δυστυχώς συνηθίζουν νά περικο- 
σμούν μέ χίλια-δυό χαρίσματα καί 
προτερήματα!

Φυσικά είναι πολύ περίεργο, πώς 
στή μικρή καί γαλήνια κοινωνία 
τοϋ νησιοΰ τής Σκιάθου, τήν όποια 
είχε διακρίνει ό βαθύς σεβασμός προς 
τά ιερά καί τά θεία, τά πάτρια καί 
τά θέσμια, υπήρχαν έγκληματικοί 
τύποι, πού κάθε άλλο παρά τιμή καί 
έπαινο άποτελοΰσαν γιά τό κοινό 
τής Σκιάθου κατά τήν έποχήν έκεί- 
νην. ’Αλλά, όπως κάθε λαός, τόπος 
καί έποχή έχει νά παρουσιάση τούς 
καλούς καί τούς άγαθούς άνθρώπους, 
έτσι έχει νά παρουσιάση καί τούς
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κακούς, οι όποιοι αναμφισβήτητα 
άποτελοϋν τήν άντίθεση καί την 
άνομοιομορφία στήν κοινωνία - τη 
χθεσινή καί τή σημερινή.

Καί σήμερα άκόμη στα χωριά 
καί άπ’ τούς χωρικούς γίνονται διά
φορες κλοπές σέ γεωργικά έργα- 
λεϊα, σέ ναυτικά όργανα, αντικεί
μενα καί είδη οικοσκευής, χωρίς 
αυτό νά σημειώση διατάραξη στήν 
έννομη τάξη καί διαταραχή, στο 
πρόβλημα τής προστασίας τής πε
ριουσίας τοϋ Ελληνικού κοινού.

Πάντως, τά μικροαδικήματα δέν 
λείπουν καί δέν έ'λειψαν ποτέ, άντί- 
θετα δέ, ιδιαίτερα, αί μικροκλοπές 
σέ εργαλεία γεωργικά καί άγροτικά 
ήταν κάτι τό συνηθισμένο στούς χω
ρικούς καί κατ’ επανάληψη ή κατ’ 
εξακολούθηση έπαναλαμβανόμενο α
δίκημα.

Ό  Παπαδιαμάντης έγραψε ο,τι 
έβλεπε καί ό,τι τού προξενούσε πε
ριέργεια.

Δέν ήταν ούτε άστυνόμος, ούτε 
δήμαρχος, ούτε δικαστής γιά νά 
προτείνη μέτρα γιά τήν περιστολή

τού κακού, ούτε δάσκαλος γιά νά 
διδάξη στήν κοινωνία τής Σκιάθου, 
τή σπουδαιότητα τού κακού τής 
κλοπής.

’Αλλά τί νά διδάξη; Πρόληψη σέ 
κανένα άδίκημα δέν μπορεί νά γίνη 
μέ άκρίβεια. Καί κατά τά Χριστού
γεννα καί κατά τό "Αγιο Πάσχα 
θά γίνουν κλοπές καί άλλα άδική- 
ματα καί δσο καί άν δέν θέλουμε νά 
γίνουν τά άδικήματα βαρειά ή έλα- 
φρά, θά γίνουν άνάλογα μέ τις το
πικές συνθήκες καί τις χρονικές 
περιστάσεις.

Τά εγκληματικά όμως στά Πα
σχαλινά διηγήματα τού Παπαδια- 
μάντη, δέν έχουν τίποτε νά μάς δι
δάξουν.

Πραγματικά, μέ τό νά διαβάσω- 
με τήν τελευταία βαπτιστική, τό 
ρωμέϊκο Πάσχα, τον ναυτικό, πού 
έπήγε νά πνίξη τήν πεθερά του, τό 
Πάσχα τού καπετάνιου, τί έχωμε νά 
διδαχθούμε;

Ποιά χορδή μέσα μας μπορεί νά 
κρούση, όταν ύστερα άπ’ τά ωραία 
καί εύφρόσυνα τής Άναστάσεως

τροπάρια, άκούσουμε ή μάθουμε, δτι 
έγινεν άποτρόπαιο καί τρομερό έγ
κλημα γιά άσήμαντη αιτία καί ά- 
φορμή καί γύρω άπ’ τά ωραία έθιμα 
καί τις συνήθειες τού τόπου μας.

Κανένας δέν έχει νά διδαχθή, άλλ’ 
ούτε νά ώφεληθή άπό τό έγκλημα, 
γιατί κάθε έγκλημα άποτελεϊ τήν 
άντικοινωνική διαγωγή τού δρά
στου, χωρίς νά έξετάζεται ή αιτία, 
ή άφορμή, ό τρόπος καί τό όργανό 
μέ τό όποιον έγινε.

Ό  Παπαδιαμάντης είναι ό με
γαλύτερος ραψωδός τής ορθοδο
ξίας. Ύπήρξεν ό άγιος των Ε λ 
ληνικών Γραμμάτων. 'Ο λυρικός 
περιγραφολόγος τής ελληνικής φύ
σης. ’Έγινε δέ, γι’ αυτά καί γιά 
άλλα άκόμη, πού έγραψε τό Πάσχα 
τής Ελληνικής Φιλολογίας καί λο
γοτεχνίας. Ή  περιγραφή των ’Εγ
κληματικών δέν είναι τίποτε άλλο, 
παρά ό νόμος τών άντιθέσεων, πού 
είναι δυνατόν νά υπάρξουν μέσα στή 
Χαρά καί τήν τύρβη τού μεγάλου 
πανηγυριού, πού είναι τό Ελληνι
κό Πάσχα στήν Ελλάδα μας.



ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ιστορικά γεγονότα και 
λ α ϊ κ έ ς  π α ρ α δ ό σ ε ι ς

Γράφει ό κ. ΙΩΑΝ. Μ. ΧΑΤΖΗΦ Ω ΤΗΣ

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ δέν αποτελεί φαινόμενο 
μόνο τής περιόδου τής Τουρκοκρα
τίας. 'Ασκήθηκε άπό τά αρχαιότατα 

χρόνια καί συνεχίσθηκε πότε σέ έξαρση 
καί πότε σέ ϋφεση ώς τή σύσταση του ελ
ληνικού κράτους, μετά τήν άποτίναξη τού 
τουρκικού ζυγού. "Ομως ή χειρότερη κα
τάσταση άπό τή δράση τών πειρατών δη- 
μιουργήθηκε κατά τή διάρκεια τής Τουρ
κοκρατίας έξ αιτίας ώρισμένων παραγόν
των, πού βοήθησαν τή διάδοση τής πει
ρατείας κατά τήν περίοδο αυτή. Οΐ κουρ
σάροι κι' οί πειρατές τών χρόνων αυτών 
δέν ήταν μόνο μουσουλμάνοι, μά και χρι
στιανοί. Τούρκοι, ΆλγερΤνοι, Τυνήσιοι, 
Χριστιανοί τής Δυτικής Ευρώπης, άκόμη 
καί "Ελληνες είχαν δημιουργήσει στό Αι
γαίο καί γενικά στή Μεσόγειο μιά άφόρη- 
τη κατάσταση. Οί νησιώτες δέν μπορού
σαν νά ταξιδέψουν εύκολα καί νά μεταφέ
ρουν τά προϊόντα τους κι' άναγκαστικά 
θαλασσοποροϋσαν τή νύχτα.

Οί 'Αφρικανοί άνέπτυξαν μεγάλη δρα
στηριότητα κατά τόν δέκατο έκτο καί τόν 
δέκατο έβδομο αιώνα μέ πειρατική οργά
νωση τών κρατών τους, πού είχαν μετα- 
βληθή σέ όρμητήρια ληστρικών έπιδρομών 
έναντίον τών μεσογειακών χωρών. ’Αφού 
κατόρθωσαν νά μποϋν στήν ύπηρεσία τών 
Σουλτάνων, έγιναν πρόξενοι φοβερών κα
ταστροφών, σφαγών, πυρπολήσεων καί 
λεηλασιών άνά τήν Μεσόγειο. Ή δράση 
τους κράτησε ώς τήν κατάκτηση τού 'Αλ
γεριού άπό τούς Γάλλους τό 1830.

'Από τούς πειρατές τής Δυτικής Εύρώ- 
πης, οί 'Ιππότες τού Τάγματος τού 'Αγίου 
Ίωάννου ύπήρξαν οί περισσότερον έπικίν- 
δυνοι τόσο κατά τήν παραμονή τους στή 
Ρόδο μετά τό 1310, όσο καί κατά τήν έγκα-

τάστασή τους στή Μάλτα μετά τό 1530. 
"Ηταν κυρίως γαλλικής καταγωγής, 'Ιτα
λοί καί Κορσικανοί. Τά Κυκλαδονήσια καί 
τό Ναυαρΐνο είχαν γίνει στήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας όρμητήρια καί τόποι δπου 
διαχείμαζαν πολλοί άπό αυτούς.

Άπό τούς "Ελληνες πειρατές πιό όνομα
στοί υπήρξαν οί Μανιάτες. Αλλά καί κάτοι
κοι πολλών νησιών τού Αιγαίου, δπως Υ 
δραίοι, Άμοργιανοί, Τήνιοι, Μυκόνιοι, 
Σφακιανοί, Σπετσιώτες, Ψαριανοί, κάτοι
κοι της "Του κ.ά. έπιδίδονταν πολλές φορές 
στήν πειρατεία. Ήταν άτομα συνήθως χα
μηλής κοινωνικής στάθμης, φυγόδικοι, 
τυχοδιώκτες, άντίχριστοι. 'Επειδή όμως 
Καταδίωκαν τούς μουσουλμάνους, έχθρούς 
τού Χριστιανισμού, τούς ένταφίαζαν στούς 
περιβόλους τών έκκλησιών, καθώς προσέ- 
φεραν μεγάλες ύπηρεσίες στά έκκλησιαστι- 
κά πράγματα τών νησιών. Άλλα όχι σπά
νια ή καταδίωξη τών άπιστων υπήρξε ό 
μανδύας μέ τόν όποιο συγκάλυπταν τό 
έργο τής άρπαγής καί τό εύκολο κέρδος. 
Γιά δλους αύτοΰς τούς λόγους τά νησιά 
τού Αιγαίου ύπήρξαν γιά τούς πειρατές 
άσφαλή καταφύγια καί μεταβλήθηκαν σέ 
όρμητήρια καί πραγματικές πειρατοφωλιές.

Ό  πιό διάσημος άπό τούς πειρατές αύ- 
τούς ήταν ό Χαϊρεδδίν Βαρβαρόσσας. Γιός 
"Ελληνα έξωμότη ή Αλβανού, τού στρα
τιώτη Γιακούμπ. Γεννήθηκε στή Μυτιλήνη, 
δπου είχε έγκατασταθή ό πατέρας του καί 
έξασκοΰσε τό επάγγελμα τού άγγειοπλά- 
στη. "Αρχισε τή δράση του ώς άνεξάρτητος 
πειρατής. Στή συνέχεια έγκατέστησε τό 
ορμητήριό του στό νησί Τζέρμπι (τής Μι
κρής Σύρτης) καί μέ πλοία, τά όποια τού 
παρεχώρησε ό Σουλτάνος τής Τύνιδας 
έγινε τό φόβητρο τών χριστιανικών πλοί

ων, πού ταξίδευαν στή Μεσόγειο καί κυ
ρίαρχος τού Αλγεριού καί τής γύρω πε- 
ριοχής.

Αύτοανακηρύχθηκε βασιλιάς τού Αλγε
ριού καί ό Σουλτάνος Σελήμ, στόν όποιο 
δήλωσε ύποταγή, τού έδωσε τόν τίτλο τού 
«Μπεϋλέρμπεη». Τό 1537 - 1538 πολιόρκη
σε τήν Κέρκυρα, λεηλάτησε τούς Παξούς, 
τή Ζάκυνθο καί τά Κήθυρα καί κατέλαβε 
τά νησιά τού Αιγαίου. Πλήθος αιχμαλώτων 
σύρθηκε τότε στήν Πόλη καί σέ άλλα σκλα
βοπάζαρα.

Σ ΥΝΕΠΕΙΕΣ τής πειρατείας ήταν ή 
έρήμωση ολόκληρων περιοχών, ή 
έγκατάλειψη πόλεων καί ή άραίωση 

τού έλληνικοΰ πληθυσμού. Άκόμη καί ή 
Πάτμος, τό ιερό νησί τής Άποκαλύψεως, 
τό όποιο στό παρελθόν παρουσίαζε σπου
δαία οικονομική άνθιση, στά μέσα τού δέ
κατου έβδομου αιώνα, πού τό έπισκέφθη- 
κε ό 'Ιωσήφ Γεωργειρήνης, ύπέφερε άπό 
φτώχεια έξ αιτίας τών πειρατικών έπιδρο
μών.

Ό πω ς άναφέρθηκε, τά νησιά τού Αιγαί
ου πελάγους ύπήρξαν όρμητήρια πολλών, 
ξένων καί 'Ελλήνων πειρατών, ιδίως ή Ίος, 
πού οί Τούρκοι τήν ώνόμασαν «Μικρή Μάλ
τα». Άπό τή Μήλο ό Αντώνιος Κάψης, 
διάσημος πειρατής, κατώρθωσε νά άνακη- 
ρυχθή ήγεμόνας τού νησιού. Μετά δμως 
άπό λίγα χρόνια οί Τούρκοι τόν συνέλαβαν 
καί τόν κρέμασαν στήν Κωνσταντινούπολη 
(1680). Τόν δέκατο όγδοο αιώνα καί οί κά
τοικοι τής Μάνης άσκησαν τήν πειρατεία. 
Λεηλάτησαν τήν Αμοργό, τή Φολέγανδρο 
καί τήν Αντίπαρο.

Στά άρχεία τής Τουρκοκρατίας στή Μα
κεδονία, στά άρχεία τής Βενετικής Γέρου-



σίας και στις έκθέσεις τών διαφόρων προ
ξένων των δυτικών κρατών στή Θεσσαλο- 

I νίκη υπάρχουν πολλές πληροφορίες γιά 
τά γεγονότα τής πειρατείας στά μακεδονι
κά παράλια, δπου εκτός άπό τά έλληνικά 
πήραν μέρος καί πολλά ευρωπαϊκά πλοία. 
Τό "Αγιον "Ορος Ιδιαίτερα δεχόταν συχνά 
τις έπιθέσεις ‘Ελλήνων καί ξένων πειρα
τών, πού έρήμωναν τις μονές του.

Στόν άγγλογαλλικό πόλεμο 1756-1764 
"Ελληνες πειρατές (Άγγλοέλληνες τούς 
άποκαλοϋν οί προξενικές πηγές) μπήκαν 
στήν ύπηρεσία τοϋ Βασιλείου τής ’Αγγλίας. 
Ό  πιό διάσημος άπό αύτούς ήταν ό "Ελ
ληνας κουρσάρος Παναγιώτης άπό τήν 
παροικία τής Μινόρκας, πού κάτω άπό τήν 
άγγλική σημαία προξένησε μεγάλες ζημιές 
στά γαλλικά πλοία. Ό  Παναγιώτης αύτός 
είχε πλούσια δράση στις Κυκλάδες.

Στή μακροχρόνια διάρκειά της ή πειρα
τεία, δπως μάς έδειξε ό λαογράφος κ. "Η- 
μελλος στή διδακτορική διατριβή του, ά
φησε έντονα τά ίχνη της στις έκδηλώσεις 
τοϋ λαού μας, στά ήθη καί έθιμά του γενι- 
κώτερα, πού δπως φαίνεται άλλοιώθηκαν 
άπό τήν άνάμιξη καί συναναστροφή τών 
κατοίκων τών νησιών μέ τούς πειρατές. 
’Από τήν πολυτάραχη αυτή έποχή πλήθος 
άναμνήσεων διασώθηκε κυρίως σέ δημώ
δεις παραδόσεις καί τραγούδια, πού άλλη- 
λοσυμπληρώνονται καί δίνουν μιά ζωντα
νή εικόνα τών συνθηκών κάτω άπό τις ό
ποιες άναπτύχθηκε ή πειρατεία.

Κοινό στοιχείο τών παραδοσιακών διη
γήσεων είναι ή άναγγελία τής παρουσίας 
τών πειρατών μέ συνθηματικά άσματα πού 
τραγουδούν τά πρώτα θύματά τους (γέ
ροντες, βοσκοί κ.λπ.). Τά τραγούδια αύτά 
στις παραδόσεις τής Νάξου, τής ’Αμορ
γού καί τής Χίου είναι συγκεκριμένα, δη
λαδή μέ τά λόγια πού περιέχουν προειδο
ποιούν τούς κατοίκους, πού κινδυνεύουν. 
Στϊς άλλες περιοχές τό τραγούδι είναι τυ
πικό καί άόριστο καί προειδοποιεί τούς 
κρυμμένους στίς σπηλιές ή τις έκκλησίες 
μέ τό κλάμα τοϋ μωρού. Σύμφωνα πάλι μέ 
τις παραδόσεις, τό άσμα τραγουδάει ό 
ίδιος ό αιχμάλωτος. Σέ άλλη περίπτωση 
χρησιμοποιεί τό μουσικό του όργανο, τόν 
άσκαυλο ή τόν αυλό. Καί στίς δύο περι
πτώσεις όσοι κινδυνεύουν άπό τούς πει
ρατές γνωρίζουν τό συνθηματικό τρα
γούδι.

Σέ εύρύτατα διαδιδομένη παράδοση, πού 
άναφέρεται σέ έπίθεση πειρατών εναντίον 
κατοίκων, πού πανηγύριζαν, γίνεται λό
γος γιά άσμα, πού τραγουδούσαν οί όρ- 
γανοπαίχτες συνθηματικά. "Ετσι οί νέες 
άντιλαμβάνονταν τόν κίνδυνο καί άπομα- 
κρύνονταν. ’Ακόμη σήμερα σώζεται άλ- 
ληγορικό δίστιχο πού προειδοποιούσε 
μιά νέα γιά τόν κίνδυνο πού διέτρεχε άπό 
τό ρούχο της, πού προεξείχε άπ’ τό βάτο, 
δπου είχε κρυφτή:

«Πέρδικα πούσαι στό βάτο,
σύρε τό φτερό σου κάτω».

Οί πειρατές συνήθως σκοτώνουν δσους 
χρησιμοποιούν συνθηματικά τραγούδια 
καί άπό τότε ό χώρος τής θυσίας ευωδιά
ζει. Στό λόγο αύτό οφείλουν τήν ονομασία 
τους ώρισμένα τοπωνύμια τής Νάξου τής 
Σκιάθου κ.λπ., δπως Τουρκοσπηλιά, Κομ
μένος Σπήλιος, Όρνιθοσπηλιά κ.ά. ’Επί

σης ή συμβολή τής γριάς γυναίκας στήν 
προστασία τών κατοίκων άπό τούς πειρα
τές ύπήρξε ό κύριος λόγος τής μετονομα- 
σίας ώρισμένων τοπωνυμίων. Στή Χίο 
ύπάρχει βουνό Γριά καί στή Νάξο σπήλαιο, 
πού έχει τήν ονομασία Τής γριάς, ή σπηλιά. 
'Αλλά δέν είναι λίγες καί οί περιοχές, στίς 
όποιες συναντούμε τά τοπωνύμια Τής 
γριάς ή κοιλιά, Τής γριάς ό σωρός, Τής 
γριάς τό πήδημα κ.λπ.

Πολλές φορές οί πειρατές άντιμετωπί- 
ζονταν μέ δόλο. "Ετσι ή Μύκονος σώθηκε 
δυο φορές άπό τόν κίνδυνο τών πειρατών, 
γιατί οί γυναίκες τού νησιού φόρεσαν 
άντρικά ρούχα. Στή Νάξο, μέ τόν ίδιο τρό
πο οί γυναίκες χρησιμοποίησαν καλάμια, 
πού άπό μακριά έμοιαζαν μέ δπλα. 'Ακόμη 
γιά τήν άπόκρουση τών πειρατών χρησι
μοποιήθηκαν κατά καιρούς καί αύτοσχέ- 
δια τεχνάσματα. "Ετσι δταν τό 1821, οί 
Τούρκοι έτοιμάζονταν νά άποβιβασθοΰν 
στή Σάμο, ό Λυκούργος Λογοθέτης έντυσε 
δλες τις γυναίκες μέ άντρικά ρούχα καί 
τούς έδωσε μεγάλα ξύλα, πού οί έχθροί 
πέρασαν άπό μακριά γιά πυροβόλα καί 
έξαπατήθη καν.

Σπάνια σέ διηγήσεις λαϊκών παραδόσεων 
άποδίδονται στούς πειρατές άνθρωπιστι- 
κά αισθήματα. Τότε οί τελευταίοι κάμπτον
ται άπό τίς παρακλήσεις τών θυμάτων 
τους. Ό  αιχμάλωτος προσφέρει κάποια 
έκδούλευση στόν άφέντη του κΓ αύτός σέ 
άνταμοιβή τόν άπελευθερώνει. Ά ν πάλι 
ένας πειρατής βοηθήθηκε ή εύεργετήθηκε 
άπό εύσπλαχνία άπό κάποιο Χριστιανό, 
δταν βέβαια βρέθηκε σέ δύσκολη θέση, 
άνταποδίδει τήν εύεργεσία σέ περίπτωση 
πού ό Χριστιανός πωλείται ώς δούλος 
άπό άλλους πειρατές. Αύτός πού εύεργετή

θηκε άναγνωρίζει τυχαία τόν εύεργέτη του 
καί τόν έξαγοράζει, άφού καταβάλη τά 
άπαιτούμενα λύτρα. "Υστερα τόν άπελευ- 
λευθερώνει.

Ο Ι ΚΑΤΟΙΚΟΙ τών παραθαλασσίων 
περιοχών, άδυνατώντας νά άντιμε- 
τωπίσουν τίς έπιδρομές τών πειρα

τών, άναγκάζονταν πολλές φορές νά άνα- 
ζητοΰν άσφαλέστερα καταφύγια στά μεσό
γεια. Τίς μετοικήσεις αύτές άναφέρουν, 
έκτος άπό τίς γραπτές πηγές, καί δημώδεις 
παραδόσεις. Άπό μορφολογική άποψη 
είναι τυπικές καί παρουσιάζουν συνήθως 
στενό τοπικό ενδιαφέρον. Στίς παραδόσεις 
αύτές συντηρείται ή ιστορική μνήμη τού 
λαού καί έτσι πολλές φορές διαφωτίζουν 
τοπικά συμβάντα, τά όποια άγνοεί ή γρα 
πτή παράδοση. Τέτοιες παραδόσεις συναν
τά κανείς στή Θάσο, στήν επαρχία Τριφυ- 
λίας Πελοποννήσου, στήν Κρήτη, στήν 
Εύβοια καί στήν Κύπρο.

Αξιόλογες καί διαφωτιστικές είναι οί 
άγιολογικές παραδόσεις καί τά συναξάρια. 
Τά κύρια χαρακτηριστικά τους έχουν ώς 
έξής: Οί πειρατές έπιτίθενται έναντίον κα
τοίκων πού πανηγυρίζουν ή είναι συγκεν
τρωμένοι σέ άλλη διασκέδαση. Χορεύουν 
μαζί μέ τούς πανηγυριστές καί δχι σπάνια 
τραγουδούν τό άλληγορικό άσμα. Τό τρα
γούδι, δταν τραγουδιέται άπό τούς πειρα
τές, άποτελεΐ κατά κανόνα μέσο συνεννο- 
ήσεως μεταξύ τους γιά τόν χρόνο καί τόν 
τρόπο ένεργείας. "Οταν τραγουδιέται άπό 
τούς ντόπιους, άποβλέπει στό νά προει- 
δοποιήση τούς πανηγυριστές γιά τόν κίν
δυνο πού διατρέχουν. Παραθέτομε μιά πα
ραλλαγή παρόμοιου τραγουδιού :

(Συνέχεια εις σελ. 301)
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ΠΡΙΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

’Ρ ^ υ τ / θ μ ικ έ  ’α μΐμι^α  ι ψ ι  π α λ ιρ

ΑΘΜΜ ft
Τ ά  φ ο ιτ η τ ικ ά ·Ή  υγεία τή ς π ό λ ε ω ς· Δ υστύχημα είς κορασίδα  
Μεγάλη ττυρκαϊά ·  Τ ά  π οίμ νια κατά τό Π ά σχα  ·  Τό ζήτημα  

τω ν άμαξηλατώ ν ·  Δ ύο άπατεώ νες ·  Τ α ρ α ξία ι έν Π ειρ α ιεΐ 
Α ί παρεκτροτται τής νυ κ τό ς ·  Τ ρ ε ις  εΰ λο γιώ ντες καθ’ οδόν  

Τ ρ ο χ α ϊο ν  δυστύχημα ·  Π α ρ α β ία σ ις άσύλου.

Έκ τής «ΕΣΤΙΑΣ»
ΠΕΜΠΤΗ 16 (28) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1/3) 1895.

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ: Καί χθές οΐ ένδια- 
φερόμενοι ϋττερ Τοϋ παυθέντος καθηγη· 
τοϋ φοιτηταί τής Φιλοσοφικής Σχολής 
ή μπόδισαν τούς άλλους συναδέλφους 
των όπως προσέλθωσιν είς τήν παράδο- 
σιν καί ούτως οί προσελθόντες χθές όπως 
παραδώσωσι καθηγηταί άπήλθον άπρα
κτοι. Καί σήμερον οϋδέΐς καθηγητής πα- 
ρέδωκεν. Τοιουτοτρόπως, οϊ φοιτηταί 
δέν θέλουν νά διδαχθώσι τά μαθήματά 
των, νομίζοντες δι’ αϋτοϋ ότι βλάπτουν 
τούς καθηγητάς ή τόν κ. υπουργόν τής 
Παιδείας. Έπληροφορήθημεν, όμως, σή
μερον, έκ θετικής πηγής, ότι ή Κυβέρνη- 
σις έχει στερεάν άπόφασιν, έάν οί φοι- 
τηταί έξακολουθήσουν άπεργοϋντες έπΐ 
δύο ή τρεις ημέρας ακόμη, νά μή κατα- 
λογισθή τό έξάμηνον διά πάντας άνεξαι- 
ρέτως τούς φοιτητάς τής Φιλοσοφικής 
Σχολής, εκτός των φοιτητών έκείνων οΐ- 
τινες δι’ αναφοράς των ήθελον δηλώσει 
είς τό Ύπουργεΐον ότι δέν συμμερίζονται 
τήν απεργίαν των συναδέλφων των καί 
ότι, θέλοντες ν’ άκροασθώσι τούς καθη
γητάς των, εμποδίζονται ύπό άλλων 
φοιτητών.

Οί "Αγιοι 'Απόστολοι, τό γνωστό γρα
φικό εκκλησάκι στο χώρο τής ’Αρχαίας 

'Αγοράς τών ’Αθηνών.

Διά τοϋ μέτρου τούτου θά άποδειχθή 
καί τίνες έκ τών φοιτητών είνε οΐ ύποκι- 
νοϋντες τά έκτροπα αυτά διαβήματα, έν 
όνόματι δήθεν όλων τών φοιτητών τής 
Φιλοσοφικής Σχολής, καί ούτω έπ’ αύτών 
θά έκσπάση ή δικαία τιμωρία καί τής 
Πρυτανείας καί τού Υπουργείου. ’Επί
σης, πιθανότατα θά ληφθή ώς μέτρον 
τιμωρίας κατά τών ταραχοποιών τελειό
φοιτων ή διακοπή τών εξετάσεων τής 
Φιλοσοφικής Σχολής έφ’ όσον συνεχισθή 
καί ή διακοπή τών μαθημάτων αύτής.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (2/3) 
1895

ΙΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ: ’Εκτός τών 
ολίγων κρουσμάτων εύλογίας έν τφ  
Δ' Άστυνομικώ Τμήματι, ύγεία σχετι- 
κώς έπικρατεΐ έν τη πόλει, καίτοι ό καιρός 
είναι λίαν εύμετάβλητος. Ίνφλουέντζα 
(σημ. 1975: γρ ίππη) κατά τάς διαβε
βαιώσεις τών άστυιάτρών δέν ύπάρχει 
ένταϋθα, ώς άνακριβώς έγράφη εϊς πρωϊ- 
νάς συναδέλφους.

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ: 01 φοιτηταί τής Φι
λοσοφικής Σχολής, λαβόντες γνώσιν τών 
αποφάσεων τοϋ κ. ύπουργοΰ τής Παι
δείας ότι, έάν έξακολουθήση ή απεργία, 
θά κλεισθή άφεύκτως ή Σχολή των έπί Ιν 
έξάμηνον, καθ’ ό δέν θά έπιτρέπεται ούτε 
είς τούς τελειόφοιτους όπως δίδωσιν έξετά- 
σεις, άπεφάσισαν, ώς έπληροφορήθημεν, 
νά προσέλθουν τήν έρχομένην Δευτέραν 
εις τάς παραδόσεις των καί νά περιορι-

σθοϋν μόνον είς μίαν παράκλησιν πρός 
τήν οίκείαν Σχολήν, ΐνα έγκρίνη πάλιν 
τόν κ. Οίκονόμου ώς καθηγητήν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (3/3) 1895

Κατά τάς άπογραφικάς σημειώσεις 
τής Αστυνομίας ’Αθηνών, είς 15.000 αν
θρώπους δύνανται νά παράσχουν τρο
φήν τά μεγαλύτερα ξενοδοχεία ’Αθηνών 
καί Πειραιώς, καί 3.500 περίπου δύνανται 
νά εύρωσι κατοικίαν έν αύτοΐς καί κλί
νην. Ή  άπογραφή αυτή ένηργήθη χά- 
ριν τών προσεχών ’Ολυμπιακών ’Αγώ
νων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (4/3) 1895

Ή  φοιτήτρια τής Φιλοσοφικής Σχο
λής. θηρεσία Ροκά, ή τόσον ένεργόν μέ
ρος λαμβάνουσα είς τάς φοιτητικός δια
δηλώσεις, είνε ή ήρωίς τής ήμέρας. Τό 
όνομά της διασαλπίζεται ύπό τοϋ Τύ
που, ή «Έφημερίς τών Κυριών» μάλιστα 
τής άφιεροϊ ολόκληρον άρθρον παραι
νετικόν μέν, άλλ’ άδιάφορον — αγορά
ζει καί πυρπολεί φύλλα τής «Εστίας», 
ών άποδοκιμάζει τό περιεχόμενον, ζ η - . 
τωκραυγάζει ύπέρ τής απεργίας άπό τών 
Προπυλαίων τοϋ Πανεπιστημίου καί, 
άνασύρουσα Θαρραλέως τήν έσθήτα, 
προηγείται τής όμάδος τών φοιτητών 
έως τά ’Ανάκτορα. Δύο πράγματα τής 
λείπουν ακόμη, διά νά γίνη ένδοξος άνά 
τό Πανελλήνιον: Μία ’Ωδή τοϋ Σουρή
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ei$ του «Ρωμηόν» καί μία είκών τού Ά - 
θανασιάδου είς τό «Σκρίττ». Εντός τής 
έβδομάδος Θά γίνουν καί τά  δύο έλπί- 
ζομεν καί τότε δικαίως θά έπικληθή ή 
ενθουσιώδης φοιτήτρια: «Αϋρηλιανή Παρ
θένος τού ΓΤανετπστη μίου».

Μόνον είς ασεβής διαβάτης έτόλμησε 
χθες νά τής διαμφισβητήση τά ιερά δι
καιώματα, άτινα αί ττερί γυναικείας χει- 
ραφετήσεως ίδέαι τού συρμού τής παρέ- 
χουσι. Καθ’ ήν ώραν διήρχετο μετά των 
λοιπών φοιτητών τήν λεωφόρον Πανε
πιστημίου, μετ’ έκπλήξεως έρωτα ούτος 
άλλον διαβάτην:

— Ποιά είν’ αυτή ή γυναίκα μέσ’ 
στους άνδρες;

—Ή φοιτήτρια ή Ροκά.
— Δέν πιάνει τήν ρ ό κ α της, μόνον 

πήρε τους δρόμους αδερφέ, κορίτσι 
πράγμα!. . .

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ: Μετά τό χθεσινόν 
συλλαλητήριον, είς οΰδέν άπολήξαν, καί 
σήμερον έξηκολούθησεν ή «φυγοσπου- 
δία» τών φοιτητών τής Φιλοσοφικής 
Σχολής. ΕΙνε βέβαιον 0Tt υπάρχουν πολ
λοί φοιτηταί, οί όποιοι θέλουν νά μετά·' 
βουν είς τάς παραδόσεις αλλά, είτε διότι 
φοβούνται τούς λοιπούς συναδέλφους 
των τους Ιμμένοντας είς τήν απεργίαν, 
είτε διότι δέν θέλουν νά τούς δυσαρεστή- 
σουν διχογνωμούντες είς τό φανερόν, δέν 
έπραξαν τούτο. ‘Ως δ’ έπληροφορήθημεν 
θά συντάξουν αναφοράν πρός τόν κ. 
υπουργόν τής Παιδείας, είς τήν οποίαν 
θά καθιστώσι γνωστόν ότι δέν συμμε
ρίζονται τάς περί παραλύσεως τών μα
θημάτων γνώμας τών λοιπών συναδέλ
φων των, ΐνα μή, έάν τμχόν πρός παρά- 
δειγματισμόν κλεισθή ή Φιλοσοφική Σχο
λή, άπωλέσουν τήν εξαμηνίαν αυτών αδί

κως. Σήμερον ό κ. Πρύτανις, καλέσας 
είς τό γραφεϊον του τήν επιτροπήν τών 
φοιτητών, άνεκοίνωσε πρός αυτήν τό 
περιεχόμενον τού έγγράφου, δπερ έστει- 
λεν ό κ. υπουργός τής Παιδείας είς τήν 
Πρυτανείαν, εκτός δέ τούτου συνεβού- 
λευσεν αυτούς όπως μή έπιμένουν είς τήν 
απεργίαν, άλλά προσέλθουν είς τάς πα
ραδόσεις, διότι τό Ύπουργεΐον σκο
πεύει νά έπιβάλη αύστηράν τιμωρίαν.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΚΟΡΑΣΙΔΑ: Περί 
τήν μεσημβρίαν σήμερον, ό άντισυντα- 
γματάρχης κ. Στρούμπος κατεπλάκωσε, 
διά τού έν καλπασμώ τρέχοντος ίππου 
του, τήν δετή κόρην τού ώρολογοποιού 
κ. Νικολάεβιτς. Τά συμβάν άνηγγέλθη 
είς τό φρουραρχείον.

ΤΡΙΤΗ 28 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 
(9/4 καί 10/4) 1895

ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑ-ΓΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ : 
Χθές, τήν 9ην ώραν μ.μ., έξερράγη με
γάλη πυρκαϊά έν Πειραιεϊ, είς τόν παρά 
οδόν Πλούτωνος κείμενον άτμόμυλον τού 
Κ. Παναγιωτοπούλου. Τήν 8 καί 50 
ακριβώς έργάται τινές τού άτμομύλου 
Σεφερλή, διερχόμενοι έκείθεν, παρετήρη- 
σαν μικράν τινα λάμψιν έξερχομένην έκ 
τών παραθύρων τού άτμομύλου Πανα- 
γιωτοπούλου κατά διαλείμματα. Οί Ιρ- 
γάται ούτοι, έπιστρέψαντες είς τόν άτμό
μυλον τού Σεφερλή, ειδοποίησαν καί 
τούς λοιπούς έργάτας, οΐτινες πάραυτα 
έξήλθον τοΰ καταστήματος καί διηυθύν- 
θησαν πρός τόν μεγάλον άτμόμυλον, 
Παναγιωτοπούλου. ’Εν τή όδώ, όμως, 
συνηντήθησαν μετά τών έξελθόντων έκ 
τού καταστήματος έντρομων φυλάκων,

οΐτινες έσπευδον νά είδοποιήσωσι τόν 
έν Πειραιεϊ πυροσβεστικόν λόχον, άγ- 
γέλλοντες συγχρόνως είς τους διαβάτας 
τό δυστύχημα. Έν τώ μεταξύ, έκ τών 

•πέριξ καταστημάτων έρρίφθησαν πολλοί 
πυροβολισμοί, οΐ δέ κώδωνες τών εκκλη
σιών έσήμαινον τόν κίνδυνον. Τό πλή
θος έσπευδε άθρόον πρός τόν τόπον τής 
πυρκαϊάς έξ όλων τών μερών τής πόλεως, 
πολλοί δέν έξήρχοντο έντρομοι έκ τών 
έκκλησιών, διευθυνόμενοι πρός τό μέγα 
εκείνο τετραόροφον οικοδόμημα τό όποιον 
έκαίετο ώς πυροτέχνημα.

"Αμα τή ένάρξει τής πυρκαϊάς πά
ραυτα έσπευσαν έπί τόπου οί άνδρες τοΰ 
πυροσβεστικού σταθμού Πειραιώς μέ μίαν 
αντλίαν, ήτις ούδέν ήδύνατο νά έπιφέρη 
άποτέλεσμα μόνη, καίτοι οί μετ’ αύτής 
πυροσβέσται είργάζοντο δραστηρίως. 
Μετ’ ολίγον κατέφτασαν 2 Ρωσσικαί αν
τλία! καί έκ τοΰ θωρηκτού «"Υδρα» μετ’ 
άγήματος ναυτών καί τινων αξιωματι
κών. Τήν 10 1/2 ώραν τής νυκτός έφθα- 
σεν έξ ’Αθηνών μία πυροσβεστική αν
τλία μετά πυροσβεστικού άποσπάσμα- 
τος περί τήν 11ην δέ κατήλθε καί έτέρα 
τοιαύτη. Έ πί τόπου έφθασαν οί άστυ- 
νομικοί Πειραιώς, οΐτινες ήσχολήθησαν 
είς τήν άπό τού τόπου τοΰ πυρός άπο- 
μάκρυνσιν τού παρισταμένου πλήθους. 
Κατά τήν αυτήν δέ ώραν κατήλθεν έξ ’Α
θηνών καί ό διευθυντής τής ’Αστυνομίας.

Μέχρι τής 4ης πρωινής ώρας ή πυρ- 
καϊά έξηκολούθησεν, έπιφέρουσα τά κατα- 
στρεπτικώτατα αύτής αποτελέσματα. 
Τή άόκνω όμως έργασία τών Ελλήνων 
καί Ρώσσων ναυτών καί τών ήμετέρων 
πυροσβεστών, τήν 4 1/2 είχε περιορισθή 
τό πΰρ, δπερ μέχρι τής 10ης τής σήμερον 
έξηκολούθει ΰποβόσκον.
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ΠΕΜΠΤΗ 30 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 
ΜΑΡΤΙΟΥ (11/4 καί 12/4) 1895

ΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: Διά 
νά εύκολυνθή καί ό πτωχό? λαός προ? 
αγοράν αμνών κατά τό Πάσχα, ό διευ
θυντή? τή? Αστυνομία? μετά τοϋ αγρο
τικού αστυνόμου, κ. Σκωτίδου, έπέτρεψαν 
νά είσέλθουν έξωθεν ποίμνια καί ώρισαν 
τά μέρη εί? & θά σταθμεύουν μέχρι τή? 
Κυριακή? τοϋ Πάσχα. Τά μέρη ταυτα θά 
εΐνε ή Δραπετζώνα έν Πειραιεϊ καί τά 
άνωθι τού Πολυγώνου Τουρκοβούνια 
έν Άθήναι?. Πλατεΐαι δέ εί? ά? θά σταθ
μεύουν αϋριον καί μεθαύριον τά ποίμνια 
ώρίσθησαν ή όπισθεν τού Πολυτεχνείου, 
ή πλατεία Κυριάκού, ή τοΰ_ Κουμουνδού- 
ρου, τή? ‘Αγία? Τριάδο?, τού Μακρυγιάν- 
νη καί τού Κολωνακίου. Έκεΐ, ύπό έπι- 
τήρησιν χωροφυλάκων καί αστυφυλάκων 
θά έλθουν καί θά σταθμεύουν τά ποίμνια. 
Μέχρι σήμερον είσήλθον έκ των άλλων 
έπαρχιών περί τά? 40 χιλ. αμνών.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 (13) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1895

ΝΟΣΤΙΜΩΤΑΤΗ ΰπόθεσι? έξετυλίχθη 
προχθέ? εί? τό Πρωτοδικεΐον: Γραϊα μεσί- 
τρια γάμων, κατά τήν δήλωσίν τη?, ένή- 
γαγε κύριόν τινα όχι πρό πολλοΰ νυμ- 
φευθέντα, επί τω λόγω ότι δέν έπλήρω- 
σεν εί? αυτήν τά συμφωνηθέντα μεσιτικά 
ανάλογα πρό? τήν προίκα τή? νύμ
φη?. Τό δικαστήριον έζήτησεν αποδεί
ξει?, ών ή γραία έστερεΐτο, όθεν έπεβλήθη 
όρκο? εί? τόν έναγόμενον, τόν όποιον 
δέν έδίσταζε νά λάβη έκεϊνο?. ’Εν τούτοι? 
ή γραία διεμαρτύρετο καί πάλιν κραυ- 
γάζουσα υπέρ των λίαν άμφιβόλων δι
καιωμάτων τη?. Ό  πρόεδρο? τότε ήνα- 
γκάσθη νά τή? παρατηρήση ότι. . . έχει 
μεγάλην γλώσσαν. Καί έκείνη μετά πολ
λή? έτοιμότητο?:

— Ναί, κύριε πρόεδρε, μά αύτή ή 
γλώσσα εΐνε πού έκανε τόσα συμπεθε- 
ρειά I

Εί? δέ τόν παρατηρήσαντα ότι καλά 
θά έκαμνε νά φροντίζη όχι διά τά ξένα 
κορίτσια, άλλά διά τά ίδικά τη?, άφοΰ 
έχει τρία άνύπανδρα, ή μεσίτρια:

— Εγώ, κύριε, έργάζομαι γιά  τήν κοι
νωνία I

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΜΑΞΗΛΑΤΩΝ:

Φαίνεται ότι δέν θά λήξη όμαλώ? τό ζή
τημα των άμαξηλατών, οίτινε? κατ’ ού- 
δένα τρόπον στέργουσι νά άναρτήσωσι 
τά σακκίδια έστω καί έπί δύο - τρεΐ? ή- 
μέρα?. Έκτο? τού ότι θά γίνωσι, λέγουν, 
καταγέλαστοι, θά ΰποβληθώσιν εί? έξοδα 
1.000 περίπου δραχμών άδίκω?, διότι ή 
διάταξι? δέν θά έφαρμοσθή κατόπιν. Ό  
διευθυντή? τή? ’Αστυνομία?, όμω?, κ. 
Μπαϊρακτάρη?, έπιμένει ε!? τήν έπί μίαν 
μέν ήμέραν έφαρμογήν τή? διατάξεω? καί 
διά τούτο λίαν προσέχω? θά έναγάγη 
τοϋ? άμαξηλάτα? εί? τό Πταισματοδικεΐ- 
ον. Ά φ’ Ιτέρου, οί άμαξηλάται έπέδωκαν 
μήνυσιν εί? τήν Εισαγγελίαν καθ’ ένό? 
άστύνόμου, όστι? είσελθών εί? τήν γενι
κήν αύτών συνέλευσιν ΰβρισεν αΰτοΰ? 
καί τόν πρόεδρόν των.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2 (14) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
1895.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΙ καθ’ έκάστην, δυστυ
χώ?, ύπό Ελλήνων ήθοποιών καταχρή-

σει?, ά? μετά λύπη? σημειούμεν. Προκη
ρύσσονται παραστάσει? πότε πρό? τιμήν 
τών φοιτητών, πότε υπέρ τή? έθνική? 
εορτή? ώ? ή χθεσινή πωλούνται καί ει
σιτήρια, στέλλονται τοιαΰτα εί? ώρισμένα 
πρόσωπα παρ’ ών είσπράττονται τά 
χρήματα, καί έπειτα τό θέατρον εί? ό 
προσέρχονται οί θεαταί τήν έσπέραν 
εΐνε κλεισμένον, δέν εϋρίσκεται δέ ό υπεύ
θυνο? ποτέ, διότι εΐνε άγνωστοι οί προ- 
κηρύσσοντε? τά? παραστάσει? ταύτα?. 
Πρέπει, φρονούμεν, ή ’Αστυνομία νά 
έπέμβη καί σταματήση τήν διά τού θεά
τρου πρωτοφανή ταύτην λωποδυσίαν. 
‘Υπάρχει άστυνομική διάταξι?, καθ’ ήν 
οΰδεί? δύναται νά έπιχειρήση θεατρικήν 
παράστασιν άνευ τή? άδεια? τή? ’Αστυ
νομία?. Καί άφοϋ υπάρχει τοιαύτη διά- 
ταξι?, ά? έφαρμοσθή καί ά? ζητώνται έγ- 
γυήσει? παρά τών πλανοδίων τούτων 
καί αύτοχειροτονήτων ήθοποιών.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8 (20) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1895

ΔΥΟ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΝ: Συνελήφθησαν ΰπό τού άστυ- 
νόμου κ. Σταΐκου καί ώδηγήθησαν εί? τήν 
’Αστυνομίαν οί Γεώργ. Μωραΐτη? καί 
Γ. Ζάβαλη?, οίτινε? ήσαν πράκτορε? μι
κρά? εταιρεία?, ήτι? διά τή? μεθόδου τών 
έπισκεπτηρίων πασχούση? οικογένεια? 
έλάμβανον χρήματα παρά διαφόρων οι
κογενειών. Ή μέθοδο? αΰτη, περί ή? 
καί άλλοτε έγγράφομεν, συνίσταται εί? 
τούτο ότι οί έπιτήδειοι κλέπται έκτυποΰ- 
σιν έπισκεπτήρια έφ’ ών άναγράφεται 
τό όνομα τή? πασχούση? οικογένεια? καί 
ό άριθμά? τή? οικογένεια? αύτή?. Οί 
πράκτορε? μεταβαίνουσιν εί? διαφόρου? 
φιλευσπλάχνου? κυρία? καί ή λαμβάνου- 
σιν άπ’ εύθεία? χρήματα ή παραπέμπουσι 
αύτά? εί? τήν οικογένειαν ήτι? διατελεΐ 
έν γνώσειτού πράγματο?. Τά? είσπράξει? 
τή? πασχούση? οικογένεια? διανέμονται 
οί μέτοχοι· έπί τών έπισκεπτηρίων φέ
ρονται ένίοτε καί ύπογραφαί πλασταί 
γνωστών κυριών τή? πρωτευούση?, αϊ- 
τινε? συνιστώσι, δήθεν, τήν οικογέ
νειαν.

Παλαιό σπίτι στην ’Αθήνα, από 
τά χαρακτηριστικότερα τοϋ παρελ

θόντος αιώνος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 (21) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1895

ΤΑΡΑΞΙΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ : Άνακοινοΰ- 
σιν ήμιν έκ Πειραιώ?, ότι ή όδό? ή παρά 
τόν λιμένα τών ‘Αλών όπου κεϊνται τά 
λεμονοπωλεΐα, παρουσιάζει πρό πολλών 
ήμερών θέαμα έλεεινόν. "Ανθρωποι τή? 
χειροτέρα? ϋποστάθμη?, άγνωστον ύπό 
τινων ύποκινούμενοι πρό? βλάβην τών 
πέριξ οίνοπωλών καί καφεπωλών, ρί- 
πτουσι έπί τών διαβατών λεμόνια σά
πια εί? τοιοΰτον σημεϊον, ώστε ή όδό? 
έγεινε άδιάβατο? πλέον. Χάριν τή? τά- 
ξεω? συνιστώμεν εί? τόν άστυνόμον νά 
σωφρονίση τού? ταραξία? τού? ύποκι- 
νούντα? αύτού? πρίν συμβώσι ταραχαί 
έκ τού έρεθισμού τών πέριξ τή? οδού 
καταστη ματαρχών.

ΤΡΙΤΗ 11 (23) ΑΠΡΙΛΙΟΥ1895

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ύπό τών οργάνων τού 
Β' άστυνομικού τμήματο? ήτοι τή? συ
νοικία? Ρόμβη? λωποδύτη? πρωτότυπο? 
έκ Πελοποννήσου καταγόμενο? καί ονο
μαζόμενο? ’Αθανάσιο? Άθανασιάδη?. ‘Ο 
άνήρ, κατά τήν ώραν τή? συλλήψεω?, 
έφερε κομψοτάτην περιβολήν, παν άλλο 
μαρτυρούσαν ή τά? λωποδυτικά? ιδιό
τητά? του. Έν τούτοι?, άπεκαλύφθησαν 
οί πολυάριθμοι άθλοι αύτού, οίτινε? συνί- 
στανται εί? τήν ύπεξαίρεσιν διαφόρων 
σκευών χάλκινων, καραβανών, ταψιών, 
κατσαρολών καί λοιπών, διά μεθόδου 
έπιτηδειοτάτη?: Άφοΰ έμάνθανεν ό άν
θρωπο? τίνε? έκ τή? γειτονία? είχον στείλη 
εί? τού? φούρνου? ψητά ή γλυκίσματα 
έντό? σκευών χάλκινων, έζήτει κατόπιν 
ταύτα, άποστέλλων τά  ψηστικά εί? τόν 
φούρναρην διά τινο? άγυιόπαιδο?, ώ? έκ 
μέρου? δήθεν τή? οίκογενεία? εί? ήν άνή- 
κον. Καί άφοΰ παρελάμβανε ταύτα, έτρέ- 
φετο μέν διά τού περιεχομένου, έπέζη δέ 
διά τού περιέχοντο?, τό όποιον έπώ- 
λει! Καί δέν είνε ολίγοι οί άπομείναντε? 
χωρί? ψητόν καί χωρί? καραβάναν συγ- 
χρόνω?, ώ? άπεδείχθη έκ τών άστυνομι- 
κών έρευνών.

Ούχ ήττον καί όσοι τυχόν άπώλεσαν 
τοιαΰτα καί άγνοοϋσιν έτι άκριβώ? τήν 
αιτίαν τή? άπωλεία?, ά? μεταβώσιν εί? 
τό Β' ’Αστυνομικόν Τμήμα νά γνωρίσωσι 
τόν περίκομψον καραβανοφάγον.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 (28) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1895 

ΑΙ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΑΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

Ένω ή χθεσινή ήμέρα παρήλθεν έν πάση 
τάξει καί ήσυχία μέ όλα? τά? έκδηλώσει?, 
ή νΰξ έπέπρωτο νά παράσχη θέαμα άνά- 
ξιον έλευθέρων καί εύνοουμένων πολι
τών. Είχε παρέλθει τό μεσονύκτιον, ότε 
όμά? Δηλιγιαννικών φέρουσα σανίδα? καί 
ρόπαλα, τά? όποια? άφήρεσε παρά τινο? 
άνεγειρομένη? οικία?, διήλθεν πρώτον κά
τωθι τού ’Ανακτόρου τού Διαδόχου καί 
έξεβίασε τήν φρουράν κατά τό λέγειν του 
άξιωματικοΰ τή? περιπολία?. Ό ταν δέ ή 
έφιππο? περιπολία διέταξεν αύτού? νά 
διαλυθούν, άνέστησαν διά τών ράβδων 
καί τών σανίδων. Έκεΐθεν κατηυθύνθησαν 
πρό? τά γραφεία τή? «Έφημερίδο?» καί 
διά λίθων έθραυσαν τά? ύέλου? τών παρα
θύρων. Οί έντό? τού έκλογικού σαλονιού 
ήσαν έτοιμοι νά πυροβολήσουν κατά τών
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ
βανδάλων, άλλ’ ευτυχώ; συνεκράτησεν 
αυτούς ό κ. Γιαννόπουλος. ‘Η έφιππο;, 
περιπολία ήκολούθει αυτού;, άλλ’ ήδυ- 
νάτει νά τού; διαλύση.

Τά αυτά Ιπραξαν καί κατά τη ; οίκία; 
τοϋ κ. Ράλλη ρίψαντε; λίθου; κατά των 
παραθύρων. Εύτυχώ; καί οί άνθρωποι 
τού κ. Ράλλη συνεκρατήθησαν, άλλω; θά 
είχομεν θλιβερώτατα συμβάντα, καί άν 
μή έσπευδον αί περιπολίαι καί μετά κό
που άπεμάκρυνον τού; έπιδρομεΐ;. Τά 
αύτά άπεπειράθησαν καί κατά τού ’Ανε
ξαρτήτου ’Εκλογικού Κέντρου, άλλ’ οί 
Ιππεϊ; τού; έπρόλαβαν. Εντεύθεν, κα- 
τηυθύνθησαν εί; τήν οδόν Αίολου. Έκτύ- 
πων τά; σανίδα; έπί των σιδηροφρά- 
κτων θυρών των καταστημάτων καί των 
παραθύρων καί άπετέλουν δαιμονιώδη 
Θόρυβον, ένώ ή ώρα ήτο 1 */2 μετά τό 
μεσονύκτιον. Ήναγκάσθησαν τότε συγ- 
κεντρωθεϊσαι αί έφιπποι περιπολίαι νά 
τού; διαλύσουν.

— Διαλυθήτε, είνε ή ώρα περασμένη, 
τοϊ; έλεγον οί άξιωματικοί.

— Δέν φεύγουμε. Κορδόναρο;!», άπήν- 
των εκείνοι.

— Διαλυθήτε ήσύχω;.
— Θά κάνουμε δ,τι θέλουμε. Κορδονά- 

ρος!
—ΈπελάσατεΙ», διατάσσει τότε ό πε

ριπολάρχη; τού; ίππεί;.
Οί Ιξηγριωμένοι Κορδονικοί, σπεύ- 

δοντε; τότε, συνεκεντρώθησαν εί; τό 
εκλογικόν σαλόνι των κυρίων Σούτσου 
καί Μουτσοπούλου κι’ έκεϊθεν επιτίθεν
ται διά λίθων κατά των ίππέων. Τραυ
ματίζεται εί; ίππεύ; καί πίπτει τού ίππου 
εκτάδην έπί τη; οδού. “Αλλο; τραυματί
ζεται έλαφρότερον. Τό αίμα έρρευσε. Δυό

άλλοι ίππεί; πίπτουν των ίππων. Εί; 
άξιωματικό; τού πυροβολικού ό κ. Πα- 
ξιμάδη; τραυματίζεται διά λίθου κατά 
τήν παρειάν. Τρεΐ; πυροβολισμοί ρί- 
πτονται κατά των άλλων ίππέων. Οί 
ίπποι φεύγουν δρομαίοι άνευ των άνα- 
βατών. Ένό; άξιωματικοΰ πίπτει ό π ί
λο;. Έπελαύνουν τότε άλλαι έφιπποι πε- 
ριπολίαι. Οί ίππεί; βλέποντε; τήν άγρίαν 
έπίθεσιν ήσαν έτοιμοι νά πυροβολήσουν. 
Οί Κορδονικοί τρέπονται εί; φυγήν άνά 
μέσον τη; ’Αγορά;. Έν ριπή οφθαλμού 
έκενώθη τό έκλογικόν των σαλόνι.

Μετ’ ολίγον κατέφθασεν έκεΐ ό κ. 
Μπαϊρακτάρη;.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (4 ΜΑΨΟΥ) 
1895

ΤΡΕΙΣ ΕΥΛΟΓΙΩΝΤΕΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ : 
Εί; τό κέντρον στρατιωτική; ζώνη; σχη- 
ματισθείση; πρό των γραφείων μα;, εύ- 
ρίσκετο έκτάδην άεργο; άνθρωπο;, εΐ; 
οΐκτράν κατάστασιν έχων τό πρόσωπον 
καί ολόκληρον τό σώμα αύτοΰ. ’Ήτο 
εύλογιών δστι; άφ’ οΰ έκαμε τόν περίπα
τόν του εί; τά; διαφόρου; κεντρικά; οδού; 
κατέπεσεν έπί ένό; πεζοδρομίου τή ; οδού 
Σταδίου. ’Εκεί εύρον αύτόν άστυφύλακε; 
καί μεταφέρουν εί; τόν κήπον τού Κλαυθ- 
μώνο; μέχρι; ότου έφθασεν ή άμαξα τών 
εύλογιώντων ήτι; μετέφερεν αύτόν εί; 
τό Νοσοκομεϊον «Παγκράτι».

Έκτό; τούτου δύο έτεροι εύλογιώντε;, 
μήτηρ καί υίό;, ή Κυριακούλα Σημαντήρα 
μετά τού υιού τη; Γεωργίου, προσβλη- 
θέντε;, έξ εύλογία; καί νομίσαντε; ότι τό 
νοσοκομεϊον «Παγκράτι» είνε καλλίτερου 
τού Κανθάρου, ήλθον πεζή μόνοι έκ Πει
ραιώς εί; ’Αθήνα; καί μετέβησαν εί; τό 
είρημένον νοσοκομεϊον.

ΤΡΙΤΗ 16 (28) ΜΑΨΟΥ 1895.

ΤΥΧΑΙΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ. Κατά τήν 
σημερινήν συνεδρίασιν τή; Βουλή; τυ
χαίου δυστύχημα συνέβη εί; τινα πρώην 
οίνοπώλην Άθ. Μιχαλόπουλον εί; τόν 
διάδρομον. Εί; κλητήρ γέρων, κρατών 
μικρόν μαχαιρίδιον διά τήν άπόξησιν 
τών μηλυβδοκονδυλίων έσπευσε νά έξέλθη 
τή; βιβλιοθήκης, συναντά δέ εί; τόν διά
δρομον τόν Άθ. Μιχαλόπουλον καί άκου- 
σίω; τραυματίζει αύτόν κατά τήν όσφυα- 
κήν χώραν. Ό  τραυματισθεί; μετηνέχθη 
εί; τό πολιτικόν νοσοκομείου.

^ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ: Δυστυ
χώ ; ή εύλογία μεθ’ δλα τά μέτρα τή; 
Αστυνομίας, καί τήν έπήρειαν τή; θερμό- 
τητο; δέν έξέλιπε. Τούναντίον σήμερον 
παρετηρήθησαν πολλά κρούσματα εί; 
διαφόρου; συνοικία;. Έν έπί τή; οδού 
Οικονόμου, τρία δέ εί; Βάθειαν άπέναντι 
τή; Θ' Σχολή; τών Θηλέων. Έκ τών 
προσβληθέντων δέ άπέθανον χθέ; τήν 
έσπέραν καί σήμερον ή Αικατερίνη Ντρέου 
έτών 22 έξ αίμορραγική; εύλογία;, ’Α
σημίνα Ντέμου ηλικία; 7 έτών καί έν Καν- 
Θάρω εί; Μαυρομάτη;.

Έν Πειραιεϊ δμω; ή νόσο; εύρίσκεται 
έν μεγίστη ύφέσει.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΨΟΥ (2 ΙΟΥΝΙΟΥ) 
1895

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ τό κυνήγιον κατά 
τού; θερινού; μήνα;; Άπατάσθε!

Έντό; τών ’Αθηνών, έξωθεν αύτή; τή; 
Διευθύνσεω; τή; ’Αστυνομίας, άγυιόπαι- 
δε; έξασκούνται εί; τήν εύθυβολίαν διά 
τών γνωστών έλαστικών, έναντίον τών 
άτυχών σπουργιτών, οΐτινε; φωλεύου- 
σιν εί; τά έρημικά δένδρα τού ποτέ κή
που τού κλαυθμώνο;. . .

ΠΕΜΠΤΗ 1 (13) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 (14) 
ΙΟΥΝΙΟΥ 1895.

ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ ΑΣΥΛΟΥ: ’Απίστευτο; 
είνε ή χθέ; τήν νύκτα λαβοΰσα χώραν 
παράβασι; άσυλου ύπό πολιτών καί 
ένό;_ λοχίου, έν μέσαι; ΆΘήναι; έπί τή; 
όδοΰ Σκουφά. Τήν 10 μ.μ. ώραν οί πο- 
λΐται Έπαμ. Ζαγκούρογλου;, Κ. Χατζη- 
σταματίου, Β. Μανιδάκη; καί εί; λοχία; 
Γεράσιμο; όνόματι, μεταβάντε; εί; τήν έπί 
τή; είρημένη; οδού οικίαν τού Δημ. Φι- 
λιππακοπούλου, είσήλθον εί; αύτήν διά 
τή; βία; καί έπετέθησαν κατά τού οικο
δεσπότου δν έκλεισαν έν έτέρω δωματίω 
μετά τή; συζύγου του δπω; διαπράξωσι 
κλοπήν. Οί σύζυγοι ήρχισαν νά φωνά- 
ζουσι γοερώ;, έξήλθον δέ δΓ έτέρα; θύρα; 
καί δτε εύρίσκοντο εί; τήν όδόν ό οικο
δεσπότη; έπυροβόλησε δπω; είδοποιήση 
τήν περίπολον. ’Αστυφύλακες καί στρα- 
τιώται σπεύσαντε; συνέλαβον τινα; τών 
παραβιαστών τούτων.

ΠΕΜΠΤΗ 8 (20) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 
(21) ΙΟΥΝΙΟΥ 1895

Εύρίσκεται εί; τήν ’Αστυνομίαν νεά- 
νι; μόλις 14έτι;, εύειδή;, μικρού αναστή
ματος, ξανθή, μέ ζωηροτάτου; όφθαλ- 
μούς, ή όποία διαρκώ; έχει τό μειδίαμα 
εί; τά  χείλη. Δέν γνωρίζομεν πού τήν

Κάτω: Ό  παρθενώνας και τά ’Οθωμανικά κτίσματα επάνω στην 'Ακρόπολη. Λιθο
γραφία τοϋ Dodivell ( ’Αρχές 19ου αΐώνος). ’Απέναντι: Ή  περιοχή τοϋ 'Ιλισόν μέ τις 

στήλες τοϋ ' Ολυμπίου Δ ιός.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ

άνεύρεν ή 'Αστυνομία. Άλλ’ έκεϊνο, τό 
όποιον αναγκάζει τινά νά σκεφθή καί νά 
κρίνη περί τής ήθικής πορώσεως ή όποια 
ύπεισέδυσεν εις στρώματά τινα τής κοι
νωνίας, καί εις εκείνα άκριβώς όπου ή 
αιδώς ένυπήρχεν άκμαία μέχρι τοϋδε, είνε 
ή επιθυμία την όποιαν έξέφρασε πρός 
τόν Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ή νεά- 
νις αΰτη.

Δεν τολμά τις νά πιστεύη τήν έξα- 
χρείωσιν, φθάσασαν είς τοιοϋτον βαθμόν- 
άλλ’ όταν άκούση ότι μία κόρη 14 ετών 
ζητεί ν’ άφεθή ελεύθερα όπως ρκρθή εις 
τήν διαφθοράν, καί ότι κατ’ οΰδέν ισ
χύουν αί συμβολαί τού κ. Διευθυντοϋ, 
αί έπί δύο ημέρας άποτειμόμεναι ήδη εις 
τήν νεάνιδα αυτήν, ότι ούδεμίαν δίδει 
προσοχήν εις τάς παροτρύνσεις όπως 
ζητήση ηθικόν στάδιον, τοποθετουμένη 
εις καμμίαν οικογένειαν ή εις κανέν φι
λανθρωπικόν κατάστημα, άλλ' έπιμόνως 
ζητεί νά άφεθή εις τήν οδόν τής άπω- 
λείας, τι δύναται νά ύποθέση πώς νά ψυ- 
χολογήση τις έπί τής ήθικής καταστά- 
σεως τοιούτων δντων;

Καί ό κ. Μπαϊρακτάρης εΰρίσκεται εις 
τήν θλιβερόν θέσιν, καθ’ ήν βλέπει ότι 
άδυνατεί καί αύτός νά σώση έν άνάπη- 
ρον πνευματικώς πλάσμα άπό τόν ηθι
κόν όλεθρον.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 
ΙΟΥΝΙΟΥ (5 ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ) 1895.

ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ:

‘Η διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας μας παρε- 
κάλεσε νά καταστήσωμεν γνωστόν εις 
όλους τούς ξενοδόχους, ότι άν θέλουν νά 
μή χάνωσι τά χρήματά των δέν πρέπει 
νά κάμνωσι πιστώσεις εις τούς άστυφύ- 
λακας, διότι κατάσχεσις τού μισθού των 
οπλιτών — καί οί άστυφύλακες δέ ώς γνω
στόν υπάγονται εις τήν τάξιν ταύτην— 
κατά τόν Νόμον δέν έπιτρέπεται.

"Αμα, λοιπόν, άστυφύλαξ τις φάγη 
καί σηκωθή νά φύγη χωρίς νά πληρώση 
ό ξενοδόχος οφείλει αύθημερόν νά καθι
στά γνωστόν τούτο εις τήν διεύθυνσιν 
τής ’Αστυνομίας παρά τής όποιας θά 
πληρώνεται τό όφειλόμενον αύτφ ποσόν, 
τιμωρουμένου καί τού άστυφύλακος. ’Εάν 
όμως, άφήση νά περάση ή ήμέρα χωρίς 
νά άναφερθή χάνει όλα του τά δικαιώ
ματα.

ΤΡΙΤΗ 4 (16) ΙΟΥΛΙΟΥ 1895

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
ΦΑΛΗΡΟΥ : Ένηργήθη έπιθεώρησις των 
έν Παλαιώ καί Νέερ Φαλήρω ξενοδοχείων 
υπό τού άστυχημικού κ. Κορνάρου, τών 
άστυιάτρων κ.κ. Φωτεινού καί Τσάλα καί 
τού άγροτικοΰ άστυνόμου κ. Σκοτίδου, 
τό συμπέρασμα δέ τούτης ύπεβλήθη εις 
τήν διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας. Κατά 
τήν έκθεσιν ταύτην, τό Μέγα Ξενοδοχεϊον 
Κακουριώτου καί τό ξενοδοχεϊον Στ. Στυ
λιανού (οικία Κεχαγιά) έν Νέω Φαλήρω, 
εΰρέθησαν άμεμπτα ΰπό πάσαν έποψιν.

Περί δέ τών λοιπών ξενοδοχείων ή έκθε- 
σις έχει ώς εξής :

‘Εστιατόριον «Edem Σαμπάετχου». Ρυ- 
παρότης μεχγειρείου καί μαγείρου- ή κα- 
θαριότης τών πενιχρών άλλως μεχγει- 
ρικών σκευών ήμελημένη. Χρήσις λίπους 
πρός καρύκευσιν. Κρέατα ολίγα, μεταξύ 
τών όποιων καί τινα (περί τήν μίαν 
όκάν) όδωδότα, έτινα καί άξηφανίσθη- 
σαν.

Εστιατόριον Γ. Τσερλεμεντέ. Μαγει- 
ρεΐον έν ρυπαρότητι καί άταξία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8 (20) ΙΟΥΛΙΟΥ 1895

ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ σύντομον τήν προσοχήν 
τής ’Αστυνομίας έπί τής χθεσινής άνη- 
θικότητος τών πυροτεχνημάτων τής 
πλατείας τού Συντάγματος. Πού ένόμι- 
σεν, ότι εύρίσκεται ό κ. πυροτέχνης διά 
νά καταπατή κατ’ εχύτόν τόν τρόπον τήν 
στοιχειωδεστέραν ήθικήν, παρουσιάζων 
πρό τών οφθαλμών χιλιάδων κόσμου 
τοιαύτα άποτρόπαια θεάματα; Μάς φαί
νεται πολύ τή άληθεία περίεργον, πώς 
ό έκεϊ φρουρών άστυφύλαξ δέν άντελήφθη 
έγκαίρως τού πράγματος καί δέν έσπευσε 
νά καταγγείλη τούτο εις τήν Διεύθυν- 
σ ιν!

Ημείς, μάλιστα, θά έπροΥείναμεν νά 
προσκληθή ό δράστης είς τήν ’Αστυνο
μίαν καί νά έπιτιμηθή, άν μή τιμωρηθή 
αυστηρότατα, διά νά μάθη άλλοτε πώς 
πρέπει νά φέρεται.
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«ΑΓΝΩΣΤΕΣ» ΗΡΩΪΔΕΣ ΤΗΣ Ε ΘΝΕ Γ Ε ΡΣΙ Α Σ

flOmNfl ΒΙΣΒΙΖΗ
«Φύσις προνομιούχος εις αρετήν και τόλμην καί συγκροτημένη εις προσωπικό

τητα έκπληκτικήν από μεγαλεϊον ήρωϊκόν καί αρχοντιάν Ελληνικήν, προεκάλει τον 
θαυμασμόν καί τήν έμπιστοσύνην όχι μόνον εις τούς ναύτας της καί τούς απλούς 
στρατιώτας των Ελληνικών σωμάτων τής Άνατ. Στερεάς, άλλα καί εις τούς ’Αρχη
γούς τούτων. . .».

ΑΝΑΜΕΣΑ στις Έλληνίδες πού βρέθη 
καν στην πρώτη γραμμή τοΰ αγώνα 
τής Λευτεριά?, κατά τή μεγάλη μα? 

έπανάστασι ξεχωρίζουν τρεις καπετάνισ
σες: Ή  Σπετσιώτισσα Μπουμπουλίνα, ή 
Μυκωνιάτισσα ΜαντώΜαυρογένους καί ή 
θρακιώτισσα Δόμνα Βισβίζη. Καί γιά τις 
δυο πρώτες έχουν γραφή αρκετά. Γιά τήν 
τρίτη όμως, τή Δόμνα πολύ λίγα είναι 
γνωστά. . .

Θά προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα στον 
περιωρισμένο χώρο πού μας παρέχεται 
νά παρουσιάσουμε τήν Ήρωΐδα τής Θρά
κης.

Ή Δόμνα σύμφωνα μέ τις πληροφο
ρίες τοΰ εκδότου τού λεξικού τής 'Ελλη
νικής Έπαναστάσεως Χρ. Στασινοπού- 
λου, γεννήθηκε στον Αίνο τής Θράκης στά 
1783 καί παντρέφτηκε στά 1808 μέ τόν 
συμπατριώτη της πλοίαρχο Χατζή -Άν- 
τώνη Βισβίζη, μέ τόν όποιον άπέκτησεν 
πεντε παιδιά. “Ηταν κόρη πλουσίου κτη- 
ματίου τής Θράκης, αλλά καί ό άνδρας 
της ήταν επίσης πλουσιώτατος. Δέν ήταν 
μόνον πλοίαρχος ήταν καί πλοιοκτή
της. Ό πω ς δέ γράφει στις «‘Ηρωΐδες τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως» ή Σωτηρία 
Άλιμπέρτη, μυήθηκε άπό τούς πρώτους 
στή Φιλική Εταιρεία. (Κατ’ άλλους όμως 
στις 5 Μαρτίου 1821). Πριν ακόμα κη- 
ρυχθή ή Έπανάστασις είχε προσφέρει 
πολλά χρήματα γιά  τούς σκοπούς της. 
Καί όταν ανήσυχη ή Δόμνα τού θύμιζε 
τά παιδιά του καί τοΰ παραπονέθηκε 
ότι ξόδευε τά πλούτη του ασυλλόγιστα, ό 
Καπετάν Άντώνης τής απαντούσε ότι: 
«Τά δ ί ν ε ι  γ ι ά  ν ά  χ τ ί σ τ η  τ ό  
χ ρ υ σ ό  π α λ ά τ ι  τ ή ς  ’Ε λ ε υ θ ε 
ρ ί ας » ! !  Τά λόγια του αύτά τού Κα
πετάν Άντώνη Βισβίζη αντικατοπτρί
ζουν μιά παράδοσι αιώνων τής θρακικής 
γενιάς πού τόν γέννησε καί τόν έθρεψε. 
Γιατί ή Αίνος —σήμερα ένα ασήμαντο

παραθαλάσσιο Τουρκοχώρι τής ’Ανα
τολικής Θράκης κοντά στις εκβολές τού 
"Εβρου — ήταν άπό τήν εποχή τοΰ 'Ο
μήρου, μιά ναυτική πολιτεία πού μέσ’ 
άπό τό κύλισμα τών αιώνων είχε δια
τηρήσει καί αναπτύξει ακμαιότατο, τό 
'Ελληνικό φρόνημα, σφικτά δεμένο μέ 
τή ναυτική δραστηριότητα. Άπόδειξις

Κάτω: Ή  Δόμνα Βισβίζη, ή Θρα- 
κιώτισσα καπετάνισσα, που ή συμ
βολή της στον άγώνα τοϋ 1821 
υπήρξε αποφασιστικής σημασίας. 
'Απέναντι: / /  Χαλκίδα, όπως ήταν 

στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

τό πλήθος τών καπεταναίων καί θαλασ
σομαχούν πού έδωσε στόν αγώνα τοΰ 21 
όπως ό Μαργαρίτης Χατζή Φρατζής Κού- 
ταβος, ό Χατζηεμμανουήλ Τέρογλου, ό 
Γιάννης Καραβέλης, ό στρατής Σκόρ- 
δος, ό Καπετάν Γιώργος Χούλιαρος, ό 
Γρήγορης Κομνηνοΰ, ό Βασίλης Χρι
στόφορου, ό Άγγελής ’Αργυρίου, ό Σα- 
ράντος Παπίνης, ό Μιχαήλ Πλόκας καί 
πολλοί άλλοι Αϊνϊτες άγωνισται τής 
’Ελευθερίας.

’Αλλά άς ξαναπιάσωμε τήν ιστορία 
μας. Κάποτε έφθασε τό μήνυμα τοΰ Με- < 
γάλου ξεσηκωμού στ’ άκρογυάλια τής 
Θράκης. Καί σέ λίγες μέρες, καθώς γρά
φει ό Σ. Τρικούπης στήν ίστορία του τά 
ξημερώματα τής 2 Μαίου 1821, 4 πλοία 
ψαριανά μέ άρχηγό τόν Γιαννίτση, κα
ταπλέουν στόν κόλπο τής Αίνου, βομ
βαρδίζουν τό τουρκικό κάστρο πού βρί
σκεται πάνω σ’ ένα ξερονήσι στό βάθος 
τοΰ κόλπου καί τή νύχτα κάνουν άπό- 
βασι στή στεριά καί κυριεύουν 24 κανό
νια πού- Θά τά μεταφέρουν έν συνεχεία 
στά Ταρά.

Αυτό περίμενε καί ό Καπετάν Άντώ- 
νης, φορτώνει στό καράβι του τήν «Κα
λομοίρα» μέ όσα χρήματα καί χρυσαφικά 
διέθετε, παίρνει τή γυναίκα του καί τά 
πέντε παιδιά του κΓ άνοίγεται στό πέ
λαγος έγκαταλείποντας σπίτι, κτήματα 
άλλά καί τήν γεννέτηρά του πού δέν ήταν i 
γραφτό νά ξαναντικρύση, αύτός ούτε ή 
Δόμνα.

Τό πλοίο τοΰ Βισβίζη είναι μπρίκι μέ 
16 κανόνια καί έχει πλήρωμα 140 λεβέν
τες. Διαθέτει άκόμα καί κάτι σπάνιο γιά 
τήν έποχή του: Μιά μεγάλη σάλλα πού
θά χρησιμεύση άργότερα σάν αίθουσα 
συνεδριάσεων τοΰ Άρείου Πάγου. Ή 
«Καλομοίρα» θά πάρη τό βάπτισμα τοΰ 
πυρός έξω άπό τό κάστρο τής “Ιμβρου 
όπου θά καταπλεύση μαζί μέ τά σπε-
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l τσιώτικα καράβια τού Γιαννίτση καί έν 
συνεχεία μαζί άλλα επτά ψαριανά ΰττό 
την αρχηγία τοϋ ’Αντιναυάρχου Γ. Σκαν
δάλη 0ά τραβήξη γιά  τό Θερμαϊκό όπου 
ύποστηρίζοντας την έπανάστασι τής 

| Χαλκιδικής θά συμμετάσχη στην αϊχμα- 
[ λωσία δύο τουρκικών καραβιών (μιας γα- 
[ λιώτας καί ενός μπρικιού). Μετά τήν άπο- 

τυχία τής έπαναστάσεως στή Χαλκιδική.

Ό  Βισβίζης παραλαμβάνει τό Σερραϊο 
αρχηγό τών Μακεδόνων επαναστατών 
Εμμανουήλ Παππά τό Δεκέμβριο τοϋ 21 
καί τραβάει γιά  τήν "Υδρα. Λίγες μέρες 
αργότερα όμως, ό Έμ. Παππάς πεθαί
νει στό ταξίδι άπ ’ τόν καϋμό του.

’Από τήν "Υδρα ό Βισβίζης τραβάει γιά 
τό Βόλο καί τό Τρικέρι όπου λαμβάνει 
διαταγή τής ’Επαναστατικής Κυβερνή- 
σεως, νά μπή επικεφαλής στολίσκου 3ο 
περίπου ιστιοφόρων καί νά τραβήξη γιά 
τόν Εΰβοϊκό Κόλπο υποστηρίζοντας τις 
επιχειρήσεις τοϋ Δημητρίου Ύψηλάντη, 
τοϋ Άνδρούτσου καί τοϋ Νικηταρά στήν 
’Ανατολική Ελλάδα «άπό θαλάσσης» 
καθώς άναφέρει ό ’Αντιπρόεδρος τοϋ Ά - 
ρείου Πάγου "Ανθιμος Γαζής, ό Καπετάν 
Άντώνης Βισβίζης έδρασε μέ τό στόλο 
του«. . . άπό τάς άρχάς ’Απριλίου μέχρι 
τέλους Ιουλίου 1822 μετά προθυμίας καί 
πίστεως, ώς οΰδείς άλλος, περιπλαίων 
άδιαλείπτως κατεπολέμησεν εις τήν Στυ- 
λίδα, Θερμοπύλας, Μύλους καί Βρυσά- 
κια Εύρίπου τά έχθρικά στρατόπεδα ρί- 
πτων άκαταπαύστως κανόνια μέ ίδια 
του πολεμοφόδια», Ό  Χατζη-Βισβίζης 
κράτησε τόν άποκλεισμό τής Εύβοιας 
μέ τά καράβια του, επτά μήνες κατά 
τά λεγάμενα ενός άλλου άγωνιστοΰ 
τοϋ γέρου Καρατάσου «βοήθησε τόν 
άγώνα μέ τά κανόνια καί τήν άνδρεία 
του περισσότερο άπό κάθε άλλον».

Σ’ όλους αύτούς τούς άγώνες, ή Δόμνα

βρισκόταν πάντα στό καράβι πιστή συν- 
τρόφισσα καί συμπολεμίστρια τοϋ άν- 
δρός της, μέ τόν όποιον μοιράζεται τούς 
κινδύνους άλλά καί τήν δόξα του.

ΚΑΠΟΤΕ όμως ήρθε ό θάνατος νά χωρί
ση τούς δυό συντρόφους. Στις 21 ’Ιου
λίου στήν άκρογιαλιά τής 'Αγίας Μα

ρίνας, κοντά στή Στυλίδα, καθώς ή «Κα
λομοίρα» χτυπούσε μέ τά κανόνια της 
τούς Τούρκους που δοκίμασαν νά επιτε
θούν εναντίον τών 'Ελλήνων στήν παρα
λία τής Ά γ. Μαρίνας, μέσα στήν άντάρα 
τής μάχης, ό Καπετάν Άντώνης έπεσε 
νεκρός. Γιά τό θάνατο τού Βισβίζη 
υπάρχει διχογνωμία. Άλλοι μέν ύποστη- 
ρίζουν ότι έπαθε συμφόρησι. Μερικοί 
όμως, μεταξύ τών όποιων ό Γραμματεύς 
τού Όδυσσέως Άνδρούτσου, Άντώνης 
Γεωργαντάς καί ό Κάρπος Παπαδόπου- 
λος, διατείνονται ότι ό Καπετάν Ά ντώ
νης δολοφονήθηκε άπό άνθρώπους τού 
Άρείου Πάγου επειδή οί τελευταίοι τού 
είχαν προτείνει νά σκοτώση τόν Όδυσ- 
σέα κι’ αύτός άντέκρουσε μέ άγανάκτησι 
τήν πρότασί τους.

"Οπως κι’ άν έχει τό πράγμα, ό Κα
πετάνιος τής «Καλομοίρας» έχει φύγει 
άπ ’ τή ζωή ενώ ή μάχη συνεχιζόταν. 
Καί τότε, φανερώθηκε περισσότερο άπό 
κάθε άλλη φορά ή παλληκαρίσια ψυχή 
τής Δόμνας. "Οπως γράφει τόσο παρα
στατικά ό Αδαμάντιος Ταμβακίδης (στά 
«Θρακικά» τού 1931 γιά  τή συμβολή τής 
Θράκης στήν Έπανάστασι τού 1821). 
«Θά έπερίμενε κανείς νά άποσυρθή πιά 
τό τολμηρό μπρίκι, γιά  νά πάη νά 
κλάψη τόν σκοτωμένο Καπετάνιο του. 
Ά λλ’ άν ό Καπετάνιος άπέθανεν, δέν 
έμεινε τό καράβι άκυβέρνητό. Ή Δόμνα, 
ή τολμηρή θρακιώτισσα γυναίκα τού 
Καπετάνιου που είχε πάρει πρό πολλοΰ 
τό βάπτισμα τοϋ ττυρός έπάνω στό καΐκι

τού Καπετάν Βισβίζη, άπ ’ τόν καιρό που 
βγάζοντας άπ’ τήν Αίνο συναντήθηκε 
ή «Καλομοίρα» μέ τά ψαριανά καράβια 
τού Καπετάν Γιαννίτση καί έλαβε μέρος 
στόν βομβαρδισμό τοϋ τουρκικού Φρου
ρίου τής Αίνου, βλέπει πώς δέν έχει και
ρόν νά χάνη κλαίοντας τόν άνδρα της.

Διατάσσει άμέσως νά μεταφέρουν τό 
νεκρό σώμα τοϋ άνδρός της, στό άμπάρι 
γιά  νά τόν κλάψουν τά παιδιά του καί 
αυτή μέ τόν ΰπαρχηγό τού πλοίου τόν
Καπετάν Σταυρή......... συνεχίζει τό έρ-
γον της». Ό  νεκρός καπετάνιος θά μετα- 
φερθή στήν άντικρυνή στεριά στήν Εύ
βοια, όπου καί θά θαφτή τήν επομένη 
πίσω άπό τό ίερό τής έκκλησίας τών 
Α γίων Αναργύρων στή Λιχάδα. Χά
ρις στά εύστοχα πυρά τών κανονιών τής 
«Καλομοίρας» πού συνέχιζαν τόν άγώνα 
διευθυνόμενα τώρα άπό τήν καπετάνισσα 
Δόμνα, οϊ Τούρκοι άποκρούστηκαν καί ό 
άρχηγός τους σκοτώθηκε. Οί Τούρκοι 
όμως έχουν φέρει πολύ στρατό καί οί 
δυνάμεις τού Άνδρούτσου καί τού Νι- 
κηταρά δέ φτάνουν γιά  νά τόν άντιμε- 
τωπίσουν.

"Ετσι τήν ίδια νύχτα οϊ "Ελληνες έγκα- 
ταλείπουν τήν Α γία  Μαρίνα διά θαλάσ
σης καί μεταφέρονται στίς άπέναντι άκτές 
τής Εύβοιας. Ά πό  δώ καί πέρα ή Καπε
τάνισσα Δόμνα Βισβίζη παίρνοντας τή 
διοίκησι τού Χαμένου συντρόφου της, 
συνεχίζοντας τήν έπανάστασι μέ τό κα
ράβι της περιπλέοντας τά  παράλια τής 
Εύβοιας. Ή  «Καλομοίρα» μεταφέρει πο
λεμοφόδια, πολιορκεί τήν Χαλκίδα καί 
βομβαρδίζει τά στενά κάθε φορά πού οί 
Τούρκοι κάνουν άπόπειρες νά περάσουν 
στή Στεριά. ’Ενώ βρισκόταν στή Λιχάδα, 
ή Δόμνα έλαβε διαταγή άπό τήν Κυβέρ- 
νησι νά τραβήξη γιά  τά Βρυσάκια τής 
Εύβοιας γιά νά ύποστηρίξη Ελληνική 

(Συνέχεια είς τήν σελ. 300)
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ΠΜΟνϊΧΠΟνΖΕΝ
Ή  κ ό λ α σ ι c τ ώ ν  ε κ τ ο π ι σ μ έ ν ω ν

Μέσα σ’ αυτό τό ψρικτό δεσμωτήριο 127.768 άνθρωποι 
άπό όλη την Ευρώπη βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τή 
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 'Η «βιο
μηχανία του θανάτου» μέ τους περίφημους φούρνους 

είναι ένα μεγάλο στίγμα του αίώνος μας.

ΟΥΤΕ σέ χίλια χρόνια δέν θά έχη 
ξεχάσει ό κόσμος αυτά τά εγκλή
ματα». ‘Η φράσις άυήκει στον κα

τηγορούμενο Κάνς Φράνκ. Τήν πρόφερε 
στό δικαστήριο τής Νυρεμβέργης καί 
άναφέρεται στην δολοφονία 11.000.000 
παιδιών, γυναικών καί άνδρών, μέσα στά 
λάγκερ. Ό  Φράνκ ήταν ό μόνος άπό τους 
κατηγορουμένους που παραδέχθηκε ότι 
γνώριζε τί συνέβαινε στά λάγκερ. Οί 
άλλοι άρνοϋνταν πεισματικά, ακόμη καί 
ό Γκαΐρινγκ πού τά δημιούργησε, ό Καλ- 
τενμπροϋννερ, πού τά διοικούσε καί ό 
Ζάυς - Έκβαρτ πού έστειλε έκεϊ τούς 
’Εβραίους καί τούς ‘Ολλανδούς αντάρ
τες. Ό  Γκαϊρινγκ υπερασπιζόταν μέ πεί
σμα τήν πολιτική τού Γ' Ράιχ, άλλά, όταν 
τού μιλούσαν γιά  τά  λάγκερ, απαντούσε: 
«Τά λάγκερ ήσαν ύπόθεσις τής Γκεστάπο. 
'Αγνοώ τί συνέβαινε έκεϊ».

Ό  Καλτενμπροΰννερ, ανώτατος διοι
κητής τού Κεντρικού Γ ραφείου ’Ασφα
λείας τού Ράιχ, άπό τό όποιο είχε άμεση 
έξάρτησι ή Γκεστάπο, ύποστήριζε ότι 
δέν είχε έπισκεφθή ποτέ κανένα λάγκερ. 
'Από ό,τι έλεγε, ήσαν συνήθη στρατό
πεδα συγκεντρώσεως. ’Αποδείχθηκε ότι 
έλεγε ψέματα σέ μιά άπό τίς πιό δραμα
τικές φράσεις τής δίκης, όταν έκλήθη ώς

’Αριστερά: Λυτή είναι ή εϊΰοδος τον τρο
μερού στρατοπέδου τοϋ Μαονντχάουζεν, 

όπως διατηρείται σήμερα.

μάρτυς ό Ισπανός Φρανθίσκο Μπόιξ, 
πρώην κρατούμενος στό Μαουτχάουζεν. 
Στό λάγκερ αύτό είχε έργασθή στήν φω
τογραφική ύπηρεσία τών Ές - Ές. Μέ 
κίνδυνο τής ζωής του, είχε τυπώσει με
ρικές άπό τις πιό χαρακτηριστικές φω
τογραφίες γιά λογαριασμό του, καί τίς 
είχε κρύψει. Τώρα τίς έδειξε στό δικα
στήριο.

Δύο άπό αύτές έδειχναν τόν Καλτεν- 
μπρούννερ στό έσωτερικό τού λάγκερ, 
μιά άλλη στήν Ά ππελλπλατς καί μιά 
άλλη στό λατομείο, τό φρικτότερο θέατρο 
τών σφαγών.

Ό  λοχαγός τών Έ ς-Έ ς  Τσόλλερ καί ό 
έπιλοχίας τών Ές - Ές Ναιντερμάγιερ_, 
πού ανήκαν καί οί δυό στήν φρουρά τού 
Μαουτχάουζεν, κατέθεσαν ότι ό Καλ- 
τενμπροϋννερ είχε έπιθεωρήσει πολλές 
φορές τό λάγκερ.

Ό  Καλτενμπρούννερ αναγκάσθηκε τέ
λος νά παραδεχθή ότι είχε πάει στό 
Μαουτχάουζεν, άλλά μόνο μιά φορά.

ΤΙ συνέβαινε, λοιπόν, στά λάγκερ; Για
τί κανείς άπό τούς ιεράρχες τού ναζισμού 
δέν ήθελε νά άποδεχθή τίς εύθάνες του 
σχετικά μέ τήν ΰπαρξί τους; Γιατί ούτε 
κάν ό Γκαϊρινγκ δέν τά  ύπεράσπισε μέ 
Ιδεολογικά προσχήματα; Γιατί δέν έπρεπε 
νά έχουν μείνει άποδεικτικά στοιχεία σχε
τικά μέ όσα τρομερά συνέβαιναν σέ αύτά;

Ό  Χίμμλερ έδινε σαφείς διαταγές: «Νά 
κάψετε όλα τά ντοκουμέντα, νά σκο
τώσετε όλους τούς κρατουμένους». ’Αρ
γότερα όμως άλλάζει γνώμη, διαπρα

γματεύεται τήν παράδοσΐ τους μέσω τού 
σουηδικού ’Ερυθρού Σταυρού καί γιά νά 
σώση τήν ζωή του, υπόσχεται νά σώση 
όσους κρατουμένους ήσαν άκόμη ζωντα
νοί. Ή  άντιφατική αύτή πολιτική προ- 
καλεΐ σύγχυσι στήν όργάνωσι τών Έ ς - 
"Ες. Μερικές δεκάδες χιλιάδες κρατούμενοι 
έπιζούν καί καταθέτουν ώς μάρτυρες. 
Μερικά ντοκουμέντα διασώζονται άπό 
τό θάρρος τών κρατουμένων: δεκατρία 
βιβλία νεκρών τού Μαουτχάουζεν, τού 
Έρνστ Μάρτιν, μερικά άλλα τού Χέρ- 
μαν Χόλφστατ, φωτογραφίες πού τρά
βηξε κρυφά ό πρώην κρατούμενος Κούρτ 
Τσάλουτ, μέ τήν βοήθεια τού λοχία τών 
'Ες - Έ ς Γιούτμαν.

Μέσα άπό τίς μαρτυρίες, τά  διασω- 
θέντα ντοκουμέντα καί τΙς καταθέσεις τών 
ίδιων τών δεσμοφυλάκων έγινε δυνατόν 
νά άνασυσταθή άπό τήν άρχή ώς τό τέ
λος ολόκληρη ή ιστορία τού Μαουτχά
ουζεν, πού ήταν τό κάτ’ εξοχήν πρό
τυπο λάγκερ.

Τό Μαουτχάουζεν είναι ένα χαριτω
μένο αύστριακό χωριά στήν καρδιά τής 
πλατείας κοιλάδος τού Δουνάβεως, κουρ
νιασμένο στήν γλώσσα πού βρίσκεται 
άπέναντι στήν βόρεια όχθη τού ποτα
μού, άκριβώς στήν συμβουλή του μέ τόν 
Ένς. Στά νώτα τού χωριού, γιά  νά τό 
προστατεύουν άπό τούς παγερούς βο
ρείους άνέμους, άπλώνεται μιά σειρά λό
φων, πού δέν ξεπερνούν σέ ύψος τά 500 
μέτρα. Στά σπλάχνα αύτών τών λόφων 
βρίσκονται πλούσια ορυχεία γρανίτη.
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Κάποτε οί Αυστριακοί έστρωναν τούς 
δρόμους των πόλεών τους μέ αυτές τΙς 
πέτρες.

"Οταν τον Μάρτιο τοϋ 1938 ό Χίτλερ 
ενσωμάτωσε τήν Αυστρία στό γερμανικό 
Γ' Ράιχ, ή διοίκησις των Ές - Ές άνα- 
ζήτησε μια περιοχή κατάλληλη για  λάγ- 
κερ. Λόγω των όρυχείων, επιλέγεται τό 
Μαουτχάουζεν.

Γιά έδρα τοϋ λάγκερ επιλέγουν τήν κο
ρυφή τοϋ πιό ύψηλού λόφου. Οί κρα
τούμενοι θά πρέπει νά βγάζουν τις πέ
τρες, νά τίς τετραγωνίζουν καί νά τίς μετα
φέρουν στήν ράχι τους ώς τήν κορυφή, 
ανεβαίνοντας μιά σκάλα άπό 186 σκα
λοπάτια, σκαμμένα σέ μιά πλευρά τοϋ 
ορυχείου, καί ύστερα ένα μονοπάτι στήν 
άκρη τοϋ γκρεμού, ώς ψηλά στον λόφο. 
Ή σκάλα θά όνομασθή «σκάλα τοϋ θανά
του», τό μονοπάτι «οδός τοϋ αίματος» 
καί ό γκρεμός «τοίχος των άλεξιπτωτι- 
στών», άπό τά θύματα που έρριχναν άπό 
έκεϊ οί Ές - Ές καί οί «κάπο».

Στό Μαουτχάουζεν έπικρατοΰσε ή χα
ρακτηριστική ίεραρχία των λάγκερ. Στήν 
κορυφή οί Ές - "Ες, οί υπεράνθρωποι, μέ 
δικαίωμα ζωής καί θανάτου έπάνω στούς 
σκλάβους. Κάτω άπό τούς "Ες - "Ες, κλέ
φτες, αρπαγές καί δολοφόνοι άποτελοΰν 
τήν κατώτερη ίεραρχία, τούς πληρωμέ
νους δολοφόνους των λάγκερ: Οί «κάπο» 
αύτοί έχουν τό δικαίωμα - ϋποχρέωσι 
νά κακοποιούν ανελέητα τούς άπλούς 
κρατουμένους, τους Εβραίους, τους Τσιγ
γάνους, τους παρτιζάνους καί τούς ανυ
πότακτους τής κατακτημένης Ευρώπης.

Σύμφωνα μέ αύτό τό οργανωμένο σχέ
διο, μόλις κατελήφθη ή Αύστρία, ή Γκε
στάπο έκτοπίζει στό Μαουτχάουζεν όλα 
τά στοιχεία τού αυστριακού ύποκόσμου. 
Περίπου 1.050 κατάδικοι άπό τίς φυλα
κές καί τά κάτεργα Θά άποτελέσουν τήν 
«Λέσχη των Ιδρυτικών μελών», όπως θά 
τούς ονομάσουν άργότερα, ειρωνικά. Αυ
τοί μεταφέρουν τίς πρώτες πέτρες, κτί
ζουν τά πρώτα παραπήγματα καί τά 
ζώνουν μέ συρματοπλέγματα, αύτοί μα

θαίνουν πρώτοι, στήν δική τους τήν ράχι, 
πώς θά πρέπει νά φερθούν ώς «κάπο» 
στούς άλλους κρατουμένους άν θέλουν 
νά διατηρήσουν τό αξίωμα μέ τά σχετικά 
προνόμια καί νά σώσουν τήν ζωή τους. 
Αύτοί, Θύματα καί ταυτόχρονα δεσμο
φύλακες, Θά φθάσουν στό χαμηλότερο 
σκαλοπάτι τής έξαχρειώσεως, μπροστά 
στό καθημερινό δίλημμα: σκότωσε, άν Θέ- 
λης νά έπιζήσης ή πέθανε.

Άργότερα, άκόμη καί πολιτικοί κρα
τούμενοι θά βρεθούν μπροστά στό ίδιο 
δίλημμα, νά πεθάνουν ή νά συνεργασθοΰν 
μέ τά  ”Ες - "Ες. Πολλοί θά προτιμήσουν νά 
πεθάνουν, άλλοι θά ϋποκύψουν.

Τό 1939 οί ναζιστικοί στρατοί άρχί- 
ζουν νά εισβάλλουν στήν Ευρώπη. Ε 
βραίοι, Τσιγγάνοι, Πολωνοί παρτι
ζάνοι, Τσεχοσλοβάκοι, Γάλλοι, Βέλγοι, 
‘Ολλανδοί, Νορβηγοί, Ρώσοι, δημοκρα
τικοί ‘Ισπανοί πού συνελήφθησαν στήν 
Γαλλία, Γιουγκοσλάβοι, "Ελληνες καί 
Ιταλοί έκτοπίζονται στό Μαουτχάου
ζεν·

Τό Μαουτχάουζεν δημιουργήθηκε τό 
1938 μέ 1.050 κρατουμένους καί λίγα 
παραπήγματα. Μέσα σέ 7 χρόνια ζωής, 
τό στρατόπεδο αύτό δέχεται παραπάνω 
άπό 150.000 έκτοπισμένους καί μετα
βάλλεται σέ ένα τεράστιο οχυρό, τό όποιο 
περιβάλλεται άπό τίς τρεις του πλευρές 
μέ ένα τείχος πλάτους 2 μέτρων καί ύψους, 
σέ μερικά σημεία, 8 μέτρων.

Τό 1940, σέ άπόστασι λίγων χιλιο
μέτρων άπό τήν κεντρική έδρατοΰ Μαουτ
χάουζεν, κοντά σέ άλλα ορυχεία, άνε- 
γείρεται^ τό κτίριο τής Όμάδος 'Εργα
σίας τού Γκοϋζεν. Ά πό τόν Απρίλιο τού 
1942, όταν στό Βερολίνο άποφασίζεται 
νά χρησιμοποιήσουν τούς κρατουμένους 
στήν πολεμική παραγωγή, σέ όλη τήν 
Αύστρία Ιδρύονται ‘Ομάδες ’Εργασίας 
κοντά σέ έργοστάσια. Οί πιό γνωστές 
είναι τού Έμπενζέε, τού Μέλκ, τού Λίντς 
καί τού Μαϊντλινγκ. Οί βιομηχανίες γιά 
τίς όποιες έργάζονται είναι ή Στάυρ, 
ή Μέσσερσμιτ καί ή Χάινκελ.

Οί έκτοπισμένοι πιστεύουν ότι έχουν 
σταλή στήν Γερμανία γιά νά δουλέψουν. 
Κανείς δέν ξέρει ότι είναι καταδικασμέ
νος σέ θάνατο. Οί έκτελέσεις δέν γίνονται 
στις διάφορες χώρες, γιατί ή δολοφονία 
δεκάδων χιλιάδων παρτιζάνων καί ’Ισ
ραηλιτών στις ίδιες τους τίς χώρες Θά 
προκαλούσε σειρά άντιδράσεων καί μα
ζικές έξεγέρσεις. "Ηταν προτιμότερο νά 
έπικρατήση ή έντύπωσις ότι ό κατα- 
κτητής, είναι μεγαλόψυχος καί περιορί
ζεται νά στέλνη σέ στρατόπεδα έργα- 
σίας τούς έχθρούς του καί τούς άνήκον- 
τες στις λεγάμενες κατώτερες φυλές. Καί 
ύστερα θά ήταν καλό νά προσφέρουν οί 
κατάδικοι τήν έργασία τους στό Ράιχ μέ 
χαμηλότατο κόστος, γιά  λίγους μήνες, 
ώς τήν έσχατη σωματική έξάντλησι.

Οί έκτοπισμένοι φθάνουν στον σταθμό 
τού Μαουτχάουζεν φορτωμένοι σέ σφρα
γισμένα βαγόνια, πεινασμένοι καί έξου- 
θενωμένοι ύστερα άπό ένα μακρύ έφιαλ- 
τικό ταξίδι. Τούς ύποδέχονται τά "Ες - Ές 
μέ άκατάληπτα ούρλιαχτά καί τά οπλο
πολυβόλα προτεταμένα. Μέ δυσκολία 
συγκρατούν τά σκυλιά πού γυρίζουν μέ 
λύσσα καί ζητούν νά όρμήσουν. Οί νεο- 
φερμένοι μπαίνουν πέντε - πέντε στήν σει
ρά καί βαδίζουν μέ γρήγορο βήμα. Ά ν 
κάποιος άργοπορή, τόν σπρώχνουν μέ 
τήν κάνη τού οπλοπολυβόλου ή ρίχνουν 
έπάνω του σκυλιά.

Ή  φάλαγγα διέσχιζε τό χωριό καί 
περνούσε δίπλα στον Δούναβη έπειτα 
έστριβε δεξιά παίρνοντας ένα άνηφορικό 
μονοπάτι προς τόν λόφο. Τά "Ες - Ές 
φώναζαν συνεχώς: «Προχωρείτε, πιό γρή
γορα!» Οί ήλικιωμένοι καί οί τραυματίες 
ύποβαστάζονταν άπό τούς συντρόφους 
τους γιά νά μήν πεθάνουν στόν δρόμο. 
Έπειτα άπό πορεία μιας ώρας διέκριναν 
στήν κορυφή τού λόφου ένα φρούριο. 
Ψηλά, κάπνιζαν τά κρεματόρια. Πολλοί 
δέν ήξεραν ότι στά κρεματόρια αύτά καί
γονταν οί σύντροφοι τους πού είχαν φθά- 
σει νωρίτερα. "Υστερα, περνώντας μιά 
μεγάλη πύλη, μέ πυργίσκους δεξιά καί 
αριστερά, έμπαιναν έπιτέλους στό φρού
ριο. Υπήρχε έκεΤ μιά μεγάλη αύλή μέ 
παραπήγματα στίς δυό πλευρές της. Μό
λις περνούσαν τά τείχη, οί κρατούμενοι 
οδηγούνταν πρός τά δεξιά, όπου γδύνον
ταν καί παρέδιδαν όλα τους τά ύπάρ- 
χοντα, άκόμη καί τίς βέρες καί τά ψεύτικα 
δόντια τους. "Οσοι είχαν έπάνω τους φω
τογραφίες τών άγαπημένων τους δέχον
ταν βρισιές καί κτυπήματα. Τούς τίς έπαιρ 
ναν καί αύτές.

Καί τώρα, τό σκοτάδι: τίποτε πιά δέν 
συνδέει τούς κρατουμένους μέ τό παρελ-

Άριστερά: Τό στρατόπεδο άπό τήν πίσω 
πλευρά. Φαίνονται τά παράθυρα των κελ- 
λιών τών κρατουμένων. ’Απέναντι έπάνω: 
Γενική αποψις τον στρατοπέδου μέ τόν 

περίγυρό του.
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βόν τους. Περιμένουν γυμνοί, σιωπηλοί, 
απελπισμένοι για πολλές ώρες, τρέμον- 
τας στον ψυχρό άνεμο που φυσά οπήν 
κορυφή ποϋ λόφου άπό τόν Σεπτέμβριο 
ώς τόν Μάιο. Είναι τό πρώτο σόκ. Με
ρικοί σωριάζονται καταγής, άλλοι ζη
τούν δειλά νερό ή φωνάζουν ότι είναι πλη
γωμένοι, άρρωστοι. Τά Έ ς - Έ ς  καί οι 
«κάπο» τούς απαντούν μέ κλωτσιές καί 
γροθιές. "Οταν κάποιος διαμαρτύρεται, τά 
Ές - Ές στέλνουν τά λυκόσκυλα νά τόν 
καταξεσκίσουν. Μερικοί πεθαίνουν άπό 
τά κτυπήματα μπροστά στά μάτια των 
συντρόφων τους. Σειρές πολυβόλων θυ
μίζουν οπούς δυστυχείς ότι κάθε άντί- 
στασις θά μπορούσε νά όδηγήση σε 
ομαδική σφαγή.

Κάποιος μεταφράζει τά λόγια των 
"Ες - Ές: «Καθάρματα! ’Εδώ είναι Μα- 
Όυτχάουζεν! Δέν είναι σανατόριο! ’Α
κούστε; Μαουτχάουζεν!»

"Επειτα άπό μιά εξαντλητική αναμονή, 
οί κρατούμενοι στέλνονται στά ντούς. 
Τούς ξυρίζουν σέ όλο τους τό σώμα, τούς 
μοιράζουν κουρελιασμένα ρούχα, ένα 
ζευγάρι τσόκαρα καί κάτω άπό τά συ 
νεχή κτυπήματα καί τις βρισιές τών 
"Ες - "Ες, προχωρούν πρός ένα παράπη
γμα. Έδώ, νέο σόκ: βλέπουν ανθρώπινα 
ράκη μέ σβησμένο βλέμμα, μέ τό σώμα 
όλο πληγές. Κάποιος ρωτά: Αύτοί βρί
σκονται στό Μαουτχάουζεν κάπου ένα 
μήνα καί μιλούν μέ αδιαφορία γιά τήν 
κοινή μοίρα, γιά  τά κρεματόρια πού τούς 
περιμένουν σέ λίγες ήμέρες ή σέ μερικούς 
μήνες;

Πρώτο στάδιο τοΰ μαρτυρίου είναι 
ή καραντίνα, ή περίοδος τής άλλοτριώ- 
σεως. Ή  πείνα καί τό κρύο τσακίζουν τό 
σώμα, ή βρωμιά ταπεινώνει, οί ψείρες 
εκνευρίζουν τούς κρατουμένους καί οί 
αδιάκοπες προσβολές πού δέχονται άπό 
τούς δεσμοφύλακες, ή τρομοκρατία καί 
τά βασανιστήρια τούς οδηγούν σέ κατά- 
στασι πλήρους έξουθενώσεως. Γιά τούς 
αρρώστους δέν ύπάρχει έλεος. Στέλνον
ται στό «Ρεβήρ», τά νοσοκομείο πού 
θεωρείται προθάλαμος τοΰ κρεματορίου.

Τό έγερτήριο είναι στίς 5, καί τό πρό
γευμα καφές χωρίς ζάχαρι. Τό γεύμα, τό 
μεσημέρι, είναι σούπα άπό αποξηρα
μένα λαχανικά καί βολβούς, νερόβραστους. 
Τό βράδυ κάθε κρατούμενος δικαιούται 
30 γραμμάρια ψωμί μέ μιά κουταλιά μαρ
γαρίνη ή μέ μιά πολύ λεπτή φέτα σαλάμι. 
Δηλαδή 1.000 θερμίδες τήν ήμέρα. Οί 
συνθήκες ζωής τού Μαουτχάουζεν θά 
απαιτούσαν τουλάχιστον 3.000 θερμί
δες. Οί κρατούμενοι παθαίνουν βαθμιαία 
εξάντληση «τρώνε τις σάρκες τους», καί 
καταρρέουν σωματικά καί ψυχικά.

Ή διοίκησις ορίζει δυό προσκλητή
ρια τήν ήμέρα. ’Άψογα στοιχημένοι, οί 
κρατούμενοι πρέπει νά μείνουν όρθιοι — 
στό ύπαιθρο — τρεις ή τέσσερις ώρες τήν 
ήμέρα, στό χιόνι, στον άνεμο ή στήν 
βροχή. "Υστερα κάνουν πορείες, μετα
φέρουν πέτρες ή [έκτελοΰν. . . γυμναστι
κές ασκήσεις, σάν νά μήν έφθαναν όλες 
αυτές οί ταλαιπωρίες. Στίς 8 τό βράδυ 
πέφτουν νά κοιμηθούν κατά τετράδες ή 
έξάδες σέ ένα στρώμα μήκους 1.90 μ. καί 
πλάτους 0,80 μ. Ή έξάντλησις φέρνει αμέ
σως τόν ύπνο. Συχνά όμως τούς ξυπνούν 
στήν καρδιά τής νύκτας, γιατί ό «κάπο» 
αποφάσισε ότι χρειάζονται ξύρισμα. ‘Ε
πτά  ή οκτώ κρατούμενοι ξυρίζουν τούς 
500 ή 600 συντρόφους τους στό παρά
πηγμα, κλέβοντας πολλές ώρες άπό τόν 
ύπνο τους. "Ολοι πρέπει νά περιμένουν 
όρθιοι νά έλθη ή σειρά τους. Καί μόνο 
όταν ή διαδικασία αυτή τελειώση μπο
ρούν νά γυρίσουν στό στρώμα τους. Σέ 
λίγο, όμως, ένα νέο έγερτήριο σημαίνει 
τήν χειρότερη κωμωδία: ό έλεγχος γιά 
τις ψείρες.

Ό  ένας μετά τόν άλλο, οί κρατούμενοι 
πρέπει νά παρελάσουν1 γυμνοί μπροστά 
άπό τούς επόπτες, νά δείξουν τά σώματά 
τους καί τά  κουρέλια τους. Μέσα στήν 
βρωμιά όπου ζούν, χωρίς νερό καί σα
πούνι, μέ βρώμικα στρώματα γιά κρε
βάτι καί τριμμένες κουβέρτες γιά σκε
πάσματα, είναι αδύνατο νά μή γεμίσουν 
παράσιτα. ’Αλλά ό «κάπο» αφήνει μερι
κούς νά περνούν ατιμώρητοι, ένώ άλλοι

δέρνονται καί έξευτελίζονται γιατί Θεω
ρούνται άκάθαρτοι. Ή  διαδικασία περι
λαμβάνει γροθιές, κλωτσιές, μαστιγώ
σεις καί παγωμένο ντούς. Μερικοί πεθαί
νουν.

"Ολα αύτά κάνουν τούς κρατουμένους 
πολύ πειθαρχικούς σέ ελάχιστο χρόνο. 
Έκτελοΰν χωρίς αντίρρηση όλες τίς δια
ταγές, ακόμη καί τό νά πάνε νά μαζέ
ψουν ένα μπερέ πού ρίχνει κάποιος «κά
πο» γιά άστεϊο πάνω στό συρματόπλεγμα 
μέ τό ρεύμα ύψηλής τάσεως, πού βρί
σκεται στήν μιά πλευρά τοΰ στρατοπέ
δου. Αύτή είναι συνήθως μιά διαταγή θα
νάτου, αλλά οί κρατούμενοι ύπακούουν, 
γιατί έτσι ό θάνατος είναι γλυκός σέ 
σύγκρισι μέ τά βασανιστήρια καί τά 
κρεματόρια. Υπάρχει καί ό θάνατος διά 
πνιγμού στό νερό ή τό κρέμασμα άπό 
τούς καρπούς τών χεριών δεμένων πίσω 
άπό τήν ράχη . .

"Οταν αποκτήσουν έτσι τό αίσθημα 
τής «πειθαρχίας» καί χάσουν κάθε Ικανό
τητα άντιδράσεως, έπειτα άπό δεκα
πέντε ήμέρες περίπου, οί κρατούμενοι 
στέλνονται στήν δουλειά. Στά λατομεία 
ώς τόν ’Απρίλιο τού 1942 καί στά πο
λεμικά εργοστάσια έπειτα.

‘Η έργασία είναι οργανωμένη μέ ένα 
τρόπο χαώδη, μέ ρυθμό έξοντωτικό. Ό  
καθένας πρέπει νά έχη τά αυτιά του τεν
τωμένα καί τό μυαλό του διαρκώς σέ 
ύπερένταση γιά νά έκτελή τό ταχύτερο 
τίς γιαταγές πού δίνονται στά γερμα
νικά, γλώσσα πού άγνοούν οί περισσό
τεροι άπό τούς κρατουμένους. Κάθε 
σφάλμα θεωρείται σαμποτάζ. Οί ποινές 
άρχίζουν άπό τίς 25 βουρδουλιές στήν 
ράχι καί φθάνουν ώς τόν απαγχονισμό. 
Κάθε πέτρα πού άφαιρέθηκε άπό τόν 
βράχο, κάθε όπλο πού συναρμολογή- 
Θηκε, κάθε στοά πού σκάφθηκε στήν γή 
στοίχισαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Δώ
δεκα ώρες κάτω άπό τό μαστίγιο, μέ ένα 
οπλοπολυβόλο έτοιμο νά θερίση τόν κα
θένα. . .

Τό βράδυ, οί κρατούμενοι έπιστρέφουν 
άργά πρός τό λάγκερ εξουθενωμένοι, μι-
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σοπεθαμένοι άπό τόν κόπο. Μερικοί κου
βαλούν ατούς ώμους τους νεκρούς συν
τρόφους: Σκελετοί μέ μιά σπίθα ζωής πού 
σηκώνουν άλλους σκελετούς χωρίς ζωή. 
Ό  τελευταίος κόπος τής ημέρας, μετά τό 
«προσκλητήριο», είναι ή μεταφορά των 
νεκρών συντρόφων ώς τις πύλες τοϋ κρε
ματορίου.

Οί φλόγες πού βγαίνουν άπό τις κα
πνοδόχους φαίνονται τήν νύκτα σέ άπό- 
στασι πολλών χιλιομέτρων καί όταν φυσά 
ό άνεμος, σκορπίζει ολόγυρα τήν όσμή τοϋ 
καιομένου κρέατος. Πόσο μπορεί νά άν- 
τέξη κανείς; Δυό μήνες, τρεις μήνες; Μά
ταιος ό λογαριασμμός: Στό Μαουτχάου- 
ζεν δέν ύπάρχει αύριο καί μεθαύριο. Τό 
μοναδικό μέλλον είναι τό σήμερα. Τό νά 
γυρίσης πίσω τό βράδυ είναι μεγάλος 
κόπος, άλλα καί μεγάλη τύχη.

Συχνά, ή ιδιοτροπία ένός Ές - Ές μπο
ρεί νά στοιχίση τήν ζωή δέκα ή είκοσι 
ανθρώπων. "Ενας Ές - "Ες ρωτά έναν 
«κάπο»: «Πόσα κομμάτια είναι ή ομάδα 
σου»; Ό  κρατούμενος ύπολογίζεται σάν 
«κομμάτι», όχι σάν άνθρωπος. «Εκατό, 
κύριε λοχαγέ», άπαντά ό «κάπο», πού 
άναπηδά σέ στάσι προσοχής καί βγά
ζει τόν μπερέ του. «Άν δέν φέρης απόψε 
καμμιά εικοσαριά στό κρεματόριο, θά σέ 
στείλω εσένα στούς φούρνους!» Τέτοιοι 
διάλογοι ήσαν συνηθισμένοι καί άνα- 
φέρθηκαν αργότερα άπό πρώην εκτοπι
σμένους.

Τόν ’Απρίλιο τοϋ 1945 έφθασε πάνω 
στό γραφείο τοϋ γενικού διοικητοϋ ή εν
τολή άπό τόν Χίμμλερ νά έξοντωθοϋν όλοι 
οί κρατούμενοι καί νά καταστραφούν όλα 
τα έγγραφα τού στρατοπέδου. Ό  θάλα
μος τών άερίων λειτουργεί νυχθημερόν 
καί σκοτώνει όσους κρατουμένους χωρει. 
Ά πό τό «Ρεβήρ» επιλέγονται 300 κρα
τούμενοι έξαιρετικά έξαντλημένοι, μετα- 
φέρονται στό στρατόπεδο 3, καί άπό έκεϊ, 
σέ ομάδες τών 100, πρός τόν θάλαμο τών 
άερίων.

Ταυτόχρονα ελαττώνονται οί μερί
δες, τό ψωμί έξαφανίζεται. Ή  τροφή είναι

σούπα μέ λίγη σκόνη άπό λαχανικά μέσα 
στό νερό. Χιλιάδες κρατούμενοι πεθαίνουν 
άπό τήν πείνα. Μετά τήν απελευθέρωση Θά 
άνακαλυφθοΰν σωροί άπό τρόφιμα, πλή
θος σακκιά μέ πατάτες. Έμεναν στις άπο- 
θήκες! Τά κρεματόρια δέν προλαβαίνουν 
νά καίνε τά πτώματα. ‘Ομάδες άπό νε
κροθάφτες σκάβουν πελώριους λάκκους 
στό έδαφος γιά τούς κοινούς τάφους. Στό 
Γκουζεν ετοιμάζονται δύο ύπόγειες στοές 
γιά  νά υποδεχθούν αύτούς πού δέν πρό
λαβαν νά εξοντώσουν οί θάλαμοι άερίων 
καί ή πείνα.

'Η ξαφνική κατάρρευσις, οί άντιφατι- 
κές διαταγές, οί λιποταξίες μεταξύ τών 
"Ες Ές, ή έπέμβασις τού Διεθνούς Ερυ
θρού Σταυρού καί ή έξέγερσις πού οργά
νωσε ή παράνομη Διεθνής Επιτροπή 
Εκτοπισμένων άποτρέπουν τήν ολο
κληρωτική σφαγή. Στίς 5 Μαΐου 1945 
τά  προκεχωρημένα τμήματα τής 3ης 
Στρατιάς τών ’Αμερικανών, τού στρατη
γού Πάττον, βρίσκουν πλήθη νεκρών, 
16.000 κρατουμένους άκόμη ζωντανούς, 
άπό τούς οποίους 3.000 πέθαναν άπό 
έξάντλησι μετά τήν άπελευθέρωσιν, ένώ 
μερικές χιλιάδες άκόμη πέθαναν έπειτα 
άπό μερικούς μήνες ή καί χρόνια λόγερ 
φθοράς πού ύπέστη ό οργανισμός τους 
άπό τίς συνθήκες τού στρατοπέδου.

Τό σύνολο τών εκτοπισμένων πού πέ
θαναν στό Μαουτχάουζεν είναι 127.768.

’Ανάλογη ήταν ή κατάστασις καί στά 
άλλα στρατόπεδα τοΰ Θανάτου, στά 
Νταχάου, Φλόσσενμπουργκ, Μπούχεν- 
βαλντ, Ράβενσμπρουκ, Άουσβιτς. ’Ε
κτός άπό τούς άλλους Ευρωπαίους, τούς 
αντιστασιακούς καί τούς Εβραίους, πέ
θαναν στά στρατόπεδα αυτά καί χιλιά
δες Ιταλών, πρώην «συμμάχων» τής 
Γερμανίας, πού μεταφέρθηκαν έδώ άπό 
τόν Σεπτέμβριο τού 1943 καί μετά.

Γιά τούς κρατουμένους πού προέρχον
ταν άπό μεσογειακές χώρες ήταν άφό- 
ρητο τό πρόβλημα τοΰ ψύχους, πού δέν 
ήταν τόσο όξύ γιά  όσους προέρχονταν 
άπό τόν Βορρά, λόγου χάριν γιά τούς

Ρώσους. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις 
κρατουμένων πού βρήκαν τόν θάνατο 
κατά τό «προσκλητήριο», όσο στέκον
ταν ορθοί μέσα στό κρύο τής άπέραντης 
αύλής του στρατοπέδου.

Οί κρατούμενοι τού Μαουτχάουζεν, 
όπως καί αυτοί τών άλλων στρατοπέ
δων, έπεδίωκαν πάντοτε νά βροΰν μιά 
θέσι στις «ειδικότητες», δηλαδή στά μα
γειρεία, στά ραφτάδικα, στά ύποδημα- 
τοποιεία, στίς άποθήκες. Έκεϊ είχαν πε
ρισσότερες πιθανότητες νά έπιζήσουν. 
’Αλλά οί ύποψήφιοι γιά  τίς Θέσεις αύ- 
τές ήσαν πάρα πολλοί. . . Άλλοι προσ
παθούσαν νά επιτύχουν νά γίνουν «κά
πο».

Άλλοι έπιζούσαν μέ τήν έφευρετικό- 
τητά τους. Άναφέρεται ή περίπτωσις 
ένός ’Ιταλού, όνόματι Μερίνι, πού δή
λωσε στό λάγκερ ότι τό επάγγελμά του 
ήταν νά κάνη. . . μανικιούρ καί πεντι- 
κιούρ!

Π ρόγραμμα  
γ ιά  χίλια χρόνια!

"Ενας «κάπο» άποφάσισε νά τόν δοκι- 
μάση. Σέ περίπτωσι άποτυχίας του, ό 
καημένος ό Μερίνι θά έβρισκε τόν χειρό
τερο Θάνατο μέ βασανιστήρια. Αλλά έγινε 
τό θαύμα καί ό «κάπο» χαμογέλασε στό 
τέλος εύχαριστη μένος κοιτάζοντας τά  χέ
ρια καί τά πόδια του πού είχε περιποιηθή 
ό Μερίνι. Ή  πελατεία τού Μερίνι έγινε 
πολυάριθμη, περιέλαβε καί όλες σχεδόν 
τίς γυναίκες «κάπο» τού στρατοπέδου, 
πολλούς "Ες Ές, άκόμη καί τόν περι
βόητο γιά  τήν αγριότητά του διοικητή 
τού Γκούζεν, λοχαγό Ζάιντλερ. ’Έτσι ό 
Μερίνι κατόρθωσε νά έπιζήση καί νά βοη- 
θήση τούς συντρόφους του. "Ενας άλλος 
Ί-ταλός, όνόματι Νόβα, δήλωσε ότι ήταν 
ειδικός στήν επισκευή γραφομηχανών. 
ΣκέφΘηκαν νά τόν άποσπάσουν στά γρα
φεία τής Κομαντατούρ, όπου δέν ύπήρ- 
χαν ειδικοί γιά τίς γραφομηχανές. Τό πεί
ραμα πέτυχε. Ό  Νόβας έζησε, καί γύρισε 
στήν πατρίδα του. . .

"Ενας άλλος, ό Καζερίνι, άρχισε νά 
κατασκευάζη ταμπακέρες άπό άλουμίνιο 
γιά τούς «κάπο». Πάνω σέ αύτές ό άρ- 
χιτέκτων Μπελτζοιόζο σκάλιζε μαντό
νες, άγιους καί γυμνά γυναικεία σώματα. 
Οί παραγγελίες αύξήθηκαν καί οί δυό 
αύτοσχέδιοι καλλιτέχνες κατόρθωσαν νά 
έπιζήσουν.

Μερικοί πρώην άγωνισταί τού πολέ
μου τής ‘Ισπανίας συνέδεσαν τούς κρα
τουμένους τού λάγκερ μέ τήν παράνομη 
Διεθνή ’Επιτροπή Εκτοπισμένων. "Εγι
ναν καί σαμποτάζ τής πολεμικής βιομη
χανίας άπό μέρους κρατουμένων τοΰ στρα 
τοπέδου, καί πολλοί ήσαν οί ήρωες πού 
πλήρωσαν μέ τήν ζωή τους αύτές τίς δο
λιοφθορές.

Ά πό τόν Φεβρουάριο τού 1939 ώς τά 
τέλη τού πολέμου διοικητής τοΰ Μαουτ- 
χάουζεν ήταν ό άντισυνταγματάρχης 
Φράντς Τσηράις.

Ό  Τσηράις γεννήθηκε στό Μόναχο τό 
1903, καί ή δουλειά του ήταν μαραγκός 
Τό 1924 κατετάγη στον στρατό σάν 
άπλός στρατιώτης. Μετά τήν άνοδο τοΰ 
Χίτλερ μπήκε στά "Ες "Ες. Τό 1936 ήταν 
ύπολοχαγός έκπαιδευτής στό Όριάνεν- 
μπουργκ. Τό 1939, μέ τόν βαθμό τού λο
χαγού, έγινε διοικητής τού Μαουτχάου 
ζεν. Οί κρατούμενοι, άλλά καί οί ύφιστά-
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μενοί του, τόν περιέγραψαν σάν «κτή
νος», «πραγματικό τέρας» κ.λ.τί. 'Ήταν 
ένας δεσπότης, μέ κάποια σχετική αυτο
νομία: τό Μαουτχάουζεν ήταν δικό του 
βασίλειο. "Αν τό στρατόπεδο αϋτό έγινε 
ό,τι έγινε, δηλαδή τό χειρότερο στρατό
πεδο συγκεντρώσεως τής ναζιστικής 
Γερμανίας, τό χρωστεϊ στόν Τσηράις. 
Αυτός έκανε σκληρότερους τούς ήδη άβά- 
σταχτους κανονισμούς, παρακινούσε τούς 
«κάπο» καί τούς Ές Ές νά σκοτώνουν χω 
ρίς οίκτο. Δέν έπέτρεπε σέ κανέναν άπό 
τήν φρουρά τού στρατοπέδου νά κρα- 
τήση «τά χέρια καθαρά»!

"Οταν έπρόκειτο νά γίνη κάποια 
λίγο - πολύ «νόμιμη» έκτέλεσις, διάλεγε 
αυτός προσωπικά τούς δημίους ανάμεσα 
ατούς γραφειοκράτες, στούς μαγείρους, 
στούς άποθηκαρίους. "Ηθελε νά μετέ
χουν όλοι ενεργά στήν «ιδέα τού στρα
τοπέδου», δηλαδή στήν σφαγή των 
άθώων. 'Η φρουρά Ές Ές τού Μαουτ
χάουζεν άπετελεϊτο άπό μερικές εκατον
τάδες άνδρών τό 1938, άπό 1.000 τό 1940 
άπό 5.900 τό 1945. Ό  Τσηράις ένεθάρρυνε 
τήν απάνθρωπη συμπεριφορά μέ τά με
τάλλια, μέ επαίνους καί μέ προαγωγές. 
"Οσοι δέν ήθελαν νά πάρουν μέρος στις 
σφαγές, προωθούνται άπό τόν παντο
δύναμο πιά Τσηράις στό μέτωπο, γιά  νά 
σφαγούν οί ίδιοι.

"Οταν ή Γκεστάπο άνέκρινε κάποιον, 
ό Τσηράις έπενέβαινε προσωπικά, συνι- 
στούσε νά γίνουν βασανιστήρια, καί συ
χνά τά έκτελοΰσε ό ίδιος. Τού άρεσε νά 
έφευρίσκη «παραλλαγές στό θέμα τής 
έκτελέσεως», νά όργανώνη μακάβρια θέ
ματα.

Τό «Κούγκελ Έρλάς», ένα «νομοθέ- 
τημα» τής εποχής, καθόριζε ότι οί συμ
μαχικοί άλεξιπτωτισταί, οί λεγόμενοι 
«έλεύθεροι έργάτες» πού δραπέτευαν άπό 
τούς χώρους έργασίας καί στρατιωτικοί 
πού έγκατέλειπαν άλλα στρατόπεδα 
έπρεπε νά άποστέλλωνται στό Μαουτ
χάουζεν, όπου φονεύονταν μέ ένα δυνατό 
χτύπημα στόν αύχένα. Στις 5 Σεπτεμβρίου 
1943 μεταφέρθηκαν στό Μαουτχάουζεν 
47 "Αγγλοι, ’Αμερικανοί καί 'Ολλανδοί 
άλεξιπτωτισταί. Ό  Τσηράις όμως δέν 
έτήρησε τόν ήδη αύστηρό κανονισμό τού 
«Κούγκελ Έρλάς», πού άποτελούσε ήδη 
παραβίασι των συμβάσεων τής Γενεύης. 
‘Οδηγούσε τούς κρατουμένους στό Ά π -  
πελλπλαστς, έβαλε νά τούς ξυρίσουν, καί 
έξύρισε ό ίδιος έναν άπό αυτούς, προκα- 
λώντας του τρομερές πληγές. "Επειτα 
έγραψε έναν αριθμό στό στήθος τού κα- 
θενός. Καί δέν έχανε εύκαιρία νά τούς μα- 
στιγώνη καί νά τούς προκαλή νέα τραύ

ματα. Κατόπιν έδωσε έντολή στόν π ι
στό του λοχαγό Μπαγμάγιερ νά έξα- 
πολύση έναντίον τους ένα λυκόσκυλο, 
τόν «Λόρντ», πού άρχισε νά τούς κομ- 
ματιάζη. Ένας άλεξιπτωτιστής έπεσε 
άναίσθητος άπό δάγκωμα στόν ώμο. Τότε 
ό Τσηράις διέταξε τούς αγριότερους. Ές 
"Ες καί τούς χειρότερους «κάπο» νά οδη
γήσουν τούς άλεξιπτωτιστάς στό λατο
μείο. Έκεϊ κάλεσε τούς ύπαξιωματικούς 
των "Ες "Ες νά έλθουν νά παρακολουθή
σουν τό θέαμα μαζί μέ τις γυναίκες τους.

Νά ποιό ήταν τό θέαμα αυτό: Οί μισο
πεθαμένοι άλεξιπτωτισταί, γυμνοί καί 
ουρλιάζοντας άπό τούς πόνους, ύπο- 
χρεώνονταν νά μεταφέρουν μεγάλες πέ
τρες καί νά τις άνεβάζουν άπό τήν σκάλα 
μέ τά 186 σκαλοπάτια. ’Από τήν κορυφή 
της τις έριχναν κάτω καί πήγαιναν νά τις 
ξαναμαζέψουν. "Οσοι δυσανασχετούσαν 
ή δέν κατόρθωναν νά σηκώνουν τό φορ
τίο, πυροβολοΰνταν άπό τούς "Ες "Ες. 
"Αλλοι ύποχρεώνονταν νά σκαρφαλώ
σουν σέ μιά μάντρα καί νά πέσουν άπό 
εκεί μαζί μέ τό φορτίο τους σ’ ένα βά
ραθρο. Ή  μάντρα πήρε άπό τότε τό 
όνομα «τείχος των άλεξιπτωτιστών». 
Μερικοί κρατούμενοι προσπαθούσαν νά 
έπισπεύσουν τό τέλος τους όρμώντας πά
νω στούς φρουρούς μέ τά αύτόματα. "Ε
νας άκούσθηκε νά φωνάζη: «Πυροβόλησέ 
με, φρουρέ! Στήν καρδιά! Είμαι άξιω- 
ματικός...». Εκείνο τό άπόγευμα, καί μέ- 
X p t  τό άλλο πρωί, είχαν σκοτωθή όλοι.

Ό  Τσηράις πέθανε στό Γκούζεν τόν 
Μάιο τού 1945 άπό τά τραύματα πού 
ύπέστη κατά τήν σύλληψί του άπό τούς 
’Αμερικανούς στρατιώτες. Πριν πεθάνη, 
δήλωσε ότι ή φρικτή κατάστασις πού 
επικρατούσε στό στρατόπεδο όφείλετο 
στούς άνωτέρους του, στόν Χίμμλερ, τόν 
Χάυντριχ, τόν Παίλ καί τόν Γκλύκς. Είπε 
ότι ό ίδιος προσπαθούσε νά έφαρμόση μέ 
ήπιότητα τις διαταγές εκείνων, καί τό 
άποτέλεσμα ήταν νά μείνη στάσιμος στήν 
καρριέρα του. Είναι αλήθεια ότι ό βα
θμός μέ τόν όποιο πέθανε ό Τσηράις (άν- 
τισυνταγματάρχης) ήταν μάλλον μικρός 
γιά  διοικητή στρατοπέδου, αλλά είναι 
επίσης άλήθεια ότι κανείς άλλος στό στρα
τόπεδο δέν είχε μεγαλύτερο βαθμό άπό 
τόν ίδιο.

Δεκαπέντε χιλιάδες ήσαν οί "Ες "Ες πού 
πέρασαν άπό τήν φρουρά τού Μαουτ
χάουζεν, κατά τά επτά χρόνια πού «λει
τούργησε» τό στρατόπεδο.

"Ολοι σχεδόν ζούν άκόμη. Μόνο 200 
πλήρωσαν μέ τήν ζωή τους τά φρικτά 
έγκλήματα πού διέπραξαν. Πολλούς άπό 
αυτούς τούς είδαμε ελεύθερους καί ευυπό
ληπτους πολίτες κατά τήν δίκη τής Κο
λωνίας τού 1967 άναντίον τού ύπολο- 
χαγοΰ Άντον Στραϊτβήζερ, διοικητού 
τού Μαϊνι λινγκ, πού καταδικάσθηκε σέ 
κάθειρξη άλλά άφέθηκε ελεύθερος λίγους 
μήνες άργότερα γιά λόγους ύγείας, καί 
έναντίον τού ύπολοχαγοΰ Κάρλ Σούλτς, 
διοικητού τοΰ πολιτικού γραφείου τού 
Μαουτχάουζεν άφανοΰς δημίου τοΰ στρα
τοπέδου, πού καταδικάσθηκε σέ φυλάκισι 
15 έτών, άλλά άφέθηκε κι αύτός έλεύθε- 
ρος επίσης γιά  λόγους ύγείας!

"Οπως οί «ύψηλοΐ» παράγοντες πού 
παραπέμφθησαν στό δικαστήριο τής 
Νυρεμβέργης, έτσι καί οί «μικροί» των 
λάγκερ δηλώνουν πώς ό,τι έκαμαν τό έκα
μαν έκτελώντας διαταγές άνωτέρων. Αυ
τή είναι ή δικαιολογία πού προέβαλαν.

’Απέναντι: "Ο,τι άπομένει σήμερα άπό τό 
συρματόπλεγμα που περιέβαλε τό στρατό
πεδο. ’Επάνω: "Ενας διάδρομος προς τήν 
κύλασι τής φυλακής. Κάτω: Τό τείχος τοΰ 

Λάγκερ, όπως φαίνεται απ’ έξω.

Στήν πραγματικότητα πολλοί άπό αύ- 
τούς ήσαν πρόθυμοι νά ύπηρετοΰν στά 
λάγκερ γιά  νά άποφύγουν τόν πόλεμο 
στό μέτωπο καί νά σώσουν τήν ζωή τους. 
Άλλοι άπέβλεπαν σέ γοργή έξέλιξι τής 
καρριέρας τους ή σέ πλουτισμό μέ τήν ά- 
φαίρεσι των χρυσαφικών καί των κο
σμημάτων τών κρατουμένων. Τά κίνητρα 
τών «ύπερανθρώπων» τού ναζισμού δέν 
ήσαν λοιπόν νά καθορίσουν τήν αν
θρωπότητα άπό τις κακές φυλές. "Ησαν 
χαμερπή καί άηδιαστικά.

'Οπωσδήποτε τά έγκλήματα πού δια- 
πράχθηκαν στά λάγκερ δέν μπορούν νά 
άποδοθούν στήν συνήθη έξαχρείωσι τών 
ήθών πού προκαλεΐ ό πόλεμος. ‘Ο κό
σμος τών στρατοπέδων συγκεντρώσεως 
οργανώθηκε πριν άπό τόν πόλεμο ’ καί 
έπρόκειτο νά συνεχίση νά λειτουργή καί 
μετά τό τέλος του, «γιά τις ανάγκες τής 
ειρήνης», σύμφωνα μέ τά σχέδια τοΰ χίτ- 
λερ.

Οί ναζί πίστευαν ότι ή «νέα τάξις» πού 
θά έπέβαλαν αύτοί στήν Εύρώπη θά κρα
τούσε χίλια χρόνια, θ ά  ήταν μιά «τάξις» 
άποτελουμένη άπό δυό παράλληλες κοι
νωνίες: τήν κοινωνία τών κυρίων καί τήν 
κοινωνία τών δούλων. Γιά τούς τελευ
ταίους είχαν προβλεφθή τόσο άπάνθρω- 
πες συνθήκες ζωής, όσο δέν είχε ξαναδή 
ό κόσμος έπί χιλιάδες χρόνια. Οί κρατού
μενοι θά ήσαν «άντικείμενα», πού θά 
έπρεπε νά τά εκμεταλλεύεται κανείς όσο 
μπορούσαν νά άποδώσουν καί μετά θά 
τά έβγαζαν άπό τήν μέση μέ τά κρεματό
ρια.

Αυτό είναι κοινό μυστικό όλων εκεί
νων πού δημιούργησαν καί έθεσαν σέ λει
τουργία τά λάγκερ. "Ήταν τό μεγαλύ
τερο αίσχος τού εικοστού αίώνος, μιά 
ντροπή γιά  τήν άνθρωπότητα, πού δέν 
πρόκειται νά σβησθή ποτέ.

Τά έγκλήματα πού διαπράχθηκαν στά 
γερμανικά λάγκερ στήν διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δέν έχουν 
τό προηγούμενό τους στήν Ιστορία τής 
άνθρωπότητος.
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άπόβασι έξακοσίων Μακεδόνων πολε
μιστών ύπό τόν Διαμαντήυ τ γ ο Ο ξεκί
νησαν άπό τήν Σκιάθο γιά νά κτυπήσουν 
του; Τούρκου; πού τά κρατούσαν. ‘Η 
ηρωική Αϊνίτισα φτάνει μέ τό καράβι τη? 
στά Βρυσάκια κι’ αρχίζει νά βομβαρδίζη 
τό τουρκικό στρατόπεδο ύποστηρίζον- 
ταξ τήν επιθετική άπόβασι των ‘Ελλή
νων πού κυριεύουν τί; θέσει; των Τούρ
κων. Οΐ τελευταίοι Θά δοκιμάσουν τήν 
επομένη νά τί; ξανακαταλάβουν άλλα 
τά κανόνια τη; Δόμνα; θά σπάσουν 
τήν τουρκική άντεπίθεσι καί τά Βρυσά
κια θά μείνουν στά χέρια των Ελλήνων. 
Καθώ; σημειώνει ή Σωτ. Άλιμπέρτη, οί 
πρόκριτοι καί οί οπλαρχηγοί τη; Εύ
βοια; πού είχαν τότε ένωθή μέ τού; Μα- 
κεδόνε; τού Διαμαντή δέν θά ξεχάσουν τήν 
συμπαράστασι τη; Θρακιώτισσα; Καρα- 
βοκυρά; καί τό 1823 θά στείλουν ένα 
έπίσημο έγγραφο πρό; τήν «Καπετάν 
Βισβίζαινα» όπου θά τη; εκφράζουν τήν 
εύγνωμοσύνη του; «διότι έδούλευσαν μέ 
τό πλοίο των καί ό μακαρίτη; σύζυγό; 
τη; ζών, καί αύτή μετά τόν Θάνατον 
εκείνου, εϊ; τήν Νήσον Εύβοιαν, κατά 
τό βόρειο μέρο;, μέ ειλικρίνεια καί πα
τριωτικόν ζήλον, χωρί; νά παρακού- 
σωσι τή; προσταγή;».

Καί άλλοι δμω; πολεμικοί ’Αρχηγοί 
θά δηλώσουν εγγράφω; τήν μεγάλη του; 
εκτίμηση γιά τή δρασι τή; Καπετάνισσα; 
Δόμνα;. Στά αρχεία τού ιστορικού καί 
’Εθνικού Μουσείου σώζεται — κατά τήν 
Άλιμπέρτη — επιστολή τού Δημητρίου 
Ύψηλάντη όπου άποκαλεϊ τή Δόμνα 
«Εύγενεστάτη καί γενναιοτάτη». Ό  δέ 
Όδυσσεύ; Άνδρούτσο; πού τά παλλη- 
κάρια του άποκαλούσαν τή Δόμνα «Εύερ- 
γέτιδα» σέ έγγραφό του λέει γιά  κείνη 
ότι τό Μάιο τού 1822 «έσωσε αύτόν καί 
τού; άνδρα; του διά τή; προμήθεια; τρο
φίμων καί πολεμοφοδίων, άνευ των 
οποίων ό στρατό; του θά διελύετο».

‘Η Δόμνα Βισβίζη κράτησε έξοπλι- 
σμένο τό καράβι τη ; έπΐ τρία χρόνια πε
ρίπου καταβάλοντα; άπό τήν τσέπη τη; 
τήν διατροφή καί τά έξοδα τού πληρώ- 
ματο;. Κάποτε δμω; σώθηκαν τά λεπτά 
τη; καί τό σκάφο; πού μετά άπό τόσε; 
θαλασσοταραχέ; καί μάχε; είχε πάθει 
μεγάλε; άβαρίε;, σιγά - σιγά άχρηστεύ- 
θηκε. Ή  Δόμνα τότε τό προσέφερε στήν 
Κυβέρνησι πού τό μετέτρεψε σέ πυρπο
λικό. Καθώ; δέ αναφέρει ό Φιλήμων (στό 
δοκίμιον ιστορία; τή; ‘Ελληνική; Έπανα- 
στάσεω;), μ’ αύτό έκαψε ό ΓΓιπϊνο; στό 
1824 τήν τουρκική φρεγάδα τού Χαζνέ 
Γκεμισί στά Τσεσμέ.

Μετά τήν Ιγκατάλειψι τή; «Καλομοί
ρα;» ή Δόμνα Βισβίζη πέρασε δύσκολε; 
μέρε;. Είχε ν’ άναστήση πέντε παιδιά, 
τρία αγόρια καί δύο κορίτσια καί δέν 
είχε κανένα πόρο ζωή;. Τό μικρότερο άπ’ 
τά  παιδιά τη; πέθανε τό 1825 στό Ναύ
πλιο σέ μιά έπιδημία. "Ενα άλλο παιδί 
πού ήταν κωφάλαλο καί δέν παντρεύτηκε 
θά ζήση ώ; τό 1857. Ά πό τά άλλα δύο 
κορίτσια γιά τά ένα δέν ύπάρχουν πλη
ροφορίες Τό άλλο ή Μαριωρίτσα πήρε 
σέ πρώτο γάμο τό 1827 έναν πρώην 
ιερωμένο (διάκο) Παναγή Πορφύριο άλλά

γρήγορα χώρισε καί ξαναπαντρεύτηκε 
τό 1840 μέ τόν πλοίαρχο τού Πολεμικού 
Ναυτικού ’Ιωάννη Θαιριάκη. "Εμενε τό 
άλλο αγόρι, ό Δημήτριο; Θεμιστοκλή; 
πού γεννήθηκε μέσα στά πλοίο τού πα
τέρα του τό 1815 στή Χίο.

Ό  τελευταίο; συνέχισε καί τό όνομα 
των Βισβίζηδων. Σπούδασε στό Παρίσι 
μέ έξοδα τού φιλελληνικού Κομητάτου τή; 
Γαλλία; στήν άρχή στό Κολλέγιο τή; 
Α γία ; Βαρβάρα; καί έν συνεχείοι στή 
Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών τού Πα
ρισιού. Κατά τήν διαμονή του στή Γαλ
λία φορούσε τήν Ελληνική φουστανέλλα 
καί ήταν πολύ ώραϊο παιδί. ΓΓ αύτό 
καί ή Γαλλίδα ζωγράφο;Άδελαΐ; Ταρδιέ 
έφτιαξε τήν προσωπογραφία του καί τό 
φιλελληνικό Κομητάτο τήν έκυκλοφόρησε 
σέ χιλιόιδε; δελτάρια πού πουλήθηκαν 
στή Γαλλία ύπέρ τού ‘Ελληνικού άγώνο;. 
Κάτω άπ’ τήν εικόνα τού Θεμιστοκλή Βισ
βίζη τυπώθηκαν γαλλικά τά παρακάτω 
λόγια πού είπε ή Δόμνα στό γυιό τη; 
όταν ό τελευταίο; έφευγε γιά  τή Γ αλλία:

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ 
ΒΙΣΒΙΖΗ ΣΤΟ ΓΥΙΟ ΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ
ΚΛΗ»: Θ ά  υ ί ο θ ε τ η θ ή ;  κ α ί  θ ά  
ά ν α τ ρ α φ ή ;  ά π ό  τ ή  γ α λ λ ι κ ή  
γ ε ν ν α ι ο δ ω ρ ί α ,  Ί σ ω ;  ν ά  έ χ ω  
π ε θ ά ν η  ό τ α ν  θ ά  μ ε γ α λ ώ σ η ; .  
Τ ό τ ε  σ κ έ ψ ο υ  ό τ ι  π ρ έ π ε ι  ν ά  
έ κ δ ι κ η θ ή ;  γ ι ά  τ ό ν  π α τ έ ρ α  
σ ο υ » .

Ά πό τά λεπτά πού μάζεψε τό Γαλλικό 
Κομητάτο άπό τήν πώλησι τού δελτα
ρίου έστειλε στή Δόμνα 50 τάλληρα καί

Ό  γυιός τής Δόμνας Βισβίζη Θε
μιστοκλής. Ή  Γαλλίδα ζωγράφος 
Άδελαΐς Ταρδιέ έφτιαξε τήν προ
σωπογραφία του τήν όποια τό φι- 
λελληνικό Κομιτάτο έκυκλοφόρησε 
σέ χιλιάδες δελτάρια, πού πουλή
θηκαν στή Γαλλία, ύπέρ τού 'Ελ

ληνικού αγώνα.

μιά φορεσιά. Κι’ ήταν πραγματικά μιά 
πολύτιμη βοήθεια γιά  τή φτωχή κι’ ά- 
προστάτευτη τότε Δόμνα πού είχε ν’ ά
ναστήση τά ορφανά τη; μέσα στί; άνώ- 
μαλε; καταστάσει; τή; Έπαναστάσεω; 
πού συνεχιζόταν καί τών έμφυλίων π ο 
λέμων.

Λίγα χρόνια πριν ή περήφανη Καπε
τάνισσα, μετά τήν παράδοσι τού καρα
βιού τη;, περνούσε πολύ δύσκολε; ώρε; 
στήν "Υδρα καί στό Ναύπλιο στήν άρ
χή, κι’ άργότερα στή Μύκονο δπου προσ
παθούσε νά τά φέρη βόλτα μέ μιά μικρή 
σύνταξι 30 δραχμών τό μήνα πού έβγαλε 
τό φτωχονεοσύστατο Ελληνικό Κράτος 
Εύτυχώ; δμω; άρχισαν νά ξημερώνουν 
γ ι’ αύτήν καλύτερε; μέρε; όταν στά 1832 
γύρισε ό Θεμιστοκλή; άπ’ τό Παρίσι. Ό  
τελευταίο; διωρίστηκε στήν άρχή ακό
λουθο; στό Υπουργείο ’Εξωτερικών καί 
άργότερα τό 1845 τοποθετήθηκε Διοικη
τή; Νάξου καί διετήρησε τήν θέσι του ώ; 
τό 1876, πέθανε δέ τό 1883. Ό  Θεμιστο
κλή; Βισβίζη; απέκτησε έξη παιδιά: Τήν 
θάλεια Μ. Κριεζή, τόν Θεμιστοκλή, τήν 
Αγλαΐα, τήν Εύρυδίκη Αγγέλου Γέροντα, 
τή θεοδώρα συζ. Διγενή καί τόν Τιμο- 
λέοντα. Ό  Τιμολέων (1858- 1932) διετέ- 
λεσε ανώτατο; Δικαστικό;, παντρεύτηκε 
μέ τήν ‘Ελένη Κόντογλου καί απέκτησε 
ένα γυιό τόν Ιάκωβο (1895- 1968) ό 
τελευταίο; πού ήταν δικαστικό; Δικη
γόρο; καί συγγραφεύ; πήρε τήν Ελένη 
Κων/νου Φικιώρη καί άπέκτησε δύο παι
διά: Τόν Τιμολέοντα μηχανικά τοπογρά
φο καί τή Δόμνα, Διευθύντρια τού ύπουρ- 
γείου ’Εξωτερικών καί Συγγραφέα.

Οί δύο τελευταίοι άπόγονοι τού Κα
πετάν Άντώνη καί τή ; Ηρωική; Χατ- 
ζηβισβήζαινα; συνεχίζουν τό όνομα καί 
τήν ίστορία πού ξεκίνησε τό 21 στόν 
Αίνο τή ; Θράκης

Ή Δόμνα Βισβίζη μετά τήν επιστροφή 
τού Θεμιστοκλή τη; μετώκησε άπό τή 
Μύκονο στή Σύρο, καί άργότερα έγκα- 
τεστάθηκε στόν Πειραιά δπου καί πέθανε 
τό 1850 σέ ήμικία 67 ετών. Πέρασε τά τε
λευταία τη; χρόνια ήσυχα καί άθόρυβα 
καί παρά λίγο νά ξεχασθή δπω ; τόσοι 
καί τόσοι άγωνισταί πού κάποτε τόνισαν 
μέ τήν προσωπικότητά του; μιά μεγάλη 
εποχή γιά  τά Έθνο; μα;.

Σ ΑΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στήν Ιερή σκιά 
τη; μεταφέρουμε μερικέ; φράσει; τού 
βιογράφου τη; Ευαγγέλου Καμαρια- 

νάκη πού ζωγραφίζουν πληρέστατα τήν 
επική μορφή τή; Θρακιώτισσα; Ήρωΐδας 

«Φύσι; προνομιούχο; εί; άρετήν καί 
τόλμην καί συγκροτημένη εί; προσωπι
κότητα εκπληκτικήν άπό μεγαλεΐον ήρωϊ- 
κόν καί άρχοντιάν Ελληνικήν, προεκά- 
λει τόν θαυμασμόν καί τήν εμπιστοσύνην 
όχι μόνον εί; τού; ναύτα; τη ; καί τού; 
άπλού; στρατιώτα; τών 'Ελληνικών 
σωμάτων τή ; Άνατ. Στερεά;, άλλά καί 
εί; τού; Α ρχηγού; τούτων. . .

Οί ήρωϊσμοί τη; εφάμιλλοι τή; Μπου- 
μπουλίνα; καί τή ; Μαντώ; Μαυρογένους 
τήν άνέδειξαν άξίαν σύζυγον γενναίου 
Καπετάνιου καί άνταξίαν τή; ήρωϊκή; 
γενεά; καί τών μεγάλων τού "ΕΘνου; 
στιγμών, τά; όποια; ύπηρετούσε, καύ
χημα δέ καί σέμνωμα τών Έλληνίδων 
τή; μαρτυρική; Θράκη; τά; οποία; εκ
προσωπούσε».

Δ.Σ. ΣΟΥΤΖΟΣ
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 285)
«Χορέψτε κοριτσάκια, 
ώσπου νά 'βγη τό φεγγάρι, 
νά σάς πάρουν oi κουρσάροι 
νά σάς πάνε στό καράβι».

Ο'ι πανηγυριστές αντιλαμβάνονται τό 
νόημα του τραγουδιού, πού τό τραγουδάει 
μιά γριά, ή όποια μέ τόν τρόπο αυτό γίνε
ται ή αιτία τής διασώσεώς τους. Γιά τήν 
πράξη της αυτή οΐ πειρατές τήν τιμωρούν 
μέ σφαγή. Τις αιχμαλωτισμένες άπό τούς 
πειρατές νέες σώζει μέ θαυμαστό τρόπο 
ό "Αη Γιώργης, ό όποιος άνάβει φωτιά και 
καίει τούς άπαγωγεΐς. Στή Μήλο καί στή 
Σίφνο μέ τήν άφιξη τών πειρατών οί πανη
γυριστές καταφεύγουν στό ναό τού "Αη 
'Ιωάννη τού Θεολόγου καί σώζονται, γιατί 
ό "Αγιος μεταβάλλει τις ξύλινες πόρτες 
τού ναού σέ σιδερένιες. Αύτός είναι ό λό
γος πού ό "Αγιος ονομάζεται Σιδεριανός 
στή Μήλο και Σιδερός στή Σίφνο. 'Αλλά 
καί λεπτομέρειες γιά τήν τιμωρία τών άσε- 
βών πειρατών, δπως δτι κόπηκε ή ξηρά
θηκε τό χέρι ένός πειρατή, πού πυροβόλη
σε τήν εικόνα τού 'Αγίου κ.λπ., δέν λείπουν 
άπό τά άγιολογικά κείμενα. Τά περιστατι

κά αυτά άπό τήν άνάγνωση στην έκκλησία 
έγιναν δημώδεις διηγήσεις. ’Ακόμη πι
στεύεται ότι ή καταστροφή τών πειρατι
κών πλοίων γινόταν μέ τρικυμία, τήν όποια 
προκαλοΰσε κάποιος "Αγιος καί δτι μέ τό 
θαύμα ναυάγησε κοντά στή Φολέγανδρο 
τό έτος 1784 τό πλοίο τού ληστοπειρατή 
Ζαχαριά.

'Εκτός άπό τίς άγιολογικές διηγήσεις 
ύπάρχουν καί άλλες λιγώτερο διαδομένες, 
πού άναφέρονται σέ πολιορκίες μονών 
άπό τούς Τούρκους ή άλλους πειρατές. Οΐ 
έπιδρομεϊς, σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις αΰ- 
τές, άπομακρύνονταν άπό μέλισσες ή σφή
κες. Λέγεται ότι όταν πειρατές έπιχείρη- 
σαν νά λεηλατήσουν τή μονή τού Θεολόγου 
στήν Πάτμο, έμποδίσθηκαν άπό νέφος με
λισσών καί έτσι «ό άη Γιάννης έσωσε τό 
μοναστήρι άπό τίς φούστες (δηλ. τούς πει
ρατές), πού ήρθαν νά τό κουρσέψουν».

Μέ τή δράση τών πειρατών συνδέονται 
καί ονόματα τόπων, στά όποια προσάπτε
ται άπό τήν παράδοση καί ή αιτιολογία τής 
ονομασίας τους. Τέτοιοι τόποι είναι τό 
νησί Βαρβαρόσσα, κοντά στή Σύρο, τό 
σπήλαιο Κουτσοχεράδος στή Νάξο, ό 
Κρουσών στήν Κράτη, Μενετές στήν Κάρ

παθο άπό τό ρήμα μένετε, πού έλεγαν ο 
ψυχραιμότεροι άπό τούς κατοίκους.

Μέ τίς λαϊκές αυτές παραδόσεις διατη
ρήθηκε ώς σήμερα ζωηρή ή άνάμνηση τών 
κακώσεων πού ύπέστησαν οί κάτοικοι τών 
νησιών καί τών παραθαλασσίων περιοχών 
άπό τούς διαφόρους πειρατές μετά τήν 
άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως. "Ολα 
τά είδη τής λαϊκής παραδόσεως ή προϋ- 
πήρχαν καί προσαρμόσθηκαν στήν περίο
δο αυτή μέ τούς νέους όρους ζωής ή δη- 
μιουργήθηκαν τότε, Οί παραδόσεις άλλω
στε οί προφορικές σπάνια άναφέρονται σέ 
συγκεκριμένα πρόσωπα καί πράγματα. 
Συνήθως είναι γενικές κι άόριστες. Αύτό 
συμβαίνει, γιατί, ένώ άρχικά ή παράδοση 
δημιουργεΐται άπό κάποιο περιστατικό, 
άργότερα μεταδίδεται άπό στόμα σέ στόμα 
σέ άλλους τόπους καί άποβάλλει τά άρχικά 
της στοιχεία. 'Αποτελεί έτσι κύκλο συνα
φών διηγήσεων. Γενικά όπως είναι σεβα
στή άπό τούς έρευνητές καί άποτελεϊ πηγή 
τής ιστορίας. Καί στήν προκειμένη περί
πτωση δίνει μιά ζωντανή εικόνα τής πολυ
τάραχης περιόδου τής Τουρκοκρατίας καί 
τήν άπήχηση πού είχαν στόν 'Ελληνικό 
λαό οί συνέπειες τής πειρατείας.

Εις τά πλαίσια τών προσπαθειών της νά συμβάλη εις τήν κυκλοφοριακήν αγωγήν τών Έλληνοπαίδων, ή Ύποδ/νσις Τρο
χαίας Κινήσεως ’Αθηνών οργανώνει διαλέξεις εις τούς μαθητάς τών Σχολείων τής δικαιοδοσίας της, μέ θέμα βεβαίως 
τήν κυκλοφοριακήν άγωγήν. Εις τήν φωτογραφίαν μας χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου άπό τήν νέαν εξόρμησιν τής Τρο

χαίας. 'Ϋπαατυνόμος διδάσκει μαθητάς Δημοτικού Σχολείου.
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Δεξιά.·' Τροχονόμος άστνφύλαξ τον Τμήματος Τροχαίας 'Αθη
νών την Πρωτοχρονιάν τού έτους 1926. Πρόκειται τερι τον 
άστ υφύλακος Τ-21 Γιαννακοπονλου 'Αθανασίου. Κάτω: 
Στιγμιότυπον άπό τά εγκαίνια τον νεοσυσταθέντες Σ Τ ' 
' Αστυνομικού Τμήματος 'Αθηνών, το όποιον αημειωτέον 
εφέτος συμπληρώνει οθετίαν άπό τής ίόρύσεώς τον, Ή  τε
λετή των εγκαινίων έγινε την 21-2-1926. Εις την φωτογρα
φίαν διακρίνονται: Ό  τελέσας τον άγιαΟμόν ’Αρχιμανδρίτης 
Καλλιουτζής καί μετέπειτα Μητροπολίτης Γυθείον. Ό  Ύποδ/- 
ντής τής Άστυν. Α/νσεως ’Αθηνών Γεώργιος Παπαδημητριόν. 
Ό  ’Αστυνόμος Α ' διαμέρισματάρχης 'Ιωάννης Φλεριανός. Ό  
Αστυνόμος Α. Νικόλαος Κίννας. Οί νπαστννόμοι Κατραμπασάς, 

Λ  αδόπουλος, Χανιώτης, Πατσατζής, Μαντζάρας, Κουράκος, 
Γιαννοϋτσος, Τσαούσης, Γκολέμης, Μπότσης, Γιαννακόπου- 
λος, Θανάσονλας, Γιαννακουλόπουλος, Παλαιολόγος και Γα- 
βρεαέας. ’Απέναντι: Διαακέδασις τών άνδρών τον Σ Τ ' Άστυν. 
Τμήματος ’Αθηνών εις Κολοκυνθοϋ την 23-5-1928. Διακρίνον- 
ται μεταξύ τών άλλων: οί: Μπονμπιερ, Ύπαρχηγός τής Βρετ- 
τανικής ’Αποστολής, Κοντσουμάρης Ά ριστ. ’Αστυνόμος^ Α  
Διαμερισματάρχης Κασιμάτης ’Ιωάν. Άστυν. Α ' ’Υπασπιστής 
Αρχηγού Ά στυν. Πόλεων, Γιαννοϋτσος ’Ιωάν. Διοικητής 
τού Σ Τ ' Τμήματος καί Νέρης Νικ. Διοικητής τού Α ' Άστυν. 
Τμήματος. Εύγενής προσφορά τον τ. Άστυν. Δ /ντον κ. I.

Γιαννούτσου.



ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 
Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

10 ΜΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ ΙΣΤΤΜΜΙΙΣ Ι0ΙΕ0Ν

Ή  ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία δράσεως, ιστορία 
αγώνων, ιστορία προσφοράς πρός τον Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα. 
Τής ιστορίας αυτής ελάχιστο δείγμα αποτελεί «Τό Άλμπουμ τής Αστυ
νομίας Πόλεων» εις πό όποιον δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα 
παλαιαΐ ανέκδοτοι φωτογραφίαι.

RS/L via

'‘· jI f i 3 1 ’k .i-V  V .  '  . &

1 1 ••foiua



ΤΟ Α Λ ΜΠ Ο Υ Μ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Δεξιά: Μέτρα Τήξεως υπό τής 'Αστυνομίας ’Αθηνών 
κατά την νψωύιν τής Ελληνικής σημαίας έπ'ι τοϋ 'Ιερού 
Βράχον τής ’Α κροπόλεως, μετά την άποχώρησιν τών 
Γερμανών. Κάτω: Στιγμιότνπον άπό την όρκομωσίαν 
τής Ε ’ ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχολής Ύπαστν- 
νόμων τήν 25-2-1944, εις την Αίθουσαν τής Βουλής. 
Διακρίνονται ό τότε υπουργός Δημ. Τάξε ως Ταβονλά- 
ρης, οί καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου Τσουκαλάς καί 
Κάτσας, δ Δ/ντής τοϋ 'Υπουργείου Κλεάνθης Γεωργιά 
δης, οί άσΤυν. Δ /νταί Λεονταρίτης, Νέρης, Κίννας καί 
I. Γιαννονταος, διοικητής τής Σχολής, δστις καί όμιλεϊ. 
’Απέναντι επάνω: Σύλληψις γυναικών διαδηλωτριών 

κατά τό 1937.
’Απέναντι κάτω: Ά ξ /κ ο ί καί κατώτεροι έξωθι τοϋ 
αστυνομικού εστιατορίου Πειραιώς τήν ημέραν τοϋ Πά
σχα τοϋ έτους 1946. Διακρίνονται μεταξύ τών άλλων ό 
’Αστυν. Δ /ντής Πειραιώς κ. Δημ. Βρανόπουλος, ό ’Αστυ
νόμος ’Αναστασίου, ό Άστυν. Δ /ντής Τσιγαρής καί ό 
’Αστυνόμος Χυτήρης.





Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

0  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ
Α Ρ Π / Ι Ε Ν Ο Π Ο Υ Α Ο Σ

καί ή Έ ξά β ιβ λ ο ς
Ο ι  διατάξεις τον ιδιωτικού δικαίου, που ισχνσαν στην 
'Ελλάδα μέχρι την ψήφισι τον νέου ’Αστικού Κωδικός 
τό 1946, ενρίσκοντο συγκεντρωμένες σε μια συλλογή 
νομών που έγράφησαν προ έξακοσίων ετών. rΗταν οί 
νόμοι, τους οποίους είχε κωδικοποιήσει στην περί
φημη Εξαβιβλό του ό Κωνσταντίνος Άρμενόπονλος.

Λ ΠΕΚΛΗΘΗ «στόμα της νομι- 
* »  κής επιστήμης», σοφός καί σπου
δαίος ύπέρ πάντας» καί «νομικός 
θησαυρός». Καί όμως ό ίδιος ό υμνη
τής του, ό Πατριάρχης Φιλόθεος, 
εσπευσε νά δημοσιεύση «άνατροπήν» 
των «άναγεγραμμένων παρά τώ 
Άρμενοπούλω». Εξακόσια χρόνια 
ϊσχυσε στην Ελλάδα ή «Έξάβι- 
βλός» του, ή χρήσις της διαδόθηκε 
στα Βαλκάνια καί έφθασε ως τήν 
Γερμανία, καί όμως ό Λίγκενταλ, 
άπό τούς επιφανέστερους Γερμανούς 
επιστόμονες, τήν χαρακτήρισε σαν 
«ισχνό συνονθύλευμα νόμων». 'Η 
προσωπικότης του περιεβλήθη τήν 
άχλύ τοϋ θρύλου, άπεκλήθη «ιερός», 
μά τό έ'ργο του «πολλά άνάξιο» κρί- 
νεται λίγα μόλις χρόνια μετά τήν 
Έπανάστασι,καί όμως άντικαταστά- 
θηκε μόλις τό 1946. Τον άναθυμάται 
ό Ρακίνας στούς Plaideurs» καί τόν 
υμνεί ό Σουαρέζ ντε Ριμπέϊρα στούς 
λατινικούς του στίχους. Καί ή «Έξά- 
βιβλος» του, έργο άκατάλληλο «δι’ 
έν ελεύθερον έθνος καθώς τό ίδικόν 
μας», όπως έγραφε ή «Έφημερίς 
των ’Αθηνών» τό 1824, έκδίδεται 
έπανειλημμένως στήν Άναγεννω- 
μένη Ευρώπη: στο Παρίσι, στήν

Γενεύη, στήν Χάγη, Τυπώνεται 
ένδεκα φορές μέσα σέ πενήντα χρό
νια, κυκλοφορεί σέ αναρίθμητα χει
ρόγραφα καί επισκιάζει όλη τήν 
προγενέστερη νομική γραμματεία.

Ό  Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος, 
έμφανίζεται σέ χρόνους πολύ ταρα
γμένους γιά τό Βυζάντιο. Τά σημεία 
τής παρακμής είναι πιο φανερά. Στά 
μέσα τοϋ Μου αΐώνος, ή Αυτοκρα
τορία έχει περιορισθή στήν Θράκη, 
στήν Θεσσαλονίκη, σέ ένα μέρος 
τής Πελοποννήσου (Μυστράς) καί 
σέ λίγα νησιά τοϋ Β. Αιγαίου. Τό 
εμπόριο καί ή οικονομία φθίνουν οΐκ- 
τρά, οί εσωτερικές ταραχές συνεχί
ζουν τό διαβρωτικό τους έργο, ένώ 
ή λάμψις των τουρκικών ξιφών 
είναι άπειλητική όσο ποτέ. ’Αλλά, 
σέ αύτό τό πολιτικό καί οικονομικό 
χάος, ζωηρά άντιτίθεται μιά πρωτό
φαντη πολιτιστική βελτίωσις. Στούς 
χρόνους άκριβώς αυτούς σημειώ
νεται ή Παλαιολόγεια ’Αναγέννη
σις. Τά γράμματα, οί τέχνες, ή φι
λοσοφία ακμάζουν μέ ρυθμό καί 
τρόπο αληθινά οργιαστικό. Καί εί
ναι, πράγματι, χαρακτηριστικό, ότι, 
σέ έποχές πολιτικής καταπτώσεως, 
έντείνεται ή πνευματική ζωή. ’Από

τόν Θουκυδίδη καί τόν ’Επίκουρο 
ως τόν Φίχτε καί άπό τόν Βούδδα 
ως τόν Σενέκα καί τόν Μάρκο Αύ- 
ρηλιο, μιά στρατιά ανθρώπων τοϋ 
πνεύματος βεβαιώνουν τήν παρατή- 
ρησι. Λαμπρά είναι καί τά ονόματα 
πού άναφαίνονται τόν 14ον αιώνα. 
Ό  Νικηφόρος Γρηγοράς, ό Γεώρ
γιος Γεμιστός Πλήθων, ό Δημή- 
τριος Κυδώνης . . .

Παρ’ όλα αυτά, ή νομική έπιστή- 
μη δέν άναπτύσσεται, θεραπεύεται 
άπλώς στις δικαστικές αποφάσεις. 
Στήν «’Ακαδημία» τοϋ Γεωργίου 
Άκροπολίτου καί στο «Μουσείο» 
τοϋ ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 
δέν διδάσκεται ή έπιστήμη τοϋ Δι
καίου. Μοναδικές φωτεινές εξαιρέ
σεις, σύμφωνες προς τις πνευματικές 
ροπές τής εποχής, δυο άξιόλογα νο
μικά έργα, τό «Σύνταγμα κατά Στοι- 
χεϊον» τοϋ Ματθαίου Βλάσταρη 
(1333) καί ή «Έξάβιβλος» τοϋ 
Άρμενοπούλου (1345). Γιά τήν 
ζωή τοϋ τελευταίου λίγα είναι γνω
στά, καί αύτά τά δεχόμαστε μέ πολ
λή επιφύλαξι. 'Η  πραγματικότης 
καί ό μΰθος συμπλέκονται καί οί 
μοναδικές πληροφορίες, πού θά μπο
ρούσαν — άλλοτε — νά χαρακτηρι- 
σθοΰν σάν έγκυρες, όσα δηλαδή μάς 
λέγει ό Νικόλαος Κομνηνός Παπα- 
δόπουλος, σήμερα κι αύτές άντιμε- 
τωπίζονται κάτω άπό τό πρίσμα 
τής άμφιβολίας. Στά 1695, ό Παπα- 
δόπουλος δημοσίευσε «έν Παταυΐερ» 
τις «Praenotiones Mystagogicae» 
(Μυσταγωγικές Προγνώσεις κατά 
τό Κανονικό Δίκαιο), όπου παρέχει 
γιά τόν Άρμενόπουλο στοιχεία άλη- 
θινά έντυπωσιακά. Ό  Άρμενόπου- 
λος, μάς λέγει, πού γεννήθηκε τό 
1320 στήν Κωνσταντινούπολή είχε 
πατέρα κουροπαλάτη καί ή μητέρα 
του ήταν έξαδέλφη τοϋ αΰτοκρά- 
τορος ’Ιωάννη Καντακουζηνοο. Στήν 
ελληνική παιδεία μυήθηκε άπό τόν 
Φιλάστριο καί τόν έπίσκοπο τής 
Μυτιλήνης Λέοντα Μαργεντϊνο. Γιά 
τά λατινικά, ό πατέρας του κάλεσε 
άπό τήν Καλαβρία τής ’Ιταλίας, δα
πανώντας μεγάλα ποσά, τόν μοναχό 
Άσπάσιο, ένώ καθοδηγητής του 
στήν σπουδή τών νόμων ήταν ό Συ
μεών Άταλλειάτης, άπόγονος τοϋ 
Μιχαήλ Άτταλειάτη.

'Η  καταγωγή του, λοιπόν, ή μόρ
φωσες του καί οί δεσμοί του μέ τήν
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Αύλή του άνοιξαν τον δρόμο για μιά 
λαμπρή σταδιοδρομία. Και ή οικο
νομική βοήθεια άπό τήν προίκα τής 
πλούσιας συζύγου του Βρυεννίας 
επιτάχυνε τήν άνοδό του στα ανώτερα 
δικαστικά άξιώματα, έφ’ δσον τοϋ 
έπέτρεψε να άσχοληθή μέ τήν δια
κονία τής επιστήμης, χωρίς περι
σπασμούς άπό βιοτικές φροντίδες. 
’Έτσι, στά είκοσι οκτώ του χρόνια, 
ένα χρόνο μετά τήν στέψι τοϋ Καν- 
τακουζηνοϋ, γίνεται άντικήνσωρ, στά 
τριάντα του «κριτής τοϋ δρόμου», 
δηλαδή δικαστής στο ανώτατο Πολι
τικό Δικαστήριο τής Κωνσταντι
νουπόλεως, πού είχε τήν έ'δρα του 
κοντά στον 'Ιππόδρομο. ’Έπαιρνε 
μέρος στά βασιλικά συμβούλια, για
τί ή έμβρίθεια τής σκέψεώς του καί 
ή̂  ορθή του κρίσις έκτιμήθηκαν άπό 
τον αύτοκράτορα θείο του. ’Αλλά 
τό 1354, ό Καντακουζηνός υποχρεώ
νεται νά παραιτηθή καί νά άποσυρθή 

( σέ μοναστήρι. Ό  Άρμενόπουλος, 
μακριά άπό πολιτικές διαμάχες, θά 
διατηρήση τά υψηλά του όφφίκια 
ως τό 1360, οπότε άποκτά μιά θέσι 
οχι λιγώτερο σημαντική. Γίνεται

Προμετωπίδα τής δεντέρας έκδόσεως 
τής ’Εξαβίβλου στο πρωτότυπο ( Code- 

froy, Γενεύη 1587)
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δικαστής στήν Θεσσαλονίκη, τήν μο
ναδική άξιόλογη πόλι τής αύτοκρα- 
τορίας, πού ήταν σημαντικό έμπο- 
ρικό καί πολιτιστικό κέντρο, άλλά 
καί πεδίο κοινωνικών ανακατατά
ξεων καί μεταβολών. Τότε σημειώ
νεται ή περίφημη έπανάστασις τών 
Ζηλωτών.

'Ο ’Αρμενόπουλος, ύπό τήν ιδιό
τητά του ώς «Κριτοΰ» στήν Θεσ
σαλονίκη, άπεκλήθη άπό τούς με
ταγενέστερους «Καθολικός Κριτής 
τοϋ Βασιλικού σεκρέτου», άξίωμα 
άνάλογο μέ τοϋ σημερινού έφέτου. 
’Αλλά οί «Καθολικοί» αύτοί Κριταί 
κατηργήθηκαν τελικά, όταν ό ’Αν
δρόνικος Β' θέσπισε τήν άρχή τών 
«Καθολικών Κριτών τών Ρωμαίων». 
Αύτοί διατηρούσαν τον τίτλο τού 
«Κριτοΰ τοΰ Βασιλικού σεκρέτου» 
κι έτσι ό Άρμενόπουλος, σάν «Το
πικός» κατά τον Κ. Πιτσάκη «Κα
θολικός Κριτής», έφερε τιμητικά καί 
τούς άλλους δυο τίτλους. "Ενας άλ
λος τίτλος πού άποδίδεται στον Άρ- 
μενόπουλο, είναι εκείνος τοΰ Νομο- 
φύλακος. Μέ αότό τον ορο στο Βυ
ζάντιο έννοοΰσαν οχι μόνο τον πρώτο 
καθηγητή τής Νομικής Σχολής, τοΰ 
«Διδασκαλείου τών Νόμων», άλλά 
καί άξίωμα τής βυζαντινής Αυλής. 
Ή  λέξις είναι παρμένη άπό τά άρ- 
χαΐα ελληνικά δίκαια. Στήν Αθήνα 
νομοφύλακες ήσαν έπτά άρχοντες 
πού έκριναν γιά τήν νομιμότητα τών 
προτεινομένων μέτρων, ένώ ό Πλά
των στούς «Νόμους» προβλέπει γιά 
τήν ομώνυμη άρχή πού προστατεύει 
τήν πόλι άπό τις άδικες πράξεις είτε 
προληπτικά, είτε μέ τον άνάλογο 
κολασμό. Άλλά καί στήν Σπάρτη 
υπήρχε άνάλογο άξίωμα. ’Εκεί οί 
νομοφύλακες ήσαν πέντε καί έργο 
τους ή έπιστασία γιά τήν τήρησι τών 
νόμων.

Ό  Άρμενόπουλος πέθανε τό 1383 
στήν Κωνσταντινούπολι καθώς φαί
νεται, άφοΰ απήγγειλε δυο φορές 
τό έργο του «Περί πίστεως ορθοδό
ξου». Οί πληροφορίες, ώστόσο, τού 
Παπαδόπουλου, πού δέν μπόρεσε νά 
ξεφύγη άπό τό θεοκρατικό κλίμα 
τής έποχής του καί ούτε άπό τά μυ
θικά στοιχεία πού θάμπωσαν τήν 
προσωπικότητα τοΰ «κριτοΰ καί 
νομοφύλακος», ναι μέν τροφοδοτούν 
τά εγκυκλοπαιδικά λεξικά, άλλά, 
όπως είπαμε ήδη, ή άκρίβειά τους
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Προμετωπίδα τής editio Princess τής 
'Εξαβίβλου (Theodoric Adamee de Su- 

allemberg, Παρίσι 1540).

είναι άμφισβητήσιμη. Ό  λόγιος τής 
Πάδουας περιπίπτει σέ σφάλματα 
καί πολλές φορές αύθαιρετεΐ: Ό  
Άρμενόπουλος, ■ μάς λέγει, άκολού- 
θησε τον περίφημο νομικό Τιπού- 
κειτο . . .  Ό  «Τιπούκειτος» γραμ
μένος άπό τον Πατζή, δέν είναι παρά 
μεθοδική νομική σύνοψις, καί παρέ
χει τά βιβλία καί τούς τίτλους τών 
«Βασιλικών» τοΰ Λέοντος τού Σο
φού. Δείχνει δηλαδή «τί καί πού 
κεΐται» τό κάθε χωρίο. Μέ βεβαιό
τητα, πάντως, εντάσσεται ό Ά ρ 
μενόπουλος στον 14ο αιώνα. Δικα
στικές πράξεις μέ τό όνομά του καί 
χειρόγραφα τής «Εξαβίβλου» άνα- 
γόμενα ήδη στο 1345 τό πιστοποι
ούν. Άλλά υπάρχει καί πειστήριο 
άκόμη πιο κατηγορηματικό: Μιά 
σημείωσις τού Πατριάρχη Φιλο- 
θέου πού μάς πληροφορεί ότι ή 
«Έξάβιβλος» «συνετέθη πολλώ πά
νω παρά τοΰ Πανσεβάστου νομο
φύλακος . . . Κυροΰ Κων /νου τοΰ 
Άρμενοπούλου έν έτει άπό κτίσεως 
κόσμου ςωνγ'», δηλαδή στά 1344- 
1345.

Δέν υπάρχουν, έξ άλλου, άντι-
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γνωμίες σχετικά μέ τό συγγραφικό 
του έργο: 'Υπήρξε πολυγραφώτα- 
τος, καί ασχολήθηκε κυρίως μέ τό 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, τομέα στον 
όποιο θεωρείται αύθεντία. Τα έργα 
του («’Επιτομή των θείων καί ιερών 
κανόνων», «Περί ών οί κατά και
ρούς αιρετικοί έδοξαν», «Περί Πί- 
στεως ορθοδόξου», «Περί των τριών 
συνοδικών τόμων», «Θέσπισμα τοϋ 
Μεγ. Βασιλέως Κων/νου», «Τόμος 
κατά Γρηγορίου Παλαμά») άνά- 
γονται στον κλάδο αυτό τοϋ Δικαίου. 
Μικρότερης σημασίας είναι τό «Περί 
της Τεσσαρακοστής καί άλλων νη
στειών» καί «Όφφίκια της Μεγά
λης Εκκλησίας», κατάλογος αξιω
μάτων εκκλησιαστικών καί πολιτι
κών. Ή  ένασχόλησις μέ τά «όφφί- 
κία» σέ στιγμές τόσο κρίσιμες θυ
μίζει, όπως θά έλεγε ό Κρουμπάχερ, 
την παροιμία «Ό  κόσμος έποντίζετο 
καί ή έμή γυνή έστολίζετο» . . . ’Από 
τά έργα αυτά έξαίρεσι άποτελεΐ τό 
«Λεξικόν τών Ελληνικών Ρημάτων 
κατά στοιχεΐον» καί ή «Έξάβιβλος» 
(Promptuarium στά λατινικά) στην 
οποία καί χρωστά τήν διατήρησι τοϋ 
ονόματος του στήν μνήμη τών λαών.

Τό «Πρόχειρον Νόμων τό λεγό
μενον ή Έξάβιβλος, συναθροισθέν 
πάντοθεν κατ’ έκλογήν καί κατ’ επι
τομήν οΰτω συντεθέν παρά τοϋ παν- 
σεβάστου Νομοφύλακος καί Κριτοΰ 
Θεσσαλονίκης κυροΰ Κωνσταντίνου 
τοϋ Άρμενοπούλου», συνετάγη στά 
1345. 'Ο δημιουργός του ήταν τότε 
μόλις είκοσι πέντε έτών. Πρόκειται 
άπλώς γιά ένα συνοπτικό εγχειρίδιο 
μιά συλλογή συντόμων διατάξεων, 
σχηματισμένη μέ βάσι τήν προγε
νέστερη έπιστήμη καί προωρισμένη 
γιά ιδιωτική χρήσι. Δέν είναι, μέ 
άλλους λόγους, παρά ένα βοήθημα, 
επιστημονικό βέβαια, άλλά χωρίς 
μεγαλύτερες άξιώσεις. ’Επειδή άπευ- 
θύνεται στούς δικαστικούς παρά
γοντες, τό έργο αρχίζει μέ παραινέ
σεις πού έπιγράφονται «Κριτών 
προκατάστασις» όπου έξορκίζονται 
οσοι απονέμουν δικαιοσύνη νά ασκή
σουν υπεύθυνα τό λειτούργημά τους, 
έφ’ όσον θά λογοδοτήσουν καί αύτοί 
στον «όντως όντα Κριτήν . . . »

'Η  «Έξάβιβλος» διαιρείται, όπως 
άλλωστε δηλώνει καί ή ονομασία 
της, σέ έξη βιβλία πού ρυθμίζουν 
θέματα άστικοΰ δικαίου: άγοραπω- 
λησίες, οικογενειακές καί κληρονο
μικές σχέσεις κ.λ.π., μέ μοναδική 
έξαίρεσι τό 6ο βιβλίο, πού περιέχει 
ποινικές διατάξεις. Τά βιβλία υπο
διαιρούνται σέ «τίτλους», 83 συνο
λικά, μέ σύντομες διατάξεις παρ
μένες κυρίως άπό τά «Βασιλικά» 
τοϋ Λέοντος τοϋ Σοφοΰ καί τον

«Πρόχειρον Νόμον» τοϋ Βασιλείου 
Α', νομικά κείμενα της εποχής τών 
Μακεδόνων. 'Η  έπιτυχία τής «Έξα- 
βίβλου» ξεπέρασε κάθε φιλοδοξία 
τοϋ νεαροΰ συγγραφέως της. Οί σύγ
χρονοι καί μεταγενέστεροι Βυζαν
τινοί λόγιοι, μολονότι διέκριναν ατέ
λειες, δέν υπήρξαν φειδωλοί σέ έπαι- 
νετικές κρίσεις. «Κάλλιστον καί 
σπουδαϊον σύγγραμμα» χαρακτηρί
ζεται ή «Έξάβιβλος», «sapientis- 
simus» (σοφώτατος) καί peritis- 
simus legum (νομομαθέστατος) ό 
δημιουργός της. Πολλοί έσπευσαν 
νά άντιγράψουν τό κείμενο καί άπό 
τά χειρόγραφα πού διασώθηκαν αρ
κετά είναι ήδη τοϋ 14ου αίώνος. 'Η 
άνακάλυψις τής τυπογραφίας συνε- 
τέλεσε στήν ευρύτερη διάδοσί του. 
'Ο Θεόδωρος Adameus εκδίδει γιά 
πρώτη φορά τήν «Έξάβιβλο» στο 
Παρίσι τό 1540, ό Διονύσιος Γοδε- I 
φρεΐδος στήν Γενεύη στο 1587, ό 
’Όττο Ράϊτς στήν Χάγη, ό Θωμάς 
Κάρρα στήν Μολδαβία, Στήν Ρω
σία έκδίδεται άπό τό 1766, στήν 
Βουλγαρία τό 1775, ενώ στήν Γερ
μανία όπου είδε τό φώς τής δημο- 
σιότητος άπό τό 1564, οί δικασταί 
τήν χρησιμοποιούσαν σάν πρωταρ
χικό βοήθημα γιά μισό αιώνα. Τήν 
μετάφρασι στά λατινικά έπιμελήθη- 
κε ό Μερσιέ πού είδε στήν «Έξά
βιβλο» ένα κείμενο άρτιο καί θαυ
μαστής σαφήνειας. «Προτιμώ», γρά
φει, «τρεις λέξεις τοϋ Άρμενοπού- 
λου άπό ολόκληρες σελίδες τών συγ-
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χρόνων μου . . . »  ’Αλλά ό πιο απρο
σδόκητος δσο καί παράδοξος φόρος 
τιμής άπονέμεται στον Βυζαντινό 
νομομαθή άπό τον Ρακίνα. Στους 
«Plaideurs» (Διαδίκους) τήν μο
ναδική αυτή κωμωδία τοΰ μεγάλου 
τραγικού, δικάζεται ένας σκύλος 
γιατί έφαγε ενα κόκκορα. 'Ο δικη
γόρος του, παρά τις αλεπαλληλες 
συστάσεις τοΰ δικαστοΰ να άναφερ- 
θή «έπί τοΰ προκειμένου», άραδιά- 
ζει μεγάλα ονόματα σαν τοΰ Άριστα 
τέλη καί τοΰ Cujacius. «Κι ό Άρ- 
μενόπουλος στο prompt» συνεχίζει 
ό δικηγόρος. Καί τό μισό τής λέ- 
ξεως «promptuarium» ομοιοκατα
ληκτεί χαριτωμένα μέ τον επόμενο 
στίχο: «O h! Vous etes si p rom pt!» 
Ά ν  όμως στήν Δυτική Ευρώπη ή 
«Έξάβιβλος» θεωρήθηκε άπλώς μια 
θεωρητική κατασκευή, στα τουρκο
κρατούμενα Βαλκάνια είχε ούσια- 
στικώτερη έπίδρασι. Στήν Μολδα
βία τό «Απάνθισμα Κωδίκων» πού 
έξεδόθη τό 1632 περιέχει μεγάλο 
άριθμό διατάξεων τής «Έξαβίβλου». 
Τό Ιδιο παρατηρεϊται τόσο στο «Νο
μικόν Πρόχειρον» τοΰ Μιχαήλ Φω- 
τεινοπούλου, τον «πρώτο Ελληνικό 
Κώδικα τής Βλαχίας» δσο καί στον 
«Βλάχικο Κώδικα» έργο τοΰ Αη- 
dronache Donic πού είδε τό φως 
τό 1805 στο ’Ιάσιο. Στήν Βεσσαρα- 
βία, έξ άλλου, διατάξεις τής «Έξα
βίβλου» ίσχυαν δχι μόνο στους χρό
νους πού ή περιοχή άποτελοΰσε τμή
μα τής Μολδαβίας, άλλα καί μετά 
τήν παραχώρησί της στήν Ρωσία, 
τό 1812. "Εξη χρόνια άργότερα, τό 
1818, ή «Έξάβιβλος» ορίζεται ως 
«άστικός νόμος» τής Βεσσαραβίας. 
Τό 1831 εΐσάγεται ή έπίσημη μετά- 
φρασίς της στά ρωσικά, έκπονημένη, 
άπό τον Σπυρίδωνα Δεστούνη. 'Η 
ισχύς της καταργήθηκε μόλις τό 
1917, μέ τήν προσάρτησι τής Βεσ
σαραβίας στήν Ρουμανία.

Στον Έλλαδικό χώρο, μετά τήν 
τουρκική κατάκτησι, ή δικαιοσύνη 
άπονέμεται βάσει τής «Έξαβίβλου». 
Δικαιοδοτικά δργανα ήσαν εκκλησια
στικοί λειτουργοί. «Πίταν δικα
στής», γράφουν οΐ πρόκριτοι τής 
Μεσσηνίας στον Μάουρερ, «ό άρ- 
χιερεύς ήμών» καί έδίκαζε κατά 
τήν «Έξάβιβλον» τοΰ Άρμενοπού- 
λου . . .». 'Η  έκδίκασις βέβαια των 
υποθέσεων «κατά τήν Έξάβιβλον» 
δεν ήταν άπόλυτο φαινόμενο. Σέ πολ
λά μέρη, δπως, λόγου χάρι, στά νη
σιά, είχαν διαμορφωθή έθιμα πού 
απέκτησαν ισχύ νόμου, ενώ άλλοΰ

τά έθιμα ίσχυαν παράλληλα μέ τήν 
«Έξάβιβλο». Ή  υπαρξις, πάλι, καί 
άλλων νομικών συλλογών δέν ήταν 
καθόλου σπάνια. Τά ιδιωτικά, δμως, 
αύτά κείμενα, άνερχόμενα σέ έκα- 
τοντάδες χειρόγραφα, είχαν κύρια 
πηγή τον Άρμενόπουλο καί ή χρήσις 
τους άρχισε νά ύποχωρή δταν ή 
«Έξάβιβλος» άρχισε νά μεταφρά
ζεται στήν δημοτική. Οί μεταγλωτ
τίσεις τοΰ Κριτόπουλου, τοΰ Ζυγο
μαλά, τοΰ Σπανοΰ είχαν μεγάλη 
άπήχησι κι ας άντιμετωπίσθησαν 
άπό τούς λογίους καί λογιωτάτους 
τών χρόνων τους μέ έπιφύλαξι πού 
φθάνει στήν ειρωνεία.

Μετά τήν έ'κρηξι τής Μεγάλης 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, άρχι
σαν προσπάθειες γιά τήν σύνταξι 
συγχρονισμένου Άστικοΰ Κώδικος. 
Οί ενέργειες έγκαινιάσθηκαν μέ τήν 
δημοσίευσι τής «Νομικής Διατά- 
ξεως» τής Ανατολικής Χέρσου Ε λ 
λάδος. Συνεχίσθησαν άπό τον Καπο- 
δίστρια, τήν Άντιβασιλεία (μέ πρω
τοπόρο τον Μάουρερ), κορυφώθηκαν 
άπό τον Βενιζέλο. Τελείωσαν δμως 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ό  σημερινός Άστικός Κώδιξ ισχύει

άπό τις 23 Φεβρουάριου 1946 καί 
είναι έργο πέντε μεγάλων νομικών, 
τών: Κ. Δεμερτζή, Κ. Τριανταφυλ- 
λοπούλου, Γ. Μαριδάκη, Γ. Μπαλή 
καί Π. Θηβαίου. Μέχρι τό ορόσημο 
αυτό ή «Έξάβιβλος» ίσχυε, «προ- 
σωρινώς» βέβαια, σάν Άστικός 
Νόμος. Γιά έξη αιώνες, υμνημένη ή 
προπηλακισμένη, τιμημένη ή περι- 
φρονημένη, διατηρήθηκε στήν ζωή. 
Προωρισμένη γιά βοηθητικό εγχει
ρίδιο, κρίθηκε καί κατακρίθηκε σάν 
έπίσημο κείμενο. Τά σφάλματα πού 
έμφιλοχωροΰν, οί άντιφάσεις καί 
τά κενά, φαινόμενο συνηθισμένο 
στήν μεσαιωνική μας νομοθεσία, 
άπέκτησαν διαστάσεις. "Οπως δια
στάσεις άπέκτησαν καί τά προτερή
ματα τοΰ έργου. 'Ωστόσο, γιά τήν 
εποχή του — καί μόνο γ ι’ αυτήν — 
είναι έργο ιδιαίτερα άξιοπρόσεκτο. 
Είναι, δπως γράφει άπλά καί επι
γραμματικά ό Κολλινέ, «ή πληρέ
στερη πραγματεία Άστικοΰ καί 
Ποινικοΰ Δικαίου κατά τήν τελευ
ταία περίοδο τής Βυζαντινής Νομι
κής ’Επιστήμης»»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΤΛΟΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΓΝΩΜΕΣ

Τ Ο Υ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Υ  
κ. K A R L  J A S P E R S

Ή  μάζα μπορεί νά είναι τό σύνολο 
ανθρώπων τοποθετημένων μέσα σέ 
μια ορισμένη δομή όργανώσεως 
τής ύπάρξεως, κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε οί ιδιότητες καί ή θέλησις τής 
πλειοψηφίας νά άποφασίζουν γιά 
τον προσανατολισμό τοϋ συνόλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΤΗΣ
Μ ΑΖΗΣ
Ή  ίδιότης τής μάζης σάν κοινού έγκειται στό νά είναι ή 
σκιά ένός μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, πού μεταφέρει μιά γνώ
μη χωρίς νά ενσαρκώνεται πραγματικά σέ κανένα συγκε
κριμένο άνθρωπο. Τό κοινόν είναι όλοι αυτοί οί άνώνυμοι 
«άλλοι», άνάμεσα στούς όποιους δέν υ π ά ρ χ ε ι  καμμιά έπα- 
φή καί των οποίων ή γνώμη παίρνει άποφασιστική δύναμι.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ καί ή μσ.ζα έγεννήθηκαν 
αμοιβαία. Ή  τεχνική όργάνωσις τής 
ζωής καί ή μαζα άνήκουν ή μιά στήν 

άλλη. Ή  χρήσις των μηχανών σέ μεγάλη 
κλίμακα πρέπει νά προσαρμοσθή στις ιδιό
τητες τής μάζης· ή λειτουργία της πρέπει νά 
έγκαθιδρυθή σέ συνάρτησι μέ τή μάζα των 
δυνάμεων έργασίας, τά προϊόντα της πρέ
πει νά προσαρμοστούν στις προτιμήσεις 
τής μάζης των καταναλωτών. Θάπρεπε ή 
μάζα νά είχε έγκαθιδρύσει τήν κυριαρχία 
της· είναι όμως φανερό πώς είναι ανίκανη 
νά τό κάνη. Φαίνεται νά άποτελή ένα γι- 
γαντιαιο φαινόμενο, μόλις όμως προσπα- 
θήσης νά τήν πιάσης, έξαφανίζεται.

Ό  όρος μάζα δέν είναι μονοσήμαντος. 
Στήν τυπική του έννοια προσδιορίζει μιά 
άμέτρητη ποσότητα άνθρώπων, ή μάλλον 
τό σύνολο όλων τών άνθρώπων. Ύπ’ αύτή 
τήν έννοια ή μάζα παρουσιάζει γιά τήν 
σύγχρονη συνείδησι αυτό τό χαρακτήρα 
τόν έξαιρετικά έντυπωσιακό νά συγκρο- 
τήται σέ κάθε ένα άπό τά στοιχεία τών 
άνθρώπων πού τήν άποτελοϋν καί τά ό
ποια κατέχουν τά φυσικά τους δικαιώμα
τα, τών όποιων οί έπιθυμίες είναι άνικα- 
νοποίητες καί προσθέτονται οί μέν πάνω 
στις δέ μέ μιά ύπέρμετρη άπαίτησι. Παρ’ 
όλα αύτά παραμένει πρακτικά χωρίς ση
μασία, γιατί είναι περιωρισμένη σέ μιά 
έπιφανειακή καί ποσοτική θεώρησι. Μ’ 
αύτή τήν έννοια πού κάνει τήν ϋπαρξί της 
μιά άπλή πολλαπλότητα, ό άνθρωπος αύτός

καθ’ έαυτόν έξαφανίζεται. ’Αντίθετα ή έν
νοια τής μάζης καλύπτει ένα καθορισμένο 
νόημα, όταν άνταποκρίνεται σέ ώρισμένες 
ειδικές μορφές πού δέν άφορούν τόν άν
θρωπο γενικά, άλλά ώρισμένες όψεις του. 
Ή  μάζα μπορεί νάναι ένα ά ν ο ρ γ ά ν ω -  
τ ο  π λ ή θ ο ς  άνθρώπων πού βρίσκονται 
τοποθετημένοι σέ μιά κοινή κατάστασι 
καί πού καταλήγουν νά άποτελοϋν μιά έ- 
νότητα στό συγκινησιακό έπίπεδο: ύπ’ 
αύτήν τήν έννοιαν ή μάζα δέν υπάρχει 
ποτέ, παρά σάν μιά μεταβατική πραγματι
κότητα. Ή  μάζα μπορεί νάναι ένα κάποιο 
κ ο ι ν ό .  Προσδιορίζει τότε ένα τυπικό 
προϊόν τής Ιστορίας, τού όποιου δέν μπο
ρεί κανείς νά καθορίση τήν μορφή ούτε 
τή δομή: είναι τό σύνολον τών άνθρώπων 
πού άποτελοϋν τήν ίδια πνευματική κοι
νότητα διά τής παραδοχής τής ίδιας γλώσ- 
σης καί τών ιδίων γνωμών. Τέλος ή μάζα 
μπορεί νάναι τό σ ύ ν ο λ ο  άνθρώπων 
τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν ω ν  μέσα σέ μιά ώρι- 
σμένη δομή όργανώσεως τής ύπάρξεως, 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ή θέλησις καί οί 
ιδιότητες τής πλειοψηφίας νά άποφασί
ζουν γιά τόν προσανατολισμό τού συνό
λου. Ή  μάζα σ’ αύτή της τή μορφή άπο- 
τελεΐ τήν δύναμι, τής όποιας τις συνεχείς 
έκδηλώσεις παρατηρούμε μέσα στόν κό
σμο μας: παρουσιάζεται δέ αύτή ή δύναμις 
μόνο μ’ ένα μεταβατικό τρόπο ύπό τήν 
μορφή τού κοινού ή τού πλήθους.

(Συνέχεια εις τήν σελ. 317)
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ

ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Πρό τοΟ πολέμου ά Χίτλερ διά τής τρομερής «"Αμπβερ», τής κατα
σκοπευτικής δηλαδή 'Υ πηρεσίας τοΟ Γ  Ράϊχ, είχε Αναπτύξει έντο
νη δραστηριότητα σ' ολο τόν κόσμο καί βεβαίως καί στήν 'Ελλά
δα, γ ιά  τήν όποια  Ιδιαιτέρως λόγω  τής θέσεώ ς της ένδιεφέροντο  
οί Γερμανοί. Στό άρθρο πού Ακολουθεί, τοΟ Ύ παστυνόμου κ. Σαρ. 
Ά ντω νά κ ου , περιγράφεται αύτή ή δραστηριότητα τώ ν πρακτόρω ν

τοΟ Χιτλερισμού.

Δ ΕΝ θά λησμονήσω ποτέ τήν μεγάλη 
επιγραφή πού υπήρχε επάνω άπό 
τήν κεντρική πύλη τής σχολής, ή ό

ποια έγραφε: Μιστράουεν ϊστ μάιν μπε- 
ρούφ. («‘Επάγγελμά μου είναι ή δυσπι
στία»), Στήν σχολή πήρα τόν άριθμό 147, 
γιατί κανείς δέν ήξερε τό όνομα τοϋ άλλου, 
όλοι είχαμε άριθμοΰς καί μέ αυτούς μάς 
φώναζαν. "Εμαθα πώς νά σκοτώνω άνθρω
πο μέ ένα ποτήρι μπύρα χωρίς νά μπορή 
νά μέ άνακαλύψη κανείς. "Εμαθα πώς νά 
σκοτώνω μέσα στό τράμ ή στό τραίνο μέ 
τήν βοήθεια μιάς έφημερίδος. "Εμαθα πώς 
νά μπορώ μέ ένα λεπιδάκι καί μιά σκληρή 
γομμολάστιχα νά φτιάχνω μόνος μου ό- 
ποιαδήποτε σφραγίδα. "Εμαθα πώς νά κά
νω ληστείες μέσα στούς κεντρικούς δρό
μους τών πόλεων, πώς νά μπαίνω στά σπί
τια καί νά κλέβω, πώς νά άπασχολώ τό 
θύμα καί νά τοϋ παίρνω τόν χαρτοφύλακα 
άπό τά χέρια ή τό πορτοφόλι άπό τήν τσέ
πη, πώς νά έργάζωμαι ώς καμαριέρης, 
μάγειρος, γκαρσόνι, σωφέρ κ.λ.π. Μόλις 
άποφοίτησα άπό τήν σχολή κατασκόπων 
τοϋ Ζάξεν - Χάουζεν ήμουν ένας τέλειος 
κατάσκοπος. Ό  τόπος όπου έπρόκειτο νά 
δράσω ήταν γνωστός άπό τήν πρώτη ή μέ
ρα πού μπήκα στήν σχολή: 'Ελλάς καί 
Μέση ‘Ανατολή. Μοϋ έγινε ειδική έκπαί- 
δευσις γιά νά μπορώ νά περιφέρωμαι στίς 
παραλίες καί νά κάνω σχεδιαγράμματα 
ναυστάθμων, φυσικών όρμων, όχυρώσεων 
καί υπονομεύσεις λιμένων, νά κάνω βυθο
μετρήσεις σέ λιμάνια καί κόλπους, ώστε 
στήν κατάλληλη στιγμή νά κινούνται τά 
ΰποβρύχια καί νά ποντίζωνται οί νάρκες. 
"Εμαθα νά είμαι ζωγράφος, συλλέκτης πε
ταλούδων, μεταλλειολόγος καί βοτανο
λόγος, ώστε νά μπορώ μέ τά κατάλληλα 
προσχήματα νά περιφέρωμαι στούς τό
πους πού μέ ένδιαφέρουν, χωρίς νά δη
μιουργώ ύποψίες».

Οί εντυπωσιακές αύτές άποκαλύψεις 
ανήκουν στον Γερμανό κατάσκοπο Χάνς 
Ρήγκλερ, πού, πριν δράση ώς κατάσκο
πος στήν 'Ελλάδα τό 1937, φοίτησε τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια στήν σχολή κατασκόπων 
τοϋ Ζάξεν-Χάουζεν. Παρατίθενται έπί λέ- 
ξει γιά νά καταδειχθή, όχι μόνο ή πραγμα
τικά τέλεια προετοιμασία τών κατασκόπων 
τοϋ ναζισμού, πού εξαπολύονταν σέ ξένες 
χώρες, αλλά καί τό μεγάλο ένδιαφέρον τοϋ 
Χίτλερ γιά τήν πολιτική καί στρατιωτική 
κατάστασι πού έπικρατοϋσε στήν 'Ελλάδα 
πριν άπό τόν πόλεμο. ‘Από τό 1935 ακόμη, 
μιά ολόκληρη στρατιά άπό Γερμανούς πρά
κτορες δροϋσε στήν 'Ελλάδα καί κυρίως 
στήν πρωτεύουσα, στήν ‘Αθήνα, συλλέγον- 
τας κάθε μορφής πληροφορία, πού θά ήταν 
χρήσιμη στά επεκτατικά σχέδια τοϋ Χί
τλερ. Διάσημοι καί άγνωστοι κατάσκοποι, 
«αρχαιολόγοι», «φιλόλογοι», «βοτανολό- 
γοι» καί άλλοι «επιστήμονες», όλοι «λά- 
τριες» τοϋ ελληνικού πνεύματος καί τής 
"Ελλάδος, είχαν διασπαρή στά τέσσερα 
σημεία τής χώρας, κινούμενοι μέ όλους 
τούς κανόνες τοϋ συνωμοτισμού καί τής 
πιό έξελιγμένης «έπιστήμης» τής κατασκο
πίας. Οί πληροφορίες γιά τις όποιες ιδιαι
τέρως ένδιαφέρονταν τά γερμανικά δίκτυα 
κατασκοπίας, ήσαν, σύμφωνα μέ τά απο
μνημονεύματα τοϋ άρχικατασκόπου Χάνς 
Ρήγκλερ: α) Ά ν αγγλικά ΰποβρύχια χρη
σιμοποιούσαν βάσεις άνεφοδιασμοΰ στήν 
Ελλάδα, β) "Αν έρχονταν καμουφλαρισμέ-

νοι στήν 'Ελλάδα "Αγγλοι καί Γάλλοι αξιω
ματικοί καί μέ ποιούς άπό τούς "Ελληνες 
επισήμους πραγματοποιούσαν μυστικές 
έπαφές. γ) "Αν ξένα πολεμικά πλοία καί 
κυρίως αγγλικά καί γαλλικά προσέγγιζαν 
στούς φυσικούς όρμους τής Σούδας, τοϋ 
’Αργοστολιού καί τοϋ Άστακοΰ. δ) Ά ν 
άγγλικά πολεμικά άεροπλάνα χρησιμοποι
ούσαν ελληνικά αεροδρόμια γιά στάθμευσι 
καί άνεφοδιασμό. ε) Ά ν  ελληνικά Αλιευτι
κά σκάφη, ή σκάφη τοϋ Λιμενικού Σώμα
τος κατασκόπευσαν τις κινήσεις τών ιταλι
κών πλοίων καί όποβρυχίων καί μετέδιδαν 
τίς σχετικές πληροφορίες στό Αγγλικό 
Ναυαρχείο, στ) Ά ν στήν 'Ελλάδα έφθαναν 
Πολωνοί φυγάδες μέ σκοπό νά μεταφερ- 
θοΰν στήν Μέση Ανατολή καί νά έντα- 
χθοϋν ώς έθελονταί στον Αγγλικό στρατό.

Τό γερμανικό προξενείο Αθηνών είχε 
όργανώσει ένα άπό τά πιό δραστήρια δί
κτυα μέ αρχηγό τόν Άρθρουρ Ζάιτς, πού 
ήταν άνώτερος προξενικός υπάλληλος καί 
είχε τά γραφεία του μέσα στήν Γερμανική 
Πρεσβεία Βοηθοί τοϋ Ζάιτς ήσαν ό Φρίτς 
Λέιν καί ό Φρέντερικ Φοράουερ. Ό  πρώ
τος, πού είχε έργασθή πριν άπό πολλά 
χρόνια ώς μηχανολόγος σέ διάφορα ελλη
νικά εργοστάσια, ήταν καί ό ΰπαρχηγός 
τοϋ παραρτήματος τοϋ γερμανικού έθνι- 
κοσοσιαλιστικοϋ κόμματος. Ό  δεύτερος 
ήταν υπάλληλος τοϋ προξενείου. Ό  Ζάιτς, 
πού έθεωρεϊτο άπό τούς πιό ευφυείς κα
τασκόπους, διέθετε, εκτός άπό τούς δυό 
αμέσους βοηθούς του, τόν Φρίτς καί τόν 
Φοράουερ, τριάντα άκόμη πράκτορες, πού

δροΰσαν κυρίως στήν Αθήνα. Αποστολή 
τοϋ δικτύου τοϋ Ζάιτς ήταν ή συλλογή πλη
ροφοριών πολιτικής σημασίας καί ή παρα
κολούθησή τών ‘Ισραηλιτών πού είχαν

Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, ’Αστυνομικός 
Δ [ντης Α '. Εις τό βιβλίον τον «Ψυχολο
γικός Πόλεμος - Κατασκοπεία καί Ά ντι-  
κατ αΟκοπεία» παραθέτει ενδιαφέροντα 
στοιχεία γιά τη δράσι τών μυστικών Υ 
πηρεσιών, πού έδρασαν πρό τοϋ πολέμου 

στην Ελλάδα.
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γερμανική υπηκοότητα και έμεναν στην 
'Ελλάδα, ή ήσαν περαστικοί άπό τήν χώρα 
μας, προερχόμενοι είτε άπό τήν Γερμανία 
είτε άπό τις άλλες χώρες, πού είχαν κα-

Έπάνω: Σχέδιον τών Μυστικών ' Υπη
ρεσιών των Γερμανών εις την περιοχήν 
τής Πρωτευούσης^ Κάτω: 'Ο Ά νθ /μος  
Γεώργιος Δ ονκάκης, εκ τών Ικανότερων 
αστυνομικών τής Ύποδ /νσεως Γενικής 
’Ασφαλείας Πειραιώς, ό όποιος είχεν ε
ξαιρετικές έπιτυχίες και εις τήν σνλληψιν 

ξένων πρακτόρων.

ταλάβει οΐ Γερμανοί. Ό  Ζάιτς, πού όπως 
είπαμε ήταν άπό τούς πιό εμπείρους Γερμα
νούς κατασκόπους, άνήκε στήν γερμανική 
στρατιωτική 'Υπηρεσία Κατασκοπίας τού 
φόν Κανάρι «Άμπβερ». Ή ύπηρεσία αυτή 
πού ύπαγόταν στό γερμανικό υπουργείο 
Στρατιωτικών είχε δίκτυα σέ όλες σχεδόν 
τίς χώρες τού κόσμου καί φυσικά καί στήν 
‘Ελλάδα. Ό  Ζάιτς ήλθε στήν 'Αθήνα τό 
1939 καί τοποθετήθηκε στό τμήμα διαβα
τηρίων του γερμανικού προξενείου. Στήν 
Καρλσρούη, άπό όπου καταγόταν, φοίτησε 
στήν σχολή πρακτόρων πού είχε ίδρύσει 
ό φόν Κανάρις. Στήν 'Ελλάδα ό Ζάιτς έμαθε 
τήν Ελληνική γλώσσα καί φρόντισε νά γνω- 
ρισθή μέ "Ελληνες άστυνομικούς τής 'Υπη
ρεσίας 'Αλλοδαπών ελπίζοντας έτσι, ότι 
θά εξασφάλιζε πολύτιμες πληροφορίες, μέ 
αντάλλαγμα τήν παροχή στις ελληνικές 
υπηρεσίες πληροφοριών σχετικών μέ τίς 
βαλκανικές Χώρες, ώς τό σημείο βέβαια 
πού δέν θίγονταν τά γερμανικά συμφέρον
τα. Λίγο μετά τήν αφιξι τού Ζάιτς έφθασε 
στήν 'Ελλάδα ό βαρώνος Ούγκο Άκοΰρτι 
ώς ανταποκριτής γερμανικών Εφημερίδων, 
ό όποιος ήλθε αμέσως σέ Επαφή μέ τόν 
Ζάιτς. Ό  Άκοΰρτι ένδιαφερόταν κυρίως 
γιά τήν κατάστασι πού Επικρατούσε στήν 
Σοβιετική "Ενωσι. Τό τελευταίο έγινε γνω
στό στήν 'Υπηρεσία 'Αλλοδαπών τής 'Α
στυνομικής Διευθύνσεως 'Αθηνών, ή ό
ποια φρόντισε νά φέρη σέ Επαφή ένα πρά- 
κτορά της μέ τούς δυό Γερμανούς κατα
σκόπους. Μέ τόν τρόπο αύτό, ό πράκτορας

τής 'Ελληνικής 'Αστυνομίας κατόρθωσε 
νά διεισδύση στό γερμανικό δίκτυο, στό 
όποιο διοχέτευε πλαστές πληροφορίες 
ή τέτοιες πού νά μήν είναι δυνατόν νά Εξα
κριβωθούν. Μέ τήν πάροδο όμως τού χρό
νου οΐ Γερμανοί ζητούσαν περισσότερες 
λεπτομέρειες, Επειδή τούς ένδιέφεραν καί 
ορισμένα θέματα τής Εσωτερικής καταστά- 
σεως τής Σοβιετικής Ένώσεως.Έπρεπε νά 
βρεθή κάποιος τρόπος, ώστε οΐ πλαστές 
πληροφορίες πού τούς δίνονταν, νά μοιά
ζουν άληθοφανείς. Σάν «Κανάλι» διά μέ
σου τού όποιου δήθεν έφθαναν οί ειδήσεις 
στόν Έλληνα πράκτορα, Επινοήθηκε τό 
ρωσικό ατμόπλοιο «Σβανέτια» πού τότε 
έκτελοϋσε δρομολόγια μεταξύ 'Ελλάδος - 
Τουρκίας - Ρουμανίας - Ρωσίας. Οί δυό 
Γερμανοί κατάσκοποι πίστεψαν πώς τίς 
πληροφορίες του ό Έλληνας πράκτορας 
τίς έπαιρνε άπό άνθρώπους τού καραβιού, 
Εχθρούς τού σοβιετικού καθεστώτος. Πρό
βλημα γεννήθηκε, όταν άργότερα τό ρω
σικό άτμόπλοιο διέκοψε τά δρομολόγιά του. 
Ό  Έλληνας πράκτορας κατόρθωσε στό 
τέλος νά πείση τόν Ζάιτς, ότι ήταν άδύνατη 
ή μεταβίβασις πληροφοριών, άφοΰ οί 
άνθρωποί του πού υπηρετούσαν στό «Σβα
νέτια» βρίσκονταν πλέον στήν Ρωσία. Οί 
Γερμανοί πείσθηκαν καί ζήτησαν έν συνε
χεία άπό τόν πράκτορα νά πάη μέ Ελληνικό 
διαβατήριο στήν Κωνσταντινούπολή Τό 
άποτέλεσμα ήταν, ότι καί άπό τήν θέσι του 
αύτή ό Έλληνας άντικατάσκοπος κατόρ
θωνε νά ένημερώνη συνεχώς, καί μάλιστα 
κάτω άπό τήν μύτη τού Ζάιτς, τήν Έλλη* 
νική 'Αστυνομία γιά τήν έν γένει δραστη
ριότητα τών Γερμανών μέ πληροφορίες πού 
ώφέλησαν άργότερα πολύ τόν άγώνα τής 
'Ελλάδος καί τών Συμμάχων. Μέ αύτό τόν 
τρόπο τό δίκτυο τού Ζάιτς άχρηστεύθηκε 
σχεδόν Εντελώς, χωρίς νά φέρη είς πέρας 
όπως άνέμενε ό φόν Κανάρις, τούς περισ
σότερους άπό τούς άντικειμενικούς του 
σκοπούς.

Τό ίδιο άτυχο στήν κατασκοπική του 
δραστηριότητα ήταν καί τό δίκτυο τού Γιό- 
χαν Προχάτσκο, πού ήταν γνωστός στις 
Ελληνικές 'Αρχές μέ τό όνομα Μπέλλα 
Ναίμερε, αύτό δηλαδή πού άναφερόταν 
στό πλαστό διαβατήριό του. Ό  Μπέλλα 
Ναίμερε, πού δούλευε γιά λογαριασμό τών 
Γερμανών, ήταν πρώην συνταγματάρχης 
τού ούγγρικοΰ στρατού. Στήν Ελλάδα έ
φθασε τό 1935 καί ίδρυσε γραφείο εισαγω
γών καί γενικού Εμπορίου στό μέγαρο τού 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Ό  κύκλος 
τών δραστηριοτήτων του ήταν κυρίως Εξα
γωγή καπνών, άρωματικών φυτών, στα
φίδας, γλυκόρριζας κ.α. Στήν ’Αθήνα ό 
Ναίμερε βρήκε πρόθυμο συνεργάτη τόν 
γερμανομαθή Έλληνα Α. πού σημειωτέον 
σκοτώθηκε τό έτος 1944. Μέ τήν βοήθειάν 
του μίσθωσε δεκαοκτώ πράκτορες, οί ό
ποιοι ώς δήθεν παραγγελιοδόχοι, διεσπά- 
ρησαν στά σημεία Εκείνα, γιά τά όποια 
κυρίως ένδιαφερόταν ό Γερμανός κατά
σκοπος. Στήν Αθήνα, στόν Πειραιά, στήν 
Θεσσαλονίκη, στήν Καβάλα, στήν Κρήτη, 
στήν Μυτιλήνη, στήν Χίο καί όπου άλλοΰ 
ύπήρχε ανάγκη.

Αποστολή τους ήταν νά φωτογραφίζουν 
τά πολεμικά πλοία τού 'Ελληνικού Ναυτι
κού, ξένα πολεμικά πλοία πού τυχόν κατέ
πλεαν σέ Ελληνικούς λιμένες, καθώς καί 
τά φορτηγά, νά συγκεντρώνουν πληροφο-
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ρίες για τό φορτίο ττού μετέφεραν, τόν τό
πο προορισμού, τά στοιχεία τών άξιωματι- 
κών κ.λ.π. Ο'ι πληροφορίες πού συγκεν
τρώνονταν στέλλονταν κρυπτογραφημένες 
στον Ναίμερε, πού είχε μισθώσει τίς ύπ' 
άριθ. 123-125 θυρίδες τού Κεντρικού Ταχυ
δρομείου ’Αθηνών έπ’ όνόματι δυό 'Ελ
λήνων πρακτόρων του. Καί τό δίκτυο ό
μως τού Ναίμερε δέν κατόρθωσε, δπως 
προαναφέραμε, νά ύπηρετήση παρά ελά
χιστα τά «υψηλά ιδεώδη» τού γερμανικού 
μεγαλοϊδεατισμού, γιατί ή ‘Ελληνική 'Υ
πηρεσία 'Αλλοδαπών κατόρθωσε νά εϊσ- 
χωρήση στό δίκτυο καί νά τό άχρηστεύση. 
Μέ ευφυές τέχνασμα άπομάκρυνε, έκτος 
άπό δύο, δλους τούς παλαιούς πράκτορες 
και προσέλαβε νέους, ο'ι όποιοι δμως κα
θοδηγούνταν άπό αύτήν καί έδιναν ψεύ
τικες πληροφορίες στον Ναίμερε. Ο'ι έλ- 
ληνικές 'Αρχές παρά ταϋτα ζητούσαν αφορ
μή νά συλλάβουν τόν άνεπιθύμητον «έ
μπορο», γιατί ήδη είχαν φανή στον ορίζον
τα τά πρώτα νέφη τού πολέμου. Αύτό έγινε 
πράγματι, δταν τόν Νοέμβριο τού 1939 
συνελήφθη ένας πράκτορας του στήν Κρή
τη, πού ομολόγησε δτι τόν έστειλαν εκεί 
νά έξακριβώση αν ύπήρχαν άγγλικά πολε
μικά στόν λιμένα τής Σούδας. Μετά άπό 
αύτό ό Ναίμερε συνελήφθη. Δέκα ολόκλη
ρες ήμέρες τόν άνέκριναν ο'ι άστυνομικοί 
τής Υπηρεσίας Αλλοδαπών, χωρίς τελικά 
νά όμολογήση δτι άνήκε στήν γερμανική 
κατασκοπία. "Ετσι «διευκολύνθηκε» νά 
δραπετεύση καί νά καταφύγη στήν Γερμα
νική Πρεσβεία, δπου έμεινε κλεισμένος 
τρεις μήνες. "Εγινε άπόπειρα νά φυγαδευ- 
θή. 'Αποκαλύφθηκε. Γράφει σχετικώς ό 
Ρήγκλερ:

«’Από τόν συνοριακό σταθμό τής Εΐδο- 
μένης έφθασε στήν 'Αθήνα κωμικοτραγι
κό μήνυμα. Σέ ένα βαγόνι ΰπήρχε ένα κι
βώτιο μέ αποστολέα τήν Γερμανική Πρε
σβεία ’Αθηνών καί παραλήπτη τό γερμα
νικό ύπουργεϊο ’Εξωτερικών. Είχε μήκος 
δύο μέτρων καί πλάτος ένάμισυ, καί άπό 
έξω : «απόρρητον».

Φυσικά ποιος τολμούσε τότε νά θίξη 
διπλωματικούς σάκκους τής Γερμανικής 
Πρεσβείας; Θά αγρίευε άσχημα τό Βε
ρολίνο. 'Ανεξαρτήτως δπως αύτοΰ ό Με- 
ταξάς δέν έπαυε νά έπαναλαμβάνη συνε
χώς στους ανθρώπους του «μή δίδετε 
αφορμές στους Γερμανούς. Ζημιώνετε τό 
Έθνος». Έν τούτοις, παρά τίς συστάσεις 
τού Μεταξά καί τών ύπουργών του, έκαναν 
πότε-πότε έλεγχο σέ διάφορα ύποπτα έξα- 
γόμενα χωρίς νά φαίνωνται. Ένα άπό τά 
συνηθέστερα μέσα έλέγχου πού διέθεταν 
ήταν καί μιά σούβλα πού τήν έχωναν μέσα 
σέ διάφορα δέματα γιά νά παντεύσουν τό 
περιεχόμενό τους. "Οταν μπήχθηκε ή σού
βλα στό κιβώτιο τής Γερμανικής Πρεσβείας, 
ο'ι άστυνομικοί τών συνόρων τά έχασαν. 
Τό κιβώτιο. . .  έβγαλε φωνή μεγάλη καί 
είπε : «"Αχ Άχτεν» (Προσέξτε, προσέξτε). 
Τό κιβώτιο κρατήθηκε καί ειδοποιήθηκε 
άμέσως ή έλληνική κυβέρνησις. Κίνδυνος 
άσφυξίας γιά τόν έγκλειστο δέν ύπήρχε, 
γιατί στό κιβώτιο είχε προβλεφθή τρόπος 
άερισμοΰ. Ή έλληνική κυβέρνησις διέταξε 
νά μή άνοιχθή τό κιβώτιο, άλλά νά παρα- 
μείνη έκεΐ έν άναμονή νεωτέρων διαταγών. 
Πράγματι ειδοποίησε άμέσως τήν Γερμα
νική Πρεσβεία καί άνεχώρησαν διά νυκτός 
δυό Γερμανοί διπλωματικοί ύπάλληλοι 
μέ αυτοκίνητο γιά τά σύνορα. Έκεΐ έπί 
παρουσία τους άνοίχθηκε τό κιβώτιο καί 
πρόβαλλε άνάμεσα άπό τούς διπλωματικούς

σάκκους ένας ψηλός άνδρας, μελαχροινός, 
μέ άδρά χαρακτηριστικά, ήλικίας 45 - 50 
έτών. Ήταν ό Μπέλλα Ναίμερε. Τόν έφεραν 
στήν ’Αθήνα καί τόν παρέδωσαν στήν 'Υ
πηρεσία 'Αλλοδαπών. 'Αλλά ό Μεταξάς, 
δπως δλοι δσοι αισθάνονται ισχυρό τόν 
έαυτό τους καί έχουν αύτοπεποίθησι, ήταν 
μεγαλόψυχος. Έτσι, δταν πήγε νά τού μι- 
λήση γιά τήν ύπόθεσι αυτή ό πρεσβευτής 
τής Γερμανίας πρίγκιψ Έρμπαχ, ό "Ελλη
νας πρωθυπουργός δέν χρειάσθηκε νά 
σκεφθή πολύ. «Δεκτόν», είπε στόν πρε
σβευτή. «Αύριο θά εύρίσκεται έκτος τών 
έλληνικών συνόρων». Πράγματι δυό όργα
να τού Κέντρου 'Αλλοδαπών πήραν τήν 
άλλη μέρα τόν Μπέλλα Ναίμερε καί τόν 
μετέφεραν τήν Είδομένη. Έκεΐ, στόν συ
νοριακό σταθμό, τόν παρέδωσαν στήν 
γιουγκοσλαβική άστυνομία συνόρων ώς 
άνεπιθύμητο. Μετά τήν κατάληψι τής Ελ
λάδος άπό τούς Γερμανούς, ό Ναίμερε 
έμφανίσθηκε στήν 'Αθήνα μέ στολή συν
ταγματάρχη τών "Ες - "Ες. 'Ανήκε στό 
σώμα «3.000» πού είχε σάν σκοπό του τήν 
άνακάλυψι καί τήν έξόντωσι τών Εβραίων.

Ή άποτυχία τού δικτύου τού Ναίμερε 
δέν άποθάρρυνε τήν γερμανική κατασκο
πία, ή όποια έστειλε στήν Ελλάδα ένα άπό 
τούς ίκανώτερους Γερμανούς κατασκόπους 
τόν Άρθουρ Τέστερ. Ό  Άρθουρ Τέστερ 
άπό πατέρα Άγγλο καί μητέρα Γερμανίδα, 
άν καί γεννήθηκε στήν Στουττγάρδη μεγά
λωσε στήν Αγγλία, άπέκτησε τήν άγγλική 
ΰπηκοότητα καί άναμίχθηκε στήν πολιτική. 
Ένώ στήν πραγματικότητα ήταν άξιωματι- 
κός τών "Ες -"Ες, κατόρθωσε νά γίνη 
ύπαρχηγός τού κόμματος τών έθνικοσο- 
σιαλιστών στήν Αγγλία, πράγμα πού τόν 
διευκόλυνε άφάνταστα στήν κατασκοπική 
του «καρριέρα». Ό  Τέστερ έφθασε στό 
Φάληρο στά τέλη Νοεμβρίου 1939 μέ τήν 
θαλαμηγό του «Έλσα».

Εμφανιζόμενος ώς Άγγλος μεγαλοεπι- 
χειρηματίας, νοίκιασε ένα διαμέρισμα γρα
φείων στήν όδό Αμερικής 8 καί οργάνωσε 
τήν έταιρία εισαγωγών - έξαγωγών «Άρ
θουρ Τέστερ έντ Κόμπανυ». Στά γραφεία 
τής «έταιρίας» τού Τέστερ άρχισε πυρε- 
τιδώς ή όργάνωσις τού κατασκοπικού δι
κτύου, τού όποιου άποστολή ήταν ή συγ- 
κέντρωσις πάσης φύσεως πληροφοριών, 
άπό όλόκληρη τήν Ελλάδα. Τίς πληροφο
ρίες βεβαίως μετέδιδαν στόν Τέστερ ο'ι 
«πλασιέ» τής έταιρίας. Ό  δαιμόνιος κατά
σκοπος φρόντισε νά προσλάβη στά γρα
φεία τής έταιρίας ώραίες γυναίκες υπαλ
λήλους, Έλληνίδες καί ξένες, πού τίς «φι
λοξενούσε» συχνά στήν θαλαμηγό του, 
δπου παρέθετε γεύματα καί έδινε δεξιώσεις 
γιά τό προσωπικό τής Βρεταννικής Πρε
σβείας. Τό πιό τολμηρό έγχείρημα τού Τέ
στερ, τό όποιο περιγράφει στά Απομνη
μονεύματά του ό Χάνς Ρήγκλερ καί παρα
θέτει στό βιβλίο του, «Κατασκοπία -Αντι
κατασκοπία», ό Αστυνομικός Διευθυντής 
Νικ. Αρχιμανδρίτης, «ήταν μιά κρουαζιέ
ρα πού έκανε μέ τήν θαλαμηγό του «"Ελσα» 
στό Ίόνιο. Στήν κρουαζιέρα αύτή, πού έ
γινε τό καλοκαίρι τού 1940, έλαβαν μέρος 
οί δυό άρχηγοί τών μυστικών ύπηρεσιών 
τής Γερμανίας, δηλαδή ό Ράινχαρτ φόν 
Χάυντριχ, άρχηγός τής Γκεστάπο καί ό 
ναύαρχος φόν Κανάρις, άρχηγός τής « Αμ- 
πβερ» μαζί μέ τόν πρεσβευτή τής Μεγάλης 
Βρεταννίας στήν Αθήνα σέρ Τσάρλς 
Νίκολ Πάλλαιρετ. Οί Γερμανοί είχαν κανα
δικά διαβατήρια, ό φόν Κανάρις ύπό τό ά

νομα "Αρθουρ Στήβενς, ό δέ Χάϋντριχ ύπό 
τό δνομα Ούίλλιαμ Χέρμπερτ. Φυσικά ή 
θαλαμηγός ήταν ύπό άγγλική σημαία. Καί 
καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγικό ήταν 
τό σύμπλεγμα αύτό. Οί δυό άρχηγοί τού 
Γ Ράιχ νά περνούν τό καλοκαίρι τού 1940 
μέσα άπό τά θηρία τού βρεταννικοΰ στόλου 
τών παραλίων τού Ατλαντικού καί τής 
Μεσογείου καί νά δέχωνται ψύχραιμα τήν 
νηοψία τών άγγλικών άκατων. Ό  Τέστερ 
παρουσίασε, στόν πρεσβευτή τής Αγγλίας 
τούς δύο δήθεν Καναδούς μεγαλοεπιχει- 
ρηματίες. Καί οί δυό δμως ήσαν πολύ καλά 
ένημερωμένοι γιά τήν πολιτική, οικονομική 
καί κοινωνική ζωή τού Καναδά, ώστε νά 
συζητούν πολλές φορές στά σαλόνια τής 
«Έλσας» μέ τόν "Αγγλο πρεσβευτή παρι- 
στάνοντας τούς άγγλόφιλους ύπερπατριώ- 
τες. Οί κοπέλλες πού είχαν προσκληθή 
στήν κρουαζιέρα κυκλοφορούσαν μέ τά 
μπανιερά τους καί έδιναν μαζί μέ τήν ορ
χήστρα τόν τόνο τής χαράς στό διασκε- 
δαστικό περιβάλλον τής θαλαμηγού. Οί κα
λεσμένοι ήσαν πολλοί, Έλληνες, Γάλλοι, 
Σουηδοί, Ελβετοί, Βέλγοι κ.λ.π. Οί δυό ψευ- 
τοκαναδοί, ό φόν Κανάρις καί ό φόν Χά
υντριχ, προσπαθούσαν στις συζητήσεις 
τους νά πείσουν τόν σέρ Πάλλαιρετ, δτι οί 
Άγγλογάλλοι θά κερδήσουν τόν πόλεμο. 
Ό  Πάλλαιρετ δέν έδειχνε καμμιά άμφιβο- 
λία καί καμμιά έπιφυλακτικότητα στίς συ
ζητήσεις του μέ τούς Καναδούς πατριώτες. 
Ή «"Ελσα» πέρασε άπό τήν 'Ιθάκη, τήν Λευ
κάδα καί τήν Κέρκυρα. Κατόπιν πήγε στό 
Κατάκωλο. Οί έκδρομεΐς μέ αύτοκίνητα 
έπισκέφθηκαν τήν 'Ολυμπία. Ή κρουαζιέ
ρα άπέδωσε πλούσιο έσοδο γιά ιήν «Ά- 
μπβερ». Στό ταξίδι αύτό ό φόν Χάυντριχ 
όργάνωσε καί τίς ύπηρεσίες τής Γκεστά
πο γιά τήν Ελλάδα. Γιά τόν σκοπό αύτό ό 
Τέστερ νοίκιασε στήν όδοΰ Λουκιανού 14 
τριώροφο οίκημα, δπου έγκαταστάθηκαν 
βοηθητικές υπηρεσίες τών έπιχειρήσεών 
του. Διευθυντής τού γραφείου αύτοΰ ορί
σθηκε ό Κάρολος Χάζεναουκ, συνταγμα
τάρχης τών Ές-Ές καί νώτερος έπιθεω- 
ρητής τής Γκεστάπο. Σιγά σιγά οργανώθη
κε τό δίκτυο τής Γκεστάπο στήν Ελλάδα,
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στό όποιο δυστυχώς είχαν λάβει μέρος 
καί μερικοί "Ελληνες».

Τό τραγικό γιά τήν περίπτωσι είναι δτι 
οι συμμαχικές υπηρεσίες κατασκοπίας δέν 
είχαν κάν ύποψιασθή τόν πραγματικό ρόλο 
του Τέστερ. Ήταν γνωστός ώς "Αγγλος 
ευπατρίδης, ώς μεγαλοεπιχειρηματίας, ώς 
άνθρωπος ποΰ μέ μιά υπογραφή έσωζε βιο
μηχανίες καί έμπορικές έπιχειρήσεις άπό 
τήν καταστροφή. Τό Έφ - Μπ'ι -Άϊ, ή Ίν- 
τέλλιντζες Σέρβις, ή Ζανταρμερί Φρανσαίζ 
καί ή Νικαβεντέ δέν είχαν ΰποπτευθή τό 
παιχνίδι του Τέστερ. Ή Ίντέλλιντζες Σέρβις 
πρότεινε μάλιστα συνεργασία στον Γερμα
νό κατάσκοπο. Ό  Τέστερ όμως άρνήθηκε 
νά συνδεθή μέ τήν άγγλική ύπηρεσία φο
βούμενος, ίσως, μήπως προκαλέση τις υ
ποψίες τοϋ φόν Κανάρι. Ό ,τι όμως δέν κα
τόρθωσαν οί μεγάλες ύπηρεσίες κατασκο
πίας τών συμμαχικών χωρών, πέτυχε ή 
Ύπηρεσία Αλλοδαπών ’Αθηνών, ή όποια, 
άπό τήν στιγμή τής άφίξεως στήν Ελλάδα 
τοϋ «Άγγλου ευπατρίδη» Άρθουρ Τέστερ 
καί τοϋ έπίσης «Άγγλου παραγωγού κινη
ματογραφικών ταινιών» Οΰίλλιαμ Πάους 
(Χάνς Ρήγκλερ), έτέθη έπί τά ίχνη τους 
καί παρακολουθούσε κάθε ϋποπτη κίνησι. 
"Οταν πλέον οί ενδείξεις γιά τόν ρόλο τους 
έγιναν συγκεκριμένες, ό Τέστερ καί ό

’Απέναντι: Ό  Γερμανός άρχικατάσκοπος 
Φόν Κανάρης, αρχηγός τής «"Αμπβερτ». 
Επάνω: Δελτίο ταυτότητ ος "Ελληνος
πράκτορος τών Γερμανών κατά τήν κα
τοχήν. 'Αριστερά: Ό  “Αρθουρ Ζάίτς.

Ρήγκλερ οδηγήθηκαν στα γραφεία τοϋ Κέν
τρου Αλλοδαπών Αθηνών, τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Γενικής Ασφαλείας τής Αστυ
νομίας Πόλεων, δπου καί άνακρίθηκαν 
ολόκληρη τήν νύχτα. Αυτό δμως κίνησε 
τήν οργή καί άγανάκτησι τοϋ Άγγλου πρε- 
σβευτοΰ ό όποιος μόλις πληροψορήθηκε 
τήν κράτησι τών δυό «Άγγλων» άπό τήν 
’Ελληνική Αστυνομία, έκανε έντονώτατο 
προσωπικό διάβημα στόν Μεταξά, ό όποιος 
διέταξε άμέσως τήν άπόλυσί τους. Στήν 
συνέχεια έπανειλημμένως ή Ύπηρεσία 
Αλλοδαπών ζήτησε τήν άπέλασι τοϋ Τέ
στερ, άλλα κάθε φορά έπενέβαινε ό Άγγλος 
πρεσβευτής, πού ήταν πεπεισμένος, δτι 
έπρόκειτο περί έκλεκτοϋ Άγγλου εύπατρί- 
δη, άνωτέρου κάθε ΰποψίας. Πρέπει έπί
σης νά άναφερθή, δτι ό Τέστερ, δταν τό 
καλοκαίρι τοϋ 1939 βρισκόταν στό Παρίσι 
έξαγόρασε τόν στρατηγό τοϋ γαλλικού έ- 
πιτελείου Άνρύ Ζυλιέν, πού τοϋ παρέδωσε 
άντί 20.000.000 δολλαρίων τά σχέδια τής 
γραμμής Μαζινό. Αυτή ή έπιτυχία θεωρή
θηκε άπό τις σπουδαιότερες τοϋ φόν Κα
νάρι. Τόση μάλιστα ήταν ή χαρά τοϋ Χίτλερ, 
ώστε νά φιλήση τόν άρχικατάσκοπο. Α ρ
γότερα, δταν άρχισαν οί επιχειρήσεις κατά 
τής γραμμής Μαζινό. οί Γάλλοι επιτελικοί 
έξεπλάγησαν βλέποντας τούς Γερμανούς 
νά ρίχνουν τό κύριο βάρος τής έπιθέσεως 
στήν περιοχή τοϋ Σεντάν καί τής Άμιέν- 
νης, δπου βρίσκονταν τά πιό άδύνατα ση
μεία τών άχυρών.

Ένα άκόμη κατασκοπικό δίκτυο, πού 
έξαρθρώθηκε άπό τήν Ύπηρεσία Αλλοδα
πών, ήταν εκείνο τοϋ Γιοχάνες Χόρνικ, πού 
ήλθε στήν ’Ελλάδα τό 1935 μέ πλαστό έ- 
σθονικό διαβατήριο. Ό  Χόρνικ ήταν στήν 
πραγματικότητα ό λοχαγός τών "Ες -Ές 
Βάλτερ Γκροϋπε. Άμέσως μετά τήν άφιξί 
του στήν Αθήνα ό Χόρνικ, πού έμφανιζό- 
ταν ώς συγγραφεύς, άρχισε νά πραγματο- 
ποιή εκδρομές σέ διάφορα σημεία τής Ατ
τικής, έπιδιώκοντας πάντοτε νά δημιουρ- 
γή γνωριμίες μέ Έλληνίδες. "Ετσι γνωρί
σθηκε μέ τήν ύπάλληλο τοϋ έλληνικοΰ υ
πουργείου ’Εξωτερικών δεσποινίδα "Ελλη 
Ροδοκανάκη στήν όποια μάλιστα ύποσχέ- 
θηκε γάμο. Ή Ροδοκανάκη έργαζόταν ώς 
δακτυλογράφος στήν Β" Πολιτική Διεύθυν-

σι τοϋ Υπουργείου καί λόγω τής θέσεώς 
της γνώριζε τό περιεχόμενο τών άπορρή- 
των έκθέσεων τών πρεσβευτών καί τοϋ 
έμπιστευτικοϋ δελτίου πού συντασσόταν 
στό τέλος κάθε έβδομάδος καί περιελάμ- 
βανε τις σπουδαιότερες πληροφορίες τοϋ 
ύπουργείου άπό τις έπαφές του μέ τό δι
πλωματικό σώμα, καθώς καί γνώμες τών 
ύπευθύνων γιά τά πολιτικά πράγματα τής 
Ελλάδος. Τόν «συγγραφέα» καί «φυσιο
λάτρη» Χόρνικ παρακολουθούσαν μέ με
γάλη διακριτικότητα καί προσοχή αστυνο
μικοί τής Υπηρεσίας Αλλοδαπών, οί ό
ποιοι καί διαπίστωσαν τόν δεσμό του μέ 
τήν Ροδοκανάκη. Άμέσως ειδοποιήθηκε 
ό πρεσβευτής Παπαδάκης, ό όποιος καί 
προϊστατο τής Β’ Πολιτικής Διευθύνσεως 
τοϋ ύπουργείου ’Εξωτερικών. Ή Ροδοκα
νάκη συνέχισε νά έργάζεται στό υπουρ
γείο, άλλά τά δελτία πού έδινε πλέον στόν 
Χόρνικ ήσαν πλαστά. Τελικώς συνελήφθη- 
σαν καί οί δυό έπ’ αΰτοφώρω. Μετά τήν 
σύλληψι έγινε έρευνα στό σπίτι τοϋ Χόρνικ 
στό Παλαιό Φάληρο. Φωτογραφικές μη
χανές, φιλμ, σχεδιαγράμματα, έγγραφα καί 
άλλα στοιχεία άπέδωσε ή έρευνα τών άστυ- 
νομικών. Τά φωτογραφικά φιλμ άπαιτοϋ- 
σαν κατά τήν έμφάνισί τους ειδική έπεξερ- 
γασία, άλλως καταστρέφονταν. Τό τελευ
ταίο τό γνώριζε ό Γερμανός κατάσκοπος 
καί άρνιόταν ήμέρες ολόκληρες νά όμολο- 
κήση τόν ρόλο του. "Οταν δμως πληροφο- 
ρήθηκε δτι τά φιλμ έμφανίσθηκαν χωρίς 
νά καταστραφοϋν, προσπάθησε νά παρα- 
πλανήση τίς ελληνικές Αρχές. Ίσχυρίσθη- 
κε δτι ήταν πράκτορας τής Ίντέλλιντζενς 
Σέρβις. Μετά άπό πολυήμερες άνακρίσεις 
άνεκάλεσε τήν πρώτη του ομολογία καί 
είπε δτι έργαζόταν γιά τήν ιταλική ύπη
ρεσία κατασκοπίας, τήν γνωστή Ο.Β.Ρ.Α. 
Στό τέλος παραδέχθηκε δτι άνήκε στήν 
Γκεστάπο. Ό  Χόρνικ καταδικάσθηκε άπό 
τό έλληνικό στρατοδικείο σέ ειρκτή επτά 
έτών καί 90.000 δραχμών χρηματική ποινή 
Μέ πέντε χρόνια φυλακή καί 60.000 δραχμές 
τιμωρήθηκε καί ή Ροδοκανάκη. Τό 1941 
δμως, δταν μπήκαν οί Γερμανοί στήν Αθή
να, ό Χόρνικ άποφυλακίσθηκε, καί ώς λο
χαγός πλέον τών Ές -Ές ύπηρέτησε στήν 
«Κομμαντατούρ» καί τό δίκτυο κατασκο
πίας τοϋ δόκτορος Μπέγκας. Αργότερα 
τόν έστειλαν στό άνατολικό μέτωπο. Άπό 
τότε δέν έσωσε σημεία ζωής. Φαίνεται πώς 
τόν δολοφόνησαν οί ίδιοι οί Γερμανοί, γιατί 
σύμφωνα μέ μιά άποψι ό Χόρνικ ήταν δι
πλός πράκτορας, άφοϋ κατά τήν γνώμη 
τοϋ Χάνς Ρήγκλερ, έδινε άντίγραφα τών 
δελτίων τοϋ έλληνικοΰ ύπουργείου Εξω
τερικών καί στόν ταγματάρχη τής Ρωσικής 
Πρεσβείας Αθηνών Ίβάν Μπολώφ.

"Ενα άλλο δίκτυο κατασκοπίας, πού έ
δρασε πριν άπό τόν πόλεμο στήν Ελλάδα 
καί έξηρτάτο άπό τόν φόν Κανάρι ήταν ε
κείνο τοϋ άντωσυνταγματάρχη φόν Κλέμμ 
Χόχενμπεργκ, στρατιωτικού άκολούθου 
τής Γερμανικής Πρεσβείας. Ό  φόν Κλέμμ 
γνώριζε άπταιστους τήν έλληνική γλώσσα, 
γιατί είχε γεννηθή στήν Σμύρνη, δπου ό 
πατέρας του διατηρούσε εργοστάσιο άε- 
ριούχων ποτών μέ συνεταίρο "Ελληνα. ΐΗ- 
ταν ύπασπιστής τοϋ φόν Κανάρι καί ήλθε 
στήν Ελλάδα τό 1937. Διέθετε πολλούς καί 
πεπειραμένους πράκτορες. Οί κυριώτεροι 
ήσαν: Ό  Έρνέστος Τζιόμπεκ, πού έργα
ζόταν τότε στήν Τηλεφωνική Εταιρία. "Ο
ταν ήλθαν οί Γερμανοί έμφανίσθηκε σάν 
λοχαγός τοϋ γερμανικού στρατού καί ύ
πηρέτησε στήν Γερμανική Πρεσβεία. Ό
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"Ερρίκος Χέρρλιγκχαους, πού διατηρούσε 
παραγγελιοδοχικό γραφείο στήν "Αθήνα. 
Ήταν άλλοτε άξιυματικός τού γερμανικού 
στρατού. Κατά τήν κατοχή υπηρέτησε ώς 
ταγματάρχης στό γερμανικό φρουραρχείο. 
"Ο Γκούντρουμ πού διατηρούσε μεταλλεία 
στήν "Ελευσίνα καί είχε είδικευθή στήν το
πογραφία. Στήν Κατοχή εμφανίσθηκε ώς 
άνώτερο στέλεχος τής Γκεστάπο. "Ο Έλ- 
μοντ Σάϊφφελ, πού διατηρούσε στόν Βόλο 
μεγάλη έπιχείρησι γεωργικών μηχανημά
των καί είχε ζήσει πολλά χρόνια στήν θεσ- 
σαλική πάλι. Είχε έφοδιάσει τό γερμανικό 
δίκτυο μέ σηματοδότες, πομπούς καί δέ
κτες άσυρμάτων, φορητούς άσυρμάτους 
κ.λπ. γιά τήν περίπτωσι πολέμου. Ό  Άρ- 
μενοκαθολικός επίσκοπος στήν "Αθήνα 
Γιοχανάν Γκαμσαραγιάν κ.ά.

"Αλλα γερμανικά δίκτυα κατασκοπίας, 
πού έδρασαν πριν άπό τόν πόλεμο στήν 
"Ελλάδα, ήσαν τού πλοιάρχου Φράνς Λήν- 
τιχ, τού βαρώνου φόν Στροΰνζε καί τό 
δίκτυο τού έθνικοσοσιαλιστικού παραρτή
ματος "Αθηνών. Ό  Φράντς Λήντιχ, ναυτι
κός άκόλουθος τής Γερμανικής Πρεσβείας, 
ένδιαφερόταν κυρίως γιά πληροφορίες πού 
αφορούσαν στά νησιά τού Βορείου Αιγαίου 
καί άλλα έπίκαιρα σημεία τών ελληνικών 
παραλίων.

Τό δίκτυο τού Λήντιχ είχε οργανώσει 
καί τήν άνατίναξι τού άτμοπλοΐου «Σαμίρ» 
στό λιμάνι Κερατσινίου. Γιά τήν ύπόθεσι 
αύτή αναφέρει στό βιβλίο του «Κατάσκοποι 
στήν "Ελλάδα» ό Χάνς Ρήγκλερ, φαίνεται 
όμως, δτι τά στοιχεία πού άναφέρει είναι 
σέ πολλά σημεία ανακριβή. Θετικές πλη- 
ροβορίες γιά τήν ύπόθεσι παραθέτει στό 
βιβλίο του ό Νικόλαος "Αρχιμανδρίτης σύμ
φωνα μέ στοιχεία πού τού έδωσε ό άνθυ- 
παστυνόμος Γ. Δουκάκης, ό όποιος υπη
ρετούσε τότε στήν "Υπηρεσία "Αλλοδαπών 
Πειραιώς, πού έξάρθρωσε τό δίκτυο καί 
συνέλαβε τούς κατασκόπους.

«Στίς 2 Αύγούστου 1940», γράφει ό "Αρ
χιμανδρίτης «κατέπλευσε στόν λιμένα τού 
Πειραιώς τό έξοπλισμένο φορτηγό ατμό
πλοιο «Σαμίρ», τό όποιο ήταν άγγλικό, μέ 
αιγυπτιακή σημαία καί μετέφερε πολεμικό 
ύλικό πού προοριζόταν γιά τήν άγγλική 
στρατιά τής Μέσης "Ανατολής. "Αμέσως 
τότε ή γερμανική κατασκοπία στήν "Ελλάδα 
συνέλαβε τό σχέδιο νά άνατινάξη τό ατμό
πλοιο στόν λιμένα τού Πειραιώς. Ναυτικός 
άκόλουθος τού Γ" Ράιχ στήν πρεσβεία τών 
"Αθηνών ήταν τότε ό πλοίαρχος Λήντιχ. 
Σύμφωνα μέ τό σύστημα τής «Άμπβερ» τού 
Φόν Κανάρι,οί ναυτικοί ακόλουθοι τών γερ
μανικών πρεσβειών τού εξωτερικού ήταν 
ταυτοχρόνως καί άρχηγοί τού ναυτικού 
κλάδου τής κατασκοπίας τόσο στό πολε
μικό ναυτικό, δσο καί στήν έμπορική ναυ
τιλία. "Ο Γερμανός πρόξενος Πειραιώς 
προέβη άμέσως σέ έντονο διάβημα πρός 
τόν λιμενάρχη, ζητώντας δπως, σύμφω
να μέ τά διεθνή νόμιμα, διαταχθή ό πλοί
αρχος τού «Σαμίρ» νά έγκαταλείψη τά έλ- 
ληνικά ΰδατα μέσα σέ είκοσι τέσσερις 
ώρες, λόγω τού ότι ήταν εξοπλισμένο εμπο
ρικό πλοίο. "Ο λιμενάρχης, λίγη ώρα μετά 
τά διαβήματα, κάλεσε τόν πλοίαρχο τού 
«Σαμίρ» καί τόν διέταξε σύμφωνα μέ τό 
διεθνές δίκαιο νά έγκαταλείψη μέχρις τής 
2ας πρωινής τις έλληνικές θάλασσες. "Ο 
πλοίαρχος όμως δήλωσε ότι προσορμίσθη- 
κε στόν λιμένα τού Πειραιώς γιά νά ζητή- 
ση άσυλο, γιατί στό σύμπλεγμα τών Βο
ρείων Σποράδων καί στά ανοιχτά τού Αι
γαίου, είχε πέσει σέ κλοιό άγνώστων ύπο-
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βρυχίων πού τόν διέταξαν νά σταματήση. 
Φοβόταν δέ, ότι άν έβγαινε στό άνοιχτό 
πέλαγος καί Ιδίως στά νότια τής Κρήτης 
δέν θά διέφευγε τόν κίνδυνο. Πάντως, το
νίσθηκε άπό τόν λιμενάρχη, δτι άν δέν 
φύγη τήν ορισμένη προθεσμία, θά κατα- 
σχεθή τό φορτίο καί τό πλοίο θά τεθή έν 
παροπλισμώ».

Ή άπόφασις τής γερμανικής κατασκο
πίας γιά τήν άνατίναξι τού (Σαμίρ» άναφέρ- 
θηκε μέ μυστικό άσύρματο στόν Φόν Κα- 
νάρι. Ή άπάντησις ήταν συνθηματική καί 
προειδοποιούσε ότι ώς τις 3 Αύγούστου 
θά έδίδοντο ειδήσεις μέσω τού διευθυντοΰ 
τού έν Άθήναις ύποκαταστήματος μιάς 
γερμανικής έταιρίας. "Εν τώ μεταξύ ό Γερ
μανός πράκτορας Έρνέστος Κύρχνερ, πού 
ήταν δημοσιογράφος καί είχε συνδεθή μέ 
τούς δημοσιογραφικούς κύκλους τών "Α
θηνών, είχε κατορθώσει νά δημοσιεύωνται 
στίς άθηναϊκές έφημερίδες ύποβολιμιαΐες 
ειδήσεις περί έμφανίσεως γερμανικών καί 
"ιταλικών ύποβρυχίων στά άνοιχτά τού 
Σαρωνικού, στό Κρητικό Πέλαγος κ.λπ. 
"Εννοείται ότι οΐ πληροφορίες αυτές δέν 
ήσαν έξ ολοκλήρου ψευδείς, γιατί πράγμα
τι τήν έποχή εκείνη στά άνοιχτά τών έλλη- 
νικών θαλασσών έπλεε σεβαστός άριθμός 
ύποβρυχίων. "Ετσι ό Αιγύπτιος πλοίαρχος 
έπηρεασμένος άπό όλα αύτά δέν τόλμησε 
νά ξεκινήση καί πέρασε τέσσερις ήμέρες 
στόν Πειραιά, άναβάλλοντας άπό ήμέρα σέ 
ήμέρα καί άπό ώρα σέ ώρα τήν συμμόρφω- 
σί του πρός τις διαταγές τού Λιμεναρχείου. 
"Υστερα άπό τέσσερις ήμέρες έφυγε άπό 
τόν Πειραιά, άλλά μόλις βγήκε στά άνοι- 
χτά τού Σαρωνικού γύρισε πίσω γιά νά 
προσορμιθή στόν όρμο τού Αγίου Γεωρ
γίου, στό Κερατσίνι. Στό μεταξύ ήλθαν άε- 
ροπορικώς στήν ‘Ελλάδα ώς τουρίστες 
μέ πλαστά διαβατήρια καί ψευδώνυμα οί 
ειδικοί στά ναυτικά σαμποτάζ, ταγματάρ
χης Πάουλ Βέρνερ καί λοχαγός Γιόχαν 
Νίκολιτς. Μετά τήν άφιξι τών δυό αύτών 
σαμποτέρ, ό πλοίαρχος Φράνς Λήντιχ καί 
ό φόν Κλέμμ Χόχενμπεργκ, άποφάσισαν 
νά θέσουν σέ έφαρμογή τό σχέδιό τους. ’Α
ναζήτησαν λοιπόν καί "Ελληνες πράκτορες 
τούς οποίους θά χρησιμοποιούσαν.

Στίς 4 Αύγούστου 1940 όλοι αύτοί καί 
μαζί τους οί δυό σαμποτέρ, πού ήλθαν άπό 
τήν Γερμανία, κατέβηκαν στήν ταβέρνα τού 
ένός άπό τούς πράκτορες καί κατέστρωσαν 
τά σχέδια άνατινάξεως τού πλοίου. Προ- 
τάθηκαν διάφορα σχέδια. Τό ένα ήταν νά 
νοικιάσουν ένα τρεχαντήρι, νά μποΰν μέσα 
σ’ αυτό οί δυό σαμποτέρ, καί νά άνοιχθοΰν 
σέ άπόστασι 300 μέτρων άπό τό πλοίο. 
Άπό κεΐ κολυμπώντας θά έφθαναν στά ϋ- 
φαλα τού πλοίου, θά τοποθετούσαν τις χε
λώνες καί θά έφευγαν. Τό άλλο σχέδιο ήταν 
νά μπάσουν στό πλοίο μέ τόν τροφοδότη 
βόλους κάρβουνου μέ εκρηκτική ύλη, ώστε 
τό κάρβουνο νά έκραγή, μόλις θά τό έρ- 
ριχναν οί θερμασταί στίς μηχανές. Τρίτο 
σχέδιο ήταν νά τοποθετήσουν τις έκρηκτι- 
κές ύλες στήν τσιμινιέρα, τού πλοίου. Α 
φού όργανώθηκε έτσι ή έπιχείρησις σέ ό
λες τ'ις λεπτομέρειες, άποφασίσθηκε νά 
τεθή σέ ένέργεια στίς 6 Αύγούστου 1940. 
Δέν πέτυχε όμως, γιατί τό Κέντρο Αλλο
δαπών είχε θέσει ύπό παρακολούθησι ό
λους τούς πρωταγωνιστάς της. "Ετσι όταν 
οίέκρηκτικές ύλες, πού προορίζονταν γιά 
τήν άνατίναξι μετεφέρθησαν στήν άκτή, 
οί άστυνομικοί κινήθηκαν μέ άστραπιαΐα 
ταχύτητα, βρήκαν όλη τήν ποσότητα τής 
έκρηκτικής ύλης, πού ήταν κρυμμένη στήν

άμμο καί έν συνεχεία συνέλαβαν δλουζ 
τούς αύτουργούς καί συνεργούς.

Γερμανικό κατασκοπικό δίκτυο, πού είχε 
σάν άποστολή τήν συλλογή πληροφοριών 
σχετικά μέ τήν άεροπορία, ήταν τό δίκτυο 
τού βαρώνου φόν Στροΰνζε. “Αν καί τό 
δίκτυο, είχε έξάρτησι άπό τόν άεροπορικό 
άκόλουθο τής Γερμανικής Πρεσβείας τών 
Αθηνών, τις σπουδαιότερες πληροφορίες 
τ'ις μεταβίβαζε άπ’ ευθείας στήν κεντρική 
ύπηρεσία πληροφοριών τού Βερολίνου. Ό  
Στροΰνζε είχε στήν ύπηρεσία του πολλούς 
Γερμανούς πράκτορες καί δυό Έλληνες, 
ύπαλλήλους τής Πολιτικής Αεροπορίας. 
Οί τελευταίοι, όμως, ήσαν πράκτορες τής 
έλληνικής ύπηρεσίας άντικατασκοπίας, 
πράγμα πού έπέτρεπε στίς έλληνικές Αρ
χές νά έλέγχουν τήν δραστηριότητα τού 
γερμανιοΰ δικτύου.

Κατασκοπία ύπέρ τών χιτλερικών ένερ- 
γοΰσε καί τό παράρτημα Αθηνών τού έθνι- 
κοσοσιαλιστικού κόμματος. Αρχηγός τού 
δικτύου αύτοΰ ήταν ό άρχαιολόγος Βρέντε 
Βάλτς. Σκοπός του ή παρακολούθησις τών 
Γερμανών πού βρίσκονταν στήν Ελλάδα, 
ή συγκέντρωσις πληροφοριών πάσης φύ- 
σεως, ή ναζιστική προπαγάνδα, οί κινή
σεις Ισραηλιτών προσφύγων πού έφθαναν 
στήν Αθήνα άπό τήν Γερμανία ή άπό άλλες 
χώρες, ή συγκέντρωσις ονομάτων γερμα
νοφίλων Ελλήνων διανοουμένων, έπιστη- 
μόνων, άξιωματικών κ.λπ.

Γενικώς ή δράσις όλων τών δικτύων τής 
γερμανικής κατασκοπίας στήν χώρα μας, 
πρό τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου ύπήρξε 
έντονωτάτη έν όψει βεβαίως τού σχεδίου 
έπιθέσεως τού "Αξονος έναντίον τής Ελ
λάδος. Είναι όμως γεγονός, ότι καί οί έλ
ληνικές ύπηρεσίες άντικατασκοπίας, παρά 
τά πενιχρά μέσα καί τήν προσπάθεια τής 
Ελλάδος νά μή δίνη εύκάιρίες στούς δυό 
δικτάτορες, κατόρθωσαν νά περιορίσουν 
σέ ζηλευτό γιά άνάλογες περιπτώσεις ση
μείο τήν δραστηριότητα τών πρακτόρων 
τού φασισμού. Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρ- 
θούν οί έπιτυχίες τού Κέντρου Αλλοδαπών 
Αθηνών - Πειραιώς, τό όποιο όχι μόνο 
κατόρθωσε νά έπισημάνη όλα σχεδόν τά 
δίκτυα πληροφοριών, άλλά νά διεισδύση 
τόσο σέ μερικά άπό αύτά, ώστε νά τά κα- 
τευθύνη μέ τήν παροχή ψευδών πληροφο
ριών. Γιά παράδειγμα άναφέρεται ή Γερμα- 
νική Πρεσβεία, μέσα στήν όποια ή ελλη
νική ύπηρεσία διέθετε πέντε πράκτορες. 
Μεταξύ αύτών ήταν καί ή ιδιαιτέρα γραμ- 
ματεύς τού πρεσβευτοΰ, ή όποια μετέδιδε 
τις πληροφορίες στό Κέντρο ’Αλλοδαπών, 
μέσω τού "Ελληνος έραστοΰ της. Σέ άλλη 
περίπτωσι άστυνομικός τής έλληνικής ύ
πηρεσίας μέ τήν βοήθεια ύπαλλήλου τής 
Γερμανικής Πρεσβείας κατόρθωσε νά μπή 
μέ άντικλείδι στό γραφείο τού στρατιωτι
κού άκολούθου φόν Κλέμμ Χόχενμπεργκ 
καί νά φωτογραφήση χάρτες, άπόρρητα 
έγγραφα κ.λπ., τά όποια έν συνεχεία το
ποθέτησαν στήν θέσι τους. "Οταν άργό- 
τερα, τόν Απρίλιο τού 1941, οί σιδηρό
φρακτες στρατιές τού Χίτλερ κτυποΰσαν 
τήν ήρωική Ελλάδα, οί Έλληνικές "Υπη
ρεσίες Άντικατασκοπίας, έχοντας έπιση- 
μάνει τά δίκτυα τού εχθρού, τά άχρή- 
στευσαν σέ έλάχιστο χρόνο. Μετά τόν 
θρίαμβο τής Πίνδου ή μικρή μας πατρίδα 
νικούσε καί στό άλλο μέτωπο, τό κρυφό 
μέτωπο τών κατασκόπων. Καί έδώ, μιά 
χούφτα άνθρωποι, οπλισμένοι μέ πίστι καί 
φλόγα, έγραψαν μιά άλλη ,άγνωστη έπο- 
ποιΐα, κάτω άπό τήν σκιά τής Άκροπό- 
λεως μέσα στήν καρδιά τής "Αθήνας.



'Ιδιότητες τής μάζης.
Συνέχεια έκ τής σελ. 310)

Δέν μπορούμε νά όρίσουμε Ιδιότητες 
στή μάζα θεωρημένη σάν μιά απλή ποσό
τητα στερημένη σημασίας. Ή  μάζα δέν 
μπορεί νά έχη Ιδιότητες παρά μόνο κάτω 
άπό ένα ειδικό προσδιορισμό. Έτσι ό 
Le Bon έκανε μία δίκαιη άνάλυσι των Ιδιο
τήτων τής μάζης θεωρημένη μέσα στή 
πρόσκαιρη ένότητα τ ο ϋ  π λ ή θ ο υ ς :  
αύθορμητισμός, ύποβολιμότης, έλλειψι 
άνοχής, άστάθεια κ.λπ. Ή  ίδιότης τής 
μάζης σάν κοινού έγκειται στό νά είναι 
ή σκιά ένός μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, πού 
μεταφέρει μιά γνώμη χωρίς νά ένσαρκώ- 
νεται πραγματικά σέ κανένα συγκεκριμένο 
άνθρωπο· τ ό  κ ο ι ν ό ν  είναι όλοι αυτοί 
οί άνώνυμοι «άλλοι», άνάμεσα στούς ό
ποιους δέν υπάρχει καμμιά επαφή καί των 
όποιων ή γνώμη παίρνει μιά άποφασιστι- 
κή δύναμι. Αύτή ή γνώμη ονομάζεται «ή 
κοινή γνώμη». Τήν έπικαλοϋνται, τήν 
μεταδίδουν, κάτω άπό τό άπόλυτα πλασμα
τικό πρόσχημα πώς είναι ή γνώμη όλων 
κάθε άτομο καί κάθε όμάδα τήν βεβαιώνει 
σάν νά έπρόκειτο γιά τήν προσωπικά δική 
του. Παραμένει έν τούτοις πραγματικά ά
πιαστη καί άρα πάντα άπατηλή, στιγμιαία 
καί βαθμηδόν έξαφανιζομένη· δέν είναι 
παρά ένα μηδέν, καί έπειδή στηρίζεται 
σ’ ένα μεγάλο άριθμό άτόμων, αύτό τό 
μηδέν γίνεται μιά δύναμι τής στιγμής κα
ταστροφική καί συγχρόνως διεγερτική.

Οί Ιδιότητες τής μάζης, ή όποια έχει 
ένταχθή σ’ ένα μηχανισμό, δέν είναι όμοι- 
ογενεϊς. Ή  μάζα δέν είναι ούτε ό έργάτης, 
ούτε ό ύπάλληλοι* ούτε ό γιατρός· καθέ
νας άπ’ αύτούς είναι ένα πιθανό άτομο. 
Ή  μάζα είναι τό προλεταριάτο, τό ιατρικό 
σώμα, ό σύλλογος τών καθηγητών ένός 
Πανεπιστημίου, καθ’ όσον ή άριθμητική 
πλειοψηφία είναι πού καθορίζει τόν προσα
νατολισμό τους ώς πρός τήν ΰπαρξί τους, 
τή δράσι τους καί τις άποφάσεις τους. Οί 
όμάδες πού άποφασίζουν γι’ αύτό πού συμ
βαίνει ή μέ τή σιωπηρή τους δραστηριό
τητα, ή μέ όργανωμένο δημοψήφισμα συνι- 
στοϋν μιά μάζα, όταν τό άτομο δέν παίζει 
σ’ αυτήν παρά τό ρόλο τού άριθμού.

Θά περίμενε κανείς πώς παντού θά έκδη- 
λωνόταν τό μ έ σ ο  έ π ί π ε δ ο  τού άν- 
θρωπίνου όντος. Αύτό πού είναι ό άνθρω
πος μέσα στό όμοιόμορφο τής μάζης έκ- 
δηλώνεται στις δραστηριότητες τού πιό 
μεγάλου άριθμοΰ, μέσα στις άγορές του, 
στά είδη πού καταναλώνει, σέ κάθε τι πού 
μπορεί νά προβλέψη κανείς, όταν πρόκει
ται γιά πλήθος άτόμων καί όχι γιά άτομι- 
κή φαντασία. "Οπως ένας οικογενειακός 
προϋπολογισμός προσφέρει μέ τήν κατα
νομή του μιά χαρακτηριστική μαρτυρία 
γιά τήν κατάστασιν τών άτόμων πού άπο- 
τελοΰν αύτό τό σπιτικό, έτσι καί ό προϋ
πολογισμός τού Κράτους, καθ’ όσον έξαρ- 
τάται άπό τις άποφάσεις τής πλειονότητος, 
έπιτρέπει νά χαρακτηρίση κανείς τήν μά
ζα τών πολιτών του. ’Εάν γνωρίζη κανείς 
τό σύνολο τών μέσων πού διαθέτει μιά 
καθορισμένη όμάδα, καί άν γνωρίζη σέ τί 
είναι διατεθημένη νά θυσιάση τά λεπτά, 
σέ τί άντίθετα άρνήται νά τά διαθέση, μπο
ρεί κανείς νά βγάλη ώρισμένα συμπερά
σματα γιά τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων 
πού άποτελούν αύτή τήν όμάδα. Ή  πείρα 
μαθαίνει στόν καθένα, μέ έντελώς άμεσο 
τρόπο, μέ τήν έπαφή μ’ ένα μεγάλο άριθμό 
άνθρώπων, αύτό πού μπορεί νά περιμένη

κατά μέσον όρον. Οί κρίσεις πού έκφέ- 
ρονται σ’ αύτό τόν τομέα παρουσιάζουν 
έδώ καί χιλιετίες μιά άξιοπρόσεκτη ομοι
ότητα: στό σύνολό τους οί άνθρωποι φαί
νονται νά θέλουν νά υπάρχουν μόνο καί 
μόνο γιά νά βρούν τήν εύχαρίστησν φαί
νεται πώς δουλεύουν μόνο καί μόνο μέ κί
νητρο «τό ξύλο ή τά γλυκά», πώς δέν θέ
λουν τίποτε μέ γνήσιο τρόπο, πώς δέν 
είναι άξιοι παρά γιά τό θυμό καί όχι γιά τήν 
θέλησι, καί πώς μετά τήν έξαψι τής όργής 
τους άφήνονται νά ξαναπέσουν κάτω άπό 
τό βάρος τής δυστυχίας τους, μέ άδιαφορία 
καί παραίτηση πώς πλήττουν όταν τούς 
τύχη μιά στιγμή άδεια, καί πώς τέλος δέν 
έχουν άλλη έπιθυμία άπό τή μανία τού 
νεωτερισμού.

Οί ιδιότητες όμως τής όργανωμένης 
μάζης δέν περιορίζονται καθόλου μόνο 
σ’ αυτές. Δέν υπάρχει μιά καί μοναδική 
μάζα πού ν’ άποτελήται άπό τό σύνολο 
όλων τών άνθρώπων, άλλά ύπάρχουν διά
φορες μάζες πού σχηματίζονται καί δια
λύονται. Έ ν τούτοις αύτές οί μάζες είναι 
μ ε τ α β λ η τ έ ς ,  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ά- 
ναμεταξύ τους, καί κάθε μιά άπ’ αύτές είναι 
ή έκδήλωσις μιάς καθορισμένης ιστορι
κής ύποστάσεως τής άνθρωπίνης ύπάρ- 
ξεως. Οί μάζες μπορεί νά μήν βρίσκωνται 
άποκλειστικά καί μόνο σ’ ένα μέσο έπί
πεδο: μπορούν άκόμα, σέ φευγαλέες στιγ
μές ν’ ανυψωθούν πρός τό έ ξ α ι ρ ε τ ι -  
κ ό. "Αν καί φαίνωνται ότι τόν περισσό
τερο καιρό τούς λείπει τό πνεύμα καί ή 
φινέτσα σέ σύγκρισι πρός τά άτομα, έν 
τούτοις καμμιά φορά ένεργούν μέ περισ
σότερη σύνεσι καί βάθος άπ’ αύτά.

Οί αξίες τής μάζης.

Ό  άνθρωπος όσο άνήκει στή μάζα, δέν 
είναι πιά ό έαυτός του. Ή  μάζα είναι κατ’ 
άρχάς ένα διαλυτικό στοιχείο: στό μέτρο 
πού τής άνήκω όπάρχει μέσα μου μιά θέ
ληση πού δέν είναι ή δίκιά μου. Έ ξ άλλου 
ή μάζα άπομονώνει τό άτομο καί τό κάνει 
ένα στοιχείο παραδομένο στήν όρεξί της 
γιά ύπαρξη έπαναπαύεται στό μύθο τής 
ίσότητος όλων. Καί όταν άκριβώς κανέ
νας πιά δέν είναι ό έαυτός του, τότε είναι 
ή στιγμή πού μπορεί νά γίνη ή σύγκρισις 
μεταξύ τών άνθρώπων καθ’ όσον είναι οί 
έαυτοί των, είναι μάλλον έκτος συγκρί- 
σεως. Αύτό πού έχει ό άλλος, θέλω νά τό 
άποκτήσω κι’ έγώ· αύτό πού ό άλλος μπο
ρεί θά μπορούσα νά τό κάνω κι’ έγώ. Είναι 
ή κρυφή βασιλεία τής ζήλειας καί συγ
χρόνως τής έπιθυμίας πού κάνει τούς άν- 
θρώπους ν’ άπολαμβάνουν έξασφαλίζον- 
τας μιά κατοχή πιό έκτεταμένη καί μιά 
έκτίμηση πιό μεγάλη.

Αύτή ή άναπόφευκτη άποτελεσματικό- 
της τής μάζης τονίζεται άκόμη περισσό
τερο σήμερα άπό τό πολύπλοκο παιγνίδι 
τών άρθρώσεων τής βιομηχανικής κοινω
νίας. Ή  μάζα έπεκτείνει τήν κυριαρχία 
της μέχρι μέσα στις ιδιαίτερες δραστηριό
τητες καί τόν τρόπο ζωής τών άτόμων. 
Καθένας βρίσκεται άναγκασμένος, ένεκα 
μιάς ζωτικής άνάγκης, νά έκπληρώνη 
μιά υπηρεσία πού νά ύπηρετή κατά κά
ποιον τρόπον τή μάζα. Ή  μάζα καί ό μη
χανισμός μέ τόν όποιο έχει σφυρηλατηθή 
είναι άντικείμενα τού πιό ζωτικού μας 
ένδιαφέροντος. Ή  μάζα είναι ό κύριός 
μας, άποτελεϊ γιά όλους αυτούς πού δέν 
αύταπατώνται, τήν περιοχή άπό τήν όποια 
ή ΰπαρξίς τους έξαρτάται μέ όλοκληρωτι-

κό τρόπο, καί όπου έγγράφονται οί δρά
στη ριότητές τους, οί φροντίδες τους καί 
οί ύποχρεώσεις τους. Μπορεί νά τήν πε- 
ριφρονήσουν όταν τούς παρουσιάζεται 
κάτω άπό τή συνήθη της όψη μπορούν νά 
έκφράσουν τήν συμπαράσταοί τους πρός 
όλους τούς άνθρώπους σάν έξυπνα όντα, 
μπορούν νά κρατηθούν σέ άπόστασι — 
χωρίς ν’ άρνηθούν τήν εύθύνη πού συν
δέει κάθε άτομο μέ όλα τάλλα — ποτέ όμως 
δέν τής ξεφεύγουν. Τής άνήκουν αύτή 
όμως άπειλεΐ νά τούς καταποντήση μέσα 
στή ρητορική καί μέσα στή δίνη τού «ό
λοι έμεΐς». ’Ακόμη καί ή όργανωμένη 
μάζα ξαναγίνεται πάντα άσυνείδητη καί 
άπάνθρωπη. Είναι έμπειρική ΰπαρξις χω
ρίς αυθεντική Ύπαρξη είναι πρόληψις 
χωρίς πίστι. Μπορεί όλα νά τά συνθλίβη, 
έχει τάσι νά μήν άνέχεται καμμιά αυτο
νομία καί καμμιά μεγαλοσύνη, νά διευ- 
θετή τούς άνθρώπους έτσι ώστε νά τούς 
κάνη μυρμήγκια.

Ή  παγίωσις τού γιγαντιαίου μηχανισμού 
τής όργανώσεως τών μαζών ύποχρεώνει 
κάθε άνθρωπο νάτόν ύπηρετή καί νά τόν 
προωθή άδιάκοπα διά τής έργασίας του. 
"Αν κάποιος θέλει νά  ζ ή σ η  ά π ό  μ ι ά  
π ν ε υ μ α τ ι κ ή  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ,  
φαίνεται πώς δέν μπορεί νά τό κάμη παρά 
μόνο άν συμμετέχη στήν ίκανοποίησι μιάς 
οίασδήποτε κολλεκτίβας. Πρέποι νά άξιο- 
ποιήση αύτό πού άνταποκρίνεται στις ά- 
παιτήσεις τής κολλεκτίβας. Αύτή δέν θέ
λει ικανοποιήσεις τής ύπάρξεως σέ τροφή, 
σέ άγάπη, σέ αύτοβεβαίωση ή ζωή δέν τής 
προσφέρει πιά καμμιά χαρά, άπό τή στι
γμή πού θά τής λείψη κάτι άπ’ αύτά τά 
στοιχεία. ’Επί πλέον, άναζητά ένα τρόπο 
ύπάρξεως πού νάχη συνείδησι τού έαυτού 
της. Θέλει νά όδηγήται, άλλά μέ τρόπο 
πού νά μπορή νά πιστεύη ότι είναι αύτή 
πού όδηγεϊ τόν έαυτό της. Δέν θέλει έλευ- 
θερία, άλλά θέλει νά θεωρήται έλεύθερη. 
Γιά νά πραγματοποιήση τις έπιδιώξεις της, 
πρέπει νά έξυψώση πρακτικά τό συνηθι
σμένο καί τό μέτριο καί πού όμως δέν γί
νεται άνοικτά παραδεκτό σάν τέτοιο· ή 
πρέπει τουλάχιστον νά δικαιολογήση όλα 
αύτά καταδεικνύοντας ότι πρόκειται γιά 
γενικούς προσδιορισμούς τού άνθρωπίνου 
όντος. Αύτό πού έν είναι προσιτό στό 
πλήθος, στούς πολλούς, τό διακηρύττει 
ξένο πρός τή ζωή.

Γιά νά φτάση κανείς σ’ ένα άποτέλεσμα 
έπί τής μάζης, πρέπει νά καταφύγη στή 
δ ι α φ ή μ ι σ η  Σήμερα άκόμη καί οί 
πνευματικές κινήσεις πρέπει νά παρουσιά- 
ζωνται ύπό τή μορφή τού διαφημιστικού 
θορύβου. Ή  σιωπηρή ζωή φαίνεται σάν 
άποκλεισμένη άπό τήν άνθρώπινη δρα
στηριότητα: πρέπει κανείς νά έπιδεικνύε- 
ται, νά κάνη διαλέξεις, νά βγάζη λόγους, 
νά προκαλή αίσθηση Παρ’ όλα αύτά, ό 
μηχανισμός τής μάζης άγνοεί τήν πρα
γματική μεγαλοπρέπεια τών παραστάσεων 
τού λείπουν οί έπισημότητες. Κανείς δέν 
πιστεύει πιά στις γιορτές, άκόμη κι ’ αύτοί 
πού συμμετέχουν. Νά φανταστή κανείς 
σήμερα τόν Πάπα νά προχωρή έν έπισή- 
μιρ, πομπή σέ όλόκληρη τή γή — παρα
δείγματος χάριν διά μέσου τού σημερινού 
κέντρου τής δυνάμεως τού κόσμου, τής 
’Αμερικής — όπως στό Μεσαίωνα, όταν 
μετακινείτο στήν Εύρώπη, θά ήταν σάν 
νά άναπολή ένα φαινόμενο μέ τό όποιο 
τίποτε δέν μπορεί νά συγκριθή.

Μετάφρ. ΠΙΤΣΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗ
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U  «ΕΙΡΩΝΕΙΑ τής τύχης» είναι 
* * μια χιλιοειπωμένη έκφρασις για 
τις απρόβλεπτες ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  των (αν
θρωπίνων πράξεων, των όποιων ό 
σκοπός δεν συμβιβάζεται απόλυτα 
μέ τα άποτελέσματά τους. 'Η έκ- 
φρασις αύτή βρήκε τήν άπόλυτη 
δικαίωσί της στις συνέπειες μιας 
διαταγής πού έ'δωσε ό Ρωμαίος επί
τροπος τής Ίουδαίας στήν διάρκεια 
του έβραΐκοϋ Πάσχα τοϋ έτους 30 
μ.Χ. (Τό έτος 30 μ.Χ. είναι ή πι- 
θανώτερη χρονολογία τής Σταυρώ- 
σεως τοϋ Ίησοϋ Χρίστου). Κατα
δικάζοντας σέ θάνατο έναν ’Ιουδαίο 
τής Γαλιλαίας, κατηγορούμενο για 
ανταρσία, ό επίτροπος αύτός, ό Πόν
τιος Πιλάτος, χωρίς νά τό θέληση, 
διετήρησε τό όνομά του ζωντανό 
στήν μνήμη των άνθρώπων όλου τοϋ 
κόσμου κατά τούς επόμενους δεκα
εννέα αιώνες. Γιατί ό ’Ιουδαίος, τοϋ 
οποίου διέταξε τήν Σταύρωσι, έγινε 
ο Σωτήρας Θεός μιας νέας οικουμε
νικής θρησκείας. Κάθε μέρα σέ ανα
ρίθμητες εκκλησίες ή Σταύρωσις 
αυτή καί έκεΐνος πού τήν διέταξε 
άναφέρονται μέ τις λέξεις τοϋ Χρι
στιανικού δόγματος: «Άπέθανε έπί 
τοϋ Σταυροϋ έπί ήγεμόνος Ίου
δαίας Ποντίου Πιλάτου».

Τί γνωρίζομε γιά τον Ρωμαίο 
αυτό, πού μέ μια μακρινή επίσημη 
ενέργεια, α π έ κ τ η σ ε  αιώνια καται-
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ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ά

Ο  Π Ο Ν Τ Ι Ο Σ  
Π Ι Λ Α Τ Ο Σ

σ τ ή ν  ι σ τ ο ρ ί α  καί σ τ ό ν  θρύλο

Π ο λ λ ά  έ χ ο υ ν  γ ρ α φ ή  γ ι ά  τ ο ν  Ρ ω μ α ί ο  ε π ί τ ρ ο π ο  τ ή ς  Ί ο υ δ α ί α ς ,  ό  ό π ο ιο ς  σ υ ν -  

έ δ ε σ ε  τ ό  ό ν ο μ ά  τ ο υ  μ ε  τ ή  σ τ α ύ ρ ω σ ι  τ ο ϋ  Χ ρ ί σ τ ο ν .  Π έ ρ α  ό μ ω ς  α π ό  τ α  ε κ 

κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά  κ ε ί μ ε ν α ,  ή  μ ο ρ φ ή  τ ο υ  ά ν α δ ν ε τ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ ή ν  Ι σ τ ο ρ ία  κ α ι  

τ ο ν  θ ρ ΰ λ ο ,  ά λ λ ο τ ε  μ έ  τ ή ν  ά χ λ ν  τ ο ν  μ υ σ τ η ρ ί ο υ  κ α ι  ά λ λ ο τ ε  μ έ  τ ή ν  κ α θ α ρ ό 

τ η τ α  τ ή ς  α λ ή θ ε ια ς .  Π ο ι ο ς  ό μ ω ς  υ π ή ρ ξ ε  ό  Π ό ν τ ι ο ς  Π ι λ ά τ ο ς ;

σχύνη; Από την μια πλευρά σχε- 
τικώς λίγα. ’Από τήν άλλη πολλά 
σημαντικά καί έξαιρετικώς ενδιαφέ
ροντα στοιχεία. Οί μαρτυρίες θά 
προβληθούν καλύτερα αν άκολουθή- 
σωμε τήν χρονολογική τους σειρά.

Πρώτ’ άπ’ όλα υπάρχει μιά μισο- 
σβησμένη λατινική επιγραφή σέ μιά 
πέτρινη πλάκα πού βρέθηκε πρόσφα
τα (τό 1961) στις άνασκαφές ενός 
ρωμαϊκού θεάτρου στήν Καισάρεια 
έδρα τής ρωμαϊκής έξουσίας στήν 
Ίουδαία. Είναι ή μόνη επιγραφή 
πού μαρτυρεί τήν ΰπαρξι τοϋ Πον
τίου Πιλάτου στήν Ίουδαία κατά 
τήν περίοδο τής βασιλείας τοϋ αύτο- 
κράτορος Τιβερίου. Άποκαθιστά μιά 
παμπάλαιη πλάνη χαρακτηρίζοντας 
τον Πιλάτο έπαρχο (Praefectus Iu- 
dae) άντί γιά επίτροπο (procura
tor). Τον τίτλο αύτό τοϋ άπέδιδαν 
ω ς  τώρα, χάρις, κατά πάσαν πιθα
νότητα, σέ μιά πληροφορία τοϋ Τα- 
κίτου, όπως θά δοΰμε πιο κάτω. 
Ή  διαφορά τοϋ τίτλου δέν σημαίνει 
καί διαφορά στήν κοινωνική θέσι 
τοϋ ατόμου. Ό  Ρωμαίος κυβερνή
της τής Ίουδαίας, είτε λεγόταν 
έπαρχος είτε έπίτροπος, ήταν υπεύ
θυνος γιά τήν τάξι καί ασφάλεια τής 
περιοχής. Είχε στήν διάθεσί του μιά 
στρατιωτική δύναμι πού έπαρκοΰσε 
γιά τον σκοπό αύτό. Είχε επίσης 
τό «ius gladti», τήν εξουσία νά έπι-

βαλλη θανατική ποινή. ’Άμεσος προ
ϊστάμενός του ήταν ό έξαρχος τής 
επαρχίας τής Συρίας, ό όποιος διοι
κούσε ένα σώμα λεγεωνάριων καί 
μπορούσε νά έπεμβαίνη στήν Ίου
δαία σέ περίπρωσι πού ή κατάστα- 
σις θά ξέφευγε άπό τον έλεγχο τοϋ 
έπάρχου. Ή  έπιγραφή πού βρέθηκε 
στήν Καισάρεια δέν μαρτυρεί απλώς 
τήν υπαρξι καί τον τίτλο τοϋ Πιλά
του, αλλά δείχνει οτι είχε άναλάβει 
κάποια οικοδομική δραστηριότητα 
στήν Καισάρεια σέ σχέσι μέ τό εκεί 
θέατρο.

Τό έπόμενο, σέ χρονολογική σει
ρά, στοιχείο πού άφορά τον Πιλάτο 
προέρχεται άπό τον σύγχρονό του 
Φίλωνα,Ιουδαίο φιλόσοφο τής ’Αλε
ξανδρείας. Ή  πληροφορία μάς δί
δεται τυχαίως, ύπό τήν μορφή μιάς 
έπιστολής πού άπηύθυνε ό ’Ιουδαίος 
ήγεμών Άγρίππας στόν αύτοκρά- 
τορα Γάϊο, τον γνωστό ώς Καλιγού- 
λα. 'Ο Φίλων παραθέτει τήν έπιστο- 
λή αύτή σέ ένα έργο του μέ τίτλο 
«Legatio ad Gaium» στο όποιο 
αναφέρει τό σχέδιο τοϋ Καλιγούλα 
(39-40 μ.Χ .) νά τοποθέτηση ένα 
τεράστιο άγαλμά του μέσα στόν Ναό 
τής Ιερουσαλήμ καθώς καί τις προσ
πάθειες τών Εβραίων νά τον άπο- 
τρέψουν άπό μιά τόσο αποτρόπαιη 
ιεροσυλία. Τό έργο τοϋ Φίλωνος 
ήταν στήν πραγματικότητα μιά δια-



τριβή, πού είχε σαν σκοπο να απο  ̂
δείξη τά εύλαβικά καί φιλειρηνικά 
αισθήματα των Εβραίων και την 
κακεντρέχεια των Ρωμαίων. Κατα 
πόσο τό έγγραφο που παραθετει ο 
Φίλων είναι αύθεντική έπιστολή τοϋ 
Άγρίππα προς τον Γαίο δεν είναι 
γνωστό. Δυστυχώς δεν προσφέρει 
έπίσης καμμιά ένδειξι σχετικά με

'Απέναντι επάνω: 'Ο Πόντιός Πιλά
τος, από πίνακα τοϋ μεγάλου^ Φλα- 
μανδοϋ Ζωγράφον Βαν Νταικ. Εις 
αυτήν τήν οελίδα επάνω: Απο  ̂ τον 
περιφημότερους πίνακες τον Ιτα- 
λοϋ ζωγράφου Τιτσιάνο (Τιαιανον) 
τον έτους 1543. Τίτλος τον: ιάΐδου 
ό άνθρωπος» ΛΙουοεϊο Βιέννης. 
Κάτω: Ό  Ρωμαίος αντοκράτωρ 
Τιβέριος αέ άργνρονν δεινάριο τής 

εποχής του.

την ημερομηνία της υποθεσεως- που 
άφορά τον Πιλάτο.

Πρώτα άπ’ όλα σημειώνομε τήν 
περιγραφή τοϋ χαρακτήρος τοϋ Πι
λάτου, άπό τον Άγρίππα ή τον 
Φίλωνα. Ό  έπαρχος περιγράφεται 
ώς «φυσικά άκαμπτος, πεισμων 
καί άμείλικτος» καί κατηγορεΐται 
γιά «πράξεις διαφθοράς, ύβρεις, 
άρπαγές, προσβολές ενάντιον  ̂ τοϋ 
λαοΰ, άλαζονεία, έπανειλημμένους 
φόνους αθώων, άνθρωπων καί συνε
χείς έξοργιστικές άγριότητες». Η 
σκιαγραφία αυτή τοϋ Πιλάτου προο
ριζόταν όπως είναι φανερό απο τον 
Άγρίππα γιά νά έξηγήση την ύπό- 
θεσι τήν οποία εξέθετε με την επι
στολή του. 'Η  πρόθεσίς του ήταν νά 
δείξη στον Καλιγουλα πως ο προ- 
κάτοχός του Τιβέριος είχε σεβασθή 
τήν έβραϊκή θρησκεία καί είχε έπι- 
πλήξει δριμύτατα ένα Ρωμαίο λει
τουργό ό όποιος έπεδίωξε νά τήν 
προσβάλη. Είχε ίσως την ελπίδα 
ότι ή διδαχή αύτή θά έπειθε τον Κα- 
λιγούλα νά άπόσχη άπό μιά προ
μελέτη μένη παραβίασι τοϋ Ναοΰ.

Σύμφωνα μέ τον Άγρίππα, ό Πι
λάτος είχε μέ μοχθηρία σχεδιάσει 
τήν προσβολή τών ’Ιουδαίων, με την 
δικαιολογία ότι άποτίει φόρον τιμής 
στον Τιβέριο. Μέ τον σκοπό αυτό 
είχε τοποθετήσει στο πρώην άνα
κτορο τοϋ ' Η ρώδου, έδρα της ρωμαϊ

κής διοικήσεως στήν 'Ιερουσαλήμ, 
ώρισμένες επίχρυσες άσπίδες. Δέν 
έφεραν καμμιά παράστασι ή έμβλη
μα πού νά προσβάλλη τήν θρησκευ
τική εύαισθησία τών Εβραίων, αλλα 
άπλώς μιά σύντομη έπιγραφή μέ το 
όνομα τοϋ αύτοκράτορος καί τοϋ 
προσώπου έπίσης, πού άφιέρωνε σέ 
αύτόν τις άσπίδες. Χωρίς άμφιβολία 
πρόκειται γιά τον Πιλάτο, αλλα ο 
Άγρίππας προφανώς προτίμησε ν 
άποσιωπήση τό σημαντικό αύτό 
γεγονός. Προκαλεΐ καταπληξι οτι 
μιά τόσο άθώα τιμή προς τον αύτο- 
κράτορα προκαλεσε τόση αναταρα
χή στούς Εβραίους. Καμμια εξη- 
γησις δέν δίνεται γύρω απο την 
φύσι τής προσβολής. Πιθανόν ή 
άφιερωτική έπιγραφή νά άνέφερε 
τήν θεία καταγωγή τοϋ αυτοκρα- 
τορος, καί οί Εβραίοι νά τήν^έρμή- 
νευσαν ώς προσβολή προς τον ’Ιεχω
βά, τον θεό τοϋ ’Ισραήλ. Φαίνεται 
ότι τό άδικη μα συνίστατο στήν άνα- 
γνώρισι μιάς ξένης θεότητος μέσα 
στήν ιερή πόλι τής Ιερουσαλήμ.^ 

Μιά άντιπροσωπεία ’Ιουδαίων, 
μέ επί κεφαλής τέσσερεις πρίγκιπες 
άπό τον οίκο τοϋ 'Ηρώδου, εκανε 
έκκλησι στον Πιλάτο νά άποσύρη 
τις άσπίδες, μέ τον ισχυρισμό ότι 
παραβιάζονταν τά θρησκευτικά τους 
έθιμα. 'Η άπότομη άρνησις τοϋ Πι
λάτου, όπως ισχυρίζεται ο Αγριπ-
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πας στήν επιστολή του, προκάλεσε 
στους Εβραίους άλληλοσυγκρουό- 
μενα αισθήματα νομιμοφροσύνης 
προς τον Ρωμαίο αύτοκράτορα καί 
ύπακοής στους νόμους τής θρησκείας 
τους. 'Ικέτευσαν τον Πιλάτο νά μην 
τούς άναγκάση νά έξεγερθοΰν. ’Αμ
φισβήτησαν τήν έγκυρότητα της 
πράξεώς του κάί άπείλησαν ότι θά 
κάνουν εκκλησι στον Τιβέριο. Σύμ
φωνα μέ τον Άγρίππα (ή Φίλωνα), 
ή άπειλή αυτή προξένησε μεγάλη 
ταραχή στον Πιλάτο, ό όποιος φο
βήθηκε ότι ό αύτοκράτωρ θά έπληρο- 
φορεϊτο τήν κακοδιοίκησί του. 'Ο 
φόβος αυτός, καί όχι ή ύπέρβασις 
τής έξουσίας πού είχε διαπράξει στο 
θέμα των άσπίδων, περιγράφεται μέ 
τρόπο πού νά διεγείρη υποψίες σέ 
βάρος τοϋ Πιλάτου, καθώς καί τά 
έπακόλουθά του πού άποτελοΰν καί 
τήν ουσία τής ύποθέσεως. Μετά τήν 
συνεχιζόμενη άρνησι τοΰ Πιλάτου 
ν’ άποσύρη τις άσπίδες, οί Εβραίοι 
διαμαρτυρήθηκαν στον αύτοκράτορα. 
'Η οργή τοϋ Τιβερίου στο άκουσμα 
αυτών των παραπόνων περιγράφεται 
μέ τόσο μελανά χρώματα, ώστε θά 
περίμενε κανείς νά άπολύση άμέσως 
ά αύτοκράτωρ τον «ένοχο» έ'παρχο 
από τήν θέσι του καί νά τον καλέση 
στήν Ρώμη γιά μιά παραδειγμα
τική τιμωρία. Στήν πραγματικότητα 
όμως ή ύπόθεσις έληξε ήσυχα χωρίς 
κανένα σοβαρό έπεισόδιο. Ό  Τι- 
βέριος διέταξε τον Πιλάτο νά 
μεταφέρη τις άσπίδες άπό τήν 'Ιε
ρουσαλήμ στον ναό τοΰ Αύγούστου 
στήν Καισάρεια.

Κρίνοντας τήν περιγραφή τοϋ 
Φίλωνος, όδηγούμεθα στο συμπέρα
σμα ότι πρόκειται γιά προσπάθεια 
κατασυκοφαντήσεως τοΰ Πιλάτου 
καί διασώσεως τοΰ γοήτρου των 
Εβραίων. Τό γεγονός ότι ό Πιλάτος 
εξακολούθησε νά διατηρή τήν θέσι 
του μετά άπό τις τρομερές κατηγο
ρίες τοΰ Φίλωνος άποδεικνύει ότι 
ό Τιβέριος τον θεωροΰσε ικανό έπαρ
χο. 'Η  άπόφασις τοΰ αύτοκράτορος 
γιά τήν μεταφορά των άσπίδων ήταν 
άναμφισβήτητα μιά συνετή ενέρ
γεια συγκρινόμενη μέ τήν αδιαλλα
ξία των Εβραίων πάνω σέ ένα τόσο 
άσήμαντό ζήτημα.

Τό περιστατικό, όπως μάς τό 
περιγράφει ό Φίλων, δέν συμβιβά
ζεται εύκολα μέ τις πληροφορίες πού 
μάς δίνει ό Ίώσηπος γιά τήν θητεία 
τοΰ Πιλάτου στήν Ίουδαία. 'Ο Ίώ 
σηπος, ’Ιουδαίος τής Παλαιστίνης, 
λίγο μεταγενέστερος τοΰ Φίλωνος,

ήταν έξ ’ίσου σέ θέσι νά γνωρίζη τί 
συνέβη στήν Ίουδαία δέκα χρόνια 
πριν ό ’ίδιος γεννηθή. Έ πί πλέον 
ισχυριζόταν ότι είναι ιστορικός, καί 
ότι τά στοιχεία πού δίνει γιά τον 
Πιλάτο έχουν ιστορικό καί οχι άπο- 
λογητικό χαρακτήρα, παρ’ όλο ότι 
δέν έλειπε, όπως θά δοΰμε, άπό τά 
γραπτά του μιά άπολογητική χροιά.

’Από τίς άφηγήσεις τοΰ Ίωσήπου 
συμπεραίνομε ότι ό Πιλάτος υπήρ
ξε έπαρχος τής Ίουδαίας άπό τό 26 
μέχρι τό 36 μ.Χ. Πρόκειται γιά 
σημαντικά μακροχρόνια θητεία. 'Η 
επιβολή τής ρωμαϊκής τάξεως έπί 
μιά δεκαετία, σ’ ένα λαό δύσκολο, 
όπως οί Εβραίοι καί γιά λογαρια
σμό ένός σκληροΰ καί φιλύποπτου 
ήγεμόνος, όπως ό Τιβέριος, μαρτυ
ρεί τήν ικανότητα καί τήν φρόνησι 
τοΰ Πιλάτου, καθώς καί τήν γνώσι 
πού έπρεπε νά είχε γιάτά ζητήματα 
των Εβραίων.

Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο 
πού προκύπτει άπό τά κείμενα τοΰ 
Ίωσήπου, είναι οτι ό Πιλάτος συν- 
εργάσθηκε ομαλά μέ τον Καϊάφα, 
τον όποιον βρήκε στήν θέσι τοΰ 
άρχιερέως, στις άρχές τής θητείας 
του, καί διετήρησε στήν θέσι αύτή 
ώς τήν άποχώρησί του άπό τήν 
Ίουδαία τό 36 μ.Χ. 'Ο άρχιερεύς 
ήταν ή άνεγνωρισμένη άρχή των 
Εβραίων καί διοριζόταν άπό τον 
Ρωμαίο έπαρχο.

'Η  περιγραφή πού μάς δίνει ό 
Ίώσηπος γιά τίς εβραϊκές υποθέ
σεις στήν διάρκεια τής θητείας τοΰ 
Πιλάτου εμφανίζει περίεργες δυσα- 
ναλογίες. Παρά τό γεγονός ότι ό 
Πιλάτος έμεινε στήν Ίουδαία δέκα 
χρόνια ό Ίώσηπος άναφέρει μόνο 
τρία περιστατικά σχετικά μέ τον 
Πιλάτο άλλά άσχετα μεταξύ τους. 
'Η αιτία πού διάλεξε αύτά τά γεγο
νότα καί άποσιωπά άλλα άποτελεί, 
όπως θά δοΰμε αίνιγμα. 'Η  λύσις 
του πρέπει ν’ άναζητηθή στά πολύ
πλοκα άπολογητικά κίνητρα των 
γραπτών του.

'Η  πρώτη ενέργεια τοΰ Πιλάτου 
τήν οποία άναφέρει ό Ίώσηπος έχει 
έναν περίεργο παραλληλισμό μέ τήν 
ύπόθεσι τών άσπίδων τοΰ Φίλωνος. 
(Τήν τελευταία αυτή ό Ίώσηπος 
δέν τήν άναφέρει). Φαίνεται ότι έλα
βε χώρα κατά τίς άρχές τής θητείας 
τοΰ Πιλάτου. Οΐ δυο περιγραφές 
της πού δίνει ό Ίώσηπος στά έργα 
του «Περί τοΰ Ίουδαϊκοΰ πολέμου» 
καί «Ιουδαϊκή άρχαιολογία» δέν 
συμβιβάζονται άπολύτως μεταξύ

τους. 'Ο Ίώσηπος στο τελευταίο 
αυτό έργο άρχίζει τήν άφήγησί του 
μέ τήν δήλωσι ότι ό Πιλάτος «ώδή- 
γησε τον στρατό του άπό τήν Καισά- 
ρεια καί τον έγκατέστησε γιά δια- 
χείμασι στήν Ιερουσαλήμ, μέ τον 
σκοπό νά καταστρέψη τούς νόμους 
τών Ιουδαίων». Άπό τήν εκπλη
κτική αότή δήλωσι δέν διαφαίνεται 
κατά πόσον ό Πιλάτος ένήργησε μέ 
δική του πρωτοβουλία ή μέ έντολές 
τής προϊσταμένης του άρχής. Τό 
κίνητρο πού άποδίδεται στον Πιλάτο 
είναι πρωτάκουστο καί απαιτεί μια 
έξήγησι πού όμως ό Ίώσηπος δέν 
δίνει. Σύμφωνα μέ μιά εκδοχή, ό 
Πιλάτος ένήργησε κατ’ έντολήν τοΰ 
Σηιανοΰ, τοΰ πανίσχυρου εύνοου- 
μένου τοΰ Τιβερίου, ό όποιος διέ- 
κειτο έχθρικώς προς τούς ’Ιουδαίους. 
Δέν υπάρχει περί αύτοΰ καμμιά 
μαρτυρία. "Οπως δείχνουν όμως τά 
γεγονότα πού άκολουθοΰν, είναι φα
νερό ότι ό Πιλάτος δέν ένεργοΰσε μέ 
δική του πρωτοβουλία.

Ά πό τήν εποχή τών ταραχών 
πού συνοδέυσαν τήν ένσωμάτωσι 
τής Ίουδαίας στήν Ρωμαϊκή αυτο
κρατορία, τό 6 μ.Χ., οί Ρωμαίοι 
έπαρχοι τής περιοχής συνήθιζαν νά 
στέλνουν στήν Ιερουσαλήμ τον στρα- ■ 
τό πού έκτελοΰσε χρέη φρουράς μέ 
σημαίες χωρίς τά τυνηθισμένα εμ
βλήματα. ΊIταν μιά παραχώρησις 
προς τήν θρησκευτική «ευαισθησία» 
τών Εβραίων. Οί στρατιωτικές ση
μαίες τών Ρωμαίων έφεραν παρα
στάσεις τοΰ αύτοκράτορος καί άλλα 
σύμβολα καί ήσαν άντικείμενα λα
τρείας καί σεβασμοΰ. Αύτή ήταν 
μιά σημαντική παραχώρησις τών 
Ρωμαίων γιατί οί στρατιώτες ήσαν 
υπερήφανοι γιά τίς σημαίες του. Πι
θανόν νά έπρόκειτο γιά προσωρινό 
μέτρο, ώσπου νά συνήθιζαν σιγά 
σιγά οί Ιουδαίοι τό καθεστώς τής 
έξαρτήσεως καί νά άντιλαμβάνονταν 
τίς ρωμαϊκές συνήθειες. Σύμφωνα μέ 
τον Ίώσηπο ό Πιλάτος έθεσε τέρ
μα σ’ αύσή τήν παραχώρησι. Φέρ
θηκε μέ διακριτικότητα καί υπολο
γισμό. 'Ο στρατός διατάχθηκε νά 
μεταφέρη τίς σημαίες στήν πόλι τήν 
νύχτα, μέ σκεπασμένες τίς παραστά
σεις τους. 'Η  πρόθεσις, χωρίς άμφι- 
βολία, ήταν νά έπιδειχθοΰν τήν επο
μένη οί σημαίες καί νά δημιουργη- 
θή «τετελεσμένο γεγονός». "Οποιο 
όμως καί αν ήταν τό κίνητρο αύτής 
τής ένέργειας, οί Εβραίοι εξαγριώ
θηκαν όταν είδαν τίς σημαίες μέ σύμ 
βολα καί άπεικονίσεις. 'Ο Πιλάτος
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ε ί χ ε  επιστρέφει, στήν Καισαρεία και 
κεί, σύμφωνα μέ τον Ίώσηπο, μεγά
λο πλήθος Εβραίων άξίωσε νά άπο- 
συρθοΰν οί σημαίες άπό την 'Ιερου
σαλήμ. ’Έχοντας ύπ’ οψι μας δτι ή 
Καισάρεια άπέχει περίπου έξήντα 
μίλια άπό την 'Ιερουσαλήμ, μπο
ρούμε δικαιολογημένα ν’ άναρρωτη- 
θοΰμε: πώς πρόφθασε καί οργανώ
θηκε μια τόσο επιτυχής μαζική κι- 
νητοποίησις τοϋ πληθυσμού δπως 
τήν περιγράφει ό Ίώσηπος;

'Ο Πιλάτος άρνήθηκε νά ένδώση 
στο αίτημα, μέ τό λογικό επιχεί
ρημα δτι ή πράξις θά ήταν προσβλη
τική γιά τον αύτοκράτορα. Οί Ε 
βραίοι δμως δέν έχασαν τό θάρρος 
τους. Έ πί έξη ήμέρες άπαιτοϋσαν 
νά μήν παραβιασθή ή ίερότης τής 
άγιας πόλεώς τους. Τήν έκτη ή μ ε 
ροί ό Πιλάτος σχεδίασε μιά ένέρ- 
γεια έκφοβισμοϋ. Δέχθηκε ν’ άκούση 
τό αίτημα των Εβραίων μέσα στο 
στάδιο τής πόλεως, δπως καί τις 
άλλες ήμέρες, άλλά έκύκλωσε τον 
χώρο μέ στρατό. Παρ’ δλο που οι 
Ρωμαίοι στρατιώτες άπείλησαν τούς 
’Ιουδαίους μέ θάνατο, έκεΐνοι παρέ- 
μειναν σταθεροί στο αίτημά τους, 
πρόθυμοι νά πεθάνουν γιά τήν τή- 
ρησι τών ιερών νόμων τους. 'Η 
άποφασιστικότης αύτή προκάλεσε 
έντύπωσι στον Πιλάτο καί διέταξε 
νά άποσυρθοϋν οί προσβλητικές ση
μαίες άπό τήν 'Ιερουσαλήμ.

Έ ξ ίσου ένδιαφέρουσα είναι καί 
μιά άλλη σύγκρουσις μεταξύ Πι
λάτου καί ’Ιουδαίων. Τήν άναφέρει 
καί αύτή ό Ίώσηπος. 'Η  δεύτερη 
αύτή σύγκρουσις προήλθε άπό τήν 
άπόφασι τοϋ Πιλάτου νά βελτιώση 
τήν ΰδρευσιτής Ιερουσαλήμ μέ τήν 
κατασκευή ενός υδραγωγείου. Οί 
Εβραίοι άντιτάχθηκαν στο έ'ργο 
γιατί έσήμαινε έπέμβασι τοϋ Πι
λάτου στις έσωτερικές υποθέσεις 
τής Ιερουσαλήμ. Στον «’Ιουδαϊκό 
πόλεμο» ό Ίώσηπος συνδέει τις τα
ραχές πού ακολούθησαν μέ τήν χρη- 
σιμοποίησι άπό τον Πιλάτο «τοϋ 
ίεροΰ θησαυρού γνωστού ως Κορ
βανά». ΤΗσαν χρήματα ιερά, κατα
τεθειμένα στον Ναό, τά όποια 
έ'πρεπε, υποχρεωτικά νά χρησιμο
ποιηθούν γιά θρησκευτικούς σκο
πούς, δσες καί αν ήσαν οί ανάγκες 
τού πληθυσμού. Χρησιμοποιώντας 
τον Κορβανά γιά νά άποσβέση τό 
κόστος τοϋ υδραγωγείου, ό Πιλάτος 
διέπραξε ιεροσυλία. Οί ’Ιουδαίοι 
άντέδρασαν βίαια καί Ιφθασαν στο 
σημείο νά χειροδικήσουν έναντίον

Ό  αύτοκράτωρ Τιβέριος (14-37 
μ.Χ .) Τό όνομά του καί ή εποχή 
του συνεδέθηκαν μέ τήν Οταύρωσι 

τοϋ Χριστού.

τού έπάρχου. ’Άν πιστεύσωμε στον 
Ίώσηπο, ό Πιλάτος άντιμετώπισε 
τήν κατάστασι μέ άρκετά περίεργο 
τρόπο. ’Αντί νά χρησιμοποιήση τον 
στρατό του γιά νά έπαναφέρη τήν 
τάξι καί νά συνέχιση άδιατάρακτα 
τήν κατασκευή τού υδραγωγείου, 
διέταξε τούς στρατιώτες του νά άνα- 
μιχθοΰν στο διαμαρτυρόμενο πλήθος 
τών Εβραίων, κατάλληλα μεταμ
φιεσμένοι καί οπλισμένοι μέ ρόπαλα. 
Σέ μιά συμφωνημένη στιγμή οί 
στρατιώτες διατάχθηκαν νά έπιτε- 
θοΰν. Τό σχέδιο έπέτυχε. Οί Εβραίοι 
ύπέστησαν μεγάλες απώλειες καί οί 
ταραχές σταμάτησαν.

Ή  διήγησις αύτή τού Ίωσήπου 
άποσκοπεΐ στήν συκοφάντησι τού 
Πιλάτου καί δχι στήν ερμηνεία τών 
γεγονότων. Τό ίδιο σκότος καλύ
πτει καί τις συνθήκες υπό τις όποιες, 
σύμφωνα μέ τον Ίώσηπο, έληξε η 
σταδιοδρομία τού Πιλάτου στήν έ- 
παρχία τής Ίουδαίας τό 36 μ.Χ.

Οί ταραχές στήν περίπτωσι αύτή 
προήλθαν άπό τούς Σαμαρείτες καί 
οχι άπό τούς ’Ιουδαίους. Οί Σαμα
ρείτες ήσαν μιά φυλή, ή οποία, κα
θώς οί ίδιοι ισχυρίζονται καταγόταν 
άπό τούς παλαιούς Ισραηλίτες. 'Υ
ποστήριζαν δτι ό ’Ιεχωβάς είχε ορί
σει σάν ιερό τέμενος τοϋ Ισραήλ 
τον ναό τους στο ’Όρος Γαριζίν καί 
δχι τον ναό τής Ιερουσαλήμ. 'Ένα 
βαθύ μίσος χώριζε τούς ’Ιουδαίους 
άπό τούς Σαμαρείτες, οί όποιοι 
ζοΰσαν σέ μιά περιοχή άνάμεσα στήν 
Ίουδαία καί στήν Γαλιλαία. Οί Σα
μαρείτες, τό ίδιο δπως καί οί Ιου 
δαίοι, άνέμεναν τήν άφιξι ένός Μεσ- 
σία. Στις άρχές τού έτους 36 μ.Χ. 
οί μεσιανικές τους διαθέσεις πήραν 
τήν μορφή ενόπλου κινήματος. Ά ν- 
ταποκρινόμενοι στά κελεύσματα ένός 
προφήτου πού τούς υποσχόταν τήν 
άποκάλυψι τών ιερών σκευών τού 
Μωϋσέως, ένοπλοι Σαμαρείτες συγ
κεντρώθηκαν στο ’Όρος Γαριζίν. Ό  
Πιλάτος χωρίς καθυστέρησι έστειλε 
στρατό ν’ άντιμετωπίση τήν κατά- 
στασι. Στή σύγκρουσι πού άκολού- 
θησε πολλοί Σαμαρείτες σκοτώθη
καν καί δσοι πιάσθηκαν αιχμάλωτοι 
έκτελέσθηκαν. 'Η  ύπόθεσις, δπως 
τήν περιγράφει ό Ίώσηπος ώς αυτό 
τό σημείο, είναι κατανοητή* ’Ό χι 
δμως άπό κεΐ καί πέρα. Σύμφωνα 
μέ δσα γράφει στήν «’Αρχαιολογία» 
του (τό περιστατικό δέν μνημονεύε
ται στον «’Ιουδαϊκό πόλεμο»), οί 
ήγέτες τών Σαμαρειτών παραπο- 
νέθηκαν στον Βιτέλλιο, έξαρχο τής 
Συρίας, γιά τήν ενέργεια αύτή τού 
Πιλάτου, ΐσχυριζόμενοι δτι δέν εί
χαν τήν πρόθεσι νά επαναστατήσουν. 
Ό  Βιτέλλιος διέταξε τότε τον Πι
λάτο νά μεταβή στήν Ρώμη γιά νά 
έξηγήση στον αύτοκράτορα, δχι τήν 
στάσιν του στήν ύπόθεσι τών Σαμα
ρειτών, άλλά «τις κατηγορίες τών 
Ιουδαίων». (Αύτή είναι ή διατύπω- 
σις τών άρχικών χειρογράφων. 'Ορι
σμένα μεταγενέστερα χειρόγραφα 
άναφέρουν «τών Σαμαρειτών» άντί 
«τών Ιουδαίων», διορθώνοντας έτσι 
τό πρωτότυπο κείμενο). ’Από έλ- 
λειψι άλλων στοιχείων, άγνοοΰμε 
έντελώς τήν πραγματική αιτία τής 
διακοπής τής μακροχρόνιας θητείας 
τού Πιλάτου στήν Ίουδαία. Ό  Ίω - 
σηπος μάς δίνει μόνο μιά «λεπτο
μέρεια»: λίγο πριν φθάση στήν Ρώμη 
ό Πιλάτος, πέθανε ό Τιβέριος. Στο 
σημείο αύτό ό Πιλάτος έξέρχεται 
άπό τήν ιστορία καί εισέρχεται στον 
θρύλο.
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Ή  επόμενη πηγή πληροφοριών 
μας για τον Πιλάτο είναι έξ ίσου 
προβληματική, άλλα οί δυσκολίες 
πού προκαλεΐ στον ιστορικό είναι 
διαφορετικής μορφής. Πρόκειται για 
τα Χριστιανικά Ευαγγέλια, πού δί
νουν τήν πιο διαδεδομένη περιγραφή 
του Ρωμαίου άξιωματούχου, έξ αι
τίας τής άναμίξεώς του στήν δίκη 
του Ίησοϋ. Πριν όμως προχωρήσου
με στήν έξέτασι των Εύαγγελίων καί 
στα προβλήματα πού δημιουργούν, 
σημειώνομε μια μεμονωμένη μνεία 
τού Πιλάτου στο κατά Λουκαν Ευ
αγγέλιο. Σέ μιάώρισμένη περίπτωσι 
κάποιος άνέφερε στον Ίησοϋ «για 
τούς Γαλιλαίους πού τό αίμα τους 
είχε άναμίξει ό Πιλάτος μέ τις θυ
σίες τους». Είναι τόσο τυχαία αυ
τή ή άναφορά ώστε νά έχη τήν σφρα
γίδα τής αύθεντικότητος. Σέ ποιο 
γεγονός όμως άναφέρεται; Πρόκειται 
για κάποιο σοβαρό περιστατικό στον 
Ναό τής Ιερουσαλήμ. 'Ο Ίώσηπος 
δεν τό μνημονεύει, όπως δεν μνημο
νεύει καί τό περιστατικό των άσπί- 
δων πού περιγράφει ό Φίλων. Ποιοι 
ήσαν αυτοί οί Γαλιλαΐοι; Πρέπει νά 
ήσαν Ζηλωταί, μέλη τού «κινήμα
τος τής άντιστάσεως» των ’Ιουδαίων 
έναντίον τής Ρώμης, πού ονομάζον
ταν καί «Γαλιλαΐοι» άπό τό ονομα 
τού ίδρυτοΰ τους ’Ιούδα τού Γαλι
λαίου.

'Οπωσδήποτε εκείνο πού συγ
κεντρώνει τήν προσοχή μας στά 
Ευαγγέλια είναι ή παρουσίασις τής 
σχέσεως Πιλάτου καί Ίησοϋ. Καί 
οί τέσσερεις Εύαγγελισταί (Μάρκος, 
Ματθαίος, Λουκάς, καί ’Ιωάννης) 
τον Ρωμαίο έπαρχο θεωρούν υπεύ
θυνο για τήν καταδίκη σέ θάνατο 
τοΰ Ίησοϋ, καί τούς στρατιώτες του 
έκτελεστάς τής ποινής. Τα κείμενα 
όμως καί τών τεσσάρων Ευαγγε
λίων, μέ ελάχιστες άνάμεσά τους 
διαφορές, προσπαθούν νά δείξουν 
ότι ό Πιλάτος δέν ήταν πραγματικά 
«ό υπεύθυνος» για τήν Σταύρωσι 
τοΰ Ίησοϋ, άλλα άναγκάοθηκε άπό 
τούς Εβραίους νά διατάξη τήν έκ- 
τέλεσί της. Προσεκτική έξέτασις 
τοΰ κειμένου δείχνει φανερά τήν 
πρόθεσι καί τών τεσσάρων Ευαγ
γελίων νά παρουσιάσουν τον Πι
λάτο σά μάρτυρα τής άθωότητος 
τοΰ Ίησοϋ, καί τούς Εβραίους ή 
τήν ήγεσία τους — άποφασισμένους 
νά τον εξοντώσουν. Θά μπορούσε 
φυσικά νά προβληθή ή άποψις ότι 
άκριβώς έ'τσι συνέβησαν τά πρά
γματα. 'Η  δραματική άφήγησις τής

Ή  καμάρα τοϋ «’Ιδού ό "Ανθρωπος» 
στήν ' Οδό τής ’Οδύνης στήν rΙε
ρουσαλήμ. Μέ βιβλική μεγαλοπρέ
πεια, άναδίδει τήν ατμόσφαιρα 

τών Παθών.

δίκης καί τής Σταυρώσεως τοΰ Ίη- 
σοΰ άπό τούς Εύαγγελιστάς δέν πεί
θουν γιά τήν ορθότητα αύτής τής 
άπόψεως. 'Ο τρόπος αυτός τής πα- 
ρουσιάσεως άρχίζει μέ τό κατά Μάρ
κον Εύαγγέλιον. 'Ο συγγραφεύς του, 
ό οποίος έγραψε αύτό τό Ευαγγέ
λιο στήν Ρώμη λίγο μετά τήν κατα
στολή τής έβραϊκής έξεγέρσεως, τό 
70 μ.Χ., καί άντιμετώπιζε τον κίν
δυνο νά χαρακτηρισθοΰν άπό τίς 
ρωμαϊκές άρχές οί Χριστιανοί ώς 
«συνοδοιπόροι» τοΰ ιουδαϊκού εθνι
κισμού, δυσκολεύθηκε ιδιαίτερα άπό 
τό ενοχλητικό γεγονός τής έκτελέ- 
σεως τού Ιησού άπό τον Πιλάτο. 
Έ φ ’ όσον τό γεγονός αύτό δέν μπο
ρούσε νά διαψευσθή, χρειάσθηκε νά 
«έξηγηθή καταλλήλως». Στήν παρά- 
καμψι αύτοΰ τοΰ σκοπέλου άποβλέ
πει ή έμφάνισις τοΰ Πιλάτου ώς 
άπρόθυμου έκτελεστοΰ τής θελή- 
σεως τών Εβραίων ήγετών γιά τήν 
έξόντωσι τού ’Ιησού. Μιά όμως κρι

τική άνάλυσις τής άφηγήσεως τοΰ 
Μάρκου άποκαλύπτει τήν άδυναμία 
καί τον παραϊογισμό αύτής τής έρ- 
μηνείας. "Ομως γιά τήν εποχή της 
ύπήρξε άποτελεσματική, καί τό πα
ράδειγμά της άκολούθησαν καί τά 
ύπόλοιπα Εύαγγέλια, πού παρουσία
σαν αύτή τήν «θέσι» μέ διαφορεικό 
τρόπο τό καθένα.

Γιά τον άντικειμενικό μελετητή 
τής ιστορίας τά πρακτικά τής δίκης 
τού Ιησού πού μάς έδωσαν οί Εύαγ- 
γελισταί διακρίνονται άπό ένα φα
νερό άντιεβραϊκό πνεύμα. Παρου
σιάζουν, στήν ούσία, μιά διαμάχη 
άνάμεσα στον Ρωμαίο δημόσιο λει
τουργό, ό όποιος άναγνωρίζει τήν 
άθωότητα τού Ιησού καί προσπα
θεί νά τον σώση, καί στούς κακό
βουλους Εβραίους, πού επιθυμούν 
νά δολοφονήσουν τό θύμα τους. Στο 
κατά Ίωάννην Εύαγγέλιο ή άντί- 
θεσις αυτή παίρνει τήν μορφή κοσμο- 
γονικοΰ δυϊσμού. Ό  Πιλάτος προσ
παθεί νά προστατεύση τον Τίόν τού 
Θεού άπό τά τέκνα τοΰ Διαβόλου, 
όπως ό ’Ιωάννης άποκαλεΐ τούς Ε 
βραίους (κατά Ίωάννην, VII :44). 
Στο κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον 
περιγράφονται οί τρομερές συνέ
πειες τής άντιθέσεως αύτής. Ό  
εύαγγελιστής εδώ παραθέτει στήν 
περιγραφή τοΰ Μάρκου τό επεισόδιο 
μέ τήν σύζυγο τού Πιλάτου, τον 
όποιο παρουσιάζει δημοσία τήν εύ- 
θύνη του γιά τήν σταύρωσι (XXVII 
24-5).

Τό όνειρο τής Πρόκλας έπιβε- 
βαιώνει τήν άθωότητα τοΰ Ιησού 
καί ή νίψις τών χειρών τοΰ Πιλάτου 
επικυρώνει τήν δήλωσί του: «Είμαι 
άθώος τού αίματος τοΰ δικαίου αύ
τοΰ άνθρώπου». Οί Εβραίοι έμφα- 
νίζονται νά δέχωνται μέ προθυμία 
τήν εύθύνη. «"Ας είναι τό αίμα του 
έπάνω μας καί έπάνω στά παιδιά 
μας».

'Η  συμβολική προσπάθεια τής 
άποκηρύξεως τής εύθύνης έρμηνεύ- 
θηκε δυσφημιστικά γιά τόν Πιλάτο. 
’Εμφανίσθηκε σάν άνθρωπος χωρίς 
τό θάρρος τών πεποιθήσεών του, ό 
όποιος, γιά νά άποφύγη ταραχές ή 
κατηγορίες τών Εβραίων γιά τήν 
νομιμοφροσύνη του άπέναντι στον 
αύτοκράτορα, έστειλε έναν άθώο 
στον θάνατο καί μετά προσποιήθηκε 
ότι διαχωρίζει τήν εύθύνη του άπό 
τό έγκλημα. 'Η  πραγματικότης 
όμως ήταν πολύ διαφορετική. Τά 
άποδεικτικά στοιχεία, μετά άπό 
προσεκτική έξέτασι, υποδεικνύουν
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μιά περισσότερο πιστευτή κατά- 
στασι '0  Πιλάτος διέταξε τήν 
Σταύρωσι του Ίησοϋ γιατί τον θεω- 

“  ροΰσε ένοχο άνταρσίας. Ό  Ίησοϋς 
είχε οργανώσει μια μεσσιανική εί
σοδό του στήν 'Ιερουσαλήμ καί είχε 
έπιτεθή έναντίον των Σαδδουκαίων 
τοϋ Ναοϋ, πού ήσαν υπέρ τής Ρώ
μης. 'Η  δραστηριότης του είχε συμ- 
πέσει μέ μια έπανάστασι Ζηλωτών 
έναντίον των Ρωμαίων, πιθανόν ύπό 
τήν άρχηγίατοϋ Βαραββά.Χάρις στήν 
άποστασία του Ιούδα τοϋ Ίσκαριώ- 
του, οί Εβραίοι ήγέτες κατόρθω
σαν νά συλλάβουν τον Ίησοϋ. Άφοΰ 
τον άνέκριναν σχετικά μέ τις προ
θέσεις του καί τούς οπαδούς του τον 
παρέδωσαν στον Πιλάτο ώς έπανα- 
στάτη. Ό  Πιλάτος δέχθηκε τήν κα
τηγορία. Πιθανόν έθεώρησε τον Ί η 
σοϋ ήγέτη της προσφάτου έξεγέρ- 
σεως. Γιά τον λόγο αύτό διέταξε νά 
σταυρωθή άνάμεσα στούς δυο «λη- 
στάς» (όπως άποκαλοΰσαν οί Ρω
μαίοι έπισήμως τούς Ζηλωτάς).

Τά Ευαγγέλια παραδέχονται φα
νερά, παρ’ όλο πού τό «εξηγούν 
καταλλήλως», τό γεγονός οτι ό Πι
λάτος διέταξε τήν Σταύρωσι τοϋ 
Ίησοϋ ώς έπαναστάτου, ό όποιος 
διεκδικοΰσε μεσσιανική βασιλεία. 
Τό γεγονός έπιβεβαιώνεται άπίσης 
άπό μιά λακωνική δήλωσι τοϋ Ρω
μαίου ίστορικοΰ Τακίτου, στις άρ- 
χές τοϋ 2ου αίώνος. Προλογίζοντας 
τήν άφήγησί του γιά τις διώξεις των 
Χριστιανών άπό τον Νέρωνα, ό Τά- 
κιτος εξηγεί: «'Ο Χριστός εϊχε ύπο- 
στή θανατική ποινή ύπό τήν βασι
λεία τοϋ Τιβερίου, μέ άπόφασι τοϋ 
επιτρόπου Ποντίου Πιλάτου, καί ή 
ολέθρια δεισιδαιμονία περιορίσθηκε 
προς στιγμήν . . .» («Χρονικά» XL 
IV). Μέ άλλα λόγια τό γεγονός τής

καταδικαστικής άποφάσεως τοϋ Πι
λάτου είναι βασικό καί νοητό ώς 
ενέργεια Ρωμαίου έπάρχου υπευ
θύνου γιά τήν διατήρησι τής ρωμαϊ
κής κυριαρχίας στήν επαρχία του.

'Η  σταδιοδρομία τοϋ Πιλάτου 
στον θρύλο είναι έξ ίσου ενδιαφέ
ρουσα όσο καί στήν ιστορία. Τούς 
πρώτους τρεις αιώνες τοϋ χριστια
νικού ήμερολογίου καταβλήθηκαν 
μεγάλες προσπάθειες γιά νά έμφα- 
νισθή ώς μάρτυς τής άλήθειας τοϋ 
Χριστιανισμού, οί όποιες κατέλη
ξαν σέ άπίστευτες διατυπώσεις.

'Ο άπολογητής Τερτυλλιανός (πε
ρίπου 160-220 μ.Χ.) μάς βεβαιώνει 
ότι ό Πιλάτος «στά μύχια τής ψυ
χής του ήταν ήδη Χριστιανός», καί 
ότι έστειλε μιά άναφορά στον Τιβέ- 
ριο γιά νά πείση τον αύτοκράτορα 
γιά τήν θεία ύπόστασι τοϋ Ίησοϋ. 
Ή  σύζυγος τοϋ Πιλάτου, Πρόκλα, 
άνεκηρύχθη άγια άπό τήν ’Ορθόδοξο 
Εκκλησία. Είναι μιά διάκρισις πού 
οί Αίθίοπες Χριστιανοί άπένειμαν 
καί στον ’ίδιο τον Πιλάτο. ’Αλλά 
καί ή είδωλολατρική άντιπολίτευσις 
έπρόκειτο νά έπικαλεσθή τήν μνήμη 
τοϋ Πιλάτου. Τό 311 ό αύτοκράτωρ 
Μαξιμϊνος, στήν εκστρατεία του 
έναντίον τής ’Εκκλησίας, έδημο- 
σίευσε τά «’Απομνημονεύματα τοϋ 
Πιλάτου», τά όποια μάλιστα είσή- 
γαγε ύποχρεωτικώς στά σχολεία. 
Δυστυχώς δέν διατηρήθηκε κανένα 
άντίτυπο καί δέν γνωρίζομε αν βα
σιζόταν σέ έπίσημες πηγές. "Οταν 
ό Μαξιμϊνος άνετράπη άπό τον Κων
σταντίνο, τον πρώτο Χριστιανό αύ
τοκράτορα, όλα τά άντίτυπα αυτών 
τών άπομνημονευμάτων καταστρά
φηκαν. Στήν θέσι τους οί Χριστιανοί 
παρουσίασαν τις «Πράξεις τοϋ Πι
λάτου» μέ σκοπό νά εξυψώσουν τήν

μαρτυρία τοϋ Πιλάτου καί ενδεχο
μένως νά τον παρουσιάσουν ότι πέ- 
θανε σάν μάρτυρας τοϋ Χριστού.

Μέ τον θρίαμβο τής ’Εκκλησίας 
καί τον παραμερισμό τής ειδωλο
λατρίας τον 4ο αιώνα, ή φήμη τοϋ 
Πιλάτου ύπέστη τον άντίκτυπο τής 
μεταβολής αύτής. ’Επειδή δέν ήταν 
πιά τόσο χρήσιμος ώς επίσημος Ρω
μαίος μάρτυς τής άθωότητος, καί 
άκόμη τής θείας ΰποστάσεως τοϋ 
Ίησοϋ, οί Χριστιανοί άρχισαν νά 
τον εξετάζουν μέ μεγαλύτερη κριτι
κή διάθεσι. Ό  ιδρυτής τής χριστια
νικής εκκλησιαστικής ιστορίας Ευ
σέβιος (περίπου 260-340) σημειώνει 
τήν άλλαγή, άναφέροντας ότι ό Πι
λάτος αΰτοκτόνησε, «έπειδή, όπως 
φαίνεται τον άκολουθοΰσε άμείλικτα 
•ή τιμωρία τοϋ Θεοΰ». Σέ λίγο άρ
χισαν νά κυκλοφορούν πιο περίτεχνες 
εκδοχές αύτοΰ τοϋ θρύλου, πού άνέ- 
φεραν ότι μιά στρατιά άπό δαίμονες 
περιστοίχιζε τό πτώμα τοϋ Πιλά
του. Τό όρος Πιλάτος στήν Ελβε
τία εξακολουθεί καί σήμερα νά προ
βάλλεται ώς τόπος ταφής τοϋ έπάρ
χου, σέ ένα περιβάλλον γεμάτο άπό 
θρύλους διαβολικής έμπνεύσεως.

Μιά καί έλειπαν οί ιστορικές μαρ
τυρίες, ήταν φυσική κάθε αύθαίρετη 
κρίσις γιά τήν φυσιογνωμία ένός 
άνθρώπου πού καταδίκασε σέ θά
νατο εκείνον πού γιά εκατομμύρια 
άλλους ήταν ή ένσάρκωσις τοϋ Θεοΰ. 
’Αλλά ό κυνισμός τοϋ Άνατόλ Φράνς 
μάς . βοηθεϊ νά ύποψιασθοΰμε ποιά 
μπορεί νά ήταν ή πεζή πραγματικό- 
της. Μάς περιγράφει έναν ήλικιωμένο 
Πιλάτο, άποτραβηγμένο στήν ήσυ
χη ζωή τών Βαιών, νά άπαντά σέ 
μιά έρώτησι γιά τον Ίησοϋ: «Τον 
Ίησοϋ τον Ναζωραίο; Δέν τον θυ
μάμαι».

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

Φέρεται εις γνώ σιν τών αναγνωστών μας, ότι δύνανται, διά τήν βιβλιοδεσίαν τοϋ τό
μου ΚΓ' (έτους 1975) τών « ’Αστυνομικών Χ ρονικώ ν», νά άπευθύνωνται εις τό επί τής 
όδοΰ Σίνα 44, τηλ . 617.469 βιβλιοδετεΐον τοϋ κ . Φαίδωνος Ψ άλλη, μετά τοϋ οποίου 
έχει συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή Ιτών 120 δρχ. άνά τόμον

(Πανόδετος μέ χρυσοτυπ ία ν).
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Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΔΡΑΣΙΣ ΜΙΑΣ Γ Α Λ Λ ΙΔ Ο Σ  ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ
< m

ΟΑΕΤΤΗ UNION
Ή  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  σ τ ό ν  α γ ώ ν α  τ ώ ν  
συμμάχων υπήρξε πραγματικά πολύτιμη
ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ τής Όδέττης Σανσόν 

έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα πολ
λές συζητήσεις καί αμφιβολίες. "Ε

παιξε άραγε ή Όδέττη Σανσόν συγκε
κριμένο ρόλο στήν Ιστορία τής κατασκο
πίας στόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; "Αν 
κρίνωμε άπό τό γεγονός, ότι είναι ή μόνη 
γυναίκα κατάσκοπος πού παρασημοφο- 
ρήθηκε μέ τόν «Σταυρό τού Γεωργίου», 
τήν μεγαλύτερη αγγλική διάκριση πρέ
πει νά άπαντήσωμε καταφατικά. Τά 
πράγματα όμως δέν είναι ξεκαθαρισμένα 
καί οί άμφιβολίες π’αραμένουν.

"Οπως καί ή «Γάτα», άλλη περίφημη 
Γαλλίδα κατάσκοπος, ή Όδέττη Σανσόν 
μπήκε στήν Άντίστασι στό πλευρό ενός 
άνδρός, τού "Αγγλου λοχαγού Πήτερ 
Τσώρτσιλ. Συνελήφθησαν καί οί δυό σέ 
ένα ξενοδοχείο τού Σαίν Γιοριόζ, στά πε
ρίχωρα τού Άννεσύ, όταν ή περιοχή κα- 
τελήφθη άπό τούς ’Ιταλούς. ΤΗταν Μάρ
τιος τού 1943. Ό λη ή Γαλλία είχε κατα- 
ληφθή άπό τις δυνάμεις τού "Αξονος μετά 
τήν άπόβασι τών Άγγλοαμερικανών 
στην Βόρειο Αφρική καί τήν αύτοβύθισι 
τού γαλλικού στόλου στό λιμάνι τής Του- 
λόν. Ή έξουσία τού στρατάρχου Πεταίν 
είχε περιορισθή στό έλάχιστον καί ή μη- 
τροπολιτική Γαλλία βρισκόταν στό έλεος 
τών Γερμανών. Τότε ή SOE (Special Ο- 
perations Executive, Υπηρεσία Ειδικών 
’Επιχειρήσεων), διέταξε τους πράκτορές 
της νά εντείνουν τήν κατασκοπευτική 
τους δρασι.

Ό  Πήτερ Τσώρτσιλ είχε έλθει άπό τό 
Λονδίνο πριν άπό είκοσι τέσσερις ώρες. 
Μόλις έπεσε μέ τό αλεξίπτωτο καί πάτησε 
τό γαλλικό έδαφος, έσπευσε στήν άγκα- 
λιά τής αγαπημένης του, παρά τις εν
τολές πού είχε λάβει άπό τούς προϊστα
μένους του στήν έδρα τής SOE στό Λον
δίνο, στήν Μπαίηκερ Στρήτ, νά μήν έλθη 
σέ επαφή μέ τήν Όδέττη, γιατί τήν παρα
κολουθούσε ή "Αμπβερ.

Ό  Πήτερ καί ή Όδέττη εΐχάν γνωρισθή 
τό 1939, τους πρώτους μήνες τού πολέ
μου, όταν ήταν άκόμη δύσκολο νά φαν-

τασθή κανείς, ότι κάποια ημέρα ή Γαλ
λία θά βρισκόταν κάτω άπό τόν γερμα
νικό ζυγό. Μετά τήν συνθηκολόγησι τού 
’Ιουνίου 1940, ό Πήτερ είχε άποσπασθή 
στήν υπηρεσία τής SOE καί ή φίλη του 
τόν είχε βοηθήσει σέ άρκετές άποστολές. 
Σέ μιά δεδομένη στιγμή όμως, τό ζεύγος 
παραμέλησε τά καθήκοντά του νομίζον
τας, ότι είχε τό δικαίωμα νά διασκεδάση 
καί λίγο.

Ό  Μάικλ Φούτ, καθηγητής τής Ιστο
ρίας στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης 
γράφει σχετικά: «Ό  Πήτερ Τσώρτσιλ 
καί ή Όδέττη Σανσόν άνεκάλυψαν, ότι ή 
ζωή μπορούσε νά είναι εύχάριστη γιά 
όποιον διέθετε χρήματα, καί μέ τήν στάσι 
τους προκάλεσαν ένα σωρό δυσαρέσκειες 
καί ψυχρότητες άνάμεσα στους πράκτο
ρες τής όμάδος τους. Μετά τόν πόλεμο 
έγιναν πολλές δημοσιογραφικές καμπά- 
νιες καί διατυπώθηκαν πολλά σχόλια γιά 
τό άτυχο αυτό ζευγάρι, πού στό τέλος 
έμελλε νά χωρίση».

Πράγματι, ό Τσώρτσιλ καί ή Σανσόν, 
πού είχαν παντρευθή τό 1947, χώρισαν 
λίγα χρόνια άργότερα καί ή Όδέττη ξα- 
ναπαντρεύθηκε έναν πλούσιο έμπορο 
κρασιών, τόν Τζέφρευ Χάλλοουες, πού 
είχε ύπηρετήσει καί αύτός στήν SOE καί 
μέ τόν οποίο άπέκτησε τρία παιδιά. «Ή 
άλήθεια είναι», προσθέτει ό Φούτ, «ότι 
τά άποτελέσματα τών άποστολών, πού 
είχαν άναλάβει ό Τσώρτσιλ καί ή Σαν
σόν, ήσαν άπό στρατιωτικής άπόψεως 
πολύ πενιχρά, χωρίς όμως τό φταίξιμο 
νά είναι άπόλυτα δικό τους».

Δυστυχώς, ούτε ό Φούτ ούτε άλλοι 
συγγραφείς μπόρεσαν νά δώσουν θετική 
άπάντησι στό έρώτημα. "Ολοι κινή
θηκαν μέσα στόν χώρο τών ύποθέσεων. 
Ά πό τά μυστήριο πού καλύπτει τήν 
δράσι τοΰ Τσώρτσιλ καί τής Σανσόν, θά 
άντλήσωμε τά στοιχεία γιά  νά άναπα- 
ραστήσωμε, κατάτό δυνατόν, τό σπου
δαιότερο γεγονός: τόν βασανισμό τής Ό - 
δέττης και τό θάρρος πού έδειξε ή γυ 
ναίκα αύτή, ή όποια θεωρήθηκε ήρωίδα,

παρά τίς συκοφαντίες πού έκτοξεύθηκαν 
εναντίον της.

Ό  Τσώρτσιλ καί ή Σανσόν συνελήφθη
σαν άπό τόν Ούγκο Μπλάιχερ, τόν ^  
«άσσο» τής γερμανικής άντικατασκοπίας, 
πού είχε ήδη άποκαλύψει, μέ τήν βοήθεια 
τής «Γάτας», τό παράνομο διασυμμαχικό 
δίκτυο. Ό  Μπλάιχερ είχε παρακολουθή
σει τήν Σανσόν άπό τήν μιά άκρη τής Γαλ- 
λίας στήν άλλη, όταν όμως τής έστησε πα
γίδα γιά νά τήν συλλάβη, ή κατάσκοπος 
τής Α γγλίας βρισκόταν στήν Σαβοΐα, πού 
κατείχετο άπό τά ιταλικά στρατεύματα. 
"Ετσι, ό Μπλάιχερ άναγκάσθηκε νά ζη- 
τήση τή συνδρομή τών καραμπινιέρων.
Τήν στιγμή τής συλλήψεώς της, ή Ό 
δέττη βρισκόταν στό χώλ τού ξενοδο
χείου στό όποιο έμενε. Δέν έδειξε καμμιά 
έκπληξι, σάν νά περίμενε πώς ή περιπέ- 
τειά της θά τέλειωνε κάποτε μ’ αύτόν τόν 
τρόπο. Ό  Πήτερ Τσώρτσιλ συνελήφθη 
στά δωμάτιό του ένώ κοιμόταν βαθιά.
Ό  Φούτ στό βιβλίο του σημειώνει μέ αύ- 
στηρότητα: «Ή διαγωγή τοΰ λοχαγού 
Τσώρτσιλ, περισσότερο άκόμη καί άπό 
τήν διαγωγή τής Όδέττης, δίνει λαβή 
σέ πολλές ύποθέσεις».

Ή Όδέττη μεταφέρθηκε άμέσως στό 
Παρίσι καί κλείσθηκε σέ ένα κελλί τών 
φυλακών τής Φρέν (οί Γερμανοί, κατά 
τήν διάρκεια τής Κατοχής, είχαν μετα
τρέψει τίς φυλακές αύτές σέ τόπο συγ- 
κεντρώσεως τών πολιτικών κρατουμέ
νων) ύπό τήν έπιτήρησι τής Γκεστάπο.
"Ενα πρωί οδηγήθηκε στόν άριθμό 48 τής t 
λεωφόρου Φός γιά νά ύποβληθή σέ άνά- 
κρισι. Καί τότε είναι, πού ή Όδέττη 
Σανσόν άπέκτησε τήν φήμη τής ήρωίδος 
τής Αντιστάσεως.

Οί άνακριταί της τήν διέταξαν νά κα- 
Θήση σ’ ένα χαμηλό σκαμνί καί νά βγάλη 
τά παπούτσια καί τίς κάλτσες της. "Υ
στερα ένας άνδρας στάθηκε μπροστά της 
καί άρχισε τήν άνάκρισι:

«Καί τώρα, κυρία μου, σάς παρακαλώ 
νά άπαντήσετε στις ερωτήσεις μου καί νά
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Ή  δράσις τής γυναίκας 
αυτής είναι από εκείνες 
πού έχουν καλυφθή, 
σκοπίμως ή οχι, άπό ενα 
πέπλο μυστηρίου. Ό  
συγγραφέας τοΰ άρθρου 
πού ακολουθεί, προσπα
θεί νά δώση κάποια λύ- 
σι στο αίνιγμα Σανσόν.

φανήτε ειλικρινή?. ’Αλλιώς θά άναγκα- 
σθοΰμε νά χρησιμοποιήσουμε βία. Λοι
πόν. Ποιοί είναι οί συνεργάτες σας; Ποιες 
νέες αποστολές είχατε άναλάβει; Ποιά 
είναι τά φωτεινά σήματα με τά όποια ει
δοποιούσατε τά αεροπλάνα τής ΡΑΦ; 
’Απαντήστε σ’ αυτές τΙς έρωτήσεις καί 
δέν θά σας πειράξωμε καθόλου. Κανείς 
δέν πρόκειται νά μάθη ποτέ ότι μιλή
σατε καί θά κάνωμε ό,τι μπορούμε γιά νά 
σας άφήσωμε άμέσως έλεύθερη. ’Απαν
τήστε !».

Ή Όδέττη άνασήκωσε τους ώμους της.
«Δέν έχω τίποτα νά πώ», απάντησε 

μέ σταθερή φωνή.
«Λυπούμαι, κυρία. Θά άναγκασθοΰμε 

νά καταφύγωμε σέ άλλα μέσα».
Δυό άνδρες τής έδεσαν τά χέρια στήν 

πλάτη. "Υστερα, ένώ ό ένας τήν κρατούσε 
σφιχτά γιά  νά μήν μπορή νά κινηθή, ό 
άλλος, μέ μιά πένσα, άρχισε τό φοβερό 
του έργο, νά τής ξεριζώνη, δηλαδή, τά 
νύχια των ποδιών. ’Από τό στόμα τής 
Όδέττης δέν βγήκε τό παραμικρό παρά
πονο. Μόνο όταν ή γυναίκα έγειρε τά 
κεφάλι της στό μπράτσο έκείνου πού τήν 
κρατούσε σφιχτά, μή άντέχοντας άλλο 
στον πόνο, οί βασανισταί της κατάλα
βαν πώς είχε λιποθυμήσει καί διέκοψαν 
τά βασανιστήρια.

Γιά τήν έξιστόρησι τοΰ έπεισοδίου αύ- 
τοΰ στηριχθήκαμε σέ όσα διηγήθηκε ή 
ίδια ή ’Οδέττη, άρκετά χρόνια άργότερα, 
στόν συγγραφέα Τζέραρντ Τίκελ, πού 
έγραψε μιά μυθιστορηματική βιογραφία 
γιά τήν Σανσόν. «Δυό ή τρεις ημέρες μετά 
τά βασανιστήρια» γράφει ό Τίκελ, «ό 
εφημέριος τών φυλακών μπήκε στό κελλί 
της. ’Εκείνη τού είπε εύγενικά: «Μέ συγ- 
χωρήτε, αίδεσιμώτατε, πού δέν σηκώ
νομαι». Ό  εφημέριος τήν ρώτησε τρομα
γμένος: «Κόρη μου... Τί σας έκαναν;». Ή 
Όδέττη τον κοίταξε στά μάτια πολλή 
ώρα, χωρίς νά άπαντήση. Ύστερα ά
πλωσε τά πόδια της μπροστά καί έβγαλε 
τό ματωμένο πανί, μέ τό όποιο ήσαν τυ
λιγμένα. Ό  παπάς άνατρίχιασε άπό
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'Αριστερά: Ή  Ό δέττη μέ τον λοχαγό 
ίΐήτερ Τσώρτσιλ την ημέρα τής παρα
σημοφορίας της. Κάτω: Ό  Μάίκλ Φόντ, 
καθηγητής τής Ιστορίας στο Πανεπιστή
μιο τής 'Οξφόρδης. Στο βιβλίο του γιά  
τή όράσι τών μυστικών υπηρεσιών στή 
Γαλλία αμφισβητεί εάν ή Ό δέττη  βασα

νίσθηκε από τήν Γκεστάπο.

φρίκη στην θέα τής ξεσκισμένης σάρκας».
Ό  εφημέριος τών φυλακών ήταν Γερ

μανός καί λεγόταν Στάινερτ. Ό  ένας από 
τους δυό βασανιστάς τής Όδέττης ήταν 
Γάλλος. Σκοτώθηκε άπό τούς παρτιζά
νους στις μάχες που έγιναν γιά τήν άπε- 
λευθέρωσι τοϋ Παρισιού τό καλοκαίρι του 
1944. Ό  βαθμοφόρος τής Γκεστάπο, που 
άνέκρινε τήν Όδέττη, ήταν κάποιος Κίφ- 
φερ, ό όποιος, όταν τέλειωσε ό πόλεμος, 
πέρασε άπό συμμαχικό στρατοδικείο καί 
τουφεκίσθηκε γιά άλλα εγκλήματα πού 
διέπραξε.

Ή συγγραφεΰς Έλίζαμπεθ Νίκολας 
πού έξέδωσε ένα βιβλίο γιά τις γυναίκες 
κατασκόπους τών ’Άγγλων, έκπλήσσε- 
T a t  πώς κανείς άπό τούς άνδρες πού είχαν 
τήν έδρα τους στόν αριθμό 48 τής λεω
φόρου Φός, δέν κατηγορήθηκε ώς εγκλη
ματίας πολέμου γιατί βασάνισε μιά γυ 
ναίκα. Κάποια Λάουρα Λέ Μπρά, πού 
ήταν κι αύτή κλεισμένη στις φυλακές τής 
Φρέν, έδήλωσε, έπειτα άπό χρόνια, σέ μιά 
συνέντευξί της πρός τήν εβδομαδιαία γαλ
λική επιθεώρηση «’Εξπρές», πώς ήταν 
πεπεισμένη, ότι ή Όδέττη δέν είχε βα- 
σανισθή. Ό  πατήρ Στάινερτ, πού ύπηρε- 
τεΐ σήμερα στήν πόλι Κάρλστατ τής Γερ
μανίας, είπε σέ κάποιο δημοσιογράφο, πού 
τόν έπεσκέφθη, ότι θυμόταν τήν «αξιο
πρέπεια», μέ τήν οποία ή Όδέττη είχε 
αντιμετωπίσει τήν άνάκρισι. Πρόσθεσε 
όμως: «Δέν Θυμάμαι νά είδα αίματα ή πλη
γές στά νύχια τής Όδέττης. "Εχει όμως 
περάσει τόσος καιρός άπό τότε καί ή

μνήμη μου άρχίζει νά μέ έγκαταλείπη. ’Ε
κείνη τήν έποχή οϊ ναζί χρησιμοποιούσαν 
ένα ειδικό μέσο βασανισμοϋ γιά νά αναγ
κάσουν τά θύματά τους νά μιλήσουν: 
κάτω άπό τά νύχια τών κρατουμένων 
έχωναν νύχια άπό άτσάλι... Δέν είμαι 
όμως βέβαιος άν ύπέβαλαν καί τήν Όδέτ
τη σ’ αύτό τό βασανιστήριο. Θυμούμαι 
μόνο, ότι τό πρόσωπό της είχε μελανούς 
καί κοκκινωπούς λεκέδες. . .».

Ποιά είναι λοιπόν ή άλήθεια; Ό  Μάικλ 
Φούτ, ομολογεί ότι δέν μπορεί νά άπο- 
φανθή κατηγορηματικά. (Τό βιβλίον τόυ, 
πρέπει νά πούμε, είναι τό πιό πρόσφατο 
καί ό συγγραφεύς του μελέτησε καί ήλεγξε 
όλα τά ύπάρχοντα στοιχεία.

Ή  Σανσόν έμεινε τόν ύπόλοιπο καιρό 
τού πολέμου στό στρατόπεδο συγκεν- 
τρώσεως τού Ράβενσμπρουκ στήν Γερμα
νία. Ό  Φούτ γράφει πώς, όταν ή Ό 
δέττη έπέστρεψε άπό τήν φυλακή, «τής 
έλειπαν μερικά νύχια άπό τά πόδια της». 
Ό  συγγραφεύς όμως προσθέτει, ότι ή 
Σανσόν είχε πάθει στό Ράβενσμπρουκ 
«τέτοιο νευρικό κλονισμό, πού γιά άρ- 
κετούς μήνες δέν μπορούσε νά ξεχωρίση 
τήν πραγματικότητα άπό τήν φαντα
σία. Καί έπενόησε ίσως έτσι τήν ιστορία 
περί βασανιστηρίων γιά νά δώση μιάν 
ήρωική έξήγησι σέ ένα άτύχημα της πού 
οφειλόταν σέ άλλα αίτια».

"Οταν ή σημερινή κυρία Χάλοουες διά
βασε τό βιβλίο τού Φούτ άγανάκτησε: 
«Ό  Φούτ γράφει», έδήλωσε ή Όδέττη 
σ’ έναν "Αγγλο δημοσιογράφο, πού πήγε

νά τής πάρη συνέντευξί μετά τήν κυκλο
φορία τού βιβλίου, «ότι τό 1945 είχε πά- 
θει τό μυαλό μου καί δέν μπορούσα νά δια
κρίνω άνάμεσα στήν πραγματικότητα 
καί τήν φαντασία. Πώς μπορεί νά λέη 
ένα τέτοιο ψέμα; Κανένας δέν ίσχυρίσθηκε 
ποτέ τέτοιο πράγμα καί ό Φούτ, ,πού δέν 
μέ έγνώρισε ποτέ προσωπικά, κάνει κα
κόπιστες ύποθέσεις. Ποτέ δέν χρειάσθηκε 
νά ύποβληθώ σέ ψυχιατρική θεραπεία. 
Είναι εύκολο νά κάθεται κανείς στήν πολυ
θρόνα του καί νά γράφη άνεύθυνα γιά 
πράγματα πού συνέβησαν πολλά χρό
νια πριν. ’Εγώ όμως δέν μπορώ νά ξε- 
χάσω αύτά πού έζησα...».

Ό  Πήτερ Τσώρτσιλ ζή σήμερα στήν 
Κυανή ’Ακτή. "Εμεινε φίλος μέ τήν γυ 
ναίκα άπό τήν οποία πήρε διαζύγιο. 
Ό ταν έκυκλοφόρησε τό βιβλίο τού Φούτ 
είπε άπλά: «’Εγώ, καί όχι ό κύριος Φούτ, 
ξέρω τήν δράσι τής Όδέττης κατά τήν 
διάρκεια τού πολέμου».

Συκοφαντία ή σφετερισμός δόξας; "Ε
πειτα άπό τόσα χρόνια είναι δύσκολο νά , 
δώση κανείς συγκεκριμένη άπάντησι. 
Κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, δέν μπο
ρεί νά διατυπωθή τελική κρίσις γιά  τήν 
Όδέττη Σανσόν, γιατί ή ζωή της, όπως 
καί ή ζωή κάθε κατασκόπου, καλύπτεται 
άπό μιά άχλύ μυστηρίου. Κάποιο σκοτει
νό σημείο θά παραμείνη πάντα. ’Ακόμα 
κι άν ό θρύλος περί ήρωισμοΰ δέν άντα- 
ποκρίνεται άπόλυτα στήν πραγματικό
τητα, πρέπει νά άναγνωρίσωμε ότι ή 
Όδέττη Σανσόν ύπεβλήθη σέ τρομερές 
δοκιμασίες. Έξ άλλου, είναι παροιμιώδης 
ή ύπευθυνότης καί ή σύνεσις τών "Αγ
γλων, καί άν οί ύπεύθυνοι τής SOE έπρό- 
τειναν τήν Όδέττη γιά τόν «Σταυρό τού 
Γεωργίου», θά ήξεραν άσφαλώς γεγονότα 
πού δέν άπεκαλύφθησαν ποτέ στό κοινό 
καί γιά τά όποια ή Όδέττη Σανσόν έκρίθη 
άξια τής μεγαλυτέρας άγγλικής τιμητικής 
διακρίσεως.

Μ.Κ.
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Κύριε, πού τό "Αγιό Σου κορμί έμόλυνε ή αχαριστία
των ανθρώπων.

Χριστέ, πού στό Γολγοθά Σ’ άνέβασε ή ανθρώπινη
ματαιοδοξία

καί τοΰ Θείου Πατέρα Σου τό θέλημα.
Σε Σένα ή σκέψη μας καί στό μαρτύριό Σου! 
Παρακαλοΰμε Σέ Κύριε, εύσπλαχνίσου μας 
καί δέξου τήν προσευχή μας.

Σέ Σένα, τόν Σωτήρα καί Ζωοδότη.
Σέ σένα τής ζωής τήν πηγή στρεφόμαστε 
καί ζητάμε νά μας λυτρώσεις.

Πολλά τά κρίματά μας καί μύριες άμαρτίες 
βαραίνουν τήν ταπεινή ζωή μας Κύριε.
Καί τό κορμί μας, αμαρτωλό περίβλημα 
ψυχής αμαρτωλής, πού Σέ ικετεύει.

Συγχώρεσε, Κύριε, τά όποια κρίματά μας. 
’Ανθρώπινες άδυναμίες πού Σύ μονάχα ό Θεός 
μπόρεσες νά ξεπεράσεις.
Στό χείλος τής αβύσσου είμαστε 
κι’ επιστροφή δέν βλέπουμε καμμιά.
Ποιά δύναμη θά μας βοηθήσει;
Ή  δική Σου μονάχα δύναμη 
καί ή δική Σου χάρη, Χριστέ μας!

Θ ς-Χ ς

ΣΤΕΡΝΑ ΔΑΚΡΥΑ 
Θειά Βασιλική, καλή μου γειτόνισσα 
δταν σέ βλέπω νά περνάς λεβέντικα 
τούς δρόμους τοΰ χωριού μου, 
μέ τό μαντήλι άνακλαριά 
δεμένο στό λεμό σου, 
σάν τής περιστέρας τό πλουμιστό σάλι 
τό απλωμένο διάπλατα 
στό λυγερό κορμί της, 
θυμάμαι τή μάνα μου

Έ τσ ι ήταν κι έκείνη 
Καλή μου γειτόνισσα, 
ολόιδια σάν καί σένα, 
λεβεντονιά και όμορφη, 
λαμπάδα τό κορμί της.

Δρασκέλαγε κι’ έκείνη άντρίκεια 
τούς δρόμους τού χωριού 
κι’ άνέβαινε σάν πέρδικα 
άνηφοριές καί ράχες, 
νά φέρει άπάνω στό βουνό, 
τού δουλευτη πατέρα μου, 
φτηνό προσφάι καί κρασί 
καί τό σταρένιο τό ψωμί, 
όλόζεστο στό κεντητό Ταγάρι.
Κι’ ακόμα τή θυμάμαι
σάν νάταν μόλις χθές,
πού ’ρχόταν άπότήν άγορά
μ’ άνασηκωμένη τήν ποδιά
κι’ έφερνε τή λιγοστή πραμάτεια,
νά λίγο λάδι στό γυαλί
τή ζάχαρη καί τόν καφέ
καλά δεμένα στό χαρτί
Πού ήταν τού σπιτιού ό θησαυρός
τοΰ κόπου τ ’ άντιστήλι!

Καί τότε μεϊς μαζεμένα ολόγυρά της 
μ’ άνοιχτά τά στόματα, 
σάν τά πουλάκια στή φωλιά, 
πού καρτερούνε νηστικά 
της μάννας τή φροντίδα, 
στηλώναμε τά μάτια μας άπάνου της 
σάν σέ τρανή παράκληση 
καί περιμέναμε τό φίλεμα 
πού λίγο πριν μάς έταξε.

Καί τότε έκείνη ολόχαρη 
μέ τό γλυκό χαμόγελο

καρφωμένο ίδιο τριαντάφυλλο
στά χείλη της,
μάς έβανε στά χέρια μας
μπιρμπιλωτά ζαχαρωτά
πού τά γευόμαστε ευθύς μ’ άχορτασιά
Κι’ έπειτα, ώ τί χαρά
τρέχαμε έξω σάν τρελά
καί παίζαμε όλη μέρα

Καλή μου μάννα 
δαρμένη άπό τόν πόνο 
καί τό σκληρό μόχθο,
Πολυβασανισμένη 
στάθηκες κολώνα αλύγιστη 
στις μπάρες καί στή φτώχεια.
"Ομως κοντά μας ήσουν γελαστή
Χαρούμενη, κεφάτη
καί μάς έπρόσεχες πολύ
νά μην κακοκαρδίσουμε
καί μάς μολέψει τήν ψυχή,
τοΰ πόντου τό λερωμένο χέρι
καί μαραθούνε μάννα μου οί χαρές
καί ξεραθούν καί πέσουν,
σάν τά χαμόμηλα τ ’ αγρού,
π ’ ό λίβας τοΰ καλοκαιριού,
ξερόχορτα τά κάνει

Καί τώρα μάννα μου γλυκειά 
συχώρεση μεγάλη σοΰ ζητάω 
πού δέ μπορώ τίποτα νά σοΰ στείλω 
έκεϊ μακρυά πού είσαι.
Μόνο δυο δάκρυα ζεστά 

στον τάφο σου άπάνω χύνω 
κι’ άς γίνουν μάννα μου χρυσή 
μιά δροσερή βροχούλα 
νά λούσουνε τό πρόσωπό σου 
τό χλωμό καί τό βασανισμένο!

Πάνος Παπαρρηγόπουλος 
τ. Άστυν. Δ/ντής Α'

*

ΣΠΑΘΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ
Του Μουσείου γωνιά 
μαραμένη άπ’ τή μούχλα γαλήνη 
καί σκληρή παγωνιά"

Στή θλιμμένην άγκάλη της κλείνει 
μιαν ορμή, μιά γενιά.
Άναστέναγμ’ άφήνει

στή σκιά ένα σπαθί.
Πώς σκιρτά στών σαλπίγγων τούς

[ήχους
—Σπαθί μέ ψυχή
τί μπορώ νά σοΰ δώσω μέ στίχους;
Τάχα ποιος θά βρεθή
νά σέ βγάλη άπ’ τούς τοίχουςς;
Γιγαντένιο σπαθί
τί κορμιά, τί θεριά νάχης κόψει... 
Σπαθί δαμασκί"
Ποϋ ή χρυσή ή πανώρηα σου ή δψι 
Μαυρισμένη ή λαβή 
κι ή φοβέρα σου ή κόψι.
Γερασμένο σπαθί 
πού ζηλέψαν άσπίδες καί τόξα 
τή γητεύτρα σου ορμή, 
πού Λεβέντικα έζησες τόσα 
είναι αιθέρια, τρανή, 
ζηλεμένη σου ή δόξα.
Πατρικό μου σπαθί 
τά γερά πού σέ κράτησαν χέρια 
έχουν τώρα χαθή' 
φτερουγίζουν λευκά περιστέρια" 
κι ή λευκή σου ψυχή 
άνεβαίνει στ’ άστέρια.
Ξεχασμένο σπαθί,
—κι άς σέ λέν περασμένων ναυάγιο—·
κάποια μέρα θά ρθή
πού άγώνα θ’ άρχίσης τρισάγιο
γιά ζωή, μέ τιμή
καί θά βρής το κουράγιο.

’Άρτεμις Αΐτωλοϋ
Διοικητικός Άστυν. Πόλεων
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Κ.Γ. Καρυωτάκης - Μαρία Πολυδούρη, 
δυό ονόματα, μιά αγάπη, μιά εποχή. Πόση 
μελάνη στ’ άλήθεια έχει χυθή γιά τόν άτυχο 
έρωτά τους καί είναι βέβαιο πώς, κάθε 
τόσο, μέ μιά επέτειο, μέ μιά ευκαιρία, κά
ποιος θά τούς θυμάται, κάποιος θά γράφη 
τήν ιστορία τους μέ κάποια νέα version. 
Νά είναι οι καιροί εκείνοι πού συγκινοΰν, 
τό τραγικό τέλος τού «αύτόχειρος» τής 
Πρεβέζης, ή σύντομη πικρή ζωή τής Πολυ
δούρη, ή ίδιότης τους; Μελαγχολικοί κι 
άπαισιόδοξοι κι οί δυό άνήκουν στήν πε
ρίοδο τού μεσοπολέμου καί μαζί μέ τόν Μ. 
Παπανικολάου, τόν Ν. Χάγερ-Μπουφίδη 
κ.ά. άποτελοΰν μιά ομάδα όλιγογράφων 
άλλά γνήσιων ποιητών. Άπό όλους ξεχώ
ρισε ό Καρυωτάκης, μέ τήν γενναιότητα 
πού έδειξε μπροστά στόν θάνατο, μέ τήν 
σαρκαστική, τήν βαθύτατα άνθρώπινη ποί- 
ησί του. Ή αύτοκτονία τού Καρυωτάκη 
δέν υπήρξε μιά θεαματική πράξις, ού
τε τό έπισφράγισμα μιάς νοσηρής με- 
λαγχολίας. 'Υπήρξε ή τελείωσις τού ποιη
τικού του έργου, ή δικαίωσις καί ή μετα
φυσική του προέκτασις.

'Ωστόσο πολλά ειπώθηκαν ώς τώρα γύρω 
άπό αύτή. "Αλλοι τήν χαρακτήρισαν δει
λία έμπρός στήν άντιμετώπισι τής ζωής, 
άλλοι τήν θεώρησαν ώς τό καλύτερο ποί
ημά του καί άλλοι — τώρα τελευταία — 
ώς μιά πράξι, πού σκοπό είχε νά δικαιώση 
τήν ποίησί του στά μάτια των τρίτων. Δέν 
ήταν όμως δυνατό ποτέ ό ποιητής νά παί- 
ξη μέ τήν ίδια του τήν ζωή γιά τούς άλλους. 
Ή ζωή του τού άνήκε καί τήν άποστερή- 
θηκε, γιατί δέν τόν ικανοποιούσε. 'Εκείνη 
ή άταραξία του στό στερνό του γραπτό 
είναι πρωτοφανής: «Συμβουλεύω όσους 
ξέρουν κολύμπι νά μήν επιχειρήσουν ποτέ 
ν' αύτοκτονήσουν διά θαλάσσης. Όλη τή 
νύχτα άπόψε έπί δέκα ώρες έδερνόμουν 
μέ τά κύματα. "Ηπια άφθονο νερό, άλλά 
κάθε τόσο, χωρίς νά καταλάβω πώς, τό 
σώμα μου άνέβαινε στήν άπιφάνεια. 'Ο
ρισμένους, κάποτε, όταν μοϋ δοθεί εύ καί
ρια, θά γβάψω τις έντυπώσεις ένός πνι- 
γομένου».

Στό ίδιο γράμμα, σέ μιά φράσι πέντε λέ
ξεων περικλείεται όλη ή άλήθεια γύρω άπό 
τον Καρυωτάκη : «Κάθε πραγματικότης μοΰ 
είναι άποκρουστική». 'Εξομολογείται ότι 
προσπάθησε νά πληροφορηθή «γιά όλες 
τις συγκινήσεις, χωρίς τις περισσότερες

Ή αλήθεια ym τήν ayairn ιών δύο

Ή ά γ ω ν  ία κ α ι  ό π ό ν ο ς  δύο  
ά ν θ ρ ώ π ω ν  ύ π ό  τ ό  φ ω ς  

τ ή ς  ά λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς  τ ο υ ς

νά μπορή νά τις αίσθανθή...». Ό  κόσμος, 
ή έποχή, ό περίγυρος τόν πλήγωνε. Κι έ
φυγε άπό τήν ζωή τήν ώρα άκριβώς, πού 
τό έργο του άναγνωριζόταν, πού τά «'Ε
λεγεία καί οί σάτιρες» ολοκλήρωναν τήν 
προσπάθεια, πού είχε άρχίσει μέ τά «Νη
πενθή» καί έπειθαν πώς ό στεναγμός του 
δέν ήταν ή κραυγαλέα φωνή ένός άρρω- 
στημένου, άλλά ή εύγενική άρνησις ένός 
γνήσιου καλλιτέχνη.

Ή ποίησιςτοΰ Κ.Γ. Καρυωτάκη δέν είναι 
εϋπετττοι καί ρομαντικοί στίχοι. Είναι άγω- 
νία καί πόνος. Είναι έπάνω άπό όλα άνθρώ- 
πινο δάκρυ. Θά έχη γι’ αύτό πάντα τήν 
έκτίμησι καί τήν άγάπη μας. Θά μάς συν- 
τροφεύη στις μικρές μας ώρες, θά μάς θυ- 
μίζη τις αύταπάτες καί τις χίμαιρες τής 
ζωής. Κι αυτό δέν είναι καθόλου λίγο γιά 
μιά ποίησι. Συγγενικό είναι τό κλίμα, όπου 
κινήθηκε ή Πολυδούρη. Γυναίκα όπως ήταν 
έκείνη, καί μάλιστα φλογερή, έμπνεύσθη- 
κε έκτος άπό τόν θάνατο, άπό τήν ζωή κι 
άπό τόν έρωτα. Καί τά τρία αύτά στοιχεία 
«άξεδιάλυτα ταυτίζονται» όπως έγραψε 
ή Μελισσάνθη, «στή ζωή καί στήν τέχνη 
της, γιατί καί τά τρία μαζί δέν είναι γι' αυ
τήν, παρά οί φάσεις τού ίδιου πύρινου κύ
κλου, πού λέγεται πάθος».

Ή παθιασμένη αύτή νέα γυναίκα βρέ
θηκε έμπρός στήν ζωή τού χλωμού καί με- 
λαγχολικοΰ ποιητοϋ μας. “Ας πάρωμε όμως 
τά πράγματα άπό τήν άρχή. Ό  Κ.Γ. Κα
ρυωτάκης γεννήθηκε τό 1896 στήν Τρίπολι. 
Ό  πατέρας του, πολιτικός μηχανικός άπό 
τήν Συκιά Κορινθίας, ήταν ύποχρεωμένος 
νά περιοδεύη σέ ολόκληρη τήν Ελλάδα.

"Ετσι ό ποιητής, άκολουθώντας τήν οΐ- 
κογένειά του τριγύρισε, ώς 7 χρόνων, στήν 
Λευκάδα, τό ’Αργοστόλι, τήν Λάρισα, τήν 
Πάτρα καί τήν Καλαμάτα. Ή μητέρα του 
καταγόταν άπό τήν οικογένεια τών Σκά- 
γιαννη τής Τριπόλεως. Τό 1903 ό Καρυω
τάκης έρχεται στήν πρωτεύουσα, όπου μέ
νει ώς τό 1911 γιά νά βγάλη τό γυμνάσιο 
τό 1913 στά Χανιά. Δεκαέξη μόλις χρόνων, 
μαθητής τού γυμνασίου, γράφει τά πρώτα 
του στιχάκια. Ό πω ς σημειώνει ή Λιλή 
Ίακωβίδη, «έτσι θά κερδίση τήν πρώτη μά
χη. Θά τόν έρωτευθή τό ίνδαλμά του ή 
"Αννα Σκορδύλη. 'Αλλά ό έρωτάς τους δέν 
θά κρατήση πολύ, γιατί ό Καρυωτάκης θά 
φύγη (άπό τά Χανιά) γιά σπουδές στήν 
'Αθήνα. Κι ή ώραία κόρη περισσότερο βια

στική άπό ρομαντική παντρεύεται κάποιον
άλλον».

Τότε ό Καρυωτάκης δέχεται τό πρώτο 
πλήγμα άπό τόν έρωτα κι ίσως ή περιπέ
τεια έκείνη, πού βέβαια δέν προχώρησε σέ 
βάθος, νά έπέδρασε στις μετέπειτα σχέσεις 
του μέ τήν Μαρία Πολυδούρη. Στήν Αθήνα 
ό ποιητής ήλθε γιά νά σπουδάση νομικά. 
Τό 1916 κατετάγη έθελοντής στήν φοιτη
τική φάλαγγα καί τόν έπόμενο χρόνο πήρε 
τό πτυχίο του. Τό 1918 στήν Θεσσαλονίκη, 
δπου πήγε γιά νά συναντήση τούς γονείς 
του, τόν συνέλαβαν οί έλληνικές στρατιω
τικές άρχές ώς άνυπότακτο καί τόν έντυσαν 
στρατιώτη. Πήρε άναρρωτική άδεια κι έ
μεινε γιά λίγο στήν "Εδεσσα. Τελικά γύρισε 
στήν ’Αθήνα καί ένεγράφη στήν Φιλοσο
φική σχολή, γιά νά πετύχη άναστολή άπό 
τόν στρατό. "Ομως ή ευεργετική διάταξις, 
πού ΐσχυε, καταργήθηκε καί ό Καρυωτά
κης άναγκάσθηκε νά ΰπηρετήση ώς τό 
1921. Όλα αύτά, δπως είναι φυσικό, έπέ- 
δρασαν στήν συντόμευσι τής ζωής του. 
“Ας σημειωθή δτι άπό τό 1919 είχε άνοίξει 
δικηγορικό γραφείο στήν 'Αθήνα, χωρίς 
νά άσκήση ποτέ ούσιαστικά τό έπάγγελ- 
μα, καί δτι τόν 'Οκτώβριο τού 1919 είχε 
πετύχει νά διορισθή στήν Νομαρχία Θεσ
σαλονίκης, άπό δπου μετετέθη στήν Σύρο 
καί στήν 'Αθήνα. Στήν πρωτεύουσα, στήν 
Νομαρχία 'Αττικής συνάντησε τό 1921 τήν 
Πολυδούρη, πού ύπηρετοΰσε ήδη έκεί. 
Ή ποιήτρια αισθάνεται άηδιασμένη άπό 
τήν ΰπαλληλική ζωή.

Σέ μιά τέτοια ψυχολογική κατάστασι 
γνωρίζει τόν ποιητή κι άμέσως τόν έρω- 
τεύεται. Τότε άρχισε ό άτυχος έρωτάς τους, 
γιά τόν όποιο τόσα έγράφησαν, πού έφθασε 
νά γίνη λαϊκό άνάγνωσμα ! Άλλοι έγραψαν 
πώς ήταν άμοιβαΐος καί γνώρισε μάλιστα 
τήν όλοκλήρωσι. Άλλοι πώς διαλύθηκε 
μετά τήν έξομολόγησι τού ποιητοϋ στήν 
Πολυδούρη δτι έπασχε άπό «χρόνιο άνίατο 
νόσημα», μετά άπό μιά πρότασί της, σ' ένα 
περίπατό τους στό Φάληρο, νά πανδρευ- 
θούν. Τήν πεποίθησι αύτή τήν σχημάτισε 
καί ό Τίμος Μαλάνος ("Ενας ήγησιακός, 
Αλεξάνδρεια, 1938) άπό τό ποίημά του 
«Τραγούδι παραφροσύνης», πού ΰπήρξε 
ή πρώτη μορφή τού «'Ωχρά σπειροχαίτη». 
"Αλλοι τέλος, έμμένουν στήν άποψι δτι ή 
δλη ύπόθεσις ΰπήρξε ένα αισθηματικό ε
πεισόδιο γιά τόν Καρυωτάκη.
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άτυχων ποιητών, πού εμινε τηλεοπτικό οήριαλ

\ΑΓ Μ ΑΡΓΑ Π Θ ΑΥΔΘ ΥΡΗ
Δυστυχώς ή δημοσίευσις κολοβωμέ

νων τών επιστολών τοϋ Καρυωτάκη καί 
τής Πολυδούρη (Βλ. Γ. Σαββίδη - Ν. Χα
τζή δάκη : Σχεδίασμα Χρονογραφίας Κ.Γ. 
Καρυωτάκη, ‘Αθήνα 1966, σελ.8) δέν μάς 
δίνει τήν δυνατότητα να έκφρασθοΰμε μέ 
ασφάλεια καί άκρίβεια γιά τήν διάλυσι τοϋ 
δεσμού τών δυό ποιητών. Γιατί, όπωσδή 
ποτέ, μιά περίοδο ό Καρυωτάκης συγκι- 
νήθηκε «άπό τά εξαίσια μάτια, τό κυπαρισ- 
σένιο κορμί, τό γεμάτο ψυχικότητα πρό
σωπό της». Καί τά ερωτηματικά γεννιούν
ται άπό δυό κυρίως σημεία. Τό ένα βρί
σκεται στο "Ημερολόγιο τής Μαρίας Πολυ
δούρη (12 Μαΐου 1922): «Δυστυχισμένη 
γιά πάντα. Γιατί νά τό μάθω; (...) Τάκη, 
Τάκη, πονεμένος δπως ήσουν, άνίκανος 
νά βαστάξεις μόνος τό βάρος τοϋ πόνου 
ζήτησες κάποιον νά σέ βοηθήσει καί βρήκες 
εμένα (...). Όταν σκέπτομαι, μές στά νευ
ρικά φιλιά πού μοϋ δίνεις, πώς κάποια άλ
λη, πού τήν έσπρωξε ή μοίρα κοντά σου 
πριν άπό μένα, σέ δίδαξε νά φιλεΐς έτσι 
(...)».

Τό άλλο στό τελευταίο σημείωμα τοϋ 
Καρυωτάκη, πριν αύτοκτονήση: «Είναι
καιρός νά φανερώσω τήν τραγωδία μου. 
Τό μεγαλύτερο μου ελάττωμα στάθηκε ή 
άχαλίνωτη περιέργειά μου, ή νοσηρή φαν
τασία καί ή προσπάθειά μου νά πληροφο- 
ρηθώ γιά δλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις 
περισσότερες νά μπορώ νά τίς αισθανθώ 
(...)». "

Τί νά γράφουν άραγε οί δυό ποιηταί 
στά σημεία αύτά; ’Αλλά έκεΐνο, πού έχει 
σημασία καί γιά τό όποιο τά ύπάρχοντα 
κείμενα δέν μάς άφήνουν κανένα κενό είναι 
δτι ύπήρχε αίσθημα άνάμεσα στάν Καρυω
τάκη καί τήν Πολυδούρη. Γιά τήν Πολυ
δούρη δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία δτι 
ήταν παράφορα ερωτευμένη. Ή κ. Βαρ
βάρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδά, στενή φί
λη της (δταν έμεινε στό Παρίσι) ήταν τής 
γνώμης δτι κανένας άπό τούς δυό δέν άγά- 
πησε ούσιαστικά τόν άλλο. "Ισως τότε καί 
ό έρωτας τής Πολυδούρη νά περνούσε δο
κιμασία έξ αίτιας τής στάσεως τοϋ Καρυω
τάκη, δμως ύπάρχει τό ποίημα έκείνο, πού 
ή ποιήτρια τιτλοφόρησε «Είμαι τρελλή νά 
σ’ άγαπώ», πού μάς πείθει δτι μετά τήν αύ- 
τοκτονία του, ή Πολυδούρη τόν άποζη- 
τοΰσε περισσότερο:

«Είμαι τρελλή νά σ’ άγαπώ, άφοΰ πιά 
έχεις πεθάνει, /  νά λυώνω στή λαχτάρα 
τών φιλιών, /  νά νιώθω τώρα πώς αύτό 
πού μοϋδωσες'δέ φτάνει / δέ φτάνει ή δρό
σος τών παλιών / Μέ μιάν άσίγαστη μανία 
νά θέλω δ,τι μοϋ λείπει, /  νά θέλω δ,τι μοϋ 
κράτησες κρυφό /  κι έτσι νά δέρνωμαι μ’ 
αύτό τό μάταιο καρδιοχτύπι / στά μάτια 
σου τήν τρέλλα νά ρουφώ. / Τί θ' άπογίνω, 
άγαπημένε, ποΰ θά σέ ζητήσω; / "Αλλοτε, 
οί μέρες φεύγανε στήν προσμονή σκιές.
/ Αιώνες καρτερώντας θά μπορούσα νά

διανύσω. / Μέ τ’ όνειρό σου οί πίκρες μου 
γλυκές. / Ποΰ νάσαι; Τί ν’ άπόμεινε άπό 
σέ νά τό ζητήσω; /  Ποΰ νάσαι τό στερνό 
μου αύτό άγαθό; / Ώ , δέν μπορεί μιά όλό- 
κληρη ζωή γι’ αύτό νά ζήσω / καί μάταια 
καρτερώντας νά χαθώ».

Ό πω ς άναφέρθηκε, ό Καρυωτάκης συν
υπηρετούσε μαζί μέ τήν Πολυδούρη στήν 
Νομαρχία ’Αττικής. Ή τελευταία στό Η 
μερολόγιό της (3 Μαΐου 1922) διατυπώνει 
τά αΐσθήματά της : «Τόν άγαπώ... τόν άγα
πώ, καμμιά άμφιβολία πιά! (...). Δέν μιλώ 
έν τούτοις· ύποφέρω καί ύποφέρει καί κεί
νος, άλλά έτσι πρέπει-νά γίνει. Πρέπει νά 
ύποφέρω (...) γιά νά έξιλεωθώ. Δέχθηκα, 
κείνη τή βραδυά, τή μυστική έξομολόγησή 
του, μέ τόση άδιαψορία φαινομενική θυ
μάμαι, πού τοϋ συνέστησα γαλήνη! (...). 
Σήμερα στό Ζάππειο ήμουν μέ τό Χριστό
φορο (...) καί τόν είδαμε νά περνάει μπρος 
μας. Τόν φώναξα στό τραπέζι μας(...). 
Τά μάτια του, τόν χαιρετισμό του ! Μ’ ά- 
γαπάει, τόν άγαπώ(...). ’Απελπισμένε μου 
ποιητή, θά σέ άγαπήσω άραγε δσο θέλω 
νά σ’ άγαπήσω... δσο σοϋ πρέπει;».

Τήν άλλη ήμέρα ή Πολυδούρη γράφει στό 
"Ημερολόγιό της: «Γύρισα άπ’ τόν περί
πατο μόλις τώρα ( =  μεσάνυχτα). Τελείω
σαν πιά δλα, καί οί δειλίες καί οί φοβεροί 
πόνοι. Μ' ά γ α π ά ε ι ,  τ ό ν  ά γ α π ώ » .

Τήν τυραννά δμως ή ύποψία μήπως ό 
ποιητής δέν ξέχασε τόν πρώτο του έρωτα. 
Γράφει στις 15 Μαΐου 1922: «Λιγότερο 
πονώ άπό χθές βράδυ πού τόν άκουσα νά 
μιλή ειρωνικά γιά τίς ύποψίες μου πώς ά
γαπάει άκόμη τήν πρώτη· είπε μάλιστα

μιά φράση τόσο ταπεινωτική γιά κείνη, πού 
μ' έκανε ν’ άνατριχιάσω. Σκέφθηκα: Πρέ
πει άσφαλώς νά μήν τήν άγαπά πιά γιά νά 
μιλεϊ γιά κείνη, άλλως θά είναι ένας πολύ 
κακός». Καί πιό κάτω: «Τήν άγαπάει άπό 
παιδάκι μέχρι τώρα πού λευκές τρίχες έ- 
στόλισαν τό νεανικό του κεφάλι, πώς λοι
πόν θέλω νά τήν ξεχάσει γιά λίγες μέρες 
σχεδόν πού μπήκα έγώ στή ζωή του; 
Είμαι ένα δροσιστικό στον πόνο του (...). 
Γιά τίς άμαρτίες μιάς ιδιότροπης γυναίκας 
πρέπει νά ύπάρξει ένα θϋμα καί είμαι έγώ 
(...). Μιά Κυριακή ολόκληρη δέν τόν είδα. 
Μοϋ είπε δτι άναγκάστηκε νά πάει ή μάλ
λον νά συνοδεύσει τήν άδελφή του σέ κά
ποια έκδρομή στήν Πεντέλη».

Στις 18 Μαΐου πηγαίνουν μαζί σέ ένα 
έξοχικό (τότε) καφενεδάκι στά Πατήσια. 
«’Ένα κοντσέρτο άρκετά καλά κατηρτισμέ- 
νο», γράφει ή ποιήτρια, «έριχνε στήν ψυχή 
μας έναν πέπλο μελαγχολίας. Τό παράπο
νο τοϋ έρωμένου τής Τόσκας, πού έχύνο- 
ταν άπό τό γλυκό βιολί, έκανε τά μάτια του 
νά πλημμυρίσουν δάκρυα καί τά χείλη του 
νά μοϋ ψιθυρίσουν μέ πόνο: Πόσο σ’ άγα
πώ ! Στις 24 ή Πολυδούρη φεύγει μέ ένός 
μηνός άδεια γιά τήν Καλαμάτα. Βλέπονται 
τό πρωί κι ό Καρυωτάκης τής δίνει λίγα 
λουλούδια, γιά νά τήν συντροφεύσουν στό 
ταξίδι της. «Φεύγει, γράφει, καί φεύγει μό
νο τό σώμα μου». Τήν περίοδο έκείνη έ
χουν συχνή άλληλογραφία. Σέ ένα γράμμα 
του ό Καρυωτάκης τής γράφει:

Μαρίκα μου,
"Ελαβα χθές τό γράμμα σου τοϋ Σαββά

του. Μοϋ μετέφερε δλη τή λύπη σου. Γιατί

Σ τ ψ  απέναντι^ φωτογραφία επάνω: Ό  Κ. Καρυωτάκης ρεμβάζοντας στή Φαληρική 
ίϊκτη. Κάτω: Η  Μαρία Πολυδούρη στό δωμάτιό της στό θεραπευτήριο «Σωτηρία».
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νά υποφέρεις έτσι; Πρέπει νά υπομένεις 
αύτό τό χωρισμό, άφοϋ δέ θά διαρκέσει 
πολύ. Προσπάθησε νά διασκεδάζεις. Βγαί
νε όσο μπορείς συχνότερα έξω. Πήγαινε 
μέ τις φίλες σου. Θά φύγεις καί θά νοσταλ
γήσεις πάλι τήν ωραία πατρίδα σου. Χρυσή 
μου, γιατί μέ ρωτάς αν πονώ στή σκέψη 
δτι μ' άγαπάς έτσι; Πονώ έπειδή σ’ άγα- 
πώ περισσότερο άπό δσο έφαντάστηκα 
δτι μπορούσα ποτέ ν’ άγαπήσω. Τί έχω 
κάμει λοιπόν γιά νά μή μέ πιστεύεις άκόμη; 
Πόσο καλό μοϋ κάνουν τά γράμματά σου, 
δσο κι άν είναι γεμάτα άπό τή μελαγχολία 
σου έκείνη ! Καί πόσο είναι όμορφα γραμ
μένα ! Ένα «Τάκη !» ή ένα «πού είσαι;» κα
θώς τά βάζεις έκεϊ πού πρέπει, φτάνουν 
βαθιά ώς τήν καρδιά μου. "Ηθελα πράγματι 
νά ήμαστε, έστω καί πουλιά, στό θαυμάσιο 
εκείνο τοπίο, όπως ήθελα νά 'μαστέ στό 
χωριό αύτό τών "Αλπεων, καλύτερα δμως 
— τό ομολογώ — άνθρωποι, άλλά πιό 
άπλοϊκοί, πιό έλεύθεροι άπό τώρα. Έν 
ανάγκη δέ καί Φρατέλοι. Τότε τουλάχιστον 
θά είχαμε τήν όμορφη αύτή γλώσσα νά 
λέμε τήν άγάπη μας.

I 'Ιουνίου 1922
Μέ χίλια φιλιά 

Κ.»
Ή επιστολή αύτή δέν άφήνει καμμιά αμ

φιβολία γιά τά αισθήματα τού Καρυωτάκη 
τήν έποχή έκείνη. Μετά τά αισθήματα αύτά 
γιά τήν Μαρία Πολυδούρη μπορεί νά άλλα
ξαν. Μπορεί νά έπέστρεφε ό ποιητής τά 
γράμματα, πού έκείνη τού έστελνε άργό- 
τερα, μπορεί νά τήν άποκαλοΰσε ξερά «Δε 
σποινίς» καί νά τής έγραφε στον πληθυν
τικό. Ό μω ς τά γεγονότα αύτά δέν ακυ
ρώνουν τόν προηγούμενο δεσμό. "Ενα δε
σμό, πού ή Πολυδούρη έλπιζε δτι θά κατέ
ληγε σέ γάμο. Σέ ένα γράμμα της τής 12ης 
'Οκτωβρίου 1922 μάταια προσπαθούσε νά 
τόν πείση νά πανδρευθοΰν:

«Έλα, Τάκη, τού έγραφε, νά ζήσουμε 
μαζί... νά ίδεις πόσο γλυκιά, πόσο άνακου- 
φιστική θά 'μαι σέ σένα. Δέν είναι δύσκο
λο, μά καθόλου δύσκολο. Ξέρω δλα τά έμ- 
πόδια, δλες τις συνέπειες. Είμαστε φτωχοί 
καί οι δύο, άλλά τί μ’ αύτό; Μήπως τώρα 
πού είμαστε χωριστά δέν είμαστε φτωχοί 
καί χωρίς καμμιά έλπίδα νά γίνουμε πλού
σιοι. Δυό δωμάτια μάς φτάνουν. Θά έργά- 
ζωμαι καί έγώ, όχι βέβαια δπως τώρα στή 
Νομαρχία καί στή θέση αύτή. Θά γράφω 
σέ μιά άπό τίς Βενιζελικές έφημερίδες άπό 
ένα μικρό άρθράκι — πιθανώς στό Βήμα — 
δπως κείνα πού γράφει ή «Μία», κόρη τού 
Γαβριηλίδη, στή Νέα 'Ημέρα. Θά παίρνω 
400-500 δρχ. τό μήνα μέχρις δτου πάρω 
τό δίπλωμά μου. Τότε θά κερδίζω περισ
σότερα. Δέν είναι όνειρα αύτά πού σοΰ 
γράφω· γνωρίζω πολλούς Δημοκρατικούς 
καί μοΰ είχαν πρό καιρού προτείνει αύτό, 
άλλά δέν ήθελα νά φύγω άπό τή Νομαρ
χία πού ήσουν καί σύ. Θά έργάζωμαι σχε
δόν σπίτι μου έτσι».

Ό μω ς ό ποιητής δέν ήταν σέ θέσι νά 
άνταποκριθή. Τόν είχε τσακίσει ή άρρώ- 
στια, οί συνεχείς μεταθέσεις, ή φτωχή κα- 
θημερινότης. 'Υποβάλλει τήν παραίτησί 
του, ύστερα άπό ένα έπεισόδιο μέ τόν διευ
θυντή του. Διορίζεται στό 'Υπουργείο 
Προνοίας. Ή άλλαγή δμως αύτή, δπως καί 
τά ταξίδια του στήν 'Ιταλία, τήν Γερμανία 
καί τήν Ρουμανία δέν άρκοΰν γιά νά τού 
μεταβάλλουν τήν διάθεσι. Τόν Φεβρουά
ριο 1928 μετατίθεται στήν Πάτρα. Τόν 'Α
πρίλιο τού ίδιου χρόνου παίρνει άδεια καί 
πηγαίνει στό Παρίσι. Μετά τήν έπιστροφή

του, τόν 'Ιούνιο 1928. μετατίθεται στήν 
Πρέβεζα κι εκεί στις 21 'Ιουλίου αύτοκτο- 
νεΐ, «κάτω άπό ένα εύκάλυπτο», στήν το
ποθεσία "Αγιος Σπυρίδων, μέ πιστόλι. Στό 
μεταξύ γράφει τό πικρό έκείνο ποίημα, πού 
τιτλοφορεί «Πρέβεζα» καί πού μαρτυρεί 
τήν ψυχική του κατάσταση δπως είχε δια- 
μορφωθή άπό τήν άνία τής καθημερινό
τητας καί τίς διαρκείς απογοητεύσεις του 
άπό τήν ζωή:
«Θάνατος είναι οί κάργες πού χτυπιούνται 
στούς μαύρους τοίχους καί στά κεραμίδια· 
θάνατος οί γυναίκες πού άγαπιοΰνται 
καθώς νά καθαρίζουνε κρεμμύδια... 
Θάνατος οί λεροί άσήμαντοι δρόμοι 
μέ τά λαμπρά, μεγάλα όνόματά τους, 
ό έλαιώνας, γύρω ή θάλασσα, κι άκόμη 
ό ήλιος, θάνατος μές στούς θανάτους...».

Μετά άπό δυό χρόνια έσβησε «μιάν αύ- 
γούλα μελαγχολική τ' Απρίλη», δπως τό 
είχε προφητεύσει, ή Μαρία Πολυδούρη. 
Γεννημένη τό 1902 στήν Καλαμάτα, μεγά
λωσε στό Γύθειο όπου ό πατέρας της ήταν 
γυμνασιάρχης. Τελείωσε τό γυμνάσιο τό 
1918 στήν Καλαμάτα καί διωρίσθηκε ύπάλ- 
ληλος στήν Νομαρχία Μεσσηνίας. Τό 1920 
έχασε μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα 
τούς δυό γονείς της. Μετά άπό δυό χρόνια 
μετετέθη στήν Νομαρχία 'Αττικής, δπου 
γνώρισε τόν Καρυωτάκη. Παράλληλα ένε- 
γράφη στήν Νομική σχολή τού Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, δπου φοίτησε μόνο δυό 
χρόνια. «Ή Πολυδούρη», γράφει ή Σοφία 
Μαυροειδή-Παπαδάκη· «ήταν ώραία, μέ 
έξαίσια μάτια, παράστημα μεγαλόπρεπο, 
πρόσωπο χλωμό, όλο έκφρασι. Τό πέρα
σμά της έκανε αίσθηση, ή πνευματική της 
παρουσία προκαλοϋσε τόν θαυμασμό καί 
τήν άφοσίωση». Έτσι τήν γνώρισε κι έτσι 
τήν άγάπησε ό Καρυωτάκης. Γιά λίγο ίσως, 
άλλά άληθινά καί βαθιά. «'Ισόμοιρες σχε
δόν οί ζωές τους άπό τήν άποψη, τής δρα
ματικής διαδικασίας τους πρός ένα τόσο 
πρόωρο τέλος», παρατηρεί ό Άντρέας Κα- 
ραντώνης. «...Ή Πολυδούρη είναι τό άπό- 
λυτο έρωτικό πάθος. Γεννήθηκε γιά ν' ά- 
γαπήσει καί τραγούδησε γιατί άγάπησε. 
Ήταν ένα κόκκινο λουλούδι τής χωματέ
νιας ζωής. Ό  Καρυωτάκης δέν ήταν μόνο 
μιά άρρωστη ώς τήν ένόραση ψυχή, άλλά 
καί ένα πνεύμα εύφάνταστο, κριτικό, βα
σανισμένο καί σά δαιμονισμένο κάποτε. 
Ήταν κι αύτός μέ τόν τρόπο του ένας (ά- 
λαφροΐσκιωτος) — όχι βέβαια άλαφροΐ- 
σκιωτος κατά τόν τύπο τού Σικελιανοΰ ή 
τού Σολωμοϋ, άλλά κατά τόν τύπο τών βο
ρείων όνειροπόλων, πού πίσω άπό κάθε 
πράγμα, άνθρωπο ή άντικείμενο, βλέπουν 
τή φθορά του καί τό βρυκόλακά του, τό 
φάντασμά του».

Χτυπημένη άπό τήν άρρώστια ή Πολυ
δούρη, απογοητευμένη, φεύγει στό Παρίσι, 
κυνηγά τίς χαρές τής ζωής, έκείνη δμως 
σιγά -σιγά τήν εγκαταλείπει. Ό  θάνατος 
τού Καρυωτάκη τήν βρίσκει στήν «Σω
τηρία». "Ολα πιά είναι χαμένα. Ό  έρωτας, 
ή ζωή, ό ποιητής. Ή θύμησίς του τήν δο
νεί σύγκορμη. Μά τίποτε δέν γίνεται πιά. 
Ήταν άποφασισμένη νά τά ύποστή δλα 
γιά νά τόν έχη κοντά της. Άλλά τό ριζικό 
του άλλα είχε γραμμένα. «Θά πεθάνω μιάν 
αύγούλα μελαγχολική τού 'Απρίλη, είχε 
γράψει. Ή στερνή πνοή μου θάρθη νά στό 
πή καί τότε πιά, /όση σοΰ άπομένει άγάπη, 
θάναι σά θαμπά καντήλι, / φτωχή θύμηση 
στοΰ τάφου μου τήν άπαλησμονιά».

I. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

1 / ΑΤΑ Τ11Ν διάρκειαν τής Έ λ- 
■Ν ληνικής Έπαναστάσεως δέν έλει 
τούργησαν τακτικά δικαστήρια. Έ - 
λειτούργησε δμως τδ λεγόμενο ’Εγ
κληματικό δικαστήριο στό Ναύπλιο. 
'Η  Επιτροπή τής Γ' ’Εθνικής Συν- 
ελεύσεως μέ τό ιε' τής 22 ’Απρι
λίου 1826 ψήφισμά της, « . . .  έπι- 
στηριζομένη εις τήν οποίαν έ'χει 
έμπιστοσύνην πρός τό υποκείμενόν 
σας . . .», ονομάζει μέλη του ’Εγ
κληματικού Δικαστηρίου τόν ’Αν- 
δρέα Καλαμογδάρτη, Σταματέλο 
’Αντωνόπουλο, Ίω . Βλάση, Κων. 
Δεληγιάννη, Γεώργιο Πλέσσο καί 
Γεώργιο Οίκονομίδη, 'Ορίζει δέ 
καί Γραμματέα τόν Δημ. Κων. Βυ
ζάντιο*. Μέ τήν σύνθεσι αύτή καί 
μέ μερικές μεταβολές στά μέλη, τό 
’Εγκληματικό έλειτούργησε άρκετά 
διάστηκα. Έδίκαζε υποθέσεις φό
νων, γυμνώσεων, κλοπών καί κυ
ρίως προδοσίας, πού έθεωρεΐτο καί 
είναι τό πιό σοβαρό κακούργημα. 
Τοϋτο μάς τό φανερώνει καί ή παρα
κάτω, ανέκδοτη ώς τώρα (ΓΑΚ, 
Άστυν. Φ. 58) άπόφασίς του. Καί 
ιδού τοϋ λόγου τό άσφαλές:

Ά ρ ιθ . 42 της άποφάσεως.
Τό Προσωρινόν ’Εγκληματικόν  

Δικαστήριον

Δ ιά  της ύ π ’ άριθ. 3013 προσκλήσεως 
της Σ εβαστής Διοικητικής ’Ε πιτροπής, 
διηυθύνθησαν πρός τό Δικαστήριον τοϋτο 
6 Μήτρος Κ αραμαξούτης, ώς ένοχος προ
δοσίας καί ό ’Ελευθέριος Μ πογιατζιόπου-  
λος καί Δημήτριος Κόκορης, ώ ς συμμέ
τοχοι τοϋ αύτοΰ εγκλήματος.

Παρουσιασθέντων δέ τών τριών τού
τω ν πρός τό Δικαστήριον καί έξετασθέν- 
τω ν τρις, άπεδείχθη δτι, 6 μέν Μ ήτρος 
Κ αραμαξούτης α ιχμάλω τος ών έν Τ ρι- 
πολιτσα καί άπω λέσας ικανήν χρηματικήν  
ποσότητα, άρπασθεϊσαν παρά τώ ν συλλα- 
βόντων αυτόν έχθρών καί δυστυχής ών, 
ήλθεν εις Ναύπλιον ύπό τήν οδηγίαν τοϋ 
στρατηγού του- ό δέ ’Ε λευθέριος Μ πο- 
γιατζιόπουλος, έν τή κατά τόν αίγιαλόν  
φρουρά συντεταγμένος ών, έπρόβαλεν εις 
αυτόν νά άνταλλάξη αιχμαλώ τους έχθρούς 
διά χρημάτω ν, πρός άνακούφισιν τής δυ
στυχίας του, εύκολύνων αύτώ διά παρα- 
κινήσεώς του τήν πραξιν. Μή θέλοντος 
δέ κατά πρώ τον τοϋ Κ αραμαξούτη, έπαρα- 
κίνησεν αυτόν ό ’Ελευθέριος Μ πογια - 
τζιόπουλος καί άδθις, ώ στε διά προτροπής 
τής δυστυχίας παρακινηθείς, έπειδή ό εις  
τών αιχμαλώ τω ν έχθρών ήτον ό α ΐχμ α λω -  
τεύσας αύτόν καί λαβώ ν παρ’ αύτοϋ 3 .5 0 0  
γρόσια εις μετρητά καί έπειδή ό α ιχμ ά 
λω τος ούτος ύπεσχέθη διά τοϋ ’Ε λευθε
ρίου νά τώ τά έπιστρέψη εις Τριπολιτσάν, 
άμα τώ άπολυτρωθήναι, συνεφώνησε νά 
έπιχειρισθή τήν άλλαγήν τώ ν δύο α ιχμα
λώτω ν, μετά τώ ν όποιω ν συνομιλήσας ό 
’ Ελευθέριος, έπραγματεύθη τήν άπολύ-
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ΑΠΟ ΤΑ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ «ΠΡΟΔΟΤΕΣ»

ΕΝΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

τρωσίν τω ν διά χρημάτω ν καί έν ταυτώ εύ- 
κόλυνε την έξοδον αυτών καί την εις Κ υ- 
βέριν άπόπλευσίν τω ν μυστικώ ς καί π α -  
ρέδωκε τούς αυτούς δύο αιχμαλώ τους εις 
χεϊρας τοϋ Καραμαξούτη, δστις διεύθυνεν 
αύτούς συνοδεύσας μέχρι της πόλεω ς Τ ρι- 
πολιτσάς καί έλαβε παρ’ αυτών χρημα
τικήν τινα μικράν ποσότητα. Έ πιστραφ έν- 
τα δέ τον Κ αραμαξούτην συνέλαβον δ τε 
’Ελευθέριος Μ πογιατζιόπουλος καί Δ ημ ή- 
τριος Κόκορης ζητοΰντες παρ’ αότοϋ γρό- 
σια πεντακόσια, τα  όποια διά χρηματικής 
ομολογίας ύπεσχέθη ό Καραμαξούτης εις 
μέν τόν ’Ελευθέριον, ώς αυτόχρημα συνερ- 
γόν της ύποθέσεως, εις δέ τόν Κόκορην ώς 
σύντροφον τοϋ ’Ελευθερίου, άμέτοχον δμως 
τής συνεργείας καί απλώ ς είδότα την ύπό- 
θεσιν συνεργεία καί προτροπή τοϋ ’Ε λευ
θερίου Μ πογιατζιοπούλου. ’Ε ν  τούτοις

"Ελλην αγωνιστής τής Έπανα- 
στάαεως.

δέ διακειμένων αυτών, φωραθείσης τής 
ύποθέσεως συνελήφθησαν.

Τό Δικαστήριον τοϋτο παρατηρήσαν 
έσκεμμένω ς την κειμένην ταύτην ύπόθε- 
σιν καί έξερευνήσαν άκριβώς καί έκ τών 
έξετάσεων αύτών πληροφορηθέν, δτι 6 
Μ ήτρος Κ αραμαξούτης δέν είχε  σκοπόν 
τής τοιαύτης αθεμίτου πράξεω ς, άλλά 
παρακινηθείς άπό τόν ’Ελευθέριον Μ πο- 
γιατζιόπουλον, εύκολύνοντα ολως διόλου 
τήν διεύθυνσιν τώ ν αιχμαλώ τω ν, έπ εχει-  
ρίσθη την πραξιν καί άντήλλαξε διά χρη 
μάτων τούς δύο αιχμαλώ τους έχθρούς, 
συνοδεύσας έως εις Τριπολιτσάν καί, δτι ό 
Δημήτριος Κόκορης παρασυρθείς παρά  
τοϋ ’Ελευθερίου συνεμέθεξε μόνον εις τήν 
χρηματικήν άπόλαυσιν, τώ ν ύποσχεθέν- 
τω ν δι’ ομολογίας χρεωστικής παρά τοϋ 
Καραμαξούτη πεντακοσίων γροσίων καί, 
θεωρήσαν τόν μέν Καραμαξούτην ένοχον, 
ώ ς συνεργήσαντα πραγματικώ ς τήν Αθέ
μιτον ταύτην πραξιν καί συναλλάξαντα  
τούς αιχμαλώ τους έχθρούς διά χρηματικής 
ανταλλαγής, τόν δέ ’Ελευθέριον Μ πο- 
γιατζιόπουλον ένοχον, ώς αυτόχρημα πρω 
ταίτιον διευθυντήν καί δλως ένεργόν τής 
ύποθέσεω ς καί μάλιστα φρουρόν παρά τής 
Διοικήσεω ς οντα, τόν δέ Δημήτριον Κ ό
κορην, ώ ς είδότα τό πράγμα καί διά τήν 
χρηματικήν μόνην άπολαβήν μή διαναγ- 
γείλαντα εις τό άνήκον μέρος.

’Επειδή κείμενον παράγραφον Ν όμου  
δέν έχει έπί τοιούτω έγκλήματι, ρητήν 
θεσπίζον ποινήν κατά τών τοιούτων, συνε- 
φαρμόσαν άνάλογον τώ έγκλήματι ποινήν, 
αποφασίζει,

’Ε πειδή ό Μ ήτρος Κ αραμαξούτης ένήρ- 
γησε πραγματικώ ς τήν άθέμιτον πραξιν 
νά άνταλλάξη τούς αιχμαλώ τους έχθρούς 
διά χρημάτω ν, αισχροκέρδεια κινηθείς, 
καί τό τοιοΰτον παράνομον έργον ά ναγ- 
καίως πρέπει νά τιμωρηθή, νά μείνη εις 
φυλακισμόν ένα ήμισον χρόνον, άφ’ ής ημέ
ρας έφυλακώθη.

Ό  δέ ’Ελευθέριος Μ πογιατζιόπουλος, 
ώ ς αυτόχρημα πρω ταίτιος, διευθυντής καί 
έξομαλιστής, τής άνοσίας ταύτης πράξεω ς 
καί μάλλον, ώς καταπατήσας τούς δρους 
τής δοθείσης αύτώ πίστεω ς παρά τής Σ ε
βαστής Διοικήσεω ς ώς φρουρός, αισχρο
κέρδεια κινηθείς, νά μένη καί αύτός εις φυ 
λακισμόν ένα ήμισον χρόνον, άφ’ ής ημέρας 
έφυλακώθη.

Ό  δέ Δημήτριος Κόκορης, επειδή παρε-

σύρθη παρά τοϋ ’Ελευθερίου χωρίς άλλης 
συνενοχής ή συμπράξεως, είμή μόνον διά 
τήν χρηματικήν άπολαβήν, έκ τών διά 
τής ομολογίας ΰποσχεθέντων χρημάτων 
παρά τοϋ Δημητρίου Καραμαξούτη, είδώς 
τήν ύπόθεσιν καί μή άναγγείλας δπου 
άνήκε, νά μένη εις φυλακήν τρίμηνον, άφ’ 
ής ήμέρας έφυλακώθη καί ταΰτα προς 
σωφρονισμόν αύτοϋ καί παράδειγμα τών 
άλλων.

Έ ν  Ν αυπλίφ  τήν 2 Νοεμβρίου 1826
‘Ο Πρόεδρος: Ά νδ ρ έα ς Κ αλαμαγδάρ- 

της. Τ ά μέλη: Σ ταματέλος Ά ντω νόπ ου -  
λος, Κ ω νσταντίνος Δεληγιάννης, Γεώ ρ
γ ιος Π λέσσος, Γεώ ργιος Οΐκονομίδης, Ό  
Α ' Γραμματεύς : Δ η μ . Κων. Βυζάντιος.

'Η  άπόφασις διαβιβάζεται μέ τό 
άκόλουθο έγγραφο: Άριθ. 907
Τό Προσωρινόν ’Ε γκληματικόν Δ ικ α -  

στήριον
Π ρός τήν Γενικήν ’Α στυνομίαν
Έ γκ λείετα ι άντίγραφον άποφάσεω ς τοϋ 

Δικαστηρίου τούτου ύ π ’ άριθ. 42 καί 
προσκαλείται ή Γενική ’Α στυνομία νά 
ένεργήση αύτήν έντελώς, πέμπουσα τόν 
μέν Μ ήτρον Καραμαξούτην καί ’Ε λευ
θέριον Μ πογιατζιόπουλον εις τό Κ α
στέλι τής θαλάσσης, διά νά μείνουν έκεϊ 
καθειργμένοι, τόν δέ Δημήτριον Κόκορην 
νά κρατήση εις φυλακήν μέχρι τής διο- 
ρισθείσης προθεσμίας.

Έ ν  Ναυπλίιρ τή 12 Ν οεμβρίου 1826  
'Ο Πρόεδρος

’Ανδρέας Κ αλαμογδάρτης κ .λπ .

Τώρα, αν θελήση κανείς νά ύπει- 
σέλθη στα «επειδή» και «διά ταΰ
τα», άφοΰ λάβη ύπ’ 0ψι του τούς 
καιρούς καί τήν νομική κατάρτισι 
τών μελών τοΰ Δικαστηρίου, άσφα- 
λώς θά όμολογήση, πώς ή παρα
πάνω άπόφασις «στέκει» πολύ καλά.

ΗΛ. ΠΑΙ1ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

*Τό πραγματικό του δνομα ήταν Δ ημ ή- 
τριος Κων. X " Ά σ λά νη ς (1790 -  1 8 5 3 ). 
Τό Βυζάντιος είναι ψευδώνυμο, δηλωτικό 
τής κωνσταντινουπολίτικης καταγω γής  
του. Ε π ά γ γ ε λ μ α  είχε  τήν αγιογραφία. 
Στήν Ε λ λά δ α  κατέβηκε μέ τήν Έ π α νά -  
στασι καί διετέλεσε Γραμματικός σέ διά
φορες δημόσιες υπηρεσίες. Μ ετά τόν φόνο 
τοΰ Καποδίστρια π ήγε στήν Π άτρα καί 
διεκόσμησε τόν μητροπολιτικό ναό τοΰ 
Α γ ίο υ  Ά νδρέα  μέ πολλές άγιογραφίες 
άπό τις όποιες ό «Σαβαώ θ» καί ή «Μ ετά- 
στασις τής Π αναγίας» προκάλεσαν ευμε
νείς κρίσεις καί ξένω ν τεχνοκριτών. Ά π ο -  
θανατίσθηκε δμως μέ τήν συγγραφή τής 
πρώ της καί πιό σπαρταριστής νεοελληνι
κής κω μφ δίας ή »Βαβυλω νία», πού πρω - 
τοπαίχθηκε τό 1836  καί έσημείω σε έκτοτε 
μοναδική έπιτυχία  μέ τούς τύπους, τόν 
’Α νατολίτη, Χ ιώ τη, Μ οραΐτη, Κύπριο, 
Κρητικό, ’Αρβανίτη καί Α ογιώ τατο. Έ 
γραψε καί άλλες τρεις, τόν «Σινάνη», τήν 
«Γυναικοκρατία» καί τόν «Κ όλακα», άλλά 
έκείνη πού ζή καί βασιλεύει είναι ή ξε- 
καρδιστική «Βαβυλωνία».
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Τ Ο ΠΡΟΣΩΠΟ τοΰ κυρίου Ζοζέφ Καγιώ 
έγινε ξαφνικά κόκκινο άπό τόν θυμό. 
«Τά μπιφτέκια είναι καμένα. Καταρα

μένη μαγείρισσα! Νά την διώξη; άμέ- 
σω;». «Θά φύγη σήμερα, Ζοζέφ. Καί Θά 
ζητήσω από τό πρακτορείο νά μοϋ στεί- 
λουν άλλη».

Οικογενειακή σκηνή αρκετά συνηθι
σμένη, εκείνη τήν «παλιά καλή» εποχή, 
πού μπορούσε; νά δίωξης μιά μαγείρισσα 
καί νά βρή; τήν ίδια ήμέρα καλύτερη. Ε 
κείνη, έν τούτοι;, τήν ήμέρα, στί; 16 
Μαρτίου 1914, ό κύριο; Ζοζέφ Καγιώ, 
“ PX’iyos τ °ΰ γαλλικού Ριζοσπαστικού 
Κόμματο;, τέω; πρωθυπουργό; καί ύπ- 
πουργό; Οικονομικών, είχε σοβαρώτε- 
ρου; λόγου; νά θυμώση. Ή έπίθεσι; εναν
τίον τη; μαγείρισσα; ήταν άπλώ; ένα 
ξεπέρασμα τη; αγωνία; πού κατείχε, αυ
τόν καί τήν γυναίκα του, τόν τελευταίο 
καιρό.

'Εδώ καί μερικέ; έβδομάδε;, 6 «Φιγκα- 
ρό», ή μεγαλύτερη καθημερινή εφημε
ρίδα τη; Γαλλία;, είχε αρχίσει μιά κα- 
μπάνια εναντίον τού ύπουργού Οικονο
μικών. Τόν κατηγορούσε ότι, ώ; πρωθυ- 
Troupyos και έν άγνοια τοΰ υπουργού 
του επί τών ’Εξωτερικών, είχε έλθει σέ 
μυστικέ; διαπραγματεύσει; μέ τήν Γερμα
νία, κατά τήν γαλλογερμανική κρίσι τοΰ 
1911 γιά τό Μαρόκο, πού έμεινε στήν 
Ιστορία ώ; «Επεισόδιο τού Άγαδίρ». 
Τόν κατηγορούσε γιά έπέμβασι στό έργο 
τη; δικαιοσύνη;, μέ τήν άσκησι πιέσεω; 
επί τών δικαστών γιά νά έπιτύχη ανα
βολή τη; δίκη; εναντίον τοΰ άπατεώνο; 
Ροσέτ. Τόν κατηγορούσε, ότι, ενώ ήταν 
ύπουργό;, κατεϊχεσυγχρόνω; τό αξίωμα 
τού προέδρου τού διοικητικού συμβου
λίου μια; τραπέζη;.

Τήν έπίθεσι εναντίον τού Καγιώ διηύ- 
θυνε ό διευθυντή; τη; έφημερίδο;, Γκα-. 
στον Καλμέτ, μιά άπό τί; πιο έξέχουσε; 
δημοσιογραφικέ; φυσιογνωμίε; τη; επο
χή ; καί παράγων τη; κοσμική; ζωή; τού

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΗΧΗΣΙ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΡΙΕΤ ΚΑΓΙΟ

Ό έρωτας και ή πολιτική 
ώπλισαν τό χέρι τής δολοφόνου
Π  σύζυγος τον Ζοζέφ Καγιώ, υπουργού τών Οικονομικών τής Γαλλίας, 

σκότωσε στό Παρίσι, τόν Δ /ντή τής εφημερίδας «Φιγκαρό», ό οποίος α
πειλούσε νά άποκαλνψη πτυχές τής ιδιωτικής της ζωής.

Παρισιού. Πίσω, όμω;, άπό αυτόν βρί
σκονταν ισχυρά πρόσωπα, οί πολιτικοί 
άντίπαλοι τοΰ Καγιώ: ό Μπαρτού, ό 
Μπριάν, ό Κλεμανσώ καί αυτό; άκόμη ό 
πρόεδρο; τή; Δημοκρατία; Πουανκαρέ, 
πού ή ύποψηφιότη; του είχε καταπολε- 
μηθή άπό τό Ριζοσπαστικό Κόμμα. Σκο
πό ; αυτή; τή; έπιθέσεω; ήσαν νά δη- 
μιουργήση προβλήματα στον Καγιώ 
κατά τί; επικείμενε; βουλευτικέ; εκλογέ; 
καί νά Ιμποδίση νά ξαναγίνη πρωθυπουρ
γό;.

Τρεΐ; ήμέρε; πρίν, στί; 13 Μαρτίου, ή 
έπίθεσι; τοΰ «Φιγκαρό» είχε στραφή έναν- 
τίον τή; ιδιωτική; ζωή; τοΰ ύπουργού, 
πού ήταν άρκετά πολυτάραχη. 'Ο Κα- 
γιώ, είχε διαζευχθή τήν πρώτη του γυ
ναίκα, κυρία Γκεντάν, γιά νά νυμφευθή 
τήν έρωμένη του, πού καί αυτή είχε χω 
ρίσει άπό τόν πρώτο τη; άνδρα, τόν 
συγγραφέα Λεά Κλαρετί. ’Εκείνη τήν 
ήμέρα, ό «Φιγκαρό» είχε δημοσιεύσει ένα 
γράμμα τοΰ Καγιώ πρό; τήν πρώτη σύ
ζυγό του, στό όποιο άπεκάλυπτε μιά 
άξιοθρήνητη πολιτική διπλοπροσωπία. 
Ύπερηφανευόταν στό γράμμα αυτό ό 
Καγιώ, ότι φαινομενικά μόνο είχε υπο
στηρίξει τό νομοσχέδιο γιά τόν φόρο ει
σοδήματος ένώ στήν πραγματικότητα 
είχε κατορθώσει νά τό τορπιλλίση. Υ 
πέγραφε τό γράμμα μέ τό χαϊδευτικό 
«Ζό». Στό σχόλιό του ό Καλμέτ άφηνε 
νά έννοηθή ότι βρίσκονταν στά χέρια 
του καί άλλα προσωπικά γράμματα τού 
Καγιώ, πού απευθύνονταν όχι στήν νό
μιμη σύζυγο τού υπουργού, άλλά στήν 
έρωμένη του, τήν οποία ό Καγιώ κατόρ
θωσε νά νυμφευθή άργότερα.

Τώρα ή έπίθεσι; περιελάμβανε όχι μόνο 
τόν ύπουργό, άλλά καί τήν Άνριέτ, τήν 
δεύτερη σύζυγό του, πού θυμόταν καλά 
τά γεμάτα πάθο; γράμματα. Τό πολιτικό 
σκάνδαλο απειλούσε νά μεταβληθή σέ 
οικογενειακό, πού θά εξέθετε δημοσία τήν 
σημερινή κυρία Καγιώ.

Ό  ύπουργό; Οικονομικών ήταν υπο
χρεωμένο; νά δίνη κάθε ήμέρα μάχη στήν 
Βουλή. Παραδεχόταν ότι είχε έλθει σέ δια- 
πραγματεύσει; μέ τήν Γερμανία γιά νά 
σώση τήν Γαλλία καί τήν Ευρώπη άπό 
τόν πόλεμο. Τό είχε κάνει άπό άγάπη 
πρό; τήν ειρήνη, άν καί ή πρωτοβουλία 
του είχε προκαλέσει, δύο χρόνια πρίν, 
τήν πτώσι τή; κυβερνήσεω; τή; οποία; 
προήδρευε. Άρνήθηκε ότι είχε έπέμβει 
στό έργο τή; δικαιοσύνη; πρό; χάριν 
τού άπατεώνο; Ροσέτ, άν καί αύτό άπε- 
δεικνύετο άπό μιά άναφορά τού εΐσαγ- 
γελέω; Φάμπρ, ή οποία όμω; είχε έξα- 
φανισθή άπό τά άρχεία τού υπουργείου 
Δικαιοσύνη;.

'Η έπίθεσι; είχε πάρει τόσο έντονο καί 
προσωπικό χαρακτήρα, ώστε ό Καγιώ,

II  κνηία Γκεντάν
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άνθρωπος ευέξαπτος καί εμπαθής, άν καί 
ψυχρός πολιτικός, είχε πή στην γυναίκα 
του: «θά τόν σκοτώσω τον Καλμέτ, δέν 
θά μοϋ γλυτώ ση!»

Ή Άνριέτ ήταν αναστατωμένη, γιατί 
έθίγετο ή οικογενειακή καί κοινωνική της 
ΰπόστασις. Τό σκάνδαλο απειλούσε νά 
παρασύρη καί αυτήν στήν καταστροφή. 
Καί, έκτος τοϋ ότι κατείχε μιά άπό τίς πιό 
έπίζηλες θέσεις στήν παρισινή κοινωνία, 
ήταν καί μητέρα ενός κοριτσιού άπό τόν 
πρώτο της γάμο.

«’Εκείνη, ή πρώτη σου γυναίκα, έδωσε 
στον Καλμέτ τά  γράμματά σου ποΰ άπευ- 
θύνονταν σέ μένα. Τό ξέρω καλά, πώς, 
πριν άπό τό διαζύγιο, τό έκλεψε άπό μιά 
κασετίνα, χρησιμοποιώντας άντικλείδι».

Ή κυρία Γκεντάν, όμως, έπειτα άπό τό 
άρθρο τής 13ης Μαρτίου, είχε τηλεφω
νήσει στον πρώην σύζυγό της καί τοϋ 
είχε όρκισθή, ότι ήταν έντελώς ξένη πρός 
τά δημοσιεύματα. Μπορεί, πράγματι, νά 
μήν παρέδωσε τά πρωτότυπα των έπι- 
στολών στόν Καλμέτ, περιέφερε, όμως, 
αυτά τά γράμματα ατούς πολιτικούς 
καί κοσμικούς κύκλους. “Ηταν, λοιπόν, 
πολύ εύκολο γιά  τούς άντιπάλους τοϋ 
Καγιώ νά φωτογραφίσουν τά γράμματα 
γιά νά τά  χρησιμοποιήσουν έναντίον του 
στήν κατάλληλη στιγμή.

Τώρα, έπειτα άπό τό ξέσπασμα έναν
τίον τής άμοιρης μαγείρισσας, τό ζεύγος 
Καγιώ, ξαναβρήκε τήν ήρεμία του γιά νά 
συζητήση τά καθημερινά του προβλή
ματα.

«Τί θά κάνης σήμερα, Άνριέτ;» «’Α
πόψε είναι τό γεύμα στήν ιταλική πρεσ
βεία.. “Εχω ραντεβού μέ τόν κομμωτή 
μου. Κατόπιν ίσως πάω σέ κανένα χο
ρευτικό τσάι».

Στήν πραγματικότητα, τό πρωί ή κυ
ρία Καγιώ είχε συμβουλευθή ένα φίλο 
της δικαστή, τόν πρόεδρο Μοννιέ, άν 
ύπήρχε νόμιμος τρόπος νά έμποδίση τόν 
Καλμέτ νά συνέχιση τή δημοσίευσι των

ιδιωτικών έπιστολών. «Κανένας, κυρία 
μου. “Εχομε έλευθεροτυπία. Μπορείτε 
μετά τήν δημοσίευσι νά τού κάνετε μή
νυση άλλά αύτό θά έπεδείνωνε τήν κατά- 
στασι καί θά έδινε μεγαλύτερες διαστά
σεις στο σκάνδαλο».

Δέν ύπήρχε, λοιπόν, καμμιά δυνατότης 
νά τερματισθή ή δυσφημιστική έκστρα- 
τείά, καί τώρα ό σύζυγος της άπειλοΰσε 
νά σκοτώση τόν Καλμέτ καί νά κατα- 
στρέψη γιά πάντα τήν πολιτική του καρ- 
ριέρα. Ή  κυρία Καγιώ βγήκε μέ τό αύ- 
τοκίνητο τοΰ υπουργείου καί πήγε στόν 
κομμωτή της. ’Αργότερα, όμως, άντί νά 
πάη στό χορευτικό τσάι, είπε στον σω- 
φέρ νά τήν όδηγήση σέ ένα οπλοπωλείο. 
«Σας συνιστώ αύτό τό μπράουνινγκ, κυ
ρία μου. Θαυμάσιο όπλο γιά  προσωπική 
άμυνα καί κατάλληλο γιά  γυναίκα γιατί 
χωρά στήν τσάντα ή στό μανσόν. Είναι 
έλαφρό καί μεγάλης άκριβείας». Ή  κυρία 
Καγιώ δοκίμασε τό όπλο σέ ένα ένδρεί- 
κελλο στό ύπόγειο τού καταστήματος. 
Ό  οπλοποιός τήν συμβούλευσε νά πυρο
βολή μέ μεγαλύτερη ήρεμία, σκοπεύον
τας καλά, άν καί τρεις άπό τίς πέντε σφαί
ρες είχαν επιτύχει τόν στόχο τους. «Οί 
κυρίες είναι πολύ βιαστικές», πρόσθεσε ό 
καταστη ματάρχης.

«'Οδηγήστε με στά γραφεία τής έφη- 
μερίδος «Φιγκαρό», στήν όδό Ντρουό», 
είπε έπειτα άπό λίγο στόν σωφέρ της ή 
κυρία Καγιώ.

Ό  σωφέρ παραξενεύθηκε γιατί, όπως 
όλοι, είχε παρακολουθήσει καί έκεϊνος τήν 
καμπάνια τής έφημερίδος έναντίον του 
ύπουργού. "Υπάκουσε, όμως, _ καί κατ’ 
έντολήν τής κυρίας ύπουργού, έβγαλε 
άπό τό πηλίκιό του τήν τρίχρωμη κον
κάρδα, γιά νά παύση νά έχη έπίσημο χα
ρακτήρα. Μέσα στό μανσόν της ή κυρία 
Καγιώ έσφιγγε τό πιστόλι πού μόλις 
είχε άγοράσει. Είχε βάλει ένα έπισκεπτή- 
ριο σέ ένα φάκελο μέ τά διακριτικά τής 
Βουλής.

Στήν απέναντι σελίδα επάνω: Ή  κυρία 
Καγιώ. Κάτω: Ή  πρώτη σύζυγος τοϋ 
Καγιώ, ή κυρία Γκεντάν, ενώ καταθέτει 
ατό δικαστήριο. Εις αύτή τή σελίδα επά
νω: Ό  Καγιώ (άριστερά) ενώ εισέρχεται 

μέ άλλους ατό δικαστήριο.

Ό  θυρωρός τής είπε ότι ό διευθυντής 
άπουσίαζε καί δέν ήξερε τί ώρα θά έρχό- 
ταν. “Επειτα, όμως, άπό τήν έπιμονή τής 
τόσο διακριτικής αύτής κυρίας, τήν είσή- 
γαγε στήν αίθουσα άναμονής. Πήρε τό 
έπισκεπτήριο, βεβαιώνοντάς την ότι θά 
τό έδινε στόν κύριο διευθυντή μόλις θά 
έρχόταν,

Ή άναμονή κράτησε περισσότερο άπό 
μιά ώρα. Ή  κυρία Καγιώ, προτού φύγη 
άπό τό σπίτι της, είχε άφήσει στήν κα
μαριέρα της ένα γράμμα μέ τήν έντολή 
νά τό δώση στόν άνδρα της άν έπέ- 
στρεφε πριν άπό αύτήν.

Συντάκτες μπαινόβγαιναν στήν αί
θουσα, κρυφοκοιτάζοντας, χωρίς νά τήν 
άναγνωρίζουν, αύτήν τήν κομψή κυρία, 
πού καθόταν σέ μιά γωνία, μέ σκούρο 
φόρεμα, μιά σειρά μαργαριτάρια στόν 
λαιμό, ένα μικρό καπέλλο στό κεφάλι καί 
τά χέρια βαθιά χωμένα στό μανσόν της.

Στις έξη, ό Καλμέτ φθάνει στήν έφη* 
μερίδα. Είναι ένας άνδρας γύρω στά πε* 
νήντα, κοντόχονδρος, μέ γκρίζα μαλλιά, 
μαύρα μουστάκια καί γυαλιά. "Ενας τρα 
χύς Γάλλος έπαρχιώτης, πού έχει κερδί
σει μιά πρώτης τάξεως θέσι στήν γαλλική 
κοινωνία, χάρις σέ μιά λαμπρή καρριέρα. 
Δέν είναι μόνο διευθυντής τής έφημερίδος, 
άλλά καί ένας άπό τούς κυριωτέρους με
τόχους της.

Μαζί του είναι ένας άπό τούς π ώ  δη-
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΡΙΕΤ ΚΑΓΙΩ
μοφίλεϊς μυθιστοριογράρους τής επο
χής, είδωλο των γυναικών, ό ΤΤώλ 
Μπουρζέ, άκαδημαϊκός, μέ μονοκλ στό 
μάτι, «Κύριε διευθυντά, σάς περιμένει μια 
κυρία». «Δέν είμαι έδώ γιά  κανένα. Φεύ
γω  σέ πέντε λεπτά».

Ό  θυρωρός τού δίνει τόν φάκελο πού 
γράφει: «Γαλλική Βουλή». Ό  Καλμέτ 
τόν άνοίγει. «Ή κυρία Καγιώ!» Ό  
Μπουρζέ μένει κατάπληκτος. «Θά τήν 
δεχθήτε;» «Καί βέβαια. Δέν μπορώ νά 
μή δεχθώ μιά κυρία».

Ό  Μπουρζέ κατευθύνεται πρός τήν 
έξοδο, στενοχωρημένος πού δέν Θά παρί- 
στατο σέ μιά σκηνή πού Θά μπορούσε 
ίσως νά χρησιμοποίηση σέ ένα άπό τά 
προσεχή βιβλία του. Ό  Καλμέτ οδηγεί 
τήν κυρία Καγιώ στό γραφείο του, άνά- 
βει τό φώς, άκουμπά τό μπαστούνι καί 
το καπέλλο του σέ μιά καρέκλα, έτοιμά- 
ζεται νά βγάλη τό πανωφόρι του.

Ή κυρία Καγιώ μόλις πέρασε τό κα
τώφλι τοϋ δωματίου, κοίταξε γύρω της. 
’Επάνω στήν σόμπα, στό γραφείο, στίς 
καρέκλες, παντού, βρίσκονται φουσκω
μένοι φάκελοι. Σέ ποιόν άπό αύτούς ήσαν 
τά γράμματα, πού ήσαν ή καταστροφή 
τη ί;

«’Ασφαλώς καταλαβαίνετε γιατί βρί
σκομαι έδώ».

Ό  Καλμέτ δέν προλαβαίνει νά άπαν- 
τήση καί ή Άνρΐέτ Καγιώ βγάζει άπό 
τό μανσόν της τό πιστόλι καί σημαδεύει 
τόν έχθρό της. Πιέζει τρεις φορές τήν 
σκανδάλη. Δέν άκολουθεϊ τήν συμβουλή 
τού οπλοπώλη. Σημαδεύει πολύ χαμηλά 
καί πυροβολεί πολύ βιαστικά.

Έξ ένστικτου, γιά  νά άποφύγη τις 
σφαίρες, ό Καλμέτ σκύβει, έτσι, όμως, 
βρίσκεται στήν τροχιά τών βλημάτων. 
’Ακόμη μιά σφαίρα, δύο: ή πέμπτη τόν 
πετυχαίνει στό στήθος. Ό  Καλμέτ σω
ριάζεται σέ ένα κάθισμα. Προσπαθεί νά 
σηκωθή χωρίς νά τό καταφέρη. Ό  θυ
ρωρός όρμά στό γραφείο μέ μερικούς συν
τάκτες πού ακόυσαν τούς πυροβολισμούς. 
Ή  κυρία Καγιώ βρίσκεται όρθια στήν 
μέση τού δωματίου κρατώντας τό μπρά- 
ουνινγκ πού καπνίζει άκόμη. Μή μέ αγ
γίζετε, είμαι κυρία». Καί προσθέτει: «Έφ’ 
όσον δέν υπάρχει δικαιοσύνη στήν Γαλ
λία, μόνο τό πιστόλι μπορούσε νά βάλη 
τέρμα σέ μιά άνίερη δυσφημιστική έκ- 
στρατεία».

’Ενώ οϊ συντάκτες καί ό θυρωρός παίρ
νουν τόν Καλμέτ, πού φαίνεται βαριά 
τραυματισμένος — τό πουκάμισο καί τό 
σακκάκι του είναι γεμάτα αίματα — ή κυ
ρία Καγιώ κατευθύνεται πρός τήν σκάλα 
συνοδευομένη άπό τούς άστυφύλακες 
πού κάποιος έτρεξε νά είδοποιήση. Ό  
σωφέρ τήν βλέπει κατάπληκτος νά άνε- 
βαίνη στό αύτοκίνητο μέ τούς άστυφύ
λακες.

Στό άστυνομικό τμήμα τής Μονμάρ- 
τρης, ό άξιωματικός υπηρεσίας άρχίζει 
μέ φανερή άμηχανίανά άνακρίνη τήν σύ
ζυγο τού υπουργού τών Οικονομικών.
Ή άμηχανία του γίνεται άκόμη μεγαλύ
τερη, όταν, έπειτα άπό μισή ώρα, έμ- 
φανίζεται ό ίδιος ό ύπουργός, συνοδευό- 
μενος άπό τόν συνάδελφό του έπί τών 
’Εσωτερικών Μαλβύ καί μιά όμάδα δημο- 
σιογράφων. Ό  Καγιώ είναι ψύχραιμος. 
’Επιπλήττει τόν σκοπό τού τμήματος 
γιατί δέν στάθηκε προσοχή καί δέν τόν 
χαιρέτησε όπως ταιριάζει σέ μέλος τής 
κυβερνήσεως.

Οί δημοσιογράφοι έχουν περιορισθή 
άπό τούς άστυφύλακες στις σκάλες τού 
άστυνομικοΰ τμήματος . Προσπαθούν νά 
άκούσουν μερικές φράσεις άπό τήν συζή- 
τησι του ύπουργοΰ μέ τήν γυναίκα του. 
Κατορθώνουν νά συλλάβουν τίς πρώτες 
λέξεις ένός διαλόγου, πού θά πρέπει νά 
ήταν δραματικός: «ΤΙ έκανες;» «Μπήκα 
σέ ένα μισοσκότεινο γραφείο. "Εχασα τό 
μυαλό μου καί πυροβόλησα».

Οί δημοσιογράφοι έμαθαν έπίσης, άρ- 
γότερα, ότι ό Καγιώ έμεινε έμβρόντητος 
όταν πληροφορήθηκε άπό τόν διευθυν
τή τού άστυνομικού τμήματος ότι ή γυ
ναίκα του θά φυλακιζόταν. «Τό έγκλημα 
είναι αύτόφωρο, κύριε ύπουργέ. Ό  νόμος 
μέ ύποχρεώνει νά θέσω τήν σύζυγό 
σας ύπό κράτησιν.».

Έν τώ  μεταξύ, έξω άπό τό άστυνομικό 
τμήμα έχει συγκεντρωθή ένα απειλη
τικό πλήθος. Οί κραυγές «δολοφόνοι!» 
φθάνουν ώς τό γραφείο τού πρώτου πα
τώματος, όπου τό ζεύγος Καγιώ καί ό 
υπουργός τών ’Εσωτερικών κάθονται 
άπέναντι άπό τόν διοικητή τού τμήμα
τος. Γιά νά άποφύγουν έπίθεσι έκ μέ
ρους τού πλήθους ή άκόμη καί λυντσάρι- 
σμα, πρώτα ή κυρία Καγιώ, μέ τήν συ
νοδεία άστυφυλάκων καί κατόπιν οί δυό 
ύπουργοί βγήκαν άπό μιά μικρή πόρτα 
στό πίσω μέρος τού κτιρίου. Μέ δυό ταξί 
κατευθύνθηκαν στίς φυλακές τού Σαίν 
Λαζάρ.

’Εκείνος πού έξεπλάγη περισσότερο 
άπό όλους έκείνη τήν ήμέρα στό Παρίσι, 
ήταν άσφαλώς ό διευθυντής τών γυναι
κείων φυλακών τού Σαίν Λαζάρ, όταν 
είδε νά όδηγήται στό γραφείο του άπό 
δυό άστυφύλακες ή γυναίκα τού ύπουρ- 
γού Οικονομικών. Τήν συνοδέυσαν ό 
ίδιος ό ύπουργός καί ό συνάδελφός του 
τών Εσωτερικών.. «Ετοιμάστε τό κα
λύτερο κελλί. Σκουπίστε το καί καθα
ρίστε το. Τρίψτε τό πάτωμα νά γίνη σάν 
καθρέπτης!», διέταξε ό διευθυντής τών 
φυλακών τούς φύλακες.

Τό κελλί ύπ’ άριθ. 12 έχει ιστορικό πα

ρελθόν. ’Εκεί φιλοξενήθηκαν κατά και
ρούς, ή Λουΐζ Μισέλ, ή περίφημη καθη- 
γήτρια που έδρασε κατά τήν Παρισινή 
Κομμούνα καί οί πρωταγωνίστριες δύο 
περιστατικών πού άφησαν έποχή στά 
έγκληματολογικά χρονικά τής Γαλλίας, ή 
Τερέζα Ούμπέρ, σύζυγος ένός βουλευτοΰ 
πού είχε κατηγορηθή γιά  μιά μεγάλη 
άπάτη καί ή κυρία Στενέλ, πού είχε σκο
τώσει τόν άνδρα της. Τέσσερις κρατού
μενες έτριψαν καλά τις πλάκες καί έστρω
σαν τό κρεββάτι μέ σεντόνια.

Ό  διευθυντής δέν είναι ικανοποιημέ
νος. «Δέν μού αρέσει αύτή ή γκρίζα κου
βέρτα. Ζητήστε μιάν άλλη άπό τήν γυ
ναίκα μου». "Εφεραν μιά κουβέρτα άπό 
κόκκινο σατέν καί μιά θερμάστρα. «"Οχι, 
λουλούδια όχι», απάντησε ό διευθυν
τής στήν έρώτησι ένός φύλακα. «Ό  κανο
νισμός δέν έπιτρέπει λουλούδια».

’Ενώ τό διαμαρτυρόμενο πλήθος όλο 
καί μεγαλώνει έξω άπό τίς φυλακές, ή κυ
ρία Καγιώ οδηγείται στό κελλί της. Γιά 
τό κελλί αύτό, τούς επόμενους μήνες, έγι
ναν άτέλειωτες συζητήσεις στά σαλόνια 
καί οί εφημερίδες έδιναν λεπτομερέστατες 
περιγραφές του. "Εγραψαν, λόγου χάρι, 
ότι ή καμαριέρα τής κυρίας Καγιώ, είχε 
κουβαλήσει ένα χαλί, μιά πολυθρόνα, μιά 
μπλέ κουβέρτα γιά νά άντικαταστήση 
έκείνη πού είχε δανείσει ή σύζυγος τού 
διευθυντού τών φυλακών. Δυό φορές τήν 
ήμέρα έφερναν στήν φυλακή, γιά τήν 
υψηλή κρατουμένη, έκλεκτά φαγητά καί 
γλυκίσματα. Ή κυρία Καγιώ δεχόταν στό 
κελλί της επισκέψεις όπως στό σπίτι της, 
καί τίς υπόλοιπες ώρες διάβαζε μυθιστο
ρήματα.

Λίγες ώρες μετά τήν μεταφορά του σέ 
κλινική, ό Καλμέτ πέθανε. Ή μοναδική 
σφαίρα πού τόν είχε πετύχει, τόν είχε 
τραυματίσει θανάσιμα. Στήν κηδεία του 
παρέστησαν δέκα χιλιάδες άτομα. Κατά 
τήν εκφορά σημειώθηκαν συγκρούσεις 
μεταξύ οπαδών τής μοναρχικής όργα- 
νώσεως «Γαλλική Δράσις» καί οπαδών 
τής άριστερας, μέ άρκετούς τραυματίες.

Μάχη, έπίσης, δόθηκε καί στήν Βου
λή, μιά μάχη πού κράτησε άρκετές ή μέ
ρες. Τρεις φορές ό πρόεδρος τής κυβερ
νήσεως Ντουμέργκ άρνήθηκε νά δεχθή τήν 
παραίτησι τού ύπουργού Οικονομικών. 
Τήν τετάρτη, όμως, άναγκάσθηκε νά τήν 
άποδεχθή. Ό  Καγιώ έλεγε στούς φίλους 
του 0Tt σκόπευε νά άποσυρθή άπό τήν 
πολιτική, παρέμεινε όμως άρχηγός τού 
Ριζοσπαστικού Κόμματος καί άντιμετώ- 
πισε μέ τήν άποφασιστικότητα πού πάν
τοτε τόν διέκρινε τίς έπιθέσεις τών άντι- 
πάλων του στήν Βουλή. Τά μέλη τού κόμ
ματος στάθηκαν στό πλευρό του. Ό  βου
λευτής Ταλαμά άπηύθυνε άνοικτή έπι- 
στολή πρός τήν κυρία Καγιώ, στήν όποια 
καταφερόταν έναντίον τών άσυνειδήτων 
δημοσιογράφων: «’Εσείς σκοτώσατε έναν 
άπό αύτούς. Μπράβο σας!»

Οί άντίπαλοί του, τού Κέντρου καί τής 
Δεξιάς έπετέθησαν μέ δριμύτητα έναντίον 
τού Καγιώ. Ό  βουλευτής Ντελααί έπέ- 
σεισε ένα άντίγραφο τής έκθέσεως Φάμπρ 
έπί τής ύποθέσεως Ροσέτ, έλαβε, όμως, 
τήν άπάντησι, ότι ένα άντίγραφο δέν 
έχει καμμιά άξια. Τότε άνέβηκε στό βήμα 
ό πιό φανατικός άντίπαλος τού Καγιώ, 
ό Μπαρτού καί διάβασε τό πρωτότυπο 
τής έκθέσεως, πού τό είχε πάρει όταν ήταν 
υπουργός ό Γκαρντασιζιλλί. ’Από τήν 
έκθεσι αύτή άπεδεικνύετο, κατά τρόπο
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΡΙΕΤ ΚΑΓΙΩ
Εις τήν απέναντι σελίδα: Ό  Γκαστόν 
Κάλμετ. Εις αυτήν τήν σελίδα δεξιά: Ό  
Γάλλος πολιτικός Ζοζέφ Καγιώ (στο κέν
τρο), πού καττιγορήθηκε για έπέμβασι 

στο έργο τής δικαιοσύνης.

αναμφισβήτητο, ή έπέμβασις τοΰ τότε 
πρωθυπουργού ΜονΙ καί τοΰ ίδιου τοΰ 
Καγιώ γιά νά επιτύχουν τήν αναβολή 
τής δίκης τοΰ τυχοδιώκτου Ροσέτ.

Οϊ φίλοι, όμως, τοΰ Καγιώ δέν άφη
σαν τούς Αντιπάλους τους νά θριαμ
βεύσουν. Ό  Κορσικανός βουλευτής Σε- 
σαλντί, αναπληρωτής τοΰ Καγιώ στό 
Ριζοσπαστικό Κόμμα, είπε στον Μπαρ- 
τού: «”Αν είχατε προσκομίσει αυτό τό 
στοιχείο νωρίτερα, δέν θά γινόταν σκάν
δαλο».

Τέλος, ή Βουλή εξέλεξε μιά άνακριτική 
έπιτροπή, ΰπό τήν προεδρία τοΰ σοσια- 
λιστοϋ ήγέτου Ζωρές. "Ενας συντάκτης 
τοΰ «Φιγκαρό» έσχολίασε ώς έξης τό 
δράμα: «Οϊ σφαίρες τής κυρίας Καγιώ 
σκότωσαν δυό άνθρώπους, τόν Κολμέτ 
καί τόν Καγιώ».

Ό  Καγιώ, όμως, πού ρωτήθηκε άπό 
κάποιο δημοσιογράφο, Ινώ περνούσε τό 
κατώφλι τής φυλακής, σέ μιά άπό τις συ
χνές επισκέψεις του πρός τήν σύζυγό του, 
έδήλωσε: «Νομίζουν ότι οί σφαίρες τού 
περιστρόφου μέ σκότωσαν. Θά πεισθοϋν 
γιά τό άντίθετο στις προσεχείς έκλο-
γές»·

Τέσσαρες μήνες πέρασαν. Η δίκη τής 
Άνριέτ Καγιώ έχει όρισθή γιά  τίς 20 
Ιουλίου. Τούς μήνες αυτούς συνέβησαν 
γεγονότα πού άλλαξαν εντελώς τήν πο
λιτική Ατμόσφαιρα στήν Γαλλία καί στήν 
Εύρώπη. Οΐ εργασίες τής άνακριτικής 
έπιτροπής τής Βουλής, ύπό τήν προε
δρία τοΰ Ζωρές, τελείωσαν χωρίς νά κα
ταλήξουν σέ κανένα συμπέρασμα. Ή 
προεκλογική Ικστρατεία τοΰ Μαίου 
ύπήρξε τόσο βίαιη, ώστε ό Καγιώ εφθασε 
στό σημείο νά μονομαχήση μέ τόν άντί- 
πάλό του ύποψήφιο μέ πιστόλι, χωρίς 
νά τραυματισθή κανείς άπό τούς δυό Αν- 
δρες. Οϊ. έκλογές άπέληξαν σέ θρίαμβο τοΰ 
Καγιώ, πού συνέχισε στήν Βουλή τόν 
άγώνα του εναντίον τοΰ Πουανκαρέ καί 
τοΰ νόμου πού Ιπέβαλε τριετή στρατιω
τική θητεία.

Ό  Αρχηγός τού Ριζοσπαστικού Κόμ
ματος, Ιν συνεχεία ύπέγραψε μέ τόν Αρ
χηγό τοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος συμ
φωνία συνεργασίας, γ ια  τόν σχηματι
σμό κυβερνήσεως. «Ύπό τόν όρο, όμως, 
νά άθωωθή ή κυρία Καγιώ». ‘Η συνερ
γασία αύτή θά έθετε τέρμα στήν εκστρα
τεία τών «ρεβανσιστών», πού ζητούσαν 
νά έπιστραφούν στήν Γαλλία ή ’Αλσα
τία καί ή Λωρραίνη καί έθεταν σέ κίν
δυνο τις γαλλογερμανικές σχέσεις.

Στις 28 Ιουνίου 1914, όμως, άκούγον- 
ται άλλοι πυροβολισμοί πού ή ήχώ τους 
φθάνει σπά πέρατα τοΰ κόσμου. Ό  Σέρ- 
βος σπουδαστής Γαβριήλ Πρίντσιπ σκο
τώνει στό Σεράγιεβο τόν διάδοχο τοΰ 
αύστριακοΰ θρόνου καί τήν γυναίκα του. 
Τήν εύρωπαϊκή ειρήνη έπειλει ένας κίνδυ
νος πιό σοβαρός άπό Ικείνον του γαλλι
κού σωβινισμού.

Ή κυρία Καγιώ περίμενε τήν δίκη σέ 
μιά φυλακή, όπου είχε όλες τίς Ανέσεις καί 
εύκολίες.Πίστευε μάλιστα πώς θά άθωωθή.
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Τήν πρώτη ή μέρα τής δίκης στό κα- 
κουργοδικεΐο, όλος ό πολιτικός καί δη
μοσιογραφικός κόσμος τοΰ Παρισιού είναι 
παρών. Τόσο είναι τό πλήθος, ώστε πολ
λοί, γιά  νά βροΰν μιά θέσι, έχουν σκαρ
φαλώσει στά σώματα τοΰ καλοριφέρ. 
Πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου ό Ιφέτης Άλμ- 
πανέλ, ό όποιος είναι εύνοϊκά διατεθει
μένος Απέναντι τής κατηγορουμένης. Αύτό 
θά φανή άμέσως, όταν, Απευθυνόμενος 
πρός τήν ’Ανριέτ Καγιώ — ντυμένη στά 
μαύρα μέ ένα μεγάλο φτερό στό καπέλλο— 
Αντί νά πή τό κλασσικό καί αΰστηρό «κα
τηγορουμένη έγέρθητι», λέει μέ πολλή 
εύγένεια καί λεπτότητα «Κυρία μου, 
έχετε τήν καλωσύνη νά σηκωθήτε;»

• Οί δώδεκα ένορκοι, Ανάμεσα στούς 
οποίους ένας τσαντας, ένας κουρδιστής 
πιάνων, ένας εϊσοδηματίας, ένας μηχα
νικός, ένας φοροεισπράκτωρ, κοιτάζουν 
κάπως ντροπαλά αύτήν τήν κυρία, πού 
κατέχει μεγάλη θέσι στήν δημόσια ζωή.

'Η κατηγορουμένη άπαντα στις ερω
τήσεις τοΰ προέδρου μέ ψυχραιμία καί 
Απόλυτη πνευματική διαύγεια. Είναι 
φανερό ότι προσπαθεί νά πείση τό δικα
στήριο ότι τό έγκλημά της δέν είχε πολι
τικά κίνητρα. Έπρόκειτο γιά  ερωτικό 
δράμα, ένα θέμα τιμής καί Ανθρώπινης 
Αξιοπρέπειας. Διηγείται τήν ιστορία τής 
ζωής της, τίς σχέσεις της μέ ένα νυμφευ
μένο άνδρα, τόν Καγιώ, ενώ καί ή ίδια 
ήταν παντρεμένη καί μητέρα ενός κορι
τσιού. Μιλά γιά τά περίφημα ερωτικά 
γράμματα, πού τά είχε πάρει Από τόν 
εραστή της γιά νά τά φυλάξη καί ή πρώτη 
σύζυγός του τής τά έκλεψε άπό μιά κασε
τίνα, χρησιμοποιώντας Αντικλείδι. 'Εκ
μεταλλευόμενη αύτά τά γράμματα, ή σύ
ζυγος τοΰ Καγιώ είχε Αντιταχθή πολύ 
καιρό στό διαζύγιο, τελικά, όμως, δέ
χθηκε νά χωρίση, άφοϋ πήρε ένα μεγάλο 
χρηματικό ποσό. Έν τώ μεταξύ, όμως, 
Αντίγραφα τών γραμμάτων είχαν διοχε- 
τευθή σέ πολιτικούς καί δημοσιογράφους. 
Ή  πραγματική αίτια τοΰ δράματος ήταν 
ή κυρία Γκεντάν, ή πρώτη σύζυγος τοΰ 
Καγιώ. Τόν Καλμέτ δέν είχε σκοπό νά τόν

δολοφονήση. "Ηθελε Απλώς νά τον έξα- 
ναγκάση νά τής δώση τά Αντίγραφα τών 
επιστολών. Είναι γνωστόν πώς λειτουρ
γούν τά αύτόματα πιστόλια. 'Εκπυρσο
κροτούν μέ τήν παραμικρή πίεσι τής 
σκανδάλης καί τό χέρι της έτρεμε Από τήν 
ταραχή. "Ετσι σκοτώθηκε μέσα στό σκο
τεινό γραφείο ό Καλμέτ. "Ηταν ένα Ατύ
χημα. Ή πολιτική, τό σκάνδαλο Ροσετ, 
δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ τήν ύποθεσι. 
Ή Άνριέτ Καγιώ θέλησε νά ύπερασπι- 
σθή τήν συζυγική της εύτυχία, τήν τιμή 
της, νά έμποδίση τόν άνδρα της νά κάνη 
κάτι πού θά κατέστρεφε τήν σταδιοδρο
μία του.

Κοιτάζοντας κατά πρόσωπο τούς ενόρ
κους, κατέληξε: «Είναι Αλήθεια, δέν ντρέ
πομαι νά τό ομολογήσω. Είμαι μια Α
πλή άστή». Καί πρόσθεσε: «Τώρα, άπό 
αυτή τήν θέσι, δηλώνω ότι θά ήταν κα
λύτερα νά είχαν δημοσιευθή μερικά ̂ γράμ
ματα, παρά νά γίνη αύτό πού έγινε». 
Οί ένορκοι ήταν φανερό πώς είχαν συγ- 
κινηθή άπό τά τελευταία λόγια τής κα
τηγορουμένης.

‘Η πραγματική μάχη πού έδωσε σέ 
αύτή τήν δίκη εντελώς ξεχωριστό χαρα
κτήρα, Αρχισε μέ τήν κατάθεσι τοΰ Κα
γιώ. Ή αίθουσα τοΰ δικαστηρίου λές 
καί είχε μεταβληθή σέ κοινοβούλιο. Ό  
πρώην ύπουργός ήταν πλαισιωμένος άπό 
μερικούς σωματοφύλακες, τούς πρώτους 
«γορίλες». Κάτω άπό τά σακκάκια τους 
διακρίνονταν τά πιστόλια τους.

Ό  Καγιώ ύπερασπίσθηκε τήν γυναίκα 
του καί τόν εαυτό του, καταγγέλοντας_, 
όπως πάντα, τίς Ανέντιμες ενέργειες τοΰ 
Καλμέτ καί τών Αντιπάλων του. Φωνές 
διαμαρτυρίας ΑκούσΘηκαν στήν αίθουσα 
τοΰ δικαστηρίου, Αλλά ό Καγιώ, Ατάρα
χος, Αντιμετώπισε μέ Αποφασιστικότητα 
τό Ακροατήριο, τούς μάρτυρες κατηγο
ρίας, τούς συνηγόρους τής πολιτικής 
Αγωγής.

Ό  συνήγορος τής κυρίας Καγιώ, Λαμ- 
πορί, πού είχε γίνει διάσημος μέ τήν δίκη

(Συνέχεια εις τήν σελ. 341)
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Αριστερά: ΙΙαράνομος εισαγωγή ηιότητος. Δεξιά: «έξυπνος» τρο 
κοσμημάτων εντός χάρτου καθα- ποζ κλοπής. Ή  γυναίκα τής φωτο

γραφίας μας προσποιείται, οτι τής 
έπεσε το κραγιόν και σκύβει να 
το πάρη. Μέ το άλλο χέρι κρύβει 
στην μπότα της δύο κλεμμένα βερ
νίκια νυχιών. Στην απέναντι σελίδα:
"Ενας άνθρωπος τόϋ υποκόσμου 
πυροβολήθηκε άπό τούς συνεργά
τες του και εύρέθη νεκρός στο πεζο

δρόμιο.

Η Α Γ Γ Λ Ι Α  ΘΑ 
ΞΑΝΑΞΤΗ2Η 

ΤΗΝ ΚΡΕΜΑΛΑ
Του κ. Π. Τσιμττιδάρου. Έδημοσιεύθη εις την «Ά κρ όττολιν»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ τήν Μ. Βρεταν- 
νία, δσοι χρησιμοποιούν μοτο- 

συκλέττες ή μοτοσακό πρέπει άπα- 
ραιτήτως νά φορούν προστατευτικά 
κράνη, Καί οι οδηγοί καί οί επιβά
τες. Αυτό ορίζει ό νόμος, πού στην 
προκειμένη περίπτωσι είναι αυστη
ρότατος.

Οί στατιστικές απέδειξαν ότι στο 
κεφάλι κυρίως τραυματίζονται, όταν 
γίνη δυστύχημα, δσοι χρησιμοποιούν 
αυτά τά θορυβώδη δίτροχα. Τό κρά
τος νοιάζεται γιά την υγεία τους, 
αλλά νοιάζεται καί γιά την δαπανη
ρή νοσηλεία τους, αφού εδώ ή ’ια
τρική περίθαλψις παρέχεται δωρεάν.

Μέ τη μοτοσνκλέττα του λοιπόν πή
γαινε κάπου ό φοράς Φράνκ Μάκ Γκρέ- 
γκορ. Φορούσε τό κράνος του, δέν έτρεχε 
μέ υπερβολική ταχύτητα, αλλά ή Τροχαία 
τον έδωσε μιά κλήσι νά παρουσιαστή στο 
δικαστήριο. Παρουσιάστηκε καί τον κατε- 
δίκασαν σέ πρόστιμο 5 λιρών.

—Πίσω στο καλάθι σου, είπε ό 
δικαστής, είχες τό σκύλο σου. "Οπως 
γνωρίζεις δλοι δσοι ταξιδεύουν μέ 
δίτροχα πρέπει νά φορούν κράνος. 
Δέν έχω τήν άξίωσι νά φορούσες 
κράνος καί στο σκύλο, αφού δέν 
υπάρχουν τέτοια γιά τά ζώα. Σέ 
καταδικάζω, γιατί δέν έπρεπε νά 
τον πάρης μαζί σου καί νά έκθέσης 
τήν ζωή του σέ κίνδυνο, άν γινότα
νε ένα δυστύχημα.

Λεύτερο παράδειγα: Διοικητής τον
αστυνομικού τμήματος στο Καίμπριτζ 
είναι ό άστυνόμος Ρόναλντ Μράρλοου. Μιά 
μέρα γύριζε άργοπορημένος στο σπίτι

του, αλλά τό αυτοκίνητό τον έτρεχε περισ
σότερο άπό τό κανονικό. Τον σταμάτησε 
μιά μοτοσνκλέττα τής Τροχαίας, ζήτησε 
τήν ταυτότητά τον, καί ή νπόθεσι έφτασε 
στο δικαστήριο. Δέκα έξι λίρες πρόστιμο 
στον κύριο διοικητή, γιά νά μάθη νά σέ
βεται τούς κανονισμούς τής Τροχαίας!

Ρ Ε Κ Ο Ρ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν
"Οταν διαβάζη κανείς αυτά τά παραδεί

γματα, μπορεί νά σχηματίση τήν έντύπωσι 
ότι ζονμε σ’ έναν παράδεισο, δπον ό Νόμος 
είναι σεβαστός άπό όλους, όπου ή σκιά 
τού μεγαλόσωμου Αστυφύλακα τής Σκώτ- 
λαντ Γνάρντ φτάνει καί παραφτάνει γιά 
νά κρατήση τήν παρανομία στο περιθώριο. 
"Ετσι γινότανε τον παλιό καλό καιρό. Τώρα 
ή εγκληματικό της οργιάζει καί στήν ’Α γ 
γλία. "Οπως ανακοινώθηκε έπισήμως μέσα 
σέ δέκα χρόνια, δηλαδή άπό τό 1964 ως 
τώρα σ’ όλη τή χώρα ή έγκληματικότης 
αυξήθηκε κατά 84°/0. Ρεκόρ πρωτοφανές 
γιά μιά χώρα νομοταγών καί φιλήσυχων 
Ανθρώπων, όπως είναι ή Μεγ. Βρεταννία.

Θά μπορούσε νά πή κανείς ότι τό συν
δικάτο τού εγκλήματος, είναι το λιγώτερο 
υπεύθυνο γιά τή σημερινή κατάστασι. 
Τά μεγάλα κρονμστατα, όπως ή ληστεία 
τού τραίνου τού 1963, είναι σπάνια. Οί 
ώργανωμένες ομάδες των εγκληματιών, 
πού διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια καί μυα
λά, δέν άκούγονται άφοσιωμένες σ’ έναν 
τομέα, ίσως τον πιο Αποδοτικό άπό όλους. 
Τά ναρκωτικά! Κάθε τόσο Αστυνομικοί 
τής Σκώτλαντ Γυάρντ πάνε κι’ έρχονται 
στή Μασσαλία, τον κύριο σταθμό τής Ευ
ρώπης άπό όπου παραλαμβάνονται τά λα
θραία φορτία τού λευκού θανάτου. Παρα
κολουθούν καί συλλαμβάνουν τούς λαθρέμ
πορους, όπως πρόσφατα ένα φαινομενικά 
άθώο Ανθρωπάκι πού έφτασε μέ τό τραίνο 
στο σταθμό τής Βικτωρίας. Σέ μιά βασα
νισμένη βαλίτσα, είχε κοκαΐνη, πού αν 
τήν πωλούσε ατό ελεύθερο εμπόριο θά κέρ
διζε 700.000 λίρες.

’Αλλά τό εμπόριο ναρκωτικών είναι Αλυ

σίδα γιά άλλα εγκλήματα. 'Η  νεολαία κυ
ρίως χρησιμοποιεί τά ναρκωτικά καί ή 
νεολαία πρέπει νά βρή χρήματα γιά νά τά 
άγοράση. Μ’ αυτά διασκεδάζει, καί όπως 
είπε κάποιος, οί νέοι σήμερα γιά νά δια
σκεδάσουν ξοδεύουν περισσότερα άπό όσα 
■χρειαζότανε δ πατέρας τους γιά νά σπου- 
δάση.

ΤΟ  Δ Ο Λ Ω Μ Α  ΣΤΟ  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο
Τί νά προλάβη ή αστυνομία; Σέ κάθε 

σχολείο πλησιάζουν οί έμποροι του θανά
του. Κάποιον νεαρό πελάτη θά έχουν εκεί, 
άλλά δέν άρκοϋνται μόνον σ’ αυτόν. Πρέπει 
νά δημιουργήσουν καί άλλους νά δηλητη
ριάσουν μέ τή συνήθεια του ναρκωτικού 
καί άλλα παιδιά. Διαρκώς συλλαμβάνονται 
οί λεγόμενοι «πονσερς», αύτοί πού πεί
θουν τούς νέους νά δοκιμάσουν έστω γιά 
μιά φορά ένα ναρκωτικό, βέβαιοι πλέον 
ότι θά τούς μπάσουν στή συνήθεια.

Τά ναρκωτικά αποτελούν σήμερα 
έναν άπό τούς βαφικούς παράγον
τες στήν αύξησι τής εγκληματικό
τητας. Σε μία μόνο περιοχή τής ’Α γ 
γλίας, τό Χερτφορτσάιτερ, ατούς 
έξι πρώτους μήνες τού 1975, ση- 
μειωθήκανε 14.097 κρούσματα βι
αιοτήτων, δηλαδή αιματηροί καυ
γάδες, απειλές, εκβιασμοί, έν συγ- 
κρίσει μέ 11.901 κρούσματα τού 
προηγουμένου εξαμήνου. Τά περισ
σότερα είχαν αφορμή τά ναρκωτικά.

’Επάνω στήν πλατεία τον Πικαντίλλυ, 
δηλαδή στήν καρδιά τού Λονδίνου, υπάρ
χει τό φαρμακείο «Μπούτς», πού διανυ- 
κτερεύει. ’Ά ν  βρεθή κανείς εκεί άργά 
τήν νύκτα, θ’ άντικρύση ένα θλιβερό θέαμα. 
Μαζεύονται κάτι μπουλούκια άπό κατα- 
κίτρινους καί Ισχνούς νέους, πού ζητούν 
παρακλητικά άπό τό φαρμακείο ναρκωτι
κά, γιατί άπό τον άλφα ή βήτα λόγο δέν
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

εχονν τά μέσα νά τά προμηθευτούν. Βέ- 
βαια τους διώχνουν αλλά από την σκηνή 
αντιλαμβάνεται κανείς τί όιάδοσι έχει αυτή 
ή φοβερή συνήθεια. Σ ’ ολα τά σκοτεινά 
γειτονικά δρομάκια, γίνονται οι άγοραπω- 
λησίες του ποδαριού από τους εμπόρους 
τοΰ λευκού θανάτου, γεγονός πού δημιούρ
γησε ώς τώρα πολλές διαμαρτυρίες από 
τούς περίοικους.

Το τράστ τοΰ έγκλ.ήματος όπως καθιε
ρώθηκε νά λέγεται το ('οργανωμένο έγκλη
μα στήν ’Αγγλία, παίζει το πιο σημαντικό 
ρόλο στο εμπόριο των ναρκωτικών. Προς 
τά εκεί είναι στραμμένη ή προσοχή τής 
αστυνομίας. Πριν από λίγα χρόνια κατώρ- 
θωσε νά έξουδετερώση δύο από τά μεγάλα 
πρωτοΊταλλήκαρα αυτού τού συνδικάτου, 
τούς αδελφούς Γκρέϋ πού τρομοκρατούσαν 
καί ολόκληρο τον υπόκοσμο, πού μαχαί
ρωναν καί σκότωναν τούς αντιπάλους τους 
μέρα μεσημέρι στο Σόχο.

0  « Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ »  Τ Ο Υ  Σ Ο Χ Ο
Καί οι δύο βρίσκονται στις φυλακές* 

αλλά βέβαια το Σόχο δια τελεί πάντοτε 
υπό τήν κυριαρχία των εγκληματιών στον 
τομέα τών ελευθέρων γυναικών. Γιά νά 
νοικιάση κανείς, εκεί ένα δωμάτιο, θά. 
πληρώση πολλύ περισσότερα από 6,τι 
αν έμενε στο πολυτελές «Κλάριτζες» ή 
στο «Σαββόϋ». Τά νοικιάζουν συνήθως οι 
γυναίκες καί το ελεγχόμενο εμπόριο τής 
λευκής σαρκός δίνει καί παίρνει. rΥπάρ
χουν δυστυχώς ακόμα τουρίστες πού ανα
ζητούν περιπέτειες στο Σόχο, χωρίς νά 
γνωρίζουν οι περισσότεροι, οτι καμμιά 
φορά ό έρωτάς του γίνεται εμπόριο, γίνε
ται κινηματογραφική ταινία. ' Υπάρχουν οι 
κρυφές κινηματογραφικές μηχανές πού 
τούς άποθανατίζουν καί οι ταινίες αυτές 
μοσχοπωλούνται έν συνεχεία σέ συλλέκτες. 
Είναι τά λεγάμενα «μπλού φίλμς», πού 
κατακλύζουν τον κόσμο καί ιδιαίτερα τις 
σκανδιναβικές χώρες.

Το συνδικάτο τού εγκλήματος πριν από 
μερικά χρόνια προσπάθησε νά θέση υπό 
τον έλεγχό τον τά καζίνα τού Λονίνου, 
άλλά δέν φαίνεται οτι το κατώρθωσε, όπως 
τουλάχιστον ισχυρίζεται ή αστυνομία. Τό
τε προσπάθησε επίσης νά διεισδύση στήν 
’Αγγλία καί ή άμερικανική Μαφία. Η  
Σκώτλαντ Γυάρντ δέν δίστασε νά ζητήση 
καί το επέτυχε — τήν άπέλασι ενός ση
μαντικού αριθμού υπόπτων 'Αμερικανών, 
μεταξύ τών οποίων καί ό πασίγνωστος 
Τζώρζ Ράφτ, ό ηθοποιός πού τον βλέ
παμε στις γκαγκστερικές ταινίες.

Το δυστύχημα είναι οτι σήμερα τό έγ
κλημα στή Μεγ. Βρεταννία δέν είναι πλέον 
μονοπώλιο τού συνδικάτου τού εγκλήμα
τος. Γενικεύτηκε από μεγάλες κατηγορίες 
ατόμων καί τά κρούσματα είναι καθημε
ρινά καί εντυπωσιακά.

01 Λ Η Σ Τ Ε Ι Ε Σ  Τ Ω Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν
Πριν από μερικά χρόνια είχαμε σχεδόν

από μιά ληστεία τραπέζης τήν εβδομάδα· 
Καί όλες τού ίδιου τύπου. «Ψηλά τά χέρια» 
καί τά λεφτά στο άδειο τσουβάλι πού κου
βαλούσαν μαζί τους γι αυτό τον σκοπό 
οί κακοποιοί. 'Αλλά τό κακό σταμάτησε 
μέ τά μέτρα πού πήραν έν τώ μεταξύ οί 
τράπεζες. 'Έζωσαν τά γκισέ μέ άθραυστο 
γυαλί καί οί υπάλληλοι έχουν στά πόδια 
τους ένα κουμπί πού όταν τό πατήσουν ει
δοποιείται αυτομάτως ή αστυνομία καί 
αρχίζουν νά χτυπούν δαιμονιωδώς τά κου
δούνια στήν είσοδο τής τραπέζης.

Λυτοί πού έκαναν τις ληστείες τών 
τραπεζών δέν ήταν cοργανωμένοι έγκλη- 
ματίες καί ακριβώς αύτό ανησυχούσε τήν 
άστυνομία. Νέοι οί περισσότεροι όταν είχαν 
ανάγκη χρημάτων, ενρισκαν ένα περίστρο
φο, τύλιγαν τό πρόσωπό τους μέ μιά γυ
ναικεία κάλτσα καί λήστευαν τήν τράπεζα.

Μελετημένη ληστεία τραπέζης 
άπό συνδικάτο τον εγκλήματος ήταν 
αυτή στή Μίτλαντ Μπάνκ τής Μπαί- 
κερ στρήτ, θύματα τής όποιας ήσαν 
καί πάρα πολλοί 'Έλληνες τον Λον
δίνου, πού ζοϋν σ’ αυτή τήν περιο
χή. Οί ληστές έκαναν από τό Σάβ
βατο ένα τοϋννελ, διέσχισαν δύο πα
ρακείμενα καταστήματα, ένα τσαν
τάδικο κι ένα εστιατόριο καί φτά
σανε στό θησαυροφυλάκιο ή μάλλον 
στον χώρο εκείνο πον οι πελάτες 
νοικιάζουν κιβώτια καί κρύβουν τά 
πολύτιμα τους αντικείμενα. ’Οχι 
μόνο χρυσαφικά άλλά καί ρευστό, 
πού, αν τό παρουσιάσουν σέ τραπε
ζικούς λογαριασμούς, κινδυνεύουν 
νά φορολογηθούν. Τότε οί ληστές 
λεηλάτησαν τήν τράπεζα.

"Οταν έκλήθησαν οί πελάτες νά δηλώ
σουν τ ί άκριβώς έχασαν δέν τόλμησαν νά 
πούν καί γιά τά μετρητά. 'Έτσι δταν πιά
στηκαν οί δράστες, παρέδωσαν τά κοσμή
ματα, άλλά δχι καί τά χαρτονομίσματα 
πού βρήκαν εκεί μέσα. Γι αυτά δέν υπήρ
χε καμμιά άπαίτηόις άπό τούς ενδιαφερο
μένους.

01 Α Π Α Τ Ε Σ  Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΩ Ν
Οί απάτες μέ τις άσφάλειες Απασχολούν 

συνεχώς τήν βρεταννική αστυνομία και 
μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό ώστε δημιουρ- 
γήθηκε ειδικός κλάδος γιά νά έξακριβώνη 
άν πράγματι οί διάφορες ζημίες είναι αλη
θινές ή όχι. Σέ πολλές περιπτώσεςς, υπάρ
χει συνεργασία Ασφαλιστικών πρακτόρων 
μέ τά δήθεν θύματα, μιας πυρκαίάς ή μιας 
οποιοσδήποτε άλλης ζημίας που πρέπει 
νά πλ.ηρωθή άπό τήν Ασφάλεια.

Οί πλασιέ τών Ασφαλιστικών εταιριών, 
όταν συνδεθοϋν μέ τούς πελάτες τους, τούς 
δίνουν συμβουλές τ ί  πρέπει νά κάνουν ώστε

νά ξεγελάσουν τήν εταιρία. Ά φοϋ συμ
φωνήσουν τό μερίδιό τους Από τήν Απο- 
ζημίωσι, πού θά πάρη ό πελάτης, τό σχέ
διο τίθεται σ’ εφαρμογή. Κατά τήν καθιε
ρωμένη συνήθεια ό υπάλληλος τής εται
ρίας πού Ασφάλισε τον πελάτη, θά κληθή 
νά πή τήν γνώμη του, και βέβαια είναι ευ
νοϊκή, άφοϋ καί αυτός είναι ενδιαφερό
μενος. 'Έτσι γίνεται ή Απάτη εις βάρος 
τών Ασφαλιστικών εταιριών.

Η Π Ο ΙΚΙΛ ΙΑ Τ Ω Ν  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν
’Αλλά οί Ασφαλιστικές εταιρίες, έχουν 

βρει κυριολεκτικά τον μπελά τους Από τις 
κλοπές πού γίνονται συνεχώς στό κεντρικό 
Αεροδρόμιο τοϋ Λονδίνου, σέ Αντικείμενα 
πού έχουν άσφαλισθή. Ά π ό  τον ’Ιανουάριο 
ως τον Ιούνιο έγιναν στό Αεροδρόμιο 2.320 
κλοπές. Πολλά άτομα έχουν κατά καιρούς 
σνλληφθή, κυρίως μεταξύ τών κατωτέρων 
υπαλλήλων, οί όποιοι κλέβουν διάφορα 
Αντικείμενα άπό βαλίτσες. Οί κλοπές γ ί
νονται άπό τήν στιγμή πού παραδίδεις τις 
Αποσκευές σου, ως πού νά φορτωθούν στό 
Αεροπλάνο. Τις Ανοίγουν, άφαιροϋν τά πο
λύτιμα Αντικείμενα καί αυτά σέ ελάχιστο 
χρονικό διάστημα άπό πεπειραμένους κακό 
ποιους πού τά καταφέρνουν νά προσλη- 
φθοϋν εκεί ώς δήθεν Αχθοφόροι. Κατά 
καιρούς επίσης έκλάπησαν Ασφαλισμένα 
δέματα μέ διαμάντια καί άλλους πολύτι
μους λίθους, πού έφταναν στήν ’Αγγλία γιά 
λογαριασμό διαφόρων εμπόρων.

Τώρα ή Αστυνομία κάνει διαρκείς προ
ειδοποιήσεις ατούς έπιβάτας νά μεταφέ
ρουν επάνω τους τά Αντικείμενα Αξίας καί 
όχι νά τά κλείνουν στις Αποσκευές τους.

Ή  Βρεταννική Μητροπολιτική Α σ τυ 
νομία, κυκλοφορεί κάθε μέρα μία άπό τις 
πιο ενδιαφέρουσες εφημερίδες τοΰ κόσμου, 
πού δέν πουλιέται όμως σέ κανένα περί
πτερο. Λέγεται «Πόλις Γκαζέν» καί τυ
πώνεται σέ 4.750 φύλλα. Συνδρομηταί, τά 
Αστυνομικά τμήματα, πού άπό εκεί ένη- 
μερώνοναι λεπτομερέστατα, γιά τούς κα- 
ταζητουμένους. Τί μπορείς νά διαβάσης
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σ’ αυτή την εφημερίδα;

φ 'Ο  Σνντνεϋ Λονις οδοντίατρος, 
Ουνελήφθη γιατί ΰννεψώνηοε μ ’ έ
ναν άνθρωπο τον υποκόσμου νά κά
νουν μία απαγωγή καί ’έτσι νά εξα
σφάλιση χρήματα πού τοϋ χρεια
ζότανε για νά ικανοποίηση τό πά
θος του στα τυχερά παιγνίδια.

•  Ο Μπράϊαν Γουΐλνς μπήκε σε 
μια τράπεζα, κρατώντας ένα πακέττο 
γεμάτο εκρηκτικές ύλες.Φοβέρισε 
τους υπαλλήλους δτι θά άνατινάξη 
την τράπεζα στον άέρα, αν δεν τοϋ 
δώσουν χρήματα. Τελικά αννελή- 
φθη άπο έναν αστυνομικά που βρι
σκότανε τυχαία εκεί καί διεπιστώθη 
δτι το δέμα περιείχε μερικά βιβλία.

•  Προσήχθη στο δικαστήριο δ 
άστυφνλαξ Νίγκελ Τζών Λιούις 
γιατί διεπιστώθη δτι έδωροδοκήθη, 
στην εκτέλεσι τοϋ καθήκοντος του.

•  Συνελήφθη 6 Βίβιαν ΤΩστιν 
ετών 22, υπεύθυνος γιά 20 πυρκαϊές 
στους στανλους καί τούς αχυρώνες, 
τών κτημάτων τοϋ δούκα Κάριγ- 
κτων.

φΣννελήφθη ό ’Άλαν Μπάνς, ετών 
22 γιατί έρριξε σέ μιά δεξαμενή με 
βραστό νερό ένα παιδί 11 ετών.

Αν βρεθή κανείς στον ούρανοξύστη πού 
έχουν εγκατασταθή τά γραφεία τής Σκώτ- 
λαντ Γναρντ καί καθίση στην αίθουσα ανα
μονής πού βρίσκεται δίπλα άπό την είσοδο, 
θα παρακολούθηση άνετα τό μελίσσι τών 
ντετέκτιβς πού μπαινοβγαίνουν στο κτίριο. 
Οι εισερχόμενοι όταν δεν φορούν την στο
λή τους, πρέπει άπαραιτήτως νά δείξουν 
την αστυνομική τους ταυτότητα στο φρου
ρό. Βλέπεις λοιπόν νά περνούν άπό κεί 
κάτι εργατικοί τύποι με φόρμες, κάτι χίπ- 
πιδες με μακρυά μαλλιά, κάτι απίθανοι 
άνθρωποι κακοντυμένοι καί μέ λαϊκή έμ- 
φανισι, που ένας - ένας δείχνει την ταυτότη
τα του γιά νά περάση. 'Όλοι είναι αστυνο
μικοί που κάθε μέρα κυκλοφορούν ανάμεσα 
στον κοσμο, στις γειτονιές καί τά κατα
γώγια, τό μάτι καί τό αυτί τής περίφημης 
αυτής αστυνομίας πού λέγεται Σκώτλαντ 
Γνάρντ.

Οί περισσότερες επιτυχίες της οφεί
λονται στο σύνδεσμο τών ανθρώπων της 
μέ τον υπόκοσμο. "Ετσι καί στην πρόσφατη 
απαγωγή τής^ Κύπριας φοιτήτριας 'Αλόης 
Καλογήρου, άπό τον κυπριακό υπόκοσμο 
είχε ή αστυνομία τής πληροφορίες της πού 
κατέληξαν στη σύλληψι τών άπαγωγέων.

ΤΟ  Λ Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο  Τ Ω Ν  Α Ν Ο Ρ Ω Π Ω Ν
"Ενας τομέας τής δραστηριότητας στήν 

βρεταννική αστυνομία στρέφεται στο λα
θρεμπόριό τών ανθρώπων, καινούργιο 
φρούτο στον τομέα τής εγκληματικότητας. 
Πρόκειται γιά τούς λαθραίους μετανάστες, 
κυρίως τούς εγχρώμους, καί την παράνομη 
είσοδο τους στήν 'Αγγλία, φαίνεται δτι 
έχει άναλάβει τό συνδικάτο τοϋ εγκλήμα
τος γιατί είναι πολύ αποδοτική.

Τα δίκτυα άρχίζουν άπό τήν ’Ινδία, τό

Μπαγκλαντές, δλες εκείνες τις βασανισμέ 
νες χώρες. Οί άνθρωποι θέλουν νά μετά 
ναστευσουν, γιατί άκούνε δτι εδώ καλ.ο- 
περνοϋν οί τυχεροί πού μπόρεσαν παλαιό- 
τερα νά πάρουν τήν σχετική άδεια. 'Αλλά 
πώς ναρθοϋν, άφοϋ πλέον δέν τούς τό επι
τρέπουν; ”Ετσι τήν λαθραία είσοδό τους 
στήν ’Αγγλία άναλαμβάνουν οί σπείρες. 
Πληρώνουν εκεί τά μισά χρήματα, δια
σχίζουν δλη τήν 'Ασία καί καταλήγουν στις 
γαλλικές ακτές, άπέναντι άπό τήν 'Α γ 
γλία. Εδώ είναι τό πιο επικίνδυνο σημείο. 
Τούς υποχρεώνουν νά μείνουν σέ κάτι 
αθλια σπίτια, στιβαγμένοι ό ένας επάνω 
στον άλλο καί χωρίς νά κυκλοφορούν κα- 
θολου στους δρόμους, γιά νά μή δώσουν 
υποψίες. Τή νύχτα τούς οδηγούν σέ μιά 
έρημη άκτή καί τούς φορτώνουν σέ μικρά 
πλοία γιά νά τούς περάσουν άπέναντι, 
δ η λαδή στήν 'Αγγλία. Πριν μπουν στο 
καράβι πρέπει νά πληρώσουν τό υπόλοιπο 
τής τιμής πού έχει σνμφωνηθή.

Μέ αυτό τον τρόπο μπήκαν πολλοί στήν 
’Αγγλία. Γιά τήν ιστορία θά πρέπει νά 
σημειωθή δτι στο παράξενο αύτό λαθρεμ
πόριο επαιξε παλαιότερα σημαντικό ρόλο 
και ένας 'Έλληνας, κάτοικος σήμερα σ’ 
ένα παραλιακό προάστιο τών 'Αθηνών. 
Δεν θα τοϋ ταράξουμε τήν οικογενειακή 
του ευτυχία μέ τό νά δημοσιεύσουμε τό 
ονομα τον, γιατί πλήρωσε πολύ τσουχτερά 
τήν ένοχή τον.

Ή  Σκώτλαντ Γνάρντ όπως είπαμε πιο 
πάνω, έχει πλέον ειδικό τμήμα γιά τήι 
περιστολή τής λαθρομεταναστεύσεως, έλέγ- 
χονται μέρα νύχτα οί ύποπτες άκτές καί 
οί άνθρωποί της φθάνουν μέχρι τή Γαλ
λία καί τό Βέλγιο, ώστε νά πληροφορούν
ται εγκαίρως τις κινήσεις τών λαθρομετα
ναστών.

Η Π Ο Ι Ν Η  Τ Ο Υ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
Αύτές τις ημέρες θά ξανασυζητηθή στήν 

Βουλή τών κοινοτήτων τό θέμα τής ποινής 
τον θανατον. Ά π ό  τότε πού κατήργησαν 
τήν κρεμάλα, ή έγκληματικότης έχει επι
κίνδυνα αυξηθή. Οί τρομοκράτες ’Ιρλαν
δοί τινάζουν στον άέρα καταστήματα καί 
αθώους ανθρώπους, βέβαιοι δτι καί αν 
άκόμα συλληφθοϋν, δέν πρόκειται νά τούς 
καταδικάσουν σέ θάνατο, έστω καί αν 
αυτοί σκότωσαν καί μάλιστα μέ ύπουλο 
καί άνανδρο τρόπο.

Σέ δύο περιπτώσεις απαγωγών γυναι
κών,^ τής Μνριαλ Μάκ Καίη καί τής Λέσλυ 
Γονάϊτελ, οί άπαγωγείς τις σκότωσαν καί 
τις δύο. Δέν προβλέπεται θανατική ποινή 
γιά τούς άπαγωγείς. Αυτός είναι ένας 
πρόσθετός λόγος νά μήν υπολογίζουν οί 
εγκληματίες τον νόμο. Στήν νεολαία έχει 
συνειδηταποιηθή ή έντύπωσις, δτι δέν 
πρόκειται νά χάσουν τό κεφάλ.ι τους άν έγ- 
κληματίσουν. Γ ι’ αυτό θ’ άνακινηθή καί 
πάλιν τό θέμα τής αγχόνης, πού παλαιό
τερα έκανε τούς κακούργους νά τρέμουν.

'Αλλά γιά νά κλείσουμε τήν άνταπό- 
κρισί μας, οί ανησυχίες καί τής άστυνομίας 
καί τής βρεταννικής κοινωνίας, στρέφον
ται κυρίως στήν νεολαία, γιατί ανάμεσα 
σ’ αυτήν τό ποσοστό τής εγκληματικό
τητας είναι μεγάλο. Οί νέοι σήμερα σ' 
δλο τον κόσμο ζητούν περισσότερα άπό 
δσα δικαιούνται. Καί δταν δέν μπορούν 
νά τά εξασφαλίσουν μέ νόμιμα μέσα, κατα
φεύγουν στήν παρανομία. Αυτό γίνεται 
καί στήν> 'Αγγλία, δπου ή έγκλ.ηματικότης 
έχει πλέον φτάσει σέ σημείο επικίνδυνο.

ΑΠ Ο  ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩ Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  ΜΑΣ

ΑΜΕΣΟΣ
ΔΡΑΣΙΣ

Συλλήψεις σεσημασμένων καί μή κλε
πτώ ν, απατεώ νω ν καί άλλων κακο
ποιώ ν ·  Ά νεύ ρ εσ ις  κλαπέντων όχη- 
μάτων ·  Παροχή Α ' Βοηθειών κλπ.
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Συνελήφθησαν την 01.00 τής 18.1.76 
επ αυτοφώρω άφαιροΰντες βενζίνην έχ 
τοϋ ύπ' άριθ. 335944 ΙΧΕ αύτ/του, οί 
έπιβαίνοντες εις τό ύπ’ άριθ. ΒΗ - 2276 
ΙΧΕ αύτ/τον 1) Ί . Κ. ετών 20, 2) Βουρ- 
λιας Σωτήριος ετών 21 καί 3) Τ .Ι. έτών 
18. Κατεσχέθη δοχεϊον πλήρες βενζίνης.

Συνελήφθη, τήν 21.1.76 καί ώραν 14.50 
επ’ αύτοφώρω εις τήν οδόν Πετράκη 1 
οδηγών τό κλαπέν έκ Θεσσαλονίκης ύπ’ 
άριθ. ΒΜ - 7392 ΙΧΕ όχημα ό Άπανω- 
μεριτάκης Γεώργιος έτών 30 καφεπώλης.
_ Συνελήφθη την 02.30' ώραν τής 26.1.76 

εις τό 'Τπόγειον Όμονοίας κατόπιν άνα- 
ζητησεων, βάσει δοθέντων χαρακτηρι
στικών ό Κ. Β. έτών 19, σεσημασμένος 
κακοποιός, ό όποιος άπεπειράθη νά διαρ-
ρήξη περίπτερον εις τήν Πλατείαν Άγίι
Θεοδώρων.
_ Συνελήφθη τήν 20.10 όίραν τής 29.1.76 

εις τήν οδόν ’Ασκληπιού - Διδότου, ό κλέ
πτης τής ύπ’ άριθ. ΚΕ - 103 μοτοσυκλέτ- 
τας Π.Κ. έτών 18.

Συνελήφθησαν τήν 02.00 ώραν τής
1.2.76 εις τήν οδόν Καβάλας 90 κατό
πιν καταδιώξεως οί: 1) Κ. X. έτών 19 
και 2) X. Ί .  έτών 20, έπιβαίνοντες εις 
τό ύπ’ άριθ. ΒΖ - 5137 ΙΧΕ αύτ/τον, τό 
όποιον είχον άφαιρέσει ένωρίτερον έκ τής 
όδοΰ Ίωαννίνων.
( Συνελήφθη, τήν 23.45' ώραν τής 2.2.76 

εις τήν οδόν Ύψικλέους - Άναξάρχου, 
αυτοφώρω ό Γαγάνης Νικόλαος έτών 

4, ό όποιος έθραυσε τήν προθήκην κατα
στήματος ψιλικών καί άπεπειρατο τήν 
άφαίρεσιν έμπορευμάτων.
> Συνελήφθησαν 01.10' ώραν τής 4.2.76 

εις τήν οδόν Σατωβριάνδου 10 οί κλέ- 
πται τής ύπ’ άριθ. ΒΚ - 886 Μοτ/τας 
1) Α. Φ. έτών 17 2) Π. Δ. έτών 16 
καί 3) Π. Μ. έτών 16.
_ Συνελήφθη, τήν 16.00 ώραν τής 4.2.76 

εις τήν συμβολήν τών οδών Έλ. Βενιζέ-
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λου -  Σιβιτανίδου ό κλέπτης τοϋ ύ π ’ 
άριθ. 51383  δικύκλου μοτοποδηλάτου X . 
X . ετών 18.

Συνελήφθη, την 00 .30 ' ώραν της
1 1 .2 .7 6  είς την συμβολήν των οδών ’Α λε
ξάνδρειάς -  Μ ωρία, επ’ αυτοφώρου, _ ό 
Σ ταμπέλος Κ ω ν/νος έτών 24 , ό όποιος  
διέρρηξε καί άπεπειρατο να άφαιρέση τό 
ύ π ’ άριθ. 2 49229  ΙΧ Ε  α ύτ/τον.

Συνελήφθη, την 0 1 .30 ' ώραν τής 1 1 .2 .7 6  
είς τήν Λ . ’Α μαλίας -  Γκούρα επ’ αύτο
φώρω, ό Φ. Α . έτών 18 , ό όποιος διέρ
ρηξε καί άπεπειρατο νά άφαιρέση τό ύ π ’ 
ύ π ’ άριθ. M B -  4727 ΙΧ Ε  αύτ/τον.

Συνελήφθησαν, τήν 01 .15 ' ώραν τής
1 2 .2 .7 6  εις τήν οδόν Π . Μ ελά 23, κατόπιν  
καταδιώ ξεως οί κλέπται τοϋ ύ π ’ άριθ. 
9 3 109  IX  ήμιφορτηγοϋ, 1) Σοφιός Μή
νας ετών 28 καί 2 )  Σαμαρτζής ’Ιωάννης 
έτών 21, οί όποιοι μετά τήν πρόσκρουσιν 
τοϋ αύτ/του έπί στύλου τό έγκατέλειψαν 
καί έτράπησαν είς φυγήν.

Συνελήφθησαν, τήν 2 2 .30 ' ώραν τής
1 3 .2 .7 6  είς τήν συμβολήν τώ ν δδών Λ εω -  
νίδου -  Κολωνοϋ, επ’ αύτοφώρω άφαι- 
ροΰντες πετρέλαιον άπό τήν ύ π ’ άριθ. 
Β Ι -  8536  Μ πετονιέραν οί 1) Π ετρόπου- 
λος Γ εώ ργιος έτών 31 καί 2 ) Π .Ε . έτών 
17.

Συνελήφθη, τήν 06 .15 ' ώραν τής 1 5 .2 .76  
είς τήν όδόν Ναυπλίου -  Λ . ’Αθηνών, οδη
γώ ν τό παρ’ αύτοΰ κλαπεν ύ π ’ άριθ. 
Ε Η -2 6 6 0  ΙΧ Ε  αύτ/τον, ό Π . Δ . έτών 16.

Συνελήφθη, τήν 04 .30 ' ώραν τής 1 6 .2 .76  
είς τήν Λ . Συγγροΰ κατόπιν καταδιώξεως 
ό κλέπτης τοϋ* ύ π ’ άριθ. Β Α -  2736 ΙΧ Ε  
αύτ/του, Ζήκος Χ ρήστος έτών 29.

Συνελήφθη, τήν 01 .05 ' ώραν τής 1 8 .2 .76  
είς τήν όδόν Καλαφάτη 1, κατόπιν κατα
διώξεως άνευρεθείς κρυπτόμενος έντος 
φω ταγω γού πολυκατοικίας ό σεσημασμέ
νος κακοποιός Συριανός ’Ιωάννης έτών 23, 
ό όποιος προ ολίγου είχε  διαρρήξει τό υπ’ 
άριθ. Β Ο  -  6534 ΙΧ Ε  αύτ/τον.

Συνελήφθη, τήν 0 1 .2 0 'ώραν τής 1 9 .2 .7 6  
είς τήν όδόν Ά χ ιλ λ έ ω ς  -  Ίάσω νος επ ’ 
αύτοφώρω ό οδηγός τοϋ ύ π ’ αριθ. 281645  
Τ αξί, Δεληρούτης ’Ιωάννης έτών 24, ένώ  
έπεχείρει νά άφαιρέση τούς προβολείς τοϋ 
ύ π ’ άριθ. ΙΑ  -  1645 ΙΧ Ε  αύτ/του.

Συνελήφθησαν, τήν 04 .15 ' ώραν τής
2 2 .2 .7 6  είς τό Τέρμα Ν έας Κυψέλης, 
έντός τοϋ Φαρμακείου Νικολοπούλου αι: 
1 ) Τ .Ι . έτών 17 καί 2 )  Παραστατίδου  
Κ ω ν/να  έτών 23 , αί όποΐαι βοηθούμεναι 
παρ’ άγνώ στου διέρρηξαν τό Φαρμακεΐον 
έπί σκοπώ άφαιρέσεως ναρκωτικών.

Συνελήφθη, τήν 20 .35 ' ώραν τής 2 2 .2 .7 6  
είς τήν όδόν Μενάνδρου και Π ειραιώς, επ  
αύτοφώρω ό Β .Γ . έτών 18, ό οποίος εξη- 
πάτει άφελεϊς μέ τό παίγνιον « Π Α Π Α Σ » .

Συνελήφθη, τήν 00 .35 ' ώραν τής 2 3 .2 .7 6  
είς τήν όδόν Ά γ .  Μ ελετίου -  Έ π τα νή -  
σου, έπ ’ αύτοφώριρ ό ναυτικός Μ πατζα- 
κάκης Κ ω ν/νος έτών 22, ό οποίος διέρ
ρηξε καί έπεχείρει νά άφαιρέση τό ύπ’ 
άριθ. 54778  ΙΧ Ε  αύτ/τον

Συνελήφθησαν, τήν 01.50' ώραν τής
2 3 .2 .7 6  είς τήν Π λ. Κολωνακίου - Σκουφά  
κατόπιν περιπετειώδους καταδιώξεως εις 
τάς οδούς τοϋ Κολωνακίου οί κλέπται τοϋ 
ύ π ’ άριθ. Ε Ν  -  1766 ΙΧ Ε  αύτ/τον τύπου 
Β .Μ . W . 1) .X . Π . έτών 18 καί 2 ) Κ .Δ . 
έτών 19.

Εις τά πλαίσια συσφίγξεως τών σχέσεων μεταξύ τής ' Αστυνομίας και τον κοινού δε
κάδες αχολείων (Γυμνασίων καί Δημοτικών) έπεσκέφθησαν καί εξακολουθούν νά επι- 
σκέπτωνται άστννομικάς υπηρεσίας τής πρωτευοΰσης. Είς τήν φωτογραφίαν μας μα- 
θηταί παρακολουθούν μέ έκδηλον ενδιαφέρον την λειτουργίαν τον κλειστού κυκλώμα

τος τηλεοράσεως είς τήν Αίθουσαν τής 'Αμεσου Δρασεως.

Συνελήφθησαν, τήν 02.40' ώραν τής
23.2.76 είς τήν όδόν Κυψέλης - Ρηνείας 
οί κλέπται τής ύπ’ άριθ. ΒΚ - 317 
VESPAS 1) Π. Β. έτών 16, 2) Λ.Κ. 
έτών 18 καί 3) X. Ο. έτών 16. Άπαντες 
έπέβαινον τής VESPAS τήν οποίαν είχον 
άφαιρέσει έκ τής περιοχής Θησείου.

Συνελήφθη, τήν 02,30' ώραν τής 24.2.76 
είς τήν όδόν Κων/πόλεως - Πυθοδώρου, 
κατόπιν καταδιώξεως ό κλέπτης Μοτ/τας 
άνευ άριθμοΰ κυκλοφορίας Π. Α. έτών 19.

Συνελήφθη, τήν 03.30' ώραν τής 25.2.76 
είς τήν όδόν Ήχους - Έρσης, επ’ αύτο
φώρω νά άφαιρή βενζίνην έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 
433.132 ΙΧΕ αύτ/του, ό Παρασκευόπου- 
λος Θεόδωρος έτών 21.

Συνελήφθησαν, τήν 17.10' ώραν τής
28.2.76 είς τήν όδόν Ίωαννίνων - 'Αγ. 
Σοφίας, κατόπι καταδιώξεως όκτώ (8) 
Πακιστανοί, οί όποιοι άφήρεσαν άπό πε
ρίπτερον χιλίας (1.000) δραχμάς καί 
έτράπησαν είς φυγήν.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΤΣ 
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ καί ΦΕΒΡΟΥ

ΑΡΙΟΝ 1976

α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας είς 
τό τηλέφωνον «100» είς 27.426 περι
πτώσεις.

β) Μετέφερεν είς Νοσοκομεία καί 
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 1.032 αί- 
φνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε 
βοήθειαν είς 646 παθόντας είς τροχαία 
ατυχήματα.

γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 200 άτομα, 
διατελοΰντα έν μέθη.

δ) Ένήργησε έλεγχον είς 86 Κέντρα 
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν 
τών άνηλίκων.

ε) ’Έδωσε λύσιν είς 2.943 έπεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) 'Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιω
τών είς 5.040 περιπτώσεις.

ζ) Έπελήφθη είς 1.760 συγκρούσεις 
οχημάτων μέ ύλικάς ζημίας.

η ) Άνεΰρε καί παρέδωσε είς τούς κα
τόχους των 138 κλαπέντα οχήματα.

θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριό- 
τητος καί διά τήν προστασίαν τών πολι
τών έκ θορύβων, άπηύθυνε 2.096 συστά
σεις καί εύρέθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν 
νά έπιδώση κλήσεις είς 375 παραβάτας.

Κατά τον μήνα ’Ιανουάριον καί Φεβρουά
ριον έ.έ. έπεσκέφθησαν τήν ’Άμεσον Δρά- 
σιν καί παρηκολούθησαν σχετικήν διά- 
λεξιν περί τής άποστολής καί τοϋ τρό
που λειτουργίας της οί μαθηταί τών κά
τωθι Σχολείων.

Μαθηταί
22.1.76 ΓυμνάσιονΆγ. Παρ/υής 150
22.1.76 » Περάματος 50
23.1.76 » Κορωπίου 300
24.1.76 » Ά γ . Παρασκευής 200
26.1.76 » Κορωπίου 200
26.1.76 293ον Δημ. Σχ. Αθηνών 80
27.1.76 Γυμνάσιον Ά γ . Παρασκευής 100

40
70

100
70

130
60
40

100

28.1.76 » Οίκον. Καλλιθέας
28.1.76 77ον Δημ. Σχ. Αθηνών
29.1.76 Γυμνάσιον 13ον Άρρ. Άθ.
29.1.76 47ον Δημ. Σχολ. Αθηνών
3.2.76 4ον Δημοτικόν Σχολ. Ταύρου
11.2.76 Σχολή Κουμεντάκου (Χολ).
13.2.76 ’Εθνική ’Ενόπλων Σουδάν
17.2.76 Β' Δημοτ. Σχολ. Άμαρουσ.

Είς μέν τούς συνοδούς αύτών καθηγητάς
ιαί διδασκάλους προσεφέρθη άνά μία 
ιλειδοθήκη (μπρελόκ) φέρουσα τά δια- 
ιριτικά τής ύπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως 
ιαί είς τούς μαθητάς άνά έν γλύκισμα. 
Δί έντυπώσεις των ύπήρξαν άρισται καί 
ίξεφράσθησαν λίαν κολακευτικώς δια 
ιό έπιτελούμενον ύπό τής Αμέσου Δρά- 
τεως καί τής Αστυνομίας Πόλεων γενι- 
κώτερον έργον.

339



ΕΤΗΣΙΑ Α Π Ο Δ Ο ΣΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΩΣ Α Μ ΕΣΟ Υ ΔΡΑΣΕΩ Σ ΕΤΟΥΣ 1975 ΣΥΓΚ ΡΙΝ Ο Μ ΕΝ Η  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ 1975
Τραυματισμοί έξ αύτοκινήτων .............................................. 4.339
’Εκτυφλωτικά φώτα ............................................................... 11
Συμμετοχή άνηλίκων εις τεχνικά παίγνια ...........................  7
Επαιτεία - ’Αλητεία ...............................................................
Οίκοδομικαί παραβάσεις......................................................... 81
Στέρησις άδειας ίκαν. όδηγοϋ ................................................ 158

» » κυκλοφορίας ................................................. 23
Καταγγελία κλοπών-διαρρήξεων............................................  4.473
Διάφορα πλημμελήματα ........................................................ 269

Σ ύ ν ο λ ο ν 9.362

1974
4.607

13
4
3

113
226
30

3.699
313

9.008
ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ Μηνύσεις--Συστάσεις Μηνύσεις-Συστάσεις
'Υπερβολική ταχύτης............................. 2 887 19 1.288
Παραβίασις λωρίδων κυκλοφορίας .. . .

» έρυθρών σημάτων .............
» άπαγορ. πινακίδων ..........

Παράνομος στάθμευσις .........................

386 11.264 314 12.385
. . . .  2.991 1.367 2.705 861
.. . .  2.054 9.314 1.500 10.262
. . . .  12.305 23.444 11.155 30.341

Καυσαέρια ............................................. 48 3.787 81 4.716
’Άσκοπος χρήσις ήχητ. οργάνων........... 208 2.143 197 1.379
Θόρυβος άποσιωπητηρος.......................
Διατάραξις κοινής ήσυχίας ...................

301 3.208 561 2.899
.. .. 2.467 - 2.758 —

» εντός κατοικιών ................. . . .  . — 4.184 — 3.766
Παραβάσεις περί καθαριότητος ..........
Άθεώρ. άδεια ίκανότητος .....................

343 4.056 455 5.046
13 3.459 24 4.051

Στερούμ. άδειας κυκλοφ. Μοτ /του . . . .
Δεν έφερον άδειαν ίκανότητος ..............

» » » κυκλοφορίας ............

22 139 20 309
60 3.982 90 4.923
19 3.557 25 4.051

Έφερον ύπεραρίθμους ........................... 41 11.516 38 15.029
Στέρησις φωτισμού ............................... 49 9.519 43 13.184
Δισδιακ. πινακ. άριθ. κυκλοφορίας . . . .  
Διάφοροι παραβ. είς βαθμ. πταίσματος .

9 4.412 13 3.652
258 17.594 517 31.766

Σ ύ ν ο λ ο ν
ΣΥΜΒΑΝΤΑ

21.576 117.832 20.515 149.908

Συγκρούσεις μ ε  ύλικάς ζη μ ία ς............... . . . .  9.673 8.738
Έπισόδεια................................................ 21.686
’Έλεγχος Κέντρων τεχν. παιγνίων........ 479 913
Μεταφοραί αίφν. παθόντων είς Σ.Α.Β. .. 7.991
Περισυλλογή οίνοφλύγων ..................... 1.242
Προσαγωγαί άτόμων έκ διαφ. αιτιών . . 
Άνεύρεσιε κλαπέντων οχημάτων...........

. . . .  9.044 17.090
913 559

Πυρκαϊαί ......................................... 990
Πλήμμυραι..................................... 323
Παράπονα ιδιωτών..................... 30.069
Έλεγχος αύτοκινήτων....................... 18.482
Διάφορα συμβάντα.....................

Σύν ολον
Άναφοραί κ.λ.π.

189.111
4

108.342
216.425

33
Γ εν ι κόν Σύν ολον 337.885 395.135

Η ’Άμεσος Δράσις έκλήθη, διά τήν παροχήν βοήθειας, εις τδ τηλέφωνον «100» εις 
175.958 περιπτώσεις έναντι 165.689 περιπτώσεοίν του έτους 1974.



ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  
Τ Η Σ  A N  P I  Ε Τ  Κ Α Γ Ι Ω

(Συνέχεια έκ τής σελ. 335)

τού Ντρέυφους, δέυ χρειάσθηκε υά Ιπέμβη. 
Ό  Καγιώ τά κατάφερε μόνο; του θαυμά
σια. Κατά τούς διαξιφισμούς του μέ τούς 
αντιπάλους του ύπήρξε πνευματώδης 
καί μαχητικός.

Ή πιό συγκλονιστική στιγμή τής δί
κης ήταν όταν έκλήθη νά κατάθεση ή κυ
ρία Γκεντάν, ή διαζευγμένη σύζυγος, ψη
λή καί μελαχροινή στάθηκε άπέναντι άπό 
τήν σημερινή κυρία Καγιώ, τήν ξανθή 
καί ώραία γυναίκα, πού καθόταν στό εδώ
λιο τοϋ κατηγορουμένου μεταξύ δυό χω 
ροφυλάκων. Ανάμεσα στις δυό αύτές 
γυναίκες, ό άνδρας γιά  τόν οποίο άγω- 
νίσθηκαν καί μισήθηκαν, ό Ζοζέφ Καγιώ, 
ό «Ζό» τους, ψηλός, λυγερός, μέ μιά κομ
ψή ρεντιγκότα.

Μιλά, φυσικά, γιά  τά περίφημα γράμ
ματα καί όταν ό πρόεδρος τήν ρωτά πού 
βρίσκονται τά  γράμματα αυτά, ή κυρία 
Γκεντάν βγάζει άπό τήν τσάντα της ένα 
πακετάκι, δεμένο μέ κορδέλλα, καί τό τεί
νει μέ προσοχή πρός τούς δικαστάς. Τό 
άκροατήριο παρακολουθεί τις κινήσεις 
της μουρμουρίζοντας.

Στήν πραγματικότητα, ή κατάθεσις 
τής κυρίας Γκεντάν ένίσχυσε τήν θέσι τής 
Άνριέτ Καγιώ. Δέυ έπρόκειτο γιά πολι
τικό έγκλημα, άλλά γιά ερωτικό δράμα, 
γιά ένα έγκλημα τιμής. Καί θά άποκαλυ- 
φθή κατόπιν, άπό τόν ίδιο τόν συνή
γορο τής πολιτικής άγωγής, ότι τά περί

φημα γράμματα «δέν περιείχαν τίποτε τό 
σκανδαλώδες, Τίποτε τό επιλήψιμο».

Νομίζει κανείς ότι στήν αίθουσα τοϋ 
κακουργιοδικείου παίζεται καμμιά κω
μωδία τοϋ Μπέκ ή κανένα δράμα τοϋ 
Μπερνστάιν.

Ό  πρόεδρος Άλμπανέλ μεροληπτεί 
σέ τέτοιο βαθμό υπέρ τής κατηγορουμέ
νης, ώστε, σέ μιά διακοπή τής δίκης, ένας 
δικαστής του λέει άγανακτισμένος: «Μέ 
τήν στάσι σας, κύριε πρόεδρε μάς άτιμά- 
ζετε!»

Δημιουργεΐται σοβαρό επεισόδιο. Ό - 
ξύτατοι διαξιφισμοί άνταλλάσσονται με
ταξύ των δύο δικαστών. Πρόκειται γιά 
ένα έπεισόδιο χωρίς προηγούμενο στά 
δικαστικά χρονικά.

Τό άπόγευμα τής 28ης Ιουλίου, οί 
ένορκοι άποσύρονται σέ σύσκεψη πού 
κρατά μιά ώρα. Οί ένορκοι άποφαίνον- 
ται όμοφώνως ότι ή κατηγορουμένη δέν 
είναι ένοχη. Ή κυρία Καγιώ, άπό τό εδώ
λιο, σκύβει, γιά νά φιλήση τόν συνήγορό 
της.

Ά πό  τούς άκροατάς, άλλοι έπευφη- 
μοϋν καί άλλοι άποδοκιμάζουν. Στούς 
δρόμους, χιλιάδες άνθρωποι προβαίνουν 
σέ ζωηρές έκδηλώσεις έναντίον τής κατη
γορουμένης. Στό λιθόστρωτο, πού βρί
σκεται μπροστά στό δικαστικό μέγαρο, 
άντηχοϋν τά πέταλα τών άλογων τών 
χωροφυλάκων, πού προσπαθούν νά δια- 
λύσουν τά πλήθη. Τά δράμα τής κυρίας 
Καγιώ τελείωσε.

Τά γεγονότα στήν Ευρώπη εξελίσσον
ται ραγδαία. Οί διαταγές έπιστρατεύ- 
σεως βρίσκονται ήδη στις εφημερίδες, οί 
πρεσβευταί ετοιμάζονται νά έπιδώσουν 
τά τελεσίγραφά τους. Ό  πόλεμος βρί

σκεται «έπί θύραις». Τό σχέδιο συνεργα
σίας γιά τήν διάσωσι τής ειρήνης μεταξύ 
ριζοσπαστών καί σοσιαλιστών έχει άπο- 
τύχει. Έξ άλλου, τρεις ήμερες μετά τήν 
άθωωτική άπόφασι, ό Ζωρές πέφτει νε
κρός άπό τίς σφαίρες τού οπαδού τής Δε
ξιάς Βιλλαίν.

Ό  Καγιώ φαίνεται σάν νά Ιξαφανί- 
σθηκε άπό τήν πολιτική σκηνή. Λίγα 
χρόνια, όμως, άργότερα, κατά τήν διάρ
κεια τού πομέμου, θά κατηγορηθή ότι 
διαπραγματευόταν μέ τούς Γερμανούς 
χωριστή είρήνη, μέσψ τοϋ τυχοδιώ
κτου Μπόλο Πασά. Τό 1920, όταν ό πό
λεμος είχε πιά τελειώσει, δικάσθηκε καί 
καταδικάσθηκε γιά συνεννόησι μέ τόν 
έχθρό.

Ό  άκούραστος όμως αυτός μαχητής δέν 
λυγίζει. Σέ λίγο θά δοθή γενική άμνηστία 
καί ό Καγιώ θά έπιστρέψη στήν πολι
τική ζωή μέ ακόμη μεγαλύτερο δυναμι
σμό. Θά έκλεγή πάλι βουλευτής, γερου
σιαστής, θά γίνη υπουργός, καί έπί πολλά 
χρόνια θά είναι πρόεδρος τής έπί τών Οι
κονομικών έπιτροπής τής Γερουσίας, ώς 
τήν έποχή τοϋ θανάτου του. Πέθανε ΰπέρ- 
γηρος στό τέλος τού Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου, τό 1944. Μόνο ή γερμανική κατοχή 
τόν άπεμάκρυνε άπό τήν πολιτική ζωή 
καί τότε άφιερώθηκε στήν συγγραφή 
τών άπομνημονευμάτων του, πού άπετέ- 
λεσαν πολύτιμο ντοκουμέντο γιά τήν 
Ιστορία τής Τρίτης Δημοκρατίας.

"Ολα αύτά τά χρόνια στάθηκε πιστή 
καί άφοσιωμένη στό πλευρό του, ή Ά ν
ριέτ. Πέντε σφαίρες περιστρόφου είχαν 
κάνει αυτή τήν γυναίκα, τήν πιό διάσημη 
δολοφόνο ή ήρωίδα τής εποχής της.

Γ.Α.

Τήν 11-2-76 ό Ά στυφ . Λ Σ Τ  37 κ. Κωτσής ’Ιωάννης μέ τήν ευκαιρία μεταβάσεώς του ίδιωτικώς εις τήν Νυρεμβέργην τής Δυ
τικής Γερμανίας έπεσκέφθη τήν 'Αστυνομικήν Δ /νσιν τής Πόλεως. Εις τάς εγκαταστάσεις τής 'Αστυνομίας τόν έλληνα άστν- 
νομικύν εξενάγηαε ό Δ /ντής τής ’ Υπηρεσίας. Ό  κ. Κωτσής εόώρησεν εις τόν Γερμανόν συνάδελφον, άντίγραφον αρχαίου έλλη- 
νικοϋ άμφορέως. Εις τήν φωτογραφίαν μετά τοϋ Δ /ντοϋ τής ’Αστυνομίας τής Νυρεμβέργης και δύο ακόμη Γερμανών Άξ/κώ ν.
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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ΤΙΣ 27 Μαίον 1899, ό Σέρζ 
Μπάσε σε ενα άρθρο τον στην 

εφημερίδα «Λέ Ματέν» περιέγραψε 
μια «παράξενη λειτουργία» που είχε 
παρακολουθήσει ό ίδιος σέ ένα μι
κρό έγκαταλελειμμένο παρεκκλήσι 
τής οδού Βωζιράρ, στο Παρίσι.

Ή  μικρή αίθουσα, καθώς λέει, 
ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι και 
μόλις φωτιζόταν από τό αδύνατο φώς 
ενός καντηλιού. Αυτό τό αμφίβολο 
φώς έκανε να διαγράφονται τερά
στιες και άκαθόριστες οι σκιές δε
καπέντε περίπου ατόμων. Μεταξύ 
τους ήσαν καί επτά - οκτώ γυναί
κες. Οι ανδρες ήσαν οι περισσό
τεροι ξυρισμένοι καί έμοιαζαν με 
ιερωμένους.

'Η  αίθουσα φωτίστηκε απότομα 
καί τότε δεν μπόρεσα να συγκρα
τήσω την έκπληξι καί την αηδία μου. 
Στο βάθος ήταν στημένη μια Ά γ ια  
Τράπεζα διακοσμημένη με τρίγωνα 
μέ την κορυφή προς τα κάτω. ’Ε 
πάνω στην 'Αγία Τράπεζα, οπού 
έκαιγαν έξη μαύρες λαμπάδες, ήταν 
ξαπλωμένος ένα τεράστιος τράγος 
μέ μακρύ γένι, μέ βλέμμα γεμάτο κα
κία καί ηλιθιότητα. 'Όλοι μαζί, αν
δρες καί γυναίκες, ύψωσαν τις φω
νές τους καί αντήχησε ένας παρά
ξενος ύμνος, πού αποτελούσε έπί- 
κλησι στον Σατανά.

"Ενας ύψηλόσωμ ος άνδρας μέ 
οστεώδες πρόσωπο καί μαύρα μά

τια πλησίασε στην Ά γ ια  Τράπεζα, 
φόρεσε ράσα καί λευκά άμφια, 
έπειτα γύρισε καί ράντισε μέ «άγια
σμά» τό «εκκλησίασμα».

'Η  «λειτουργία» · άρχισε. Μιά 
φρικτή γριά, όπως θά την είχε πλά
σει ή φαντασία τού ’Έντγκαρ Πόε, 
τού χρησίμευε γιά βοηθός. Γύρω 
τό εκκλησίασμα έμοιαζε αναστα
τωμένο. Σιγά - σιγά, ή αίθουσα 
φωτίσθηκε ολόκληρη. Τότε διέκρινα 
σέ εικόνες, επάνω στούς τοίχους, 
μερικές σκηνές, οί όποιες άναφέ- 
ρονται στο Ζοχάρ καί στο Σεφέρ 
Μπερεσχίτ, τά αρχαία βιβλία τής 
καββαλιστικής σοφίας.

Τά ράσα τού «ίερέως» ήσαν όλο- 
πόρφυρα σάν την φωτιά. Ξαφνικά 
μιά γυναίκα από τό εκκλησίασμα μέ 
λυμένα μαλλιά, πού εδώ καί λίγη 
ώρα έδειχνε σημεία ταραχής, έσχισε 
τά φορέματά της. ’Εντελώς γυμνή 
πλησίασε τον «ιερέα».

— Τί θέλεις; την ρώτησε αυτός, 
στά λατινικά.

— Νά προσφέρω τό σώμα μου ώς 
θυσία, απάντησε ή γυναίκα.

Μέ ένα νεύμα τού «ίερέως» ξα
πλώθηκε επάνω στήν Ά γ ια  Τρά
πεζα. Αυτός σκέπασε τό γυμνό της 
σώμα μέ ένα μαύρο ύφασμα. ’Αφού 
άγγισε μέ τά χείλη του τό στήθος 
της, ό άνδρας άρχισε τήν τιλετή 
τής προσκομιδής. ’Έβγαλε από τήν 
τσέπη του μιά μαύρη οστια ( τον

καθαγιασμένο ’Άρτο τών Καθο
λικών) καί βροντοφώνησε: «Δέξου 
αυτή τήν οστια, ώ άγιε πατέρα». 
«Δέξου επίσης τό αίμα μας», απάν
τησαν άλλες φωνές.

'Η  ατμόσφαιρα ήταν βαρειά καί 
άποπνικτική από οσμές καί αρώ
ματα. 'Η  γυναίκα κάτω από τό 
μαύρο σεντόνι τιναζόταν κάθε τόσο 
σάν νά είχε καταληφθή από κρίσι 
επιληψίας. ’Έβγαζε σπαρακτικές 
κραυγές, καί κάθε φορά τό εκκλη
σίασμα έπεκαλεΐτ ο τον Σατανά. 
"Επειτα, εντελώς ξαφνικά, σάν νά 
τούς είχε κυριεύσει ομαδική υστε
ρία, δλοι οί πιστοί άρμη σαν στήν 
Ά για  Τράπεζα. Ό  ίερεύς τούς 
πέταξε μαύρες δστιες.

Καί άρχισε ένα δργιο πού δεν πε- 
ριγράφεται. . .

Μόλις δημοσιεύτηκε τό άρθρο 
τού Σέρζ Μπασέ, μέ τις παραπάνω 
πληροφορίες, ή Κοινή Γνώμη στρά
φηκε εναντίον του. Τον κατηγόρη
σαν δτι είχε υπερβολική φαντασία 
καί χρειάσθηκε νά άγωνισθή γιά 
τήν καλή του φήμη.

'Η  «λειτουργία» όμως αυτή τής 
μαύρης μαγείας, πού είχε περιγρά
φει, ήταν πραγματική, ακριβώς όπως 
αυτή τήν οποία μέ κάλεσε ένα μέλος 
κάποιας λέσχης τού Σατανά, λίγο 
πριν άπό τού Ά γιου Ίωάννου, τό 
1969. Μόλις πριν ένα χρόνο είχα 
γνωρίσει αυτό τον οργανωτή συγκεν
τρώσεων σέ διαμερίσματα, οπού 
έτελοϋντο «λειτουργίες» τής μαύ
ρης μαγείας.

« Ή  συνηθισμένη εκκλησιαστική 
λειτουργία», μοϋ ομολόγησε μέ κυ
νικότητα καί αναισχυντία, «άρ- 
κείται στήν ιδέα τής θεϊκής πα
ρουσίας. Άντιθέτως στήν «λειτουρ
γία» τής μαύρης μαγείας, ή παρου
σία τού Σατανά είναι πραγματι- 
κότης».

Αυτή ή συνομιλία ήταν κάτι σάν 
πρόσκλησις. ’Έτσι, δυο εβδομάδες 
αργότερα, βρέθηκα σέ ένα πολυτε
λές μέγαρο, γιά νά παρακολουθήσω, 
ανάμεσα σέ δυο ποτήρια σαμπά
νιας καί ένα τοστ μέ χαβιάρι, μιά 
«λειτουργία» μαύρης μαγείας.

”Ολοι οί προσκεκλημένοι, δεκα
τρείς μαζί μέ εμένα, ένοιωθαν πολύ
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ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΖΩΡΖ ΝΤΕΜΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ « Σ Κ Λ Α Β Ο Ι  Τ Ο Υ  Σ Α Τ Α Ν Α »

Η ΑΙΑΥΡΗ Λ\ΛΙΊΙΛ
Καί οί μυστηριακές τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ί ε ς  τ η ς
Παρά την πρόοδον τής συγχρόνου ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς  πολλοί ακόμα είναι εκείνοι, πού 

πιστεύουν στη μαύρη μαγεία. Αυτό τουλάχιστον πιστοποιείται εκτός των 
άλλων καί από άναρίθμητες περιπτώσεις, κατά τις όποιες επιλαμβάνονται 

οί άστυνομικές άρχές καί έφ’ όσον βεβαίως τά θύματα καταφύγουν στην ’Αστυνομία.

Εις την απέναντι σελίδα επάνω: Ό  ’Ά γ 
γλος Ά λ εξ  Σάντερς, «Βασιλεύς των Μά
γων», που τον άκολουθονν 7.000 πιστοί. 
Εις την φωτογραφίαν εδώ, μία μάγισσα 
έν εκστάσει. 'Η  μαύρη μαγεία κάνει Οραϋ- 

αι σ’ ολόκληρη την ’Αμερική.

άνετα. Οί γυναίκες, άν έξαιρέσωμε 
τά πολύ τολμηρά φορέματά τους, 
έμοιαζαν με τον γνωστό τύπο των 
γυναικών, πού νομίζουν δτι γίνονται 
περισσότερο γοητευτικές επειδή κά
νουν «ζαβολιές» με τον έρωτα. Μι
λούσαν γιά άλογα, για ψάρεμα, για 
τις Βερμούδες και την Κεϋλάνη. 
Μερικοί από την συντροφιά ήσαν 
διατακτικοί καί μάλλον θά έπρεπε 
νά ήσαν νεοφώτιστοι. Ψιθύριζαν 
μεταξύ τους καί περίμεναν νά ση- 
κωθή ή αυλαία.

Σιγά - σιγά ή ατμόσφαιρα άρ
χισε νά γίνεται ευχάριστη. Λίγο 
πριν από τά μεσάνυχτα ό οικο
δεσπότης μας ζήτησε νά επικρά
τηση ησυχία. «Φίλοι μου», είπε, 
«δπως κάθε μήνα, δταν είναι παν
σέληνος, θά τιμήσωμε αυτόν, τον 
πολύ αγαπητό μας καί πού δλοι 
σας ξέρετε τό δνομά του. Μερικοί 
από σάς δεν έχουν ποτέ παρενρεθή 
σέ τέτοιου είδους τελετή. Θά τούς 
παρακαλέσω νά παρακολουθήσουν 
την λειτουργία καί νά λάβουν μέρος 
ελεύθερα στις εκδηλώσεις της. Θά 
ζητήσω επίσης από αυτούς πού 
ξέρουν, νά βοηθήσουν τούς άλλους 
πού είναι άπειροι. . .

Μετά εξαφανίστηκε.
Δυο - τρεις από την συντροφιά 

μέ κοίταξαν, έπειτα κάθησαν ανα
παυτικά στά μαξιλάρια, κάτω στο 
πάτωμα. Μερικές γυναίκες πλη

σίασαν τούς συντρόφους τους. Νό
μιζα πώς θά μείνω μόνος, αλλά μιά 
μελαχροινή κοπέλλα μέ πράσινα μά
τια κάθησε πολύ κοντά μου. «Πρώ
τη φορά έρχεσθε;», μέ ρώτησε. 
Δεν θεώρησα απαραίτητο νά τής 
άπαντήσω. Τά φώτα έσβησαν σιγά - 
σιγά. Ή  ατμόσφαιρα έγινε ζεστή 
καί μυστηριώδης. ’Ένοιωσα ξα
φνικά δτι βρέθηκα σε άλλο κοσμο. 
'Η  κοπέλλα μού ψιθύρισε στο αυτί: 
«Είναι ή πρώτη φορά;». «Ναι», 
τής απαντώ. «Τόσο το καλύτερο», 
είπε εκείνη μέ χαμηλή φωνή.

Μιά σκιά γλίστρησε μέσα στήν 
αίθουσα καί δταν άναψαν τά με
γάλα κηροπήγια μέ πέντε - έξη κε
ριά τό καθένα, τά πρόσωπα τής συν
τροφιάς φωτίσθηκαν μέ κόκκινες, 
κίτρινες καί πράσινες ανταύγειες.

’Ακαθόριστοι θόρυβοι έφθασαν 
στά αυτιά μου από τό βάθος τού 
δωματίου, έπειτα αντήχησε ξαφνι 
κά ένα δυνατό κουδούνισμα.

« Ή  τελετή αρχίζει», είπε ή σύν
τροφός μου. «Τώρα θά δήτε».

Μιά μεγάλη βελούδινη κουρτίνα 
άνοιξε αποκαλύπτοντας τό βάθος 
τού δωματίου, πού φωτιζόταν από 
ένα εκτυφλωτικό φώς. Ό  οικοδε
σπότης μάς είχε γυρισμένα τά 
νώτα. Φορούσε ένα άμφιο μέ ένα 
τεράστιο αναποδογυρισμένο μαύρο 
σταυρό στήν πλάτη. Μπροστά του, 
επάνω σέ ένα μακρύ τραπ,έζι ακε-
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Μερικά εξαρτήματα τής μαύρης μαγείας. Σελίδες μέ αρχαία κκαββαλιστικά σύμβολα μαύρα κηροπήγια κλπ. οπού μιά Μεγάλη 'Ιέρεια
βυθίζει ένα μαγικό εγχειρίδιο.

πασμένο μέ κόκκινο ύφασμα, ήταν 
ξαπλωμένη μια νέα γυναίκα, ολό
γυμνη. Το πρόσωπό της κρυβόταν 
από μια βελούδινη μάσκα. ’Από 
επάνω της εικόνα παρίστανε τον 
Σατανά.

«Δεν είναι ωραίο;», μουρμούρισε 
ή κοπέλλα κοντά μου.

«Είναι μάλλον εντυπωσιακό», 
άπάντησα.

«’Εμένα μοϋ αρέσει ό έρωτας», 
είπε καί άκούμπησε τό κεφάλι της 
στον ώμο μου.

Παρακολουθούσα την σκηνή για 
νά την άποτυπώσω καλά στην μνήμη 
μου, προσπαθώντας νά καταλάβω τι 
συνέβαινε γύρω μου. Ό  τελετουργός 
μουρμούριζε στην λατινική άκατα
νόητες φράσεις. Πολλές φορές ύψωνε 
τά χέρια του προς την εικόνα τού 
Σατανά καί μετά άγγιζε τήν γυμνή 
κοιλιά τής γυναίκας. Μέ αργές κινή
σεις περνούσε τά χέρια του επάνω 
της, από τήν κορυφή ώς τά νύχια, 
σαν νά ήθελε νά τήν μαγνητίση.

"Επειτα είπε μέ καθαρή δυνατή 
φωνή:

«Σατανά, ώ Σατανά..! Παντο
δύναμε κύριε όλων μας . . . Κύριέ 
μας αγαπημένε καί τιμημένε. ’Από 
εσένα, πού γνωρίζεις τά απόκρυφα 
τού Μεγάλου Καταχθονίου ’Έργου. 
’Από σένα πού είχες τήν ευτυχία 
νά διωχθής άπό τον ’Απατηλό Πα
ράδεισο, ζητώ, στο όνομα των πι
στών σου, νά δεχθής τό σώμα τους 
πού τό προσφέρουν στον πόθο σου. 
Κάθε φορά πού σέ προσκυνούμε, 
σέ ικετεύομε νά εισχώρησης μέσα 
μας για νά μάς έμπνευσης καί νά 
μάς χαρίσης τήν μοναδική αλήθεια 
τής ζωής επί τής γής καί μέσα στο 
βασίλειό σου . . .».

Μιά εντυπωσιακή σιωπή επι
κρατούσε στην αίθουσα.

Ό  λειτουργός πήρε μιά όστια καί 
μέ αργές κινήσεις την ύψωσε προς 
τον Σατανά. Μεθυστικά αρώματα 
άρχισαν νά ξεχύνωνται άπό τά άση-

μένια κύπελλα, πού ήσαν κοντά 
στά κηροπήγια. 'Ο «ίερενς» έφερε 
τότε ατά χείλη τής νέας γυναίκας 
τήν ίίστια. Μετά πήρε ένα άσημέ- 
νιο κύπελλο καί άδειασε ένα κόκκινο 
υγρό επάνω στο γυμνό σώμα. / /  
γυναίκα έμοιαζε σάν ηλεκτρισμένη 
καί βογγοϋσε μέ βραχνή φωνή...

Τά φώτα τής Ά για ς Τραπέζης 
έσβησαν σιγά, σιγά.

rΟμολογώ ότι δέν άντεξα νά 
ύπομείνω περισσότερο τήν αισχρή 
αυτή λατρεία. ’Ήξερα τώρα καλά τί 
έπρόκειτο νά άπακολονθήση. Ση
κώθηκα αθόρυβα, δρασκέλισα με
ρικά ξαπλωμένα σώματα καί έκλεισα 
πίσω μου τήν πόρτα αυτού τού ακο
λάστου κόσμου.

Πολλές φορές άναρωτήθηκα άν 
είχα όνειρευθή. Μήπως σέ αυτή μου 
τήν έρευνα μέ είχε ποτίσει κανείς 
ναρκωτικά ή μήπως πραγματικά μέ 
είχε επηρεάσει καί μένα δ . . Σατα
νάς;

GEORGES DEMAIX
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗ είναι ή προσφορά στά 'Ελληνικά 
γράμματα τοΰ Ύ ποπυραγοΰ κ . Βύρωνος Δά- 
βου, ό όποιος, επί μακρό χρονικό διάστημα 

διηύθυνε τό περιοδικό τού Πυροσβεστικού Σ ώ 
ματος ((ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ω ΡΗ ΣΙΣ». Ό  
κ . Δάβος έχει άσχοληθή μέ τήν ποίησι καί τήν 
πεζογραφία . ’Από τά έργα του διακρίνονται: « Ή ρ 
θαν τά χελιδόνια», «Μάκρυνες αγάπες» , « Ή χ ο ι 
καί αντίλαλοι» καί τά τρία ποιητικές συλλογές, 
όπως καί ή νουβέλλα «Στις όχθες τού ’Α λφειού», 
τό μυθιστόρημα «Έ να ς άνθρωπος κοιτάζει τή δύσι» 
κ . ά . ’Από τού 1972 είναι μέλος τού Συνδέσμου 
'Ελλήνω ν Λ ογοτεχνών. Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ» συγχαίρουν τόν διακεκριμένο πνευ
ματικό άνθρωπο καί τού εύχονται περαιτέρω επ ι
τυχίες στην συγγραφική του προσπάθεια.

Ε ΛΑΒΑΜΕ τό τεύχος 28 - 30 τού λογοτεχνικού 
Περιοδικού «ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ», πού διευ
θύνει ό γνωστός λογοτέχνης καί κριτικός 

συνεργάτης τω ν «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» 
κ . ’Ιωάννης Χ ατζηφ ώ της. Πρόκειται γ ιά  ένα πε
ριοδικό άξιώσεων, πού καλύπτει τό χώρο τής 
έλληνικής λογοτεχν ίας. Στό τελευταίο τεύχος συ
νεργάζονται ό I . Μ . Παναγιωτόπουλος, ό Θ . 
Ξύδης, ό Γ . Φερεντϊνος ό Α . Δελώ νης, ό Ά ν δ ρ .

Καραντώνης, ό Δ . Κ ωστελένος, ό Ή .  Ζιώγας 
κ .ά . Μέ τήν εύκαιρία πρέπει νά έξαρθή τό όλο 
πνευματικό έργο του κ . Χ ατζηφώτη , ό όποιος τιμά 
τήν ελληνική διανόησι στην Ε λλάδα  καί στό έξω- 
τερ ικό . ’Από τά πιό πρόσφατα έργα του έπισημαί- 
νουμε τ ίς  « ’Αναλύσεις Μοντέρνας ποιήσεω ς», 
έκδόσεως τού βιβλιοπωλείου τής « Ε σ τ ία ς» , πού 
προορίζεται γιά  τ ίς  τρεις τελευταίες τάξεις τού 
γυμνασίου καί πού πραγματικά άποτελεΐ πολύ
τιμο βοήθημα γιά  τήν κατανόησι τής μοντέρνας 
πο ιήσ εω ς.

ΑΠΟ τά άξιόλογα έπαρχιακά περιοδικά είναι 
τό τριμηνιαίο περιοδικό «ΑΧΑ-Ι-ΚΑ ΧΡΟΝΙ
ΚΑ» τού Συλλόγου Πατρινών Πρωτευούσης 

« Ό  Πρωτόκλητος Ά νδρέας» .Διευθύνεται άπό συν
τακτική έπιτροπή άποτελουμένη άπό τούς κ .κ . Παν . 
Κουρμέντελο, Κ . Σπυρόπουλο καί Βασ . Ζωγράφο .

Στό τελευταίο τεύχος συνεργάζονται ο ί : Π αναγ. 
Κανελλόπουλος, I . Θεοδώρακόπουλος, Π . Κουρ- 
μέντελος , Γαλάτεια Σαράντη , Δημ . Λάγαρης, Τ . 
Σαγιάς, Τ .Τ ο υ ρ ν ά ς ,Κ . Τριανταφύλλου, Κ . Κυ- 
ριακόπουλος, Α . Μαυροειδής, Νικ.  Νέρης κ .ά .

Γιά τήν όμολογουμένως άρίστη έκδοσι οφεί
λονται συγχαρητήρια στό Σύλλογο Πατρέων, πού 
τιμά στην Πρωτεύουσα τήν ιδιαιτέρα του Πατρίδα .

Ό  Ζαχάρωφ 8ά διωχθή άπό τή Μόσχα διότι άλλαξε ιιατοιιιίαν

Ό  Άνΐΐκαθεστωτικός φυσικός κ. Άντρέϊ Ζαχάρωφ 
(βραβεΐον Νόμπελ Ειρήνης 1975), έδήλωσε πρό καιροΰ, 
ότι άπώλεσε τήν άδειαν του διαμονής εις τήν Μόσχαν.

Ό  κ. Ζαχάρωφ εξήγησε εις τούς Δυτικούς άνταπο- 
κριτάς, ότι μόνον τρεις ήμέρας ήμπορεϊ νά παραμείνη 
εϊς τήν ρωσικήν πρωτεύουσαν, δυνάμει τού σοβιετικού 
νόμου καί ή σύζυγός του έξέφρασε τόν φόβον διά πιθανήν 
σύλληψίν του.

«Πρόκειται διά σοβαράν καί άπροσδόκητον περι
πλοκήν εις τήν κατάστασίν μου», εϊπεν ό κ. Ζαχάρωφ, 
ό όποιος προσέθεσε, ότι τό πρόβλημα άνέκυψεν όταν άπε- 
φάσισεν νά μετοικήση άπό τό διαμέρισμα τής πενθεράς 
του (εις τό κέντρον τής Μόσχας) εις άλλο διαμέρισμα, 
τής συζύγου του Έλενας, εις ένα νότιον προάστιον τής 
Μόσχας.

Ό  κ. Ζαχάρωφ έτόνισεν, ότι, όταν έζήτησεν άδειαν 
διαμονής εις τό νέον διαμέρισμα, ό διαχειριστής ήρνήθη, 
λέγων, ότι οί άλλοι ένοικοι είχον «αντιρρήσεις» . . .

Ό  κ. Ζαχάρωφ μετέβη, άκολούθως, εϊς τό πλησιέ- 
στερον αστυνομικόν τμήμα, όπου, όμως, τοΰ είπον ότι 
δέν ήμπορεϊ νά λάβει άδειαν παραμονής εις τό νέον δια
μέρισμα, λόγω τής άρνήσεως τών άλλων ένοικων.

Τώρα, ό άντικαθεστωτικός επιστήμων σχεδιάζει νά 
έπισκεφθή τόν αστυνομικόν διευθυντήν, διά νά προσπα- 
θήση νά λάβη τήν άδειαν.
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Του 'Ομοσπονδιακοί»  
Έττιθεωρητοϋ 

Κ Ο Υ Λ  N T

ΤΡΕΙΣ 
ΧΗΡΕΣ 
ΝΤΥΜΕΝΕΣ 
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ

Ο ΤΑΝ 6 επιθεωρητής Κούλντ, τοϋ 
'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Αναζη
τήσεων, άντίκρυσε από μακρυά τά 

πρώτα σπίτια τοϋ Τοϋκσον, έβγαλε έναν 
αναστεναγμό άνακουφίσεως. "Εκατοντά
δες χιλιόμετρα είχε διατρέξει μέ τό αυτο
κίνητό του πάνω στον άτέλειωτο ασφαλτο
στρωμένο δημόσιο δρόμο, άνάμεσα στήν 
απέραντη έρημο της Άριζόνας, δίχως να 
συνάντηση ένα σπίτι, ένα δέντρο, έναν άν
θρωπο ! ’Επί τέλους, όμως είχε φτάσει στο 
προορισμό του,κι’άπό μια ματιά πού έρριξε 
γύρω του, σχημάτισε τή γνώμη ότι τό μέ
ρος αυτό δέν ήταν τόπος για μυστηριώδη 
εγκλήματα. Παρ’ δλα αυτά, ένα τέτοιο 
έγκλημα, ήταν ή άφορμή πού τον είχε φέ
ρει έκεϊ. Μια νεαρή άγνωστη γυναίκα είχε 
βρεθή έγκαταλελειμμένη σ’ ένα γήπεδο, 
μέ τό κεφάλι πολτοποιημένο μέ σφυρί ή 
μέ κάποιο λοστό, όπως έλεγε ή έκθεσις τοϋ 
ίατροδικαστοΰ. ’Επίσης, ήταν βέβαιο δτι, 
ή γυναίκα έκείνη, τό θϋμα, δέν ήταν άπό 
τό Τοϋκσον, οΰτε είχε κατοικήσει ποτέ σ’ 
αύτήν τήν πόλι. Τό παράξενο δμως, ήταν 
δτι κανείς δέν τήν είχε δη να φτάνη στήν 
μικρή πόλι μέ τούς έλαχίστους κατοίκους.- 
Καί γ ι’ αυτό τό πράγμα μάλιστα τό «ορ
κίζονταν δλοι οί κάτοικοι τοϋ Τοϋκσον.

Ό  έπιθεωρητής Κούλντ βρήκε τον σε
ρίφη Ρέξ Στέϊπλς νά τον περιμένη άνυπό-

Έ ττι τρία ολόκληρα χρόνια  
φορούσαν μαύρα, γ ια τί π ε ν 
θούσαν τον θάνατο των άν- 
δρών τους, πού είχαν άδικα  
χαθή. Κ α ί ξαφ νικά, π έτα ξα ν  
τά μαύρα καί ντύθηκαν στά  
λευκά. Κ ι’ ήταν έκείνη ή μέ
ρα, πού τό πτώμα μιας ά γνω 

στης είχε β ρ εθ η ...

μονά μαζί μέ τον βοηθό του, τον ύπαστυ- 
νόμο Τσάρλς Κάρ. στό μικρό γραφείο του, 
τής Γκόρντον Στρήτ, πού ήταν καί ή κεν
τρική οδός τοϋ Τοϋκσον. ’Έπειτα άπό τίς 
τυπικές συστάσεις, ό Κούλντ, ζήτησε νά 
δη τό πτώμα τής άγνωστης καί ό σερίφης 
τον ώδήγησε στό νεκροτομείο, πού βρισκό
ταν δίπλα στό γραφείο του, σ’ ένα μικρό 
κτίριο.

Τό πτώμα γυμνό, ήταν ξαπλωμένο 
σ’ ένα τραπέζι μαρμάρινο, σκεπασμένο μ’ 
ένα σεντόνι. Ό  έπιθεωρητής τό εξέτασε 
προσεκτικά κι’ έπέστρεψε πάλι στό γρα
φείο τοϋ σερίφη. Έκεϊ διάβασε τίς διά
φορες άναφορές, έκθέσεις, καταθέσεις καί 
βεβαιώσεις σχετικώς μέ τήν άνεύρεσι τοϋ 
πτώματος καί κράτησε σημειώσεις σ’ ένα 
σημειωματάριο.

—Ή  ήλικία τής άγνωστης είναι περί
που είκοσι πέντε ετών, ξανθή, μάτια κα
στανά καί χέρια περιποιημένα, μουρμού
ρισε ό έπιθεωρητής. Τά νύχια δέν είναι 
βαμμένα, άλλά φαίνεται πώς κάποιος άφή- 
ρεσε τό χρώμα μέ άσετόν. Κι’ έκανε χω
ρίς τέχνη αυτή τή δουλειά. . . Τό κεφάλι 
της είναι πολτοποιημένο. "Ας δοΰμε τώρα, 
τά ροΰχα πού φορούσε τό θϋμα.

Ό  βοηθός τοϋ σερίφη έβγαλε μέσα 
άπό ένα κιβώτιο ένα μπόγο καί τον άκούμ- 
πησε πάνω σ’ ένα τραπεζάκι. Ό  Κούλντ, μέ

μιά ματιά πού τούς έρριξε, άντελήφθη δτι 
τά ροΰχα ήσαν καινούργια κι δτι είχαν 
μέση 46 πόντους, ενώ ή μέση τοϋ θύματος 
ήταν 44 πόντους.

—Τής έβγαλαν τά δικά της ροΰχα καί 
τής φόρεσαν αύτά εδώ πού τής ήσαν πιο 
φαρδειά, παρατήρησε. Καί τά έσώρουχα, 
είναι έντελώς καινούργια, δέν τό άντιλη- 
φθήκατε;

Έξήτασε, έν συνεχεία, τά παπούτσια. 
Αύτά ανήκαν στήν νεκρή, μέ τή διαφορά, 
πώς τούς είχαν άφαιρέσει τή μάρκα τοϋ 
υποδηματοποιείου. Ό  δολοφόνος τά είχε 
δλα προβλέψει. Έ να άλλο χαρακτηριστικό 
σημάδι πού υπήρχε στή σόλα τοϋ παπου
τσιού της, φανέρωνε δτι ή δολοφονημένη 
συνήθιζε νά όδηγή συχνά αυτοκίνητο. Ή  
γυναίκα δμως αύτή, δέν έφθασε στό Τοϋκ
σον μέ τ ’ αύτοκίνητό της. Ό  σερίφης τό 
άπέκλειε. Κάποιος θά τό άντιλαμβανόταν. 
Επομένως, 6 δολοφόνος τήν είχε φέρει 
νεκρή καί τήν πέταξε έκεϊ πού τήν βρήκαν. 
Γιατί δμως;

Γιά νά όλοκληρώση τίς έρευνές του, ό 
Κούλντ πήγε μέ τον σερίφη καί τον βοηθό 
του στό μέρος δπου είχε βρεθή τό πτώμα. 
Δέν άνακάλυψε δμως, κανένα ίχνος. Οΰτε 
ίχνος βημάτων, γιατί τό έδαφος ήταν πε
τρώδες. Ό  Κούλντ έμπηξε ένα ξύλο στό 
σημείο πού είχε βρεθή τό πτώμα κι’ έπέ
στρεψε στό άστυνομικό γραφείο, δπου έκα
νε δύο τηλεφωνήματα, ένα στό Φοΐνιξ κι’ 
ένα στό Λός ’Άντζελες. Τό βράδυ έπέ
στρεψε στό «Κάρντο Τζιγκάντε», τό καλύ
τερο ξενοδοχείο τής πόλεως, δπου ό σερί
φης τοϋ είχε κρατήσει δωμάτιο.

Είχαν περάσει τρεις μέρες άπό τότε 
πού είχε άναλάβει αύτή τήν ύπόθεσι ό 
Κούλντ, χωρίς δμως, νά έχη άνακαλύψει 
τίποτε τό σημαντικό. Καί τό γεγονός αυτό 
τον είχε έκνευρίσει τρομερά.

’Εκείνο τό πρωΐ άκουσε τήν Πεπίτα, 
τήν καμαριέρα πού έστρωνε τό κρεββάτι, 
νά γέλα μόνη της.

—Γιατί γελάς; τή ρώτησε.
—Μέ συγχωρήτε, κύριε, δικαιολογήθη

κε έκείνη, προσπαθώντας νά συγκρατήση 
τό γέλιο της. Θυμήθηκα δμως, μιά άστεία 
ιστορία.

Ό  Κούλντ έκανε ένα μορφασμό.
—Τότε, νά μοΰ τήν πής κι’ έμένα, νά 

δοΰμε αν θά γελάσω, είπε άπότομα γιά νά 
δώση διέξοδο στά νεΰρα του.

—Καί βέβαια, θά γελάσετε! Μά ποιος 
δέν θά γελάση δταν μάθη δτι τρεις χήρες, 
πού φορούσαν μαΰρα κι οί τρεις τους, τήν 
ίδια μέρα φόρισαν άσπρα!

Ό  Κούλντ δέν βρήκε τίποτα τό άστεΐο 
σ’ αύτή τήν ιστορία, μά δταν βρέθηκε άρ- 
γότερα, στό γραφείο τοϋ σερίφη, τον ρώ
τησε:

—Ξέρετε, κι έσεϊς τήν ιστορία γιά τίς 
τρεις χήρες, πού φορούσαν μαΰρα καί πού 
έπειτα φόρεσαν άσπρα;

Ό  σερίφης χαμογέλασε:
—Κάτι μοΰ είπαν κι’ έμένα, παραδέ

χτηκε. Πρόκειται γιά τίς κυρίες ’Άντερ- 
σον, Μπλάνκ καί Στήουαρτ. Κατοικούν 
λίγο έξω άπό τήν πόλι, προς τά νότια σέ 
τρεις έπαύλεις πού άπέχουν πεντακόσια 
μέτρα ή μία άπό τήν ά)λη καί σχηματί
ζουν ένα νοητό τρίγωνο.

Οί καημένες έμειναν χήρες, έδώ καί 
τρία χρόνια, έπειτα άπό οκτώ μήνες γάμο.

—Κι’ οι τρεις ταυτοχρόνως; ρώτησε 
ό Κούλντ.

—Ναί. Είναι μιά παράξενη ιστορία.
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Καλύτερα, όμως νά σας τή διηγηθή ό βοη
θός μου, πού είναι πιο παλιός έδώ. Έγώ 
έχω έρθει σ’ αυτό το μέρος πρίν ένάμιση 
χρόνο μόνον. Τσάρλς, διηγήσου στον έπι- 

1 θεωρητή Κούλντ την ιστορία της Τραπέ- 
ζης ’Άντερσον καί Σία.

—Ευχαρίστως, έ'κανε ό ύπαστυνόμος 
Κάρ. Πρό τεσσάρων έτών ήρθαν στο Τοΰκ- 
στον τρεις νέοι δραστήριοι: Ό  Χάρυ ’Άν
τερσον, ό Μωρίς Μπλάνκ καί ό Ρόμπερτ 
Στήουαρτ. Είχαν άποφασίσει νά ιδρύσουν 
μια τράπεζα καί τήν 'ίδρυσαν. Ή ταν ή 
Τράπεζα Άντερσον καί Σία. Έδέχοντο 
καταθέσεις καί δάνειζαν σε γεωργούς. Οί 
δουλειές πήγαιναν καλά, τόσο πού, έπειτα 
άπό λίγο καιρό παντρεύτηκαν τίς τρεις πιο 
ωραίες κοπέλες της πόλεώς μας, αυτές 
πού είναι σήμερα χήρες.

—Καί πώς πέθαναν; ρώτησε ό Κούλντ 
μ’ ένδιαφέρον.

—Ή ταν κάτι τό ξαφνικό. Άγνωστον 
πώς, διαδόθηκε ότι ή τράπεζα δέν πάει 
καλά. Τότε οί έπτακόσιοι δέκα οκτώ άγρό- 
τες πού είχαν καταθέσεις σ’ αύτήν, νόμι
σαν πώς είχαν χάσει τά λεφτά τους καί 
συγκεντρώθηκαν έξω άπό τήν τράπεζα 
άγριοι καί έπιθετικοί. Κάποιος έκανε τήν 
άρχή καί σέ λίγο έσπασαν τίς πόρτες καί 
μπήκαν μέσα. Πιθανόν νά μή γινόταν τί
ποτα, άν ένας άπό τούς συνεταίρους δέν 
έκανε τήν άνοησία νά πυροβολήση γιά εκ
φοβισμό. Σέ λίγο, ό Μωρίς καί ό Ρόμπερτ 
έπεφταν νεκροί, άπό τίς σφαίρες κι’ ό τρί
τος, γιά νά μήν πέση στα χέρια τοϋ έξα- 
γριωμένου πλήθους, προτίμησε ν’ αΰτοκτο- 
νήση. ’Έτσι, άπό τότε, οί τρεις γυναίκες 
τους έμειναν χήρες καί φόρεσαν, φυσικά 
τά μαύρα.

—Καί τώρα, έπειτα άπό τρία χρόνια, 
έβγαλαν τό πένθος, είπε ό Κούλντ, Έδώ 
συνηθίζετε νά φοράτε τό πένθος έπί τρία 
χρόνια;

—’Ό χι, άπάντησε ό σερίφης. Έδώ 
κρατούν τό πένθος, μόνον δυο χρόνια.

—Καί γιατί αυτές οί χήρες κράτησαν 
τρία χρόνια τό πένθος;

—Ποιος ξέρει; . . .
—Καί πότε οί τρεις χήρες φόρεσαν 

ξαφνικά τ ’ άσπρα; ρώτησε ό Κούλντ.
—Τήν επομένη τής άνακαλύψεως αυτού 

τού πτώματος! άπάντησε ό σερίφης.
Οί βλεφαρίδες τού Κούλντ τρεμούλια- 

σαν. Έπειτα έβγαλε τό σημειωματάριό 
του, τό ξεφύλλισε κι’ έρριξε μιά ματιά στη 
σελίδα πού είχε σημειώσει τό σημείο πού 
είχε βρεθή τό πτώμα τής άγνωστης. Έ ρ- 
ριξε μιά ματιά καί μετά ζήτησε άπο τον 
σερίφη νά τού σημειώση σ’ ένα χαρτί τά 
σημεία όπου οί τρεις χήρες είχαν τίς έπαύ- 
λεις τους.

Ό  Ρέξ Στέϊπλς, μέ κάποια άπορία 
τράβηξε τρεις ίδιες γραμμές καί σχημάτισε 
τρίγωνο. Οί τρεις άνδρες κύτταζαν τώρα 
σαστισμένοι τό σημείο πού είχε βρεθή τό 
πτώμα. Τό σημείο αυτό βρισκόταν άκρι- 
βώς στο κέντρο τού τριγώνου, πού σχημά
τιζαν οί τρεις έπαύλεις.

—Περίεργο! μουρμούρισε 6 σερίφης.
—’Ό χι καί τόσο, κούνησε τό κεφάλι 

του ό Κούλντ, κυττάζοντας τούς δυο άν
δρες. Πρέπει νά πάω νά κάνω μιά έπίσκε- 
ψι σ’ αύτές τίς τρεις νεαρές χήρες. Θ’ άρ- 
χίσω άπό τήν Άντερσον.

ΣΙΛΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ δέχτηκε τον 
επιθεωρητή Κούλντ στο σαλόνι της. 
Ό  επιθεωρητής μπήκε αμέσως στο 

θέμα πού τόν ένδιέφερε.

—Γιατί φορέσατε άσπρα έδώ καί πέντε 
ημέρες; τή ρώτησε.

—Γιατί νά συνεχίσω νά φορώ μαύρα; 
άνασήκωσε άδιάφορα τούς ώμους της έκεί-
νη· ,  ,  ,—Μά τά μαύρα τά φορέσατε τρία χρό
νια. Γιατί;

Ή  Σίλλα Άντερσον τόν κύτταξε γιά 
μερικές στιγμές σιωπηλή, κι’ έπειτα άρ
χισε νά μιλά μέ σιγανή φωνή. Μά εκείνα 
πού τού έλεγε, δέν ήσαν άγνωστα στον έπι- 
θεωρητή. Τό πώς είχε σκοτωθεί 6 άνδρας 
της μαζί μέ τούς δυο συνεταίρους του άπό 
τούς έξαγριωμένους γεωργούς, τό ήξερε 
άπό τόν ύπαστυνόμο Κάρ.

—Καμμιά άπό τίς τρεις μας, ούτε ή 
Κεκιλία, ούτε ή Μάρθα, ούτε έγώ, δέν πι
στέψαμε γιά τήν καταστροφή τής τραπέ- 
ζης, κατέληξε έκείνη. 'Ορκιστήκαμε λοιπόν 
ότι, θά φοράμε μαύρα έως ότου νά βρεθή 
ό πραγματικός ύπεύθυνος τής καταστρο
φής καί τιμωρηθή.

—Λοιπόν; Μήπως . . . έδώ καί πέντε 
ήμέρες ό πραγματικός ύπεύθυνος έτιμω- 
ρήθη; ρώτησε ό Κούλντ.

—Ναι. Αυτό ήταν τό θέλημα τού Θεού, 
ψιθύρισε ή κυρία Άντερσον.

Τά μάτια τού έπιθεωρητοΰ στένεψαν.
—Μήπως ήταν μιά γυναίκα . . .; ρώ

τησε.
—Ναί . . .
—Μήπως . . . αύτή ή άγνωστη πού 

βρέθηκε κοντά στις βίλλες σας;
—Ναί, αύτή ήταν.
Ή  καρδιά τού έπιθωρητοϋ χτύπησε δυ 

νατά.
—Ξέρετε τ ’ όνομά της; . . . Ποια εί

ναι; ρώτησε.
Ή  κυρία Άντερσον κούνησε άρνητικά 

τό κεφάλι της.
—Ό χ ι. Καμμιά άπό τίς τρεις μας δέν 

ξέρει τ ’ όνομά της, είπε. Αύτό δέν μάς 
άφορά, άλλωστε. Μάς άρκεϊ ότι ή Θεία 
Πρόνοια τιμώρησε τήν υπαίτιο τοϋ θανά
του τών συζύγων μας.

—Κ αί. . . πώς μπορείτε νά ξέρετε 
ότι αύτή είναι ή ύπεύθυνος, άφοϋ δέν ξέ
ρετε ποιά είναι;

—Ξέραμε ότι έπρόκειτο γιά μιά γυναί
κα, εξήγησε ή κυρία Άντερσον. Ό  σύ
ζυγός μου, λίγες ήμέρες πρό τής κατα
στροφής, μοΰ μίλησε γιά μιά γυναίκα, 
μιά μεγάλη έπιχειρηματία τού Λός Ά ν 
τζελες, πού τούς είχε προτείνει ένα συνε
ταιρισμό γιά ορυχεία ουρανίου. Δέν μοΰ 
είπε τό όνομά της. Αύτά τά είπαμε στήν

άνάκρισι, τήν εποχή έκείνη, άλλά κανείς 
δέν ανακάλυψε ποιά ήταν ή μυστηριώδης 
έκείνη γυναίκα πού προκάλεσε τήν κατα- 

. στροφή τής τραπέζης καί τόν θάνατο τών 
άγαπημένων μας.

—Δέν μοΰ είπατε, όμως, πώς ξέρετε, 
ότι ή γυναίκα πού βρέθηκε νεκρή, είναι 
έκείνη πού εύθύνεται καί γιά ’τήν κατα
στροφή, παρετήρησε ό επιθεωρητής.

Ή  κυρία Άντερσον σηκώθηκε καί 
πήγε στο γραφείο της. Άνοιξε τό Σουμέν 
καί πήρε ένα φάκελλο, πού τόν έδωσε στον 
έπιθεωρητή.

—Τό έλαβα πρό δεκαπέντε ήμερών, 
είπε. Κάποιος τό έρριξε στο γραμματο
κιβώτιο πού είναι κρεμασμένο στήν καγ- 
κελόπορτα τού κήπου μου. Τό ίδιο γράμμα 
έλαβαν καί οί φίλες μου.

Ό  Κούλντ άνοιξε τόν φάκελλο καί 
έβγαλε ένα γράμμα. Τό ξεδίπλωσε καί 
διάβασε:

«Ή  γυναίκα πού κατέστρεψε τόν 
σύζυγό σας, κατέστρεψε κι’ εμένα. 
’Εντός τών ήμερών θά πληροφορη- 
θήτε τόν θάνατό της. Εκδικούμαι 
καί γιά σάς κυρία μου ! Τό πτώμα αύ- 
τής τής γυναίκας θά βρεθή σέ άπό- 
στασι πεντακοσίων μέτρων άπό τήν 
έπαυλί σας. Ό  ’Εκδικητής».

Τό σημείωμα τό είχαν συντάξει σέ 
γράμματα κομμένα άπό εφημερίδα καί 
κολλημένα πάνω σέ χαρτί.

—Ό  ’Εκδικητής! ψιθύρισε ό Κούλντ. 
Περίεργο . . . Kt’ έτσι, λοιπόν, βγάλατε 
τό πένθος, πιστεύοντας έναν άγνωστο, ότι 
τό πτώμα δίχως όνομα, πού βρέθηκε πεν
τακόσια μέτρα άπό τήν έπαυλί σας, ήταν 
τό άτομο πού ζητούσατε. ’Αλλά, πώς μπο
ρείτε νά είσθε βέβαιες, ότι πρόκειται γιά 
τήν γυναίκα πού άνέφερε κάποτε ό σύ
ζυγός σας;

—Γιατί νά μήν πρόκειται γ ι’ αύτήν; 
άνασήκωσε τούς ώμους της έκείνη.

«Πράγματι, γιατί;» σκέφτηκε ό 
Κούλντ κι’ έφυγε άπό τήν έπαυλί, γιά νά 
πάη νά βρή τή δεύτερη χήρα.

Ή  κυρία Μπλάνκ τού διηγήθηκε τήν 
ίδια ιστορία. Τήν ίδια ιστορία τοϋ διηγή
θηκε καί ή κυρία Στήουαρτ, ή τρίτη χήρα.

Ό  επιθεωρητής Κούλντ γύρισε στο 
ξενοδοχείο του γεμάτος ερωτηματικά. 
Ή π ιε ένα δυνατό καφέ καί έμεινε όλη τή 
νύχτα άϋπνος. Τό μολύβι του όλο καί σχη
μάτιζε σχήματα, άριθμούς, ψηφία, έτσι 
στήν τύχη, πάνω στις λευκές σελίδες τοϋ 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 366)
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ΑΠΟ ΤΗΝ «ΔΡΑΣΙΝ» ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΟ ΣΜ Ο Υ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΠΝ 

ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
Λαθρέμπορος ναρκωτικών

ΩΡΑ 6.30 μ.μ. τής 13-2-76 έφθασε από 
τήν Κων/πολη στό άεροδρόμιο τού Ελλη
νικού ό ’Αντώνιος Χαριτάκης, έτών 26 ναυ
τικός. Άπό τήν έρευνα πού έγινε στις απο
σκευές του, δεδομένου ότι άπό τήν πρώτη 
στιγμή φάνηκε ύποπτος, βρέθηκαν 2 κιλά 
καί 300 γραμμάρια χασίς σέ πλάκες. Τό 
ναρκωτικό είχε άποκρυβή στή βαλίτσα, 
πού διέθετε γιά τό σκοπό αύτό δύο πάτους.

Νέοι στον «αργό θάνατο»
ΔΥΟ νέες κοπέλλες, ή Ί. Ν. Τ. 18 έτών 

καί ή Κων/να X. Παραστατίδου 21 έτών, 
συνελήφθησαν τή στιγμή πού εύρίσκον- 
το στό φαρμακείο τού κ. Ν. Νικολοπού- 
λου, έπί τών όδών Φιλότιμου - Λαζαράτων 
στήν Κυψέλη. Τή διάρρηξι έκανε άγνω
στος «φίλος» τους, πού κρατούσε «τσί
λιες» καί διέφυγε όταν άντελήφθη τούς ά- 
στυνομικούς. Ό  σκοπός τής διαρρήξεως 
ήταν ή έξασφάλισις ναρκωτικών.

ΣΤΗΝ όδό Φωκίωνος Νέγρη, γνωρίστη
καν δύο μαθηταί 16 έτών μέ ένα 22ετή. Ό  
τελευταίος τούς έπεισε νά έπισκεφθούν 
τό σπίτι του, όπου τούς προσέφερε βαρβι- 
τουρικά. Λίγες ήμέρες άργότερα έκάπνι- 
σαν χασίς καί στό τέλος Έλ-Ές-Ντί. Ό  
προμηθευτής είπε, ότι τά ναρκωτικά έφερε 
άπό τό εξωτερικό.

’Ανήλικοι διαρρήκτες
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ οί: Στ. Μ. Κουκιανά- 
κης 22 έτών, Β. Σ. Γ. 18 έτών, καί Σπ. 1. 
Σερεμέτης 22 έτών γιατί έκαναν 20 διαρ
ρήξεις καταστημάτων.

Μεταξύ τών άλλων διέρρηξαν τό κοσμη
ματοπωλείο τού Χρ. Χριστοφίδη, στήν 
όδό Κολοκοτρώνη 20 καί έκλεψαν 85 ρο
λόγια άξίας 150.000 δρχ. Στά χέρια τους 
βρέθηκαν τά 26.

Οί τρεις διαρρήκτες είχαν ειδικότητα νά 
σπάνε τά λουκέττα στις προθήκες τών κα
ταστημάτων. Μ’ αύτή τή μέθοδο άνοιξαν 
τό κατάστημα καλλυντικών τού Γ. Παρέν- 
τη, στήν όδό Περικλέους 25, τά καταστή
ματα άνδρικών ειδών στάς όδούς Γλάδ- 
στωνος 6. Πανεπιστημίου 60, Λυκούργου 
10, Αιόλου 87 καί 93. 'Αγίου Κωνσταντί
νου 20 κ.ά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ό Κουκιανά- 
κης, πού ήταν καί άρχηγός τής σπείρας, 
παρουσιάσθη ώς Χαλκιαδάκης, χωρίς ό
μως νά καταφέρη ώς τό τέλος νά διατηρή- 
ση τήν «άνωνυμία» του.

Άπατεώνος κατορθώματα
ΕΝΕΔΡΑ έστησε ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών 

μέσα στό ύποκατάστημα τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης, στήν πλατεία Γκύζη. Συνελή- 
φθη ό «πελάτης» πού έξαργύρωνε έπιταγή
100.000 δρχ.

Πρόκειται γιά τόν σεσημασμένο κακο
ποιό Νικ. Γ. Μπόρτζη 30 έτών (Πορτα- 
ριάς 23-25), πού κατηγορείται γιά δύο 
κλοπές, δύο άπάτες, δύο πλαστοπροσω- 
πείες καί δύο υπεξαιρέσεις.

Πιό συγκεκριμένα ό Μπόρτζης:
Στις 25 Σεπτεμβρίου μπήκε άπό τό πα

ράθυρο στήν οινοποιία τού Στ. Γκίκα, στή 
λεωφόρο Βουλιαγμένης 178. Έκλεψε μιά 
έπιταγή τών 84.800 δρχ. Στό μεταξύ είχε 
κλέψει άπό μάντρα οικοδομών, στήν 'Η- 
λιούπολι καί τήν ταυτότητα τού Δημ. Ζα- 
φειρούδη. Τήν άλλη μέρα, στις 26 Σεπτεμ

βρίου, ό δράστης πήγε στήν 'Αγία Παρα
σκευή καί στό έκεϊ ύποκατάστημα τής 
’Εμπορικής Τραπέζης καί έξαργύρωσε τήν 
κλεμμένη έπιταγή μέ τήν κλεμμένη ταυ
τότητα!

Στις 9 ’Ιανουάριου ό δράστης διέρρηξε 
τήν οινοποιία τού Π. ’Αναστασίου, στήν 
Παλλήνη ’Αττικής. "Εκλεψε ολόκληρο 
τό χρηματοκιβώτιο, βάρους 40 κιλών,πού 
περιείχε γραμμάτια κι’ έγγραφα. ’Από ένα 
συρτάρι έκλεψε δύο έπιταγές τών 100.000 
δρχ. ή κάθε μιά.

Ο Μπόρτζης είχε κλέψει στό Ρυθμιστι
κό Κέντρο τήν ταυτότητα τού Νικ. Κα- 
τσιάνου, πού νοσηλευόταν εκεί. Έτσι μέ 
τήν ταυτότητα τού Κατσιάνου πήγε στό 
ύποκατάστημα τής Εμπορικής Τραπέζης, 
στήν λεωφόρο ’Αλεξάνδρας καί έξαργύ
ρωσε τήν μιά έπιταγή τών 100.000 δρχ.

Είχε όμως στήν τσέπη του ό δράστης 
καί τήν άλλη έπιταγή τών 100.000 δρχ. Καί 
ήθελε νά τήν έξαργυρώση. Πήγε χθές στό 
ύποκατάστημα τής ’Εμπορικής Τραπέζης 
στήν πλατεία Γκύζη, γιά νά έξαργυρώση 
τήν έπιταγή καί νά είσπράξη τις 100.000 
δρχ., άλλά συνελήφθη

'Υποψήφιοι ληστές

ΔΥΟ νεαροί, υποψήφιοι. ..  λησταί συνε
λήφθησαν στόν Πειραιά, ένώ έπερίμεναν 
τό παρ’ ολίγον θύμα τους μ’ ένα περίστρο
φο καί καμουφλαρισμένοι μέ δυό μάσκες, 
άπό νάϋλον σακκοϋλες. Πρόκειται γιά 
τόν Κων. Σιώτο, 26 έτών, άπό τά Ιωάν
νινα καί τόν Δ. Π. 18 έτών, άπό τό Πουρ
νάρι τού Δομοκοϋ, οί όποιοι είχαν σκοπό 
νά έξασφαλίσουν ένα ικανό, χρηματικόν 
ποσόν, ώστε νά μπορέσουν νά ταξιδεύ- 
σουν μέχρι τήν ’Αφρική, όπου έπίστευαν
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ότι ένας αληθινός παράδεισος τούς περί- 
μενε έκεΐ.

Οι δύο νεαροί καί αδέξιοι κακοποιοί 
συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω τήν νύκτα 
τής Τετάρτης πρός Πέμπτη 5-2-76, σέ μία 
από τάς έφόδους τής αστυνομίας.

Τήν 1.45' μετά τά μεσάνυχτα, ή όμάδα, ή 
όποια ένέδρευε στήν περιοχή Χατζηκυ- 
ριακείου, έπεσήμανε δύο ύποπτα άτομα, 
πού παρακολουθούσαν ένα σπίτι τής όδοϋ 
Σοφοκλέους. ’Αμέσως, οί δύο ύποπτοι έκυ- 
κλώθησαν άπό τά άστυνομικά όργανα. 
Έπηκολούθησε σωματική έρευνα των δύο 
υπόπτων, ή όποια άπεκάλυψε: ένα περί
στροφο «Λάγκερ» των έπτά σφαιρών, πέν
τε καινούργια φυσίγγια καί δύο μάσκες 
άπό νάύλον, κρυμμένες μέσα στά ρούχα 
τού Σιώτου.

Στά γραφεία τής Γενικής ’Ασφαλείας, 
όπου ώδηγήθησαν άμέσως οί δύο συλλη- 
φθέντες ώμολόγησαν ότι είχαν σχεδιάσει 
τήν ληστεία τού κ. Σ. Ρούσσου, 44 έτών, 
κατοίκου Άθηνάς 31 τής Καλλιπόλεως. 
Έκεΐ μετέβησαν οί δύο νεαροί καί άνέμε- 
ναν τήν έπιστροφή τού Ρούσσου, ό όποιος, 
όμως, μέχρι τά μεσάνυκτα δέν είχε έμφα- 
νισθή. 'Ετσι, οί παρ’ ολίγον λησταί άπε- 
φάσισαν νά άλλάξουν.. .  θύμα. Έπσευσαν 
στήν όδό Σοφοκλέους 31, όπου είχαν έπι- 
σημάνει ένα πολυτελές αύτοκίνητο, τό 
όποιον άνήκει στόν κ. I. Ρενιέρη 23 έτών 
καί ό όποιος ήδη εύρίσκετο στό σπίτι του. 
Τό σχέδιόν τους ήτο νά άκινητοποιοϋσαν 
τόν Ρενιέρη, όταν θά έβγαινε άπό τό αυ
τοκίνητό του, άλλά ό ιδιοκτήτης τού ά- 
μαξιού, εύρίσκετο ήδη στό σπίτι του.

Έν τώ μεταξύ, είχαν έπισημανθή οί κι
νήσεις τους άπό τούς άστυνομικούς, οί ό
ποιοι έδρασαν έγκαίρως καί συνέλαβαν 
τούς δύο νεαρούς κακοποιούς.

Κατά τό παρελθόν ό Σιώτος καί ό Π. 
είχαν διαπράξει διάφορες μικροκλοπές 
καί ή άστυνομία γνώριζε τό ποιόν τους. 
Ό  είσαγγελεύς, στόν όποιον είχαν παρα- 
πεμφθή, τούς είχεν άφήσει ελευθέρους. 
Έτσι, ό Πετοζής πήγε στό χωριό του, βρή
κε ένα περίστροφο, τό έφερε στό Ρέντη 
καί τό έκρυψε. Ή  «δύναμις» τού όπλου έ- 
φούντωσε τά μυαλά τών δύο νεαρών μέ 
άποτέλεσμα νά τούς όδηγήση μέχρι τήν 
ληστεία. Συνεννοήθηκαν — έμεναν μαζί 
μέσα στήν λαχαναγορά — καί άπεφάσι- 
σαν...

Ή  σ υμ μ ορ ία  του έ τ ο υ ς  2000

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ άνακούφισι ακούσε ή 
κοινή γνώμη τήν έπιτυχία τής Ύποδ/νσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ή όποια κα- 
τώρθωσε νά «βάλη στό χέρι» συμμορία έ- 
πικινδύνων διαρρηκτών, πού είχαν στήν 
κυριολεξία άναστατώσει τήν ’Αθήνα. Ό 
λος ό ημερήσιος ’Αθηναϊκός τύπος έσχο- 
λίασε εύμενέστατα τό γεγονός καί τό άπέ- 
δωσε στήν έργατικότητα καί τήν άκάμα- 
το προσπάθεια όλων τών άστυνομικών νά 
πατάξουν τό έγκλημα. ’Από τή «ΒΡΑΔΥ- 
ΝΗ» άναδημοσιεύουμε τό άκόλουθο ρε
πορτάζ τού άστυνομικοΰ συντάκτη κ. Ή - 
λία Μαλάτου. Γράφει ό κ. Μαλάτος:

ΣΥΜΜΟΡΙΑ τού έτους 2000 είχαν βα- 
πτίσει οί έπτά κακοποιοί τήν σπείρα τους, 
πού μέσα σέ μερικούς μήνες είχαν άρπά- 
ξει είδη άξίας 13.108.000 δρχ. καί μετρη
τά γύρω στό ένα έκατομμύριο. Διέθεταν 
όλόκληρο δίκτυο πληροφοριών καί «κτυ- 
πούσαν» έκεΐ πού έγνώριζαν ότι ύπάρχει 
«ψαχνό». ’Αρκεί νά σημειωθή ότι σέ μιά 
καί μόνη διάρρηξι ή λεία τους άνήλθε στά 
6.000.000 δραχμές.

Εις τήν άπέναντι σελίδα: Κων/να Παρα- 
στρατίδου. Μαζ'ι μέ την ανήλικη Ι.Ν.Τ. 
θέλησαν νά «δοκιμάσουν» τόν «μαγικό» 
κόσμο τών ναρκωτικών. ’Επάνω: "Ενας 
Ανυπολογίστου άξίας θησαυρός. Δεκάδες 
χρυσά βραχιόλ,ια, σκουλαρίκια, περιδέ
ραια, ωρολόγια, αναπτήρες κλπ., μερικά 
άπό τά κλαπέντα υπό τον Παναγ. Τρι- 
καλιάρη, τών όποιων ή συνολική αξία 

έφθανε τά 2.100.000 δρχ.

Στά χέρια τους έπεσε ένα μπριγιάν, άξίας
1.000 χρυσών λιρών, πού τό πούλησαν 
μόνο 160.000 δρχ. Ευτυχώς τό κόσμημα 
αύτό έπανήλθε στόν ιδιοκτήτη του!

Οί δράστες είναι αύτοί πού διέρρηξαν 
καί τό διαμέρισμα τής άδελφής τού ’Ωνά
ση κ. Καλλιρρόης χήρας Γερ. Πατρονι
κόλα, στήν όδό Ρηγίλλης 12. Οί γούνες, 
πού είχαν κλέψει, βρέθηκαν κι αύτές.

Καί οί 7 διαρρήκτες έκαμαν τήν γνωρι
μία τους — πού άλλού — σ’ ένα νυκτερινό 
κέντρο τής Πλάκας πέρυσι τήν άνοιξι. 
Ώργάνωσαν συμμορία, άφοϋ μεταξύ αυ
τών ήσαν καί δυό σεσημασμένοι κακοποι
οί, μέ άρχηγό ένα έπιχειρηματία κέντρου 
πάλι τής Πλάκας!

Στόχος τους θά ήσαν τά διαμερίσματα 
καί κυρίως ρετιρέ πλουσίων ένοικων καί 
τρόπος ένεργείας ή κλασσική διάρρηξι 
τής πόρτας τού σπιτιού. Έτσι πήραν σι
δερένιους λοστούς, κατσαβίδια καί γάντια 
καί άπό τόν τηλεφωνικό κατάλογο έση- 
μείωσαν τά θύματά τους. Δέν δροΰσαν όλοι 
μαζί, συνήθως έπήγαιναν άνά τρεις ένώ 
πάντοτε ό ένας έχρησιμοποιεΐτο ώς «τσι
λιαδόρος». Ό  τελευταίος αυτός έφρόντιζε 
νά έχη τήν πόρτα τής πολυκατοικίας άνοι-
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κτή βάζοντας ένα μανταλάκι ή ένα ξυλάκι 
γιά νά μή κλεινή!

Καί οί έπτά κακοποιοί συνελήφθησαν 
από άστυνομικούς τής Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών μέσα σ’ ενα 24ωρο. Ώμολόγησαν 
24 διαρρήξεις καί άπεκάλυψαν άλλους 
έπτά κλεπταποδόχους. Ά ς  σημειωθή ότι 
ένας άπό τούς διαρρήκτες χρησιμοποιούσε 
καί τόν πατέρα του ώς κλεπταποδόχο!

Οί δράστες είναι οί: Κων. Χρ. Κορκόλης 
έτών 22, έπιχειρηματίας μπαρ τής Πλάκας 
κι άρχηγός τής συμμορίας, Κων. I. Κα- 
στρινάκης, έτών 41, όδηγός, σεσημασμέ
νος κακοποιός, Παν. Ε. Άγγελιουδάκης, 
έτών 28, άνεργος, Έμμ. Γ. Δαρκαδάκης, 
έτών 21, άνεργος, Νικηφόρος Σ. Βουρά- 
κης, έτών 21, σπουδαστής, Φανούριος Δ. 
Άθανασόπουλος, έτών 22, άνεργος, σεση
μασμένος γιά χρήσι ναρκωτικών καί Κων. 
Γ. Μανιουδάκης, έτών 27, άνεργος.

Οί ίδιοι ώμολόγησαν ότι έκαμαν τις έ- 
ξής διαρρήξεις στά διαμερίσματα τών κ.κ.: 
Χαρ. I. Καραγεωργοποΰλου (Πρατίνου 85) 
κι έκλεψαν τιμαλφή άξίας 300.000 δρχ., 
Όλγας Γ. Παπαχρήστου (Φωκυλίδου 20) 
καί πήραν τιμαλφή άξίας 100.000 δρχ., Δ. 
Κ. Κρίτσα (Άλκμάνους 6) καί έκλεψαν τι
μαλφή άξίας 2.000.000 δρχ., Κων. Α. Ίσα- 
ακίδη (Βαλαωρίτου 4) κι άφήρεσαν 10.000 
δρχ. 70 χάρτινες λίρες ’Αγγλίας καί τι
μαλφή άξίας 5.500.000 δρχ. Περ. Ν. Ξαν- 
θάκη (λεωφ. ’Αλεξάνδρας 3) κι άφήρεσαν
40.000 δρχ., 400 δολλάρια, 30 χρυσές λίρες 
καί τιμαλφή άξίας 30.000 δρχ., Βαρβάρας 
συζ. Όρ. Κολοκοτρώνη (’Αλωπεκής 34) 
καί πήραν τιμαλφή άξίας 10.000 δρχ. Ό λ 
γας συζ. Λέων. Δημάκου (’Αλωπεκής 34) 
καί πήραν 30.000 δρχ., 6 χρυσές λίρες καί 
τιμαλφή άξίας 300.000 δρχ. Καρόλου Α. 
Φιξ (Δεινοκράτους 55) κι άφήρεσαν τιμαλ
φή άξίας 300.000 δρχ., Βύρ. Σ. Πλατωνίδη 
(Καψάλη 6) κι έκλεψαν τιμαλφή άξίας
300.000 δρχ. Νικ. Γ. Παπακώστα (Πρα
τίνου 92) κι άφήρεσαν 5.900 δρχ., 10 δολ
λάρια, 2 χρυσές λίρες καί τιμαλφή άξίας
80.000 δρχ. Εύθ. Λ. Κωλέττη (Μεγίστης 1) 
κι άφήρεσαν 15.500 δρχ., 8 χρυσές λίρες 
καί τιμαλφή άξίας 500.000 δρχ., Κων. Κ. 
Βερεκέτη (Σεμιτέλου 7) κι άφήρεσαν

Νικόλας Μπόρτζης, σεσημασμένος απα
τεώνας και διαρρήκτης. Προσπάθησε νά 
έξαργυρώση σέ τράπεζα κλεμένη επιτα
γή, άλλα συνελήψθη άπό τους ένεδρενον- 

τες άστυνομικούς.

24.500 δρχ., 3 χρυσές λίρες καί τιμαλφή 
άξίας 300.000 δρχ., Ευαγγελίας Α. Άδα- 
μοπούλου ('Αλμωπείας 4) καί πήραν τιμαλ
φή άξίας 100.000 δρχ., Ν.Θ. Φιλάρετου 
(Χάριτος 44) καί πήραν 30.000 δρχ. καί 
τιμαλφή άξίας 30.000 δρχ., Γρηγ. Ε. Στα- 
θάκη (Βασ. Σοφίας 65) κι έκλεψαν τιμαλ
φή άξίας 100.000 δρχ. Κων. Ν. Κλαδά 
(Βουκουρεστίου 35) καί άφήρεσαν 38.000 
δρχ. καί τιμαλφή άξίας 75.000 δρχ., Φανής 
Ε. Λαμπαδάριου (Δεινοκράτους 32) καί 
πήραν 85 χρυσές λίρες καί τιμαλφή άξίας
350.000 δρχ. Ίω. Κ. Ίωαννίδη (Άρδηττοΰ 
30) καί έκλεψαν τιμαλφή άξίας 1.000.000 
δρχ., Λίλιας συζ. Α. Βούλγαρη (Βουλιαγ
μένης 55) καί έκλεψαν τιμαλφή άξίας
240.000 δρχ., Πάρη Α. Σαργολόγου (Βασ. 
Σοφίας 104) καί άρπαξαν 13.000 δρχ. καί 
τιμαλφή άξίας 353.000 δρχ., Όλγας χήρας 
Η. Λαγάκου (Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 205) 
καί άφήρεσαν τιμαλφή άξίας 40.000 δρχ. 
καί τής Καλλιρρόης χήρα Γερ. Πατρονι
κόλα (Ρηγίλλης 12) καί έκλεψαν 35.000 
δρχ., γούνες καί τιμαλφή άξίας 1.100.000 
δρχ.

"Εκαμαν καί δυό άπόπειρες διαρρήξεως 
στά διαμερίσματα τού κ. Άθ. Κ. Κωσταρά 
(Θέμελη 2) καί τής κ. Μιρέλας συζ. Άλ. 
Κυρίτση (Μαιάνδρου 11).

Ό λα  τά τιμαλφή τά πωλοΰσαν στούς 
κλεπταποδόχους μέ τό κιλό! Καί νά ση
μειωθή ότι οί κλεπταποδόχοι δέν είναι τυ
χαίοι. ’Από τούς έπτά οί 5 έχουν έργαστή- 
ριο χρυσοχοΐας, ό ένας είναι υπάλληλος 
χρυσοχοείου καί ό έβδομος είναι έπιχει- 
ρηματίας. Στά χέρια τους βρέθηκαν πολλά 
άπό τά κλεμμένα χρυσαφικά όπως τό μπρι- 
γιάν τού κ. Ίσαακίδη.

Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός ότι 
τρεις άπό τούς διαρρήκτες αύτούς όταν 
μπήκαν στό διαμέρισμα τής κ. Πατρονι
κόλα δέν άναψαν φώτα. Ό  ένας ήτο στήν 
πόρτα κι οί άλλοι δυό έψαχναν. Σέ μιά στι
γμή, όπως έψαχναν στό σκοτάδι, συναντή
θηκαν οί δυό διαρρήκτες σ’ ένα δωμάτιο. 
Τό διαμέρισμα είναι μεγάλο κι οί κακο
ποιοί τά είχαν χάσει! Τότε ένόμισαν ότι 
έπεσαν πάνω σέ ένοικο καί σήκωσαν τούς 
λοστούς γιά νά χτυπήσουν! Άπό τις φω
νές τους άνεγνώρισε ό ένας τόν άλλον κι 
έτσι δέν άλληλοεξοντώθηκαν!

Μετά τήν διάρρηξι στό διαμέρισμα τού 
κ. Ίωαννίδη (Άρδηττοΰ 30) κατέβηκαν 
μέ τόν άνελκυστήρα καί σταμάτησαν στόν 
α’ όροφο γιά νά βγοΰν άπό τήν πολυκατοι
κία άπό τις σκάλες. Ακόυσαν όμιλίες στήν 
είσοδο καί σταμάτησαν. Σέ λίγο μέ τόν 
άνελκυστήρα άνέβηκαν τά άτομα πού ήσαν 
στήν είσοδο. Καί μεταξύ αυτών ήτο καί 
τό θύμα, ό κ. Ίωαννίδης, πού μόλις έφθασε 
μπροστά στήν πόρτα τού διαμερίσματος 
του διεπίστωσε τήν κλοπή, ένώ οί διαρρή
κτες έφευγαν άπό τήν πολυκατοικία. Ά ν, 
δηλαδή, οί κακοποιοί δέν σταματούσαν 
τόν άνελκυστήρα στόν α' όροφο θά .. .  έ
πεφταν πάνω στόν ένοικο.

Τά κλοπιμαία άπό τό διαμέρισμα τού κ. 
Κρίτσα (Άλκμάνους 6) τά έφόρτωσαν οί 
κακοποιοί σ’ αυτοκίνητο μπροστά σέ πολ
λά άτομα πού τούς έβλεπαν, άλλά ένόμι-

ζαν ότι κάποιος άπό τήν πολυκατοικία με
ταφέρει τά άσημικά του κι άλλα είδη!

Άπό τήν δρασι τών κακοποιών αύτών 
άποδεικνύεται πόσο μεγάλη είναι ή έπι- 
τυχία τών άστυνομικών τής Γενικής Α 
σφαλείας Αθηνών.»

Σχετικώς μέ τήν άνακάλυψιν καί σύλλη- 
ψιν τών δραστών άπό τήν Αστυνομικήν 
Δ/νσιν Αθηνών έξεδόθη καί άνακοίνωσις 
στήν όποια τονίζονται μεταξύ τών άλλων 
καί τά έξής:

«Ή  Αστυνομική Διεύθυνσις Αθηνών 
άσκεΐ συνεχή καί έντονον, προληπτικόν 
καί κατασταλτικόν έλεγχον, διά τήν πά- 
ταξιν τών κατά τής περιουσίας έγκλημά- 
των. Τ’ άποτελέσματα τής προληπτικής 
άστυνομεύσεως καθίστανται καθημερινώς 
γνωστά διά τών μέσων ένημερώσεως.

Ό σον άφορα τήν καταστολήν τής δρα- 
στηριότητος τών διαρρηκτών καί λοιπών, 
κλεπτών, ή Αστυνομία τών Αθηνών, πέ
ραν τών προηγουμένων έπιτυχιών της, 
εύρίσκεται ήδη εις θέσιν ν’ άναγγείλη ότι 
κατά τάς τελευταία ημέρας έθεσε τέρμα 
εις τήν δραστηριότητα μιας πολυμελούς 
σπείρας θρασυτάτων κακοποιών.

Συγκεκριμένως, ή Ύποδ/νσις Γενικής

Σπϋρος Σερεμέτης. Μαζ'ι μέ τόν Στ. Κον- 
κιανάκη καί τόν ανήλικο Β.Γ. διέρρηξαν 
10 καταστήματα ατό κέντρο τών 'Αθηνών.

Ασφαλείας, έν συνεργασία μετά τών λοι
πών Υπηρεσιών τής Διευθύνσεως Α θη
νών, έπεσήμανεν όμάδα, νέων κυρίως 
άτόμων, τά όποια έκινοΰντο καί διήγον 
ύπόπτως. Ή  συστηματική παρακολούθη
σή  τούτων ώδήγησεν εις τήν άναμφισβή- 
τητον διαπίστωσιν ότι τά άτομα αύτά ήσαν 
οί δράσται μεγάλου άριθμού κλοπών, δια- 
πραχθεισών κατά τό παρελθόν έτος καί 
τόν λήγοντα ’Ιανουάριον έ.έ.

Κατόπιν αυτού, διά κεραυνοβόλου ένερ- 
γείας, συνελήφθησαν άπαντες, οϊτινες, 
μετά τής κατ’ αυτών σχηματισθείσης δι
κογραφίας, θ’ άποσταλοΰν εις τήν Εισαγ
γελίαν.

Έπ’ εύκαιρία, ή Αστυνομική Διεύθυν- 
σις Αθηνών, παρέχει τήν διαβεβαίωσιν 
ότι καταβάλλει καί θά συνέχιση νά κατα- 
βάλλη άοκνους προσπάθειας, διά τήν δια-
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σφάλισιν των πολυτίμων αγαθών των πο
λιτών, ήτοι τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας των.

Παραλλήλως, δμως, παρακαλοΰνται οί 
’Αθηναίοι νά βοηθήσουν τήν ’Αστυνο
μίαν, λαμβάνοντες καί οί ίδιοι τά ένδει- 
κνυόμενα μέτρα προστασίας τών περιου
σιών των.»

"Ενας «πρωτάρης» διαρ
ρήκτης

«ΑΔΥΝΑΜΙΑ» τοΟ «πρωτάρη» κακο
ποιού Παναγιώτη Τρικαλιάρη, έτών 24 
άπό τήν Άνάβρη Καρδίτσης, ήταν τά ρε
τιρέ τών Πολυκατοικιών. Ή  σύλληψίς 
του, έπειτα άπό έντατική κινητοποίησι 
τής Ύποδ/νσεως ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
ύπήρξε, όπως καί γιά τις προηγούμενες

περιπτώσεις μεγάλη έπιτυχία τής προη- 
γουμένης 'Υπηρεσίας. 'Ο Τρικαλιάρης 
άρχισε τή δρασι του πριν ένα χρόνο πε
ρίπου, μέχρι τής 21-2-76, δτε καί συνελή- 
φθη. Οί διαρρήξεις 50 έν συνόλφ τοΟ άπέ- 
φεραν κοσμήματα άξίας 2.100.000 δρχ. 
21 χρυσές λίρες καί 460.750 δρχ. σέ με
τρητά. Τις διαρρήξεις πραγματοποιούσε 
κατά τις ώρες 8-12 τό βράδυ. Όπως χαρα
κτηριστικά έδήλωσε ό Διοικητής τής Γε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Γιαννημά- 
ρας, γιά πρώτη φορά σονελήφθη διαρρή
κτης μέ τόσα πολλά κοσμήματα, τά όποια 
δέν είχε προφθάσει νά έξαργυρώση.

Άπό ένα αυτοκίνητο πού έπίσης διέρρη- 
ξε έκλεψε ένα 38άρι περίστροφο. Ό  κα
κοποιός ένεθυμείτο άκριβώς τό νούμερο 
τού αυτοκινήτου, έτσι ώστε καί δ ιδιοκτή
της νά παραπεμφθή γιά παράνομο όπλο- 
φορία.
Άπό τή συνεχή καί διακριτική παρακο- 
λούθησι προέκυψε, δτι ό Τρικαλιάρης, 
πού σημειωτέον δέν ήταν σεσημασμένος, 
έξόδευε πολλά χρήματα σέ κέντρα μέ συν
τροφιές ώραίων γυναικών. Άπό τά «έσο
δα» τών διαρρήξεων άγόρασε άντί 300.000 
δρχ. καί ένα αυτοκίνητο. Συνελήφθη έξω 
άπό τό έπί τής όδοϋ Σκρά 26 διαμέρισμα, 
δπου καί έμενε. Άπό τήν πρώτη έρευνα 
πού έγινε στό σπίτι του βρέθηκαν 102 δα
κτυλίδια, 32 ρολόγια, 82 βραχιόλια, 21 
άναπτήρες, 8 φωτογραφικές μηχανές, 1 
κινηματογραφική μηχανή, 4 περιδέραια, 
2 τηλεοράσεις, 2 χρηματοκιβώτια, 2 α
ριθμομηχανές, 13 σταυροί, 10 χρυσές 
ταυτότητες καί διάφορα άλλα πολύτιμα 
άντικείμενα. Ό  δράστης ώμολόγησε ό
λες τις διαρρήξεις ένώ τά κλαπέντα άπε- 
δόθησαν στούς παθόντες. Μεταξύ αυ
τών είναι καί οί έξής: Παν. Δ. Κιουρκα- 
τιώτης (Άχαρνών 376) 89.250 δρχ. καί τι
μαλφή άξίας 180.000 δρχ. Στ. Π. Τσιάλας 
(Ίασίου 14) τιμαλφή άξίας 250.000 δρχ. 
Σαλ. I. Μπούρλα (Βασ. Σοφίας 62α) 25.000 
δρχ. καί τιμαλφή 100.000 δρχ., Σωτ. Ν. 
Λιβανοϋ (Δαμάρεως 89) 2.500 δρχ. καί τι
μαλφή άξίας 10.000 δρχ. Δημ. Κ. 'Υφαντή 
(Τιμοθέου 7) 25.000 δρχ. καί τιμαλφή
8.000 δρχ., Δ. Π. Μπαγιώργα (Θεαγένους

’Επάνω: Μερικά ακόμα άπό τά κλοπι
μαία τής μεγάλης «σοδειάς» τον Τρι- 
καλιάρη. Κάτω άριστερά: Ό  Παναγιώτης 
Τρικαλιάρης νέος, άλίά εξαιρετικά επι
κίνδυνος κακοποιός. Κάτω δεξιά: Τό
μπριγιάν τής κ. Πατρονικόλα, άξίας 1.000 
λιρών, τό όποιον άπεκαλνφθη εις χείρας 
τών δραστών, τής έξαρθρωθείσης υπό 

τής ’Ασφαλείας 'Αθηνών σπείρας.

11) 8.500 δρχ. καί τιμαλφή άξίας 61.500 
δρχ. Χαρ. Κ. Χαραλαμπίδης (Βεΐκου 129 - 
131) 5.000 δρχ., Κων. Γ. Άσλάνη (Γεν. 
Κολοκοτρώνη 13-15) τιμαλφή 2.500 δρχ., 
Έλ. Α. Χατζηδάκης (Τσόχα 30) τιμαλφή 
άξίας 100.000 δρχ., Άλ. 1. Κουφοπάνος 
(Τσόχα 30) 10.000 δρχ. 4 χρυσές λίρες καί 
τιμαλφή 2.000 δρχ. Ίω. Κ. Άποστολάκης 
(Βαλτινών 54) 7.000 δρχ. 1 χρυσή λίρα καί
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’Επάνω: Το δακτυλίδι /ιέ το /ιπριγιάν και αλλα τιμαλφή, κατασχεθέντα εις χείρας τής συμμορίας Κορκύλη. 'Ανήκουν εις τί\ν κ. Καλ- 
λ.ιρόην Πατρονικόλα. Έκλάπησαν νπό τής προαναφερθείσης σπείρας κατά την διάρρηξιν τον έπί τής όδοϋ Ρηγίλλης 12 διαμερίσμα
τος της. Κάτω αριστερά: Άθανασόπονλος Φανούριος, ένα μέλος τής σπείρας Κορκύλη. Κάτω δεξιά: Ό  αρχηγός Κορκόλης Κων/νος,

επιχειρηματίας μπάρ εις την Πλάκα.

τιμαλφή 52.000 δρχ., Κων. Ά . Άλεξαν- 
δρόπουλος (Ίμβρου 5) 8.000 δρχ. καί μιά 
γούνα αξίας 60.000 δρχ., Αύρα σύζυγος Β. 
I Ιαπαστυλιανοϋ (Λήμνου 46) 2.000 δρχ. 
καί αντικείμενα 1500 δρχ., Έμμαν. Δ. Βι- 
διρίκης (Κ. Σταυροπούλου 32) 50.000 δρχ. 
καί τιμαλφή 5.000 δρχ., Ίω. Σ. Τριαντα- 
φύλλου (Κυδωνιών 30) 70.000 δρχ. καί τι
μαλφή 80.000 δρχ., Α.Γ. Τόμπρος ('Ομή
ρου 33) 6.500 δρχ. καί τιμαλφή 3.500 δρχ. 
Λοίζα Κ. Τερζή (Βαρβάκη 30-34) 65.000 
δρχ. καί τιμαλφή άξίας 200.000 δρχ., Π. 
I. Ίσλάνης (Λήμνου 21) μιά κινηματογρα
φική μηχανή άξίας 20.000 δρχ. Γ.Α. Περ- 
βανάς (Σπάρτης 7) 70.000 δρχ., Εύσ. Τ. 
Τριανταφυλλίδης (Ξενοφώντος 38) άση- 
μικά άξίας 20.000 δρχ., Αικατερίνη σύζυ
γος Π. Πολυζώη (Βούλγαρη 76-78 Πειραι
ά) κοσμήματα άξίας 30.000 δρχ., Ειρήνη 
Π. Ευαγγελίου (Βασ. Σοφίας 95 Πειραιά)
60.000 δρχ. καί κοσμήματα άξίας 300.000 
δρχ., Σοφία σύζυγος Γ. Σημάτου (Μπό- 
ταση 5 Πειραιά) 3.000 δρχ. καί κοσμήματα 
άξίας 150.000 δρχ., Άντ. Γ. Κουρτέσης 
(Βούλγαρη 76-78 Πειραιά) 9 χρυσές λίρες 
καί τιμαλφή 40.000 δρχ., Γ.Α. Χατζηκυ- 
ριάκος (Βούλγαρη 8 Πειραιά) 15.000 δρχ. 
καί κοσμήματα 50.000 δρχ., Χρ. Α. Γεωρ- 
γαντόπουλος (Γορτυνίας 8-10 Πειραιά)
7.000 δρχ. καί κοσμήματα 3.000 δρχ., Γ.Ι.
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Επάνω: Καί αυτά τά Αντικείμενα προέρχονται από τη συλλογή κλοπιμαίων τον Παναγιώτη Τρικαλιάρη. Ευτυχώς τα πιο πολλά 
άνενρέθησαν καί πάρειΠόθησαν στους κατόχους των. Κάτω Αριστερά: Κων/νος Καστρινάκης, ετών 41, οδηγός, σεσημασμένος κακο
ποιός. «Δραστήριο» μέλος τής «παρέας» Κορκόλη. Κάτω δεξιά: "Ενα Ακόμη μέλος τής ίδιας «παρέας». Ό  Παναγ. Αγγελιουδακης,

ετών 28, άνεργος.

Ίωαννίδης (Κ. Δημητρίου 64, Πειραιά)
2.000 δρχ., Γ.Μ. Δούκας (Βούλγαρη 91, 
Πειραιά) κοσμήματα 8.000 δρχ.

Πρέπει νά σημειωθή, ότι ό θρασύς διαρ
ρήκτης δέν έπαιρνε κανένα σχεδόν προφυ- 
λακτικό μέτρο. Χωρίς προηγουμένως νά 
κάνη άναγνώρισι στά διαμερίσματα, καί 
έφ’ όσον δέν έβλεπε φως, έσπαζε τήν μπαλ- 
κονόπορτα καί έμπαινε στό ρετιρέ.

* **
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ σπείρα νεαρών διαρρη

κτών έξαρθρώθηκε άπό τή Γενική ’Ασφά
λεια Πειραιώς. Οί τρεις νεαροί, ό Π. Μα- 
ρουλάκης 20 έτών, ό Ίω. Κραβαρίτης 20 
έπίσης έτών καί ό άνήλικος Κ.Β. είχαν 
γιά στόχο τους καταστήματα καί περίπτε
ρα τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς. Οί νεα
ροί κακοποιοί παρηκολουθήθησαν μαζί 
μέ άλλους θαμώνες έπί ένα όλόκληρο μήνα 
σέ σφαιριστήρια καί καφετερίες. Τελικώς 
ό Μαρουλάκης καί ό Κραβαρίτης συνε- 
λήφθησαν έπ’ αύτοφώριρ τήν ώρα πού διέρ- 
ρηξαν ένα κατάστημα στήν Καστέλλα.

Ή  «δουλειά» άπέδωσε στούς τρεις
100.000 δρχ. σέ μετρητά καί άντικείμενα 
άξίας 200.000 δρχ. ’Από τά μετρητά σπα- 
τάλησαν τις 96.000, ένώ άπό τά άντικεί- 
μενα τά περισσότερα έπεστράφησαν στούς 
δικαιούχους.

353



Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
#  Ποδοσψαιρικαι συναντήσεις

#  Πυγμαχία

#  Σκοποβολή

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ όμάς τού ’Αρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων, άντα- 
ποκρινομένη είς πρόσκλησιν τοϋ 

«Α.Π.Ο. Αταλάντης» συνηντήθη μετ’ 
αΰτοϋ τήν 15.00 ώραν τής 28/1/1976 
είς τό Δημοτικόν Στάδιον τη; Αταλάντης.

θερμήν υποδοχήν πρός τήν ’Αστυνο
μικήν αποστολήν, έπεφύλαξαν οΐ κά
τοικοι τής πόλεως, οί όποιοι άπό ενωρίς 
είχαν καταλάβει θέσεις εντός τοϋ γηπέ
δου, γιά  νά παρακολουθήσουν τό μάτς.

Τόν αγώνα έτίμησαν διά τήν παρου
σίαν των ό κ. Δήμαρχος ’Αταλάντης καί 
λοιπαί Άρχαί τής Πόλεως.

Νικήτρια άνεδείχθη ή άστυνομική όμάς, 
μέ τό σκορ 5 - 0 .  Αί εισπράξεις διετέθη- 
σαν διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τοϋ 
τοπικού Συλλόγου.

Οϊ ποδοσφαιρισταί μας άπεθεώθησαν 
κυριολεκτικώς τόσον διά τήν πραγμα- 
τοποιηθεϊσαν έξοχον έμφάνισίν των, 
όσον καί διά τό έπιδειχθέν, καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής έκδηλώσεως, άθλητικοϋ καί 
κοινωνικού ήθους των.

Συγχαρητήρια άξίζουν καί είς τους 
παίκτας τής άντνπάλου όμάδος, οί όποιοι 
ήγωνίσθησαν άθλητικώτατα καί συνέ- 
βαλον είς τήν δημιουργίαν ενός ωραίου 
καί καθαρού παιγνιδιού.

Τό εσπέρας ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου παρετέθη

γεύμα, είς τό όποιον παρεκάθησαν ό κ. 
Δήμαρχος καί τά μέλη άμφοτέρων των 
ομάδων.

Έξ άλλου, τήν 15.00 ώραν τής 4/2/76, 
διεξήχθη είς Γύθειον, ό έτερος προγραμ
ματιστείς ποδοσφαιρικός αγών, μεταξύ 
των ομάδων ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΥ - ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ.

Τόν αγώνα παρηκολούθησαν ό κ. Δή
μαρχος Γυθείου, ό Διοικητής τής Δ/σεως 
Χωρ/κής, ανώτεροι άξ/κοί τού Στρατού 
καί πλήθος φιλάθλων.

Ό  άγων διεξήχθη μέσα σ’ ένα θαυμά
σιο Στάδιο, μέ πλήρεις καί συγχρόνους 
εγκαταστάσεις, ποΰ αποτελεί άναμφισ- 
βητήτως κόσμημα διά τήν Περιοχήν.

Ή  άστυνομική όμάς ήτο καλύτερα 
ώς σύνολον καί Ικράτησεν τήν πρωτο
βουλίαν, στό μεγαλύτερο διάστημα τοΰ 
άγώνος.

Οί ποδοσφαιρισταί μας, συνήρπασαν 
τούς φιλάθλους μέ τήν έξοχον έμφάνισίν 
των καί έθεσαν τήν σφραγίδα τής άνω- 
τέρας κλάσεώς των. Κατέκτησαν δέ τήν 
νίκην μέ σκόρ 8 -1  τερμάτων.

Άξιοπρόσεκτον τυγχάνει τό γεγονός, 
ότι οί ποσφαιρισταί τής άντιπάλου άμά- 
δος ήγωνίσθησαν φιλοτίμως καί πέραν 
των δυνατοτήτων των. Παρά τά είς βά
ρος των βαρύ σκόρ έπαιξαν άθλητικώ
τατα διά τής τηρήσεως των κανόνων

τού καλώς άγωνίζεσθαι, καί διεκρίθησαν 
Ιδιαιτέρως. Ή όλη έμφάνισίς της προοιω
νίζει ταχεϊαν άνοδον τής φίλου αντι
πάλου όμάδος. Πλήν όμως ΰπέκυψαν πρό 
τής άνωτερότητος τών ποδοσφαιριστών 
μας. Τούς άξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Ό  ήμερήσιος καί άθλητικός τύπος, 
έσχολίασεν ευμενέστατα τήν άρίστην έμ- 
φάνισιν τής ’Αστυνομικής Όμάδος.

Καί ή λαμπρά αυτή άθλητική έκδήλω- 
σις έκλεισε μέ τό παρατεθέν ύπό τού Διοι
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τό 
έσπέρας γεύμα είς τό όποιον παρεκά
θησαν ό Δ/τής τής Δ/σεως Χωρ/κής Γυ
θείου καί τά μέλη τών δύο ομάδων.

Ό  Πρόεδρος τού Συλλόγου προσφω- 
νών τόν άρχηγόν τής άποστολής Άστυν. 
Δ/ντής β' κ. Σταθαραν Ίωάννην, έξέ- 
φρασε έκ μέρους τών φιλάθλων τάς ευχα
ριστίας των διά τήν αποστολήν τής 
’Αστυνομικής όμάδος. Άπήντησεν ό κ. 
Σταθαρας, όστις μετέφερε τόν χαιρετι
σμόν τού κ. ’Αρχηγού τού Σώματος, άνέ- 
πτυξε τούς ΰπό τής ’Αστυνομίας Πό
λεων έπιδιωκομένους σκοπούς διά τήν 
άθλητικήν ομάδα των είς επαρχίαν καί 
ηύχήθη πρόοδον καί προαγωγήν τής 
όμάδος των είς άνωτέραν κατηγορίαν.

*
Τή 23.2.1976 καί ώραν 20.00, διεξήχθη- 

σαν είς τό κλειστόν γήπεδον ’Αθλοπαι
διών «Α.Ο. Σπόρτιγκ), διεθνείς πυγμαχι
κοί άγώνες μεταξύ έπιλέκτων πυγμάχων 
Ελλάδος - Ρουμανίας.

Είς τούς έν λόγω αγώνας έλαβε μέρος, 
ό έπίλεκτος πυγμάχος μας άστυφύλαξ 
Κακούρης Χρίστος, όστις είς τήν κατη
γορίαν τών 60 κιλών καθήλωσε αντί
παλόν του Ρουμάνον ΛΑΖΑΡ, κατα- 
κτήσας οΰτω άθλοθετηθέν βαρύτιμον κύ- 
πελον.

Ση μειωτέον ότι ό έν λόγω άθλητής μας, 
έπιλεγείς διά τήν προολυμπιακήν ομάδα, 
θά έκπροσωπήση τά έθνικά μας χρώ
ματα είς τούς ’Εφετινούς ’Ολυμπιακούς 
’Αγώνας τού Μόντρεαλ.

Κατά τούς διεξαχθέντας είς Θεσ/νίκην 
άπό 14-15.2.76 Πανελληνίους άγώνας 
ελευθέρας καί έλληνορωμαϊκής πάλης, είς 
τούς οποίους έλαβον μέρος έξ (6) Παλαι- 
σταί αστυφύλακες, άνήκοντες είς διαφό
ρους Συλλόγους, πρωταθληταί είς τάς κα
τηγορίας των, άνεδείχθησαν οίκάτωθι:
Α) ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΛΗ 

52 Κιλά Άστυφύλαξ Χολίδης Χαρά
λαμπος (Άτλαντος Καλλιθέας).
100 κιλά Άστυφύλαξ Σπυριδόπουλος Δη- 
μήτριος (Άτλαντος Καλλιθέας).
Β) ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑ-Ι-ΚΗ ΠΑΛΗ 
62 κιλά Άστυφύλαξ Μηγιάκης Στυλια

νός (’Εθνικού Αθηνών).
100 κιλά Άστυφ. Μινάρδος Φραγκίσκος 
(’Ολυμπιακού Πειραιώς).
Βαρέα. Άστυφύλαξ Νικολόπουλος *Άθα- 
νάσιος (Πανελληνίου Γ.Σ.)

*
Είς τό ’Εθνικόν Σκοπευτήριον Ύμητοΰ, 

διεξήχθησαν καί έφέτος οί ΣΤ' Διασυλ- 
λογικοί σκοπευτικοί άγώνες, μέ τήν συμ
μετοχήν πολλών σκοπευτών έξ όλων 
τών Συλλόγων τής χώρας καί τών Α ρ
χηγείων Ε.Δ. καί Σ.Α..

Οί άγώνες περιελάμβανον τά άγωνί- 
σματα Άεροβόλου τυφεκίου καί Πιστο
λιού Ανδρών - Γυναικών - ’Εφήβων, Τυ
φεκίου 0,22 «Πρηνηδόν» Β. 60, Τυφ. 022 
Όρθίως» Β.40, Τυφ. 022 «Γονυπετώς» 
Β.40, ’Ελευθέρου πιστολιού άπό 50 μ.,

Στιγμιότυπον από τήν απονομήν τών επάθλων τών Σ Τ ' Δ ιασυλλογικών σκοπευτικών 
άγώνων. Ό  Ύπαρχηγός τής 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδ. Τζίμας επιδίδει τό επαθλον 

εις πρωτεύσαντα νπαατυνόμον.
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Αυτομάτου Πιστολιού καί Ανδρεικέλων, 
Τυφ. 022 «STANDARD» 3 X 20 Α ν
δρών - γυναικών - εφήβων, Περιστρόφου 
0,38, Πιστολιού «STANDARD» γυναικών 
καί Τυφεκίου τών 0,22 «Τριών στάσεων 
(3 χ  40)», έτελέσθησαν από 10.1.1976 
- 29.2.1976, μέ όλως ιδιαιτέραν επιτυχίαν.

Ή κατ’ άγώνισμα όργάνωσις τών 
αγώνων, άνετέθη Οπό τής Σκοπευτικής 
'Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε) εϊς τούς 
συμμετασχόντας Συλλόγου? καί τά 'Αρ
χηγεία ΕΔ καί ΣΑ.

Εις τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων άνετέθη 
ή τέλεσις τών κάτωθι αγωνισμάτων 1) 
Τυφεκίου 0,22 «όρθίως» Β.40, 2) Τυφεκ. 
0,22 «Γοννηπετώς» Β.40 3) Αυτομάτου 
Πιστολιού κατ’ άνδρεικέλων 4) Τυφ. 
0,22 «τριών στάσεων 3 χ  40» καί 5) 
’Αεροβόλου Τυφεκίου τά όποια έκάλυ- 
ψαν τρεις αγωνιστικά? ημέρα? ήτοι: τήν 
18.1.1976, 15/2/1976 καί 29/2/1976.

Ή επιτυχία υπήρξε πλήρη?, δεδομέ
νου, ότι κατά τήν διεξαγωγήν τών παρ’ 
ημών όργανωθέντων άνωτέρω άγωνι- 
σμάτων, κατερρίφθησαν τέσσαρε? Πανελ
λήνιοι έπιδόσει? Οπό τών κάτωθι σκο
πευτών καί εϊ? τά έξη? άγωνίσματα:

1 )  Τ υ φ ε κ ί ο υ  0,22, τ ρ ι ώ ν  σ τ ά 
σ ε ω ν .  ό σκοπευτή? τη? ΔΕΗ ΜΑΝΘΟΣ 
Ευλάμπιο?, κατήγαγε περιφανή θρίαμ
βον, έπιτυχών έπίδοσιν 1141/1200 βα
θμών, ήτι? προσεγγίζει τά διεθνή δρια. 
Τήν παλαιάν τοιαύτην κατείχεν επί σει
ράν ετών ό Ταγ/ρχη? κ. Τ ζ α μ α λ ο ϋ -  
κ α ?  Ν ι κ ό λ α ο ? ,  μέ 1131 βαθμού?.

2) Τ υ φ ε κ ί ο υ  0,22 «Ό  ρ θ ί ω ? :

ό ίδιο? σκοπευτή? επέτυχε έπίδοσιν μέ 
366/400 βαθμών. Τήν παλαιάν κατείχεν 
καί πάλιν ό ίδιο? μέ 364/400 βαθμών.

3) Τ υ φ ε κ ί ο υ  0,22 «τ ρ ι ώ ν σ τ  ά
σ ε ω ν» γυ ν α ι κ ώ ν: ή Άστυφύλαξ 
Μαλακοδήμου 'Ολυμπία, έπέτυχεν έπί- 
δοσιν 536/600 βαθμών, τήν παλαιάν 
τοιαύτην κατείχε τό πρώτον ή σκοπεύ- 
τρια τή? Π.Σ.Ε. Γκιάλη Ζωή μέ 534 
βαθμοί?? ’Ισοφάρισε δέ αυτήν ή Άστυ- 
φύλαξ Γαρίνη Ναυσικά, καί

4 )  ’Α ε ρ ο β ό λ ο υ τ υ φ ε κ ί ο υ ,  παί- 
δων α': ό Λιβέρης Δημήτρν»?, μέ 362/400 
βαθμών. Τήν παλαιάν έπίδοσιν μέ 338/400 
βαθμών κατείχεν ό ίδιο? φέρελπι? σκο
πευτή?.

Γενικώς οι σκοπευταί καί σκοπεύτριαί 
μας, διεκρίθησαν ιδιαιτέρως είς όλα τά 
άγωνίσματα, άποσπάσαντες τά? περισ- 
σοτέρας άτομικάς καί ομαδικά? νίκα?.

Ευθύς μετά τό πέρας τού τελευταίου 
άγωνίσματος, περί τήν μεσιμβρίαν τής 
29/2/76 εις τήν αίθουσαν τελετών τοϋ 
Σκοπευτηρίου, έγένετο επίσημος τελετή 
άπονομής τών επάθλων εϊς τους νικητάς 
καί τά? νικήτριας ομάδας.

Τήν σεμνήν αύτήν τελετήν, έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των, ό Ύπαρχηγός 
τής Άστυν. Πόλεων κ. Τζίμας Θεόδωρος, 
ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ ΑΣΑΕΔ Συν/ 
ρχης κ. Άνεμογιάννης, ό Πρόεδρος τής 
ΣΚ.Ο.Ε κ.Λυκούρης, ό Πρόεδρος τής Π.Σ.Ε. 
κ. Οίκονομάκης, ό Διοικητής τών Άστυν. 
Σχολών Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Ντόντος 
"Αγγελος, ό Δ/ντής τής Υ.Σ.Π.Α. Άστυν. 
Δ/ντής κ. Σταθαρας ’Ιωάννης, ό Πλω

τάρχης Π.Ν. κ. Γκύζης Παναγιώτης, ό 
Έπισμηναγός κ. Γεωργιάδης Αναστά
σιος, Ό  Ταγματάρχης Χωρ/κής κ. Βου- 
δικλάρης Δρακούλης, άνώτεροι καί κα
τώτεροι άξ/κοί τών ΕΔ καί ΣΑ, άντι- 
προσωπεϊαι καί έτεροι προσκεκλημένοι.

Πρός τούς παρισταμένους καί τούς 
άθλητάς, ώμίλησε δι’ όλίγον, ό Αστυ
νομικός Δ/ντής Β' κ. Κουβέλης Κων/νος 
καί έν συνεχεία έλαβε τόν λόγον, ό 
Πρόεδρος τής ΣΚ.Ο.Ε κ. Λυκούρης, όστις 
άνέπτυξε τήν σημασίαν τών άγώνων, 
άνεφέρθη είς τάς έπιτευχθεΐσας λαμπρά? 
επιδόσεις τών σκοπευτών καί ηύχαρί- 
στησε τόν κ. Αρχηγόν καί Ύπαρχηγόν 
τοϋ Σώματος, διά τό ηϋξημένον ενδια
φέρον των, πρός τό άθλημα τής σκοπο
βολής, εύχηθείς περαιτέρω προόδους 
καί επιτυχίας.

Έπηκολούθησε άπονομή τών επάθλων 
είς τούς νικητάς, άρχής γενομένης υπό 
τοϋ κ. Ύπαρχηγοϋ, δστις περί τό τέλος 
τής τελετής μέ πολλήν συγκίνησιν άπέ- 
νειμεν ίδιοχείρως καί τό εϊδικώς άθλοθέτη- 
θέν ΰπό τοϋ Α.Α.Π. έπαθλον, διά τάς 
σημμειωθείσας νέας Πανελληνίους επιδό
σεις, εϊς τόν έπίλεκτον καί διεθνούς άκτι- 
νοβολίας σκοπευτήν τής ΔΕΗ ΜΑΝΘΟΝ 
Εύλάμπιον.

’Επίλογος τής ώραίας καί εύγενοϋς 
αύτής άθλητικής έκδηλώσεως ήτο ή πα 
ράθεση ύφ’ ήμών μικρά? δεξιώσεως, καθ’ 
ήν προσεφέρθησαν εδέσματα καί άντηλ- 
λάγησαν αί άνάλογοι φιλοφρονήσεις.

ΔΗΜ. ΞΕΝΑΚΗΣ 
Αστυνόμος Α'

Α ΠΟ παληά μας συνέδεε στενός 
δεσμός μέ τήν ’Αστυνομία Πό
λ εω ν, πού ένισχύθηκε περισσό

τερο τις ημέρες τής μαύρης κ α τοχή ς . 
’Ηταν ένα Σ ώ μα , πού αγαπούσαμε 
καί θαυμάζαμε, γιά  τή μεγάλη προσ
φορά του στήν κοινωνία καί τήν Πα
τρίδα . Στό σπίτι μας στήν όδό Σ πύ- 
ρου Μερκούρη 16 στό Π αγκράτι, έρ- 
χόντουσαν καθημερινώς σχεδόν άστυ- 
νομικοί δλω ν τών βαθμών . Καί αύτό, 
γιατί έκτος άπό τήν αμοιβαία έκτί- 
μησι καί άγάπη , έκτελοΰσαν καί μιά 
ύψηλή καί επικίνδυνη γιά  τήν εποχή  
έκείνη αποστολή . Στό σπίτι μας κρύ
βονταν πέντε Ά γ γ λ ο ι  καί δύο Ε λ λ η 
νοκύπριοι καταζητούμενοι άπό τήν 
Γ κεσταπό. Ό  τότε άστυνόμος «Αεί
μνηστος Μ αυροθύμϊος, καί ό συντα
ξιούχος τώρα ’Αστυνομικός Δ /ντ ή ς  
κ . Γκόλκας, έφωδίασαν τούς κατα- 
διωκομένους μέ στολές αστυφυλάκω ν  
καί μέ δελτία ταυτότητος καί μέ τρό
φ ιμα  . Τ ελικώ ς καί οχ Κύπριοι καί οί 
Ά γ γ λ ο ι  φυγαδεύθησαν στή Μέση 
Α να τ ο λ ή , άπό τόν μακαρίτη ταγμα- 
τάρχη ’Ιω άννη Λ αγογιά ννη . Γιά τις 
ύπηρεσίες πού  προσέφερε ή οίκογέ- 
νειά μου στον αγώ να εναντίον τών 
κατακτητώ ν, τιμήθηκε μέ άνάλογο 
δίπλω μα, άπό τόν Στρατηγό Ά λ ε -  
ξά ντερ . Κ αί γιά νά έπανέλθω στούς 
φ ιλικούς δεσμούς τής οικογένειας 
μου μέ τό έκλεκτό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Π όλεω ν, τό σπίτι μας ήταν 
άπέναντι άπό τό Ε' ’Αστυνομικό 
Τ μήμα, πού  τότε βρισκόταν στήν όδό 
Ίπποκράπους . "Οπως προανέφερα, οί

ΑΡΡΗΚΤΟΣ 
ΔΕΣΜΟΣ

’Αναμνήσεις μιας φί
λης τής ’Αστυνομίας

φ ιλ ίες  μας μέ όλους τούς άστυνομι- 
κούς ήταν κάτι πάρα πάνω άπό Αδελ
φ ικές . Στις συζητήσεις μας βρήσκαμε 
τό κουράγιο , παρά τήν π είνα , τή δυ
στυχία  καί τόν φ ό β ο , νά έχουμε φρό
νημα ακμαίο καί νά π ιστεύουμε, ότι 
κάποια μέρα θά έφθανε όπωσδήποτε 
ό λυτρ ω μ ός. Σέ μιά στιγμή απελπι
σ ίας, άπό τήν πληροφορία, ότι οί 
Γερμανοί είχαν έκτελέσει Έ λλη νες  
πατριώ τες, κάποιος προσπάθησε νά  
δώση ένα τόνο παρηγοριάς. «Μή φ ο-  
βά σ θ ε. Νά μοΰ τό θυμηθήτε, πώ ς  
σέ λίγους μήνες θά είμαστε έλεύ- 
θεροι» Πιστεύω καί έγώ  πρόσθεσα, 
πώ ς ή ώρα π λη σ ιά ζει. Καί άν συμ φ ω - 
νή τε, όταν φ ύγουν οί βάρβαροι, νά 
μαζευτούμε όλοι σ’ ένα κέντρο νά κά
νουμε ένα τρικούβερτο γ λ έ ν τ ι . Σ υμ
φω νήσαμε όλο ι, πώ ς μέ πρώτη εύ- 
καιρία τό γλέντι θά γ ινό τ α ν . Και
ρός πέρασε άπό τότε. . . Οί Γερμα
νοί έφ υγαν . . .  Ή  Πατρίδα ήταν πιά  
έλεύθερη. "Ομως λίγες μόλις ήμέρες

χάρηκε ή Ε λλά δα  τή χαρά τής νίκης . 
’Ακολούθησε ό έπάρατος συμμοριτο
πόλεμος, κατά τόν όποιο έκατοντά- 
δες Αστυνομικοί έθυσιάσθησαν στό 
βωμό τού καθήκοντος. ’’Εδωσε όμως 
ό Θεός καί ή Πατρίδα έσώθη γιά  άλλη 
μιά φορά . Μετά τή νίκη τώ ν εθνικών 
όπ λω ν, όσοι ζήσαμε καταφέραμε νά 
συναντηθούμε.

Κάναμε ένα μακάβριο Α πολογισμό. 
Πολλοί έλ λ ειπ α ν. . . Τά δάκρυα κύ
λησαν γιά  τούς χαμένους φ ίλ ου ς . 
"Ομως, μέσα στό θρήνο θυμηθήκαμε 
τόν όρκο πού είχαμε δώσει εκείνες 
τις μαύρες ήμέρες τής κ α τοχή ς. "Οτι, 
άν ζούσαμε, θά κάναμε ένα Αλησμό
νητο ξεφ ά ντω μ α . Ή  ύπόσχεσίς μας 
πραγματοποιήθηκε τήν άνοιξι τού 
1945. Μιά χαρούμενη συντροφιά άπό 
Αστυνομικούς όλω ν τώ ν βαθμώ ν, 
φθάσαμε ένα βράδυ στήν Ταβέρνα 
«Τό Παλαιό Κάστρο» τού Παπα- 
χ ε ιμ ώ να . Γλεντήσαμε ένα ξέφρενο  
τρελλό γ λ έντ ι, πού είχαμε χρόνια νά 
κάνουμε. Τά ξημερώματα φθάσαμε 
τραγουδώντας πατριωτικά θούρια στό 
Σ ύνταγμ α. ’Εκεί στρωθήκαμε στό 
τσάμικο καί τόν καλαματιανό.

Αύτό τό περιστατικό θυμήθηκα ξε
φ υλλίζοντας τό καρνέ τώ ν άναμνή- 
σεών μ ο υ . Α να μ νή σ εω ν, πού μέ 
συνέδεσαν καί μέ συνδέουν άκόμα μέ 
τήν Α σ τυνομ ία  Π όλεω ν, τήν οποία 
λατρεύω , όπως καί όλοι οί καλοί "Ελ
λη νες , όπως όλοι οί φ ιλόνομοι καί 
τίμιοι π ο λ ίτ ες .

ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ  
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΛΑΜΠΕΑ
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Άοτυυομικ

Στιγμιότυπον από τό παρατεθέν υπό τον A 
Ο.Φ.Α. προς τιμήν τής ’Αστυνομίας γεν- I 
ματος είς το ξενοδοχεϊον «Βασιλεύς Γεώρ
γιος». Διακρίνονται ό ' Υπουργός Δη μ. 
Τάξεως κ. Σταμάτης, ό Γενικός Γραμ
ματείς τοΰ Ιδιου 'Υπουργείου κ. Μπάλ- 
κος, ό Αρχηγός Ά στνν. Πόλεων κ. Τζα- 
βέλλας, ό προϊστάμενος Μ. Ε. κ. Καρδα- 

ράς καί άλλοι.

"Ετερον στιγμιότυπον από τήν προανα- 
φερθεϊσαν δεξίωσιν. Οί κυρίες τοΰ 'Ομί
λου, μετά τον Αρχηγού καί Ύπαρχηγοϋ 
’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Τζαβέλλα καί 

Τζίμα.

Ό  Αστυνομικός Δ/ντής ’Αθηνών κ. 
Παπαγεωργίου μετά τών κυριών τοΰ 'Ομί

λου, εις μίαν ψάσιν τοΰ γεύματος. ■

*Ενώπιον τοΰ Δ /ντοΰ τής Μηχανοκινήτου 
Ύποδ /νσεως ’Αθηνών κ. Κατσιμπάρου 
καί άλλων άξ/κών, ελαβε χώραν άσκησις 
χρήσεως δακρνγόνων, προς δ/.άλνσιν οχλο
κρατικών εκδηλώσεων. Είς τήν φωτο
γραφίαν στιγμιότυπον από τήν άσκησιν.



ϋέα
οέ ΕΙΚΟΑΙΕΣ

Εις τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων εγένετο 
την 26-2-76 ή ορκωμοσία, ενώπιον τοϋ 
Ύπαρχηγοϋ τής ’Αστυνομίας κ. Τζίμα, 
350 νέων αστυφυλάκων. Εις την φωτο
γραφίαν δ κ. Ύπαρχηγός όμιλών προς 

τους νέους αστυνομικούς.

JJJ 'JJJJJJ

I Μέ την ευκαιρία τής ’Εθνικής 'Επετείου 
‘ τής 25ης Μαρτίου 1821, έγένοντο πανη

γυρικοί δμιλίαι εις δλας τάς 'Αστυνομικής 
Υπηρεσίας. Μεταξύ των άλλων ώμίλη- 
σεν καί δ συνταξιούχος Άστυν. Δ / ντής, 
δικηγόρος κ. Παναγ. Κακκαβάς, δστις δια- 
κρίνεται εις τό αριστερόν τής φωτογρα
φίας μας, εις παλαιοτέραν εκδήλωσιν εις 
Πειραιά, μετά τοϋ ’Αρχηγού Α. Π. κ. 
Τζαβέλλα, τοϋ A / ντοϋ Υ.Γ.Α. κ. Τασιο- 

πούλου και άλλων άξ/κών.

'Ομιλία διά την ’Εθνικήν ’Επέτειον έγένε- 
το και εις τήν Μηχανοκίνητον Ύποδ /  νσιν 
’Αθηνών, ένθα ώμίλησεν δ ’Αστυνόμος Β ' 
κ. Σπανέας. ΕΙς τήν φωτογραφίαν επάνω 

σχετικόν στιγμιότυπου.

Τήν 28-1-76 εις ειδικήν τελετήν δ Ο.Φ.Α. 
’Αθηνών έβράβευσε άριστεύσαντα εις τάς 
σπουδής των τέκνα αστυνομικών. Εις τήν 
φωτογραφίαν χαρακτηριστικόν στιγμιό- ψ 

τύπον.



Γαμήλια βοηθήματα χ ? 1 ·<% Νήσου 8πω ς δ Σεβασμιώτα-ρος Έκδήλωσις εις ΣΤ' Άστυν.
Γ 1 " Μητροπολίτης Κέρκυρας κa t  Ιίαξων κ.κ. ^ ^

ε ι ς  θ υ γ α τ έ ρ α ς  α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Πολύκαρπος, ό Νομάρχης Κερκύρας κ. Τ(1Τ|^01 Aut|VCOV
’Αθανάσιος Ράπτης, ό Δήμαρχος Κερ-

Ό  "Ομιλος Κυριών Φίλων Αστυνομίας κυραίων κ. Ράθ, ό Σεβασμιώτατος Μη- Την ΙΟην ώραν της 22-2-1976 
Πειραιώς, συνεχίζοντας την κοινωνικήν τροπολίτης Καθολικών κ.κ . Αντώνιος, ε[ς αίθουσαν του ΣΤ'. ’Αστυνομικού
του άποστολήν διωργάνωσεν μίαν ώραίαν 0 Διοικητής Φρουράς κ. Ζερβός Γρηγό- γ μή „ ατος Αθηνών, έγένετο έκδή- 

• -  ■ -  %π ι τας ριος, ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. ΓΙα- V ^  , * „ ‘ ’ \  /
όδοϋ ΙΙας Μεραρχίας 25 γραφείων του, ναγιώτης Κολοβός, ό ; Ναυτικός Διοικη- λωσις επι τη συμπληρώσει Πεντη-έορτήν εις ειδικήν αίθουσαν τών έπί της

ϊνθα, ή πρόεδρος' τοϋ άνωτέρου ομίλου "Κ  κ· Περιμένης Γεώργιος, ο Λιμενάρ- κοντά ετών άπό της συστάσεως τοϋ
κυρία Εύγενία Φλέγκα, διένειμεν εις θυ- Χη? Κερκύρας κ. Τσαρούχης Χρίστος Τμήματος.
γατέρας άστυνομικών τοϋ Πειραιώς γα- κ ά · Εις ταύτην παρέστησαν: Ό  Άστυν.
μήλια βοηθήματα άνερχόμενα εις τό χρη- Ή  συναυλία αυτή είχε εύμενεστάτην * , « */ ν Καοαθσνάσν)Γ Χη7-
ματικόν ποσόν τών 150.000 δραχμών. απήχησιν εις τό κοινον, ετι δε περισσό- ' τ νή , ' Ρ _ y  Ρ

Είς τήν Ιν λόγω έκδήλωσιν παρευρέ- τερον λόγφ τοϋ σκοπού της πραγματο- στος,^ως εκπρόσωπός του Διευθυν-
θησαν ό ’Αρχηγός' ’Αστυνομίας Πόλεων ποιησεώς της. ( του της Αστυνομίας Αθηνών, αλλα
κ. Τζαβέλλας, 6 'Τπαρχηγός κ. Τζίμας, Μέ το γεγονός αυτό ησχοληθη κόλα- κα£ υπό τήν ιδιότητά του, ώς διατε- 
ό Δ/ντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Πα- κευτικωτατα ο Κερκυραϊκός τύπος. λ£σαντος Διοικητοϋ του ΣΤ'. Τμή-

. . μ«το5 Ό  Δ Μ ,  Λ’ 'Α»™ .
’Αξιωματικοί καί Κατώτεροι Άστυνομι- ΔΟϊρβΟίί ϊποο/νσεως Αστυν. Δ/ντής Π .
κοί τοϋ Πειραιώς καί πολλοί άλλοι προσ- κ. Ράϊκος ’Ιωάννης, οί ’Αστυνόμοι
κεκλημένοι. 'Τπό τοϋ Άρχιφύλακος τοϋ ’Αρχηγείου κ κ . Δημητρέλος Δημήτρίος, Διοι-

Είς τήν ώραίαν αύτήν έκδήλωσιν ώμί- ’Αστυν. Πόλεων κ. Δελη Φωτίου, κατε- ' του Σ Τ '.  Παρ/τος Άσφα- 
λησεν ή πρόεδρος κ. Εύγενία Φλέγκα καί τεθη εις τον υπ αριθ. 541154 λογαρια- / ^  „ Α Ρ /~ Λ Ψ
ή Γραμματεύς κ. Μάνια Γερανέα, αϊτινες σμόν της ’Εθνικής Τραπεζης της Ελλάδος λείας, Σωτηρχος Λουκάς, Διοικη- 
άφοΰ άνεφέρθησαν είς τήν σημασίαν της τό ποσόν των 3.000 δρχ. υπέρ άνεγέρσεως της IE  I μηματος, Λιασκος Λου- 
τελουμένης εορτής καί είς τήν δράστη- Πρ°ΰ Ναοΰ, είς τας παιδικας Κατασκη- κ £ς Διοικητής τοϋ ΑΣΤ'. Τμήμα- 
ριότητα τοϋ ομίλου είς παντοειδείς κοι- νωσεις της Αστυνομίας Πόλεων εις Α- τ>' _ L/,lW Ainrv-o-rYir
νωνικάς εκδηλώσεις, ηύχαρίστησαν τούς Ύιον Άνδρέαν ’Αττικής. Τόν δωρητην ΡΤΘ _  , ' ,
παρευρεθέντας διά τήν συμμετοχήν των ηύχαρίστησεν διά τήν προσφοράν του ό του IVΖ. 1 . 1 μηματος, ως και Α - 

‘ λείωσε μέ μικράν ’Αρχηγός Α.Π. κ. Τζαβέλλας. ξιωματικοι και κατώτεροι υπαλλη-είς αύτήν, ήτις καί έτελείωσε μέ μικράν 
δεξίωσιν τών προσκεκλημένων.

Συναυλία τής αστυνομικής 
χορωδίας Κερκύρας

Είς τό κινηματοθέατρον «Π ΑΛΑ ΑΣ»

Διά τόν αύτόν ώς άνω σκοπόν προ- λοι τοϋ ΣΤ '. Τμήματος, 
σέφερεν 1 000 δρχ. ό είς τήν Άστυν Έ κ τών διατελεσάντων Διοικη- 
Δ/νσιν Αθηνών υπηρετών Αρχιφυλαξ ~ ~ τ 1 ' \ >
κ. Σαγιάς Κων/νος. Τό κ. Σαγιά συνε- τω ν ;„ου Σ [  ' Τμήματος και η δη εν 
χάρη διά τά εύγενή του αισθήματα ό συνταξει Αξιωματικών, παρεστη- 
Δ/ντής Άστυν. Αθηνών κ. Παπαγεωρ- σαν οί κάτωθι κατά σειράν διοική- 
Ηου· σεως τοϋ Τμήματος κ.κ. 1) ΓΙΑΝ-

’Τπό τής κ. Π. ΗΠΙΩΤΟΤ, κατοίκου Ν. Ν Ο ΤΤΤ.Π Τ ΊΑάνυνι/- ή Λι
Κέρκυρας επραγματοποιηθη συναυλία υπό Σμύρνης Πλ. Βασ. Σοφίας 12 άπεστάλη °  < ^  , , ης,̂  Ο πρώτος Δι
τής εξ αστυνομικών αποτελουμενης χο- καί αδθις τό χρηματικόν ποσόν τών 2.000 και ^Υ α^ωτης του ( I 9·ή~
ρωδιας της Αστυνομικής Δ/νσεως Κερ- δραχμών, διά δύο επιταγών, ύπέρ τών ματος, 2) ΘΕΙΑΚΟΣ Δημητρίος, 
κύρας, υπέρ τοϋ Πολεμικού Ναυτικού. σκοπών τοϋ Κλάδου Υγείας Αστυνομίας 3) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Γεώργιος, 

Ταύτην παρηκολούθησαν άπασαι αί Ά ρ- Πόλεων. 4) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Τηλέμαχος, 5)
, ΚΑΡΑΜΟΤΖΗΣ Γεώργιος καί 6)

Η  χορωδία τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Κέρκυρας, κατά τήν παρονσίασίν της εις τό 0ΕΟΔΩΡΟΤ Χοϊστος
κοινόν υπό τοϋ Δ Ιντοΰ κ. Παναγ. Μοντζούρη. , , , , . ,ρ , , „ , ,Αγιασμός εψαλη υπο του Αρχι

μανδρίτου κ. Σωφρονίου Γιαννοπού- 
λου.

Έξεφώνησαν λόγους κατά σει
ράν: 1) ό Διοικητής τοϋ Τμήμα
τος ’Αστυνόμος Α'. κ. Σαμπάνης 
Γεώργιος, 2) ό πρώτος Διοικητής 
κ. Γιαννοΰτσος ’Ιωάννης, 3) ό πρώην 
Διοικητής κ. Κοντογεώργος Γεώ
ργιος καί 4) ό ’Αστυνομικός Δ/ντής 
Α'. κ. Καραθανάσης Χρίστος.

Ό  κ. Γιαννοϋτσος είπε μεταξύ τών 
άλλων:
«Αγαπητά μου Παιδιά,

Έξεκινήσαμεν έκ τοϋ Μηδενός, πλήν, 
έμφορούμενοι άπό Πίστιν προς τήν Πα
τρίδα, τήν Θρησκείαν καί τήν Δικαιοσύ
νην, έπροχωρήσαμεν μέ θάρρος, καί μάλι
στα μέ πρωτόγονα μέσα.

Εϊχαμεν άφορήτους στερήσεις, πλήν, 
ύπεράνω αύτών, προέβαλλε τό καθήκον ώς 
«κάτι τό ιερόν».

'Τπεβαλλόμεθα είς άτρύτους κόπους
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(8ώρον καθ’ έκάστην κ.λπ.), πλήν προεΐ- 
χεν ό φανατικός ένθουσιασμός καί ή υπε
ρηφάνεια, δτι άνήκομεν εις νέον Σώμα 
καί ύπηρετούσαμεν τήν άναγεννωμένην 
'Ελλάδα μας!

Έδημιουργήσαμεν Παραδόσεις καί έπε- 
τύχαμεν. Άπόδειξις τούτου, ότι τό ’Α
στυνομικόν Σώμα έπέζησε παρά τάς άν- 
τιξοότητας, άρθοστάτησε παρά τούς εσω
τερικούς κλυδωνισμούς καί τώρα εύρί- 
σκεται εις ζηλευτόν σημεΐον.

'Ως παράδειγμα της αυτοθυσίας καί 
της προσηλώσεως εις τό καθήκον, ανα
φέρω τον μακαρίτην, ’Αστυφύλακα τοΰ 
ΣΤ' Τμήματος, Δημήτριον Άντωνολου- 
καν, 6 όποιος, έν τη έκτελέσει τών καθη
κόντων του διεμελίσθη υπό λεωφορείου 
αύτοκινήτου εις την οδόν Πειραιώς.

Οί πρωτεργάται παρέλαβον άπό τήν 
Πολιτείαν τό Έθνόσημον, τήν ’Αστυνο
μικήν Σφυρίκτραν καί τήν ’Αστυνομικήν 
ράβδον. Τά διετήρησαν ύψηλά καί τά 
παρέδωσαν εις τούς διαδόχους άσπιλα. 
Είμαι βέβαιος ότι καί σείς, Παιδιά μου, 
θά παραδώσητε τά διακριτικά αυτά στοι
χεία άσπιλα είς τούς έπιγενομένους.

Εύχομαι είς όλους σας οικογενειακήν 
καί άτομικήν εύτυχίαν καί προκοπήν καί 
είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα, ένδοξον πο
ρείαν. ’Ιδιαιτέρως δέ είς τούς κ.κ. Διοι
κητήν καί 'Υποδιοικητήν τοΰ Τμήματος 
εύχομαι,, όπως εύτυχήσωσι νά παρα- 
στώσι κατά τον έορτασμόν της δευτέρας 
πεντηκονταετίας άπό της ίδρύτεως τοΰ 
Τμήματος.»

Εις τούς συγκεντρωθέντας προσ- 
εφέρθησαν γλυκά καί άναψυκτικά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΣΤΤΝ. 
ΠΟΛΕΩΝ

Ήκυρώθη τό άπό 8.8.67 Β.Δ. θεωρού- 
μενον ώς μηδέποτε έκδοθέν, καθ’ δ μέρος 
τοϋτο άφορά είς τήν άπόλυσιν έκ τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος διά πολιτικούς 
λόγους κ.λ.π. τών κάτωθι ’Αξιωματικών

οΐτινες άπεκατεστάθησαν, βάσει τού Ν.Δ. 
198/74 καί τοΰ Ν. 14/75.

1. Άστυν. Δ/νταί Β' Βλητάκης Γεώργ. 
Λυράκης ’Ιωάν. Άσπραδάκης Μιχ. Ίατρό- 
πουλος Ήλίας, Λάζος Παϋλ., Μανος 
Εύθ. Πάρχας Ίωάν.,. Φιλίππου Άνδρ. 
Σούτης Κων., Γκιούσας Βασ., Χαλατσάς. 
Γεώργ. Μπρικόλας Πολύκ., Βλαχάκης 
Ά θ. Παπαγεωργίου Χρϊστ. Γεωργουλέας 
Άθαν. καί Καρυδάκης Νικ.

2) Υγειονομικοί Άστυν. Δ/νταί Β'. 
Σταυριανάκης Κων. Οικονόμου Δημήτρ. 
Κλεππετσάνης Δημήτρ., Αίλιανός Νικ. 
καί Μπακογιάννης Χρϊστ.

3. Άστυκτηνίατροι Άστυν. Δ/νταί Β'. 
Ήλιάκης Κων. καί Δουνάκης Γεώργ.

4. Αστυνόμοι Α'. Καλογερόπουλος 
Σωτ. Άκρίβος Άπόστ. Παπασωτηρίου 
Γεώργ. Μπΐκος Ίωάν., Γεωργίου Χρϊστ. 
Τόλης Παντ., Ήλιόπουλος Ή λ., Καπε- 
τανίδης Εύάγγ. Βασιλάκης Τηλέμ., Κοτ- 
τικιας Χαράλ. Ταραβήρας Δημ., Βλα- 
χοδήμος Τηλ., Γιαννουκάκης Μύρ., Πα- 
παδέας Δημ., Κωσταρας Άνδρ. Ροδο- 
λάκης ’IiooV, Γαρδίκας Άναστ., Ά ρ- 
χατζικάκης Έλευθ., Άλισαφάκης Εύστρ., 
Τζαμτζής Θεοδ.. Βρεττάκος Νικ., Φραγ
κούλης Χαράλ., Λυγνός Άλέξ., Πλεύρης 
Έμμαν. Κανελλόπουλος Γεώργ. καί Δα- 
μουράς Γεώργ.

5) 'Υγειον. ’Αστυνόμοι Αλ ’Ολύμπιος 
Άλκιβ. καί Κάρτσωνας Γεώργ.

6. Αστυνόμοι Β'. Παπαδημητρίου Δημ. 
Μπενέτος Γεώργ. Μεσημέρης Άντών. 
Μιχαλάς Εύστάθ. Παπαχαραλάμπους Άνδ. 
Ντοματσας Δημ. Λίβας Κων. Μαμιδάκης 
Μιχ. Καλαϊτζάκης Τρυφ. Μπαλάσκας 
Έλευθ. Χαχλάκης Κων. Γουνελας Μιχ. 
Κακαριάδης Γεώργ. Παπανικολάου Ά - 
,νάστ. ’Αθηναίος Κων.

'Ωσαύτως διά Π.Δ. ήκυρώθησαν τό άπό 
8.8.1967 Β.Δ. καί ή ύπ’ άρ. 1600/74/16/5 
άπόφ, 'Υπουργ. Δημ. Τάξεως καθ’ δ μέ
ρος άφορά είς τήν άπόλυσιν έκ τοΰ 
Άστυν. Σώματος τών κάτωθι Άξ/κών 
Άστυν. Πόλεων.

1) Άστυν. Β'. Παναγόπουλος Νικ.
2) Ύπαστυνόμοι Α'. Σιδηροφάγης Νι- 

κόλ. καί Άποστολόπουλος Αεων.
3) Ύπαστυνόμος Β' Καΐρης Πέτρος.
Ήκυρώθησαν, ώς μηδέποτε έκδοθέντα

τά Β.Δ. τά άφορώντα είς τήν άποστρα- 
τείαν τών κάτωθι άξ/κών, οΐτινες καί 
άπεκατεστάθησαν:

1) . Άστυν. Δ/νταί Α'. Ρουμελιώτης 
Γεώργ. καί Μαυροζούμης Παναγ.

2) Άστυν. Δ /νταί Β' Δούσκας Σπυρ. 
Χατζηκώστας Εύάγγ. καί Σπυριούνης 
Κυρ.

3) Άστυκτηνίατρος Άστυν. Δ/ντής 
Β'. Δημοτάκης Ίωάν.

4) Αστυνόμοι Α' Γιαννακόπουλος’Ηλ. 
Κουρουμπλής Παναγ. Φακιολάς Νικ. 
Κοκκινάκης Δημ. καί Στάμου Νικ.

Διά Προεδρικού Διατάγματος κ.λ.π. 
ήκυρώθη τό άπό 1.7.1967 Β. Δ/γμα, 
θεωρούμενου ώς μηδέποτε έκδοθέν καθ’ 
δ μέρος τούτο άφορά είς τήν άπόλυσιν έκ 
τοΰ Άστυν. Σώματος διά πολιτικούς λό
γους κ.λπ. τών κάτωθι Άξ/κών Άστυν. 
Πόλεων οΐτινες άποκαθίστανται βάσει 
τοΰ Ν.Δ. 198/74 καί τοΰ Ν. 14/75.

1) Άστυν. Δ/νταί Α'. Βασιλάκης Δημ. 
Κωτσιάς Άθαν. Κεφάλας Ίωάν. Τα- 
μιωλάκης Γεώργ. Μανέττας Στέφ. Άνα- 
γνωστόπουλος Παναγ. Λυκούσης Παναγ. 
Καφαράκης Άθαν. Σαρρής Ίωάν. Κά- 
τσαρης Κων. Κρίντας Δημ. Τζΐνος Διον. 
καί Σταθόπουλος Εύθύμ.

2) Ύγειον. Δ/ντής Α '. Νιχογιαννό- 
πουλος Ίωάν.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Προήχθησαν οί κάτωθι άξ/κοί Άστυν. 

Πόλεων
1) Είς τον βαθμόν τού Άστυν. Δ /ντόΰ 

Α'.
Βασιλείου "Οθων, Λατίνης Κων. Σκουρ- 

τσης Γεώργ. Παπακώστας Δημ. (Άστυ- 
κτηνίατρος).

2) Είς τον βαθμόν τού Άστυν. Δ /ντοΰ 
Β'.

Κολώνιας Χρϊστ. Κουτκιάς Κων. Βα-
Στιγμιότυπον άπό τήν έκδήλωσιν επί τή συμπληρώσει 50 ετών άπό τής ίδρνσειυς σ ιλ α κ η ς  Σπυρ. Φωτακης Γεωργ. Βαμ- 

τοϋ Σ Τ ' Άστυν. 'Τμήματος Αθηνών. βούκας Κων. Γρηγορόπουλος Νικ. καί
Τατάκης Φαν.

3) Είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Α'. 
Κίννας Παναγ. Κοντογιάννης Κων.

Δερουκάκης Άλέξ. Σαμπάνης Γεώργ. 
Ροβύθης Έλευθ. Λαγουβάρδος Γεώ^γ. 
Τζαβάρας Δωρόθ. Μιχαλάκης Άντών. 
Περδίου Άριστ. Πετράκης Περικλ. Μπά- 
ρος Θεόδ. Λαγουβάρδος Γεώργ. Ψομό- 
γιαννος Νικ. Καλαϊτζάκης Άδάμ, Ά ν- 
δρινόπουλος Διον. Τζανάκης Στυλ. Μαργα
ρίτης Πέτρ. Πέτρου ή Γκίνης Παντ. 
Κατσαρέας Νικ. Παναγόπουλος Χρϊστ. 
Νοτάκης Κων. καί οί ύγειονομικοί Άνα- 
στασόπουλος Γεώργιος, Βασιλακόπουλος 
Νικ. καί Θωμάκος Δημ.

4) Είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Β'. 
Λύσσαρης Ή λ. Βρετέας Βασ., Τζανά

κης Στυλ. Μαργαρίτης Πέτρος, Γεωρ- 
γόπουλος Γεώργ. Καραχάλιος Μιχ. Κα- 
ραχάλιος Ίωάν. Μακρής Ίωάν. Τσι- 
τσιμπΐκος Εύάγγ. Γεωργουλάκης Γεώργ. 
Φιλόπουλος Παναγ. Ρετζής Κων. Περ- 
ράκης Χρήστ. Κοκκινάκης Νικ. Μαρκου- 
λάκης Γεώργ. Σταυρουλάκης Νικ. Τζουρ- 
μπάκης Γεώργ. Σπηλιόπουλος Παν. Παλ- 
λαδινός Ίωάν. Γεωργιακάκης Μιχ. Παν-
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τελάκης Γεώργ. Κοκκοβίνας Νικ. Βα
σιλόπουλο? Γεώργ. Ζουριδάκης Στυλ. 
Ποθάκος Νικ. Τζίφας Παναγ. Ζιαννίκας 
Χαρ. Καραντώνης Άθαν. Σιδέρης Γεώργ. 
Άλεξανδρόπουλος Νικ. Λαλάκας Γεώργ. 
Μηχιώτης Κων. Γεωργακόπουλος Νικ. 
Πισπιρίγκας Ξεν.

5) Εις τον βαθμόν τοϋ 'Τπαστυνόμου 
Ά .

Κεντρωτής Έλευθ. Άλεξόπουλος Γεώρ. 
Δημόπουλος Διον. Σουρανάκης Έμμ. 
Λάσκαρης Κων. Καββαδίας Άνδρ. Μπαλ- 
λής Κων. Μανασάκης Μαρκ.

Διά Π.Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τη 
30.12.1975 καί δημοσιευθέντος εις τό 
ύπ’ άρ. 587 ΦΕΚ (τ. Γ ' ) της 31.12.1975, 
βάσει των διατάξεων τοϋ άρθρου 45 τοϋ 
Ν.Δ. 139/69 προήχθησαν άπό 31.12.1975 
οί κάτωθι άξιωματικοί προς πλήρωσιν κε
νών οργανικών θέσεων, ώς ακολούθως:

Α) Εις τόν βαθμόν τοϋ Ύγειον. Άστυν. 
Δ/ντοϋ Α'. ό 'Τγειον. Άστυν. Δ/ντής 
Β' Άναγνωστάκης Γεώργιος, κατ’ έκλο- 
γήν.

Β) Είς τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Α οΐ 
Άστυν. Β'. 1) Κουρέρης Γεώργιος, κατ’ 
εκλογήν καί 2) Λάγιος Απόστολος, κατ’ 
αρχαιότητα.

Γ) Εις τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Β'. οί 
'Τπαστυν. Α'. κατ’ αρχαιότητα:

1) Καραστάθης Χρίστος
2) Τζαβέλλας Φώτιος
3) Παταριάς Χρίστος καί
4) Κώης ’Ιωάννης.
Δ ) Εις τόν βαθμόν τοϋ 'Τγειον. Άστυν. 

Β'. οί βοηθοί 'Τγειον. 'Τπαστυν. Α'., κατ’ 
άρχαιότητα:

1) Τσαγκάρης Θέμελης
2) Τζουμάνης Παναγιώτης καί
3) Άνδρικόπουλος ’Αλκιβιάδης.
Ε) Προάγεται, επίσης, κατ’ εφαρμο

γήν τών διατάξεων τοϋ Ν. 4331/63 ώς 
άντικατεστάθησαν υπό τοϋ Ν.Δ. 4371/64 
ό, έκτος οργανικών θέσεων, 'Τγειον. Ά 
στυν. Δ/ντής Β*. Τεόπουλος Κων/νος είς 
τόν βαθμόν τοϋ 'Τγειον. Άστυν. Δ/ντοϋ 
Α'. άπό 31.12.1975 λόγω προαγωγής 
νεωτέρου του.

ΈπιστολσΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας Πόλεων, 
Εύχαριστώ θερμότατα διά τάς εύχάς 

τάς όποιας μου άπευθύνατε επί ταΐς 
Έορταΐς τών Χριστουγέννων καί του Νέου 
’Έτους έκ μέρους ύμών καί άπάντων τών 
υπαλλήλων του Σώματος της ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

’Απευθύνων τάς εύχάς μου προς υμάς, 
παρακαλώ, όπως διαβιβάσητε είς άπαν- 
τας τούς υπαλλήλους τού Σώματος όμοιας 
εύχάς διά την εύτυχίαν αύτών καί τών 
οικογενειών των.

Κωνσταντίνος Τσάτσος
*

Π ρ ό ς
Τό Άρχηγεΐον τής Αστυνομίας Πόλεων 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Σω

ματείου «Στέγη τοϋ ’Εργαζομένου Ό ρ- 
φανοΰ» καί τά ύπ’ αύτοϋ προστατευό-
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μένα παιδιά έκφράζουν ύμϊν τάς θερμάς 
των ευχαριστίας διά jo έκάστοτε υπέρ 
αύτών έκδηλούμενον ένδιαφέρον Σας.

Σάς ευχαριστούν δλως ιδιαιτέρως διά 
τήν πρόσφατον κατά τάς χαρμοσύνους 
έορτάς τών Χριστουγέννων έπίσκεψίν σας 
είς τό "Ιδρυμα καί τήν προσφοράν σας είς 
τρόφιμα, γλυκίσματα κ.λ.π.

’ί^ ιί τούτοις δεχθήτε μαζύ μέ τάς ευ
χαριστίας μας καί τάς εύχάς μας δι’ έν 
Έ τος εύτυχές, υγιές καί χαρούμενον.

Μετά τιμής
Ό  Πρόεδρος Ή  Γεν. Γραμματεύς 

(Χρ. Σολομωνίδης) (Αίκ. Κατσανοϋ)
*

. Π ρ ο ς
Τόν Αξιότιμων ’Αρχηγόν Αστυνομίας 

Κύριε ’Αρχηγέ,
Αισθάνομαι τήν' ύποχρέωσιν δπως καί 

διά τής παρούσης εύχαριστήσω υμάς καί 
τούς συνεργάτας σας, ιδιαιτέρως δέ τήν 
Ασφάλειαν Αθηνών ή οποία έντός ελά
χιστου χρονικού διαστήματος συνέλαβεν 
τόν διαρρήκτην τοϋ Καταστήματός μου, 
Αισχύλου 54, (όνόματι Γεώργιον Κοντό- 
πουλον), 6 όποιος καί ένώπιόν μου πα- 
ρουσιασθείς ώμολόγησεν τήν διάρρηξιν.

’Επιθυμώ νά διαβεβαιώσω ύμάς καί 
ολόκληρον τό Σώμα τής Αστυνομίας δτι 
είς τήν μεγάλην πλειοψηφίαν μας άναγνω- 
ρίζομεν τήν παντοειδή άνεκτίμητον προ
σφοράν τών ύπηρεσιών σας, σάς περιβά- 
λομεν μέ τήν άμέριστον άγάπην μας καί 
συμπαράστασίν μας, δύνασθε νά βασίζεσθε 
είς αύτά, καί νά είσθε ύπερήφανος, διά 
τό άθόρυβον ΰψιστον έργον πού έπιτελεΐτε 
προς τήν Πατρίδα καί σέ δλους ήμάς. 

Μέ εξαιρετικήν έκτίμησιν 
Μιλτιάδης Παπαγεωργόπουλος 

Πρόεδρος ’Εμπορικού Συλλόγου 
Τροφίμων ’Αθηνών

Σύμβουλος Εμπορικού καί Βιομηχανικού 
’Επιμελητηρίου Αθηνών

Τήν 2-3-1976 είς τήν αίθουσαν τελετών 
τον Γ ' Άστυν. Τμήματος Κέρκυρας έγέ- 
νετο ή παράδοΰις τής Διοικήσεως τής 
Άστυν. Δ /νσεως υπό τοϋ άποχωροϋντος, 
προς τόν νέον Δ Ιντήν. Είς τήν φωτογρα
φίαν ό άποχωρήσας Δ /ντής κ. Μουντζού
ρης όμιλών προς τούς άξ/κοΰς καί αν- 

δρας τής Δ /νσεως.

Π ρ ό ς
Τόν ’Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων 

κ. Βασίλειον Τζαβέλλαν
Α θ ή ν α ς .

Κύριε Αρχηγέ τής Αστυνομίας Πόλεων,
Έ π ’ εύκαιρία τοϋ Νέου έτους, εύχομαι, 

δπως ό Θεός χαρίζη είς ύμάς υγείαν καί 
πάν άλλον ποθητόν.

Αφορμήν διά τήν έπικοινωνίαν μου 
ταύτην προ ύμάς, μοϋ δίδει τό γεγονός τής 
είς τό τεύχος τοϋ Νοεμβρίου - Δεκεμ
βρίου 1975 (σελίς 861) τοϋ περιοδικού 
«ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» δημοσιεύ- 
σεως ενός ποιήματος μου, μέ τίτλον «ΜΑ
ΤΩΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ».

Διά τήν τιμήν, τήν όποιαν χαρίσατε είς 
έμέ, φιλοξενοΰντες είς τάς σελίδας τοϋ ώς 
άνω περιοδικού τό ποίημά μου, αισθάνομαι 
τήν άνάγκην νά έκφράσω πρός ύμάς τάς 
θερμάς μου ευχαριστίας. Έ π ί πλέον 
αισθάνομαι τήν έπιθυμίαν, νά άποστείλω 
καί έτερον ποίημα έκ τής άνεκδότου ποιη
τικής συλλογής μου, μέ τόν τίτλον «ΔΟ
ΛΟΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ». Έ άν τό
περιεχόμενον τοϋ ποιήματος τούτου τό 
κρίνετε κατάλληλον διά τό ύφ’ ύμών έκδι- 
δόμενον περιοδικόν καί μάλιστα είς τάς’ 
ήμέρας μας, κατά τάς όποιας αί ήθικαί 
άξίαι καί τά έθνικά ιδανικά βάλλονται 
ποικιλοτρόπως άπό τάς δυνάμεις τοϋ 
κακοΰ καί άπό τούς έχθρούς τής Πίστεως 
καί τής Πατρίδος, δημοσιεύσατέ το πρός 
ώφέλειαν τώ ΐ άνδρών τών Σωμάτων 
Ασφαλείας καί δλου τοϋ Ελληνικού λαοΰ. 

Μετά πλείστης τιμής 
Διονύσιος Μουστογιάννης 

’Εκπαιδευτικός
*
Ανδραβίδα 14/1/76. 

’Εντιμότατε καί ’Αγαπητέ Κύριε Αρχηγέ, 
Χαίρετε πάντοτε! Απευθύνομαι πρός

'Τμάς, τόν έπικεφαλής τής τόσον πολι
τισμένης καί τόσον έθνοφελοΰς ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ήν παιδιόθεν λατρεύω καί 
είς τό πνευματικόν σχολεϊον, τό περιο
δικόν της, τόσα οφείλω, βαθύτατα συγκε- 
κινημένος, διότι αισθάνομαι δτι έκτελφ 
καθήκον εθνικόν διά τοϋ περιεχομένου 
τής παρούσης.

Αγαπητέ μου Κύριε Αρχηγέ,
Σάς γράφω διά νά Σάς όμολογήσω δτι 

δέν ήδυνήθην νά συγκρατήσω τά δάκρυά 
μου, δταν Σάς άντίκρυσα (σήμερον είς 
τήν τηλεόρασιν) νά φιλοξενήτε είς τό 
γραφεϊον σας τήν φημισμένην, πλέον, Έλ- 
ληνίδα, Ήρωΐδα, Κυρίαν Δέσποινα Άχλα- 
διώτη, τήν γενναίαν Κυρά τής Ρώ.

Φρονφ δτι δέν δικαιούμαι νά τηρήσω 
μυστικάς τάς σκέψεις καί άνέκφραστα 
τά συναισθήματα τά όποια ευφραίνουν τήν 
ύπαρξί μου, ένεκα τοϋ λαμπρού γεγονό
τος τό όποιον μεγάλως τιμφ τό ένδοξον 
καί ήρωϊκόν Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων : Τήν πρωτοβουλίαν Σας, νά καλέ- 
σητε τήν Κυρά τής Ρώ καί νά τήν περι
βάλλετε διά τής στοργής Σας κατά τήν είς 
Αθήνας παραμονήν της. ΜΤΡΙΑ ΣΤΓ- 
Χ Α ΡΗ ΤΗ ΡΙΑ !

Είναι βαθυτάτη ή σημασία τής ώραιο- 
τάτης πρωτοβουλίας Σας διότι δέν άπο- 
τελεϊ μόνον τήν έκδήλωσιν τού πατριωτι
σμού, δστις διαπνέει τήν Αστυνομίαν Πό-



λέων και τήν έκφρασιν τοϋ σεβασμού του, 
διά τάς γνήσιας έπιφανεϊς κα'ι ΑΦΑΝΕΙΣ 
έθνικάς άξίας, άλλα ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΤΙ- 
ΣΙΣ ΦΟΡΟΤ ΤΙΜΗΣ ΕΙΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΤΛΙΑΝ. Είναι ή ύπόμ- 
νησις τοϋ κοινοϋ χρέους, διότι ό σκοπός 
της επιγείου παρουσίας τοϋ Έλληνος είναι 
πρωτίστως ό άγων διά τήν έν Χριστώ 
πνευματικήν του κατάρτισιν καί διά τήν 
προσφοράν υπηρεσιών είς τήν Πατρίδα, 
καί ούχί ή μάχη διά τήν άπόλαυσιν καί 
τήν αΰξησιν των υλικών άγαθών. Ή  
αδιαφορία διά τήν πίστιν καί διά τήν πα
τρίδα δεν είναι χαρακτηριστικόν τών 
πραγματικών Ελλήνων. Όλοψύχως καί 
έγκαρδίως εύχομαι δπως πλήρης υγείας 
καί χαράς συνεχίζητε τήν άνεκτίμητον 
εθνικήν Σας προσφοράν,; μέ τήν βεβαιό
τητα δτι ή 'Ιστορία ήν γράφει ή συνεί- 
δησις θά φωτίζη διαρκώς 'Υμάς καί 
τούς γενναίους άλλά καί καρτερικούς μάρ
τυρας, άνδρας τοϋ Σώματος.

Ή  ΕΛΛΑΣ, βεβαιωθήτε, ΥΠΕΡΗ- 
ΦΑΝΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ.

Σας χαιρετώ Συγχαίρων.
Μετά σεβασμοΰ, τιμής καί άγάπης, 

Άνδρ. Άγραπίδης 
Δ. Γούναρη 17 

’Ανδραβίδα - ’Ηλείας

Ό  νέος Δ /ντής τής Άστυν. Δ /νσεως Κέρ
κυρας κ. Πύρρος Κατοάρος, μετά τήν 
άνάληψιν τών καθηκόντων του, ώμίληβςν 
προς τούς υπαλλήλους, προς τούς όποιους 
καί ανέπτυξε τάς γενικάς γραμμάς, επί 
τών όποιων πρέπει νά έδράζεται ή αστυ
νομική Υπηρεσία, ώστε νά καταστή άξια 

τοϋ προορισμού της.

Άξιότιμον κ. Βασ. Τζαβέλλαν, 
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων,

Ά  θ ή ν α ι 
ΕΛΛΑΣ

Κύριε ’Αρχηγέ,
Γνωρίζω λήψιν της άπό 10ης ’Ιανουά

ριου 1976 ύμετέρας επιστολής καί τοϋ 
μετ’ αύτής άποσταλέντος άντιγράφου άπο- 
δείξεως καταθέσεως είς τόν παρά τή 
’Εθνική Τραπεζη ήμέτερον λογαριασμόν 
τοϋ ποσοϋ τών 75.360 δραχμών διά 942 
άντίτυπα τοϋ βιβλίου μου.

Θεωρώ, Κύριε ’Αρχηγέ, ΰποχρέωσιν 
καί καθήκον μου όπως έκφράσω πρός 
ύμάς, μέσω υμών, πρός άπαντα τά μέλη 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων Ελλάδος, τάς 
ήμετέρας άπειρους εύχαριστίας καί τήν 
βαθυτάτην ευγνωμοσύνην, διά τήν αδελφι
κήν καί άμεσον άνταπόκρισίν σας είς τήν 
άγοράν καί διανομήν τοϋ βιβλίου μου, διά 
τήν έστω καί κατ’ έλάχιστον άνακούφισιν 
τών Κυπρίων άστυνομικών καί τών οικο
γενειών των.

’Ελπίζω νά εύρίσκωμαι είς Ελλάδα 
τόν προσεχή Φεβρουάριον ότε θά διευθε
τήσω, μέσω τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
('Υπηρεσία ’Ελέγχου Συναλλάγματος) 
τήν άποστολήν είς Κύπρον τοϋ είσπραχθέν- 
τος ποσοϋ.

Ευχαριστώ ύμας καί πάλιν.
Διατελώ

Μετά πάσης τιμής 
Π.Σ. Μαχλουζαρίδης 

Ά ν. Βοηθός ’Αρχηγός ’Αστυνομίας 
Κύπρου

Κύριον
Βασ. Τζαβέλλαν, ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας 
Πόλεων,
’Αξιότιμε Κύριε,

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 27ης τρχ., τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συνδέσμου 
Έπαγγελματιών καί ’Επιχειρηματιών Γυ

ναικών ’Αθηνών, άπεφάσισεν - τή είση- 
γήσει τοϋ Μέλους τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου κας Παυλίνας Γ. Γ ιαννοπού- 
λου - νά άποστείλη είς 'Υμάς εύχαριστή- 
ριον έπιστολήν διά τήν άμέριστον συμπα- 
ράστασιν τής έκλεκτής 'Υπηρεσίας σας, 
είς τήν έκδήλωσίν μας τής 17ης τρχ. πρός 
τιμήν τής ΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩ

Δραττόμεθα τής ευκαιρίας ταύτης διά 
νά σάς συγχαρώμεν διά τήν ώραίαν πρω
τοβουλίαν σας, νά φιλοξενήσητε είς ’Α
θήνας τήν ήρωιδαν ταύτςν καί νά τήν προ- 
βάλλητε πανελληνίως, ύπενθυμίζοντες είς 
όλους τούς Έλληνες καί Έλληνίδας, τήν 
συνέχισιν τής ελληνικής παραδόσεως τών 
Σουλιωτισσών, Κρητικών, Μεσολογγι- 
τισσών, ώς καί τών έκ Ναούσης ήρωΐδων, 
είς τήν έποχήν μας.

Εύελπιστοΰμεν ότι θά έχωμεν τήν εΰ- 
χαρίστησιν νά συνεργασθώμεν καί πάλιν 
μεθ’ 'Υμών προσεχώς.

Διά τόν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

’Αλεξάνδρα Μπαγτζή - Πάλλη

αγάπην καί συμπαράστασίν Σας, πρός 
τόν ήρωϊκόν τοΰτον άκριτα, τοϋ 'Ελληνι
κού Νότου.

Έστέ βέβαιοι κύριε ’Αρχηγέ ότι, ή 
Σημαία αΰτη θέλει κυματίζη έπί τοϋ άρ- 
χαίου φρουρίου τοϋ ιστορικού καί ήρωϊκοΰ 
Καστελλορίζου, συμβολίζουσα τήν πα
ρουσίαν πλησίον ήμών, τών ’Αξιωματι
κών καί ύπαλλήλων τοϋ Σώματος, άπο- 
δεικνύουσα καί μαρτυρούσα ωσαύτως τήν 
Ελληνικότητα, τοϋ ίεροΰ τούτου βράχου 
τοϋ Καστελ/ζου καί τοϋ συμπλέγματός 
του, άπό άρχαιοτάτων χρόνων.

Έ π ί τούτοις δεχθήτε παρακαλοΰμεν τά 
θερμότατα ήμών ευχαριστήρια διά τήν 
δωρηθεισαν Σημαίαν, ώς καί τήν αγάπην 
καί συμπαράστασίν Σας πρός ήμάς, είς 
οίανδήποτε δοκιμασίαν, καθώς δέ καί τήν 
φιλοξενίαν καί έξυπηρετήσεις, άς ετυχεν 
έκ μέρους 'Υμών, ή ήρωίδα «Κυρά τής 
ΡΩ» κατά τήν έν Άθήναις παραμονήν 
της, διά τάς άπονεμηθείσας πρός αυτήν 
τιμητικάς διακρίσεις, αΐτινες άντανακλοΰν 
καί γενικώτερον, έφ’ ολοκλήρου τοϋ 
συμπλέγματος Καστελ/ζου καί τών ήρωϊ- 
κών καί άκριτικών απανταχού, τέκνων 
του.

Μετά προσηκούσης τιμής 
'Ο Δήμαρχος 

’Ιωάν. Κυζάλας
*

ΠΙΚΠΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 

Π ρ ό ς
Τόν Κον Ίωάννην Μπαλόπουλον ’Αστυ
νομικόν Δ /ντήν Πατρών

’Ε ν τ α ύ θ α
Προαγόμεθα νά έκφράσωμεν τάς θερ- 

μάς ήμών εύχαριστίας διά τήν τόσον άν- 
θρωπίνην καί συγκινητικήν προσφοράν 
ύμών, τής παροχής δώρων κατά τάς 
έορτάς τών Χριστουγέννων είς έορταστι- 
κήν έκδήλωσίν, είς τεσσαράκοντα περι
θαλπόμενα παρ’ ήμϊν διά τού θεσμού τών 
οικογενειακών τοποθετήσεων παιδία.

Ή  έν λόγω συμπαράστασις ύμών τυγ
χάνει άξιόλογος καί κατάδηλοί τό μέγε
θος τών Χριστιανικών ύμών συναισθημά
των.

Ή  πρός ύμάς εύγνωμοσύνη διερμη
νεύεται καί διά τών οφθαλμών τών άθώων 
αυτών ύπάρξεων.

'Ο Πρόεδρος
Ό  Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Άξιότιμον Κον 
Βασίλειον Τζαβέλλαν ’Αρχηγόν ’Αστυνο

μίας Πόλεων
ΑΘΗΝΑΣ

’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ,
Βεβαιοΰμεν λήψιν τής άποσταλείσης 

ήμϊν, πολεμικής Σημαίας, μέ τήν ήρωίδα 
συμπολίτιδά μας, Δέσποινα Άχλαδιώτου 
(Κυρά τής ΡΩ), ήτις αποτελεί σύμβο- 
λον τού άκριτικοΰ μας πληθυσμού.

Αίσθανόμεθα ύπερήφανοι διά τήν ένέρ- 
γειάν Σας ταύτην, ή οποία άποδεικνύει τήν

Άξιότιμον Κύριον
Διευθυντήν ’Αστυνομίας Κερκύρας

’Ε ν τ α ύ θ α
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά.

Χθές, τήν 28ην τρέχοντος, περί ώραν 
04,00 έδέχθην ένα τηλεφώνημα έπικλή- 
σεως βοηθείας άπό τό ξενοδοχεΐον «Άρκά- 
διον». Είς τό άκουστικόν ήτο ένας ήλι— 
κιωμένος φίλος, κάτοικος Αθηνών, παρε- 
πιδημών έδώ, ό κ. Σπΰρος Άναγνωστα- 
ράς. Ζητούσε βοήθεια, λέγοντας ότι πεθαί
νει καί πράγματι άπό τό τηλέφωνο ήκού- 
γετο εΰκρινώς ό ρόγχος καί ή δύσπνοια. 
Μοΰ ζητούσε νά τού στείλω ιατρό.

Λόγω τής ώρας καί τού έπείγοντος τής 
περιπτώσεως, ώς έκρινα, διέκοψα τήν 
επικοινωνία μέ τό «Άρκάδιον» καί έκά-
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λεσα τηλεφωνικώς το «100». Έδωσα τά 
στοιχεία μου και περιέγραψα τό περιστα
τικών, ζητώντας τήν βοήθεια της υπηρε
σίας Σας, της «’Αμέσου Δράσεως». Σέ 
διάστημα λεπτών μέ έβεβαίωσε τδ κέν- 
τρον δτι περιπολικών της υπηρεσίας εύρί- 
σκετο καθ’ οδόν πρός τό ξενοδοχεΐον 
«Άρκάδιον». Ηΰχαρίστησα καί έσπευσα 
πρός τό ξενοδοχεΐον. Κατοικώ πλησιέ- 
στατα πρός αυτό καί έφανταζόμην ότι θά 
έφθανα προ τοϋ περιπολικού. Μέ έκπλη- 
ξιν διεπίστωσα φθάνοντας δτι τό περι
πολικών είχε ήδη φθάσει, διαπιστώσει την 
κατάστασιν τοΰ αΐτήσαντος την βοήθειαν 
καί είχε ήδη άναχωρήσει πρός άνεύρεσιν 
ίατροϋ. Μετά τήν ανταλλαγήν ώρισμένων 
πληροφορειών μέ τον υπάλληλον τοϋ ξε
νοδοχείου, έκάλεσα έκ νέου τό «100» διά 
νά πληροφορηθώ έάν είχε άνευρεθή ια
τρός. ’Απολύτως ενήμερος ό χειριστής 
τοϋ κέντρου μέ έβεβαίωσε δτι τό περιπο
λικών έπιστρέφον, εύρίσκετο ήδη προ τοΰ 
ξενοδοχείου, φέρον ιατρόν. Πράγματι ήδη 
άνοιγε ή πόρτα καί έμπαινε ό ιατρός μέ 
έναν έκ τών άνδρών Σας. ’Από τήν στι
γμήν τοΰ πρώτου μου τηλεφωνήματος 
μέχρις της άφίξεως τοΰ ίατροϋ δέν θά πέ
ρασαν περισσότερα τών 10.- 15 λεπτών.

Μετά τήν σύντομον έξέτασιν τοΰ άσθε- 
νοΰς, ό ιατρός (τοΰ οποίου δυστυχώς δέν 
συνεκράτησα τό δνομα διότι καί εύχαρι- 
στίας καί συγχαρητήρια τοΰ χρεωστώ) 
συνέστησε' άμεσον μεταφοράν τοΰ άσθε- 
νοΰς εις τό Νοσοκομεϊον. Διά έπιδεξιω- 
τάτων χειρισμών έν μέσω τών (άντικα- 
νονικώς) σταθμευμένων αυτοκινήτων, εύ- 
ρέθη τό περιπολικών προ της θύρας τοΰ 
ξενοδοχείου, έπεβιβάσθη μέ τήν βοήθειαν 
τών άνδρών Σας ό ασθενής καί άναχωρή- 
σαμεν διά τό Νοσοκομεϊον.

Κατά τήν άφιξιν εις τό Νοσοκομεϊον 
καί άφοΰ πάντοτε μέ τήν βοήθειαν τών 
οργάνων Σας έτοποθετήθη ό άσθενής εις 
φορεϊον, διεπιστώθη δτι ό άνελκυστήρ 
τοϋ ιδρύματος δέν έλειτούργει διά νά μετα-

φερθή ό άσθενής εις τον Β' δροφον δπου 
θά υπήρχε ιατρός. Χωρίς τόν παραμικρό 
δισταγμό, ό οδηγός τοΰ περιπολικού έπήρε 
«άγκαλιά» τόν άσθενή καί τόν ανέβασε διά 
της κλίμακος εις τόν Β' δροφον. Μόνον 
μετά τήν έμφάνισιν τοΰ ίατροϋ μοΰ έζή- 
τησαν οί άνδρες Σας τά στοιχεία τοΰ 
άσθενοΰς, έχαιρέτησαν καί έφυγαν!

Διά της παρούσης μου Κύριε Διευ- 
θυντά δέν είναι ή πρόθεσίς μου νά έξυ- 
μνήσω τήν «’Άμεσον Δράσιν». Τοΰτο 
είναι τελείως περιττόν. Γνωρίζουμε δλοι 
δτι είναι ίσως ή μόνη κρατική ύπηρεσία 
πού χαίρει σεβασμοΰ - θάθελα νά πώ: 
αγάπης - άπό κάθε πολίτη. ’Εκείνο όμως 
πού θέλω νά έξάρω καί υπογραμμίσω 
είναι ή άπόλυτος έπάρκεια, ή ευγένεια καί 
ή άνθρωπιά τών οργάνων Σας. Χαρακτη
ριστικά, δέν νομίζω δτι ήτο μέσα εις τά 
καθήκοντα τοΰ όδηγοΰ (νομίζω τά στοι
χεία του είναι Χ 30), άφοΰ παρέδωσε 
τόν μεταφερθέντα άσθενή εις τό Νοσοκο- 
μεϊον, νά τόν άνεβάση εις τά χέρια του, 
τούς δυό ορόφους τοΰ Νοσοκομείου.

Διά μέσου Υμών Κύριε Διευθυντά, θά 
ήθελα νά έκφράσω πρός τό έν λόγω πλή
ρωμα τοΰ περιπολικοΰ Σας, τήν εύγνω- 
μοσύνη καί τόν θαυμασμόν μου. "Οχι μόνον 
διότι έφέρθησαν σάν καλοί ’Αστυνομικοί, 
άλλά καί κυρίως διότι έχουν έκεϊνο πού 
λέμε, άνθρωπιά.

Μετά τιμής 
Μάξ Λαβράνος

*

Π ρ ό ς
Τόν Κον Διευθυντήν Ύποδιευθύνσεως 

’Αμέσου Δράσεως ’Αστυνομίας Πόλεων
Θεωροΰμεν ΰποχρέωσίν μας νά σάς 

ευχαριστήσω μεν διά τάς τόσον άξιολόγους 
πληροφορίας, τάς οποίας προσεφέρατε, 
τόσον εις τούς μικρούς μαθητάς τοΰ Σχο
λείου μας, δσον καί εις ήμάς τούς διδα

σκάλους, κατά τήν έπίσκεψίν μας εις τήν 
ύφ’ υμάς Υπηρεσίαν.

Ή  προσήνεια, μετά τής όποιας μάς 
ύποδέχθητε, ή ένδελεχής, έμπεριστατω- 
μένη καί κατά μεθοδικόν καί έποπτικόν 
τρόπον ένημέρωσις, ύπό τοΰ άστυνόμου 
κ. Π. Καρούμπαλη, εις τά υπερσύγχρονα 
τηλεοπτικά καί ήλεκτρονικά μέσα τής υπη
ρεσίας υμών, καθώς καί ή έπιδαψιλευθεΐσα 
φιλοφροσύνη, μάς ένεποίησ αν τήν έκ- 
πληξιν καί τόν θαυμασμόν.

Σάς διαβεβαιοΰμεν δτι, τόσον ημείς, 
δσον καί οΐ μικροί μαθηταί μας, ήσθάνθη- 
μεν χαράν καί ύπερηφάνειαν διά τήν πα
τρίδα μας, ήτις, εις τόν τομέα αυτό, διά 
τοΰ έπιτελουμένου ύφ’ υμών ύψίστου κοι- 
νωνικοΰ έργου, κινείται ήδη εις τήν χο
ρείαν τών προηγμένων χωρών.

Μετά τιμής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΡΠΤΛΗΣ 

Δ/ντής 4ου Δημοτικοΰ Σχολείου Ταύρου

*

Π ρ ό ς
Τόν έντιμότατον Διευθυντήν 

'Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας ’Αστυνομίας 
Πόλεως Πατρών 

κ. Ίωάννην Γώγον
Διά τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατρών κ.κ. Νικοδήμου

Έ  ν τ  α ΰ θ α
Κύριε Διευθυντά

Παρακαλοΰμεν δπως δεχθήτε τήν έκ- 
φρασιν τών θερμών εύχαριστιών καί τής 
βαθντάτης εύγνωμοσύνης ήμών, διότι εις 
έλάχιστον χρονικόν διάστημα ήδυνήθησαν 
τά ΰμέτερα όργανα, ύπό τήν προσωπικήν 
'Υμών καθοδήγησιν καί προσπάθειαν, νά 
συλλάβωσι τούς θρασείς καί άδιστάκτους 
διαρρήκτας ο’ίτινες έτόλμησαν νά λεηλα
τήσουν προσφάτως τόν ήμέτερον 'Ιερόν 
Ναόν τοΰ Πολιούχου 'Αγίου Άνδρέου.

Τό έπίτευγμα τοΰτο άπέδειξεν, διά μίαν 
είσέτι φοράν, τόν υψηλόν βαθμόν τοΰ

Διά τήν έπιμόρφωσιν τών ύπηρετούντων εις τήν Τουριστικήν ’Αστυνομίαν, ώργανώθη ειδική σειρά μαθημάτων τουριστικού εν
διαφέροντος. Από τήν έναρξιν τής έκπαιδεύσεως είναι καί τά σχετικά στιγμιότυπα τών φωτογραφιών μας. 'Αριστερά οί μαθηταί 

αστυνομικοί καί δεξιά ό Δ Ιντής τής Τουριστικής Αστυνομίας κ. Άγγελόπουλος ομιλιών.
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αισθήματος εύθύνης δπερ διακρίνει τδ 
‘Υμέτερον Σώμα της ’Αστυνομίας Πό
λεων, είς τρόπον ώστε να έμπνέη τό αί
σθημα της άσφαλείας καί έμπιστοσύνης 
τοϋ Ελληνικού Λαοϋ, οστις άληθώς σε- 
μνύνεται διά τήν άρτίαν όργάνωσιν ήτις 
κοσμεί τό 'Υμέτερον Σώμα.

’Επί τούτοις παρακαλοϋμεν Κύριε Διευ- 
θυντά όπως διαβιβάσητε · τάς ευχαρι
στίας ήμών καί πρός άπαντας τούς ύφ’ 
'Υμάς έντιμοτάτους κ.κ. ’Αξιωματικούς 
'Υπαξιωματικούς καί Υπαλλήλους, οίτι- 
νες συνέβαλον από κοινού είς τήν ταχεϊαν 
έξιχνίασιν καί άποκάλυφιν τών διαρρη
κτών.

Έ π ί τούτοις ευχόμενοι όπως ό Νέος 
Ενιαυτός της χρηστότητος τού Κυρίου 
άποβή έτος ειρήνης, χαράς καί πνευμα
τικής προόδου, αδιάπτωτου δέ 'Υμετέρας 
υγείας καί οικογενειακής ευτυχίας, 

Διατελοϋμεν
μετά τής έν Κυρίφ άγάπης καί πολλών 
εύχών. 'Ο Πρόεδρος τοϋ Έκκλησ. Συμ
βουλίου Ί .  Ναού. 'Αγίου Άνδρέου Πατρών. 
Οικονόμος Φίλιππος Γουργουλιάτος

Ά ξ. Κον
Διοικητήν Η ’ Άστυν. Τμήματος ’Αθηνών 

’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διοικητά

Χίλια εύχαριστώ διά .τήν κατανόησιν 
κι ευγενική συμπεριφορά τών κ.κ. άξιω- 
ματικών κι οργάνων σας, πρός έμέ, όταν 
εύρισκώμουν κρατούμενος είς τό τμήμα 
σας.

Τοιαΰται πράξεις τιμούν τό ήθος τού 
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Παρα
καλώ δεχθήτε αυτά τά λίγα άνθη ώς ελά
χιστη ένδειξη τής ειλικρινούς ευγνωμοσύ
νης μου. Μέ άπειρο Σεβασμό

’Αριστείδης Πατσέλης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Μή συνελθών είσέτι έκ τού βαρυτάτου 

πλήγματος τό όποϊον προεκάλεσεν είς έμέ 
6 αιφνίδιος θάνατος τού προσφιλούς καί 
άειμνήστου πατρός μου, αισθάνομαι, παρά 
ταΰτα, τήν ύποχρέωσιν όπως έκφράσω 
καί δημοσίως τάς ευχαριστίας μου πρός 
τούς άστυνομικούς τής άμέσου δράσεως, 
οίτινες μέ ΰπερβάλλοντα ζήλον καί ύπέρ-

μετρον ενδιαφέρον, προσφέρουν τάς υπηρε
σίας των, άμέσως κατά τάς τραγικάς αύ- 
τάς στιγμάς. Τοιαΰται εύγενεϊς πράξεις 
προσδίδουν είς τό Σώμα τών Ελλήνων 
’Αστυνομικών αϊγλην καί υπερηφάνειαν. 
’Επίσης εύχαριστώ θερμώς καί πάντας 
τούς φίλους, οίτινες έξ ιδιωτικής πρωτο
βουλίας προσέτρεξαν καί προσέφερον τάς 
υπηρεσίας των.

Άντιθέτως, δέν δύναμαι να μή στηλι- 
τεύσω τήν αδράνειαν καί παντελή έλλειψιν 
άπάντων τών φορέων κοινωνικής μερί- 
μνης, πράγμα τό όποιον μετ’ άγανακτή- 
σεως διεπίστωσαν τά άστυνομικά όργανα, 
όπως π.χ. τήν απουσίαν άπάντων τών καρ
διολόγων, τήν άρνησιν προσφοράς οίασδή- 
ποτε ύπηρεσίας ϋπό τού Νοσοκομείου 
Κερκύρας, τήν ρακένδυτον ΰπόστασιν τού 
’Ιατρείου Κερκύρας καί τήν άρνησιν νοσο
κόμου διά προσφοράν ύπηρεσίας, δείγματα 
στιγματίζοντα τον υποτιθέμενον πολι
τισμόν μας.

ΤΑΚΗΣ Π. ΤΖΕΚΟΣ. (Έδημοσιεύθη 
είς τήν ’Εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» Κερ
κύρας).

Πρός τήν Διεύθυνσιν τοϋ Περιοδικού 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Κύριοι,

Έ λαβον τό «τιμής ένεκεν» άποσταλέν 
μοι τελευταΐον τεύχος τού Περιοδικού σας.

'Η έμφάνισις όμως γενικώ ς καί τά π ε
ριεχόμενά του τόσον μέ ένεθουσίασαν, 
ώστε παρακαλώ νά μέ έγγράψητε συνδρο
μητήν διά τό τρέχον έτος 1976.

Μετ’ εξαίρετου τιμής 
I . ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ

Ε '. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
*

Πρός τό Περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρο
νικά» Δ /ντή ν  Συντάξεως κ . Ά ντω νάκον. 
Κύριε Δ  /ν τ ά .

'Ως δημοσιογράφος καί εκδότης περιοδι
κού, σάς εκφράζω τά συγχαρητήριά μου 
διά τήν εξαιρετικήν έκδοσιν τού περιοδι
κού σας « ’Αστυνομικά Χρονικά».

’Αληθώς πρόκειται δι’ ένα έντυπον αξιώ 
σεω ν, τό όποιον άνταποκρίνεται τού σκο
πού του άπολύτω ς.

’Εν συνεχεία ήθελον νά σάς γνωρίσω ότι 
θέτω τάς δημοσιογραφικός μου ικανότη
τας είς τήν διάθεσίν σας, προκειμένου νά 
προσφέρω κάτι είς τό περιοδικόν σας καί 
γενικώτερα είς τό ’Αστυνομικόν Σώ μα, 
τό όποιον μοΰ είναι λίαν προσφιλές.

’Επίσης θά ήθελον νά γίνω  συνδρομητής 
τού Περιοδικού.

Μέ έκτίμησιν 
Εύάγγελος Καχραμάνης

Δ /ντή ς Έ φημερίδος « ΕΛΛΗΝΙΔΑ  
ΜΗΤΕΡΑ»

Πρός τήν διεύθυνσιν τού περιοδικού 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Κύριε Διευθυντά
Εΐμεθα δύο άναγνώσται τού εκλεκτού 

περιοδικού τής φ ίλης ’Αστυνομίας Πό
λεω ν «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚ Α».

Τάς άρίστους έντυπώ σεις τάς όποιας 
αποκομίζουν είς ήμάς τά τεύχη τούτου, 
ή άγάπη μας καί ό σεβασμός μας πρός τήν 
ένδοξον ’Αστυνομίαν Π όλεω ν, προέτρεψε 
ήμάς, όπως άποστείλωμεν τήν παρούσαν 
ή όποια άναφέρεται δι’ ολίγω ν είς τό έξο- 
χον περιοδικόν σας.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» άποτε- 
λούν πρότυπον είς τό είδος τ ω ν , διότι πα
ρουσιάζουν, άψογον έμφάνισιν, ποικίλα 
θέματα λίαν ενδιαφέροντα δι’ όλους τούς 
άναγνώ στας, τά όποια παρουσιάζονται άπό 
εκλεκτούς συνεργάτας. Ούτοι μόνον σκο
πόν έχουν τήν πνευματικήν άνύψωσιν τών 
άναγνω στώ ν, καθώς επίσης καί τήν άντι- 
κειμενικήν ένημέρωσίν τω ν.

Δέν μάς άπομένει, παρά νά συγχαρώμεν 
ύμάς προσωπικώς κύριε Δ ιευθυντά , κα
θώς καί όλους τούς επιφανείς καί άφανεΐς 
συνεργάτας τών «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟ
Ν ΙΚ Ω Ν », διά τό άριστον καί εποικοδο
μητικόν έργον τό όποιον έπιτελεΐτε

Ε ύ γ ε  Σ α ς !

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΑΘΗΤΑΙ Δ' ΤΑΞΕΩΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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Εις τάς έορτάς επί 
τή απελευθερώσει τής 
Πόλεως των Ίωαν- 
νίνων συμμετέαχεν 
διά τον ’Αρχηγού κ. 
Τζαβέλλα καί ή 'Α 
στυνομία Πόλεων. 
Εις τάς φωτογραφίας 
μας χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα. 'Αρι
στερά ό Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας κ. Τσά- 
τσος, ό Υπουργός 
’Εθνικής Άμννης κ. 
Άβέρωφ, ό 'Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας 
κ. Τζαβέλλας, ό ’Αρ
χηγός Στρατιάς κ. 
Γκράτσιος και άλλοι, 
εις τό μέγαρον τής 
Νομαρχίας Ίωαν- 

νίνων

Εις αυτήν την φωτο
γραφίαν δεξιά εις την 
Στρατιωτικήν Λ έ
σχην ’Ιωαννίνων. ' Ο 
'Αρχηγός ’Ενόπλων 
Δυνάμεων κ. Ά ρ -  
μπούζης και ό ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνο
μίας κ. Τζαβέλλας 
μαζύ μέ νέους και 
νέες τού Παρ/τος Λυ
κείου Έλληνίδων Ί -  
ωαννίνων, μετά την 
εκτέλεσιν πατριωτι
κού Προγράμματος.

Και αυτό τό στιγμιό
τυπο αριστερά είναι 
άπό τάς έορτάς επί 
τή  απελευθερώσει τής 
θρυλικής ’Ηπειρωτι
κής Πρωτευοΰσης. 
Ό  κ. ’Αρχηγός μετά 
τον Ύπασπιστον του 
εν μέσω των ηρωι
κών Μπιζανομάχων.



Δυο ακομηστιγμιότυπα από την παρελασιν τής 'Αστυνομίας κατά την 25ην Μαρτίου. 'Επάνω: ή Σχολή 'Υπαστννόμων. 
Κάτω: Τμήμα δοκίμων άστνφυλάκων. 'Επ' ευκαιρία τής 'Εθνικής εορτής, έγένοντο συγκεντρώσεις εις δλας τάς Άστυν. 
Υπηρεσίας και σχετικαί ομιλιαι. Εις τό ' Αρχηγείον ώμίλησεν ό *Υπαστυνόμος Α. κ. Άντωνάκος. Εις την Ά στυν. 

Δ/νσιν Πειραιώς ο 'Αστυνόμος Α ' κ. Γιαννουλης και εις την Ύποδ Ινσιν Τροχαίας 'Αθηνών ό Ύπαστυνόμος Α ' κ. 
Πιπερίδης. 'Ανάλογοι εκδηλώσεις ελαβον χώραν και εις τάς Ά στυν. Δ /νσεις Πατρών καί Κέρκυρας.



(Συνέχεια έκ τής σελ. 347)
σημειωματάριου του. Κι’ ή αυγή τον βρή
κε άκόμη ξύπνιο . . .

Μά όταν αργότερα πήγε στο γραφείο 
τοϋ σερίφη, τό βλέμμα του έλαμπε.

—Μήπως . . . διαλευκάνατε τό μυστή
ριο; τόν ρώτησε εκείνος μέ κάποιον σαρ
κασμό.

—Πιθανόν! χαμογέλασε ό Κούλντ. θά 
σάς παρακαλέσω δμως νά καλέσετε τις 
τρεις χήρες. Θέλω νά βρίσκωνται έδώ σέ 
μια ώρα.

Μήπως . . . είναι αύτές πού δολοφό
νησαν. . .

—“Οχι, προς Θεοϋ !
—Μία άπ’ αυτές;
—Οΰτε!
—Ποιος είναι, λοιπόν, ό δολοφόνος; 
'Ο Κούλντ γέλασε.
—Θά τά ποϋμε, έκανε . . . Θά ήθελα 

δμως νά είναι έδώ, καί ό ιατροδικαστής. 
Νά πάη νά τόν φέρη ό ύπαστυνόμος Κάρ.

ΜΙΑ ΩΡΑ άργότερα, είχαν συγκεν- 
τρωθή δλοι στο γραφείο τοϋ σερίφη. 
Ό  Κούλντ, γνώρισε γιά πρώτη φο

ρά τό γιατρό, ένα λυμφατικό τριανταπεν- 
τάρη άνδρα, χλωμό, πού φορούσε γυαλιά.

Ό  Κούλντ τοϋ έσφιξε τό χέρι, καί τοϋ 
έδειξε ένα κάθισμα. Άφοΰ κάθησαν δλοι, 
είπε:

—Αύτή, μόλις, τή στιγμή, έμαθα, επι
τέλους, ποια είναι ή αλήθεια. Μοΰ έλειπε 
μόνον μιά λεπτομέρεια και τήν άπέκτησα 
μέ τήν είσοδο τοϋ γιατροΰ έδώ μέσα.

■—Μέ τήν είσοδό μου; έκανε κατάπλη
κτος ό γιατρός.

—Μάλιστα. ’Αλλ’ άφήστε με, νά πώ 
τά γεγονότα μέ τή σειρά τους. Σάς διαβά
ζω τις ερωτήσεις πού έκανα στον έαυτό 
μου, άφοΰ έξήτασα τό πτώμα καί τά φορέ- 
ματά της. Λοιπόν, πρώτη Ιρώτησις: «Για
τί ό δολοφόνος άλλαξε τά ροϋχα τοϋ θύμα
τός του;»

—Γιά νά μήν άναγνωρισθή εΰκολα τό 
θΰμα, είπε ό σερίφης.

—Δεν στέκεται ή άπάντησί σας, σέριφ. 
Θά ήταν πιό απλό νά τήν άφήση ολόγυμνη. 
Ή  άντικατάστασις είχε αιτία μάλλον 
ηθική. Καί σ’ αυτό τό σημείο μοΰ γεννή
θηκε ή υποψία δτι σ’ αύτήν τήν ύπόθεσι 
είχε βάλει τό χεράκι της μιά γυναίκα. 
Έναν άντρα δέν θά τόν ένδιέφερε αν τό 
πτώμα ήταν γυμνό. “Ας πάμε δμως σέ μιά 
άλλη έρώτησι: « Γ ι α τ ί  τ ά  ρ ο ϋ χ α  
μ έ  τ ά  ό π ο ι α  έ ν τ υ σ ε  ό δ ο λ ο 
φ ό ν ο ς  τ ό  π τ ώ μ α  ή σ α ν  π ο λ ύ  
π ι ό  μ ε γ ά λ α  ά π ό  τ ό  σ ώ μ α  τ ο ϋ  
θ ύ μ α τ ο ς ;  Κ α ί  δ π ω ς  έ ξ α κ ρ ί -  
β ω σ α ,  ή σ α ν  ό λ ο κ α ί ν ο υ ρ γ α  
κ ι ’ ά γ ο ρ α σ μ έ ν α ,  φ α ί ν ε τ α ι  
ά π ό  κ α ι ρ ό ,  γ ι ’ α ύ τ ό  τ ό  σ κο- 
π ό . . .  ά π ό  έ ν α  μ ε γ ά λ ο  κ α τ ά 
σ τ η μ α  τ ο ϋ  Λ ο ς  “Α ν τ ζ ε λ ε ς ,  
δ π ω ς  μ ο ΰ . . .  ά π ε κ ά λ υ ψ ε  μ ι ά  
μ ι κ ρ ή  π ά ν ι ν η  έ τ ι κ ε τ τ ο ΰ λ α  
ρ α μ μ έ ν η  ά π ό  μ έ σ  α;» Γ ι α τ ί ;

Κανείς δέν άπάντησε. 'Ο Κούλντ συνέ
χ ω  ,

—Ή  άπάντησί πού έχω σημειώσει 
είναι ή έξής: «Ό  δολοφόνος δέν γνώριζε 
τό θΰμα του. Δέν τό είχε δή, έστω κι άν 
είχε πάρει τήν άπόφαση νά τό σκοτώση». 
Τώρα, ξέρω δτι ή άπάντησίς μου αύτή είναι 
σωστή κατά τό ήμισυ. Άλλ’ άς προχωρή
σω μέ μιάν άλλη έρώτησι: « Γ ι α τ ί  ό 
δ ο λ ο φ ό ν ο ς  μ ε τ έ φ ε ρ ε  τ ό  π τ ώ 
μ α  σ’ έ ν α  ά ν ο ι χ τ ό  γ ή π ε δ  ο;»

Κι έδώ έδωσα μιά κουτή άπάντηση: 
«Γιά ν’ άποκαλυφθή άργά». Λάθος! Τόν 
λόγο τόν έμαθα χθές μέ τήν ιστορία πού 
μοΰ είπαν οί τρεις κυρίες. ’Αλλά πολλές 
άπαντήσεις δέν ταιριάζουν άκόμη, δπως 
τά πιό φαρδειά ροϋχα. ’Επίσης τό: «Γ ι ά
τ ι  ό δ ο λ ο φ ό ν ο ς  έ β γ α λ ε  μ έ τ ό  
ά σ ε τ ό ν  τ ή  β α φ ή  τ ώ ν  ν υ χ ι ώ ν  
τ ο ϋ  θ ύ μ α τ ο  ς;» Είναι αστείο νά ύπο- 
θέσωμε δτι μιά νέα, όμορφη γυναίκα περι- 
εφέρετο μέ τά νύχια τόσο άσχημα καθα
ρισμένα. Τέλος, χτές τή νύχτα πού δέν 
κοιμήθηκα διόλου, κάνοντας τή μιά σκέψι 
πάνω στήν άλλη βρήκα τή λύσι τοΰ προ
βλήματος.

—Οί ένοχοι είναι δύο; ρώτησε ό σε- 
ρίφης. , _

—Δύο, ένας άντρας και μια γυναίκα! 
Είναι λογικόν. Ή  γυναίκα πού άπαίτησε 
άπό τόν άντρα νά ντυθή τό γυμνό πτώμα, 
κι ό άντρας πού τό μετέφερε. Γιατί 6 
συνένοχος ήταν άνδρας καί μάλιστα, γε
ρός άντρας. Είναι άνθρωπος πού ξέρει 
άσφαλώς άπό τις άστυνομικές μεθόδους, 
γ ι’ αυτό, της έβγαλε τά ροϋχα, κι’ αυτό 
έξάλειψε τό σμάλτο τής βαφής άπό τά 
νύχια. Γιατί ήξερε πώς ή έγκληματολο- 
γική υπηρεσία κι’ άπό τά ροϋχα της μπο 
ροΰσε νά βρή τό θΰμα, άλλα κι ’ άπό τήν 
άνάλυσι τής βαφής τών νυχιών. Ό  άντρας 
λοιπόν, ήταν ειδικός μέ τις άστυνομικές 
μεθόδους. ’Αλλά δέν ήταν καί ξένος -άπ’ 
αύτή τήν πάλι. “Ηξερε τά κατατόπια, άπό 
ποΰ νά περάση γιά νά μήν τόν δοΰν, ποΰ 
μεταφέρει τό πτώμα καί . . . πώς νά μοι- 
ράζη σημειώματα σέ γραμματοκιβώτια. 
Κι’ αύτός ό κύριος, άσφαλώς πρέπει νά 
έχη κάνει κάποιο ταξιδάκι σ’ αύτούς τούς 
τρεις τελευταίους μήνες στο Λος “Αντζε
λες, μέ τό σκοπό νά άγοράση τά νέα ροϋχα 
τοΰ θύματος . . .

«Λοιπόν, δύο άπό σάς πήγαν τώρα 
τελευταία στο Λος “Αντζελες: ’Εσείς, 
γιατρέ Σέλμπυ Στήλ, κι’ έσεϊς κύριε 
ύπαστυνόμε Κάρ!

Κι’ οί δυο άνδρες τινάχτηκαν όρθιοι.
Είναι άνόητο! φώναξαν κι’ οί δύο.
Ό  έπιθεωρητής χαμογέλασε.
—Μή συγχίζεσθε, κύριοί μου, είπε. 

Καθήστε. ’Αποδείξεις δέν έχω. Έ χω  δμως 
τά κίνητρα. ’Αφήστε με νά συνεχίσω. 
Λοιπόν, μή ξεχνάτε δτι ό τόπος σας είναι 
μικρός καί τό παραμικρό νά γίνη θ’ άρχί- 
σουν τό κουτσομπολιό. Πολύ δέ περισ
σότερο γιά μιά έρωτική περιπέτεια . . .

—Τί σχέσι έχουν οί έρωτικές περιπέ
τειες; φώναξε ό βοηθός τοΰ σερίφη.

—Μεγάλη! Φαντασθήτε τήν μιά άπό 
τις τρεις χήρες νά πετάξη τά μαΰρα ξα
φνικά, άφοΰ έχει ήδη δώσει δρκο, μαζί 
μέ τις δυο άλλες, δτι δέν θά τά βγάλη, 
άν δέν τιμωρηθή ό αίτιος τής καταστρο
φής τοΰ άντρός της. Ποιά άπό τις καϋμέ- 
νες τις τρεις χήρες θά είχε τό θάρρος νά 
άντιμετωπίση τήν Κοινή Γνώμη; Καμμία!

Μιά άπό τις τρεις χήρες δμως, άγα- 
πά καί άνταγαπάται. Δέν ξέρω άπό πότε. 
Ή  καημένη δέν βαστά πιά αύτό τό άτέ- 
λειωτο πένθος. Έ τσι, οί δ"ύο έρωτευμένοι 
άναζητοΰν μιά λύσι. Καί τήν βρίσκουν. 
Τρία γράμματα, ένα πτώμα, κι’ δλοι στήν 
πόλη θά πίστευαν δτι «δικαιοσύνη άπενε- 
μήθη» κι’ δτι ό όρκος τών τριών χηρών 
έλύθη!

—Μά άφοΰ είπατε προηγουμένως δτι 
καμμία άπό τις τρεις χήρες δέν έσκότωσε, 
είπε ό σερίφης.

—Καί τό βεβαιώνω άκόμη, χαμογέ

λασε ό Κούλντ. "Οπως έπίσης δέν έσκό
τωσε καί ό βοηθός σας σέριφ, πού είναι ό 
άγαπημένος τής κυρίας Μάρθας Στήουρτ. 
Ν αί! Ό  βοηθός σας μετέφερε τό πτώμα 
τής άγνωστης. Είχα άμφιβολίες μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ γιατροΰ, πού δέν τόν ήξερα 
άκόμη, όταν τόν είδα δμως, πρό ολίγου, 
βεβαιώθηκα δτι ό γιατρός δέν είναι ικανός 
νά σηκώση τόσο βάρος. Έπειτα, μ’ αύτή 
τή μυωπία πού έχει, θά τοΰ ήταν δύσκολο 
νά κάνη τόσα πράγματα.

Ο ΥΠΑΣΤΤΝΘΜΘΣ Τσάρλς Κάρ 
είχε γίνει κάτωχρος. Ή  Μάρθα Στή- 
ουαρτ σηκώθηκε καί πήγε κοντά του. 

Τόν άγκάλιασε μέ τρυφερότητα καί κύτ- 
ταξε τούς άλλους.

—Ό  Τσάρλς δέν έσκότωσε! είπε δυ
νατά.

—Τό ξέρω, χαμογέλασε ό έπιθεωρητής 
Κούλντ.

—Δόξα νάχη ό Θεός! φώναξε ό σερί
φης. Μπορείτε δμως νά μάς πήτε ποιος 
είναι ό δολοφόνος;

—Μία έπικίνδυνη στροφή, άποκρί- 
θηκε ό Κούλντ, μ’ ένα χαμόγελο. Θά ξέ
ρετε, βέβαια, δτι σέ άπόστασι δεκαπέντε 
χιλιομέτρων άπό δώ, στο δρόμο πού οδη
γεί πρός τό Φοΐνιξ, υπάρχει μιά πολύ έπι
κίνδυνη στροφή. Έ τσ ι μέ πληροφόρησαν 
άπό τό Φοΐνιξ. ’Εκεί, λοιπόν, συμβαίνουν 
συχνά δυστυχήματα. Ό  βοηθός σας σέριφ, 
καί ή κυρία Μάρθα Στήουαρτ, άφοΰ κατέ
στρωσαν τό σχέδιό τους, πρέπει νά περί- 
μεναν υπομονετικά νά συμβή κάποιο δυ- 
στύχημα σέ καμμιά γυναίκα..

-—Συνέβησαν, πράγματι, πολλά δυστυ
χήματα σ’ αυτούς τούς τρεις μήνες, έπε- 
νέβη δ σερίφης.

—Ναί, άλλά δχι τό κατάλληλο. Ποιος 
ξέρει πόσες φορές νά παραφύλαξε σ’ έκείνη 
τή στροφή ό βοηθός σας, σέριφ. ’Επιτέ
λους, δμως, ήρθε ή καλή ευκαιρία. Μιά κυ
ρία πού έρχόταν πιθανόν άπό πολύ μακρυά 
καί κατευθύνετο πρός τό Μεξικό, τήν έπα- 
θε. Τό περίεργο είναι δτι ήταν μόνη ! Έ τσ ι 
δέν είναι, ύπαστυνόμε;

—Ναί. Δέν ήταν μόνη, παραδέχτηκε 
μέ βαρειά φωνή ό ύπαστυνόμος. 'Υπήρχε 
κι’ ένας άντρας μαζί της. Τούς βρήκα καί 
τούς δυο νεκρούς. Είχαν πέσει μέ τ ’ αύτο- 
κίνητό τους στο βάραθρο. Κατάλαβα δτι ή 
εύκαιρία ήταν καλή. Έρχονταν άπό τό 
Πόρτλαντ, τής Όρεγκόν. Έκάλυψα τά 
αύτοκίνητο, έθαψα τό πτώμα τοΰ άντρός 
καί πήρα τής γυναικός. Τά έκανα δλα έγώ, 
μόνος. Συλλάβετε με, άλλά άφήστε τή 
Μάρθα. ’Εκείνη δέν έκανε τίποτα!

Ό  έπιθεωρητής Κούλντ κούνησε τό 
κεφάλι του.

Δέν μπορώ νά σάς συλλάβω, ύπαστυ
νόμε, γιατί δέν είσθε δολοφόνος, είπε. Θά 
ύποβληθή δμως μήνυσις γιά άπόκρυψιν 
δυστυχήματος καί είδοποίησιν πτώματος. 
Τίποτε άλλο. Μπορείτε νά πηγαίνετε!

Οί τρεις χήρες άπεχώρησαν σιωπηλές, 
μαζί μέ τόν ύπαστυνόμο. Ό  γιατρός Τήλ 

■γύρισε καί κύτταξε τόν Κούλντ.
—Μά πώς άνακαλύψατε δτι ήταν ή 

Μάρθα ή άγαπημένη τοΰ ύπαστυνόμου; 
ρώτησε.

—-’Από τόν τρόπο πού μοΰ μίλησε γιά 
τόν Κάρ, δταν τήν έπισκέφθηκα. Ά πό τήν 
λάμψι πού είχαν πάρει τά μάτια της. Ά !. 
ό έρως δέν κρύβεται γιατρέ μου!

ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΟΛΝΤΙ
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μ ΠΑΪΛΑΚΗΣ
Τήν 20/1/1976 άπεβίωσεν 6 τέως 

Άστυν. Δ/ντής Α'. Μπαϊλάκης Διονύσιος. 
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπο- 
μένην 21.1.76 έκ τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ τοϋ Α' 
Νεκροταφείου άθηνών, παρηκολούΟησαν 
πολλοί συγγενείς καί φίλοι.

Έ κ  μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώμα
τος έτιμήθη ό έκλιπών διά της καταθε- 
σεως στεφάνου καί της παρακολουθήσεως 
τής'έκφοράς της σοροϋ του, ύπό αντι
προσωπείας έξ άξιωματικών καί κατωτέ
ρων.

'Ο Διονύσιος Μπαϊλάκης έγεννήθη εις 
Κόρινθον τό έτος 1898. Εις τό Άστυν. 
Σώμα κατετάγη μέ τον βαθμόν τοϋ υπα- 
στυνόμου Α·

Τό έτος 1932 προήχθη εις τόν βαθμόν 
τοϋ Άστυν. Β', καί τό έτος 1940 εις τόν 
βαθμόν τοϋ Άστυν. Α.

Τώ άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ Άστυν. 
Δ/ντ’οΰ Β' τήν 15.3.1946 καί ό βαθμός 
τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α'. τήν 29.8.1952, 
οπότε έξήλθεν της ένεργοΰ υπηρεσίας κατα
ληφθείς ύπό τοϋ ορίου ηλικίας. Ύπηρέ- 
τησεν εις διαφόρους άστυνομικάς υπηρε
σίας καί διεκρίθη διά τό ήθος καί τήν 
έργατικότητά του. ΤΗτο άνθρωπος βα- 
θείας πνευματικής καλλιέργειας καί έξε- 
τιμάτο ύπό των άνωτέρων.

ΗΑΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Ένας ακόμη συνάδελφος ό έ.σ. Άστυν. 

Δ/ντής Α' Κρητικός Ίϊλίας έγκατέλειψε 
τήν μεγάλην Αστυνομική μας οίκογένεια_

Ή  κηδεία του έγένετο τήν 16ην ώραν 
της 21.2.76 έκ τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ Αγίας 
Τριάδος Πειραιώς,

Παρηκολούθησαν δέ ταύτην πολλοί συ
νάδελφοι καί άντιπροσωπείά τοϋ Άστυ- 
νομικοΰ Σώματος

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ

ΦΕΥΓΟΥΝ
'Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1896 εις 

τό χωρίον Μαυρομάτι Παμίσου Μεσση
νίας.

Εις τό Σώμα κατετάγη ώς άστυφύλαξ 
τήν 31.3.1922.

Προήχθη εις ύπαστυνόμον Β' τήν 
19.4.1923 καί εις ύπαστ. Α' τήν 19.4. 
1924. Εις Άστυν. Β' τήν 7.9.1929 καί 
εις Άστυν. Α' τήν 11.8.1933. Τήν 
23.9.1943 προήχθη εις Άστυν. Δ/ντήν 
Β' καί τήν 29.8.1952 εις Άστυν. Δ/ντήν 
Α', όπότε έξήλθεν τής ένεργοΰ ύπηρεσίας 
του, καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας.

Ύπήρξεν, ώς άνθρωπος καί ώς άστυ- 
νομικός, εξαίρετος καί εΐχεν άποσπάσει 
τήν έμπιστοσύνην τών άνωτέρων του, 
ώς καί τήν έκτίμησιν τών κατωτέρω.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΑΑΡΩΝΗΣ
Τήν 13.2.76 άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένην έκηδεύθη έκ τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ τοϋ 
Γ ' Νεκροταφείου Πειραιώς δ έ.σ. Ύπα- 
στυνόμος Α' Κων/νος Καλαρώνης.

Οί συγγενείς, οί φίλοι, οί συνάδελφοι, 
έν ένεργεία καί συντάξει, παρέστησαν διά 
τόν ύστατον χαιρετισμόν. Τό Άστυν. 
Σώμα, τιμών τήν μνήμην τοϋ έκλεκτοΰ . 
συναδέλφου, άπέστειλεν άντιπροσωπείαν, ' 
μέ έπικεφαλής ’Αστυνόμον, δστις καί κα- 
τέθεσεν στέφανον.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1902 εις 
Μακροχώριον Κων/πόλεως. Εις τό σώμα 
κατετάγη τήν 13.10.1925.

Προήχθη εις Ύπαστυνόμον Β' τήν 
29.9.1933 καί είς Ύπαστυν. Α'. τήν 
22.12.1947. Έξήλθεν τοϋ Σώματος τήν 
31.12.1947 καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου 
ήλικίας.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΑΑΜΠΟΚΗΣ
Ένας έξαίρετος άστυνομικός καί άν

θρωπος έφυγε άπό κοντά μας, ό τέως άνθυ- 
παστυνόμος Σπυρίδων Καλαμπόκης.

Άπεβίωσε τήν 9.2.76 καί τήν 15.30' 
ώραν τής έπομένης έκηδεύθη έκ τοϋ 'Ιεροϋ 
Ναοϋ δσίας Ξένης Νίκαιας.

’Εκτός -τών συγγενών του, πολλοί φί
λοι καί έν ένεργεία καί συντάξει συνά
δελφοι παρηκολούθησαν τήν έκφοράν.

Έ κ  μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώμα
τος κατετέθη έπί τής σοροϋ του στέφα
νος, ύπό τοϋ έπικεφαλής τής Άστυνομ. 
άντιπροσωπείας.

Ό  έκλιπών έγεννήθη είς Βαλύρα Μεσ
σήνης Μεσσηνίας τό έτος 1923. Είς τό 
Άστυν. Σώμα κατετάγη ώς άστυφύλαξ 
τήν 20.5.1945.

Είς τόν βαθμόν τοϋ άνθυπαστυνόμου 
προήχθη τήν 19.12.70 καί είς ύπαστυν. 
Β' τήν 31.12.75.

Άπεστρατεύθη, καταληφθείς ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας, τό 1975.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΩΝΗΣ
Ενός έν ένεργεία συναδέλφου έστερήθη 

ή άστυνομική μας οικογένεια. Πρόκειται 
περί τοϋ νεαροΰ άστυφύλακος Νικολάου 
Κλώνη, ό όποιος μέχρι τοϋ θανάτου του 
ύπηρετοΰσε είς τήν Ύποδ/νσιν Γενικής 
Ασφαλείας Άθηνών. Ό  έκλιπών, προ- 
σεβλήθη ύπό τής έπαράτου νόσου. Έγεν
νήθη τό έτος 1943 είς Ρέθιον Κορινθίας. 
Είς τήν ’Αστυνομίαν κατετάγη, τό 1969. 
Κατά τήν όλιγόχρονον παραμονήν του είς 
τό Σώμα, διεκρίθη διά τήν πειθαρχίαν, 
τήν έργατικότητα καί τήν προσήλωσιν είς 
τό καθήκον. Τήν κηδείαν του παρηκολού
θησαν, πλήν τών συγγενών πολλοί. έκ 
τών συναδέλφων, παρά τών οποίων ήγα- 
πατο καί έξετιμάτο.
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
Τήν 28.1.1976 άπεβίωσεν ό έν ένερ- 

γεία άστυφύλαξ Βαρέλας Ευθύμιος.
Τήν κηδείαν του, γενομένην τήν έπο- 

μένην έκ τοϋ ίεροϋ Ναοϋ του Νεκροτα
φείου Περιστεριού, παρηκολούθησαν οί 
οικείοι του, πολλοί γνωστοί καί φίλοι, κα
θώς καί άντιπροσωπεία άστυνομικών έν 
ένεργείφ, δ έπικεφαλής τής όποιας κατέ- 
θεσεν έπί τοϋ τάφου του άνθινον στέφα
νον έκ μέρους τοϋ Άστυν. Σώματος καί 
έξεφώνησεν τόν έπικήδειον.

'Ο έκλιπών έγεννήθη τδ έτος 1935 εις 
Περαχώραν Λουτρακιού Κορινθίας. Εις τδ 
Άστυνομικδν Σώμα κατετάγη τήν 14.9. 
1959.

Τδ νήμα τής ωραίας ζωής του έκόπη 
πρόωρα, άφήνοντας πίσω του σύζυγον καί 
δυδ τέκνα, χωρίς τήν πατρικήν προστα
σίαν του.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», εύχονται 
είς τούς οικείους δλων των προαναφερθέν- 
των συναδέλφων, τήν έξ ύψους παρη
γοριάν καί τήν κατάταξιν αύτών έν σκη- 
ναϊς δικαίων.

’Ά ς είναι έλαφρδ τδ χώμα πού τούς 
σκέπασε.
Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ ς  ά ς  ε ί ν α ι  α ί  ω— 
ν ί α.

«Α.Χ»

1 2 3 4  5 6 7 8 9  ΙΟ 11

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

1. Νέφος, όμοιάζον πρδς ομίχλην, ση
μαίνει. καί διανοητική συσκότισις - Με- 
ταφορικώς, σημαίνει σκληρά, άπάν- 
θρωπος.

2. Αί γεμαται χάριν — Είς τδν Αισχύ
λον άναφέρεται ώς 'ρέος.

3. Ή  άναγραφή πραγμάτων κατά ώρι- 
σμένην τάξιν (αίτ.) — ’Ιταλικής προε- 
λεύσεως λέξις έκφράζουσα έκεϊνα πού 
τδ βάρος των ύπολογίζεται καθαρόν 
(άντιστρ.).

4. Σημαίνει εύστροφος ή ικανός άν
θρωπος — Βάλτερ. . . . γνωστότατος 
κωμικός τοϋ ξένου κινηματογράφου.

5. ’Επαναφορά είς τήν θέσιν του μέλους 
πού έπαθε έξάρθρωσιν.

6. Πρώτον συνθετικόν τοπωνυμιών τής 
’Αμερικής, αλλά καί όμοιοματικδν 
τής δημοτικής — Ό  θρήσκος  ̂ καί ή 
Θρησκεία τά έχουν. . . κοινά — Ε 
παναλαμβανόμενον σημαίνει άντιθέτως.

7. Κοιλεντερωτδν θαλάσσιον ζώον άλλα 
καί τέρας τής Μυθολογίας γνωστόν 
άπδ τδν μΰθον τοϋ Περσέως καί τής

’Ανδρομέδας (ένάρθ.)
8. ’Αρχαίος λαός τής Ν.Δ. Μικράς ’Α

σίας πού έφημίζετο διά τήν έπίδοσιν 
του είς τήν θάλασσαν — Λέγεται καί 
κιούγκι ή αύλάκι (άντιστρόφως).

9. Κατά τδν Άριστοτέλην, τδ έν έκ τών 
δύο ούσιωδών στοιχείων τής προτά- 
σεως, τδ ύποκείμενον ή τδ κατηγο
ρούμενον (γεν. πληθ.) — Μεταφορι- 
κώς, σημαίνει παράπτωμα, αμάρτημα.

10. Άντιστρόφως, χρησιμοποιείται ώς 
αόριστον άρθρον διά νά δηλώση το 
άνεξάρτητον πρόσωπον καί δχι γνω
στόν είς έκεϊνον πού τδ άκούει. — Έ - 
πώνυμον άμερικανοΰ άτομικοΰ έπι- 
στήμονος, εφευρέτου τοϋ κυκλοτρο- 
νίου πού διασπά τδ άτομον.

11. Προηγούνται. . . τοϋ ναυάρχου — Με- 
ταφορικώς, ό άδικος (δοτ.)

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Άρχαιοπρεπώς, σημαίνει τραβάω, 

σέρνω (άντιστρόφως) — Τδ μέρος άρ- 
χαίου ναοϋ, δπου έφυλάσσετο τδ 
άγαλμα άρχαίου θεοϋ.

2. Μουσική σύνθεσις διά μονωδίαν, άπο- 
τελοΰσα μέρος μελοδράματος ή όρα- 
τορίου — ’Αρδευτικός αΰλαξ, ύπό- 
νομος ή οχετός (αίτ.)

3. Παλαιόθεν, διέθετε καί σταύλους διά 
τά ίπποζύγια — Άναφέρεται ώς ό 
μεγαλύτερος πυρομανής (αίτ.).

4. Κέρματα μικράξ άξίας — ’Ενημερώ
νει καί ψυχαγωγεί (άρχικά, άντιστρφ.)

5. Κοινώς, λέγεται ζουμπούλι.
6. Ναυτικόν κέλευσμα — Είς τήν δη

μοτικήν τδ αραιόν — *Η θάλασσα 
τών άρχαίων (άντιστρφ.)

7. Αθηναίος πολιτικός καί 'ρήτωρ, φί
λος τοϋ Δημοσθένους, ή δίκη τοϋ ό
ποιου έπροκάλεσε τδν περίφημον «περί 
στεφάνου» λόγον τοϋ τελευταίου.

8. Είς τήν άρχαιότητα έτσι όνομάζετο 
ή έποχή πού ωρίμαζαν οί καρποί — 
Παράσιτου άπομυζητικόν ζώον πού 
ζή έπάνω είς ζώα ή φυτά.

9. Κλωστική καί υφαντική ΰλη, παρα- 
γομένη άπδ μεταξωσκώληκας (δη- 
μοτ.) — Είς τδν πληθυντικόν, χωρίς 
έξαίρεσιν (θηλ.)

10. Εορτή ή ψυχαγωγική άπογευματινή 
συγκέντρωσις — ’Εγκωμιάζω, δοξο
λογώ (’ρήμα)

11. Μεταφορικώς, σημαίνει άδικα — Τδ 
- πρώτον συνθετικόν δύο πόλεων τών
Η.Π.Α., γνωστοτάτων διεθνώς.

(Ι.Κο.)
Ή  λύσνς είς τό έπόμενον τεϋχος

Γ ΝΏΜΙ Κ Α

Άνοιξις είναι ή παιδική ηλικία τού 
έτους

ΤΕΝΝΥΣΟΝ

«Ή αληθινή αξία είναι σαν τό ποτάμι. 
"Οσο βαθύτερο είναι τόσο λιγώτερο θό
ρυβο κάνει».

ΧΑΛΙΦΑΞ

Ό  δειλός μπορεί νά λιποτακτήση κι 
όταν ακόμα είναι βέβαιος γιά  τή νίκη. 
Μοϋ χρειάζεται, όμως, ό γενναίος ποΰ 
δέχεται νά πολεμήση, κι όταν ξέρη πώς 
ή ήττα είναι βέβαιη.

ΕΛΙΟΤ

Τά βιβλία είναι όπως οί άνθρωποι: 
Μικρός αριθμός παίζει μεγάλο ρόλο. Τ’ 
άλλα άποτελοϋν τό πλήθος.

ΒΟΛΤΑ! ΡΟΣ

Ή ψυχή ξεφεύγει άπό τό γέροντα χω 
ρίς καμμιά προσπάθεια. Βρίσκεται στήν 
άκρη τών χειλιών του.

ΝΤΙΝΤΕΡΟ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

«Τοϋ κόσμου τ ’ άναγέλαστο περιγελά 
τόν κόσμο». (Λέγεται γ ι’ αυτούς πού 
κοροϊδεύουν τούς καλύτερούς τους καί 
τούς προσάπτουν τά δικά τους ελαττώ
ματα).

«Κάθισε πράμα σπίτι μου, καί λόγια 
μή μοϋ φέρνης». (Γιά τά δάνεια πού δύ
σκολα έπιστρέφονται)

«Νύφη μου πασαλειμμένη, ποιός μπο
ρεί νά σ’ άπομένη;»

("Οταν δέν μονοιάζουν — πράγμα συ
νηθισμένο — νύφη καί πεθερά)

«Πέντε βόδια τρία ζευγάρια».
(Λέγεται γιά  άνθρωπο μειωμένης άντι- 

λήψεως)

Παίρνε ό,τι μπορείς καί φύλαγε ό,τι

Περπατεΐ μέ τά κόλυβα στό ζωνάρι.
(Λέγεται γ ιά  όσους πάσχουν φοβερά 

ή κινδυνεύουν)

Τό κακό στήν άρχή θέ τό χτύπημα καί 
τό καλό καλόπιασμα.

(Νά έναντιώνεσαι στό κακό στήν άρχή 
προτού γίνη έξις, ενώ στό καλό νά κάνης 
τό αντίθετο γιά νά σοϋ γίνη, ακριβώς, 
?ξ>5).

Καί μές στά κουρνιαρίσματα ποιός έχει 
αύγά γιά  γλώσσα!

(Λέγεται γ ι’ αύτούς πού ζητούν παρά
καιρα κάτι)
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