Η Α Λ Ω Σ Η ΚΑΙ Ο

Π Α Λ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ

’Αριστερά: Μία άποψη τοιϊ έξιυτερικοϋ
τής Ά γ ια ς Σοφίας, δπως είναι σήμερα.
II Μεγάλη 'Εκκλησία έχει ταντισθή με. τά
όνειρα καί τις ελπίδες τον Γένους γιά τήν
εθνική τον αποκατάσταση. Κάτω: Ό "Α
γιος Γρηγόριος ό Θεολόγος ( Μικρογραφία
σέ χειρόγραφο τών Μετεώρων τον 15ον
αίώνος). Δεξιά: Πρόσοψι τον Πατριαρ
χικόν ναόν στό Φανάρι.

Χ ρισ τιανισμού καί έπί τή βάσ ει τών άρχαίω ν έλληνικώ ν πολιτευμάτων».

6.
Ή "Αλωση καί ό
Κ ω νσταντίνος Π αλαιολόγος

χαϊα συγγράμματα, χωρίς νά βλάπτων
ται καί δ η ό πρώτος ποιητής τοϋ Β υζαν
τίου, Ρωμανός ό μελωδός, άποδοκίμασε
τούς συγγραφ είς τής άρχαιότητας («τί
πλανώνται πρός Π λάτω να...».). Α λλά ό
Ιω ά ννης ό Μαυρόπους ζητούσε άργότερα, άπό τόν Θεό, να έξαιρέση κατά τήν
Κρίση τούς άρχαίους συγγραφείς («είπερ
τινας βούλοιο των άλλοτρίω ν — τής σής
άπείλής έξελέσθαι. Χ ριστέ μο υ — Πλά
τωνα κα ί Πλούταρχον έξέλοιό μοι»)
Μ έ τόν καιρό πραγματοποιήθηκε πλή
ρης στροφή κα ί έχουν έπισημανθή πολ
λές περιπτώσεις συγγραφέων, ο ί οποίοι
έχ ου νμιμη θή ή έπηρεασθή άπό τούς Α ρ 
χαίους, τόν "Ομηρο, τόν Πλάτωνα, τόν
'Α ριστοτέλη
Η άρνηση των πρώτων
χριστιανικώ ν χρόνων μ έ τά θρησκευτικά
πάθη δεν άργησε νά μεταβληθή σε πρα
γματική άρχαιολατρία Οί λόγιοι τού Β υ 
ζαντίου μιλάνε πάντα μ έ σεβασμό γιά
τούς Ά ρχαίους καί θησαυρίζουν συχνά
στά έργα τους άκέρια χωρία άπό αυτούς
Ό ίδιος ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός τόν
4ο ήδη αιώνα, διακηρύττει τήν έλληνική
καταγω γή του καί ομολογεί άτι πρόγονοί
τοι ήταν ο ί έθνικοι "Ελληνες.
Ο ί Βυζαντινοί ήταν βέβαιοι γιά τόν
έθνισμό τους. Απ ευθυνόμενος μεταξύ
1383-1387 ό Μανουήλ Β Παλαιολόγος
στούς πολιορκημένους Θεσσαλονικεϊς,
τούς θύμιζε δ τι πατρίδα τους ήταν ή πα
τρίδα τοϋ Φιλίππου καί τοϋ Α λ ε ξ ά ν 
δρου. Γ ι’ αυτό ό Βυτγ ύποστηρίζει στήν
Ισ το ρ ία του τής Ύ στερο-Ρω μαίκής Α υ 
τοκρατορίας, δ τι «ό πολιτισμός τοϋ Β υ 
ζαντινού κράτους έχοντας βαθειές ρίζες
στό παρελθόν, ήταν ή τελευταία φάση
τού άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού».
Τό δίκαιο τώ ν Βυζαντινώ ν βασιζόταν
βέβαια στό ρωμαϊκό, όλλά σ ’ αυτό είχαν
ένσω ματώ σει, δπως είνα ι γνωστό, τό άρχ α ϊο έλληνικό έθιμικό δίκαιο. Ή βυζαν
τινή μο υσ ική συνέχιζε καί αυτή τήν έλ
ληνική παράδοση. Τό έλληνικό Βυζάντιο
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όφείλει, άσφαλώς, πολλά στήν ’Εκκλη
σία Κατά τόν Ρουμάνο βυζαντινολόγο
Ν. Γιόργκα «ή Εκκλησία ύπήρξε ό κύριος
παράγοντας έξελληνισμοΰ τής Αύτοκρατορίας», ένώ ό "Εσλινγκ εύστοχα επιση
μ α ίνει δ τι Ε κκλησ ία ένωσε τά στοιχεία
τής ελληνικής πραγματικότητας, δπως δέν
έκανε καμμιά πολιτική δύναμη προηγου
μένως. Γ ιατί δέν διαφ εύγει κανενός δ τι ή
Εκκλησία ήταν έκείνη πού χρησ ιμοπ οίη
σε στή λατρεία τήν έλληνική γλώσσα καί
μ ’ αύτή διέδω σε τόν Χριστιανισμό στά
πέρατα τής Οικουμένης.
Μ ιά άκόμη άπόδειξη τής ελληνικό
τητας τοϋ Β υζαντίου είνα ι ό ελληνορθό
δοξος χαρακτήρας τών τριών μεγάλω ν
Πατριαρχείω ν τής 'Ανατολής, πού ήδη
άναφέραμε (Ιεροσολύμω ν, 'Αντιόχειας,
Α λεξάνδρειάς). "Ως χθές, στή λειτο υ ρ 
γία μνημόνευαν τόν βασ ιλέα τών 'Ε λλή
νων — συνήθεια καθαρά βυζαντινή —
καί μ έ άξιοθαΰμαστο τρόπο διατηρούν
καί σήμερα τόν έλληνικό χαρακτήρα τους
σέ περιβάλλον τελείω ς ξένο, διόλου πρόσ
φορο. Α ύ τό είνα ι δείγμα ίσχύος πού άντλεϊτα ι άπό τήν παράδοση, άπό τούς βυ
ζαντινούς χρόνους. Τό ελληνορθόδοξα
Π ατριαρχεία τής 'Ανατολής ύπήρξαν,
πραγματικά, ο ί θεματοφύλακες τοϋ β υ 
ζαντινού Ελληνισμού στό διάβα τών
αιώνων Ο μεγάλος Αρχιεπίσκοπος Α 
θηνών κυρός Χ ρυσόστομος Παπαδόπουλος έγραφε σχετικά στό έργο του «Ή 'Ο ρ
θόδοξος
Ανατολική Εκκλησία»: «Ή
διάδοσις τού Χ ρισ τιανισμού πολλαχού
μέν διηυκολύνετο ύπό τοϋ Ελληνισμού,
ένιαχοϋ δέ συνεπήγετο τήν διάδοσιν τού
Ελληνισμού, εν αίς έπαρχίαις οϋτος δέν
έπεκράτει, ού μόνον έντός τής Μ ικ ρ α 
σιατικής Χερσονήσου, άλλά καί έκτός
αύτής, έν Ά ρ μ ε ν ίq καί έν Αμερική, έν
μέρει δέ καί έν ’Αραβία καί Αίθιοπία. Τό
πρώτον δέ α ί Χ ρισ τια νικοί παροικίαι τής
Α σ ια τική ς 'Ελλάδος ώργανώθησαν διοικητικώ ς συμφώνως πρός τάς άρχάς τού

Τήν προσφορά του στήν Ευρώπη, τά
χ ρ ισ τια νικά κράτη της τήν άνταπέδωσαν
στό Β υζάντιο μ έ τήν κατάληψή του. Τό
τε, τό 1204, — μ έ τήν πρώτη "Αλωση,
άρχισε τό τέλος τοϋ μεσαιω νικού κρά
τους τών Ρωμαίων. Ή γεωγραφική θέση
τής Βασιλεύουσας άνάμεσα σ ’ Α να τολή
καί Δύση, — έμπόδιο στόν όθωμανικό
έπεκτατισμό. — ή οικουμενική συγκρό
τηση τής Αυτοκρατορίας, πού δέν μπ ο
ρούσε παρά νά έχη τήν ίδ ια τύχη μ έ τή
Ρωμαϊκή κι έκείνη τού Μ εγάλου Ά λεξάν
δρου, είνα ι μ ερικά άπό τά α ίτια πού οδή
γησαν στό τέλος αύτό
Ω σ τό σ ο στούς δυό τελευταίους α ι
ώνες τής ιστορίας του τό Βυζάντιο πα
ρουσίασε κάτω άπό δύο λαμπρές δυνα
στεϊες, τών Κομνηνώ ν καί τών Π α λα ιόλόγων, νέα π ολιτισ τική άκμή Μ έ άκόμη
πιό συνειδητοποιημένη τήν έλληνικότητά του, δδευσε έτσ ι στόν Γολγοθά τού
μαρτυρίου του Τό έλληνικό κύτταρο άνο
βίω σε καί πάλι, άλλά τώρα πιά είχε σημά νει τό τέλος τής μεσαιω νικής του πε-

Ισχύς σεισμών εις βαθμούς Μερκάλι
los
’Απαρατήρητος.
Μικροσεισμική
δό
νησες, τήν οποίαν
καταγράφουν μόνον
τά σεισμικά όργανα.

2os

3ος

Αισθητός ύπό πολύ
όλίγων ατόμων, Ιδί
ως νευρικών έν ησυ
χία καί πρό πάντων
είς τούς άνωτέρους
ορόφους.

Αισθητός ύπό μικρού
τμήματος τού π λη 
θυσμού ώς κρότος
όμοιος μέ εκείνον τόν
όποιον προκαλεί τό
πέρασμα μιας άμάξη?·

Πολύ έλαφρός

Έλαφρός

7ος

8ος

9 ος

Μεγάλοι κώδωνες ή
χοϋν
(έκκλησιών).
Πολυάριθμοι κέρα
μοι καί καπνοδόχοι
καταπίπτουν.
Μέτριαι πολυάριθμοι
βλάβαι είς κανονικός
οίκοδομάς.
Μερική καταστροφή
όλίγων
κανονικών
οίκοδομών.
Τεμάχια καί διακο
σμήσεις έκ γύψου
καταπίπτουν.
Σχισμαί είς τούς τοί
χους. Ύαλοπίνακεςπαραθύρων
θραύονται.

Μερική καταστροφή
είς περισσότερος τού
1)4 τού συνόλου
τών κανονικών οΐ
κοδομών.
'Ολική καταστροφή
όλίγων κτιρίων.
Χαίνοντα ρήγματα
είς τούς τοίχους.
Πτώσεις τοίχων τινών καί όλων τών
καπνοδόχων.
Πτώσεις όγκολίθων
άπό τάς κλιτϋς βου
νών.

Μερική καταστροφή
είς περισσοτέρας τού
1)2 τού συνόλου
τών κανονικών οι
κοδομών.
'Ολική καταστροφή
πλέον τού 1)4 τού
συνόλου τών κτιρίων

' Απαρατήρητος

Λίαν

ισχυρός

Καταστρεπτικός

Έρημωτικός

5ος

4ος
Αισθητός άπό π ολ
λούς είς τάς οικίας,
άπό μερικούς είς τό
ύπαιθρον.
Άφύπνισις όλίγων
κοιμωμένων.
’Ολί
γοι καταφεύγουν είς
τό ύπαιθρον.
Αί ύαλοι τω ν παρα
θύρων τρέμουν.
Αί θύραι καί τά
σανιδώματα τρίζουν
καί τά επιτραπέζια
σκεύη κτυποϋν όπως
όταν φορτηγόν αύτοκίνητον
βαρέως
φορτωμένον διέρχε
ται έπΐ πλακόστρω
του όδοϋ.
Μέτριος

Αισθητός άπό τούς
περισσοτέρους άνθρώπους οϊ όποιοι
εύρίσκονται έν κι
νήσει καί εις τάς έργασίας των.
Άφύπνισις πολλών
κοιμωμένων. Πολλοί
καταφεύγουν είς τό
ύπαιθρον.
Αντικείμενα έλευθέρως άνηρτημένα αίωροϋνται έν εϊδει έκκρεμοϋς.
Μερικά μικρά άντικείμενα άνατρέπονι Κώδωνες ώρολογίων ήχοϋν έλαφρώς

Αισθητός άπό όλους.
Πολυάριθμα μεγάλα
άντικείμενα άνατρέπ ο ντα ι.
’Ολίγοι κέραμοι καί
καπνοδόχοι καταπί
πτουν.
Μικροί κώδωνες ήχούν. ’Εκκρεμή ώρολόγια σταματούν.
’ Ελαφραί όλίγαι βλάβαι εις κανονικός οι
κοδομάς.

Α ρκετά Ισχυρός

’Ισχυρός

11ος

10ος
Μερική καταστροφή
είς όλας τάς κανονι
κός οίκοδομάς.
*Ολική καταστροφή
πλέον τού 1)2 τού
συνόλου τών κτιρίων
Κατολισθήσεις εδα
φών.
Ρωγμαί είς τόν στε
ρεόν φλοιόν τής Γής

Έκμηδενιστικός

'Ολική καταστροφή
όλων τώ ν κτιρίων.
Μεγάλα εύρέα ρή
γματα τού γήινου
φλοιού.
Πολυάριθμοι όλισθή
σεις εδαφών.

Άφανιστικός

Έγκαταχρήμνηση οροφής σπηλαίου (Βουλιαγμένη Α ττικ ή ς).
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6ος

12ος
"Ολα τά άνθρώπινα
οικοδομικά έργα κα
ταρρέουν.
Αί παραμορφώσεις
τού γήινου φλοιού
λαμβάνουν ύπερμεγέθεις διαστάσεις.

Λίαν άφρνιστικός

Ο ΙΜΡΞΙΣΠΙΟΣ ΣΠΝ ΕΠΙΣΤΗΙΜΝΙΚΗ

πηΗΒΕίη
Του κ. ANDRE PIETTRE
Έδημοσιεύθη εις τό περιοδικό « Α κ τίνες»
Σ. Σ. : Τό πρώτο μέρος έδημοσιενθη εις τό προτ/γουμενο τεϋχος των
«Α Σ ΊΎ Ν . ΧΡ.»

Ή κριτική των γεγονότω ν:
*Η έξέλιξις τοϋ καπιταλι
σμού
Κατά τί ή έξέλιξις του καπιταλισμού
άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα στό
μαρξιστολενιστικό σχήμα; Αύτή είναι
ή πρώτη έρώτησις πού τίθεται.
"Ας τό άναγνωρίσωμε εύθύς: τόν καιρό
πού έγραψαν ό Μάρξ καί ό Ένγκελς —
από τό 1845 έως τό 1890 — τό καθεστώς
τού καπιταλισμού, σέ συνδυασμό μέ τήν
φιλελευθέρα οικονομία καί τήν έλευσι
τών «μηχανών», ύπήρξε πράγματι καθε
στώς έκμεταλλεύσεως τού έργάτη άπό
τό κεφάλαιο.
Τό πρώτο λάθος άνήκει — πρέπει νά
τό πούμε τίμια — στή Γαλλική έπανάστασι (πού τήν μιμήθηκαν στό έξωτερικό),
ή όποια, καταργώντας τά σωματεία καί
άπαγορεύοντας κάθε συγκέντρωση έγκατέλειψε στήν πραγματικότητα τόν έργάτη
άπομονωμένο, χωρίς προστασία, χωρίς
νόμο, στή διάθεσι τών έργοδοτών, άκριβώς τήν ώρα τής βιομηχανικής έπαναστάσεως καί τού άνευ όρίου άνταγωνισμοΰ.
Καθιέρωναν έτσι τή δύναμι τών ισχυρών
άκριβώς τή στιγμή όπου ή εισαγωγή τών
νέων μεθόδων θά απαιτούσε τήν προστα
σία τών αδυνάτων.
'Αναμφίβολα τό έργατικό προλετα
ριάτο ήταν ακόμη πολύ περιορισμένο
(στή Γαλλία όπως καί στή Γερμανία).
'Αναμφίβολα έπίσης, σχέσεις σχεδόν
πατριαρχικές καί οικογενειακές, σέ πολ
λές έπιχειρήσεις, έλάττωναν κάπως αύτή
τήν έκμετάλλευσι. ’Αναμφίβολα άκόμη,
ένας μεγάλος αριθμός μικρών καί μεσαί
ων έπιχειρηματιών, ή έμπορων, χωρίς ν'
άναφέρωμε τά έλεύθερα έπαγγέλματα,
απείχαν πολύ άπό τό νά σωρεύουν πε
ριουσίες: τό ξεχνάμε αλήθεια ύπερβολικά
αύτό.
'Αλλά τά γεγονότα είναι έδώ: δύο
γενεές έργαζομένων στά έργοστάσια θυ
σιάστηκαν στις άρχές τού βιομηχανι
κού καπιταλισμού. Αύτή είναι ή τραγική
ιστορία τής έργατικής τάξεως- αύτή είναι
ή έξήγησις τών έπαναστάσεών της (1848,
1871...). Καί αύτά είναι τά γεγονότα πού
έδωσαν στόν Μάρξ τήν πλοκή τού συστήματός του.
Ά λ λ ’ άπό τότε, τί συνέβη: Παρευρεθήκαμε πράγματι σ’ αύτή τήν άντιθετική

συσσώρευσι πλούτου στόν ένα πόλο καί
άθλιότητος στόν άλλο, «πρός τό μέρος
τών έργατών πού παράγουν τό κεφάλαιον»; 'Η έξέλιξις τού καπιταλισμού δέν
έκανε άλλο παρά νά έπιδεινώση τά πρώτα
του βήματα;

Ή αϋξησις τών εισοδημάτων συνεπι
φέρει αϋξησι τής ιδιοκτησίας, όχι μόνον
τών καταναλωτικών άγαθών (άνέσεις, αύτοκίνητο, κατοικία), άλλά καί τών παρα
γωγικών, μέ τή διάδοσι τών κινητών άξιών, τών έπενδυτικών έταιρειών, τών ταμι
ευτηρίων ,κλπ. Ή έξέλιξις λοιπόν δέν
βαδίζει κατά τήν ύποδειχθείσα έννοια,
Ά π ό τήν άττοψι
πρός μία αϋξουσα άθλιότητα, άλλ’ άντίτών μισθωτών
θετα, άπ’ τόν π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο πρός τόν
ι δ ι ο κ τ ή τ η . ’Επί πλέον, ή έργατική τάΓιά νά μείνωμε στις άνεπτυγμένες χώ
ξις έλαττοΰται εις όφελος τών «σκληρών
ρες (θά δούμε άργότερα τό θέμα τού Τρί
κολλάρων», τεχνικών ύπαλλήλων, διευ
του Κόσμου), ή άπάντησις είναι σαφής.
θυντών, πού σχηματίζουν μία νεο-αστική
Ό σ ο μαύρο κι άν χαράσσουν τόν πί
τάξι μισθωτών, Αντίθετα μέ τήν προλετανακα τής σύγχρονης κοινωνίας, όσο σο
ριοποίησι καί τήν έξαθλίωσι πού είχαν
βαρές κι άν είναι οί άδικίες πού παραμέ
άναγγελθή.
νουν, όσο βαθειές οί καταχρήσεις, δέν
Μάταια οί μαρξισταί είχαν προσπα
μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε ότι, έδώ κι έναν
θήσει νά διακρίνουν «άπόλυτη έξαθλί
αιώνα, σ ’ όλες τις άνεπτυγμένες χώρες,
ωσι» καί «σχετική έξαθλίωσι», πιστεύ
ή τύχη τών μισθωτών συνεχώς έβελτιούτο,
οντας ότι τό μερίδιο τών μισθωτών στό
ένώ οί άστικές περιουσίες έμειούντο κάτω
έθνικό εισόδημα θά ηϋξανε σχετικά λιάπό τό βάρος τών φόρων καί τού πληθω
γώτερο άπό τά άλλα. Ά λλά, στό σύνο
ρισμού.
λο, τά γεγονότα άποδεικνύουν τό άντίΣτό τέλος τής ζωής του, ό ίδιος ό Μάρξ
θετο.
άναγνώριζε τό γεγονός τής «βιομηχανι
Π.χ. γιά τή Γαλλία, ή έτήσια αΰξησις
κής νομοθεσίας» (άργότερα θά πούν: κοι
τής ά γ ο ρ α σ τ ι κ ή ς δυνάμεως τού
νωνική νομοθεσία) καί ένωχλείτο άπ’ αύ
μεσαίου ήμερομισθίου τών έργατών, υπήρ
τή τή μεταρρύθμιση Ά λ λ ’ αύτή ή μεταρξε ή άκόλουθη:
ρύθμισις δέν έπαυσε νά έξελίσσεται. Θά
Μέσος όρος1961 - 67
3,60 %
προβάλουν ότι αύτό δέν όφείλεται στόν
καπιταλισμό, άλλά στή δράσι τών άντι»
»
1968
5,17 %
»
»
1969
6,41 %
πάλων του, άρχίζοντας άπό τούς σοσια»
»
1970
5,24%
λιστάς. Καί στό σύνολο, αύτό είναι άλή»
»
1971
5,58 %
θεια- άν καί δέν μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε
»
»
1972
6,86 %
τήν έπιρροή, τήν ύπερβολικά καθυστερη
»
»
1973
8,20%
μένη, τής θρησκευτικής μεταρρυθμιστικής τάσεως (κοινωνικός καθολικισμός,
Έ πί βάσεως 100 τό 1962, ή άγοραστική
ιδίως γιά τά οικογενειακά θέματα).
δύναμις τών μισθωτών πέρασε σέ 160 τό
Ά λλωστε τό καπιταλιστικό καθεστώς
1973.
ύπέμεινε αυτά τά βάρη διατηρώντας συγ
Μπορούμε βεβαίως νά θεωρήσωμε ότι
χρόνως μιά ισχυρότατη άνάπτυξι. Χωρίς
τά ήμερομίσθια είναι άκόμη πολύ χαμηλά,
τήν άφάνταστη έξέλιξι τής παραγωγής,
καί ότι ή άνισότης τών είσοδημάτων καί
ποτέ οί μισθωτοί δέν θά είχαν γνωρίσει
τών περιουσιών παραμένει ύπερβολική·
μιά τέτοια άνύψωσι τής θέσεώς των. Δέν
άλλά δέν μπορούμε νά άρνηθοΰμε τή στα
είναι έπί πλέον πολύ σημαντικό ότι οί
θερή βελτίωση τής θέσεως τών έργατών.
'Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα τού μεγάλου
Πρέπει νά έχωμε τήν τιμιότητα νά συμκαπιταλισμού, είναι έπίσης ή χώρα τών
φωνήσωμε: Ό π ρ ώ τ ο ς ν ό μ ο ς τ ο ύ
ύψηλοτέρων ήμερομισθίων;
μαρξισμού
διεψεύσθη
άπό
Άκόμη καί άν τό κόστος τής ζωής
τήν πραγματικότητα.
είναι ύψηλότερο στις Ηνωμένες Πολι
Γ ιατί;
τείες, περίπου κατά 30 %, τά ημερομίσθια
Διότι ή έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή
του
είναι διπλάσια, τριπλάσια άπό τής Δυτι
β ά σ ι ς ε ί ν α ι λ α ν θ α σ μ έ ν η . Δέν
κής Εύρώπης. Σέ σύγκρισι μέ τή Σοβιε
είναι άλήθεια ότι ή έργασία είναι ή μόνη
τική "Ενωση αύτό θά έφθανε 4 μέ 6 φορές
δημιουργός τής άξίας. Δέν είναι άλήθεια
περισσότερο... ’Επίσης, σ’ έναν άπό τούς
ότι τό κέρδος έχει γιά πρώτη καί μονα
πρωτεργάτες τού μεγάλου άμερικανικοΰ
δική αιτία τήν «ύπερ-αξία» πού όφείλεται
καπιταλισμού, τόν Henry Ford, οφείλομε
στήν έκμετάλλευσι τής άνθρωπίνης έργαότι παρουσίασε, κατά τό δικό του τρόπο,
σίας. Ά ν δέν είναι έτσι, άς μάς έξηγήσουν
τή θέσι γιά τή δυνατότητα άγοράς: στή
γιατί οί έπιχειρηματίες προσπαθούν τόσο
μαζική παραγωγή, άντιστοιχεϊ μαζική
συχνά ν’ Αντικαταστήσουν τήν ανθρώ
κατανάλωσις.
πινη έργασία μέ τήν έργασία τών μηχα-
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νών. Δέν είναι γεγονός ολοφάνερο ότι τά
υψηλότερα κέρδη είναι, σέ γενικό κανό
να. συνδεδεμένα μέ τήν ύψηλότερη τε
χνική;
Αύτό ό Μάρξ π ο τ έ δέν τό έξήγησε.
Είναι ή ύπερτάτη ένστασις πού δέν άνήρεσε ποτέ. Βεβαίως τήν άντελήφθη. Ά λλ '
άφοΟ όπεγράμμισε στό πρώτο βιβλίο τού
Κ ε φ α λ α ί ο υ (1867) υποσχόμενος νά
τή λύση άργότερα, έπεχείρησε. είκοσι
χρόνια άργότερα, ν’ άπαντήση στό τρίτο
βιβλίο τού Κεφαλαίου άλλα τό άφησε άτελείωτο. Ό Ένγκελς άνέλαβε νά τό τελειώση καί βρίσκομε πράγματι έκεϊ μία θεω
ρία τού καπιταλιστικού κέρδους πού
προσπαθεί νά συμφιλίωση τήν πραγμα
τικότητα (δηλαδή τό τεχνικό κεφάλαιο
γενεσιουργό κέρδους) μέ τή θεωρία τής
ίιπερ-αξίας (πού άρνεΐται τήν παραγωγι
κότητα τού κεφαλαίου). ’Αλλά, είμαστε
υποχρεωμένοι ν’ άναγνωρίσωμε ότι κάτω
άπό ένα σύστημα έξαιρετικής διανοητι
κής εύαισθησίας κρύβεται μία όμολογία
αδυναμίας.
Ή πείρα έπίσης τό μαρτυρεί: οί τε
χνικές πρόοδοι συνεπιφέρουν τις προό
δους τής παραγωγικότητος, τής όποιας
τά άποτελέσματα έπιτρέπουν, μέ τήν άνά
πτυξι, τή γενική άνύψωσι τού έπιπέδου
ζωής.

Ά π ό τήν άποψι
των ισχυρών
"Αν ό νόμος τής αύξούσης έξαθλιώσεως άνετράπη έτσι άπό τά γεγονότα,
ό άντιθετικός νόμος τής αύξούσης συγκεντρώσεως είναι άρα γε περισσότερο
σωστός;
Ναί, στό τεχνικό πεδίο. "Οχι, στό πε
δίο τού πλούτου.
Είναι βέβαιο ότι σήμερα παρακολου
θούμε — μέ ώρισμένες έπιφυλάξεις πού
θά ύποδείξωμε άργότερα — μία αύξουσα
συγκέντρωσι τών μεγάλων έπιχειρήσεων:
General Motors (700.000 μισθωτοί), I B.
Μ., Nestle, κλπ. Αύτές οί έπιχειρήσεις
ξεπερνούν άκόμη καί τά σύνορα: («πολυ
εθνικές» φίρμες, κλπ.). Αναμφισβήτητα,
βρισκόμαστε στά δίχτυα ένός βιομηχανι
κού γιγαντισμού, ό όποιος, προστιθέ
μενος στήν άστυφιλία, έπισύρει στήν άνθρώπινη προσωπικότητα έναν πολύ σο
βαρό κίνδυνο.
’Αλλά, ή πρώτη αιτία δέν είναι έκείνη πού ύπεδείκνυε ό Μάρξ. Δέν εύρίσκεται στό καπιταλιστικό σύστημα, σάν
νομικό σύστημα· αλλά ούσιαστικά στήν
πορεία τής τεχνικής προόδου, στήν άναγκαστική βιομηχανοποίησή στήν «ύποδομή» πού όδηγεΐ στήν έγκαθίδρυσι — σέ
όλα τά συστήματα — τής «βιομηχανικής
κοινωνίας», γιά νά μιλήσωμε όπως ό Ray
mond Aron καί άλλοι.
Ή άπόδειξις είναι ότι ή έξέλιξις πρός
τή συγκέντρωσι είναι ά κ ρ ι β ώ ς ή
ί δ ι α σ τ ι ς σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ έ ς χώ
ρες όπως καί στι ς κ α π ι τ α 
λ ι σ τ ι κ έ ς . Τίποτε δέν μοιάζει περισ
σότερο μέ ένα άμερικανικό τράστ άπό ένα
μεγάλο σοβιετικό συγκρότημα (έκτός άπό
τή διαφορά τών μισθών...).
Ή συγκέντρωσις είναι μάλιστα μεγα
λύτερη στις σοσιαλιστικές χώρες άπό
δ,τι στις δικές μας. Διότι ή κρατική συγκέτρωσις δέν άνέχεται καμμία άτομική
έπιχείρησι, μικρή ή μεσαία, ένώ τέτοιου
είδους έπιχειρήσεις άποτελούν τόν μεγα
λύτερο αριθμό έπιχειρήσεων στις έλεύ-
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θερες χώρες. Υ πάρχει μάλιστα σ' αύτές
τις τελευταίες μία διαλεκτική τής συγκεντρώσεως πού δέν ύπάρχει άλλοΰ, ύπό
τήν έννοιαν ότι οί μεγάλες έπιχειρήσεις
άναδεικνύουν έπίσης νέες περιωρισμένων
διαστάσεων — γκαράζ, συνεργεία αύτοκινήτων, καταστήματα ήλεκτρικών ει
δών, ραδιόφωνων, φωτογραφικών ειδών
κλπ. Στήν πραγματικότητα ή συγκέντρωσις τών π ε ρ ι ο υ σ ι ώ ν , τήν όποια ό
Μάρξ προέβλεπε, παρεχώρησε τή θέσι
της σέ μία συγκέντρωσι δ υ ν ά μ ε ω ς .
Βεβαίως, ύπάρχουν πάντοτε σκανδαλώ
δεις περιουσίες, άλλά ή κερδοσκοπία καί
είδικώτερα ή κερδοσκοπία άκινήτων είναι
ή κυριώτερη πηγή τους (έκτός άπό τις έφήμερες δόξες τού κινηματογράφου ή τού
τραγουδιού, τών έμίρηδων τού πετρελαίου
ή τών δυναστών τών ύπαναπτύκτων χω
ρών).
Εις άντάλλαγμα, στή βιομηχανία καί
τό έμπόριο, μπορούμε νά πούμε, μέ άρκετά γενικό τρόπο, ότι ή έποχή τών τερα
στίων περιουσιών, ή έποχή τών βασιλέων
τής αμερικανικής βιομηχανίας όπως καί
τών βαρώνων τού Ρούρ, ή έποχή τών Κάρνετζυ καί τών Κρούπς, πέρασε. Ό λ ’ αύτά
τά διεδέχθη ή αύτοκρατορία τών τεχνοκρα
τών — στό σοσιαλιστικό όπως καί στό
καπιταλιστικό σύστημα — ή βασιλεία
τών «μάνατζερ», ή έπικράτησις τής «τεχνο-δομής», πού άνέλυσε ό R. Galbraith.
’Επί πλέον μερικές άπό τις μεγάλες έπιχειρήσεις, ή τις μεγάλες τράπεζες τής πα
λαιός έποχής, έθνικοποιήθηκαν σέ πολ
λές άπό τις χώρες μας ή έλέχγονται άπό τό
Κράτος. Διότι καί σ' αύτό τό σημείο, ό
καπιταλισμός έγινε έλαστικός έν μέρει
έγινε «σοσιαλιστικώτερος».
Θά μάς φέρουν σάν άντίρρησι ότι. ιδι
ωτικά ή έλεγχόμενα, αύτά τά βιομηχανι
κά ή έμπορικά συγκροτήματα καί οί έπικεφαλής των διέπονται πάντα μέ άμεσο
ή έμμεσο τρόπο άπό οικονομικές ομάδες,
περισσότερο άνώνυμες άπό άλλοτε, άλλά
περισσότερο ισχυρές άπό ποτέ. Είναι άλήθεια. τούλάχιστον έν μέρει. Ά λ λ ' αύτές
οί οικονομικές ομάδες, είναι οί ίδιες ύποτεταγμένες στό νόμο τής οικονομικής
προόδου, γιά τόν όποιο μιλήσαμε προη
γουμένως — κι αύτός ό νόμος έπιτάσσει
συχνά νά θυσιάζωμε τό κέρδος στήν έπένδυσι (άντί νά μοιράζωμε τά κέρδη, τά ξαναρρίχνωμε στήν έπιχείρησι γιά νά τήν
μεγαλώσωμε, ν’ άγοράσωμε καινούργιον
έξοπλισμό, κατά τήν μέθοδο τής «αύτοχρηματοδοτήσεως»), "Ετσι έξελίσσεται ό
δρόμος πρός τήν άνάπτυξι, ό δρόμος πρός
τή δύναμι, πού παρασύρει καί δένει σ' ένα
άτελείωτο έλικοειδές τόσο τις καπιταλι
στικές χώρες, όσο καί τις σοσιαλιστι
κές...

Ά ττο τήν άττοψι του τρίτου
κόσμου
Ά λ λ ' αύτή ή έξέλιξις δέν είναι ομοιό
μορφη σ ’ δλον τόν κόσμο. Δημιουργεί
αποστάσεις όλοένα μεγαλύτερες άνάμεσα στις άνεπτυγμένες καί τις ύπανάπτυκτες χώρες. Τόσα καλά, ώστε δημιουργείται ένα είδος μ ε τ α τ ο π ί σ ε ω ς τ ο ύ
μ α ρ ξ ι σ μ ο ύ σ' έ ν α ά ν ώ τ ε ρ ο
έ π ί π ε δ ο: ή άπότομη διαλεκτική «αϋξησις πλούτου — αϋξησις δυστυχίας» πού
διεψεύσθη έκεΐ πού τήν άνήγγειλαν, άναπηδά στό διεθνές πεδίο. Ή άντίθεσις τών
τ ά ξ ε ω ν μετασχηματίζεται σέ άντί-

θεσι τών λ α ώ ν . Καί ό μαρξισμός, άνμθεωρημένος άπό τόν Λένιν, μετασχηματί
ζει ό ίδιος τήν κλήσι του τής άπελευθερώσεως τ ο ύ λαού, σέ άπελευθέρωσι τ ώ ν
λαών. Κι άπ’ αύτό άπορρέει ή νέα του γο
ητεία σέ πολλούς νέους άνθρώπους.
Ά λλά πριν νά κρίνωμε αύτή τή μετατατόπισι κι αύτή τή γοητεία, άς άρχίσωμε
νά κρίνωμε τόν κατηγορούμενο. Σέ τί
ποσοστό ό «έλεύθερος κόσμος» είναι
ύπεύθυνος γιά τό δραματικό σχίσμα τού
κόσμου;
Ή πρώτη αιτία αύτής τής καταστάσεως οφείλεται στή «δημογραφική έκρηξι» τού Τρίτου Κόσμου. Πάντοτε, ή
φτώχεια ύπήρξε γόνιμη καί τά πλούτη
μαλθουσιανά- άλλά άλλοτε αύτή ή άνισορροπία άνεπληρώνετο σκληρά άπό τήν
ύπερβολική θνησιμότητα τών φτωχών...
Αύτήν όμως τή μειώσαμε μέ τήν ύγειονομική πρόοδο πού φέραμε στόν κόσμο.
Ά πό τότε ,ξέσπασε ή άντίφασις: έκεϊ
όπου θά μπορούσαν νά θρέψουν πολλά
παιδιά, τά περιορίζουν- έκεΐ όπου βασι
λεύει ή πείνα, ύπάρχουν πιό πολλά παι
διά.
Ή δεύτερη αιτία τής αύξούσης άποστάσεως άνάμεσα στις άνεπτυγμένες
χώρες καί τις άλλες οφείλεται σ' αύτές
τις ίδιες ύπανάπτυκτες χώρες. Δύσκολο
κλίμα, άγονα έδάφη, άνεπάρκεια τής προ
σωπικής προσπάθειας καί πρωτοβουλίας
καί. έδώ καί μερικά χρόνια, ύπερβολικα
άπότομο πέρασμα άπό τήν αποικιοκρα
τία στήν άνεξαρτηρία. έλλειψις στελε
χών, άκαταστασία. καταχρήσεις καί δια
φθορά τών ιθυνόντων: τόσες αιτίες που
άνακόπτουν τήν άνάπτυξι.
Ό σ ο για τόν καπιταλισμό — έκτός
άπό τήν ύπερβολική άνεπάρκεια τής βο
ήθειας — φέρει κατ' εύθεΐαν τήν εύθύνην
αύτής τής καταστάσεως τών πραγμάτων,
ώς πρός δύο άπόψεις:
α) Στόν τομέα τής παραγωγής, οί
έπενδύσεις πού πραγματοποιήθηκαν σέ
χώρες λίγο άνεπτυγμένες άπό μεγάλες έπιχειρήσεις προσδιορίζονται προφανώς άπό
τά συμφέροντα αύτών τών έπιχειρήσεων
πολύ περισσότερο παρα άπό τά συμφέ
ροντα τών βοηθουμένων χωρών. Θ' έπρε
πε. γιά ν’ άλλάξωμε αύτό τό πνεύμα, νά
ξεπεράσωμε τήν στυγνή .άναζήτησι τού
κέρδους καί νά δεχθούμε θυσίες, δηλαδή
άπώλειες: σαφέστερα θά έπρεπε σ' αύτό
τό σημείο νά ξεπεράσωμε τό καθεστώς
τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως.
β) Στόν τομέα τών συναλλαγών, οί
φτωχές χώρες ύπήρξαν έπί μΑκρόν θύ
ματα: 1) τού «έξευτελισμού» τών όρων
συναλλαγής (δηλαδή τού γεγονότος ότι
οί τιμές τών πρώτων ύλών πού πωλούν
δέν αύξάνουν όσο οί τιμές τών βιομηχα
νικών προϊόντων πού άγοράζουν άπό
μάς), καί 2) τών άποτόμων συχνά μεταβο
λών στήν άγορά τών πρώτων ύλών. Ά πό
τό 1972- 73. μερικές άντιθέτως έπωφελήθηκαν άπό τή μεγάλη άνοδο τών πρώτων
ύλών καί τών τροφίμων, ένώ άλλες έπλήγησαν άπ’ αύτό.
'Οπωσδήποτε θά εύχόμαστε ένα κον
σόρτσιουμ (πού ήδη ή Γαλλία έχει προ
τείνει)· θά έπρεπε δηλαδή, σ' αύτό τό
δεύτερο σημείο, νά ξεπεράσωμε «τήν
οικονομία τής αγοράς»...
Μήπως γι’ αύτό τό λόγο θά πρέπει
νά περάσωμε στό σοσιαλισμό; Οί πραγμα
τοποιήσεις του στις χώρες όπου έπικρατεΐ μάς παρακινούν ν' άμφιβάλλωμε.

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Του Ά σ τ υ ν . κ. Μ. Φελώνη
γνωστό, ότι ή
ΕΙΝΑΙ
στυνομία, αποτελεί

’Α
για
κάθε πολιτεία τόν άκρογωνιαΐο λίθο, επάνω στόν όποιο
στηρίζεται τό οικοδόμημα,
κάθε ευτυχισμένης καί προοδευμένης κοινωνίας. ’Από τήν
άποψι αυτή, τό Ιδιο ισχύει γιά
τήν ’Αστυνομία Πόλεων, ένα
θεσμό, πού περισσότερο άπό
μισό αιώνα άπετέλεσε στοι
χείο προόδου γιά τήν πατρί
δα καί έκόσμησε πράγματι
τήν έλληνική κρατική μη
χανή.
Στήν έπιτέλεσι τοϋ ύψη-'
λού καί ώραίου έργου της, ή
'Αστυνομία Πόλεων συνάν
τησε καί συναντά, όπως άλ
λωστε είναι φυσικέ, πολλά
έμπόδια, τά όποια όμως δέν
μπόρεσαν, ούτε καί θά μπο
ρέσουν νά δυσχεράνουν, ή
νά ματαιώσουν τήν άποστολή καί τούς στόχους της.
Καί αυτό, γιατί ή προσφορά
της πρός τόν "Ελληνα πολί
τη μετριέται μέ θυσίες, μέ

πόνο καί δάκρυα, τά όποια
πολλές φορές, μερικοί άτυχώς άγνοοΰν, ή τουλάχιστον
προσποιούνται, ότι δέν τά
γνωρίζουν.
Είναι άλήθεια γνωστό, ότι
τό άστυνομικό έργο, άποτελεΐ χωρίς άλλο γιά τούς λει
τουργούς του άτελείωτο άνέβασμα τού πιό άνηφορικού
Γολγοθά, άφοΰ συνισταμένη
τοϋ έργου αύτοΰ, είναι τό δί
καιο, ή ήθική καί ό νόμος.
Τόν Γολγοθά αύτό είναι βέ
βαιο, ότι ή ’Αστυνομία Πό
λεων τόν άνεβαίνει μέ θάρ
ρος, μέ αύταπάρνησι μοναδι
κή, μέ συναίσθησι τής εύθύνης της, άπέναντι στά θεμε
λιώδη άγαθά καί τις άναφαίρετες άξιες, πού έχει ταχθή
νά υπηρέτη. 'Υπηρετεί καί
συνδράμει τόν άνθρωπο, κά
θε άνθρωπο, χωρίς διακρί
σεις, χωρίς υστεροβουλία,
χωρίς δισταγμό.
Είναι καί ποιος δέν τό γνω
ρίζει, ή ύστατη καταφυγή

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
Ιίαρουσία τοϋ 'Υπουργού Δημ. Τάξεως κ. Γ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ
πραγματοποιήθηκε στις 2'» Μαρτίου στο 'Υπουργείο Δημ. Τά
ξεως, ή γιορτή τής Εθνικής Ιίαλιγγενεσίας. Άφοΰ άνεγνώσθη στήν αρχή τής τελετής ή ήμερησία Διαταγή τοϋ κ. 'Υπουργοΰ πήρε το λόγο στή συνέχεια ό Γενικός Ι’ραμματεύς τοϋ 'Υ
πουργείου Δημ. Τάξεως κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΙΑΑΚΟΣ γιά
νά προλογίσει τόν ομιλητή της ήμέρας, Ταγματάρχη κ. ΑΛΟΥΜΑΝΗ, είπών τά άκόλουθα:
« Ό έορτασμός τής 25ης Μαρτίου, σάν έπιστεγάσματος άλλ*
καί άφετηρίας άτελευτήτων αιματηρών άγώνων γιά τήν άπελευθέρωσή μας άπό τό μακρύ ζυγό, απέκτησε τά τελευταία χρό
νια ίδιάζουσα βαρύτητα μέ τήν άναζωπύρωση των αύτοκρατορικών ονείρων των γειτόνων μας. ’Αλλά καί είδικώτερα έφέτος,
ότε έπελέγησαν ακριβώς αί ήμέραι τής ’Εθνικής μας έορτής,
γιά τή διεξαγωγή γυμνασίων στόν άμφισβητούμενο άπό τούς
Τούρκους χώρο τής ’Εθνικής μας κυριαρχίας, τό Αιγαίο, ό συμ
βολισμός τής επετείου μας έγινε πλέον σημαντικός. Τή σημαντικότητά του αύτή τονίζει καί λαμπρύνει ή παρουσία τοϋ κ. 'Υ
πουργού Δημ. Τάξεως καί τών κ.κ. ’Αρχηγών στή σημερινή,
συνήθως περιορισμένη, τελετή τοϋ Μικτοΰ Επιτελείου τοϋ 'Υ
πουργείου.
Τελετές σάν τή σημερινή, πέραν τής όφειλομένης τιμής πρός
τούς προγόνους άγωνιστάς καί τούς άγώνας των, έχει καί πρέ
πει νά έχει μιά βαθύτερη σκοπιμότητα: Νά μάς ύπενθυμίζει τό
άδάμαστο τοϋ υπερήφανου λαοΰ μας, τις τεράστιες δυνατότητές μας, έμπρός στόν πραγματικό κίνδυνο καί νά μάς υπενθυ
μίζει έπίσης τά κολοσσιαία έπιτεύγματα γιά τά όποια είμαστε
ικανοί, άν είμαστε ενωμένοι καί άποφασιστικοί. Ά π αυτή λοι
πόν τήν λαμπρή άπελευθερωτική ιστορία μας άς μάς μείνη αύτό
τό πολύτιμο δίδαγμα — ή άνάγκη τής ένότητος προ τοϋ κινδύ

έκείνου πού έχει άνάγκη, ό
άγγελος παρηγοριάς καί έλπίδας, τού άνήμπορου, τού
κατατρεγμένου, τού όρφανοΰ.
Χώρια απ’ αυτά, αποτελεί
όπως είπαμε τόν δυνατό προ
στάτη τού δικαίου τού νόμου
καί τής ήθικής, χωρίς τά ό
ποια ζούγκλα θά ήταν ή κοι
νωνία καί ή ζωή δύσκολη,
άχαρη καί άνούσια.
Τί νά πή όμως κανείς, γιά
τήν άνεκτίμητη καί άποκλειστική προσφορά, στή διατήρησι τής τάξεως καί τής άσφαλείας, δύο άγαθών, πού άποτελούν γιά κάθε κοινωνία
προϋπόθεσι οικονομικής καί
πνευματικής ανόδου καί έξελίξεως τού πολιτισμού.
Μέ όλα όσα έλέχθησαν καί
χωρίς Ιχνος ύπερβολής, μπο
ρούμε άνετα νά ίσχυρισθοΰμε, ότι στό άστυνομικό έργο
εύρίσκεται συμπεπυκνωμένο,
όλόκληρο τό κήρυγμα τού
Θεανθρώπου, πού είναι μή
νυμα άγάπης καί άνθρωπιάς.

25ην ΜΑΡΤΙΟΥ

νου, κινδύνου πού καί αύτή τή στιγμή υπάρχει.
Ά ς μοΰ έπιτραπεϊ, έπίσης, άφοΰ άποτείνομαι πρός στελέχη
τών Σ.Α, νά κάμω μιά μικρή, όλίγον άνορθόδοξη σκέψη, σχε
τική μέ τό μεγάλο μας έκείνο άγώνα. Είναι ή σκέψη ότι τά Σ.Α.
σάν γενική έννοια συμμετείχαν στόν άπελευθερωτικό μας άγώ
να άπό τούς Τούρκους. Συμμετείχαν πολύ πριν άπό τήν άπελευθέρωση, πριν άκόμη άπό τήν έπίσημη δημιουργία τους. Ή σαν οι Αρματολοί πού έργο τους ώς γνωστόν, ήταν ή Δημοσία
Τάξη καί ’Ασφάλεια, μέ τήν εύρύτατη φυσικά έννοιά της. ΟΙ
'Αρματολοί, λοιπόν, τά πρώτα όργανα τάξεως, πού στήν άνά
γκη μετεβάλλοντο σέ στρατιώτες, τούς Κλέφτες στόν άσταμάτητο έκείνο πόλεμον κατά τοϋ Τυράννου, συνέβαλαν άποφασιστικά στήν προετοιμασία τής μεγάλης στιγμής, τής 25ης Μαρ
τίου.
Αύτή δέ ή έναλλαγή τών ρόλων, τοϋ όργάνου τής τάξεως,
έκείνης τής έποχής, πρός τό ρόλο τοϋ πολεμιστή, έμπεριέχει
έπίσης τό συμβολισμό καί τό δίδαγμά της. Είναι δέ αύτά ότι
τά Σ.Α. άποτελοΰν τόν στενό, τόν πολύτιμο καί άπαραίτητο
συνεργάτη τών Ε.Δ. γιά νά καταστή δυνατή ή διατήρησις έλευθέρου τοϋ αίματοβαμένου αύτοΰ τόπου. "Ας μήν θεωρούμε λοι
πόν τά Σ.Α. καί τις Ε.Δ. σάν έννοιες ξέχωρες καί διάφορες.
Άφοΰ καί τά δυο άποτελοΰνται άπό τούς ίδιους άνθρώπους μέ
άλλη στολή. Άφοΰ καί τά δυό άποβλέπουν στόν ίδιο γενικό σκο
πό: στό νά διατηρήσουμε άκέραια, όσα οί άγώνες πού συμβολί
ζει συλλογικά ή 25η Μαρτίου, έδωσαν σέ μάς τούς νεώτερους,
μέ τήν έντολή νά τά διατηρήσουμε — τήν έλευθερία καί τις ήθικές μας άξίες.
"Ας μοΰ έπιτραπεϊ ήδη νά παραχωρήσω τό βήμα είς τόν
Ταγματάρχη κ. ΑΑΟΥΜΑΝΗΝ, ό όποιος θά έκφωνήσει τόν
πανηγυρικό τής ήμέρας».
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ΠΟΙ H ΡΠΣΙΚΗ Κ ί-Γ Κ Ι-Η Π Ι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ
Είναι γνωστό, οτι μεταξύ τών υ
πηρεσιών πληροφοριών όλων σχε
δόν τών Κρατών, καί ιδίως τών
ύπερδυνάμεων διεξάγεται άνελέητος πόλεμος ό όποιος ξεπερνά πολ
λές φορές καί τήν πιό τολμηρή
φαντασία. Κάποτε κάποτε οί μάχες
αυτές έρχονται στό φώς καί άποκαλύπτουν τό μέγεθος τοΰ άνταγωνισμοϋ μεταξύ τών υπηρεσιών στην
προσπάθειά τους νά μάθουν οσο
περισσότερα μπσρσΰν γιά τόν άντίπαλο. Τό άρθρο πού άκολουθεΐ
είναι περίληψη άπό τό βιβλίο τοΰ
Τζών Μπάϊρον «Η Κ. G. Β.»
ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ Γιαροσλάβ της Μό
σχας, ένας ωραίος άνδρας κατε
βαίνει άπό τόν 'Υπερσιβηρικό σιδη
ρόδρομο. Είναι γνωστός μέ πολλά όνόματα. Στήν πραγματικότητα ονομάζεται
Κάαρλο Ροϋντολφ Τουόμι. Παλιός πολε
μιστής του Έρυθροϋ Στρατού, καθηγητής
άγγλικών καί μυστικός πληροφοριοδό
της της K.G.B. Γιατί τόν κάλεσαν στήν
Μόσχα; Κρατά τήν όμπρέλλα του κάτω
άπό τό άριστερό του μπράτσο - αύτό είναι
τό σημείο άναγνωρίσεως - καί περιμένει.
«Καλημέρα», τοΰ λέει κάποιος άγνω
στος. «Τί κάνει ό θείος Έ φίμ;»
«ΓΙέθανε».
«Λυπάμαι είλικρινά. Θέλετε νά μέ
άκολουθήσετε.»
Ο Τουόμι οδηγείται σέ ένα διαμέρι
σμα στό τρίτο πάτωμα μιας λέσχης άξιωματικών.
«Βρίσκεσθε στό σπίτι σας. Δέν θά
βγητε έξω. Σέ λίγο θά δεχθήτε έδώ έπισκέψεις».
Ή πολυτέλεια τοΰ χώρου κόβει τήν
άνάσα τοΰ Τουόμι. Τό δωμάτιο είναι πολύ
μεγαλύτερο άπό τό σπίτι όπου κατοικεί
στό Κίρωφ, μέ τήν γυναίκα του καί τά
τρία παιδιά του. Το λίβινγκ ρούμ, στολι
σμένο μέ φρέσκα λουλούδια, είναι άκόμη
πιό εύρύχωρο.
Ό Τουόμι βρίσκεται έδώ καί μια ώρα
μέσα στό διαμέρισμα, δταν άκούη τήν πόρ-
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' Επάνω: Ό Ντον τΓ/ς F.B.I. παρακολου
θεί... Δεξιά: Κάαρλο Ρονντολφ Τουόμι.
Εις τήν απέναντι 'σελίδα: Ό Τουόμι σε
ένα ραντεβού μέ τόν Γκάλιν. ' / / φωτογρα
φία είναι σκοτεινή, γιατί τραβήχτηκε μέ
τηλςφακό άπό τήν F .B.I.

τα. νά άνοίγη. Μπαίνουν ένας στρατηγός
καί ένας συνταγματάρχης.
«Καθήστε», λέει ό συνταγματάρχης
«Οί τυπικότητες είναι άχρηστες μεταξύ
μας. Βολευτήκατε έδώ ;»
«Δέν τολμώ άκόμη νά πιστέψω στά
μάτια μου», άπαντά ό Τουόμι.
«"Ας μπούμε κατευθείαν στό θέμα»,
λέει ξερά ό στρατηγός. «Σκεπτόμαστε νά
σάς στείλωμε στίς Ηνωμένες Πολιτείες.
"Αν σάς πιάσουν, στήν καλύτερη περίπτωσι, θά πάτε πολλά χρόνια φυλακή. "Αν πετύχετε, θά άνταμειφθήτε πλουσιοπάροχα.»
Ή ξαφνική προοπτική της κατασκο
πίας στίς Ηνωμένες Πολιτείες, άναστατώνει τόν Τουόμι.
«Δέν ξέρω αν θά τά καταφέρω».
«Έ χομε έμπιστοσύνη στίς ίκανότητές
σας. "Ολα έξαρτώνται άπό σάς».
Ό στρατηγός κάνει μιά παϋσι. Ό
Τουόμι, άναποφάσιστος, σωπαίνει.
«"Οταν θά περάσετε τά σύνορα, δέν

θά μπορούμε νά κάνωμε τίποτε πιά γιά
σάς. Θά ζήτε σάν ’Αμερικανός. Δέν θά
έχετε ούτε μιά στιγμή άνάπαυλας καί θά
χωρισθήτε γιά πολύ καιρό άπό τήν οίκογένειά σας».
«Πόσο καιρό;» ρωτά ό Τουόμι.
«'Η έκπαίδευσίς σας, έδώ στή Μό
σχα, θά διαρκέση τό λιγώτερο τρία χρό
νια. "Χστερα, θά έχετε γίνει ένα είδος έπενδύσεως γιά μάς, καί θά σάς κρατήσωμε

έδώ τρία χρόνια, ΐσως καί περισσότερο».
«Καί ή οίκογένειά μου;»
«Δέν θά της λειψή τίποτε».
«Μήπως θά μπορούσατε να τής βρήτε
καλύτερο σ πίτι;»
« Ό μισθός θά τριπλασιασθή καί θά
μπορήτε νά τόν διαθέτετε άποκλειστικά γιά
τούς δικούς σας. ’Εμείς θά σας προμηθεύωμε δολλάρια, όταν έχετε άνάγκη. Κάθε
χρόνος πού θά περνάτε στό έξωτερικό, θά
υπολογίζεται διπλός στήν σύνταξί σας.
Δέν θά έχετε καμμιά έγνοια ως’ τό τέλος
τής ζωής σας. Καί κάτι άκόμη πιό σημαν
τικό. Θά εΐσθε υπερήφανος πού προσφέρατε τις υπηρεσίες σας, στήν σοσιαλιστι
κή πατρίδα σας».
Οί δυό άξιωματικοί σηκώνονται.
«Δέν χρειάζεται νά μάς άπαντήσετε
αμέσως», λέει ό στρατηγός.
«Σκεφθήτε το σοβαρά. Θά ξανάρθωμε αύριο».

Καταγωγή του Τουόμι
'() Κάαρλο Τουόμι γεννήθηκε στις
Ηνωμένες ΙΙολιτεΐες, άλλά ό πατρυιός
του, ένας Φινλανδός πού πίστευε είλικρινά στόν κομμουνισμό, τού ένέπνευσε
αυτή την πίστι άπό τά παιδικά του χρόνια.
Τό 1933 — ήταν τότε δεξάξη έτών —
ή οίκογένειά του έφυγε άπό τό Μίτσιγκαν
καί πήγε στή Ι'ωσία. ΓΙολιτογραφήθηκαν
Σοβιετικοί πολίτες. Τέσσερα χρόνια άργότερα, στήν διάρκεια των σταλινικών
εκκαθαρίσεων, ή άστυνομία ήλθε μιά νύχτα,
συνέλαβε τόν πατρυιό του καί δέν τόν
ξαναείδαν ποτέ πιά.
Γιά νά συντηρήση τήν μητέρα του καί
τήν άδελφή του ό Τουόμι έγινε ξυλουργός,
ώσπου πήγε στρατιώτης. Τό 1939, άν καί
είχε παρακολουθήσει μαθήματα «πληροφοριοδοτήσεως», τήν στιγμή τής γερμα
νικής εισβολής, κατατάχθηκε στό πεζικό,
άπό όπου άποστρατεύθηκε τό 194έ>. Ή
άδελφή του είχε έξαφανισθή καί ή μητέρα
του ύπέκυψε σέ μιά καρδιακή προσβολή.
Γιά νά γίνη καθηγητής των αγγλικών,
μπήκε στήν σχολή καθηγητών τοϋ Κίρωφ.
Μοιραζόταν ένα δωμάτιο τέσσερα έπί
πέντε μέ μιά χήρα καί τις δυό κόρες της.
Ή Νίνα, ή μεγαλύτερη κόρη, καί ό
Τουόμι δέν έρωτεύθηκαν ποτέ πραγματικά
ό ένας τόν άλλο. Άλλά παντρεύθηκαν τό
φθινόπωρο.
Γιά νά προσθέση κάτι περισσότερο
στόν φτωχό μισθό πού έπαιρνε άπό ένα μα
γαζί κατασκευής ετοίμων ένδυμάτων, οπού
δούλευε, ό Τουόμι έκοβε ξύλα καί μετέ
φερε ψωμί γιά τήν κρατική αίθουσα τσα
γιού No 3. Θί περίοδοι τών ισχνών άγελάδων ήσαν πολύ συχνές καί έτσι ό Τουό
μι διέπραξε τό πρώτο άπό τά δυό σφάλ
ματα πού άλλαξαν τό ρεύμα τής ζωής του.
Μιά μέρα, πρός τά τέλη Δεκεμβρίου
1947, έπέστρεφε άπό τήν αίθουσα τσα
γιού σέρνοντας τό πανέρι του μέ τό ψωμί.
Τό βάρος τού φάνηκε πολύ μεγαλύτερο άπό
τό συνηθισμένο. Τό άνοιξε, μέτρησε καί ξαναμέτρησε τις φραντζόλες. Δέν ύπήρχε
καμμιά άμφιβολία. Ό φούρναρης είχε
βάλει έκατό φραντζόλες παραπάνω. “Αν
τις κρατούσε, κινδυνεύει νά πάη δέκα χρό
νια φυλακή γιά κλοπή. Μά ποιός θά τόν
έπαιρνε εϊδησι;
Πέρασε μπροστά άπό τά γραφεία τής
K.G.B. τής περιοχής του, ένα γκρίζο
σπίτι. Γιά μιά στιγμή, στάθηκε άναποφάσιστος, κι ύστερα γύρισε βιαστικά στό

σπίτι του.
«Θεέ μο·;», φώναξε ή Νίνα. «ΙΙοΰ τά
βρήκες δλα αύτά;»
«Δέν έχει σημασία», τήν διέκοψε ό
Τουόμι. «Πήγαινε νά φέρης βότκα καί
βούτυρο. ’Απόψε έχομε γλέντι».
Διέπραξε τό δεύτερο παράπτωμα, τόν
έπόμενο χειμώνα. Ή αίθουσα τσαγιού
κινδύνευε νά κλείση επειδή ύπήρχε έλλειψις άπό καυσόξυλα.
Ό διευθυντής συνεννοήθηκε μέ έν,α
νυχτοφύλακα γιά νά κλέψη άπό τό κρα
τικό άπόθεμα, μιά σημαντική ποσότητα
πού θά κρατούσε δλο τόν χειμώνα. 'Έπεισε
τόν Τουόμι νά δανεισθή ένα καμιόνι άπό
κάποιον φίλο του, πού δούλευε σέ ένα κρα
τικό γκαράζ, καί τού έδωσε γιά τόν κόπο
του άρκετά ξύλα.
Ό Τουόμι, ύστερα άπό καιρό, λησμό
νησε αύτές τις δυό ιστορίες. 'Ένα βράδυ,
στις 8 Δεκεμβρίου 1949 ένας άνθρωπος
μπήκε στήν αίθουσα τσαγιού καί έδειξε
τήν ταυτότητα τής K.G.B.:
«Άκολούθησέ με».
Ό Τουόμι οδηγήθηκε σέ μιά άποθήκη μισοφωτισμένη άπό μιά μικρή λάμπα
πού κρεμόταν άπό τό ταβάνι. Πίσω άπό
ένα ξύλινο τραπέζι καθόταν ό διευθυντής
τής τοπικής K.G.B., ό Σεραφείμ Ά λεξέγεβιτς, ένας σωματώδης άνδρας μέ τε
ράστιο κεφάλι καί ψυχρά γαλάζια μάτια.
Δίπλα του, μόλις δια/.ρίνονταν, δυό σι-

λουέττες μέ πολ,ιτικά.
«Κάθησε, κλέφτη, καί έξήγησέ μας
πώς έγινες εχθρός τού λαού», φώναξε ό
διοικητής.
«Δέν καταλαβαίνω», έκανε ό Τουόμι.
«Πρόδωσες τά καθήκοντά σου έναντι
τού σοσιαλισμού», είπε ό Σεραφείμ.
«Είσαι ένοχος γιά σαμποτάζ καί θά τιμωρηθής γ ι’ αύτό».
Ή Κ. G. Β., πού είχε συλλάβει τόν
νυχτοφύλακα γιά κάποια άλλη υπόθεση
τού είχε άποσπάσει τήν ομολογία γιά τήν
ιστορία μέ τά ξύλα. Ό Τουόμι ένοιωσε νά
τόν πιάνη πανικός.
«Πήραμε τά ξύλα γιά νά μήν κλείση
ή αίθουσα τσαγιού, αύτό είναι δλο», είπε.
«’Έ χω έλαφρυντικά. Πολέμησα, πήρα
παράσημο, δέν έχω κάνει μέχρι τώρα τί
ποτε κακό».
Χτυπώντας τά δάχτυλα στό τραπέζι,
ό Σεραφείμ είπε άργά:
«Καί τά ψωμιά: Γιά πές μας πώς έκλε
ψες τά έκατό ψωμιά καί τά έφαγες. Μόνο
κλέβεις, άλλά λές καί ψέματα».
Ό Τουόμι τά έχασε τελείως.
«Λυπάμαι είλικρινά».
« Ή οίκογένειά σου θά γνωρίση φο
βερές. ήμέρες, δσο θά είσαι στήν φυλακή.
'Υπάρχει ωστόσο μιά λύσις. Θά μπορούσες
νά μάς βοηθήσης».
Ό Σεραφείμ άκούμπησε ένα χαρτί κι
ένα στυλό στό τραπέζι:
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Επάνω : Ό Ά λ εξ έϊ Ίβάνοβιτς Γκάλιν,
καθηγητής και σύμβουλος τον Τονόμι
στη Μόσχα. Κάτω: Κλασσικός εξοπλι
σμός κατασκόπου. Εις την άπέναντι σε
λίδα: Μια άρτηρία τής Μόσχας, τής επο
χής που εδρασε ό Τονόμι.

«Γράφε».
Ό Τουόμι άναγκάσθηκε άπό τότε νά
υπάκουη για πάντα τυφλά στις διαταγές
τής μυστικής άστυνομίας. *0 διοικητής
τοϋ έδωσε ένα φυλλάδιο:
«Θά μέ ξαναβοής έδώ, σέ μιά έβδομάδα στις έννέα τό βράδυ».
Μέ τόν χρόνο καί τήν έκπαίδευσι ό
Τουόμι έγινε ένας άξιος πράκτωρ. Είχε
αρκετά προσόντα γ ι’ αυτό τόν σκοπό: θάρ
ρος, έξυπνάδα, περιέργεια, καλή μνήμη
καί τό χάρισμα νά άποκτα φίλους.
*0 Τουόμι ζύγισε τά υπέρ καί τά κατά
τής άποστολής πού τοϋ πρότειναν. Σκεπτό
ταν τά παιδιά του. Ό Βίκτωρ ήταν έννέα
έτών, ή Ίρίνα έξη καί ή Ναντιέζντα τεσσά
ρων — δηλαδή στήν ήλικία πού τόν χρειά
ζονταν δίπλα τους καί πού θά χάνονταν γιά
πάντα. ’Από τήν άλλη μεριά λογάριασε τό
καλό πού θά έβλεπαν άπό τήν αύξησι των
είσοδημάτων του καί τήν καλλιτέρευσι τής
καταστάσεώς του.
"Αν άρνιόταν, θά τόν θεωρούσαν ύπο
πτο. Ή K.G.B. τοϋ έξασφάλισε ένα
έπάγγελμα. Μπορούσε τό 'ίδιο εύκολα
νά τοϋ τό πάρη. Κι αύτό θά έσήμαινε γι’
αυτόν καί τήν οίκογένειά του φτώχεια,
χωρίς προηγούμενο.
Ναί, άλλά άν άποτύγχανε σ’ αβτή τήν
άποστολή; Τόν κυρίευσε ό φόβος τής φυ
λακής καί τοϋ θανάτου. Τέλος, ό πατριω
τισμός του καί ή πίστις του στόν κομμου
νισμό τόν έκαναν νά άποφασίση

Ό Τουόμι άποψασίζει
"Οταν γύρισαν, ό στρατηγός καί ό
συνταγματάρχης έδειχναν άνυπόμομοι. Ό
στρατηγός στράφηκε πρός τόν Τουόμι:
«Τό σκεφθήκατε καλά:»
«Είμαι έτοιμος νά κάνω τό καθήκον
μου».
"Οταν γύρισε στό Κίρωφ, ό Τουόμι
είπε στήν Νίνα καί στούς φίλους του ότι
είχε πάει νά περάση ένα τέστ γιά νά μπή
σέ μιά σχολή διερμηνέων καί ότι περίμενε τά άποτελέσματα. ΙΙράγματι, έφθα-
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σαν στις 26 ’Απριλίου 1957, μέ τηλεγρά
φημα: «Γίνεσθε δεκτός στά μαθήματα».
Τόν Μάιο ό Τουόμι έφθασε στήν Μό
σχα. Τόν περίμενε ό συνταγματάρχης.
Ένα αύτοκίνητο τόν οδήγησε σέ ένα άπό
τά ωραιότερα κτίρια τής Κουτουζόφσκι
ΙΙροσπέκτ. "Ενα άσανσέρ τόν οδήγησε
στόν πέμπτο όροφο. Μιά μυστική σκάλα
όδηγοΰσε στό διαμέρισμα τοϋ έκτου ορό
φου.
«Έδώ θά μείνετε».
Μιά μεγάλη σαλοτραπεζαρία έπιπλωμένη μέ γοΰστο καί διακοσμημένη μέ άνατολίτικα χαλιά, ένα μεγάλο καί μικρό δω
μάτιο, κουζίνα καί μπάνιο.
«"Ολοι λείπουν σέ διακοπές. Θά χρειασθή νά τά βγάλετε πέρα μόνος σας γιά
λίγο καιρό», είπε ό συνταγματάρχης. «Πη
γαίνετε νά κάνετε μιά βόλτα στήν πόλι,
κοιμηθήτε, ξεκουρασθήτε, ώσπου νά έχε
τε νέα μας».
Τό πρωί τής έβδόμης ήμέρας, ό Του
όμι ξύπνησε λίγο πριν τις όκτώ, άπό τό
κουδούνισμα τοϋ τηλεφώνου:
«Μήν βγήτε έξω σήμερα τό πρωί»,
είπε μιά φωνή. «Θά δεχθήτε μιά έπίσκεψι».
Μιά ώρα άργότερα, ό Τουόμι, πού
βρισκόταν στό μπαλκόνι, άκουσε νά τόν
φωνάζουν άπό τήν σάλλα:
« Έ , δέν είναι κανείς έδώ;»
Ό Τουόμι βρέθηκε άπέναντι σέ ένα
κοντόσωμο άνθρωπο, άρκετά άσχημο μέ
χονδρή μύτη, γυαλιά μέ άσημένιο σκελε
τό καί πυκνά μαΰρα μαλλιά.
«’Ονομάζομαι Άλεξέι Ίβάνοβιτς Γκάλκιν, θά είμαι ό έκπαιδευτής σας. Ή έκπαί
δευσίς σας θά διαρκέση τρία χρόνια. Πρέ
πει νά τελειοποιήσετε τά άγγλικά σας
Τά μιλάτε καλά, άλλά μιά γλώσσα έξελίσσεται διαρκώς. Θά μάθετε τις νέες
έκφράσεις καί φροντίσετε νά μή σάς μείνη ίχνος ρωσικής προφοράς».
Ό Γκάλκιν σταμάτησε καί κοίταξε
τό μπλόκ όπου ό Τουόμι κρατούσε σημει
ώσεις:
«’Από δώ καί στό έξής δέν θά σημει
ώνετε τίποτε. Θά τά θυμάσθε όλα».
«Μέ συγχωρήτε».
«Δέν πειράζει», έκανε φιλικά ό Γκάλκιν, χτυπώντας τον στον ώμο. Μήν παίρ
νετε μιά παρατήρησι γιά μομφή. Μιά μέρα
ή ζωή σας θά έξαρτάται άπό αύτά πού
θά μάθετε σήμερα έδώ. Οί καθηγηταί
σας, θά σάς υποδεικνύουν τά λάθη σας. Θά
προσπαθήσωμε νά σάς βοηθήσωμε. Ί Ι
έπόμενη φάσις τών σπουδών σας, θά
είναι καθαρά πρακτική. Θά σάς φτιάξωμε
μιά ταυτότητα πού ύπολογίζεται πολύ στήν
’Αμερική. Θά έπινοήσωμε τή νέα ύπαρξί
σας, πού θά πρέπει νά τήν γνωρίσετε, σάν
νά ήταν ή άληθινή».
«Θά μπορώ νά βλέπω τήν οίκογένειά
μου, όσο βρίσκομαι έδώ;» ρώτησε ό Του
όμι.
«Φυσικά», τόν βεβαίωσε ό Γκάλκιν.
«Θά πηγαίνετε στό Κίρωφ πότε - πότε, ή
θά φέρνωμε έδώ τούς δικούς σας, γιά μερι
κές ήμέρες. Νά καί ή διεύθυνσις όπου θά
σάς γράφουν. Ά ν έχετε οικογενειακά προ ■
βλτματα ,νά μοΰ τά ττήτε.
Καί, τώρα σάς παρουσιάζω τήν Γιελένα, τήν καλύτερη μαγείρισσα τής Μόσχας.
Είναι μιά γυναίκα, καμμιά πενηνταριά
χρονών, παχειά μέ γκρίζα μαλλιά. Ή ταν
βοηθός τοϋ άρχιμάγειρα τοϋ Κρεμλίνου
γιά χρόνια. Τώρα περιποιείται τούς μαθητάς κατασκόπους. Ετοιμάζει ένα λαχτα

ριστό γεΰμα».
Ό Τουόμι, πού δέν ήταν συνηθισμένος
σέ τέτοια φαγητά καί τόσο ποτό, άποκοιμήθηκε άμέσως μετά.
Τόν ξύπνησε μιά μελωδική φωνή:
«Καλημέρα σύντροφε. Πώς είσαι;»
Μιά όμορφη μελαχροινή τριαντάρα
τόν κοίταζε. Ή τα ν ντυμένη μέ ένα φου
στάνι άπό τήν Νέα 'Τόρκη. Δέν είχε τίποτε
τό κοινό μέ τις Σοβιετικές γυναίκες.
Έ πισήμως, ή Φαγιάννα Σολάσκο,
βρισκόταν έκεϊ γιά νά τελειοποιήση τά
άγγλικά τοϋ Τουόμι καί νά τόν μυήση στόν
άμερικανικό τρόπο ζωής. Στήν πραγμα
τικότητα, ή άποστολή της, πιό μυστική
καί σημαντική ήταν νά βοηθήση στήν πνευ
μιτική του άνάπτυξι καί στήν άνάπτυξι
τών Ικανοτήτων του.
Ό Τουόμι είχε τήν έντύπωσι ότι ένα
όλόκληρο Πανεπιστήμιο είχε φτιαχθή
γιά τήν έκπαίδευσή του. Καθηγηταί τόν
έπισκέπτονταν υτό διαμέρισμά του στις
έννέα τό πρωί καί στις πέντε τό άπόγευμα.
Ή σαν όλοι έπαγγελματίες πληροφοριο
δότες. "Ολοι είχαν πάει μέ άποστολή στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ήσαν όλοι τέ
λειοι στήν ειδικότητά τους.
Ά πό όλους, ό Τουόμι σεβόταν περισ
σότερο τόν Γκάλκιν. Άμέσως μετά τήν
Φαγιάννα Σολάσκο. Ή νεαρή γυναίκα έκα
νε κάθε μάθημα παιχνίδι διασκεδαστικό
μά συνάμα σοβαρό. Περιέγραφε μιά τυ
πική σκηνή τής άμερικανικής ζωής καί
ύστερα μοίραζε τούς ρόλους, ένα στόν
Τουόμι, ένα στόν έαυτό της, καί τούς έπαι
ζαν στά άγγλικά.
Γιά παράδειγμα: ό Τουόμι πήγαινε
σέ ένα γκάρντεν-πάρτυ. ’Εκείνη ήταν
ή οικοδέσποινα. ’Ή πάλι, πήγαινε σέ ένα
ξενοδοχείο όπου έκείνη ήταν ή υπάλληλος
τής ρεσεψιόν. Ζητούσε δουλειά. ’Εκείνη
ήταν ή διευθύντρια τοϋ προσωπικού. Πή
γαινε σέ ένα έστιατόριο όπου είχε ραντε
βού μαζί της. Κάθε φορά τόν ύποχρέωνε
νά τελειοποιή .τις έκφράσεις του, τά άστεΐα
του ή βρισιές καθαρά άμερικάνικες.
Πρώτη, ή Φαγιάννα χρησιμοποίησε
άμερικανικά φίλιις γιά παιδαγωγικούς
σκοπούς. Γιά νά διαπιστώση άν ό Του
όμι είχε καταλάβει καλά, τού ζητούσε νά
διηγηθή τήν ιστορία στά άγγλικά καί νά
τήν έξηγήση.
Ά λλοι καθηγηταί διάλεγαν φίλμς
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μέ πιο συγκεκριμένο σκοπό. Ό Γκάλκιν.
λόγου χάριν, διάλεγε φίλμς πού περιέγρα
φαν πώς λειτουργούν οΐ άμερικάνικες υπη
ρεσίες άσφαλείας. Τον έβαλε νά δή πολλές
")ορές ένα έργο στο όποιο ό Γιούλ Μπρύννερ ήταν ό αρχηγός μιας ομάδας λαθρεμπό
ρων ναρκωτικών. Τού έδειξε πολλές φορές
την σκηνή όπου οί ’Αμερικανοί τελωνεια
κοί ψάχνουν πεισματικά τΙς βαλίτσες ένός
ανθρώπου πού υποπτεύονται πώς μετα
φέρει ήρωΐνη.
«Αυτό θά πρέπει νά τό περιμένετε·).

Πρόοδος στην εκπαίδευση
Σιγά-σιγά, ή έκπαίδευσις γίνεται πιό
τεχνική. Τόν μυούν στήν έπαγγελματική
όρολογία τής σοβιετικής κατασκοπίας:
«Κέντρο» είναι ή διοίκησις τής Μόσχας,
«κολυμπώ» θά πή ταξιδεύω, «άρώστια»
σημαίνει σύλληψις.
Μυήθηκε στά μυστικά τής μικροφωτογραφίας. Έμαθε νά μεταχειρίζεται
συμπαθητική μελάνη, νά άποκρυπτογραφή μηνύματα μέ τήν βοήθεια κωδίκων πού
ήσαν καμουφλαρισμένοι καί έμοιαζαν μέ
άτζέντες. ’Έμαθε νά έπικοινωνή μέ τό
«Κέντρο» μέ τό σύστημα τών «γραμμα
τοκιβωτίων», πού ήσαν κρυψώνες όπου
ένας πράκτωρ άφηνε μηνύματα, χρήματα
ή ντοκουμέντα καί ένας άλλος πράκτωρ
τά έπαιρνε.
Τόν Φεβρουάριο τού 1958, ένας άξιωματικός οδήγησε τόν Τουόμι σέ ένα συγ
κρότημα κτιρίων, στό κέντρο τής Μό
σχας, κοντά στήν αμερικανική πρεσβεία.
'() Τουόμι βρέθηκε σέ ένα κατάστημα κα
τασκευής έτοιμων άνδρικών ένδυμάτων,
πού τού φάνηκε παράξενο. Ξαφνικά, κα
τάλαβε γιατί: όλα όσα έβλεπε ήσαν άμερικανικά.
«Πρέπει νά ντύσωμε αύτό τόν άνθρω
πο», είπε ό αξιωματικός στόν ράφτη τής
ύπηρεσίας. Αύτός πήρε τά μέτρα τού
Τουόμι καί διάλεξε πουκάμισα, γραβάτες,
ένα ζευγάρι παπούτσια μαύρα, κι ένα καφέ,
ένα καπέλλο, νάυλον κάλτσες, σόρτς, ένα
πουλόβερ άπό κασμίρι, μαντήλια, μανικετόκουμπα καί ρολόι.
Στά μέσα Μαρτίου 1958, ό Γκάλκιν
έφθασε μιά μέρα άπρόοπτα στό διαμέ
ρισμα, μέ ύφος κουρασμένο καί πολυά
σχολο:
«’Έρχομαι άπό τό Κέντρο». Θά φύγετε
πολύ πιό γρήγορα άπό όσο ύπολόγιζα.
<)1 σχέσεις μας μέ τις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι πολύ τεταμένες. Θά πάτε στήν θέσι
σας τό νωρίτερο δυνατόν, γιά νά είσθε έτοι
μος σέ δύο ή τρία χρόνια, σέ περίπτωσι δια
κοπής τών σχέσεων. “Αν έχιομε πόλεμο,
δέν θά μπορούμε νά ύπολογίζωμε παρά
μόνο σέ άνθρώπους σάν καί σάς.
»Θά περάσετε πολύ δύσκολες έξετάσεις. Μετά, θά σάς δοθή, ΐσως, λίγος και
ρός γιά νά δήτε τήν οίκογένειά σας. "Υστε
ρα, θά κατασκευάσωμε ένα μύθο γιά σάς,
καί θά κάνετε ένα μικρό ταξίδι στήν Ευ
ρώπη. Θά πρέπει νά άποκτήσετε τήν συνή
θεια νά θεωρήσθε ’Αμερικανός, έκτός
Σοβιετικής Ένώσεως».
Ό Τουόμι περίμενε τά άποτελέσματα
τρεις ήμέρες. "Υστερα ό Γκάλκιν τού έφε
ρε ένα μήνυμα άπό τό Κέντρο: «Σάς πλη
ροφορούμε έπισήμως ότι τά άποτελέσματα
τών έξετάσεών σας είναι τά έξής άκριβώς:
θεωρία καί πρακτική τής κατασκοπίας
άριστα ύπό τόν όρο νά βελτιώσετε τήν
ανίχνευση καί παρακολούθησι τών ύπό-

πτων. Φιλοσοφία τής πληροφοριοδοτήσεως
άριστα. Φωτογραφία, μέτρια. Κρυπτο
γραφία, άριστα. ’Αμερικανικά καί άγγλικά, άριστα. Σάς συγχαίρω. Ό άρχηγός
σας».
Ό Γκάλκιν, πανευτυχής, πρόσθεσε:
«’Έ χω καί μιά άλλη εύχάριστη εΐδησι. Ή οίκογένειά σας θά κατοίκηση σέ ένα
όλοκαίνουργιο διαμέρισμα».
«Αύτό είναι θαυμάσιο», φώναξε ό
Τουόμι. «Μπορείτε νά πήτε περισσότερες
λεπτομέρειες;»
«’Αφήνω αύτή τήν φροντίδα στήν
γυναίκα σας. ’Έρχεται μεθαύριο μέ τά
παιδιά σας. Είναι ή τελευταία εύκαιρία νά
βρεθήτε μαζί μέ τούς δικούς σας πριν
χωρισθήτε, ίσως γιά πολλά χρόνια. Έ πω φεληθεϊτε όσο μπορείτε».
Μιά εβδομάδα μετά τις διακοπές
αύτές, ένας άξιωματικός πληροφόρησε τόν
Τουόμι ότι ονομάσθηκε ύπολοχαγός Πλη
ροφοριών τού Σοβιετικού στρατού.
Τις έπόμενες έβδομάδες, ό Τουόμι
πληροφορήθηκε ότι ό πρώτος στόχος του
θά είναι ή περιοχή τής Νέας Ύόρκης.
Μετά τήν έγκατάστασί του, θά έπρεπε νά
παρακολουθή τις κινήσεις πυραύλων, πο
λεμοφοδίων καί στρατευμάτων στό λιμάνι
τής Νέας Ύόρκης. Οί άξιωματικοί άρχι
σαν νά χτίζουν τό «παρελθόν» του. Τού
έθεσαν έρωτήσεις προσωπικές καί συγκε
κριμένες, γυρεύοντας αύθεντικές λεπτο
μέρειες πού θά τις άνακάτευαν μέ φαντα
στικές καί θά δημιουργούσαν έτσι μιά
νέα ζωή.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν έκδοχή πού
κατασκεύασε τό Κέντρο, ό Τουόμι είχε
γεννηθή στό Μίτσιγκαν, όπου μεγάλωσε
σέ διάφορες μικρές πόλεις. Μετά τόν θά
νατο τής άδελφής του, τό 1932, ό πατρυιός
του έγκατέλειψε τήν οικογένεια καί δέν
τόν ξαναεϊδαν ποτέ. Τόν έπόμενο χρόνο,
ό Τουόμι πήγε μέ τήν μητέρα του στήν
Μιννεζότα γιά νά δουλέψη στήν φάρμα τής
γιαγιάς του. Πέντε χρόνια αργότερα, βρι
σκόταν σέ διακοπές στόν Βορρά, καί έκεΐ

νυμφεύθηκε τήν παιδική του φίλη Έ λεν
Μάτσον. Τό 1941, ή φάρμα έκλεισε, καί
ό Τουόμι πήγε νά βρή δουλειά στή Νέα
Ύόρκη. Έ ζησε στό Μπρόνξ, στήν λεω
φόρο Ντέκατυρ. Άπηλλάγη άπό τις στρα
τιωτικές του ύποχρεώσεις γιατί ήταν προ
στάτης τής γυναίκας του, τής μητέρας του
καί τής άρρωστης γιαγιάς του.
Επειδή δέν κατάφερε νά βρή στήν
Νέα Ύόρκη δουλειά τής άρεσκείας του,
πήγε οτό· Βανκοΰβερ, στόν Καναδά, όπου
έγινε ξυλοκόπος. Λίγο άργότερα τόν έστει
λαν σέ ένα πριονιστήριο μέσα στό Βαν
κοΰβερ, όπου έμεινε ώς τό 1949, οπότε
έφυγε γιά τό Μιλγουώκη.
Έ κεΐ, προσελήφθη σέ ένα έργαστήριο μηχανικών κατασκευών καί άργότερα
στήν υπηρεσία διάνο.ιών τής Τζένεραλ
Έλέκτρικ. "Υστερα, άνοιξε ό ίδιος ένα
μικρό ξυλουργείο. ’Αλλά, τό 1956, ή γυ
ναίκα του τόν έγκατέλειψε.
Μετά τήν άποτυχία τού γάμου, Ακο
λούθησε ή άποτυχία τήε έπιχειρήσεώς του,
τό 1957. Έ φυγε τότε ''Ά τήν Νέα Ύ 
όρκη, ;;έ τήν έλπίδα νά μάθη λογιστικά
καί νά άρχίση νέα ζωή. Ή τελευταία του
δουλειά ήταν σέ κάποια έπιχείρησι οι
κοδομικής ξυλείας στό Μπρόνξ. Πρός τό
παρόν έψαχνε γιά διαμέρισμα, γιατί είχε
άναγκαστή νά έγκαταλείψη τό κτίριο όπου
έμενε, μιά πού τό γκρέμισαν γιά νά περάση
άπό έκεΐ ένας δρόιιος πού θά οδηγούσε
στήν γέφυρα Τζώρτζ Ούάσινγκτον.
Θά διατηρούσε τό πραγματικό του
όνομα, Κάαρλο Ρ. Τουόμι. Υπήρξε πρα
γματικά στήν ζωή του κάποια "Ελεν
Μάτσον. Τό μέγαρο τού Μπρόνξ όπου
ύποτίθεται ότι κατοικούσε, είχε όντως κατεδαφισθή. Ή διεύθυνσις τού πριονιστη
ρίου στό Βανκοΰβερ είχε αλλάξει, καί οί
νέοι ιδιοκτήτες δέν ήξεραν ποιοι είχαν
δουλέψει τά προηγούμενα χρόνια. Ό
διευθυντής τού έργαστηρίου στό Μιλγουώκη είχε πεθάνει καί τό --.ροσωπικό τού
τμήματος διανομής τής Τζένεραλ Έ λέκτρικ άλλαζε συχνά καί έτσι ό καθένας θά
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μπορούσε νά είχε δουλέψει εκεί, χωρίς
κανείς νά τόν θυααται. Φυσικά, αύτές οί
γενικές γραμμές της φανταστικής ζωής
διανθίζονταν άπό ένα πλήθος όνοΜάτων καί
λεπτομερειών. Οί Σοβιετικοί κατόρθω
σαν νά πάρουν φωτογραφίες άπό τό έσωτερικό των τριών κτιρίων δπου υποτίθεται
ότι 6 Τουόμι είχε δουλέψει σάν υπάλλη
λος. "Ετσι 6 Τουόμι είχε τήν ευκαιρία νά
«μελετήση» τους «συναδέλφους» του, ένώ
οι καθοδηγηταί του τοϋ τά πληροφόρησαν
γιά τά όνόματά τους, τούς χαρακτήρες τους
καί τίς συνήθειές τους.

Έ να εκπαιδευτικό ταξίδι
Στα μέσα τοϋ καλοκαιριού, ό Τουόμι
έφυγε γιά ένα δίμηνο ταξίδι έκπαιδευτικό,
στην Δ. Ευρώπη. Παριστάνοντας τόν ’Α
μερικανό τουρίστα, πήρε τό άεροπλάνο γιά
τήν Κοπεγχάγη. Σκοπός τής παραμονής
του στήν Δύσι ήταν νά έξοικειωθή μέ τόν
τρόπο ζωής πού έπρεπε νά γνωρίση. Θά
απάλυνε έπίσης τό σοκ πού προκαλεΐ ή
μετάβασις άπό τόν ένα πολιτισμό στόν
άλλο.
Ά πό τήν Κοπεγχάγη, ό Τουόμι πήρε
τό άεροπλάνο γιά τό Παρίσι. Κατέλυσε
σέ ένα ξενοδοχείο μέ τό όνομα πού είχε
χρησιμοποιήσει γιά νά μπή στήν Γαλλία,
πέρασε έκεί τήν νύχτα, έπειτα έσχισε τό
διαβατήριό του καί τό έρριξε στήν λεκάνη
τής τουαλέττας. "Ύστερα κατέλυσε σέ ένα
άλλο ξενοδοχείο μέ τό όνομα πού είχε σέ
ένα άλλο διαβατήριο.
Έ π ί σαράντα οκτώ ώρες, ό Τουόμι
περπατούσε στούς δρόμους, έμπαινε σέ
λεωφορεία καί ταξί, γιά νά βεβαιωθή ότι
δέν τόν παρακολουθούσαν. Άφοΰ βεβαιώ
θηκε ,έστειλε μιά κάρτ-ποστάλ, δπου
έγραφε ότι όλα πάνε καλά, σέ μιά διεύθυνσι στήν Βιέννη.
Άφοΰ πέρασε μιά έβδομάδα στήν Διε
θνή Έκθεση τών Βρυξελλών, έφυγε γιά
τήν Σκανδιναβία. Χιορίς νά μπορή νά άπαλλαγή έντελώς άπό τόν φόβο ότι θά τόν
ανακάλυπταν —αιώνιο φόβο όλων τών
κατασκόπων— ήσύχασε σιγά - σιγά, βλέ
ποντας ότι παντού τόν περνούσαν γιά
αληθινό ’Αμερικανό.
Μερικές ήμέρες άργότερα, πήρε πάλι
τό άεροπλάνο γιά τή Μόσχα. Τόν ύποδέχθηκε ό Ι’κάλκιν πού είχε νά τόν δή
πολλούς μήνες!
«Μάς πιέζουν νά σάς στείλωμε στήν
Νέα Ύόρκη. Δέν πρέπει νά χάσετε ούτε
ένα λεπτό έδώ. Είναι κρίμα, γιατί αύτή
ή έπίσπευσις τού ταξιδιού σάς άφήνει μόνο
μερικές ήμέρες γιά νά περάσετε μέ τήν
οίκογένειά σας. ’Αλλά ίσως νά είναι καλύ
τερα έτσι. Οί παρατεταμένοι άποχαιρετισμοΐ θά ήταν ένα μαρτύριο γιά όλους σας»
«Θά ήθελα νά άγοράσω μερικά πρά
γματα γιά τήν γυναίκα μου», είπε ό
Τουόμι.
«Σύμφωνοι», άπάντησε ό Γκάλκιν.
« Έ π ί τή ευκαιρία, σάς λέω ότι ό μισθός
σας έχει τριπλασιασθή. Πεντακόσια πενήν
τα δολλάρια τόν μήνα, βασιλικός μισθός
έν σχέσει μέ τό μέσο έπίπεδο τής σοβιε
τικής ζωής. Ά ν έχετε άνάγκη ό,τιδήποτε, μήν διστάσετε νά μοΰ τό πήτε».
"Οταν ό Τουόμι κατέβηκε άπό τό
τραίνο στό Κίρωφ, ή Ίρίνα, ή μικρή του
κόρη, έπεσε στήν άγκαλιά του καί τόν
έσφιγγε άπό τόν λαιμό : «Μπαμπά μου,
μπαμπά μου», φώναζε συνεχώς. Μοιρά
ζονταν τό νέο τους διαμέρισμα μέ άλλες
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δυό οικογένειες, άλλά ή κάθε μιά είχε στήν
διάθεσί της ένα αεγάλο χώρο. Στήν άκρη
τοϋ διαδρόμου ύπήρχε μπάνιο καί κουζίνα.
"Αν τό συνέκρινες μέ τό παλιό τους σπίτι,
έμοιαζε παλάτι.
Τό τελευταίο βράδυ πού 6 Τουόμι
θά περνούσε στήν Μόσχα, ή Φαγιάννα
ήλθε νά τόν άποχαιρετήση.
«Είναι άναμφισβήτητα ή τελευταία
φορά πού σάς βλέπω», τοϋ είπε. «Σάς
εύχομαι έπιτυχία στήν άποστολή σας».
Ά π ό ένστικτο ό Τουόμι έσκυψε νά
τήν άγκαλιάση.
«"Οχι», τού λέει σπρώχνοντάς τον.
«Δέν θά ήταν σωστό. Ακόμη κι άν τό
έπιθυμούσαμε καί οί δυό, στήν δουλειά αύ:ή ’-ρέπει νά μάς καθοδηγή τό μυαλό καί
όχι ή καρδιά. Αντίο, σύντροφε».
Τό άλλο βράδυ, ό Τουόμι περίμενε
μόνος τό άεροπλάνο. Είχε μαζί του πλα
στό διαβατήριο καί άμερικανικά δολλά
ρια. Στίς άποσκευές του έκρυβε κι άλλα
ψεύτικα διαβατήρια καί ψεύτικα χαρτιά,

Εις τήν φωτογραφίαν τής απέναντι <ttλίόος: Στήβ καί ΤΖάκ παρακολουθούν.

δηλαδή συστατικά γράμματα άπό τίς έπιχειρήσεις όπου ύποτίθεται ότι έργάσθηκε
στήν Αμερική. Μέσα στήν θήκη ;ιέ τά ξυ
ριστικά του έχει τά κατάλληλα ύλικά γιά
νά γράψη μέ συμπαθητική μελάνη καί ένα
ειδικό μπλόκ γιά νά στέλνη ~i ιΐ '.νύματα
μέ κώδικα.
Στίς 17 Δεκεμβρίου 1958, μετά άπό
μιά έβδομάδα στό Παρίσι καί στίς Βρυξέλ
λες, ό Τουόμι έφθασε στό Μόντρεαλ, όπου
έπρεπε νά περάση γιά Αμερικανός, φιλλανδικής καταγωγής. Αφού πέρασε άπό
τό Τελωνείο, έσκισε τό πρώτο του διαβα
τήριο καί έγινε ό κύριος Ρόμπερτ Ούάιτ,
μηχανικός άπό τό Σικάγο. "Οταν πιά βε
βαιώθηκε ότι δέν τόν παρακολουθούσαν,
έκλεισε μιά θέση γιά τίς 30 Δεκεμβρίου
στό τραίνο γιά τό Σικάγο καί έπειτα πήρε
τό τραίνο γιά το Βανκοΰβερ, δπου έφθασε
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων.
Στίς 30 ’Ιανουάριου 1959, ό Τουόμι
έφθασε στήν Νέα Ύόρκη. Εξαντλημένος,
φώναξε ένα ταξί καί κατέλυσε στό ξενο
δοχείο «Τζώρτζ Ούάσινγκτον» μέ το
πραγματικό του όνομα, Κάαρλο Ρ. Ί ουόμι, όπως είχαν συμφωνήσει. Τήν έπομένη, πήγε νά γνωρίση τήν έπιχείρησι
ξυλείας οίκοδομών στό Μπρόνξ καί τήν
τοποθεσία τού κατεδαφισμένου κτιρίου,
πού άποτελοΰσαν μέρος τού κατασκευα
σμένου παρελθόντος του.
’Επειδή τό «Κέντρο» προτιμούσε
τίς δακτυλογραφημένες άναφορές, άγόρασε μιά φορητή γραφομηχανή καί έγρα
φε στό δωμάτιό του. Γιά νά άποκαταστήση τήν έπαφή του μέ τήν Μόσχα, άνακάλυψε τά τέσσερα γραμματοκιβώτια πού
τού είχαν ύποδείξει. Τό πρώτο στό Κουήνς, κάτω άπό τήν σιδηροδρομική γέφυ
ρα, τό δεύτερο πάλι στό Κουήνς κοντά σέ
ένα φανοστάτη στήν βόρεια γωνία τού νε
κροταφείου Σαίντ - Μάικλ, τό τρίτο στό
Μπρόνξ, κάτω άπό τόν εναέριο σιδηρό
δρομο καί τό τέταρτο στό Γιόνκερς, κοντά

στίς λεωφόρους Μακλήν καί Βάν Κάρτλαντ.
Μέ μιά κάρτα πού έστειλε στήν σο
βιετική άντιπροσωπεία στά Ηνωμένα
"Εθνη, ό Τουόμι πληροφόρησε τό «Κέν
τρο» ότι θά άφηνε ένα μήνυμα στό γραμ
ματοκιβώτιο τού Μπρόνξ στίς 10 ’Ιανου
άριου. Τούς μιλούσε γιά τό ταξίδι του καί
ειδοποίησε ότι, έκτός άπροόπτου, θά
έφευγε άπό τήν Νέα Ύόρκη στίς 26 Ί α νουαρίου γιά δυό μήνες. Θά πήγαινε νά
έπισκεφθή τίς τοτοθεήε: τού «παρελ
θόντος» του στήν Μιννεζότα καί στό Ούισκόνσιν.
Στίς 17 τού μηνάς, λίγο μετά τίς
έννέα τό βράδυ, πήγε κάτω άπό τήν γέ
φυρα τού Μπρόνξ. Βρήκε ένα μήνυμα
γ ι’ αυτόν, πήγε στό ξενοδοχείο του, τό
άνοιξε καί διάβασε. «Ευτυχής πού φθάσατε καλά. Σύμφωνοι γιά τό ταξίδι. Ή
οίκογένειά σας είναι καλά καί σάς σκέ
πτεται. Ό άρχηγός».
Τό ταξίδι μέ αύτοκίνητο στό Μίντλ
Ούέστ ήταν εύχάριστο. Κανείς δέν φαινό
ταν νά ένδιαφέρεται γ ι’ αύτόν κι άκόμη πε
ρισσότερο νά τόν ύποψιάζεται. Στίς άρχές
Μαρτίου, έγκαταστάθηκε σέ μιά πανσιόν
στό Μιλγουώκη. Στίς έννέα τού μηνός τό
πρωί, ή καμαριέρα τού έφερε ένα ωραίο
πρόγευμα. Ό Τουόμι τήν φωτογράφισε
καί βγήκε γιά νά βρή ένα φωτογραφείο,
γιά νά έμφανίση τό φίλμ. Δέν είχε περ
πατήσει ούτε δέκα μέτρα, όταν άκουσε
πίσω άπό τήν πλάτη του:

Δύο πράκτορες τής F. Β. I.
«Κύριε Τουόμι, θά θέλαμε νά σάς πού
με δυό λόγια».
Στράφηκε καί είδε δυό νέους, άθλητικούς καί καλοντυμένου; άνδρες. Είχαν
τήν δψι πρακτόρων τής F .B .I. όπως τούς
βλέπομε στίς άμερικανικές ταινίες. Α να
γνώρισε τόν ένα. Ή τα ν ό «μεθυσμένος»
πού τού πρότεινε νά πιούν ένα ποτηράκι
μέσα στό τραίνο άπό τόν Καναδά πρός τίς
Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά λίγο νά λιποθυμήση: τόν παρακολουθούσαν άπό τά σύ
νορα.
Προσπάθησε Απεγνωσμένα νά βάλη
κάποια τάξι στίς σκέψεις του. Θυμόταν
ένα πράγμα μόνον:
« Ό μύθος γιά τήν προσωπικότητά
σας είναι ή μόνη σας άμυνα. "Ο,τι κι άν
συμβή νά επιμένετε ότι είναι άληθινός».
«Ποιός εΐσθε;» ρώτησε.
«Τό γνωρίζετε, κύριε Τουόμι».
«Θά πρόκειται γιά κάποιο λάθος».
«Φυσικά. Τό πρόβλημα είναι άν θά
σάς κλείσωμε άμέσως στήν φυλακή ή άν
προτιμάτε νά συζητήσωμε γιά νά δούμε
τί μπορούμε νά κάνουμε».
«Κύριοι, θά πρόκειται άσφαλώς γιά
κάποια παρεξήγησι, καί θά ήμουν εύτυχής άν μπορούσα νά τήν διαλύσω».
«Πολύ ώραΐα. Άνεβήτε παρακαλώ
στό άμάξι», είπε ό ένας άπό τούς δύο,
δείχνοντάς του μία μαύρη Ντότζ, δπου
βρισκόταν κι άλλοι δυό άνδρες.
Βρίσκονταν πιά στήν έξοχή, όταν αυ
τός πού καθόταν δεξιά τού σωφέρ πήρε
τόν λόγο:
«Είναι καιρός νά συστηθοΰμε. Μέ λένε
Ντόν, κι αύτόν Τζέν», είπε δείχνοντας τόν
σωφέρ.
«Αριστερά σας είναι ό Στήβ καί δε
ξιά σας ό Τζάκ».
Σέ μιά ώρα περίπου, τό αύτοκίνητο

ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΚΑ Ι ΚΕ-ΜΠΕ
πήρε ένα στενό μονοπάτι πού οδηγούσε σέ
ένα κηνυγετικό περίπτερο. Μόλις βγήκε
ό Ντόν διέταξε:
«Ι'δυθήτε».
« Γδυθήτε».
«Μά... γιατί;» διαμαρτυρήθηκε ό
Τουόμι.
«’Έχομε καθήκον να γνωρίζωμε ότι
δέν κρασάτε τίποτε έπάνω σας μέ τό ό
ποιο θά μπορούσατε νά πληγωθήτε»,
άπάντησε ό Τ ζάκ.
Ό Τουόμι έξετέλεσε την έντολή καί
έσφιξε τα χέρια του στό στήθος για νά
μήν τρέμουν, ενώ ό Στήβ τόν έψαχνε
μεθοδικά. Οί άλλοι τρεις έψαχναν τά ρού
χα του, τόν χαρτοφύλακά του καί τό πορ
τοφόλι του.
«Τρέμετε», παρατήρησε ό Ντόν, όταν
τελείωσε ή έρευνα. «Μήπως θέλετε νά φάτε
ή νά πιήτε κάτι;»
’Αφού έφαγε ένα πιάτο σούπα καί
σάντουιτς, άρχισαν τίς έρωτήσεις:
«Τί κάνετε στό Μιλγουώκη;»
«Ψάχνω γιά δουλειά».
«Ποιούς γνωρίζετε;»
«Κανένα. Κάποτε έργαζόμουν στό
έργαστήριο μηχανικών κατασκευών τής
Τζένεραλ Έλέκτρικ. Μετά έκανα τόν
έπιπλοποιό. Αλλά τό 1956 ή γυναίκα μου
μέ έγκατέλειψε καί έφυγα γιά τήν Νέα
'Γόρκη. "Ολοι μου οί φίλοι χάθηκαν».
«Τότε, γιατί ήλθατε;»
«Είχα βαρεθή πιά στην Νέα 'ΐόρκη.
Μεγάλωσα κοντά στίς λίμνες κι ήθελα
νά τίς ξαναδώ».
«ΙΙοΰ κατοικούσατε στήν Νέα Ί ’όρκη;»
«Στήν λεωφόρο Ντέκατυρ 4738, στό
Μπρόνξ ώς τόν Δεκέμβριο. Χρειάσθηκε
νά μετακομίσω γιατί τό κτίριο κατεδαφίσθηκε. Μετά, έμεινα γιά λίγο στό ξενο
δοχείο 'Γζώρτζ Ούάσινγκτον».
«ΙΙού δουλεύατε;»
«Σέ μιά έπιχείρησι ξυλείας οικοδο
μών στό Μπρόνξ».
«Δέν έχετε άδεια όδηγήσεως. Έ χετε
αύτοκίνητο;»
«”Οχι».
«ΙΙώς πηγαίνατε στήν δουλειά σας;»
«Μέ τό λεωφορείο».
«Ποιό άκριβώς; ΙΙέστε μας τό δρόμολόγιό του».
Στήν Μόσχα είχε μελετήσει τά πάντα,
άλλά κανείς δέν είχε προβλέψει αύτή τήν
λεπτομέρεια.
«Δέν θυμάμαι».
«Πήρατε τό λεωφορείο πρίν άπό μιά
έβδομάδα, ξέσπασε ό Τζάκ, καί δέν θυμάσθε άπό πού περάσατε;»
Ό Τουόμι δέν άπάντησε.
«Ωραία, πάμε παρακάτω. Διηγηθήτε
μας λίγο τά νιάτα σας».
Ό Τουόμι είπε τήν ιστορία του. Τόν
άκουγαν μέ προσοχή. Άλλά, αργά τό άπόγευμα ένας πέμπτος άνδρας έμαφνίσθηκε καί είπε κάτι μυστικά‘στό αύτί τού
Ντόν.
«Κάαρλο, οί συνάδελφοί μας έκαναν
μερικές έπαληθεύσεις. Έπισκέφθηκαν τήν
Τζένεραλ Έλέκτρικ στό Μιλγουώκη, τήν
έπιχείρησι στό Μπρόνξ καί τούς δύο τε
λευταίους διαχειριστάς τού κτιρίου όπου
λέτε ότι μένατε. Δέν υπάρχει κανένα δικό
σας ίχνος πουθενά».
Ό Τουόμι σήκωσε τούς ώμους:
«Δέν θά ρωτήσατε τού κατάλληλους
ανθρώπους».
«Κατά τήν γνώμη μου», είπε ό Ντόν,

«τό πιό λογικό είναι ότι λέτε ψέματα. Κοι
τάξτε αύτή τή φωτογραφία. Αναγνωρί
ζετε τό πρόσωπο;»
«Ναί», είπε ό Τουόμι σάν χαμένος.
«Eivat ό πατρυιός μου».
«Κι αύτή έδώ;»
«Είναι ή μητέρα μου, ό πατρυιός μου,
ή αδελφή μου κι εγώ μικρός».
«Θυμάστε πότε τραβήχτηκε αύτή ή
φωτογραφία;»
«’Ό χι. Δέν τήν είδα ποτέ μου».
«Σκεφθήτε καλύτερα. Δέν ήταν τό
1933, λίγο πρίν φύγετε καί οί τέσσερις
γιά τήν Σοβιετική Έ νω σι;»
Ό Τουόμι άφησε τήν φωτογραφία.
Οί πράκτορες τού χαμογελούσαν.
«’Ελάτε, άς κάνωμε μιά διακοπή.
Ή σαν εύγενικοί, σχεδόν εύχάριστοι
μαζί του. ’Ύστερα ό Στήβ, δήθεν άφελώς
τού είπε:
«Κάαρλο, όταν ήσαστε στό ξενοδο
χείο «Τζώρτζ Ούάσινγκτον» τί γράφατε
όλη τήν ώρα στήν γραφομηχανή:»
Ή έρώτησις ήταν κρίσιμη. ’Έδειχνε
ώς ποιό σημείο ή F.B.I. τόν παρακολου
θούσε άπό τήν άρχή. "Αν προσθέσωμε καί
τίς φωτογραφίες, ήταν σίγουρο πιά ότι
ήξεραν ποιός ήταν. Άλλά δέν παραδε
χόταν ότι νικήθηκε. Μόλις ή άνάκρισις ξα
νάρχισε, δήλωσε.
«Πολύ ωραία, θά σάς τά πώ όλα.
Έ χετε έν μέρει δίκιο.Ό πατρυιός μου μάς
άνάγκασε νά φύγωμε άπό τήν χώρα τό
1933, άλλά γιά νά πάμε στήν Φινλανδία,
όχι στή Σοβιετική "Ενωσι. Πάντα ήθελα
νά γυρίσω στήν ’Αμερική. Τό φθινόπωρο
πού μάς πέρασε, μπαρκάρισα ναύτης σέ ένα
φινλανδικό πλοίο. Στό Κεμπέκ κατέβηκα
κι άπό έκεΐ ήλθα στίς Ηνωμένες Πολι
τείες. Ξέρω πώς είναι παράνομο, άλλά
ήθελα νά έπιστρέψω στήν πατρίδα μου».
Μιά βροχή έρωτήσεων άκολούθησε
αύτή τήν όμολογία. Ποιό ήταν τό όνομα
τού πλοίου; Τού πλοιάρχου; Τού δεύτερου

καπετάνιου; Τ ί μετέφερε: Ά π ό πού έφυ
γαν; Πού βρήκε ό Τουόμι τά ψεύτικα
χαρτιά του;
’Έπειτα άπό λίγη ώρα ό Ντόν ξαναεϊπε:
«Πάλι έχω άσχημα νέα γιά σένα Του
όμι. Οί ναυτιλιακές άρχές λένε ότι δέν
ύπάρχει φινλανδικό καράβι όπως μάς
τό περιέγραψες. Καί κάτι άλλο άκόμη».
Πέταξε στό τραπέζι ένα κουτί μέ έλαφρό καθαρτικό, πού είχαν δώσει στόν
Τουόμι άπό τήν Μόσχα.
«Αύτό τό βρήκαμε μέσα στά πράγματά
σου .Τί είναι;»
«Φάρμακα».
Μιά κοινή αμερικανική μάρκα. 'Ο
Ντόν έβαλε πάνω στό τραπέζι ένα ίδιο
κουτί. Πήρε δύο χάπια, ένα άπό κάθε κου
τί καί τά έβαλε τό ένα δίπλα στό άλλο.
«Κοίταξε Κάαρλο. Αύτό τό χάπι είναι
άσπρο στό έσωτερικό. Αύτό πού έχει στό
δικό σου κουτί είναι ρόζ. Πώς τό έξηγεΐς
αύτό;»
«Δέν ξέρω», άπάντησε ό Τουόμι.
«Τό έργαστήριό μας ξέρει όμως. Τά
χάπια σου· περιέχουν ένα συστατικό πού
δέν είναι άμερικανικής κατασκευής. Κατά
τήν γνώμη τους πρόκειται γιά στοιχεία
πού βοηθούν στήν γραφή μέ συμπαθητι
κή μελάνη. Τί έχει νά πής;»
«Τίποτε».
«Ήλθε ή ώρα νά μιλήσωμε μέ ανοι
χτά χαρτιά. "Ολα άποδεικνύουν ότι είσαι
Σοβιετικός πράκτωρ, καί τό ξέρομε. Βρί
σκεσαι έδώ παράνομα. Θά σέ άπελάσωμε.
Οί Ρώσοι θά άσχοληθοΰν μαζί σου.
Πέρασε λίγη ώρα.
«Σκέψου. Οί άνθρωποι πού έτοίμασαν τήν άποστολή σου άρνοΰνται νά παρα
δεχθούν ότι είναι υπεύθυνοι γιά τά λάθη
σου. Σκέπτονται ότι λές ψέματα γιά νά
καλύψης ένα ήλίθιο σφάλμα, καί νά πληρώσης έσύ τήν άποτυχία σου. Άλλά είναι
πιθανόν νά σέ ύποψιάζωνται γιά χειρότερα
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ριόδου, ένα τέλος όδυνηρό, άλλα καί έν
δοξο, πού έγραψε σελίδες μοναδικού
ηρω ισμού καί δόξας γεμάτες άπό ύπέροχες πράξεις έθνικής άντιστάσεως. "Ετσι
τό τέλος τής κρατικής ύποστάσεως τού
Βυζαντίου υπήρξε κ ’ ή άρχή τής νεώτερης ιστορίας τού Ελληνισμού, πού μ έ τά
μ ά τια πάντα στραμμένα στό ορόσημο α υ 
τό προσδοκούσε τή λευτεριά του, αυτήν
πού κέρδισε τό Είκοσιένα. "Εκανε έτσι
τόν τελευταίο ήρωικό ύπερασπιστή τής
Βασιλεύουσας Κω νσταντίνο Παλαιολόγο θρύλο καί σύμβολο. Δέν δέχθηκε ποτέ
ότι πέθανε, άτι σκοτώ θηκε στό πεδίο
τής μάχης άπό τόν βάρβαρο έπιδρομέα,
άλλ’ ότι κοιμήθηκε καί ό τι μ ιά μέρα θά ξυ 
πνούσε γτά νά άπελευθερώση τήν τουρ
κοπατημένη Κωνσταντινούπολη. Μ έ τόν
θρύλο καί τήν προσδοκία αυτή μπόρεσε
νά ύποφέρη ό λαός μας τή σκληρή δο υ
λεία. μ ’ αυτόν όδηγήθηκε στήν έθνεγερσία.
Δ έν ξέφυγε, γ ι’ αυτό, ούτε ή "Αλωση
ούτε ό Παλαιολόγος τήν άπομυθοποίησ η ! Θαυμάστε, λοιπόν, τ ί βρήκαν νά
πούν ορισμένοι ξένοι καί δ ικοί μας, όπως
ό Βρεταννός βυζαντινολόγος Στήβεν
Ράνσιμαν πού έγραψε σέ έργο του έπιγραφόμενο «Ή πτώση τής Κ ω νσταντι
νούπολης» ότι μερικές συνοικίες τής Π ό 
λης, τήν ώρα πού ό Μ ω άμεθ Β ’ έμπαινε
στή βυζαντινή πρωτεύουσα θριαμβευτής
είχαν σ τείλει έκπροσώπους γιά νά σ υ ν
θηκολογήσουν καί γλύτωσαν έτσ ι τις
έκκλησίες. τήν αιχμαλωσία καί τούς έξανδραποδισμούς. Τούτο δέ τό βάσ ισε στό
γεγονός ό τι μερικοί όρθόδοξοι ναοί τής
Βασιλεύουσας διατηρήθηκαν καί μετά
τήν πτώση της . Αλλά, όπως παρετήρησε
ό διαπρεπής Τουρκολόγος F. Babinger.
ή διατήρηση τών έκκλησιώ ν αυτώ ν ήταν
μ ιά άπό τις τρεις έλευθερίες πού ό Π ορ
θητής έξασφάλισε στό Οικουμενικό Π α 
τριαρχείο. Αλλω στε, όπως σημειώ νει ή
Μ αρία Κ Χαιρέτη. ή όποια άντικρούει μ έ

σοβαρά έπιχειρήματα τόν Ράνσιμαν,
«ούδεμία διάκρισις τών διασωθέντω ν
ναών κα τά συνοικίας είνα ι δυνατή. Ο
ναός τών Αγίω ν Αποστόλων, ό όποιος
διετηρήθη άθικτος εις ούδεμίαν άπό τάς
δήθεν
συνθηκολογησάσας
συνοικίας
άνήκει. Ωσαύτω ς ή Μ ονή τής Χώρας, ό
ναός τών Α γίω ν Σέργιου καί Βάκχου, ή
Αγία Θεοδοσία, ή Περίβλεπτος, έκκλησίαι α ί όποιαι διετηρήθησαν χρισ τια νικοί
καί μ ετά τήν "Αλωσιν, μετα βλη θείσ αι άργότερον εις τζαμιά, εΰρίσκονται εις δια 
φόρους συνοικίας. Τήν λεηλασίαν έξ άλλ ου όπως παραδίδουν πάντες ο ί Ισ το ρ ι
κοί τής Αλώσεως. ούδεις τών ναών τής
Κωνσταντινουπόλεως διέφυγεν».
Δέν είναι όμως μόνο ό Ράνσιμαν. Καί
δικός μας Ιστορικός, ό μαρξιστής Γιάνης
Κορδάτος, πριν άπό τόν Βρεταννό έπιστήμονα, στό έργο του «Α κμ ή καί πα
ρακμή τού Βυζαντίου», πού κυκλοφόρησε
τό 1974 σέ δεύτερη έκδοση, γράφει ότι
«ή Π όλη παραδόθηκε άπό ένα μέρος τού
πληθυσμού καί ήταν στήν άρχή σύμφω
νος καί ό Παλαιολόγος πού ύπόγραψε
καί τή συμφω νία»! Η
Θά διερωτηθή άσφαλώς ό άναγνώστης ποιά σύγχρονη τής Αλώσεως πηγή
τά άναφέρει αυτά. Ή άπάντηση είναι σ α 
φής: καμμιά Καμμιά άπολύτως. Π ρόκει
ται μόνο γιά μυθεύματα πού έγραψε γιά
πρώτη φορά ό Πολωνός Δ ημήτριος Καν
τεμίρ καί έπανέλαβε ό γνωστός περιηγητής
τού 17ου αιώνα Έβλιά Τσελεμπή. Πηγές
δηλαδή νεώτατες. χωρίς καμμιά άξια
Η μόνη έλληνική πηγή, — ό συγγραφέας
τών «Μ ετά τήν Αλωσιν» Αθανάσιος
Κομνηνός Ύψηλάντης, στόν όποιο πα
ραπέμπουν καί ό Ράνσιμαν καί ό Κ ορ
δάτος, — όπως έχει διαπιστώσει ό Καθ
Τωμαόάκης άντιγράφ ει άπό τουρκική μ ε 
τάφραση τής «Ισ τορ ία ς τής 'Ο θω μανι
κής Αυτοκρατορίας» τού Καντεμίρ Ά ν
τίθετα κανείς άπό τούς ιστοριογράφους
τής Αλώσεως, ούτε ό Δούκας, ούτε ό

Σφραντζής, ούτε ό Χαλκοκονδύλης, ούτε
αυτός ό Κριτόβουλος, άναφέρουν που
θενά μ ιά λέξη γιά μερική παράδοση τής
Πόλης ή γιά συνθηκολόγηση τού Π αλαιό λόγου. Ούτε καμμιά άλλη πηγή, βενετική
ή τουρκική, λέγει τίποτε τό σχετικό. Οί
άφέλειες αυτές δέν άντέχουν βέβαια στήν
παραμικρή κριτική, προσβάλλεται όμως
ή μνήμη τού ήρω ικού τελευτα ίου αυτό
κράτορα τού Βυζαντίου κ α ί τών γενναίων
συμπολεμιστώ ν του. όταν διαστρέφω νται
ή παρερμηνεύονται σέ τέτοιο βαθμό τά
γεγονότα καί έμφανίζω νται «έλαφρά τή
καρδι'ο» ώς προδότες αυτοί πού έχυσαν
τό αίμα τους, γιά νά ύπερασπισθούν τή
Βασιλίδα τών Πόλεων, γιά νά φρόνημα
τίσουν μ έ τήν άνδρεία καί τήν άρετή τους
τό γένος, νά θρέψουν τά έθνικά όνειρα
καί νά όδηγήσουν μ έ τή θυσία τους στό
Είκοσιένα καί τήν άπελευθέρωση τού
"Εθνους.
Αλλά ή άπομυθοποίηση δέν λογα ρ ιά 
ζει τίποτε, δέν σέβεται τίποτε. Είναι μ έ θ ο 
δος. είνα ι αυτοσκοπός, δέν είνα ι όμως
έπιστήμη καί ή έπιστήμη μ έ τήν τε τρ ά 
γωνη λογική της δέν δυσκολεύεται νά
τήν κονιορτοποιήση κα ί νά δικαιώση τόν
ποιητή τών χρόνων τής Αλώ σεω ς:
« Ώ βασιλεύ παμφρόνψε, άνδρείε Κω ν
σταντίνε,
δέν πρέπει άνθρωπος τινάς νά σέ κατηγορήση,
μικρός ή μέγας, διά νά πή, διά νά σέ
όνειδήση,
λόγον ποτέ εις γέλοιον. καί νά άναγελάση.
νά εϊπη πώς καί διά σέ έχάθηκεν ή Πόλις,
καί πώς τήν έπερίλαβαν ο ί άσεβεϊς τήν
Πάλιν».

(Ά π ό τό ύπό έκδοση βιβλίο τού κ. /
Μ. Χ ατζηφ ώ τη «Βυζάντιο καί Έκκλη
αία», όπου καί παραπομπές)
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Χαρακτηριστικό τμήμα τής Νέας Ύ όρκης. Μαζί μέ τη Μόσχα είναι οι όνο πόλεις,
για τις όποιες ό Τονόμι νπήρξε «κρίκος».

πράγματα. Τίποτε δέν μπορεί νά πείση
τούς άνωτέρους σου ότι δεν συνθηκολό
γησες μαζί μας καί δέν έγινες «δικός» μας.
Τό μέλλον σου εκεί δέν θά είναι καί πολύ
ευχάριστο. ’Ενώ, αν δεχθής νά δουλέψης
γιά μας...»
Ό Τουόμι ξέσπασε.
«Γιατί νά δουλέψω μέ τούς εκπροσώ
πους ενός συστήματος πού καταρρέει;
Ε σείς ξοφλήσατε πιά. Η μείς θά νικήσωμε.»

Μία ιδεολογική συζήτηση
Έπακολούθηιε μιά έντονη ιδεολογική
συζήτησις.
«'Όλα αύτά δέν μάς οδηγούν πουθενά»,
διαπίστωσε ό Ντόν. «‘Άφησέ με νά ολο
κληρώσω. "Αν δουλέψης γιά μάς, θά προσποιηθοϋμε ότι ή άποστολή σου πέτυχε.
Κάποτε θά σέ καλέσουν πίσω καί θά μπορέσης νά ζήσης ήσυχα. Ξέρω πώς δέν σοϋ
είναι εύκολο νά άποφασίσης. Ωστόσο πρέ
πει. Καί γρήγορα. Κάθε μέρα πού περνά
μεγαλώνει τόν κίνδυνο γιά σάς».
*0 Τουόμι βυθίσθηκε σέ βαθειά άπογοήτευσι.
«Αύτή ή συνεργασία, σέ τί άκριβώς
συνίσταται;»
«Θά άρχίσετε προσποιούμενος ότι
δέν μάς συνάντησες ποτέ. Θά βρής μιά
δουλειά, θά σέ καλύπτουμε, θά διατηρής τίς
έπαφές σου μέ τό «Κέντρο», καί φυσικά
θά μάς κρατάς ένήμερους».
«Καί έκ μέρους σας;»
«Θά σέ διευκολύνωμε. ’Αλλά τό βάσικό τούλάχιστον στήν άρχή, είναι νά
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προσποιηθής ότι δέν συμβαίνει τίποτε».
«Έ γώ θά συντάσσω τά μηνύματα γιά
τό «Κέντρο» ή έσεΐς;»
«Βασικά έσεΐς. Ε μ είς θά τά έλέγχωμε».
«Δέν γίνεται. Τό «Κέντρο» θά καταλάβη τά πάντα».
«Κάαρλο, δέν είναι ή πρώτη φορά πού
γίνεται αύτό. Καί θά ξαναγίνη».
«Καλά. Θά προσπαθήσω. Μέ ένα όρο.
Θά σάς πώ τά πάντα γιά τήν άποστολή μου
καί θά σάς δίνω πλήρη άναφορά γιά ό,τι
κάνω έδώ. ’Αλλά δέν θά μάθετε τίποτε
γιά τήν έκπαίδευσί μου, τούς καθοδηγητάς μου καί τά μυστικά πού έμαθα στήν
Σοβιετική "Ενωσι».
«Σύμφωνοι. Δέν θά σέ πιέσωμε γιά
τίποτε. Θά μάς μιλήσης γιά 6,τι θέλεις».
'Ο Τουόμι γύρισε μόνος στήν Νέα Ύ όρκη, καί πήγε στό ξενοδοχείο «Σεβίλλη»
στήν γωνία τής οδού Μάντισον ^καί τής
29ης. Τήν έπομένη τό απόγευμα, κατά
τίς δύο, πήδησε άπό τόν υπόγειο σέ ένα
λεωφορείο καί άπό έκεΐ σέ ένα ταξί γιά νά
πάη στό Στάτλερ Χίλτον Ό τέλ, όπου είχε
ραντεβού μέ τόν Τζάκ καί τόν Στήβ. Συνέ
ταξαν προσεκτικά μιά άναφορά γιά τό
«Κέντρο». Ό Τζάκ μετέφερε τό κείμενο
στό στρατηγείο τής F.B.I. Ή Ούάσινγκτον φαινόταν νά τό έγκρίνη. Ό Τουόμι
έγραψε τό οριστικό κείμενο μέ συμπαθη
τική μελάνη. 01 δυό άλλοι παρακολουθού
σαν όλες τίς κινήσεις του.
«Δέν πρόσθεσα κανένα σύνθημα, άν
αύτό έπιθυμήτε νά μάθετε».
«Τό ξέραμε ότι θά μάς τό πής. Μή
πως σοΰ έστειλαν έκεΐνοι κανένα;»
« Ό χι, καί άναρωτιέμαι γιατί. Ώ στόσο είναι εύκολο. ’Ακόμη καί παραλείποντας ένα κόμμα, μπορώ νά τούς βάλω σέ
συναγερμό». 'Ο Τουόμι έγραψε τήν διεύθυνσι ένός γραφείου στό Ελσίνκι καί
έδωσε τόν φάκελο στον Τζάκ γιά νά τόν
ταχυδρομήση. Αύτός τού τόν γύρισε πίσω.
«Μοΰ έχεις έμπιστοσύνη ότι θά τόν
στείλω;» ρώτησε έκπληκτος ό Τουόμι.
«Δέν έχομε άλλη δυνατότητα, παρά
νά έμπιστευώμαστε ό ένας τόν άλλο».
Γιά έβδομάδες ό Τουόμι περίμενε μέ
άγιυνία τό έπόμενο μήνυμα τού «Κέντρου»,
γιά τίς 21 ’Απριλίου.
Ξημέρωσε. Ό Τουόμοι άκολούθησε
κατά γράμμα τίς οδηγίες. Πήγε μέ προφύλαξι στήν 69η όδό καί πήρε προσεκτικά
τό μήνυμα άπό τό γραμματοκιβώτιο.
Ό φάκελος περιείχε 3.000 δολλάρια
καί ένα μύνημα γραμμένο μέ συμπαθη
τική μελάνη:
«Συγχαρητήρια γιά τήν έπιτυχία τού
ταξιδιού σου. 'Η άποστολή σου άκολουθεΐ
φυσιολογικό δρόμο. Νά είσαι προσεκτικός
καί νά μή βιάζεσαι. Τίς καλύτερες ευχές
μου. Ό ’Αρχηγός».
Ό Στήβ τόν χτύπησε στόν ώμο:
«Βλέπεις. Δέν πρέπει νά άνησυχής
γιά τίποτε».
«’Έλα νά περάσωμε τό βράδυ στό σπίτι
μου», είπε ό Τζάκ.
Ή γυναίκα τού Τζάκ, μιά ώραία σαραντάρα κοκκινομάλλα, ύποδέχθηκε θερ
μά τόν Τουόμι. "Οταν γύριζε μόνος μέ τόν
ύπόνειο, ό Τουόμι ένοιωθε ένα συναίσθημα
ενοχής. Τού άρεσε πολύ αύτό τό βράδυ.
Καταλάβαινε ότι άρχιζε στ’ άλήθεια νά
προσχωρή στό άμερικανικό στρατόπεδο.

ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΙΈΑΛΛ

ΤΟ
ΧΕΡΙ ΤΗΣ
ΜΑΝΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΙΟΣ ό Βρανάς δέν εΐχε τύχη
στήν Άμέρικα. "Ο,τι είχε βγάλει
μέσα σέ δυό χρόνια — ένας Θεός
ξέρει μέ πόσους κόπους καί βάσανα — τού
τά είχανε φάει μέσα σ’ έξι μήνες, οί για
τροί, έξόν άπό λίγα χρηματάκια πού εΐχε
προφπάσει νά στείλη στό σπίτι του, στόν
Πειραιά. Μά έφταιγε κ ’ ή κακοφελιά του.
"Οταν πρωτοαρρώστησε καί μπήκε στό
νοσοκομείο, ό γιατρός τού εΐχε πεϊ:
—Τό μόνο πού έχεις νά κάνης είναι
νά σηκωθής τό γρηγορώτερον νά γυρίσης
στήν πατρίδα σου. Τό κλίμα δέν σέ ση
κώνει καί οί δουλειές έδώ είναι βαρειές γιά
τήν κράσι σου. ’Έχεις άνάγκη άπό ήλιο,
ήσυχη ζωή καί αλαφριά έργασία. Μή κοι
τάς, πού καλυτέρεψες μέσα στό νοσοκο
μείο. "Αμα βγής άπό δώ μέσα καί ξαναρχίσης τήν ίδια ζωή, θά ξανακυλίσης. Πάρ’
το λοιπόν άπόφασι καί γύρισε στόν όμορ
φο τόπο σου. Καί, πρώτ’ άπ’ όλα, κοίτα,ξε, βγαίνοντας άπό έδώ, νά μή πέσης σέ
τίποτα χέρια τσαρλατάνων καί σέ πλανέ
ψουνε, πώς θά σέ κάνουν καλά. Θά σοΰ φά-
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νε τα λεφτά σου καί ύστερα θά είναι άργά.
'Ο γιατρός τοϋ νοσοκομείου τοϋ είχε
μιλήσει σαν πατέρας. Λές καί είχε προφητέψει ό καλός γιατρός. "Αμα βγήκε
άπό τό νοσοκομείο ξανάρχισε τή βαρειά του
δουλειά καί ξαναρρώστησε. "Ενας γιατρός
τότε — είναι πολλοί τέτοιοι στήν Ά μέρικα, πού παίρνουν άποκοπή τήν γιατριά
των άνθρώπων — τοϋ ΰποσχέθηκε νά τον
κάνη καλά μ ’ έκατό δολλάρια μέσα σ’ ένα
μήνα. Τά δολλάρια όμως πληρωμένα μπρο
στά. Μπιστεύθηκε, πλήρωσε τό γιατρό,
πέρασε ό μήνας καί καμμιά διαφορά 0έν
είδε. Ό γιατρός περιωρίστηκε νά τοΰ πή,
πώς ή καλυτέρεψι θά δείξη άργότερα, τοΰδωσε λίγα ψευτογιατρικά ακόμα καί τον
παράτησε. Αυτό δέν τοϋ στάθηκε όμως
μάθημα. "Αλλος γιατρός τοΰκανε τά ίδια.
Πάνε άλλα έκατό δολλάρια. ’Επί τέλους,
είδε κι άπόειδε καί ξαναγύρισε στό Νοσο
κομείο, στόν πρώτο γιατρό.
—Δέν στάλεγα έγώ : Τοΰ είπε ό καλός
γιατρός.
—Τί νά κάνω τώρα: Τόν ρώτησε ό .Μι
χαλιός. ^
—Εκείνο που σοΰ είπα καί τήν πρώτη
φορά. Νά σηκωθής νά γυρίσης στήν πατρί
δα σου. .Μόνον άπό τό αέρι τοϋ τόπου, πού
γεννήθηκες, μπορείς νά περιμένης σ<υτηρία.
’Ο Μιχαλιός κόμπιασε.
—Δέ μέ ξαναπαίρνεις στό νοσοκομείο,
γιατρέ:
—Καί νά σέ πάρω, άδικα θά σέ πάρω.
Ή άρρώστια σου δέν είναι γιά νοσοκο
μείο. Κάνε αύτο πού σοΰ είπα.
Ό Μιχαλιός ευχαρίστησε το γιατρό,
τοΰ ΰποσχέθηκε πώς θ’ άκολουθήση τή
συμβουλή του κι έφυγε μέ φαρμακωμένη
καρδιά.
—Τί σοΰ είπανε στό νοσοκομείο: Τόν
ρώτησε κάποιος φίλος του, πού μένανε
στήν ίδια κάμαρα μαζί, καί πού τόν συμ
πονούσε άπό τήν αρχή τής άρρώστιας του.
—Νά γυρίσω στήν πατρίδα! Τοΰ άποκρίθηκε κουνώντας τό κεφάλι του ό Μι
χαλιός.
—Νά γυείτης, Βρανά ! Τοΰ είπε ό φίλος
του. Τί σοΰ κοπανάιυ κ ’ έγώ τόσον καιρό:
Ε μ είς ήμαστε θερία καί μας έφαγε ή δου
λειά κ ’ ή κακοπέρασι. "Οχι έσύ !
Ό Μιχαλιός άναστέναξε.
—Νά γυρίσω είναι ένας λόγος. Πώς νά
γυρίσω: Δέν μοΰ λές πώς νά γυρίσω:
—Δέν έχεις άλλα λεφτά;
—Μήπως μ ’ άφήνουνε τίποτα οί ι ια
τροί: "Ολες μου οί οικονομίες πάνε. Μοΰ
τις ρουφήξανε!
Ό φίλος του τόν λυπήθηκε.
—Αύτό δέν είναι λόγος νά χαθής άδι
κα, τοΰ είπε. Θά βάλουμε όλοι άπό κάτι
νά μαζέψουμε τά ναΰλα σου. "Ολο τό
παν είναι νά φτάσης στό σπίτι σου. "Αμα
φτάσης...
Τό Μιχαλιό τόν πήρανε τά δάκρυα.
—"Αμα ς τάσω... είπε. "Ενας λόγος εΐ-

vat κι αύτός. Νά φτάσω. Καί πώς νά φτά
σω: "Ολοι φτάνουνε στά σπίτια τους, όπως
θέλει ό Θεός. Κ ’ έγώ νά φτάσω άπένταρος
καί άρρωστος. Νά μέ περιδένουν οί δικοί
μου, ύστερα άπό τόσα χρόνια, πώς καί τί,
κι άντί νά τούς φέρω βοήθεια καί παρηγο
ριά, νά τούς γίνω καί βάρος. Αυτό δέν θά
γίνη ποτέ. Κάλλιο τώχω νά πεθάνω στά
ξένα!
Ό φίλος του, άφοΰ τοΰ είπε δ,τι έπρε
πε νά τοΰ πή, τόν ρώτησε.
—"Εγραψες στό σπίτι σου:
—Δέν έγραψα! Άποκρίθηκε. "Εχω
μήνες νά γράψω.
—Οί δικοί σου σοΰ γράφουν:
—Δέν ξέρω. Μπορεί νά μοΰ γράφουνε
στήν παλιά μου σύστασι. Δέν τούς έστειλα
τήν καινούργια. Ποΰ νά μέ βροΰνε:
—Γιατί τό κάνεις αύτό:
—Γιά νά μέ πάρουνε γιά πεθαμένο.
Κα ύτερα! Μήπως δέν είμαι πεθαμένος γ ι’
αύτούς:
Ό φίλος του τόν μάλωσε.
—Δέν τό κάνεις καλά, Βρανά. Δόσε
μου τή σύστασι τών δικών σου νά τούς
γράψω έγώ.
—Δέν στή δίνω.
—Ποΰ μένουνε οί δικοί σου;
—Δέν ξέρω.
ΜΙΧΑΛΙΟΣ, τό είχε πάρει άπόφασι
νά πεθάνη άπό ζωντανός γιά τούς
δικούς του, παρά νά τούς γίνη
βάρος. "Ετσι, άπό ήμέρα σέ ήμέρα, χει
ροτέρευε, ζώντας μέ τήν έλεημοσύνη τών
γνωστών του καί περιμένοντας νά τόν λυτρώση ό θάνατος, όταν μιά μέρα ό γραμ
ματοκομιστής τοΰφερε μιά είδοποίησι
άπό τό 'Υποκατάστημα Ελληνικής Τραπέζης νά παρουσιασθή γιά νά πάρη κάτι
χρήματα, πού είχαν έρθει στό όνομά του
άπό τήν Ελλάδα μαζί μ’ ένα γράμμα.
"Εκανε τό σταυρό του. Ποιος μποροΰσε
νά τοΰ στείλη χρήματα άπό τήν Πατρίδα
καί ποΰ τόν ξετρύπωσε ή Τράπεζα, πού
δέν είχε δώσει σέ κανένα τή σύστασι του:
Σηκώθηκε καί πήγε στήν Τράπεζα, νά
ίδή τί τρέχει. Καλά-καλά δεν ήξερε, αν
βρισκότανε έλληνική μπάγκα στή Νέα
Ύόρκη. Ρωτώντας τή βρήκε. "Οταν πα
ρουσιάστηκε καί είπε τό όνομά του, τόν
στείλανε στόν διευθυντή, πού ήθελε νά τόν
δή ό ίδιος.
—’Εσύ, είσαι ό Μιχαλιός Βρανάς:
Τοΰ είπε ό διευθυντής.
—Έ γώ . 'Ορίστε καί τό απολυτήριό μου
τοΰ στρατού.
Έ δειξε τό άπολυτήριό του.
—Δικό σου είναι αύτό τό γράμμα:
Καί τοΰδειξε τό γράμμα.
—Δικό μου. Τό γράψιμο τοΰ μικρού
μου τοΰ άδελφοΰ, τό γνωρίζω.
Καί δάκρυσε.
—Πάρ’ το. Καί πέρασε, παιδί μου, άπό
τό άλλο γραφείο, νά πάρης κάτι χρήματα
πού σοΰ στέλνουνε.
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Ό Μιχαλιός άνοιξε τό γράμμα καί
διάβασε:
«Παιδί μου, Μιχαλιό.
^Σέ είχαμε γιά χαμένο καί σέ κλαίγαμε
έγώ κ ’ ή μάνα σου καί τ ’ άδέρφια σου, τό
σον καιρό, πού είχαμε νά λάβουμε γράμ
μα σου. "Οπου καί νά ρωτήσαμε, πουθενά
δέ μπορέσαμε νά μάθουμε αν ζής ή αν πέθανες. Ά πό όσους ήρθανε τελευταία άπό
τήν Άμέρικα, κανένας ούτε σέ είδε οϋτε
σ άκουσε. Ό Θεός μάς λυπήθηκε όμως
Κάποιο; μάς ώρμήνεψε νά πάμε στήν Τρά
πεζα, πού έχει ,λέει, ύποκατάστημα στή
Νέα Ύόρκη, κ’ ή Τράπεζα θά κάνη τ’ άδύνατα δυνατά γιά νά σέ βρή, άν είσαι έκεϊ
πέρα. Πήγαμε καί παρακαλέσαμε. Μάς
υποσχεθήκανε πώς θά γράψουνε νά έξετάσουνε. Σήμερα τό πρωί με προσκαλέσανε
νά πάω στήν Τράπεζα. Πήγα καί μοΰ
είπανε πώς είχανε γράμμα άπό τή Νέα
Ιόρκη και τούς γράφουνε, ότι μάθανε
άπό άλλους Ρωμιούς, πώς βρίσκεσαι έκεΐ
άρρωστος κ’ έλειενός. Γιατί νά μή μάς
τό γράψης ,παιδί μου: Ποιόν άλλον έχεις
στόν κόσμο άπό μάς κ’ εμείς άπό σένα:
Σοΰ στέλνουμε λοιπόν μέ τήν ίδια Τρά
πεζα τά ναΰλά σου, νά σηκωθής καί νά γυρισης άμέσως στό σπίτι σου, νά σέ περιποιηθοΰμε. ’Εμείς, δόξα τώ Θεώ, βρισκόμα
στε καλά τώρα καί δέν έχουμε άνάγκη άπό
τή βοήθειά σου. Εκείνο πού λαχταρούμε
είναι νά σέ σφίξουμε τό γρηγορώτερο στήν
άγκαλιά μας. Ή Τράπεζα μάς ύποσχέθηκε, ότι μιά καί βρίσκεσαι έκεϊ θά μάθς
τή σύστασι σου καί θά σοΰ παραδώση τα
χρήματα. Καί δέχτηκε κι αύτό τό γράμμα,
νά φροντίση νά τό λάβης στά χέρια σου
μαζί μέ τά χρήματα. Μάς έχουνε σκλαβώ
σει οί άνθρωποι. Ε λπίζω λοιπόν παιδί μου.
πώς θά λάβης άσφαλώς αύτή τή φορά καί
τό γράμμα καί τά χρήματα. Καί μόλις τά
λάβης, νά μπαρκάρης δίχως αναβολή.
Σέ φιλοΰμε όλοι
'Ο πατέρας σου Ά λ. Βρανάς».
Τά δάκρυα τρέχανε ποτάμι άπό τά
μάτια τοΰ Μιχαλιοΰ απάνω στά χλωμά του
μάγουλα.
—Εύχαριστώ, κύριε Διευθυντά ! Είπε.
"Ο,τι κάνατε γιά μένα καί γιά τούς γο
νιούς μου, ό Θεός νά σάς τό πληρώση.
—Μή μέ εύχαριστής, παιδί μου! Τοΰ
είπε ό Διευθυντής. Ή Τράπεζα έκανε τό
καθήκον της. Γιατί μάς έχουνε έδώ πέρα
Ό Μιχαλιός έσκυψε νά φιλήση τό χέ
ρι τοΰ Διευθυντή. Εκείνος τό τράβηξε.
—Ά φησέ με νά σοΰ φιλήσω τό χέρι...
Μουρμούρισε μέ άναφιλητά. ΙΙρίν νά φι
λήσω τό χέρι τής μητέρας μου, θέλε.» νά
φιλήσω τό χέρι τής Τράπεζας. Μητέρα
στάθηκε κ ’ ή Τράπεζα γιά μένα!
—Ά ν είναι έτσ ι—τοΰ είπε χαμογε
λώντας ό Διευθυντής—, ορίστε παιδί μου.
Δέν μπορώ νά σ’ έμποδίσω νά φιλήσης τό
χέρι... τής Τράπεζας, άφοΰ τό θέλεις.
Φίλα το!
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ΗΑΙΜΙΓΡλΦΙλ II ΕΠΙΙΤΙΜΙ
Τοϋ Ά σ τυ ν . κ. ΧΑΡ. ΖΙΑΝΙΚΑ
Δ /ρ ος Πανεττ Dijon Γαλλίας

I. Έννοια δημογραφίας. Άνχικείμενον έρεύνης
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ δύναται νά όρισθή
ώς ή έπκττήμη, τής οποίας Αντι
κείμενου έρεύνης είναι ό ανθρώπι
νος πληθυσμός.
Έκ τής ετυμολογίας τού όρου «δη
μογραφία» συνάγεται ότι ή σύγχρονος
αΰτη έπιστήμη έχει τάς ρίζας της είς
τήν έλληνικήν Αρχαιότητα, ώς τούτο
ισχύει, άλλωστε, προκειμένου περί όλων
σχεδόν των τομέων τής έπιστήμης. Παρ’
όλην δέ τήν στενήν τού όρου έννοιαν,
ούτος έπεκράτησε καί χρησιμοποιείται
σήμερον διεθνώς.
Είς τήν Αρχικήν της ΙμφΑνισιν, λοι
πόν, ή δημογραφία έταυτίζετο μέ τήν
άπογραφήν τού πληθυσμού. Ή τοιαύτη δέ Απογραφή ένεργεϊτο, κ α τ’ ΑρχΑς,
προκειμένου υΑ έξυπηρετήση στρατολο
γικούς μόνον ή καί φορολογικούς σκο
πούς. 'Εν τούτοις, κατά τήν σύγχρονον
περί άπογραφής πληθυσμού έννοιαν,
αΰτη δέν Αποτελεί παρά μίαν Από τάς
βασικός πηγΑς έρεύνης πλείστων όσων
δημογραφικών, οίκονομικών καί λοιπών
κοινωνικών φαινομένων.
Σημειωτέον ότι μόλις Από τού τέλους
τού 17ου αϊώνος ήρχισεν ή έπιστημονική
έρευνα τώ ν δημογραφικών φαινομένων,
ύπό τήν σύγχρονου τού όρου έννοιαν.
'Ε πί δέ τώ ν ήμερών μας, τόσον τό αντι
κείμενου έρεύνης τώ ν δημογραφικών φαι
νομένων όσον καί ή μέθοδος έρεύνης τού
των, έχουν σημειώσει Αλματώδη πρόο
δον. Είς τοιούτον βαθμόν, ώστε ή ανάγκη
προσφυγής είς τάς συγχρόνους, πολυπλόκους καί έκτεταμένας στατιστικός
έρεύνας —Αναγκαίας διά τήν μελέτην τών
συνεχώς Αναφυομένων νέων π τυχώ ν τής
έξελίξεως τού πληθυσμού —τείνει είς τό
υΑ καταστήση τήν δημογραφίαν όλο καί
περισσότερον «τεχνικήν» έπιστήμηυ.
Είς τά πλαίσια τών δημογραφικών
έρευυώυ, αί σχετικαί παρατηρήσεις δύνανται νά έχουν ώς Αντικείμενου:
α) τήν διάρθρωσιυ τού πληθυσμού,
όπότε όμιλούμεν περί «στατικής» έρεύνης, καί
β) τήν κίνησιν τού πληθυσμού, όπότε
όμιλούμεν περί «δυναμικής» έρεύνης.
Είς τήν πρώ την περίπτω σιν ίξετάζομεν, κυρίως:
—τήν είς τό διάστημα κατανομήν τού
πληθυσμού, μέ βάσιν τήν πυκνότητα
αύτού (Αριθμός κατοίκων ΑνΑ τετραγω
νικόν χιλιόμετρου).
— τήν καθ' ήλικίαν σύυθεσιυ τού πλη
θυσμού, ήτοι: τήν μεταξύ ώρισμέυων
ομάδων ήλικιών κατανομήν τούτου.
—τήν κατά φύλον σύυθεσιν καί
—τήν κατανομήν είς ένεργόυ καί μή ένεργόυ πληθυσμόν.
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Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν έξετάζομεν:
— τήν φυσικήν κίνησιν τού πληθυσμού, ή
οποία προκύπτει έκ τής σχέσεως: γεν
νήσεις - θάνατοι, καί
— τήν μεταναστευτικήν κίνησιν, συνέπεια
τής μετακινήσεως τών ατόμων έκ τού
ένός τόπου είς άλλον.

II. Σχέσις Δημογραφίας καί Οι

κονομικής Έπιστήμης
Ύ π ό τήν σύγχρονον ραγδαίαν έξέλιξίν της, ή δημογραφία καλείται νά ίκανοποιήση πολλαπλός ΑνΑγκας, είς τρό
που ώστε νά μή είναι εύκολος ή ένταξις
αύτής είς ώρισμένην ομάδα 'Επιστημών.
Γενικώς. Ανήκει είς τάς κοινωνικός
'Επιστήμας. Καί δύναται έπίσης βασίμως
νά ύποστηριχθή, ότι ή οικονομική Έ π ι
στήμη, ύπερ πάσαν άλλην, έχει άμεσου
Ανάγκην προσφυγής είς τό πορίσματα τών
δημογραφικών έρευνών.
Έ ξ άλλου, στενή σχέσις καί αλληλεξάρ
τησή ύφίσταται μεταξύ τής δημογρα
φίας καί τής οικονομικής έπιστήμης, μέ
μόνην βασικήν διαφοράν, ότι ή έξέλιξις
τών δημογραφικών φαινομένων βαίνει
πολύ βραδύτερου, έυ σχέσει μέ τα οι
κονομικά τοιαύτα, καί ότι αί δημογραφικαί μεταβλητά! δέν είναι έπιδεκτικαί μετρήσεως βραχυχρονίους.
Είδικώτερον:
Τόσον ή οικονομία, όσον καί ή δημο
γραφία Ανήκουν είς τάς κοινωνικός έπιστήμας. Χαρακτηριστικόν δέ γνώρισμα
τών κοινωνικών φαινομένων είναι ότι
ταύτα δέν είναι έπιδεκτικά πειραματι
σμού καί έπίσης τό ότι δέν δυυάμεθα νά
έπηρεάσωμευ σημαυτικώς τήν έξέλιξιυ
αύτώυ. Κατά συνέπειαν, οικονομία καί
δημογραφία χρησιμοποιούν, γενικώς, τάς
αύτάς μεθόδους έρεύνης.
Μέ Αφετηρίαν τήν παρατήρησιν καί
μέ τήν βοήθειαν στατιστικών μελετών καί
έρευνών, προβαίνουν είς Ανάλυσιν τών
ύπό κρίσιν φαινομένων, πρός τόν σκοπόν
έξαγωγής γενικών κανόνων συμπεριφο
ράς καί μέ βάσιν ώρισμένον πρότυπου έρμηυείας προχωρούν είς τήν σύνθεσιν καί
έκεϊθεν είς τήν διατύπωσιν μιας θεωρίας.
Περαιτέρω, άν λάβωμεν ύ π ’ όψιν
τόν σημαίνοντα ρόλον, τόν όποιον δια
δραματίζει ό Ανθρώπινος παράγω ν είς
όλους τούς τομείς τής οικονομικής δραστηριότητος καί τό γεγονός, έπίσης, ότι
ό άνθρωπος παρίσταται, πάντοτε, ώς
γενεσιουργός αίτια, Αλλά καί φυσική
Απόληξις παντός δημογραφικού φαινο
μένου, πρόδηλου τυγχάνει, διατί ό οίκονομολόγος έχει Ανάγκην προσφυγής
είς τά πορίσματα τώ ν δημογραφικών
έρευνών.
*
Πριν ή έπιχειρηθή οίαδήποτε έπί

μέρους άνάλυσις τής έπιδράσεως, τήν όποίαν Ασκεί ή ποσοτική καί ποιοτική
στάθμη τού πληθυσμού έπί τής οίκονομικής έξελίξεως, είναι Ανάγκη όπως γίυη
ή εξής διάκρισις:
Πρόκειται περί τής βασικής διακρίσεως
μεταξύ τών λαών, οί όποιοι έντάσσονται
είς τάς ύπαναπτύκτους χώρας καί Ιδία
είς τάς λεγομένας χώρας τού τρίτου κό
σμου καί άφ’ έτέρου τών λαών, οί όποιοι
Ανήκουν είς τάς οίκονομικώς καί κοινωνι
κούς προηγμένος χώρας.
Είς τήν πρώ την περίπτωσιν, έχομευ
τό φαινόμενου τής ραγδαίας αύξήσεως τού
πληθυσμού, ό όποιος έκ παραλλήλου μα
στίζεται καί Από Ανάλογου οικονομικήν
Αθλιότητα, Είς τρόπου ώστε νά διερωτάται κανείς, άν ό υπερπληθυσμός Απο
τελεί τήν γενεσιουργόν αιτίαν τής οικο
νομικής όπισθοδρομήσεως ή άν ή τελευ
ταία, συυοδευομέυη καί Από Ανάλογου
μορφωτικόν έπίπεδου, εύνοεϊ τήν ταχείαν
αύξησιν τού πληθυσμού. Πρόκειται περί
τού άποκαλουμέυου «φαύλου κύκλου τής
ϋποαναπτύξεως» περί τού οποίου δέν ΘΑ
έπεκταθώμεν ένταύθα.
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, ή ύπογεννητικότης ώς έπακόλουθον τού οικο
γενειακού προγραμματισμού ή προϊόν
τού συγχρόνου έκπολιτισμού, έχει λά
βει, έπί τών ήμερών μας, έπικινδύνους
διαστάσεις, μέ λίαν δυσμενείς οίκονομικάς
καί λοιπός έπιπτώσεις.
Είναι άξιου Ιδιαιτέρας έξάρσεως τό
γεγονός, ότι, π α ρ ’ όλην τήν Απόστασιυ
ή οποία μάς χωρίζει, έκάστοτε. Από τάς
οίκονομικώς άυεπτυγμέυας χώρας, ή φυ
σιογνωμία καί πρό πάντω ν ή φυσική κίνησις τού έλληυικού πληθυσμού προσομοι
άζει πάντοτε μέ έκείυηυ τών πλέον προ
ηγμένων χωρών. Καί είναι έπίσης έκτός
πόσης άμφισβητήσεως, ότι ό έλληυικός
χώρος, έυ άντιθέσει μέ τούς πρός άνατολάς γείτονάς μας, ούδεμίαν σχέσιν έχει
μέ τά δημογραφικά προβλήματα του
τρίτου κόσμου. ’Από μακρού χρόνου, έξαιρουμένης τής μεταναστεύσεως, τά προβλήματά μας είναι κοινά μέ τά τοιαύτα
τών πλέον προηγμένων χωρών τής Δυτι
κής Εύρώπης, μέ τήν οποίαν παρουσιάζομεν έν πολλοϊς ταύτισιν συμπεριφο
ράς Από δημογραφικής άπόψεως.
Φυσική συνέπεια τών Ανωτέρω είναι
ότι ή άνάλυσις καί έρμηνεία τών δημογραφικών μας προβλημάτων θά πρέπει
νά έπιχειρήται ύπό τό πρίσμα τών συ
ναφών τάσεων, τών σημειουμένων είς
τόν εύρωπαϊκόν χώρον.
*
Γεγονός Αναμφισβήτητου τυγχάνει,
ότι ή πραγματική άοιθμητική δύναμις
Αποτελεί τό βασικώτερον χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα τής διαρθρώσεως ένός
πληθυσμού.

' Ενταύθα, θά άυτιπαρέλθωμευ, ώς
ευνόητου άλλωστε, τήυ κεφαλαιώδη ση
μασίαν τού στοιχείου τούτου, καθ’
όσον άφορα την ζωτικότητα τής φυλής
μας καί τήν έθνικήν άμυναν, θ ά άφήσωμεν έπίσης κατά μέρος τάς έκάστοτε άναπτυχθείσας θεωρίας, καθ’ όσον άφορα
τήν έπιθυμητήν ποσοτικήν στάθμην του
πληθυσμού (Optimum de la population).
Διότι ή έννοια τού «optimum» είναι λίαν
έκτεταμέυη κα σχετική, έξαρτωμέυη, τό
σου έκ τού συγκεκριμένου πληθυσμού,
είς τόυ όποιον έκάστοτε άυαφερόμεθα,
όσου καί έκ των προσδοκομέυωυ έν προ
κειμένω σκοπών (προσωπική ευδαιμο
νία, δημοσία υγεία, ήθική τελείωσις, σταθερότης. Ισορροπία, κρατική ίσχύς, πλή
ρης άπασχόλησις κ.λπ.).
"Ο,τι άξίζει νά έξαρθή Ιδιαιτέρως, είναι
ή δεσπόζουσα θέσις των δημογραφικών
μεταβλητών είς τά πλαίσια τής οικονο
μικής άναλύσεως. Ή μελέτη τών οίκονομικών προβλημάτων προϋποθέτει, σή
μερον, τήν τοιαύτην τών δημογραφικών.
Έ ν προκειμένω, θά ήτο σκόπιμου υά
ίδωμεν, κεχωρισμέυως, άφ’ έυός μέυ τήυ
έπίδρασιυ τής διαρθρώσεως καί άφ’ έτέρου τήν τοιαύτην τής φυσικής κινήσεως
τού πληθυσμού, έπΙ τής Οικονομίας.
1. Ό ρόλος τής διαρθρώσεως τού π λη 
θυσμού, συνοψίζεται είς τά κατωτέρω:
-Κ α τ ’ άρχήν, ή δρασις τής άριθμητικής δυνάμεως, καθ’ έαυτήν, τού πληθυ
σμού έπΙ τής οίκονομίας είναι άποφασιστική. Είς πληθυσμός άριθμητικώς μέγας αύξάνει τήν παραγω γικότητα καί τήν τεχνι
κήν πρόοδον, διότι άποτελεϊ πόλον έλξεως τών έπενδύσεων, έπιτρέπει τήν κατά
τρόπου άνετου κατανομήν τής έργασίας
καί κατά συνέπειαν διευκολύνει τήυ δια
φοροποίησή τών οίκονομικώυ δραστηριο
τήτων καί τήυ άνοδον τού βιοτικού έπιπέδου. ’Επαυξάνει τάς συναλλαγάς καί
διαδραματίζει οϋτω σημαντικόν ρόλον,
όσον άφορςί τό εύρος καί τήν άνθεκτικότητα τών έμπορικών συναλλαγών. Συν
τελεί είς τό νά καθιστςί όλιγώτερον επαχθή
καί περισσότερον Ισόρροπου τήυ κατα
νομήν τών κρατικών βαρών μεταξύ τών
ύπηκόων. Έ ξ ’ ίσου, διευκολύνει τά μέ
γισ τα τήν κατάλληλον έπάνδρωσιν τών
κρατικών καί λοιπών ύπηρεσιών, τόσον
είς τό έσωτερικόν (οικονομική καί κοινω
νική ύποδομή), όσον καί είς τό έξωτερικόν (διπλωματική καί έμπορική έκπροσώπησις).
Πλέον εκδηλος είναι ή έπίδρασις τής
ποιοτικής συνθέσεως τού πληθυσμού. Υ 
πό τήν έννοιαν ταύτηυ, πέραν τής ποιο
τικής στάθμης τού πληθυσμού, τής άυαγομέυης είς τόυ βασικώτατου παράγοντα
«παιδεία», ύπάρχουυ στοιχεία τής δο
μής αύτού, καθαρώς δημογραφικού χαρακτήρος, τών όποιων ή έπίδρασις έπί τής
οίκονομίας είναι άμεσος καί άποοασιστική.
Περισσότερον ένδιαφέρον παρουσιάζει,
ένταύθα, ή καθ’ ήλικίαυ σύυθεσις τού πλη
θυσμού, κατ’ άκολουθίαυ τών έκάστοτε
διακυμάνσεων τής γεννητικότητος, έν
ύέρει δέ καί τής θνησιμότητος.
Ούτως, έάν είς δεδομένην χρονικήν
περίοδον, ή καθ’ ήλικίαν κατανομή τού
πληθυσμού, έμφανίζει συγκριτικώς ύψηλήν συχνότητα είς τήν τάξιν τών πλέον
άκμαίων ήλικιων, είναι αύτονόητον ότι
τό στοιχείου τούτο έγγυάται τήν αϋξουσαν παραγω γικότητα τού συυτελεστού
«έργασία» καί συντελεί τά μέγιστα είς
τήν οικονομικήν άνάπτυξιν.
’Απεναντίας, ή έκείθεν τών ώριμων

ήλικιών συσσώρευσις μεγάλης μερίδος
τού πληθυσμού, συυιστα τό άνησυχητικόν φαινόμενου τής γηράυσεως αύτού.
Τό φαινόμενου τούτο —έμφαυισθέυ ήδη
είς τιυα βαθμόν καί π α ρ ’ ήμϊν —άποτελεϊ
φυσικήν συνέπειαν τής άπό μακρού χρό
νου άσκουμένης τακτικής περιορισμού
τών γεννήσεων, έν συνδιασμώ καί μέ
τήν έπιμήκυνσιν τού μέσου όρου ζωής
είς τάς προηγμένος κοινωνίας τής σήμε
ρον. ' Η τοιαύτη τακτική περιορισμού τών
γεννήσεων, όσον και αν φαίνεται εύεργετική, διά τούς άσκούντας αύτήν, ώς
έπιλύουσα πολλά έφήμερα προβλήματα,
άποδεικνύεται, τελικώς, έπαχθής είς τά
πλαίσια μιας έθνικής οίκονομίας. ’Αποτε
λεί στοιχείου παρακμής καί δημιουργεί
όξύτατον οικονομικόν καί κοινωνικόν
πρόβλημα, συνεπεία τού ότι καλείται μία
μερίς έργαζομέυωυ, συνεχώς φθίνουσα,
νά φέρη τό βάρος τής συνταξιοδοτήσεως
μιας συνεχώς διογκουμένης μερίδος έκ
γεροντικού πληθυσμού.
Έ ξ ’ άλλου, αϊ είς τάς μικρός ήλικίας
σημειούμεναι διακυμάνσεις, είς τά πλαίσια
τής καθ’ ήλικίαυ κατανομής τού πληθυ
σμού, δίδουν τό μέτρου τής άυαπαραγωγικής ίκαυότητος αύτού.
Τέλος, μεταξύ τών ποιοτικών γνω 
ρισμάτων τού πληθυσμού, έξαιρετικόν
ένδιαφέρον παρουσιάζει καί ή —συναφής
μέ τήν καθ’ ήλικίαυ δομήν τούτου - διά
κρισή είς ένεργόν καί μή ένεργόν πληθυ
σμόν, ώς καί ή κατανομή τού έργατικού
δυναμικού μεταξύ άστικού καί άγροτικού
πληθυσμού.
2. Καί έφ’ όσον μέυ, κατά τά άυωτέρω, εΰρισκόμεθα είς τό σταδίου τής στα
τικής άναλύσεως. ούδόλως άνακύπτουν
δυσχέρειαι είς τό νά άντιληφθή κανείς τήν,
άπό οικονομικής άπόψεως, ζωτικήν σημα
σίαν τής ποσοτικής καί ποιοτικής στάθ
μης τού πληθυσμού. Πρόβλημα γευναται, άφ’ ής κλούμεθα νά μελετήσωμεν
τήν έπίδρασιυ έπί τής οικονομικής άναπτύξεως, ένός πληθυσμού, ό όποιος έμφανίζει έντονου τήυ τάσιυ αύξήσεώς του.
Άκολουθούντες πάντοτε τάς συγχρό
νους περί πληθυσμού θεωρίας, δυυάμεθα
νά συυοψίσωμευ τό όλου πρόβλημα, ώς
άκολούθως:
Είς πληθυσμός συνεχώς αύξανόμευος, έπιδρα εύυοϊκώς έπί τής προσφοράς
τών άγαθώυ. Ό ,τ ι άκριβώς κατεδείχθη
άυωτέρω έπί τού στατικού πεδίου, έξακολουθεϊ νά ίσχύη καί ένταύθα, άφού ή
μεγέυθυσις τού πληθυσμού εύυοεϊ τήυ
όργάυωσιυ τής παραγωγής.
— Όσου άφορςί τήν ζήτησιυ, ή αύξησις τού πληθυσμού έπιδρςί κατ’ άρχήν
(καί μάλιστα έντονα) έπί τής ζητήσεως
τών παραγωγικών άγαθώυ. ’Εν συνε
χεία ή έπίδρασις έπεκτείνεται έπί τής
ζητήσεως τώυ καταναλωτικών ά γα 
θώυ. Ό μως ή ζήτησις αύτη τών κατανα
λωτικών άγαθώυ, έξαρτάται περισσό
τερου έκ τής άγοραστικής δυνάμεως τών
καταναλωτών, παρά έκ τών άριθμού
αύτών. Ά ρα καί ή αύξησις τού πληθυ
σμού έπιδρα μάλλον έπί τού έν λόγω
προσανατολισμού τής ζητήσεως, παρά
έπί τού συνολικού όγκου αύτής.
Γενικώς θά πρέπει νά προστεθή έυταΰθα, ότι ή συνεχής καί έντατική αΰξησις τού πληθυσμού άποτελεϊ εύυοϊκόυ
παράγοντα μεγεθύυσεως τών οίκουομικών δραστηριοτήτων, αί όποίαι
άναπτύσσονται διαρκούσης τής οικο
νομικής άναπτύξεως. Καί ότι δρά έπίσης εύνοϊκώς καί άπό ψυχολογικής άπόψεως, διά τής δημιουργίας οικονομικού

κλίματος αίσιοδοξίας, ώς έκ τού ότι προσ
δίδει δυναμισμόν είς τάς έπιχειρήσεις καί
άντισταθμίζει τούς οικονομικούς αύτών
κινδύνους.
Εν τούτοις δέν είναι ό ρόλος τής
αύξήσεώς τού πληθυσμού έπί τού μηχα
νισμούς τής προσφοράς καί τής ζητήσεως,
άλλ’ αί έπιδράσεις τού παράγοντος το ύ 
του έπί τών συντελεστών τής παραγω γής, έναντι τών οποίων αϊ άπόψεις τών
δημογράφωυ μεγάλως διίστανται.
Καθ’ ό μέτρου έχομευ αΰξησιυ τού
πληθυσμού, έχομευ έπίσης μεγέθυυσιυ τού
συυτελεστού τής πα ραγω γής: έργασία.
Έ άν ό συντελεστής ούτος αύξάνει μόνος
—άνευ παραλλήλου μεγεθύνσεως τών
λοιπών συντελεστών (έδαφος καί κεφάλαιον) —θά έχωμεν μείωσιν τής παραγω 
γικότητας τής έργασίας καί κατά συνέ
πειαν μείωσιν καί τής άμοιβής τού συντελεστού τούτου. Τό ένδεχόμενον τούτο δύναται νά άποφευχθή είτε διά τής, έν
τώ μέτρω τού δυνατού, έπιταχύυσεως τής
παραγω γής, τή βοήθεια τεχνικών μέσων,
είτε δια μεγεθύυσεως των λοιπών συντε
λεστών παραγω γής. Δοθέντος όμως ότι
τά περιθώρια μεγεθύυσεως τού συντελεστού «έδαφος» είναι περιωρισμένα, ό π ε
ρισσότερος λόγος γίνεται άναφορικώς μέ
τόν συντελεστήν: κεφάλαιον.
Εν προκειμένω ύπάρχουυ δύο έκ
διαμέτρου άντίθετοι θεωρίαι.
Ή μία, ύποστηριζομένη ύπό τών
κεκηρυγμένων ύπέρ τής αύξήσεώς τού
πληθυσμού (populationistes), δέχεται
ότι ή έν λόγω αύξησις άποτελεϊ θετικόν
παράγοντα συγκεντρώσεως κεφαλαίων.
Τό ενάντιον ύποστηρίζουν οί οπαδοί
τών «μαλθουσιανων» θεωριών (anti-po
pulationistes). "Ομως, αϊ έκ τής αύξήσεως τού πληθυσμού άπαισιόδοξοι π ρ ο 
βλέψεις τών τελευταίων, έχουν, σχεδόν
πάντοτε, ώς άφετηρίαν, τήν είς τάς χ ώ 
ρας τοΰ τρίτου κόσμου συνεχιζομένην καλπάζουσαν αΰξησιυ τού πληθυσμού, ή ό
ποια, κατά βάσιν, δίδει καί τό μέτρου τού
είς παγκόσμιου κλίμακα θεαματικού,
πράγματι, ρυθμού πληθυσμιακής αύξήσεως.
Ενταύθα, διά υά συμπεράνωμευ, θά
πρέπει υά λάβωμευ καί πάλιν ύ π ’ όψιν,
πόσον διάφορος είναι ή συμπεριφορά
των δημογραφικών μεταβλητών είς τάς
χώρας τού τρίτου κόσμου, έναντι έκείν_η?, ή όποια έπ ’ έσχάτων παρατηρείται
εις τά πλαίσια τών προηγμένων κοινω
νιών.
' Η τοιαύτη έντονος άντίθεσις έπιβάλλει καί τήν, κατά περίπτωσιν, διάφορον
αντιμετωπισιν των δημογραφικών π ρ ο 
βλημάτων.
Καί δέν δικαιολογείται, έπί τών ήμερών μας, έν όψει τών όσων μέχρι τοΰδε
έξετέθησαν, έν σχέσει μέ τόν έναντι τής
οικονομίας ρόλον τού πληθυσμού, οίαδήποτε, έναντι τής αύξήσεώς τούτου,
άνησυχία, είς τόν 'Ελληνικόν χώρον.
’Απεναντίας, ή ύποτονική φυσική αύξησις τού έλληυικού πληθυσμού καί ή
συχνή άποδυνάμωσις τούτου, συνεπεία
τής, έκ παραδόσεως, ροπής τών ' Ελλήνων
πρός μετανάστευσιν, καθιστά σήμερον
προβληματικήν τήν περαιτέρω οίκονομικήν άνάπτυξιν. Διά τήν όποιαν ύπάρ
χουυ είσέτι μεγάλα περιθώρια ώς έκ τού
ότι, ούτε ή όργάνωσις τής παραγωγής,
ούτε ή χρήσις τών τεχνικών μέσων, έχουν
προαχθή, π α ρ ’ ήμϊν, είς ικανοποιητικόν
βαθμόν.
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ηιπΦΟΡ»
ΟΙ ΥΠΝΟΒΑΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ
ΟΤΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ;

ΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ δίκη, διεξαχθεϊσα
τήν 3ην ' Ιουνίου 1.934 είς τήυ Λίμιγκτου εθεσεν έκ νέου έπί τά π η 
τας τό τόσας συζητήσεις προκαλέσαν ζή
τημα τής υπνοβασίας καί τής εύθύυης τήν
6ποίαν φέρουν οΐ προβαίνοντες είς πρά
ξεις προβλεπομένας ϋπό τοΰ ποινικού
νόμου έν καταστάσει υπνοβασίας Κατη
γορουμένη ήτο μία νέα, ή οποία, ώς άπεδείχθη, είχε κλέψει ένα σχετικώς μικρόν
ποσόν άπό μίαν φίλην της μετά τής ό
ποιας συγκατοικούσε. Κατόπιν των κα
ταθέσεων διαφόρων μαρτύρων ότι ή κα
τηγορουμένη ήτο ύπνοβάτις άπό τής
παιδικής της ήλικίας, τό δικαστήριον τήν
ήθώωσε, διότι Ικρινεν ότι είχε προβή είς
τήν κλοπήν δίχως νά έχη έπίγνωσιν τής
πράξεώς της.
Καί ήδη οΐ διάφοροι έγκληματολόγοι
τής ’Αγγλίας ήρχισαν νά ασχολούνται μέ
τό ζήτημα των έγκλημάτων πού διαπράττονται είς κατάστασιν υπνοβασίας, έγ
κλημάτων που είναι αρκετά σπάνια καί
δέν έπέσυραν άκόμη τήν προσοχήν τής
έγκληματολογικής έπιστήμης. Ά λλ’ όπως
άπεδείχθη άπό τήν περίπτωσιν τής Ά γ γλίδος νέας όπως αΰτη προέβη είς κλο
πήν, θά ήδύνατο κάλλιστα νά κάμη καί
χειρότερον έγκλημα, όπότε τό δικαστήριον θά έδυσκολεύετο κάπως περισσότε
ρον νά τήν άθωώση.
Α1 περιπτώσεις υπνοβασίας είναι γνω 
στά! άπό τους παναρχαίους χρόνους,
θρησκειολόγοι διατείνονται ότι άπό αν
θρώπους ΰπνοβατούντας οΐ πρωτόγονοι
άνθρωποι έσχημάτισαν τήν άντίληψιν

Μ
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περί ύπάρξεως ψυχής, ή οποία έγκαταλείπει κατά διαλείψεις τό σώμα — δια
λείψεις όπως είναι ό ύπνος, ή υπνοβασία
καί ό θάνατος.
"Οταν όμως μέ τήν πάροδον τού χρό
νου ό άνθρωπος ήρχισε νά συστηματοποιή τάς διαφόρους παρατηρήσεις του
καί νά δημιουργή επομένως τήν πρω ταρ
χικήν μορφήν τής έπιστήμης, διεπίστωσεν
ότι ή υπνοβατική κατάστασις άκολουθεϊ
ώρισμένους νόμους τούς οποίους δέν κατώρθωσεν όμως νά έξηγήση.
Αϊ παρατηρήσεις αύται των ιατρών
τής άρχαιότητος διεδόθησαν παρά τώ
Λαώ, μεταξύ τού οποίου καί σήμερον
έπικρατούν. Ούτω έπικρατεϊ ή άντίληψις
ότι μπορούν νά γίνουν ύπνοβάται όσοι
ύποστούν ένα μεγάλον φόβον. Είς τάς
άγροτικάς Ιδίως περιφέρειας τής Βορείου
Εύρώπης, όπου οί θρύλοι καί αί δεισιδαιμονίαι είναι έξαιρετικά διαδεδομένοι,
οί άνθρωποι πιστεύουν ότι οί ύπνοβάται
έχουν μίαν διμερή ζωήν: δηλαδή είς τήν
φυσιολογικήν των κατάστασιν, ζούν
όπως όλοι οί άλλοι άνθρωποι· όταν όμως
περιέρχωνται εις κατάστασιν ύπνοβασίας,
ή ψυχή των έγκαταλείπει τό σώμα, τό
όποιον περιπλανάται άκυβέρνητον, ένώ
ή ψυχή μπαίνει δι’έν μικρόν διάστημα είς
τό σώμα διαφόρων φανταστικών ζώων
— δράκου, μπαμπούλα, κλπ. — πού τότε
όρμούν καί σκοτώνουν τούς άνυπόπτους
διαβάτας. ΔΓ αύτόν άκριβώς τόν λόγον
έδημιουργήθη ό θρύλος ότι κατ’ ούδένα
τρόπον έπιτρέπεται νά ξυπνήση κανείς
έναν ύπνοβάτην, ή άλητεύουσα ψυχή δέν
προφθαίνει νά έπιστρέψη εις τό σώμα πού
έγκατέλειψε, καί ό ύπνοβάτης. . πεθαίνει.
’Από τής έποχής όμως καθ’ ήν ήρχισαν αί περίφημοι μελέται έπί τών ψυχο
παθών γυναικών τής Σαλπιτριέρης, τό
πρόβλημα τής υπνοβασίας άπησχόλησε
σοβαρώτατα τήν ιατρικήν έπιστήμην.
' Η παρατήρησις ότι είς κατάστασιν υπνο
βασίας ό άνθρωπος άποκτά Ιδιότητας
σχεδόν ύπερφυσικάς, δέν μπορούσε παρά
νά προσελκύση τό ένδιαφέρον τών ειδι
κών. Πράγματι οί ύπνοβάται κατορθώ
νουν νά κρατούν τοιαύτην ισορροπίαν ή
έκτελούν γυμνάσματα, πού καί ό πλέον
έξασκη μένος άκροβάτης δέν θά έπετύγχανε.
"Ηδη ή περίπτωσις τής ώραίας Ά γ γλίδος πού έκλεψε χρήματα ένώ εΰρίσκετο έν καταστάσει ύπνοβασίας, τείνει
νά καταδείξη ότι ό άνθρωπος είναι πρά
γματι άνεύθυνος διά τάς πράξεις πού
έκτελεϊ εύρισκόμενος είς αύτήν τήν κατάστασιν.
Ο! έγκληματολόγοι έχουν έπί τού
προκειμένου εύρύτατον πεδίου μελετών.
’Απομένει όμως είς τούς ιατρούς — τούς
ψυχιάτρους ίδίως —νά άυακαλύψουυ τόν
τρόπου διά νά άπαλλάξουυ τήυ άυθρωπότητα άπό τήυ ύπυοβασίαν — τήυ πε
ρίεργου αύτήν κατάστασιν, ή όποία π α 
ραμένει άγνωστον έάν είναι καί άσθένεια.

Πριν λίγο καιρό έκνκλοφόρησε στην Γαλ
λία ένα βιβλίο τον Ρώσον σιγγραφέως Βί
κτωρ Πεκράσωφ, με τόν τίτλο ((Η μ ερ ο 
λόγιο ένός περιπατητή». Στο βιβλίο αντο
ο Νεκράσιυφ, πού είναι ήόη άπό τό 1974
εγκατεστημένος στο Παρίσι και θεωρείται
ένας άπό τούς πλέον γνωστούς άντιπροσώπονς τής ρωσικής ίντελλιγκέντσιας
(βραβείο Στάλιν), άναφέρεται στην μορ
φή τον ημερήσιον και περιοόικον σοβιε
τικού Τύπον, πού χαρακτηρίζει μέ τά
πλέον μελανά χρώματα. Στη φωτογρα
φία επάνω ό Νεκράσωφ.

ΝΕΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
«Σοκτχε μας. Ή ζωή στή Ρωσία
εί\αι αφόρητη»
Ή έφημερίδα «Τάϊμς τής Νέας ‘Υόρκης» γράφει ότι ό διαφωυών πρός τό σο
βιετικό καθεστώς διάσημος φυσικός Ά ντρέϊ Ζαχάρωφ άπηύθυνε έπιστολή πρός
τόν Πρόεδρο Κάρτερ, μέσω τοΰ Σταίητ
Ντηπάρτμεν, ζητώντας άπό αύτόν νά
μιλήση ύπέρ τών διωκομένων πολιτι
κών καί θρησκευτικών άγωνιστών στήν
Σοβιετική "Ενωσι καί στήν ’Ανατολική
Εύρώπη.
Ή έφημερίδα άναφέρει, ότι ή έπιστο
λή τού Ζαχάρωφ διεβιβάσθη χθές στόν
ύφυπουργό ’Εξωτερικών Φιλίπ Χαμπίμπ,
ϋπό τοΰ Μάρτιν Γκάρμπους Νεοϋρκέζου
δικηγόρου, ό όποιος είχε συναντηθή μέ
τόν Ζαχάρωφ, στή Μόσχα τήν περασμέ
νη έβδομάδα.
Ό π ω ς γράφουν οί «Τάϊμς τής Νέας
Ύόρκης» ό Ζαχάρωφ (βραβείο Νόμπελ
ειρήνης) άναφέρει, ότι «έδώ έχουμε μιά
σκληρή, σχεδόν άφόρητη κατάσταση
πράγμα πού συμβαίνει όχι μόνο στήν
Σοβιετική "Ενωσι, άλλά καί σέ όλες τίς
χώρες τής ’Ανατολικής Εύρώπης.
Γι’ αύτό τόν λόγο — συνεχίζει ό διά
σημος φυσικός — είναι πολύ σημαντικό
νά συνέχιση ό ’Αμερικανός πρόεδρος τίς
προσπάθειες γιά τήν άπελευθέρωσι έκείνων, πού είναι γνωστοί στό άμερικανικό
κοινό καί νά μήν άποβούν μάταιες οί
προσπάθειες αύτές».

Δραματικό Σ.Ο.Σ. άπό τήν Πράγα
"Evas τταλαι05 Τσέχος κομμουνιστής
ήγέτης, πού κατείχε έξέχουσα θέσι έπί
Ντοϋμπτσεκ, άπηύθυνε μιά δραματική
έκκλησι πρός τήν δημοκρατική, άλλά κοιμωμένη Δυτική Ευρώπη:
«Μή pas Εγκαταλείπετε, γράφει στήν
δραματική του έκκλησι, ό Ζντένεκ Μλύναρ, πρώην γραμματεύ 5 τού τσεχικού
Κ Κ. Βοηθήστε tous δημοκράτε5 τή ςχώ pas μου που Αγωνίζονται γιά περισσό
τερες έλευθερίε5, γιά περισσότερη άνθρώπινη Αξιοπρέπεια. Ό λη ή Ευρώπη θά
κερδίση άπό τήν βοήθεια σας αυτή».
Ό κ. Μλύναρ έδωσε στή δημοσιότητα
Ανοικτή έπιστολή, πού Απευθύνεται πρός
τά δημοκρατικά, τά σοσιαλιστικά καί τά
κομμουνιστικά κόμματα καί τίς κυβερ
νήσει τής Δυτικής Εύρώπης.
Ό κ Μλύναρ τονίζει ότι οϊ διώξει
όσων υπέγραψαν τή «Χάρτα» αποτελεί
«ώργανωμένο πογκρόμ Ανθρώπων πού
άπλοί^ θέλουν νά Απολαμβάνουν τά Αν
θρώπινα δικαιώματα, πού έγγυώνται οί
διεθνεϊ5 συνθήκες».
Στήν Ανοικτή έπιστολή, ό κ. Μλύναρ
Απευθύνει Ιδιαίτερη έκκλησι πρός τά κομ
μουνιστικά κόμματα τής Ίταλία 5, τής
Γαλλία5 καί τής *Ισπαν(α5, πρ 05 τόν Πρό
εδρο τής Σοσιαλιστική5 Διεθνούς, κ. Βίλλυ Μπράντ, τόν ήγέτη των Γάλλων σο
σιαλιστών κ. Φρανσουά Μιττεράν, τόν
καγκελλάριο τής Αύστρίας, κ. Μπροϋνο
Κράϊσκυ, καί τόν τέως πρωθυπουργό τής
Σουηδίας κ. Ό λαφ ΠΑλμε.
' Η έκκλησι τού πρώην κομμουνιστού
ήγέτου διατυπώνεσαι, ένώ συνεχίζεται
στήν Πράγα ή δίωξι των Τσέχων Αντι
στασιακών.

—Δέν είναι τόσο μεγάλη ή έκ τής
στεφανιαίας νόσου θνησιμότης.
—Πολύς κόσμος μπορεί νά σωθή χά 
ρις στά επιστημονικά (τεχνικά καί άλλα
έπιτεύγματα).
Π.χ. οί κινητές μονάδες έντατικής παρακολουθήσεως είναι δυνατόν νά κάνουν
θαύματα, άφού τά 2)3 τών ασθενών πε
θαίνουν πριν φθάσουν στό νοσοκομείο!
’Ακόμη: τό 1)3 τών Ασθενών πού άλ
λοτε πέθαιναν άπό όξύ έμφραγμα τού
μυοκαρδίου μπορεί νά διασωθούν σήμε
ρα!
—’Αλλά καί μελαγχολικές διαπιστώ 
σεις — γιά τούς καπνιστάς, άκόμη μιά φο
ρά: ό κίνδυνος είναι τρεις φορές μεγαλύ
τερος γ ι ’ αυτούς! Καί γιά τούς παχύσαρ
κους τό ίδιο!
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Παράγοντες πού προδιαθέτουν τήν
στεφανιαία:
—Ύπέρτασις.
— Αύξήσεις τών τιμών χοληστερό
λης. (Γιά τά νεαράς ήλικίας, ιδίως, άτο
μα). Ιδανική τιμή: ή μικροτέρα δυνατή.
—Παχυσαρκία. "Ατομα μέ βάρος άνω
τού 20% έκείνου τής έφηβικής ήλικίας έ
χουν ηύξημένους κινδύνους γιά τήν νόσο
τρεις φορές περισσότερο άπό τούς έχον
τας φυσιολογικό βάρος.
—Σωματική δραστηριότης.
Κάπνισμα. Τρεις φορές μεγαλύτερος,
γιά τούς... μεγάλους καπνιστός ό κίνδυ
νος πού έλαττώνεται, όμως, σημαντικά
άπό τό σταμάτημα τού καπνίσματος.
' Η άξια τών διαγνωστικών μεθόδων
έπί στεφανιαίας νόσου.
Τήν σημασία της Ανέπτυξε ό ομιλη
τής («είναι εύκολωτέρα καί δυσκολωτέρα
συγχρόνως») τονίζοντας τίς μορφές διαγνώσεως.
Χαρακτηριστικό: σημαντικό ποσο
στό Ασθενών δέν παρουσιάζει συμπτώ
ματα προηγουμένως.
Ή θέσις τής Αντιπηκτικής άγω γής
έπί στεφανιαίας νόσου πού σημειωτέον
—συμπλήρωσε 25 χρόνια έφαρμογής στις
παθήσεις τών στεφανιαίων Αγγείων.
Τί συμπέρασμα — στατιστικά —
βγαίνει, ώς σήμερα;
— Γιά τήν στηθάγχη ώφελεϊ — κυρίως
στούς άνδρες καί άν γίνεται εύθύς έξ άρxns.
— Γιά τήν όξεία Ανεπάρκεια τής στε
φανιαίας ένδείκνυται άπολύτως.
— Γιά όξύ έμφραγμα είναι έπωφελής,
όχι γιά τίς γυναίκες, ώς πρός τήν μακρο
χρόνιο θεραπεία.
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ :

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Ή ύ π ’ Αριθ. 1 νόσος τού «πολιτισμέ
νου κόσμου» (ή στεφανιαία) ήταν τό άντικείμενον τελευταίου ιατρικού συμπο
σίου.
Εύχάριστες διαπιστώσεις:

τόν IΓ' αιώνα, όταν γύρισαν άπό τίς έκστρατεϊες τους στούς "Αγιους Τόπους.
Τό γαρύφαλο τό καλλιεργούσαν στήν
’Ανατολή 2.000 χρόνια, πριν τό φέρουν
οί Σταυροφόροι στήν Εύρώπη.
Πολλές γυναίκες έχουν μακρυά μαλλιά.
’Αλλά έκείνη, πού έχει έπίσημα άναγνωρισθή ότι έχει τά μακρύτερα μαλλιά τού
Κόσμου, είναι ή νεαρή Γαλλίδα Μαρί Λεφέβρ. 20 έτών, πού κέρδισε τό σχετικό
βραβείο σέ διεθνή άγώνα. Τά μαλλιά της
έχουν μήκος όσο καί τό Ανάστημά της,
1.79 μ.

Τά τσιγάρα «Δρ. Σκότ’ς», πού είχαν
πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καί κυκλο
φόρησαν τό 1890 στις ' Ηνωμένες Πολιτείες,
είχαν δύο καινοτομίες: τό φίλτρο (σήμερα
κοινότατο) καί τό αύτόματο άναμμά
τους. "Αναβαν, όταν τά έτριβε κανείς έπάνω στό πλά'ί τού κουτιού τους, όπως γίνε
ται μέ τά σπίρτα. Ή σχετική διαφήμισι
διατυμπάνιζε: «’Ανάβουν πάντοτε, άκό
μη καί μέσα σέ θύελλα ’ Εάν ό πελάτης δέν
μείνη ικανοποιημένος, έπιστρέφονται τά
χρήματά του».
Τό γαρύφαλο, κοινότατο σήμερα, τό
έφεραν στήν Εύρώπη οί Σταυροφόροι,

Μέ πολύ κόπο ή Γαλλική Άστιψομία κατώρθωαε ι·ά άπελενθερώση τίς γνναικες
τής φωτογραφίας //ας. τις όποιες ένας ψιιχοπαθής είχε αιχμαλωτίσει καί απειλούσε
νά τίς σκοτώση άπό στιγμή σε στιγμή.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Μιά τραγουδίστρια κακόφωνη, πήγε
νά τραγουδήση σ ’ ένα έπαρχιακό κέντρο.
’Ανάμεσα στά άλλα λέει ένα τραγούδι μέ
τήν έξής φράσι:
«Τραγουδάω ώραία, όταν έκεϊνος
είναι κοντά μου».
—Τρέξτε νά τόν φέρετε! Ακούστηκε
μιά φωνή άπό κάτω.
Ό γραφεύς στρατιώτης:
—Σταθήτε κύριε λοχαγέ, λείπει μιά
περισπωμένη άπό τήν πρώ τη λέξι τού
έγγράφου.
Ό λοχαγός (άφηρημένος):
—Ό ποιος τήν πήρε... δέκα μέρες πε
ριορισμό!...
Δύο ήθοποιοί τού Χόλλυγουντ παν
τρεύονται. Ό γαμπρός οδηγεί τήν νύφη
στήν έξοχική βίλλα του γιά νά περάσουν
τόν μήνα τού μέλιτος. Μόλις φτάνουν, ή
νύφη ξαφνιάζεται καί γυρίζει καί λέει
στόν άντρα της: «’Αγάπη μου, τό σπίτι
αύτό μού φαίνεται πολύ γνωστό. Είσαι
βέβαιος ότι δέν ξαναπαντρευτήκαμε ποτέ
π ρ ίν ;
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ΙΜ Η Φ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ Η ΚΑΙΑΔΙΚ
Στό Εικοστό Συνέδριο τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής
Σοβιετικής Ένώσεως, πού έγινε τό 1956 και θεωρείται
ώς ένα άπό τά σημαντικώτερα στήν κομμουνιστική ίστο-1
ρία καταδικάστηκε ό ’Ιωσήφ Στάλιν.

ΕΝΑ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ
Ρωσίας κατά τή όδιάρκεια τον ιστορικού Εικοστού Συνεδρίου,
Στί/ φωτογραφία κάτω ή ηγεσία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Ρωσιας
'ούς λόγους πού
τήν «άποσταλινοποίησι».
Μετά το Συνέδριο αυτό
’Εμπρός στό μέσον μίλα ό Χρόυαταώφ καί αναπτύσσει τούς
που επιβάλλουν την
«
ή πολιτική γραμμή τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, άλλαξε, άλλα ανεπαίσθητα. Οί νέοι αυθεν τες τού Κρεμλίνου άπε/ιακρι'ψθησαν άπό τή
γραμμή τοΰ Στάλιν.
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ΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΧΡΟΥΤΣΟΦ
Στις 17 Φεβρουάριου 1956 αντιπρόσωποι άπό όλες τις πε
ριοχές τής Σοβιετικής Ένώσεως πού συνήλθαν στην αί
θουσα του Μεγάλου Ανακτόρου του Κρεμλίνου, όπου ό
Νικήτα Χρουστσώφ κατηγόρησε τον Στάλιν ώς ύπεύθυνο
για τά χειρότερα έγκλήματα πού διαπράχθηκαν κατά τό
διάστημα τής παντοδυναμίας του. Ά π ό αύτή τη στιγμή
ό Στάλιν έπαψε νά είναι τό είδωλο πού λατρευόταν άπό
εκατομμύρια άνθρώπους και ή πολιτική τής Ρωσίας άκολουθουσε νέους δρόμους. Πώς συνέβη αύτή ή αλλαγή;
Ποιούς λόγους έπρόβαλε ό Χρουστσώφ και ποιά ύπήρξε ή
άντίδρασις;
PIN ΑΠΟ είκοσι χρόνια, στις 17
νον τής συνωμοσίας έναντίον τού καθε
Φεβρουάριου 1956, 1.436 άντιστώτος, άλλά καί γιά πολλές παρανομίες.
πρόσωποι άπό όλες τΙς περιοχές
Τόν Μάιο τού 1955, ό Χρουστσώφ έπιτής Σοβιετικής Ένώσεως πήραν μέρος
σκέφθηκε τό Βελιγράδι γιά νά συμφιλιωστό 20ό Συνέδριο τοϋ Κομμουνιστικού
θή μέ τόν Τίτο, έναντίον τού όποίου ή
Κόμματος στήν αίθουσα τοϋ Μεγάλου
σοβιετική προπαγάνδα είχε όργιάσει τά
'Ανακτόρου του Κρεμλίνου. Μπορεί νά
τελευταία χρόνια. Ό Χρουστσώφ καί οί
πή κανείς, χωρίς υπερβολή, ότι τά βλέμ
σύντροφοί του, στήν προσπάθειά τους
ματα όλου τοϋ κόσμου είχαν στραφή
νά βρούν ένα έξιλαστήριο θύμα έπέρριψαν
πρός τήν Μόσχα. Έπρόκειτο γιά τό π ρ ώ  στόν Μπέρια όλες τις εύθύνες γιά τήν
το συνέδριο τοϋ Κόμματος μετά τόν θά
ρήξι μέ τήν Γιουγκοσλαβία τού Τίτο.
νατο τοϋ Στάλιν, πού είχε συμβή στίς 5 Συγχρόνως έγιναν «άνοίγματα» πρός τις
Μαρτίου 1953. Τό προηγούμενο, τό 19ο
χώρες τής Δύσεως γιά τήν έπανάληψι
είχε πραγματοποιηθή κάτω άπό τήν σκιά
όμαλών σχέσεων καί τήν λήξι τού ψυχρού
τής δεσποτικής προσωπικότητος τοϋ
πολέμου, πού είχε φθάσει στό κατακόρυ«Πατερούλη των λαών». 'Από τόν θάνα
φο τις παραμονές τού θανάτου τού Στά
το τοϋ τελευταίου, οΐ διάδοχοί του, π α ρ '
λιν.
όλο πού διεκδικούσαν άνοιχτά τήν κλη
Ή πολιτική γραμμή τής Σοβιετικής
ρονομιά, συμφωνούσαν στό ότι θά έπρεπε
Ένώσεως είχε άνεπαίσθητα άλλάξει.
νά άρχίση μιά διαδικασία άν όχι φιλε01 νέοι αύθέντες τού Κρεμλίνου είχαν άπολευθεροποιήσεως τουλάχιστον όμως, συ
μακρυνθή άπό τήν γραμμή τού Στάλιν.
νετής έπιστροφής στόν όμαλό πολιτικό
Ο Τύπος, χωρίς νά τόν θίγη προσωπικά,
βίο. Στήν άρχή, στά πρώ τα μετασταλιάρχισε νά σχολιάζη αύτό πού όνόμαζαν
νικά χρόνια, είχαν έφαρμοσθή πολλά μέ κατ’ εύφημισμόν «προσωπολατρία». Κά
τρα ύφέσεως, πού έπέτρεπαν πολλές έλτω άπό τήν πίστι τής στρατιωτικής ήπίδες: γενική άμνηστία, ύποσχέσεις γιά
γεσίας καί ιδιαίτερα τού στρατάρχη Ζούτήν τροποποίησι τού ποινικού κώδικος,
κωφ, πού είχε πέσει σέ δυσμένεια γιά με
μείωσις τώ ν τιμών, άποφυλάκισις καί
γάλο χρονικό διάστημα τήν έποχή τού
άποκατάστασις τών ιατρών τοϋ Κρεμ Στάλιν, ή ήγεσία τού Κόμματος διέταξε
λίνου, πού είχαν συλληφθή τόν Δεκέμ τό 1954 τήν άναθεώρησι τών δικών τού
βριο τοϋ 1952, μέ τήν κατηγορία συνω
1937, πού είχαν συντελέσει στόν «άπομοσίας έναντίον τής ζωής τού Στάλιν. Ό
κεφαλισμό» τού Ερυθρού Στρατού. Τό
παντοδύναμος άρχηγός τής μυστικής
Κρεμλϊνο έκήρυσσε τήν έπιστροφή στόν
άστυνομίας, ό Μπέρια, καί πολλοί συ
«λενινισμό», τήν καθιέρωσι συλλογικής
νεργάτες του είχαν συλληφθή, δικασθή
ήγεσίας καί τήν άποκατάστασι τής «σο
καί έκτελεσθή μέ τήν κατηγορία, όχι μό
σιαλιστικής ισότητος». Ή δημοσίευσις

π

Ιΰς τήν επάνω φωτογραφία: Ό Στάλιν μαζί μέ τόν Νικήτα Χρονστσι'οφ τό έτος 1930.
Επειτα άπο 26 χρόνια, αϊτός ό ιιπιατός» σύντροφός τor θα δώση τό σύνθημα έναντίον
τον. Αριστερά: Ό Ιωσήφ Στάλιν στήν περίοδο τής παντοδνναμίας τον. Οσο ζονσε
δεν μπορονσε νά τον άντισταθή κανείς. Η ((καθαίρεση» έγινε μετά τό θάνατό τον.
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Ό Χρονστσώφ μέ τό κλασσικό μειδίαμά
τον, δέχεται τό «ψωμί τον καλοσορισματοζ» από μιά νεαρή Τσεχοσλοβάκα, κατά
μία επίσκεψή τον στη χώρα της.

τού μυθιστορήματος τού Ή λία Έρενμττουργκ «Τά χιόνια λειώνουν» έδωσε τό
όνομά του στήν Αλλαγή του κλίματος
τής πολιτικής, στίς όχθες τοΰ Μόσχοβα
καί τοΰ Νέβα.
Παρέμενε όμως τό πρόβλημα μέ ποιά
μέτρα τό 20ό Συνέδριο, πού είχε συγκλη_$ή γιό νά όρίση τήν νέα πολιτική τού
Κόμματος, θά έπικύρωνε τήν νέα γραμμή
τού σοβιετικού προσανατολισμού. "Ως
ποιό σημείο ό Χρουστσώφ καί οί σύν
τροφοί του — πού όλοι είχαν παίξει ση
μαντικό ρόλο τήν έποχή τού Στάλιν — θσ
προχωρούσαν στόν δρόμο τής άλλαγής;
Τό συνέδριο δέν είχε ακόμη παρουσιάσει
πολλά νέα στοιχεία. Βέβαια ό Χρουστσώφ,
στόν λόγο του πού δημοσιεύθηκε καί
στόν Τύπο, έρριξε τό σύνθημα τής ειρη
νικής συνυπάρξεως. Παραδέχθηκε — γιά
νά ίκανοποιήση τούς Γιουγκοσλάβους —
ότι υπάρχουν «πολλοί δρόμοι γιά τήν
μετάβασι στόν σοσιαλισμό», ύποσχέθηκε
νά «ίκανοποιήση περισσότερο τίς Ανάγ
κες τού λαού» καί νά «άναπτύξη τήν δη
μοκρατία στό έσωτερικό τού Κόμματος».
Ό λόγος του όμως ήταν τυπικά παραδο
σιακός τόσο στήν διατύπωση, όσο καί
στό περιεχόμενο. ’Από τούς όμιλητάς,
μόνο ό Άναστάς Μικογιάν, ό ύ π ’ Αρι
θμόν ένα οίκονομολόγος, έκανε μιά παρα
φωνία κρίνοντας έπιπόλαιο τό τελευταίο
έργο τού Στάλιν «Τά οίκονομικά προ
βλήματα τού σοσιαλισμού στήν Σοβιε
τική Ένωση», πού έκδόθηκε τό 1952
καταγγέλλοντας τήν έλλειψη δημιουρ
γικού πνεύματος στά έπιστημονικά ’ Ιν
στιτούτα καί είδικώτερα στό 'Ινστιτούτο
Ιστορίας. 'Αντίθετα όμως άπό ό,τι άνεμένετο στήν Σοβιετική Ένωση καί στό
έξωτερικό, αύτή ή πρώ τη συγκεκριμένη
έκδήλωσις έναντίον τής καταπιέσεως πού
Ασκούσε ό Στάλιν στήν έλευθερία τής κρι
τικής ήταν Ασήμαντη. Ή Ανάγκη τής
συνέχειας παραμέριζε τήν έπιθυμία μιας
άλλαγής.

«"Ας μή βγάλουμε τά άττλυτά
μας στή φόρα».
Μόνο μερικές έβδομάδες Αργότερα,
μετά τό τέλος τού Συνεδρίου, πού έληξε
έπισήμως στίς 24 Φεβρουάριου, άρχισε
νά ψιθυρίζεται πώ ς κάποιο σημαντικό
γεγονός είχε συμβή στά παρασκήνια τού
Συνεδρίου. Κυκλοφόρησε ή φήμη ότι σέ
κάποια μυστική συνεδρίαση πού έγινε
τήν νύκτα τής 24ης πρός τήν 25η Φε
βρουάριου καί όπου δέν έλαβαν μέρος οί
έκπρόσωποι των ξένων Κομμουνιστικών
Κομμάτων (Τορέζ, Τολιάττι, Πασιονάρια, Ούλμπριχτ, Ρακόζε, κ.ά.), ό Χρουστ
σώφ, παρουσίασε μιά συνταρακτική έκθεσι των γεγονότων πού συνέβησαν στό
διάστημα τής έξουσίας τού Στάλιν καί
τω ν έγκλημάτων, πού είχαν διαπραχθή
κατ’ έντολήν του. ’Αργότερα έγινε γνω 
στό ότι οί «Αποκαλύψεις» τού Αρχηγού
τού Κόμματος άκούσθηκαν μέσα σέ Από
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λυτη σιωπή, ότι στό τέλος τού λόγου του
ό Χρουστσώφ Αναλύθηκε σέ δάκρυα, εί
κοσι περίπου άπό τούς προϊσταμένους
έπαθαν νευρική κρίσι καί άλλοι λιποθύ
μησαν. Αύτές βέβαια οϊ Αποκαλύψεις δέν
έπρεπε νά διαδοθούν στό έξωτερικό. Δέν
πρέπει νά δώσουμε όπλα στόν έχθρό γιά
νά τά χρησιμοποιήση έναντίον μας, ούτε
νά βγάλωμε τά άπλυτά μας στήν φόρα,
είπε ό Χρουστσώφ, συνιστώντας ατούς
Αντιπροσώπους νά Ανακοινώσουν τό πε
ριεχόμενο αύτής τής έκθέσεως μόνο στά
στελέχη τού Κόμματος. Ζήτησε έπίσης
άπό τούς Αντιπροσώπους των ξένων
Κομμουνιστικών Κομμάτων νά τηρηθή
μυστικότης γύρω άπό τό περιεχόμενό
τής ομιλίας του.
Παρ’ όλα αύτά, οί ‘Υπηρεσίες Πληρο
φοριών τών διαφόρων Δυτικών χωρών
κινητοποιήθηκαν γιά νά έξακριβώσουν
τίς φήμες καί νά Αποκτήσουν τό συντα
ρακτικό αύτό έγγραφο. Έ ν τώ μεταξύ
οργανώθηκαν Από τίς Αρχές Μαρτίου
διάφορες μυστικές συγκεντρώσεις, γιά νά
κατατοπισθή όλη ή κλΐμαξ τής Ιεραρχίας
τού Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος, γιά τό περιεχόμενο τής Έκθέσεως
Χρουστσώφ. Αύτό διευκόλυνε τό έργο
τών ‘Υπηρεσιών Πληροφοριών. Οί γραμ
ματείς τών ’Επιτροπών τού Κόμματος εί
χαν έντολή νά διαβάζουν τήν Έκθεσι
στά στελέχη. Αλλά τούς είχε άπαγορευθή νά κρατούν σημειώσεις. Τήν ίδια μέ
θοδο Ακολούθησαν καί οί έκπρόσωποι
τών δορυφόρων χωρών. Ά π ό έκεϊ άρ
χισε ή πρώτη διαρροή. Τόν Μάιο, ένα
μέλος τής γαλλικής πρεσβείας τής Βαρσο
βίας, πληροφορήθηκε τό περιεχόμενο
μιας περιλήψεως τού περιφήμου έγγράφου καί χάρις σ ’ αύτόν ή έφημερίς «ΦράνςΣουάρ» δημοσίευσε πρώ τη τήν εϊδησι.
Σέ λίγο ή Σ.Ι.Α. έξασφάλισε έναντι 300
δολλαρίων (ποτέ έγγραφο τόσο μεγά
λης σημασίας δέν πουλήθηκε σέ τόσο
χαμηλή τιμή, είπε Αργότερα ό Χρουσ
τσώφ μέ πίκρα) ένα Αντίγραφο όλοκλήρου σχεδόν τού κειμένου τής Έκθέσεως.
Κατόπιν αύτού, μετά άπό μερικούς δι

σταγμούς, ώς πρός τήν σκοπιμότητα τή5
Ανακοινώσεως, τό σοβιετικό ύπουργεΐο
Εξωτερικών Αποφάσισε νά δώση τό κεί
μενο στήν δημοσιότητα, στίς 4 ’Ιουλίου
1956. Ή δημοσίευσίς τους (στούς «Τάιμς» τής Νέας ‘Υόρκης αύθημερόν καί στήν
γαλλική «Μόντ» στίς 6 ’ Ιουνίου) είχε
τεράστια άπήχησι παγκοσμίως. Ή ταν
σάν μιά Απροσδόκητη έκλειψις ήλίου,
ό δεύτερος θάνατος τού Στάλιν, ένα φο
βερό πλήγμα γιά τό γόητρο τού παγκο
σμίου Κομμουνισμού. Οί πιστοί όπαδοί
τού Στάλιν περίμεναν μιά διάψευσι ή μιά
διαμαρτυρία άπό τήν Μόσχα. Τό Κρεμλϊνο όμως τήρησε σιωπή. ’Αναγκάσθη
καν, λοιπόν, νά παραδεχθούν τήν πρα
γματικότητα.
Ή ταν φανερό ότι ό Στάλιν, ό μεγά
λος, ό ένδοξος, ό δημιουργός τού σοβιε
τικού Κράτους, ό νικητής τού Β Παγκο
σμίου Πολέμου, τό ίνδαλμα τών κομμου
νιστών όλου τού κόσμου, υπήρξε.παράλ
ληλα καί ένας τύραννος, ύπεύθΛος γιά
πλήθος έγκλημάτων, σκηνοθέτημένων δι
κών, βασανισμών, έξοριών, φυλακίσεων,
καθώς καί γιά τόν θάνατο έκατομμυρίων
Αθώων.
Μπορεί τό κατηγορητήριο τού Χρουσ
τσώφ νά έλεγε τήν Αλήθεια, δέν περιείχε
όμως όλη τήν Αλήθεια. Στήν Έκθεσι του,
είχε παραλείψει νά Αναφερθή στό κύμα
τών καταπιέσεων καί τών σφαγών, πρίν
Από τό 1934, καθώς έπίσης καί στήν τρο
μοκρατία, πού είχε Αρχίσει Από τήν έπο
χή τού Λένιν καί πού θύματά της υπήρ
ξαν διανοούμενοι, μή κομμουνισταί ή
τροτσκισταί έργάτες, συνδικαλισταί, σοσιαλισταί καί έκατομμύρια κουλάκων.
ΧρειάσΘηκε νά περιμένωμε τόν Σολζενίτσιν, γιά νά έχωμε μιά πλήρη περιγραφή
αύτών τών φρικτών έγκλημάτων. Τόν
Χρουστσώφ τόν ένδιέφεραν περισσότερο
τά έγκλήματα έναντίον τών πιστώ ν στε
λεχών τού Κόμματος, πού ήσαν άπειρα.

« ‘Εχθρός τοΰ λαοϋ»
Κατηγόρησε τόν Στάλιν ότι έπινόησε
τήν τρομερή κατηγορία «έχθρός το{;

Ή εναρκτήρια συνεδρίαση τον 19ου Σ υ
νεδρίου τον Κ.Κ. Ρωσίας, στό όποιο είχε
κυριαρχήσει καί πάλιι· ό Στάλιν. ’Αλλά ό
θάνατός τον, μετά ενα χρόνο [δημιούρ
γησε προβλήματα διαδοχής.

λαού». Αυτός ό όρος, είπε ό Χρουστσώφ,·
«άχρήστευσε αυτομάτως τήν άυάγκη υά
άττοδειχθοϋυ οΐ Ιδεολογικές πλάνες τών
διαφωνούυτωυ καί καθιστούσε δυνατή
τήν έφαρμογή τής πιό σκληρής καταπιέσεως, κατά παράβασιν όλων τών κανό
νων τής έπαναστατικής νομιμότητος».
«Τήν έποχή τής κυριαρχίας τού Στάλιν», είπε άκόμη ό Χρουστσώφ, «οι μαζι
κές συλλήψεις, οι έκτοπίσεις, οΙ έκτελέσεις
χωρίς δίκη καί χωρίς άνακρίσεις, δημιούρ
γησαν καταστάσεις άνασφάλειας, φόβου
καί άπελπισίας». Ά π ό τήν "Εκθσι αυτή
τού Χρουστσώφ έβγαινε τό συμπέρασμα,
ότι ό ΧΙτλερ καί όλοι οί φασίστες δικτά
τορες δέν είχαν έξοντώσει τόσους κομμουνιστάς όσους ό Στάλιν. Γιά νά άναφέρωμε
μόνο δυό παραδείγματα πού έδωσε ό
ίδιος ό Χρουστσώφ: άπό τά 139 μέλη τής
Κεντρικής 'Επιτροπής τού Κόμματος, που
είχαν έκλεγή στό 17ο Συνέδριο τού 1934,
98, δηλαδή τό 70 % είχαν συλληφθή καί
έκτελεσθή Ε πίσης άπό τούς 1966 άντιπροσώπους τού ίδιου Συνεδρίου, οί 1108
είχαν τήν ίδια τύχη.
Ό Χρουστσώφ μίλησε έπίσης γιά
τήν μαζική έκτόπισι ολοκλήρων πληθυ
σμών «χωρίς έξαίρεσι τών κομμουνιστών
καί τών μελών τής νεολαίας»: έπρόκειτο
γιά Καλμούχους, Τσετσένους καί Ίνζκούσους. Οί Ούκρανοί, παρατήρησε, άπέφυγαν αύτή τήν τύχη, έπειδή ήσαν τό
σοι πολλοί, ώστε νά μήν ύπάρχη κατάλ
ληλος τόπος έξορίας. 'Ο Χρουστσώφ δέν
άνέφερε τό σχέδιο τού Στάλιν, πού ό Σο
βιετικός ήγέτης τό είχε συλλάβει λίγο πριν
άπό τόν θάνατόν του, καί πού άπέβλεπε
στόν έκτοπισμό τών Εβραίων τής Μό
σχας, τού Λένινγκραντ καί τού Κιέβου.
Ή Έκθεσις τού Χρουστσώφ προκάλεσε μεγάλη έκπληξη άκόμη καί στούς
ξένους παρατηρητάς, πού, άπό τις άφηγήσεις μερικών φυγάδων τών σταλινι
κών στρατοπέδων, όπως τής Μάργκαρετ Μπούμπερ Νιούμαν, τού Ζύλ Μάργκολιν, τής Έληνορ Λίππερ καί τού Άλεξάντρ Βαίσμπεργκ είχαν κατατοπισθή
κατά κάποιο τρόπο σχετικά μέ τις στα

λινικές μεθόδους. Πίστευαν, δηλαδή, ώ5
τότε, όπως φαίνεται καί άπό τό περίφημο
βιβλίο τού "Αρθουρ Καϊσλερ «Τό Μηδέν
καί τό "Απειρον» ή άπό τό βιβλίο τού Βικτόρ Σέρζ «Ύπόθεσις Τουχέφ», ότι οί
«αύθόρμητες όμολογίες» στις μεγάλες δί
κες τού 1936-1938, πού κατέληξαν στήν
έκκαθάρισι τής παλιάς φρουράς τών μπολ
σεβίκων, είχαν άποσπασθή άπό τους
κατηγορουμένους μέ ήθικές κυρίως πιέ
σεις (έκκλήσεις γιά τό συμφέρον τού Κόμ
ματος, άπειλές συλλήψεως οίκογενείας,
ύποσχέσεις μή διώξεως κ.λπ.). Ό Χρουστ
σώφ, όμως,άναφερόμενος στις έρευνες,
πού έγιναν στά άρχεϊα τής πολιτικής
άστυνομίας, τής Νικαβεντέ, άποκάλυψε,
ότι τά περισσότερα άπό αύτά τά άτομα
είχαν ομολογήσει «μετά άπό βασανιστή
ρια, πού τά καθιστούσαν άνεύθυνα, άχρήστευαν τήν κρίσι τους καί καταργούσαν
κάθε άνθρώπινη άξιοπρέπεια». "Οργανα
τής Νικαβεντέ είχαν όργανώσει τις δίκες
αύτές έναντίον τών ύποτιθεμένων «άντισοβιετικών κινήσεων» μέ στοιχεία φαν
ταστικά.
Ό Χρουστσώφ έθιξε έπίσης τό θέμα
τής εύθύνης τοΰ Στάλιν γιά τήν έλλειψι
έτοιμότητος τής χώρας, τήν ώρα τής χ ιτ 
λερικής εισβολής. Κατά τόν Χρουστσώφ,
τό γεγονός αύτό είχε επιτρέψει στόν
έχθρό νά καταστρέψη μέσα σέ λίγες ώρες,
στις περιοχές τών συνόρων, ένα μεγάλο
μέρος τού σοβιετικού στρατού, τής άεροπορίας καί τού πυροβολικού, υά διαλύση
τό Γενικό Επιτελείο, κ.λπ. "Επειτα ό ’Ε
ρυθρός Στρατός, τήν στιγμή πού ή Βέρμαχτ άρχισε τήν έπίθεσι. δέν είχε άκόμη
ξεπεράσει τήν δοκιμασία τού 1937, όπότε
τό 90% τών στρατηγών καί τό 80% τών
συνταγματαρχών είχαν «έκκαθαρισθή».
Τέλος ό Χρουστσώφ άποκάλυψε, ότι ό
Στάλιν, στό τέλος τής ζωής του είχε πάλι
καταληφθή άπό τήν περίεργη έκείυη μα
νία καταδιώξεως, πού είχε έκδηλωθή γιά
πρώτη φορά μεταξύ 1934 καί 1938. Υ π ο 
πτευόταν όχι μόνο τούς γιατρούς του,
άλλά καί πολλούς άπό τούς στενούς συ
νεργάτες του. τόν Μολότωφ, τόν Μπουλγ-

κάνιυ, τόν Μικογιάν, ότι όργάνωναν δο
λοφονική άπόπειρα έναντίον του, ή άκό
μη ότι ήσαν κατάσκοποι στήν υπηρεσία
τών Αμερικανών. «"Αν ό Στάλιν είχε παραμείνει στήν άρχή λίγους μήνες άκόμη»,
βεβαίωσε ό Χρουστσώφ, «ό Μολότωφ
καί ό Μικογιάν δέν θά είχαν άσφαλώς έκφωυήσει λόγους στό 20ό Συνέδριο... "Η
ταν φανερό, ότι ό Στάλιν σχεδίαζε νά
άπαλλαγή άπό όλα τά μέλη τού παλαιού
Πολιτικού Γραφείου».
Μέ άλλα λόγια, ό Χρουστσώφ άφησε
νά υοηθή, ότι ό θάνατος τού Στάλιν ήταν
ένα δώρο τής θείας Πρόνοιας γιά τόν ίδιο,
γιά τό Κόμμα καί γιά τόν λαό. ’Αφού ό
μως πρώ τα, ό Χρουστσώφ άυέπτυξε σέ
όλη του τήν έκτασι τό κακό πού είχε κά
νει ό Στάλιν, άδικα μάλιστα, τήν στιγμή
πού σχεδόν τό σύνολο τών θυμάτων του
δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ πολιτική πράξι
πρός τό καθεστώς, στό τέλος προσπά
θησε υά δικαιολογήση τόν άλλοτε κύριό
του. Ή περίπτωσίς του, έξήγησε, δέν
ήταν άπλή γιατί είχε κάνει «αύτό, πού ό
ίδιος πίστευε ώς καθήκον γιά τό Κόμμα,
τήυ έργατική μάζα καί γιά νά ύπερασπισθή τό έργο τής ’ Επαναστάσεως». «Αύτό
άκριβώς είναι τό τραγικό στήν περίπτωσί
του», πρόσθεσε ό Χρουστσώφ.
Κυρίως όμως ήταν τραγικό γιά τά
άυαρίθμητα θύματα τού σοβιετικού λαού.
Ό Χρουστσώφ παρέλειψε όμως υά δώση
άπάντηση στό έρώτημα πού θά έθεταν
εκατομμύρια κομμουνιστών καί μή-κομμουυιστώυ όταν θά διάβαζαν τήν Έκθεσί
του (πού σημειωτέου, δέν δημοσιεύθηκε
ποτέ όλόκληρο τό κείμενό της, ούτε στή
Σοβιετική "Ενωσι, ούτε στις Λαϊκές Δημο
κρατίες). Πώς ήταν δυνατόν νά συμβαί
νουν τά φρικτά αύτά γεγονότα, δολοφο
νίες καί διωγμοί σέ ένα καθεστώς, τού
όποιου τό πολίτευμα ήταν, όπως άνέ
φερε τό Σύνταγμά του, «Σοσιαλιστική
Δημοκρατία», δηλαδή ή καλύτερη έγγύησις γιά τόν σεβασμό τής έλευθερίας καί
τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου; *Ο
Χρουστσώφ άρκέσθηκε υά βεβαιώση, ότι
ό Στάλιν είχε παρεκκλίνει άπό τήν γραμ
μή τού λενινισμού καί ότι αύτή ή παρέκκλησις είχε τήν π η γή της, όχι στό σύστη
μα, ούτε όμως καί στό Κόμμα, πού παρέμεινε ύγιές, άκόμα καί κάτω άπό τήν έξουσία του, άλλά μόνο στόν «χαρακτήρα τού
Στάλιν». Γιά νά ύποστηρίξη τήν άποψί
του, ό Χρουστσώφ άυαφέρθηκε στις ύποθήκες τού Λένιν, πού ήσαν άπό καιρό
γνωστές στό έξωτερικό χάρις στόν Τρότσκυ, άλλά πού είχαν μείνει άγνωστες στήν
σοβιετική κοινή γνώμη. Αύτές τις ύποθήκες, όπου ό Λένιν προειδοποιούσε τό Κόμ
μα νά προφυλαχθή άπό τις προσπάθειες
τού Στάλιν. νά «συγκευτρώση στά χέρια
του τεράστιες έξουσίες». «Δέν είμαι βέ
βαιος, ότι θά είναι Ικανός υά τις χειρισθή
μέ μέτρο», έγραψε ό Λένιν σέ ένα ύστερόγραφο μέ ήμερομηνία 4 ’ Ιανουαρίου 1923.
λίγο πριν άρχίση ή μακρυά άγωυία του,
καί ζητούσε άπό τούς συντρόφους του υά
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Η Α Π Ω ΛΕ ΙΑ Τ Η Σ
Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Η ΔΡΑΣΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΤΤΗΛΩΝ

01 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ 0ΗΣΑΥΡ0Ι ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΑΛΛΟΝ
Ε Ρ ΙΔ ΙΛ Β Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ ο τό Βρεταννικό Μουσείο, κατα το
τελευταίο ταξίδι μου στο Λονδίνο,
παρατηρούσα με λύπη πόση Ελλά
δα είναι συγκεντρωμένη σ’ αυτό.
Μια ολόκληρη 'Ελληνική Πολιτεία:
15 μετόπες τά ανάγλυφα τής ζωφό
ρου, τά αγάλματα που κοσμούσαν
τό ανατολικό και δυτικό αέτωμα, μια
Καρυάτις καί πολλά άλλα. Ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή «αί
θουσα Έλγίνου», όπου στεγάζονται
τά λεγάμενα «ελγίνεια». Στο ανα
τολικό αέτωμα: μια κεφαλή αλόγου
τού Ή λιου, ό Διόνυσος, ή Διώνη
καί ή Αφροδίτη, ή Σελήνη καί το
άλογό της. Στο δυτικό αέτωμα: ο
'Ερμής, ή Άθηνά, ό ΓΙοσειδών, ή
"Ιρις, ή ’Αμφιτρίτη, ή μάχη των
Ααπιθών καί των Κενταύρων. ’Α 
κόμη ή περίφημη πομπή των ΙΙαναθηναίων καί ή Καρυάτις.
Μά ή περιήγηση στην αρχαία Ε λ
λάδα δεν βρίσκεται μόνο στήν «αί
θουσα Έλγίνου». Αλλες τρεις αί
θουσες καλύπτουν τις αθηναϊκές αρ
χαιότητες, ενώ σέ άλλες αίθουσες
υπάρχουν: ένα άντιγραφον τού Μαρσύα από τό σύμπλεγμα Αθήνας και
Μαρσύα τού Μύρωνα ( 5ος αιώνας
π .Χ .), ένα αντίγραφο τού Η ρακλή
τού Σκόπα (4ος αιώνας π.Χ .), μια
κεφαλή τού Μεγάλου Αλέξανδρον,
αντίγραφο τον Λυσίππου ( 4ος αιώ
νας) κ.ά.
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Μια ολόκληρη Ελλάδα
'Όμως ,όαα άναφέραμε είναι «σταγών έν τώ ώκεανώ», μπροστά στους
αρχαιολογικούς θησαυρούς τού τό
πον μας πού είναι σκορπισμένοι σ
όλον τον κόσμο. Οι περισσότεροι
«κλεμένοι», γιατί ή κλοπή των ευ
ρημάτων δεν θεωρείται κλοπή και
τά κλεμένα αγοράζονται απο τους
ειδικούς καί τά μουσεία, χωρίς^ προ
κατάληψη καί με κάθε επισημότητα.
Ή άρχαιοκαπηλεία έχει πλατειά
διάδοση παγκόσμια, χρηματοδοτεί
ται αφειδώς και δρά φυσικά και στις
ημέρες μας μέ τήν ίδια ένταση.
’Εμείς ξέρουμε σάν πιο χτυπητό
παράδειγμα τον Έλγινο, το λορδο
Έ λγίνο, πού κατάκλεψε τήν ’Ακρό
πολη. "Οταν ήταν πρεσβευτής τής
’Αγγλίας στήν Κωνσταντινούπολη,
είχε καλλιεργήσει σκόπιμα τή φή
μη τον άρχαιόφιλον. Σάν γνήσιος
Σκοτσέζος πού ήταν, είχε διαπιστώ
σει ότι τά μάρμαρα πού στόλιζαν
τήν ’Ακρόπολη αξίζουν πολύ χρήμα"Οταν τό 1799 έπισκέφθηκε τήν
’Αθήνα, ζήτησε από τήν Τουρκία
(πού δεν είχε ιδέα από τήν αξία τών
αρχαιοτήτων) νά τού πονλήση μ ε
ρικά αγάλματα καί γλ.νπτά τον Παρ
θενώνα γιά νά τά «προστατευση».
Καί τό « ανθρωπιστικό» έργο τον
άρχισε αμέσως. ’Από τό 1802-1004
ό πειρατής αυτός μετέφερε συνεχώς
άρχαιότητες στο Αονδϊνο. Τό 1810

τις εξέθεσε στο αγγλικό κοινό σάν
«προσωπική συλλογή» τον καί συγ
κέντρωσε μ ’ αυτόν τον τρόπο αρκε
τά χρήματα. ’Αργότερα τον τις πή
ρε τό Μουσείο τής Βουλής τών Λόρ
δων καί τις «δώρισε» (μέ τό άζημείωτο πάντα) στο Βρεταννικό Μου
σείο τον Λονδίνου. Κάθε προσπά
θεια πού έγινε γιά τήν επιστροφή
στή γενέτειρα τών «κλεμένων» συ
νάντησε τήν άρνηση τών αρμοδίων,
μέ τή δικαιολογία ότι εμείς δέν μπο
ρούμε νά τά συντηρήσουμε όπως τά
συντηρούν αυτοί.

Γαλλία - ’Ιταλία - Γερμανία
Καί ή υπόλοιπη Ευρώπη δέν μπο
ρεί νά πή κανείς ότι υστέρησε στή
διαρπαγή. Τό Λούβρο οτό Παρίσι,
από τά μεγαλύτερα Μουσεία τού
κόσμον, φιλοξενεί ένα πλήθος ελληνικών αγαλμάτων, πού άνάμεσά
τους ξεχωρίζουν: η Αφροδίτη τής
Μήλον καί ή Νίκη τής Σαμοθράκης,
πού μαζί μέ τήν Τζοκόντα τον Ντά
Βίντσι αποτελούν τό βαρύ πυροβο
λικό τού Μουσείου.
Τό Μουσείο τον Βατικανού στήν
’Ιταλία φιλοξενεί περισσότερα άπό15
αγάλματα από τήν ελληνική κληρο-

Κάτω: Γλυπτό άπό τό Ναό της Ά ρ τε μ ιΛος (Βρεταννικό Μουσείο). 'Απέναντι
επάνω: Μετώπη άπό τον Παρθενώνα ( Βρε
ταννικό Μουσείο).

Δεξιά: Ό Χρονστσώφ, ενώ μιλά μ ί τή
γροθιά σφιγμένη σέ μια συγκέντρωσι τον
κόμματος. Εις την απέναντι σελίda κά
τω : Ό θεωρητικός τον Ρωσικόν Κομμοννιστικον Κόμματος Σονσλώφ.

άπομακρύνουν τόν Στάλιν άπό τήν θέσι
τού γενικού γραμματέως Είναι γνωστό
όμως ότι ό Στάλιν έπικράτησε. Autos ή 
ταν ό μεγάλος νικητής τής μάχης γιά τήν
διαδοχή, πού είχε άρχίσει μέ τήν άσθένεια καί τόν θάνατο τού Λένιν. Τριάντα
χρόνια άργότερα, γιά νά έπανορθώση τό
κακό, πού ό «σταλινικός δεσποτισμός»
είχε προκαλέσει στό Κόμμα καί στόν ρω
σικό λαό και γιά νά μήν έπαναληφθούν
«τά σφάλματα τού παρελθόντος», ό
Χρουστσώφ πρότεινε τήν έπάνοδο στήν
γραμμή τού Λένιν, τήν εΟρεΐα άσκησι τής
κριτικής καί τής αυτοκριτικής στό Κόμ
μα καί μιά «συλλογική ήγεσία» ώστε νά
καταστή άδύνατη ή έπάνοδος στήν προ
σωπική έξουσία.
Ά π ό ό,τι είναι γνω στό ώς σήμερα,
ποτέ στήν Ιστορία ό άνώτατος ήγέτης
ένός πολιτικού συστήματος δέν τόλμησε
νά πραγματοποιήση έναντίον τού προ
σώπου τού προκατόχου του, μιά έπίθεσι
τόσο βίαιη καί τολμηρή. Πραγματικά
γιά όλους τούς όπαδούς τού μαρξισμούλενινισμού, ό Στάλιν ήταν άναπόσπαστος άπό τό πολιτικό σύστημα πού είχε
δημιουργήσει ό ίδιος καί πού έπέζησε
μετά τόν θάνατό του. ’Αποδίδοντας στό
πολιτικό αύτό σύστημα έγκλήματα, πού
ώς τώρα ή ήγεσία του είχε συστηματικά
άρνηθή, ό Χρουστσώφ έξευτέλισε όλόκληρο τό σύστημα. Ά π ό τήν άλλη πλευ
ρά κατηγορώντας τόν Στάλιν, ένοχοποιούσε τούς κυριώτερους συνεργάτες τού τε
λευταίου καί τόν έαυτό του μαζί. Αύτό ό
Χρουστσώφ δέν ήταν δυνατόν νά τό
άγνοούσε.

Ή τρομοκρατία τοϋ Στάλιν
"Επειτα οί ισότιμοί του στό Κόμμα
τόν είχαν προειδοποιήσει. Στά Α πομνη
μονεύματά του, πού δημοσιεύθηκαν στήν
Δύσι (καί μόνο στήν Δύσι) τό 1970, ό
Χρουστσώφ διηγείται: «Σέ κάποια δια
κοπή συνεδριάσεως, όταν τό 20ό Συνέ
δριο πλησίαζε στό τέλος του, πρότεινε
στούς συναδέλφους του, τού Πρεζίντιουμ
τού Κόμματος, νά ύποβληθούν στούς άντιπροσώπους τού Συνεδρίου τά σχετικά
μέ τήν έξουσία τού Στάλιν καταπληκτικά
συμπεράσματα τής άνακριτικής έπιτροπής. Αύτή ή άνακριτική έπιτροπή είχε
σχηματισθή μέ δική του πρωτοβουλία τό
1954, μετά τήν δίκη τού Μπέρια. ‘Η προ
εδρία της είχε άνατεθή σέ ένα άπό τούς
γνωστούς σταλινικούς ίδεολόγους, τόν
Μπόρις Ποσπέλωφ, άλλοτε άρχισυντάκτη τής «Πράβδας» καί διευθυντή τού
’ Ινστιτούτου Μάρξ-Ένγκελς - Λένιν-Στάλιν (μετά τό τέλος τού 20ού Συνεδρίου
μετονομάσθηκε σέ Ινστιτούτο ΜάρξΈνγκελς - Λένιν). 01 συνάδελφοι τού
Χρουστσώφ είχαν πληροφορηθή γιά τά
συμπεράσματα τής άνακριτικής έπιτροπής, πού δέν άφηνε καμμιά άμφιβολία
γ ιά τήν εύθύνη τού Στάλιν, σχετικά μέ
τήν τρομοκρατία καί τό άπολυταρχικό
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σύστημα, πού είχε καθιερωθή άπό τήν
άστυνομία. Ή πρότασις αύτή τού Χρουσστώφ, τούς βρήκε άπροετοίμαστους. Γρή
γορα όμως συνήλθαν καί άντιτάχθηκαν
μέ ένεργητικότητα στό σχέδιο αύτό τού
Χρουστσώφ. «Φαντάζεσαι ότι μπορείς
νά άποκαλύψης τά πάντα στό Συνέδριο
καί μετά νά νίψης τάς χεϊρας σου;» φώ
ναξε ό ήλικιωμένος στρατάρχης Βοροσίλωφ. «θά γίνωμε όλοι δακτυλοδεικτούμενοι. Τί θά πούμε γιά τόν ρόλο πού π α ί
ζαμε τότε;» Ό Χρουστσώφ σημειώνει
ότι ό Βοροσίλωφ, συνυπεύθυνος γιά τήν
τρομερή «έκκαθάρισι» τού στρατού τό
1937, «φοβόταν φανερά γιά τήν ζωή του».
01 περισσότεροι άπό τά άλλα μέλη τού
Πρεζίντιουμ, ύποστήριξαν τόν στρατάρ
χη καί προσπάθησαν νά μεταπείσουν τόν
Χρουστσώφ άπό μιά πράξι, πού θά ήταν
τρομερό πλήγμα γιά τό γόητρο τού Κόμ
ματος καί τής χώρας. ‘Ο Χρουστσώφ ό
μως έπέμενε στήν πρότασί του καί τότε
ό Μολότωφ έξω φρένων φώναξε: «’Επί
τέλους. Ποιος μάς ζητά νά κάνωμε αύτό
τό πράγμα; Ποιος ζητά νά τά έκθέσωμε
όλα αύτά στό Συνέδριο;»
Πραγματικά, ποιός; Στό όνομα τίνος;
Γιατί ό Χρουστσώφ, ύποστηριζόμενος
μόνο άπό μερικούς συναδέλφους, νεώτερους καί λιγώτερο έκτεθειμένους, έπέμενε
νά όμολογήσουν κάτι, πού ώς τώρα θεω
ρούσαν άνομολόγητο; Φαινομενικά, τ ί
ποτε δέν τόν ύποχρέωνε καί ειδικά τό ένδιαφέρον του γιά τό Κόμμα, όπως ισχυ
ριζόταν. Στήν πραγματικότητα ή νέα
ήγεσία είχε προβλήματα. Αύτά, πού όλοι
οί διάδοχοι των δικτατόρων τής Δεξιάς,
ή τής Άριστεράς, έχουν νά άντιμετωπίσουν άπό τήν στιγμή πού θά άντιληφθούν
τήν άνάγκη νά έπαναλάβουν τόν διάλο
γο μέ τόν λαό, νά έξασφαλίσουν τήν έμπιστοσύνη του καί νά νομιμοποιήσουν
τήν έξουσία τους. Στήν περίπτωσι αύτή
χρειάζεται νά άποκεντρωθή τό καθεστώς,
χωρίς όμως νά έκτεθή σέ κίνδυνο, νά άφεθούν μέ προσοχή χαλαρά τά ήνία, όχι
όμως τόσο, ώστε νά άφυπνισθούν οί π ό 
θοι τού λαού γιά έλευθερία καί δημοκρα

τία. Αύτό τόν δρόμο άκολούθησαν οί νέοι
αύθέντες τού Κρεμλίνου τό 1953: νά έπανορθώσουν διακριτικά τά σφάλματα καί
τίς ύπερβολές τοΰ σταλινισμού, νά έλευθερώσουν σταδιακά τούς πολιτικούς κρα
τουμένους, καί νά άποκαταστήσουν τήν
μνήμη όρισμένων νεκρών. Ό π ω ς καί έ
πρεπε νά βάλουν τέρμα στήν αύθαιρεσία
τής άστυνομίας, πού δέν έκανε έξαίρεσι,
ούτε γιά τούς άνωτέρους άξιωματούχους
τού καθεστώτος. Αύτή ή πολιτική μπο
ρούσε νά έφαρμοσθή χωρίς νά κατηγορηθή δημοσία ό Στάλιν καί χωρίς τήν θεα
ματική αύτή ρήξι μέ τό προηγούμενο κα
θεστώς. Αύτό όμως δέν άρκούσε στόν
Χρουστσώφ. Στά Απομνημονεύματά του,
θά προσπαθήση νά έξιδανικεύση τήν
πράξι του μέ άγνά κίνητρα. Μετά άπό
μεγάλη πάλη μέ τή συνείδησί του, όπως
ισχυρίζεται, άπέκτησε τήν πεποίθησι
ότι άν τό Κόμμα προέβαινε στήν θαρραλέα
έξομολόγησι των σφαλμάτων τού Στά
λιν, τότε μόνο θά μπορούσε νά έξαγνισθή
καί νά άνοιξη ένα νέο κεφάλαιο στήν ίστορία τής Σοβιετικής Ένώσεως.
Ή ύπόθεσις όμως αύτή δέν ήταν καί
τόσο άπλή. Βλέψεις άτομικού συμφέρον
τος δέν ήσαν ξένες στήν άπόφασι τού
Χρουστσώφ, νά άναλάβη μόνος του τό
κατηγορητήριο έναντίον τού Στάλιν, μή
άρκούμενος νά παίξη μόνο ό Μπέρια τό
ρόλο τού άποδιοπομπαίου τράγου Μέ
τήν έπίθεσί του αύτή έναντίον τού Στά
λιν, θά έφθανε στόν πραγματικό του στό
χο, παραμερίζοντας μερικούς άπό τούς
συναδέλφους του, πού ήσαν έπικίνδυνοι
άντίπαλοι στήν μάχη γιά τήν έξουσία
καί πού είχαν συμφέροντα «νά μήν άλλάξη τίποτε». Είναι άλήθεια ότι ό Χρουσ
τσώφ έβαλε, παράλληλα σέ κίνδυνο καί
τήν δική του πολιτική σταδιοδρομία
Ό φάκελλός του δέν ήταν λευκός. Σάν
Πρώτος Γραμματεύς τής ’Επιτροπής τού
Κόμματος, γιά τήν περιφέρεια τής Μό
σχας, μεταξύ 1935 καί 1938, έπειτα Πρώ
τος Γραμματεύς τού Κόμματος στήν Ούκρανία, είχε προσυπογράψει πολλές κα
ταδίκες καί καλύψει πολλά δικαστικά έγ-

κλήματα. Φαίνεται όμως, ότι αντίθετα μέ
άλλους συναδέλφους του έκείνη τήν έποχή, «δέν είχε φθάσει ττοτέ στά άκρα»,
όπως Ισχυριζόταν τουλάχιστον, καί δέν
είχε βάψει τά χέρια του στό αίμα άθώων.
"Οπως καί άν έχη τό πράγμα, φαίνεται
πώς ό Χρουστσώφ δέν άνησυχοΰσε μή
πως οί άποκαλύψεις του γιά τά έγκλήματα τοϋ Στάλιν, θά μπορούσαν νά βλά
ψουν καί τόν ίδιο. ’Αποτελούσαν όμως
άναμφισβήτητα ένα φοβερό όπλο έναντίον των άντιπάλων του, πού ήσαν άμεσώτερα υπεύθυνοι γιά τίς φρικαλεότητες
τού σταλινισμού.
'Ακόμη όμως καί άν ύπήρχε πολιτι
κός υπολογισμός στήν διαγω γή αυτή τού
Χρουστσώφ καί πάλι δέν άμφισβητεϊται
ότι ήταν είλικρινής στήν προσπάθειά του
νά διακόψη κάθε σχέσι μέ τό παρελθόν καί
νά άνασυγκροτήση τό Κόμμα γιά νά τό
συμφιλιώση μέ τόν λαό. ’Ασφαλώς, όμως,
ήθελε καί έκεϊνος νά άποφύγη τούς κιν
δύνους, έλέγχοντας τά γεγονότα. «Δέν
έφθανε ποτέ ώς τό τέλος, ούτε άκόμη στήν
άνατροπή τού Στάλιν», θά πή γ ι ’ αύτόν
ό Σολζενίτσιν. Αύτό είναι άλήθεια. *0
αύστηρός, όμως, κριτής τού σταλινικού
συστήματος θά άναγνωρίση τό θάρρος
τού πολιτικού άνδρός, πού άντιτάχθηκε
στούς Ισοτίμους του στό Κόμμα φωνάζοντας: «Ή Ιστορία θά μάς κρίνη!» «Κανείς
πρίν άπό τόν Χρουστσώφ, ούτε μετά
άπό αύτόν, άνάμεσα σέ όλους τούς κομμουνιστάς ήγέτες, ούτε στήν ’Ανατολή,
ούτε στήν Δύσι, δέν μίλησε ποτέ νέ αύτό
τόν τρόπο». *0 μεγάλος ποιητής Τβαρντόφσκυ ό έπί κεφαλής τής κινήσεως των
φιλελευθέρων συγγραφέων — ό ίδιος πού
έπεισε τόν Χρουστσώφ τό 1962 νά έπιτρέψη τήν έκδοσι τού μυθιστορήματος
τού Σολζενίτσιν «Μιά ήμέρα τού Ίβάν
Ντενίσοβιτς» —είπε γιά τόν Χρουστσώφ.
«"Ηταν ένας άγαθός άνθρωπος». Ό Ιστο
ρικός Ρόυ Μεντβέντεφ, άντίθετος τού κα
θεστώτος, πού τό μνημειώδες (παράνομο)
έργο του « Ό σταλινισμός», είναι ούσιαστικά μιά κριτική τού καθεστώτος, μέ
έπίσημα άποδεικτικά στοιχεία άπό τήν
μυστική "Εκθεσι, σχολιάζει αύστηρά τούς
δισταγμούς, τά ήμίμετρα καί τήν άστάθεια γνώμη τού Χρουστσώφ. ’Αναγνω
ρίζει, όμως, ότι καταγγέλλοντας τά έγκλήματα τού Στάλιν, άφήνοντας έλεύθερους χιλιάδες άθώους πολίτες καί άποκαθιστώντας τήν μνήμη χιλιάδων θυμάτων,
ό Χρουστσώφ πρόσφερε άναμφισβήτητα
πολύτιμες ύπηρεσίες στόν ρωσικό λαό,
πού δέν θά λησμονηθούν ποτέ.

Τό 20ό Συνέδριο
"Αμεση συνέπεια τού 20ού Συνεδρίου,
ήταν ή άναστάτωσις καί ή διαίρεσις όλου
τού κομμουνιστικού κόσμου. Πολλά στε
λέχη καί μέλη τού Κόμματος δέν σ υγχώ 
ρησαν ποτέ τόν Χρουστσώφ. Είχε γκρε
μίσει τό ίνδαλμά τους καί είχε έπικυρώσει
ώς αύθεντικές, όλες τίς φοβερές κατηγορίες
τής άντικομμουνιστικής προπαγάνδας
έναντίον τού σοβιετικού συστήματος.
Αύτοί ήσαν καί είναι οί «σταλινικοί».
"Αλλοι όμως, οί λεγόμενοι «άναθεωρητικοί» άντιθέτως τόν κατέκριναν, έπειδή
σταμάτησε στήν μέση τού δρόμου, όπισθοχώρησε κάτω άπό τήν πίεσι τών συν

τηρητικών μελών τού Ά νω τάτου Σοβιέτ
καί διέψευσε τίς έλπίδες άπελευθερώσεως,
πού είχε ό ίδιος καλλιεργήσει. *Η διαμάχη
αύτή συνεχίζεται άκόμη στήν ήγεσία τού
κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετι
κής ‘Ενώσεως καί τών δορυφόρων χωρών.
Γιά νά έκτιμηθή όμως πραγματικά ό
ρόλος τού Νικήτα Χρουστσώφ, οί άρετές του καί τά έλαττώματά του, οί έπιτυχίες καί οί άποτυχίες του, πρέπει νά ληφθή ύ π ’ όψιν ή κοινωνική σύνθεσις τού
περιβάλλοντος άπό όπου ξεκίνησε τούς
άγώνες του. ‘Ο Χρουστσώφ καί οί στα
λινικοί άντίπαλοί του, είχαν φθάσει στό
άξίωμά τους, προερχόμενοι άπό τήν ίδια
τάξι, ή μάλλον άπό τό ίδιο κοινωνικό
έπίπεδο: τήν γραφειοκρατική όλιγαρχία,
πού όφειλε τήν έπιβολή της στήν προ
στασία τής σιδερένιας πυγμής τού Στά
λιν. ‘Ο σταλινικός δογματισμός ήταν ή
θεωρητική δικαιολογία αύτής τής «νέας
τάξεως», συγχρόνως όμως αύτός ό δο
γματισμός ήταν ή έκφρασις μιάς κακής
συνειδήσεως καί έκρυβε ένα αίσθημα άνασφάλειας. Κάτω άπό τό σταλινικό σύ
στημα, ή ολιγαρχία τού καθεστώτος,
όπως καί οί εκατοντάδες χιλιάδες γραφειο
κράτες τού Κόμματος καί τού κρατικού
μηχανισμού άπολάμβαναν άναμφισβήτητα πολιτικά προνόμοια καί οίκονομικά
όφέλη. Τά πλήρωναν όμως μέ άντάλλαγμα τήν τυφλή ύποταγή τους, τήν παρακολούθησί τους άπό τήν Ασφάλεια καί
τόν συνεχή φόβο.
Τό κοινό συμφέρον τής όλιγαρχίας
καί τής στρατιάς τών γραφειοκρατών,
πού οί πρώτοι διοικούσαν, ήταν νά δια
τηρήσουν τά προνόμιά τους, άλλά σ υγ
χρόνως νά απαλλαγούν άπό «τίς συνθή
κες άνασφάλειας, φόβου καί άπελπισίας»,
πού είχε άναφέρει ό Χρουστσώφ στήν
"Εκθεσί του. Αύτό ήταν τό κλειδί τής μεταρρυθμίσεως τού Χρουστσώφ, τής πεποιθήσεώς του, ότι τό καθεστώς θά μπο
ρούσε νά σταθεροποιηθή στίς βάσεις του
μέ τήν άπαλλαγή του άπό τήν κυριαρχία
τής σταλινικής άστυνομεύσεως καί μέ ένα
έλαστικώτερο πατερναλισμό. Σέ άναλογία,
μπορεί κανείς νά φαντασθή τόν Χρουσ
τσώφ, σάν ένα Λουδοβίκο — Φίλιππο τού

ρωσικού κομμουνισμού. "Οπως ό άστός
βασιλεύς, έτσι καί αύτός ό τσάρος τής
γραφειοκρατίας έπρεπε νά μάχεται σέ δυό
μέτωπα: έναντίον αύτών πού τόν κατη
γορούσαν ότι ύπέσκαπτε τό νόμιμο κα
θεστώς καί έναντίον έκείνων πού ό φιλε
λευθερισμός του σήμαινε μιά νέα άρχή.
Κάτω άπό αύτό τό πρίσμα, ή Ενέρ
γεια τού Χρουστσώφ μπορεί νά θεωρηθή
θετική. Πέτυχε τόν σκοπό του, πού ήταν
νά έξασφαλίση μέ σχετική όμαλότητα, τήν
μεταπήδησι άπό τόν τρομοκρατικό όλοκληρωτισμό σέ μιά έλαστικώτερη άπολυταρχία καί νά διατηρηθή βασικά ή δικτα
τορία τοΰ Κόμματος, χωρίς όμως τήν ένοχλητική κηδεμονία τής ’Αστυνομίας. Σέ
όλο τό διάστημα τής διακυβερνήσεώς του
καί μετά άπό αύτόν, τό σοβιετικό καθε
στώς παρέμεινε όλοκληρωτικό, άντιφιλελεύθερο, άντιδημοκρατικό, καταπιεστικό
καί άμείλικτο σέ κάθε κίνησι άντιδράσεως.
’Από αύτής τής πλευράς, ό «μπρεζνιεβισμός» άντιπροσωπεύει ένα βήμα πρός τά
πίσω. Ή καταπίεσις όμως καί οί αύθαιρεσίες έπαψαν νά είναι άπεριόριστες. Τό σύ
στημα κτυπά άκόμη σκληρά (όχι όμως
όπως τήν έποχή τού Στάλιν) τούς άντιφρονοΰντες, άλλά άπαλλάσσει τούς νομιμόφρονες καί περιποιείται αύτούς, πού
ύπακούουν τυφλά, χωρίς ποτέ νά διαμαρτύρωνται. Μέ τά κριτήρια τής Δύσεως είναι πολύ λίγο γιά τούς Σοβιετι
κούς όμως καί ειδικά γιά τήν «άστικοποιημένη» γραφειοκρατία είναι μιά πρό
οδος.
‘Ο άπολογισμός τής άποσταλινοποιήσεως, πού προκάλεσε ό Χρουστσώφ,
φαίνεται άκόμη περισσότερο άβέβαιος
στίς Λαϊκές Δημοκρατίες. ‘Η άποκάλυψις
τών έγκλημάτων τού Στάλιν, κλόνισαν
τά κομμουνιστικά καθεστώτα στήν Πο
λωνία καί στήν Ούγγαρία τό 1956 καί
έπειτα άπό δώδεκα χρόνια, ή άργοπορημένη κάπως άποσταλινοποίησις τής
Τσεχοσλοβακίας, όδήγησε στά γνωστά
γεγονότα.

Ό Χρουστσώφ, τό 1956, παραδέ
χθηκε τήν δυνατότητα ύπάρξεως πολλών
σοσιαλιστικών κινήσεων τής σοβιετικής,
τής γιουγκοσλαβικής καί ίσως τής κινε
ζικής. Είκοσι χρόνια άργότερα, ύπήρχαν
τόσα είδη κομμουνισμού, όσα καί χώρες
μέ κομμουνιστικά κόμματα. Αύτό όμως
δέν έμπόδισε τήν Σοβιετική "Ενωσι, νά
σταθεροποιήση τήν θέσι της ώς δεύτερης
στρατιωτικής καί βιομηχανικής δυνάμεως
τού κόσμου. Αύτή όμως ή δύναμίς της,
δέν μπόρεσε νά πνίξη τήν φωνή τής συνειδήσεως, πού είχε διαπεράσει τό τείχος
τού καθεστώτος, γιά νά διακηρύξη τήν
«αλήθεια» χάρις στήν μυστική "Εκθεσι
τού Νικήτα Χρουστσώφ. Στό 20ό Συνέ
δριο άναφέρθηκαν οί Γάλλοι κομμουνισταί, όταν κατήγγειλαν μέ είκοσι χρόνια
καθυστέρησι — τίς προκατασκευασμένες
δίκες καί τά στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων στήν Σοβιετική "Ενωσι. Οί
μορφές τού Στάλιν καί τού κατηγόρου
του κυριαρχούσαν άκόμη στό Κρεμλΐνο,
τήν στιγμή πού ό Μπρέζνιεφ ύποδεχότσν
στις 24 Φεβρουάριου 1976, τούς άντιπροσώπους πού είχαν έλθει γιά νά παρευρεθούν στό 25ο Συνέδριο τού Σοβιετικού
Κομμουνιστικού Κόμματος.
FRANCOIS FEJTO
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Από τά πανάρχαια χρόνια οί οργανωμένες κοινωνίες προσπάθησαν νά καταπολε
μήσουν τό έγκλημα. Στήν προσπάθειά τους αυτή προσέφυγαν εις διάφορα μέσα, τά
όποια τά τελευταία χρόνια έχουν γίνει ολόκληρη επιστήμη. Αυτή η πάλη τού αν
θρώπου εναντίον τού έγκλήματος περιγράφεται στό άρθρο πού άκολουθεϊ.
ΑΠΟΤΕ ένας Σερίφη; τής Νέας
Αγγλίας έπιασε τό χέρι ενός κρα
τουμένου καί ήταν έτοιμος νά τοΟ
πάρη τά δακτυλικά του αποτυπώματα, ό
ταν άνεκάλυψε κρυμμένο στήν παλάμη
τοΰ υπόπτου ένα χαρτονόμισμα τών 100
δολλαρίων. «Τά χρήματα αυτά είναι δικά
σου, είπε ό κρατούμενος, εάν δέν μοϋ πάρης τά άποτυπώματά μου». Ο κρατούμε
νος πού έμοιαζε μέ απλοϊκό φτωχό αγρό
τη, είχε αυλληφθή για μια ασήμαντη πα
ράβαση "Οταν όμως τά άποτυπώματά του
εξετάστηκαν άπό τούς ειδικούς τού Έφ Μπί - Ά ϊ. άπεδκίχθη πώς έπρόκειτο,
γιά ένα πολύ έπικίνδυνο καί άδίστακτο
κακοποιό. Ο φιλύποπτος Σερίφης δέν
ελευθέρωσε τόν '«πτωχό αγρότη», άλλά
γιά κάθε ενδεχόμενο τόν έκράτησε, μέ
χρι να έλθη ή άπάντησι άπό τήν Ομο
σπονδιακή Αστυνομία. Σέ λίγες μέσα
ώρες πήρε άπό τήν Ούάσιγκτων ένα τη
λεγράφημα. τό όποιο τόν πληροφορούσε
ότι ό «καλοκάγαθος έπαρχιώτης» είχε
ληστεύσει μια Τράπεζα καί άφού έσκότωσε τόν νυχτοφύλακα πήρε 672.000
δολλάρια. Κατεζητεϊτο δέ άπό τήν 'Αστυ
νομία τής Καλλιφορνία,.
Τό περιστατικό αυτό, είναι ένα άπό τις
πολλές χιλιάδε- έγκλήματα τά όποια
εξιχνιάζονται ιο τις Αστυνομίες όλου
τού κόσμου, μέ τή χρησιμοποίησι καί
επιστημονική διερεύνησι τών δακτυλικών
άποτυπωμάτων Αλλά, πώς άνεκαλύφθη
καί διά μέσου τών αιώνων έξελίχΟηκε ή
μέθοδος αυτή, ώστε σήμερα νά άποτελή
τό άσφαλέστερο μέσο έξακριβώσεως τής
ταύτότητος τού ανθρώπου.
Από τά πανάρχαια ακόμα χρόνια οί
οργανωμένες κοινωνίες, στήν προσπάθειά
τους νά προφυλάσσωνται άπό τούς εγ
κληματίες, πού απειλούσαν τή ζωή καί
τήν περιουσία τών μελών τους έπαιρναν
διάφορα μέτρα μεταξιϊ τών όποιων συνηΟέστερο ήταν ή εξωτερική έπισήμανσι τών
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αντικοινωνικών στοιχείων. "Ετσι π.χ.
στήν αρχαία Ελλάδα οί κακούργοι καί οί
δραπέτες δοΰλοϊ έστιγματίζοντο, «έσημαδεύοντο» ώστε νά είναι καί άπό μακρυά
ορατοί.
Ό στιγματισμός γινόταν μέ πυρακτω
μένο σίδερο στό πρόσωπο συνήθως, τοΰ
έγκληματία. Οί «σημαδεμένοι» κακοποιοί
έλέγοντο στιγματίαι. στιγματηφόροι, στίγωνες. έστιγμένοι καί έστιγματισμένοι.
Τό όργανο μέ τό όποιο έστιγματίζοντο,
όνομάζετο στιγεύς.
Καί οί Ρωμαίοι έστιγον τό πρόσωπο
τών κακούργων, όπως καί οί αρχαίοι 'Ιά
πωνες, κατά τόν Δ' μ.Χ. αιώνα καί οί ’Ιν
δοί.
Περισσότερο «άπάνθρωποι» στό ση
μείο αύτό ήταν τό Χριστιανικό Βυζάντιο,
όπου οί νόμοι προέβλεπαν καί σωματικό
άκρωτηριασμό. Οί κλέφτες όταν ήταν υπό
τροποι, όπως καί οί ζωοκλέπτες έχειροκοπούντο. « Ό κλέπτων ζώα, άλογα, μου
λάρια, νά κόπτωνται τά χέρια του», δια
βάζουμε στήν Έξάβιβλο τού Άρμενοπούλου. Μέ χειροκοπία έπίσης έτιμωρούντο οί τυμβωρύχοι, οί παραχαράκτες
καί όσοι άρπαζαν γυναίκες, παρά τή θέλησί τους.
Γιά άλλα αδικήματα όπως αιμομιξία
καί κιβδηλεία, ή ποινή ήταν τό κόψιμο
τών αύτιών. Μέ κόψιμο τής μύτης έτιμωροΰντο οί μοιχοί, οί βιαστές, οί δίγα
μοι κ.ά. «Εϊ τις βιάση κόρην παρθένον καί
φθείρει αυτήν, νά κόπτεται ή μύτη του»,
«Εϊ τις φθείρη κόρην πρό τής ήλικίας αύτής. τούτέστιν πρό τού νά φθάση τούς
δεκατρείς χρόνους νά κόπτεται ή μύτη
του».
Αλλά καί τό «βούλωμα» τών κακοποι
ών. ήταν άπό τίς πιό συχνές τιμωρίες.
Ηταν συνηθισμένο τό φαινόμενο νά βλέπη κανείς στους δρόμους τής Κων/πόλεως καί τών άλλων πόλεων «βουλλωμένους» πρώην ίεροσύλους, μοιχούς, κλέ-

______ ._____________________________
Αριατερα <) Άλφόνσος Μπερτιγιόν. Ά 
νεκάλυψε ττ/ι· ανθρωπομετρική μέθοδο
επίσημόνσεως τον άτάμον καί προσέφερε
μια μεγάλη υπηρεσία στήν επιστήμη, κατά
την προσπάθεια της στη δίωξι τον εγκλή
ματος. Κάτω: Ό Σερ Χένρν, που έτελειοποίησε τή δακτυλοσκοπία. Εις τήν απέ
ναντι σελίδα. Ά ρχιφ νλαξ τής Αιενθύνσεως
Έγκληματολογικώ ν 'Υπηρεσιών, κατά
τήν άναζήτησιν δακτυλικών αποτυπωμά
των εις τόν τόπον τελέσεως τοΰ έγκλή
ματος.

Γν,

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ
ψτες καί άλλους κακοποιούς.
Στή Γερμανία τού Μεσαίωνος. οι
κλέφτες έγνωρίζοντο άπό τό κόψιμο τών
αυτιών, οί ληστές άπό τή κομμένη μύτη,
οι έπίορκοι άπό τό ένα κομμένο δάχτυλο
τού χεριού καί οί προδότες τής πατρίδος
άπό τά δύο κομμένα δάχτυλα. Μέ τόν ίδιο
σχεδόν τρόπο έστίγοντο οί έγκληματίες
στή Μεσαιωνική Αγγλία καί στην Κίνα.
Στήν Αύστρία. κατά τά χρόνια τής Μα
ρίας τής Θηρεσίας έσημάδευαν μέ άνεξίτηλα γράμματα τά νώτα τού έγκληματία.
Μέ τά γράμματα αύτά, έδηλώνετο
τό έγκλημα καί ό τόπος τελέσεώς του
Στή Γαλλία έστιγαν τούς κακοποιούς μέ
γράμματα επίσης, μέ τά οποία ό καθένας
ήταν εύκολο νά γνωρίζη τό παρελθόν
τού έγκληματία. Στή Ρωσία, όσοι κατεδικάζοντο μέ καταναγκαστικά έργα στή
Σιβηρία έσημαδεύοντο μέ τά γράμματα
KAT(KATORGA).
Οί σωματικές ποινές καί οί στιγματισμοί πού προαναφέραμε καταργήθηκαν
όριστικώς κατά τή σύγχρονη έποχή.
γιατί κατά τή γνώμη διασήμων έγκληματολόγων, ή στίξι, πρός έξακρίβωσι τής
ταύτότητος τών έγκληματιών, άσκεΐ δυ
σμενή έπίδρασι καί παραλύει τις ψυχικές
καί ήθικές δυνάμεις τους, μέ τις όποιες
καί μέ τή βοήθεια τής καταλλήλου άγωγής, θά μπορούσαν, νά άποτοξινωθούν άπό
τό έγκλημα καί νά άποτελέσουν ύγιά μέ
λη τής άνθρωπίνης κοινωνίας.
'Αντί τού άκρωτηριαομού καί τού
«βουλλώματος» ή σύγχρονη έπιστήμη
έπενόησε άλλες μεθόδους, μέ τις όποιες
βεβαιούται ή ταυτότητα τών έγκλημα
τιών χωρίς νά προσβάλλεται κατά τόν πιό
βάναυσο καί άπάνθρωπο τρόπο ή προσω
πικότητά τους. Μιά άπό αύτές τις μεθό
δους, είναι ή λεγομένη περιγραφική, ή
όποια έπισημοποιήθη καί έτελειοποιήθη
άπό τόν πολύ Γάλλο Άλφόνσο Μπερτιγιόν (Bertillon) διευθυντή τής Υ πηρε
σίας Δικαστικής ταύτότητος στή Γαλλία.
Γεννημένος τό 1851 στή Γαλλική πρω
τεύουσα ό Μπερτιγιόν, ήταν γυιός για
τρού. Ώ ς μαθητής φαινόταν άμελής,
άπείθαρχος καί άβουλος. Πολλές φορές
τόν έδιωξαν άπό τά σχολεία πού φοιτούσε,
όπως καί άπό τις περισσότερες έργασίες,
γιατί ήταν άνίκανος γιά τή διεκπεραίωση
καί άπλών άκόμα υποχρεώσεων. "Οταν
ό νεαρός Μπερτιγιόν πήγε στό στρατό,
παρακολούθησε άναγκαστικά μερικά έσπερινά μαθήματα προχείρου ιατρικής.
Από τή στιγμή έκείνη ό άμελής, ό άβου
λος καί ό πάντα νωθρός Μπερτιγιόν,
έγινε στήν κυριολεξία άλλος άνθρωπος.
Έπιδόθηκε μέ άνεξήγητη μανία στή σπου
δή τής ιατρικής καί ιδιαίτερα στή μελέτη
τού άνθρωπίνου σκελετού, πάνω στον
οποίο έκανε σημαντικές μελέτες, χωρίς
όμως νά συγκινήση τούς «σοφούς» τής
έποχής του.
Τό 1879, όταν τελείωσε τή στρατιω
τική του θητεία κατώρθωσε νά διορισθή
συγγραφέας στή διεύθυνσι τής 'Αστυνο
μίας τών Παρισίων. Ή δουλειά του έκεϊ,
ήταν νά άντιγράφη σέ σχετικές καρτέλλες τά χαρακτηριστικά έκείνων πού συνελάμβανε ή 'Αστυνομία. Ά πό τή θέσι

αύτή ό Μπερτιγιόν παρετήρησε πόσο άνοργάνωτο καί έσφαλμένο ήταν τό σύ
στημα τής έπισημάνσεως καί άρχειοθετήσεως τών κακοποιών. Τά χαρακτηριστι
κά πού ό ίδιος συμπλήρωνε στήν κάρτα
ήταν τόσο γενικά καί άόριστα. ώστε νά
είναι σχεδόν παντελώς άδύνατον να διαπιστωθή έπί τή βάσει αύτών ή ταυτότητα
ένός έγκληματία. Έ τσι σκέφθηκε νά
έφαρμόση τις παρατηρήσεις πού είχε κά
νει στό στρατό. Σάν δόγμα του πίστευε,
ότι ώρισμένα μέρη τού άνθρωπίνου σώ
ματος μένουν άναλλοίωτα, άπό τής ήλικίας τών 20 μέχρι τών 60 χρόνων. Μέ
τήν πίστη αύτή, έκανε σχετικές παρατη
ρήσεις έπάνω στούς κακοποιούς πού συνελάμβανε ή Αστυνομία. "Οταν έκρινε
ότι τό σύστημά του είχε τελειοποιηθή.
παρουσιάστηκε στόν διευθυντή τής 'Α
στυνομίας. Εκείνος τόν άπέπεμψε, καί
τόν απείλησε μάλιστα, ότι έάν δέν κοί
ταζε τή δουλειά του κινδύνευε νά χάση
τή θέση του. Άπογοητεύθηκε ό Μπερτιγιόν, άλλά δέν έγκατέλειψε τό σκοπό του.
Τρία ολόκληρα χρόνια, πέρασε σκυμ
μένος στις καρτέλλες του καί ξενυχτούσε
στις άνθρωπομετρικές του παρατηρήσεις,
χωρίς βεβαίως τήν παραμικρή ένίσχυση
τής ’Υπηρεσίας του.
Ό τα ν τόν διευθυντή τής Παρισινής
Αστυνομίας, Ά ντριέ, άντεκατέστησε ό
Καμεκάς, ό Μπερτιγιόν παρουσιάστηκε
στόν νέο προϊστάμενό του καί τού ανέ
πτυξε τό σύστημά του. Δύσπιστος καί ό
νέος διευθυντής καί γιά νά τόν ξεφορτωθή
τού είπε: Έ χετε προθεσμία τριών μηνών
γιά νά έφαρμόσετε τό σύστημά σας. "Αν
στό διάστημα αύτό κατορθώσετε νά έξακριβώσετε τήν ταύτότητα καί ένός έστω
κακοποιού, θά συναντηθούμε καί πάλι.
"Αν όμως όχι, τότε σάς παρακαλώ νά έγκαταλείψετε τις έρευνες καί νά κοιτάξετε
τή δουλειά σας, γιά τήν οποία καί πλη
ροίνεσθε.

Χαρούμενος ό Μπερτιγιόν έφυγε άπό
τό γραφείο τού διευθυντού, άλλά καί ανή
συχος. έπειδή ή προθεσμία τών τριών μη
νών ήταν έξαιρετικά μικρή. Ηταν δύ
σκολο. άν όχι άδύνατο. νά συλληφθή μέσα
σέ τρεις μήνες ό ίδιος κακοποιός δύο φο
ρές. Δύο ολόκληρους μήνες ό άκούραστος
έρευνητής. περίμενε «κάτι» για νά άποδείξη τήν ορθότητα τής μεθόδου του.
Ηταν απελπισμένος όταν ένα άπόγευμα
τού παρουσίασαν κάποιον ύποπτο πού είχε
συλληφθή καί πού δήλωσε, ότι ονομά
ζεται Ντυπόν. Ο Μπερτιγιόν. πήρε μέ
προσοχή τά άνθρωπομετρικά στοιχεία
τού υπόπτου καί άρχισε νά τά άντιπαραβάλλη, μέ τό άρχειο πού είχε στή διάθεσι
του καί ποί) είχε σχηματίσει ό ίδιος. Κά
ποια στιγμή σταμάτησε στήν καρτέλλα.
ένός άλλου κακοποιού,πού είχε συλληφθή
πριν δύο μήνες καί πού άκουγε στό όνομα
Μαρτέν. Τα στοιχεία τού Ντυπόν ήταν
άκριβώς τά ίδια μέ τά στοιχεία τού Μαρ
τέν. Χωρίς νά μπορή νά κρατήση τή συγκίνησί του ό Μπερτιγιόν φώναξε: Κύριε
Ντυπόν. είσαι ό κύριος Μαρτέν. Βέβαια,
έχεις άρκετά παραμορφώσει τό πρόσωπό
σου, άλλά δέν μπόρεσες νά άλλάξης καί
τά μέτρα σου. Ο Μαρτέν άναγκάστηκε νά
όμολογήση τήν άλήθεια. Ό Μπερτιγιόν
είχε προσφέρει μιά μεγάλη ύπηρεσία στήν
έπιστήμη καί στήν δίωξι τού έγκλήματος.
Η μέθοδος τού Μπερτιγιόν ήταν γνω
στή καί έφηρμόζετο ακόμη καί στήν προχριστιανική Ελλάδα. Έ τσι π.χ. διαβά
ζουμε σέ ένταλμα συλλήψεως πού έξεδόθη στήν ’Αλεξάνδρεια τό 145 π.Χ. «ώς
έτών ιη μεγέθει μέσος, άγένειος, εύκνημος, κοιλογένειος. φακός παρά ρίνα
έξ άριστερών, ουλή ύπέρ χαλινόν έξ
άριστερών. έστιγμένος τόν δεξιόν καρ
πόν γράμμασι βαρβαρικοίς».
Σέ άλλο ένταλμα, ό διωκόμενος δραπέτης δούλος περιγράφεται «ώί μεγέθει
βραχύς, πλατύς άπό τών ώμων, κοτάκνη
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Αριστερά: Οί όνο IVest, πού τα ανθρωπομετρικά τους στοιχεία και οι
φωτογραφίες σννέπιπταν, σαν νά ήσαν δίδυμοι άόελφοί. Τό μυστήριο
ελύθη μέ την παραβολή των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων. 'Επάνω.
Μερικοί από τους πιο γνωστούς τόπους δακτυλικών αποτυπωμάτων,
από τό αρχείο τής \ιευθννσεως Έγκληματολογικών ' Υπηοεσιών.

μος. χαροπός». ’Αλλά καί εκείνοι πού
υπέβαλλαν δηλώσεις ή μηνύσεις πρός τις
κρατικές αρχές, άνέφεραν μαζί μέ τό
όνομα καί τά χαρακτηριστικά τους. Με
ρικές τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρει ό κα
θηγητής κ. Γαρδίκας στην έγκληματολογία του, όπως π.Χ. «Άπολλωνίψ Κωμογραμματεί Θεαδελφείας παρά Πνεφερώτος τού Φανεμέως δημοσίου γεωργού έτών
ξγ ', μελάγχρως, στρογγυλοπροσώπου, ου
λή όφθαλμώ δεξιώ»· Σέ άλλο σημείο:
«Τανομιεύς ώς έτών λ', ούλή μηρώ δεξιώ
ούλή δακτύλιο μικρώ χειρός άριστεροίς».
Συχνή είναι ή περιγραφική έπισήμανσι
των συμβαλλομένων, κατά τή σύναψι
τών συμβολαίων. «Έδάνισεν Ερμιόνη
Εύδαίνονος ασιη ώς έτών ξζ . βεβλαμμένου τόν άριστερόν οφθαλμόν κ.λπ.». Σέ
παπύρους πού άνεκαλύφθησαν κατά τις
άνασκαφές στή χώρα τού Νείλου αναγρά
φεται: ώς έτών μ , μέσος μελίχρως, τέ
τανός, μακροπρόσωπος, εύθύρριν, ούλή
μετώπιο μέσω «ή ούλή άντικνημίω άριστερώ». «ούλή γονάτιρ δεξιώ». «ούλή καρπιδ
δεξιώ», «ευμεγέθης ούλή», «ούλή ρινί
μέση», «ούλή όφρύί άριστερά» κ.ο.κ.
Είπαμε όμως ότι έκεϊνος πού έσυστηματοποίησε τήν περιγραφική, ήταν ό Γάλ
λος Μπερτιγιόν, ό όποιος τή μέθοδό του
ώνόμασε portrait paree, δηλαδή εικόνα
διά λέξεων. Τό σύστημα τού Μπερτιγιόν στηρίζεται στόν προσδιορισμό τού
έγκληματία άπό τό μέγεθος, τό σχήμα,
τήν κλίση καί τή φορά όπως καί τό χρώμα
τών διαφόρων μελών τού σώματος. "Ετσι
π.χ. τό ύψος τού σώματος προσδιορίζει
διά τών έπιθέτων: λίαν βραχέος, βραχέος,
βραχέος πρός τό μέσον, μέσον, μέσον
πρός τόν ύψηλόν, υψηλού, λίαν ύψηλοΰ.
"Οσο γιά τό χρώμα τών τριχών τού κεφα
λιού διακρίνει δέκα τρεις διαφορετικές
άποχρώσεις καί ώς πρός τό χρώμα τής
ϊριδος τού ματιού έπτά. ’Αρκετά περίπλο
κη είναι ή περιγραφή τών διαφόρων με
ρών τού αυτιού, ώς πρός τό σχήμα, τό
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μέγεθος κάί τις ιδιορρυθμίες του. Η μέ
θοδος τού Μπερτιγιόν, έγινε δεκτή άπό
όλες σχεδόν τις Αστυνομίες τού κόσμου,
άλλά στήν πράξι δεν άπέδωσε τά άποτελέσματα πού άνεμένοντο, γιατί ό προσδιορι
σμός τών χαρακτηριστικών ένός άτόμου
είναι πολλές φορές έπισφαλής καί έξαρταται άπό τήν άντίληψι τού Αστυνομι
κού, ό όποιος έπισημαίνει τόν έγκλημα
τία. Δύσκολο είναι νά συμπέσουν άκριβώς οι γνώμες δύο άνθρώπων γιά λεπτο
μέρειες πού άναφέρονται π.χ. στό χρώμα
αύτιών καί τής μύτης κ.λπ.
Παρά τις άτέλειές της όμως ή περι
γραφική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε καί
χρησιμοποιείται άκόμα, γιά τήν άναζήτησι άγνώστων δραστών έγκλημάτων,
τών όποιων τά χαρακτηριστικά είδαν αύτόπτες μάρτυρες στόν τόπο τού έγκλήματός. η γιά τήν σύλληψι καταδιωκομένων
κακοποιών, τών όποιων τά χαρακτηρι
στικά γνωστοποιούνται στούς άστυνομικούς. Γιά τό λόγο αύτό οί έγκληματολογικές Υπηρεσίες όπως καί ή Ελληνική
συμπληρώνουν ειδικά δελτία, έπί τή βάσει
τών άτομικών χαρακτηριστικών κάθε έγ
κληματία. Γ ιά κάθε χαρακτηριστικό,
καταρτίζονται άντίστοιχα, δελτία, τά
όποια καί ταξιθετοΰνται κατά κατηγορίες.
Ετσι π.χ. στήν κατηγορία οφθαλμού
χρώμα, περιλαμβάνονται δελτία γιά όλες
τις ύποδιαιρέσεις, δηλαδή γαλανό, στακτί άνοικτό, στακτί βαθύ, μαύρο, πράσινο,
κίτρινο, γκριζοπράσινο κ.λπ. Μέ τόν
τρόπο αύτό τό δελτίο «οφθαλμοί γαλανοί»
είναι καταχωρημένοι όλοι οί κακοποιοί
πού έχουν γαλανά μάτια. Η χρησιμό
τητα αύτού τού άρχείου είναι μεγάλη, για
τί, έάν οί καταδιωκτικές άρχές γνωρίζουν
δύο ή τρία χαρακτηριστικά κάποιου σε
σημασμένου κακοποιού, περιορίζουν σέ
λίγους έγκληματίες τόν κύκλο τής έρεύνης τους.
Τό περιγραφικό σύστημα βελτιώ
θηκε μέ τήν άνθρωπομετρία. Τό σύστημα

αύτό στηρίζεται στή μέτρησι και κατα
γραφή σέ ατομικά δελτία τών διαστάσεων
τών διαφόρων μελών, τού σώματος, δη
λαδή τού μήκους καί τού πλάτους τής
κεφαλής, τής άποστάσεως μεταξύ τών
ζυγωματικών όστών, τού ύψους τού δεξιού
αυτιού, τού μήκους τού άριστεροΰ αντι
βραχίου, τού μήκους τού άριστεροΰ μέ
σου δακτύλου, τού μήκους τού ώτίου τής
άριστεράς, τού μήκους τού άριστεροΰ
ποδιού, τού ύψους τού κορμού, τού όλου
άναστήματος καί τού μήκους τής όργυιάς
τών χεριών. Γ ιά τήν έφαρμογή τής άνθρωπομετρικής έπισημάνσεως ό Μπερτιγιόν
έχρησιμοποίησε καί μερικά όργανα δικής
του έμπνεύσεως, όπως τό κρανιόμετρο, εί
δος διαβήτου γιά τήν καταμέτρησι τών
διαστάσεων τής κεφαλής, τό διολισθαΐνον
μέτρον, γιά τήν καταμέτρησι τών μακρών
όστών, τό ώτόμετρο, τόν σκήμποδα γιά
τήν μέτρησι τού κορμού καί τό κοινό μέ
τρο μήκους δύο μέτρων (δίμετρο). Μέ τις
μετρήσεις αυτές οί έγκληματίες άρχειοθετοΰνται σέ τρεις κατηγορίες, μέ πολυάριθ
μες άλλες ύποδιαιρέσεις.
Τό άνθρωπομετρικό σύστημα διευ
κόλυνε γιά πολλά χρόνια, τό έργο τών
Αστυνομικών ιδίως στήν άνακάλυψι ύποτρόπων έγκληματιών, γιατί έστηρίζετο
σέ έπιστημονικά δεδομένα καί ύπήρξε τό
τελειότερο τής έποχής.
Ό ίδιος ό Μπερτιγιόν, τό έφήρμοσε
σέ δεκάδες περιπτώσεις μέ άπόλυτη έπιτυχία. Μία άπό αύτές είναι άρκετά χαρακτη
ριστική. Στό Παρίσι έξηφανίσθη κτί
στης, όνόματι Ρολλέν. Οί άναζητήσεις τής
Αστυνομίας δέν είχαν κανένα αποτέλε
σμα, μέχρι τή στιγμή, πού άνεκαλύφθη
τό πτώμα κάποιου άγνώστου. Ή γυναίκα
τού Ρολλέν καί άρκετοί φίλοι του, παρά
τό γεγονός ότι τό πτώμα είχε άρκετά παραμορφωθή, άνεγνώρισαν τόν έξαφανισθέντα. Ό Μπερτιγιόν όμως είχε άντίθετη γνώμη. Έ τσ ι λίγο πριν ένταφιασθή
τό πτώμα έκανε τις σχετικές μετρήσεις
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Αριστερά.' Ό καθηγητής τής 'Ε γκλημα
τολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ.
Κ. Γαρδίκας. Υ π ή ρ ξε ή «ψυχή» τής εισα
γω γής καί τής χρησι/ιοποιήσεως τής δα
κτυλοσκοπίας στην Ε λλάδα. 'Επάνω:
'Αστυνομικοί τής Διενθννσεως Έ γκληματολογικών Υπηρεσιώ ν επί «τό εργον».
καί άπό τό αρχείο του διεπίστωσε ότι ό
νεκρός ήταν ένας διαβόητος καταζητού
μενος έγκληματίας. Λίγες ήμέρες αργό
τερα άνευρέθη πράγματι ό Ρολλέν ζων
τανός, πού δήλωσε ότι έξαφανίστηκε μέ
μιά φίλη γιά νά γλυτώση «άπό τή μέγαιρα
γυναίκα του».
Ό μω ς καί τό νέο σύστημα άπεδείχθη
νά έχη σοβαρές ατέλειες, πράγμα πού
έμείωσε πολύ τήν άξια του καί τή δόξα
τού Μπερτιγιόν. Ά πεδείχθη δηλαδή,
ότι δέν μπορεί νά έχη έφαρμογή προκειμένου γιά άνήλικους έγκληματίες, τών
όποιων τά μήκη τών όστών καί τού σώμα
τος μεταβάλλονται συνεχώς. Τά μήκη
τών όστών άλλάζουν έπίσης λόγω γήρα
τος καί λόγω διαφόρων παθήσεων. Κάτι
ακόμα πού έμείωσε τήν άξια τής άνθρωπομετρικής μεθόδου, ήταν ή διαπίστωση
ότι πολλά άτομα έχουν κατά προσέγγισι
τά ίδια μήκη όστών όπως καί ή δυσχέρεια
στήν άρχειοθέτησι καί ταξινόμησι τών
δελτίων. Μιά ύπόθεσι, πού απέδειξε πόσο
έπισφαλής ήταν ή μέθοδος τού Μπερτιγιόν, είναι έκείνη τού Will West. Τό 1903
ένας άνδρας μέ αυτό τό όνομα παραπέμφθηκε στό δικαστήριο τής Πολιτείας Κάνσας, άλλά άρνήθηκε, ότι είχε προηγου
μένως καταδικασθή γιά όποιοδήποτε άλλο
έγκλημα. Ό είσαγγελεύς όμως, πού πί
στευε μέ φανατισμό στήν άνθρωπομετρία, πήρε τά μέτρα τού Will West καί τά
συνέκρινε μέ τά μέτρα πού ύπήρχαν στό
φάκελλο κάποιου William West. Τά μέτρα
καί ή φωτογραφία έφαίνοντο ότι άνήκουν
στόν κατηγορούμενο. Ό τα ν όμως τό δικα
στήριο έξέτασε προσεκτικώτερα τά στοι
χεία τού William West, διεπίστωσε, ότι
έπρόκειτο περί άτόμου πού εύρίσκετο στή
φυλακή, όπου έξέτιε ποινή ισοβίου καθείρξεως γιά ύπόθεσι φόνου. Μετά άπ'
αύτό έξετάσθηκαν τά δακτυλικά άποτυπώματα τού Will West καί τού William
West καί άπεδείχθη ότι έπρόκειτο γιά δύο
διαφορετικά πρόσωπα. Ό Εισαγγελέας

τού Κάνσας έπλανήθη άπό τήν ομοιό
τητα μεταξύ τών δύο West, γιατί καί οί
φωτογραφίες καί τά άνθρωπομετρικά στοι
χεία, είχαν τήν όμοιότητα διδύμων άδελφών.
Παρά τό ότι όμως τό σύστημα τού
Μπερτιγιόν παρουσιάζει πολλά μειονε
κτήματα άποτελεϊ έν τούτοις πολύτιμο
βοηθό τών καταδιωκτικών αρχών, ιδί
ως, όταν συνδυάζεται με τή φωτογράφησι
τών κακοποιών καί κυρίως μέ τή λήψι
τών δακτυλικών αποτυπωμάτων πού απο
τελεί πλέον καί τόν πιό άσφαλή τρόπο
βεβαιώσεως τής ταυτότητος ένός άτόμου.
Έδώ πρέπει νά συμπληρώσουμε, ότι
ό Μπερτιγιόν είναι έπίσης έκείνος πού
έσυστηματοποίησε τή φωτογραφία, ώς
μέσον άναγνωρίσεως. Μάλιστα, γιά τό
σκοπό αύτό κατασκεύασε συσκευή, στήν
όποια τό φωτογραφικό μηχάνημα καί τό
έδώλιο τού φωτογραφουμένου νά είναι
παγίως καθηλωμένα καί ένωμένα. "Ετσι
ή φωτογράφησι γίνεται πάντοτε άπό τήν
ίδια άπόστασι καί στήν ίδια στάσι. Καί
ή φωτογραφική μέθοδος τού Μπερτιγιόν
έφαρμόστηκε άπό όλες τις 'Αστυνομίες
τής Δύσεως έτσι ώστε νά είναι δυνατή ή
σύγκριση τών φωτογραφιών κακοποιών
πού δροΰν σέ διάφορες χώρες.
Προηγουμένως όμως τονίσαμε, ότι
τό τελειότερο καί πιό άσφαλές σύστημα
έξακριβώσεως τής ταύτότητος elvat ή
δακτυλοσκοπία.
Ή ιστορία τών δακτυλικών άποτυπωμάτων αρχίζει άπό πολύ παληά, χίλια πε
ρίπου χρόνια, πριν άπό τή γέννηση τού
Χριστού. Στό Κινεζικό Δίκαιο τού Γιάγκ
Χή, πού έχει γραφή κατά τήν περίοδο
τής δυναστείας τών Τάνγκ (906 - 618 π.Χ.)
άναφέρεται ή χρήσις τών δακτυλικών
αποτυπωμάτων. Α ντί υπογραφής, έπάνω
σέ συμβόλαια, ή άλλα σπουδαία έγγρα
φα, έβαζαν τό δακτυλικό τους άποτύπωμα
ή καί όλόκληρη τήν παλάμη άφού προη
γουμένως τά βουτούσαν σέ άνάλογο χρώ

μα. Ά λλοτε τό άποτύπωμα τού δακτύλου
έτοποθετείτο μετά τήν ύπογραφή, ώς
σφραγίδα. Ά πό τούς Κινέζους συγγρα
φείς τή χρήσι τών δακτυλικών άποτυπωμάτων αναφέρει πρώτος ό αρχαιολόγος
Kia Kung Yen (650 μ.Χ.). Πολλά αποτυ
πώματα εύρέθησαν σέ πολλά έγγραφα
τών ιδίων περίπου χρόνων.
Σέ κάποια σύμβασι δανείου π.χ. τού
782 μ. X. πού έγινε μεταξύ ένός τοκογλύ
φου μοναχού καί ένός στρατιώτη μέ τόκο
10 % μηνιαίως, άναφέρεται στό τέλος τού
συμβολαίου : «Τό παρόν έγγραφον συμβόλαιον συνετάχθη πρός άποτροπήν πλά
νης καί άπάτης άμφότεροι οί συμβαλλό
μενοι, εύρόντες τούτο δίκαιον καί προσήκον, έπέθηκαν τά άποτυπώματα τών δα
κτύλων αύτών άντί υπογραφής».
Τό δακτυλικό άποτύπωμα. σκοπό είχε τήν
άπόδειξι τής ταυτότητος καί τήν άποφυγή τής πλαστοπροσωπείας, άν καί μερι
κοί ύπεστήριξαν, ότι άπέβλεπε σέ κάποια
μυστικοπαθή έπικοινωνία τού σώματος
τών συμβληθέντων μέ τό έγγραφο. Κατά
τις άνασκαφές σέ διάφορες άρχαϊες πό
λεις τής Κίνας, βρέθηκαν πολλά προϊστο
ρικά άγγεία, πού είχαν δακτυλικά άποτυ
πώματα, ιδίως τών δακτύλων τού άριστεριού χεριού. Τό δάκτυλο έτοποθετείτο ό
ταν ό πηλός ήταν άκόμα μαλακός. Μετά
τό ψήσιμο τού άγγείου έμενε αναλλοίωτο
τό άποτύπωμα. Στό μουσείο τού Σικάγου
φυλάσσεται πήλινη κινέζικη σφραγίδα
τού 200 π.Χ στήν όποια είναι χαραγμένο
κάποιο όνομα καί κάτω ένα δακτυλικό
άποτύπωμα. Είναι φανερό ότι ό κάτοχός
της τή χρησιμοποιούσε, γιά νά σφραγίζη διάφορα έγγραφα. Κατά τήν άποψι
πολλών ειδικών οί κινέζοι φαίνεται, ότι
έγνώριζαν τούς τύπους τών σχημάτων πού
διαμορφώνουν οί θηλοειδείς γραμμές
τών δακτύλων καί μάλιστα χρησιμοποι
ούσαν ειδικά γιά κάθε κατηγορία όνόματα.
Ά λλά καί στις άνασκαφές τής αρχαί
ας Βαβυλώνος άνεκαλύφθησαν πλάκες
άπό πηλό τών όποιων τό χαραγμένο κεί
μενο, άνεφέρετο σέ ιδιωτικές συμφωνίες.
Στό κάτω μέρος τού κειμένου, άντί γιά
ύπογραφή έχουν έναποτεθή δακτυλικά
άποτυπώματα τών συμβαλλομένων. Ή
Ρωμαϊκή Ιστορία άναφέρει περίπτωσι,
κατά τήν οποία άπεκαλύφθη ό δράστης
έγκλήματος. άπό τήν έξέτασι τών δακτυ
λικών αποτυπωμάτων.
Βρισκόμαστε στά μέσα περίπου τού
Ιου μ.Χ αιώνα, όταν στή Ρώμη θριάμβευε
ό περίφημος ρητοροδιδάσκαλος Μάρκος-Φάβριος Κουϊντιλιανός, ό διαπρε
πέστερος τών Ρωμαίων διδασκάλων τής
ρητορικής. Έ νας τυφλός νέος κατηγορήθηκε στό Ρωμαϊκό δικαστήριο, ότι δο
λοφόνησε μέ μαχαίρι τόν πατέρα του.
Οί άρχοντες τής περιοχής παρέπεμψαν
στό δικαστήριο τόν νεαρό τυφλό καί ή
ταν βέβαιοι γιά τήν ένοχή του, γιατί στόν
τοίχο, στήν έξοδο τού δωματίου βρέθη
καν αιματηρά άποτυπώματα. τά όποια όμως, όπως άπέδειξε ό Καντιλιανός δέν
άνήκαν στόν ύποπτο τυφλό, άλλά στόν
πραγματικό δολοφόνο, ό όποιος άφησε
έπίτηδες τά άποτυπώματα ώστε νά νομισθή, ότι προέρχονται άπό τόν τυφλό, ό
όποιος άκούμπησε στόν τοίχο ψάχνο
ντας νά εύρη τήν έξοδο.
Κάτι άλλο σημαντικό, πού ένισχύει
τήν πεποίθησι ότι πολλούς αιώνες πριν
έπίστευαν πώς τά δακτυλικά άποτυπώματα

459

άποόεικνύουν τήν ταυτότητα τοΟ ατόμου,
είναι καί ή μαρτυρία τού Αποστόλου
Παύλου ό όποιος στή 2α πρός Θεσσαλονικείς έπιστολή του βεβαιώνει ότι τήν επι
στολή αυτή τήν έγραψε μέ τό ίδιο του τό
χέρι καί ότι πρός πιστοποίησι τής γνη
σιότητάς της τήν έσφράγισε μέ τό δακτυ
λικό του αποτύπωμα.
"Ομως, ή έκμετάλλευσι τών δακτυλι
κών αποτυπωμάτων άπό τήν έπιστήμη γιά
τήν άνακάλυψι αγνώστων κακοποιών καί
γενικώς γιά τήν βεβαίωσι τής ταυτότητος
άρχισε πολύ άργότερα καί άφού προκλήθηκε μακροχρόνιο προπαρασκευαστικό
άς πούμε στάδιο. Στό στάδιο αύτό μπο
ρούμε νά έντάξουμε τις μελέτες τών Ιτα
λών Μαλπίγι καί Πούρκουζε. Ό πρώ
τος Marcello Malpighi (1628-1694) ήταν
καθηγητής τής ιατρικής στή Βολωνία,
στήν Πίζα, τή Μεσσήνη καί τή Ρώμη.
Τό έτος 1691 διορίστηκε πρώτος γιατρός
τού Πάπα Ίννοκεντίου τού ΙΒ . Μεταξύ
τών άλλων μελέτησε τήν μικροσκοπική
άνατομία τού δέρματος καί τις παρατη
ρήσεις του συμπεριέλαβε σέ περισπού
δαστη διατριβή, πού δημοσιεύθηκε τό
1686. Στό έργο αύτό ιδιαιτέρως έπεσήμανε τήν άπειρη ποικιλία καί τό άμετάβλητο τών θηλοειδών γραμμών τών δα
κτύλων Ο Πούρκουζε. καθηγητής τής
φυσιολογίας στό πανεπιστήμιο τού Μπρεσλάου. άσχολήθηκε καί αύτός άρκετά
χρόνια άργότερα μέ τά σχήματα καί τις
ιδιορρυθμίες τών θηλοειδών γραμμών.
Στή μελέτη του, πού δημοσίευσε τό 1823
καθώρισε έννέα τύπους σχημάτων, τούς
όποιους διαμορφώνουν οί θηλοειδείς
γραμμές τών δακτύλων. Αλλά, ή χρησιμοποίησι τής δακτυλοσκοπίας, όποιο γίνε
ται σχεδόν μέχρι σήμερον άπό τις Αστυ
νομίες αρχίζει άπό τόν Ά γγλο Γουλιέλμο Χέρσελ (1831-1907). Ό Χέρσελ. πού
υπηρετούσε ώς ύπάλληλος τής Αγγλι
κής διοικήσεως στις Βρεττανικές Ινδίες,
παρετήρησε τήν εύρύτατη χρήσι τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων άπό τούς εντο
πίους. Μετά άπό σχετικές μελέτες κατέ
ληξε τό 1858 στό συνταρακτικό συμπέ
ρασμα, ότι κάθε άτομο έχει τά δικά του
δακτυλικά άποτυπώματα. Καί κάτι άκόμυ. Ό τι είναι άνόμοια μεταξύ τους τά
άποτυπώματα τών διαφόρων δακτύλων
τού ίδιου άνθρώπου !
Μετά άπό τήν άνακάλυψι αύτή, σκέφθηκε νά χρησιμοποιήση δοκιμαστικώς
τή δακτυλοσκοπία στις φυλακές γιά νά
καθορίζη τήν ταυτότητα τών φυλακισμέ
νων. Ά πό τις χιλιάδες τών άποτυπωμά
των, πού συνεκέντρωσε. έπιβεβαίωσε καί
στήν πράξι τούς ισχυρισμούς του. Έ τσι,
τό 1877. πρόπινε στις άρμόδιες δικαστι
κές άρχές τήν εισαγωγή τής δακτυλοσκοπικής, γιά τήν έξακρίβωσι τής ταυτότητητος τών έγκληματιών, εις ολόκληρη
τήν επαρχία τής Βεγγάλης, χωρίς όμως
ή πρότασίς του νά γίνη δεκτή.
Τά άγγεία τής Ά πω Ανατολής, μέ τά
δακτυλικά άποτυπώματα. άπετέλεσαν κί
νητρο έρεύνης, γιά ένα άκόμα Ά γγλο,
καθηγητή τού Πανεπιστημίου τού Τόκιο,
τόν Φόλτς. Ό Φόλτς πρώτος ύπεστήριξε ότι οί άγνωστοι έγκληματίες μπορούν
νά άποκαλυφθούν άπό τά δακτυλικά άπο
τυπώματα. πού άθελά τους άφήνουν στόν
τόπο τού έγκλήματος.
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Στήν Εύρώπη, τήν άξια τών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων, άνεκάλυψε τυχαίως ό
καθηγητής τής κτηνιατρικής Γουίλχελμ
Έμπερτ Ό Έμπερτ. έρευνώντας τά βι
βλία στά όποια οί κτηνίατροι τής υπηρε
σίας καταχωρούσαν τις παρατηρήσεις
τους, είδε ότι είχαν άθελά τους άφήσει
αιματηρά τά δακτυλικά τους άποτυπώμα
τα, γιατί ή συμπλήρωσι γινόταν στά σφα
γεία τού Βερολίνου, όπου οί γιατροί πα
ραμελούσαν νά πλύνουν μέ επιμέλεια τά
χέρια τους. Ο παρατηρητικός Έμπερτ
διεπίστωσε, ότι κάθε κτηνίατρος είχε
διαφορετικά άποτυπώματα. Τήν άνακάλυψί του έσυστηματοποίησε μέ μεταγε
νέστερες παρατηρήσεις καί τό 1888, συ
νέστησε στό Πρωσσικό Υπουργείο τών
Εσωτερικών νά χρησιμοποιήση ή Α στυ
νομία τά άποτυπώματα, γιά τήν άνακάλυψι άγνώστων έγκληματιών.
•^Σταθμό στήν ιστορία τής δακτυλοσκόπίάς άπετέλεσαν οί μελέτες τού διασήμου Ά γγλου άνθρωπολόγου Φράνσις
Γκάλτον (1822-1911) στόν όποιο οφείλο
νται οί τρεις θεμελιώδεις άρχές επάνω
στις όποιες στηρίζεται ή σύγχρονη έπι
στήμη τής δακτυλοσκοπικής.
Σύμφωνα μέ τις άρχές αύτές. τις όποι
ες ό σοφός ερευνητής διετύπωσε τό 1892,
τά σχήματα πού δημιουργούν οί θηλο
ειδείς γραμμές στά δάκτυλα τών χεριών
μένουν άμετάβλητα ολόκληρη τή ζωή τού
άνθρώπου. διαφέρουν άπό άτόμου εις άτομον καί ότι τά άποτυπώματα, μπορούν
νά άποτυπωθοΰν στό χαρτί kui νά άρχειοθετηθούν έτσι ώστε ό ειδικός δακτυλοσκόπος. νά μπορή μέσα σέ μικρό χρονι
κό διάστημα νά άνακαλύπτη τήν ταυτό
τητα τού άτόμου, συγκρίνοντας τά άνακαλυφθέντα άποτυπώματα μέ έκεϊνα τού
αρχείου.
Τό σύστημα τού Γκάλτον έτελειοποίησε ό Σέρ Έδουάρδος Χένρυ. γενικός έπιθεωρητής τής Αστυνομίας τής Βεγγά
λης καί μετέπειτα άρχηγός τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας τού Λονδίνου. Τό
νέο σύστημα, γνωστό σήμερα ώς σύστη
μα Galton-Henry. εφαρμόζεται μόνον μέ
μικρές παραλλαγές, άπό όλο σχεδόν τά
κράτη τού κόσμου.
Τήν Σκώτλαντ Γυάρδ. πού ίδρυσε τό
πρώτο τμήμα δακτυλικών άποτυπωμάτων
καί άπό τού 1901 χρησιμοποιεί μόνον τήν
δακτυλοσκοπική. άκολούθησαν καί άλ
λες Αστυνομίες, όπως τής Αργεντινής,
τής Βουδαπέστης άπό τό 1902, τού Βερολί
νου άπό τό 1904, τής Βραζιλίας τής Χι
λής καί τής Ούρουγουάης άπό τό 1905
τής Βαυαρίας άπό τό 1911, τής Γαλλίας
άπό τό 1921 κ.ο.κ.
Τό σύστημα έγινε δεκτό καί άπό τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες τής Αμερικής.
Μάλιστα διαφημίστηκε κατά τόν καλύ
τερο τρόπο, όταν τό 1883, ό περίφημος
Αμερικανός εύθυμογράφος Μάρκ Τουαίν, στό βιβλίο του «Ή ζωή εις τόν Μισσισιπή» περιέγραψε τήν άνακάλυψι ένός
δολοφόνου άπό τό άποτύπωμα τού άντίχειρος τής δεξιάς. Πολλά χρόνια άργό
τερα τό δακτυλοσκοπικό σύστημα υιοθέ
τησε καί ό Αμερικανός Στρατός, στού
όποιου τά άρχεϊα εύρίσκονται σήμερα τά
άποτυπώματα 200 περίπου έκατομμυρίων
άτόμων.

Τό «μέγα έτος» τής λήψεως δακτυλι
κών άποτυπωμάτων στις Ηνωμένες Πολι
τείες, ήταν τό 1943, όταν 29 έκατομμύρια
άτομα έβαλαν τά χέρια τους επάνω στή
μελανωμένη πλάκα μέ ρυθμό 93.000 ήμερησίως.
Ά ς σημειωθή, ότι, όπως ύπολογίζεται. έάν τοποθετηθούν ή μία έπί τής άλ
λης οί καρτέλλες τών δακτυλικών άπο
τυπωμάτων τών άρχείων τού Έ φ- Μ πί-Ά ϊ
θά φθάσουν σέ ένα ύψος 100 φορές ι εγαλύτερο έκείνου τού«Έμπάϊρ Σταίητ Μπίλντινγκ» τού ύψηλοτέρου δηλαδή κτιρίου
τού κόσμου. Ά ς σημειαιθή τέλος, ότι σ'
ολόκληρη τήν Αμερική συλλαμβάνονται κατά μήνα, έπί τή βάσει τών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων, περισσότερα άπό
I 000 άτομα γιά διάφορα έγκλήματα
Στήν Ελλάδα τή δακτυλοσκοπία είσήγαγε σιωπηρώς τό 1912 ό άείμνηστος
καθηγητής τής Ιατροδικαστικής 1. Γεωργιάδης. Τά άποτυπώματα έλαμβάνοντο
στήν ίδια καρτέλλα, στήν όποια άνεγράφοντο τά στοιχεία τού σημαινομένου κατά
τό άνθρωπομετρικό σύστημα τού Μπερτιγιόν μαζύ μέ τήν περιγραφή καί τήν
φωτογραφία. Έπισήμως ή δακτυλοσκο
πία άνεγνωρίσθη τό 1919 μετά τήν ϊόρυσι γραφείου έγκληματολογικής σημάνσεως καί ιδίως τό 1928, όταν δημοσιεύ
θηκε σχετικός κανονισμός καί τήν διεύθυνσι τής Υπηρεσίας άνέλαβε άπό τό
1929 ό διαπρεπής καθηγητής τής Ε γκ λη 
ματολογίας καί Σωφρονιστικής κ. Κων)
νος Γαρδίκας. Αύτή είναι σέ γενικές γραμ
μές ή ιστορία μερικώς άπό τούς τρόπους
τούς όποιους έπενόησαν οί άνθρωποι
στήν προσπάθειά τους νά καταπολεμή
σουν τό έγκλημα καί νά έξουδετερόισουν
τόν έγκληματία.
Ή άνθρωπομετρία, ή περιγραφή, ή
φωτογραφία καί ή δακτυλοσκοπία άπε
τέλεσαν καί άποτελοΰν. ιδίως ή τελευταία,
ένα άκατανίκητο όπλο στά χέρια τής έπιστήμης. μέ τό όποιο, έκατομμύρια αντι
κοινωνικά στοιχεία σ ' ολόκληρο τόν
κόσμο, πιάνονται στήν παγίδα τού νόμου
καί πληρώνουν γιά τά έγκλήματά τους
άπό τά πιό άσήμαντα μέχρι τά πιό μεγάλα.
Τά δακτυλικά άποτυπώματα είναι,
μπορεί νά πή κανείς, ένα άπό τά ισχυρό
τερα φάρμακα μέ τά όποια ό ταραγμένος
κόσμος μας, έντοπίζει πολλά άπό τά σά
πια μέλη του καί προσπαθεί νά τά θεραπεύση. "Οσο γιά τό μεγαλείο, πού κρύβαν
αύτές οί τόσο «άσήμαντες» θηλοειδείς
γραμμές, πού όλοι έχουμε στά δάχτυλά
μας αύτό είναι άλλο πράγμα. Α ρκεί νά
σκεφθοΰμε ότε μέ δέκα, είκοσι άπλές
γραμμές, σχηματίζονται έκατομμύρια άπιθάνων σχημάτων, ώστε νά μή συμβή
ποτέ νά συμπέσουν τά άποτυπώματα δύο
άνθρώπων. άπό τότε πού έφαρμόσθηκε ή
δακτυλοσκοπία καί σέ άρχεϊα πού διαθέ
τουν έκατομμύρια σχετικών καρτών.
Ίσως είναι άνάγκγη έδώ νά διακόψουμε
καί τοποθετώντας στό μέτωπο τό δακτυ
λικό μας άποτύπωμα νά άναφωνήσουμε
μαζύ μέ τόν ψαλμωδό!
« Ώ ς έμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε...»
Σ. Α.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Η
ΑΜΕΣΟΣ
ΔΡΑΣΙΣ
ΕΙΣ
ΔΡΑΣΙΝ
Σημαντικώτερα
συμβατοί των μηνών
Ίανουαρίου-Φεβ/ρίου
Μαρτίου 1977
Συνελήφθη τήν 01.40' ώραν τής 5-1-77
κατόπιν καταδιώξεως ό ΜΠΕΝΕΤΗΣ
Σωτήριος τού Κυριάκου, έτών 18 όστις
ώδήγει τό κλαπέν ϋπ’ άριθ. ΒΜ 6858 ΙΧΕ
αϋτ-τον. Προσήχθη εις ΥΓΑ.
Συνελήφθη τήν 8-1-77 κατόπιν καταδιώξεως ό ΚΑΛΑΤΖΗΣ Στέφανος τού
Θεοδώρου έτών .76 διότι είχε διαπράξει
διαφόρους κλοπάς από διαμερίσματα καί
είχεν άψαιρέσει εικόνας άπό διαφόρους
Ιερούς Ναούς. Προσήχθη εις ΥΓΑ.
Συνελήφθησαν τήν 01.37' ώραν τής
8-1-77 κατόπιν καταδιώξεως οί DKOAAΞΙΔΗΣ Αναστάσιος τού Έμμαν. έτών 23
καί 2) ΓΥΡΤΑΚΟΣ Δημήτριος τού Α λε
ξάνδρου, έτών 22 διότι ώόήγουν τό ύπ'
άριθ. 435821 ΙΧΕ κλαπέν αύτ-τον. Προσήχθησαν εις ΥΓΑ.
Συνελήφθη έπ' αύτοφώρω τήν 03.30’
ώραν τής 10-1-77 ό ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α
ναστάσιος τού ’Ελευθερίου έτών 45 διότι
κατελήφθη νά άφαιρή διάφορα άντικείμενα άπό άνεγειρομένην οικοδομήν. Προσήχθη εις ΚΣΤ’ Α/Τ διά περαιτέρω.
Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω τήν
02.30’ ώραν τής 15-1-77 οι 1) ΝΤΟΡ1ΖΑΣ
Αθανάσιος, 2) ΝΑΓΟΣ Δημήτριος καί 3)
ΣΗΡΓΙΑΝΟΣ Σωτήριος, οϊτινες είχον
διαρρήξει άποθήκην ψιλικών έπί τής
οδού Πολυκλείτου 5. Προσήχθησαν εις

Α’ τμήμα διά τά περαιτέρω.
Συνελήφθησαν τήν 04.54’ ώραν τής
16-1-77 καί προσήχθησαν εις ΥΓΑ οί α)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος καί
2) ΨΙΛΛΑΣ Νικόλαος, διότι προοεπάθουν νά διαρρήξουν τό ύπ' άριθ. ΕΕ 2642
ΙΧΕ αύτ/τον.
Συνελήφθη τήν 04.30’ ώραν τής 171- 77 κατόπιν καταδιώξεως ό ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος τού Νικολάου, διό
τι ώδήγει τό κλαπέν ύπ’ άριθ. 292.856
ΙΧΕ αύτ-τον. Προσήχθη εις Ζ Α/Τ.
Συνελήφθη τήν 03.10 ώραν τής 19-1’’’’ κατόπιν καταδιώξεως ό ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Βασείλειος τού Χρήστου, όστις είχε διαρρήξει, διά θραύσεως τού ύαλοπίνακος τής
θύρας, τό κατάστημα γυναικείων ειδών
τής ΓΕΛΑΔΑ Βασιλικής. Ανδρομάχης
114. Προσήχθη εις ΥΓΑ διά τά περαιτέ
ρω.
Συνελήφθη τήν 22-1-77 κατόπιν κα
ταδιώξεως ό ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
έτών 25, διότι ώδήγει τό ύπ' άριθ. ΕΑ
9868 ΙΧΕ αύτ-τον. Προσήχθη εις Β ’ Πα
ράρτημα
Συνελήφθη τήν 05.45 ’ ώραν τής 1-2-77
καί προσήχθη εις Κ Ε Ά /Τ ό ΑΓΓΕΛΗΣ
Γεώργιος τού Νικολάου, έτών 27, διότι
άπεπειράθη νά άφαιρέση τήν τσάντα τής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνας
τού Νικολάου.
Συνελήφθησαν τήν 08.50 ώραν τής
6-2-77 κατόπιν καταδιώξεως οί I) ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος καί 2) ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Αθανάσιος, διότι έπέβαινον τού
κλαπέντος ύπ' άριθ. 49560 δικ. Μοτ-του
Συνελήφθη τήν 08.10’ ώραν τής 7-2-77
κατόπιν καταδιώξεως ό ΚΑΡΑΝΤ3ΝΗΣ
Ζαφείρης τού Εύθυμίου, διότι ώδήγει τό
ύπ’ άριθ. 403.444 ΙΧΕ κλαπέν αύτ-τον.
ΙΙροσήχθη εις ΥΓΑ
Συνελήφθη τήν 02.43 ’ ώραν τής 8-2-77
Kui προσήχθη εις ΥΓΑ ό ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
Παντελής τού Αντωνίου, διότι άπεπειράθη νά άφαιρέση τό ύπ' άριθ. ΒΖ 1870
ΙΧΕ αύτ-τον.
Συνελήφθησαν τήν 01.20 ώραν τής 132- 77 κατόπιν καταδιώξεως οί I) ΑΡΒΛΝΙΤΗΣ-ΚΑΝΕΠΕΑΣ Γεώργιος τού Δημητρίου, έτών 26, 2) ΓΑΖΟΥΛΕΑΣ Νικό
λαος τού Κυριάκου έτών 24, διότι ώδήγουν τό κλαπέν ύπ' άριθ. 48072 δικ. Μοττον. Προσήχθησαν εις ΙΑ’ Α/Τ.
Συνελήφθησαν τήν 23.15’ ώραν τής
15- 2-77 καί προσήχθησαν εις ΣΤ Α Γ
διά τά περαιτέρω οί 1) ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χα
ράλαμπος καί 2) ΣΚΑΝΔΑΛΗΡΟΣ Δημήτριος, οϊτινες ύπό τήν άπειλήν μαχαιρας άπέσπασαν χρήματα άπό ίεροδοιλους.
Συνελήφθησαν τήν 02.15’ ώραν τής
16- 2-77 κατόπιν άναζητήσεων καί προσήχθησαν εις ΛΔ’ Α/Τ διά τά περαιτέρω
οί 1) ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Θεόδωρος. 2) ΒΑΣΓ
ΛΑΚΟΣ Γεώργιος καί 3) ΜΥΛΟΘΡΗΣ
Απόστολος διότι έπέβαινον τρικ, μοττου έμφόρτου οικοδομικών ύλικών προ
φανώς κλοπιμαίων έξ οικοδομών.
Συνελήφθη τήν 01.15’ ώραν τής 20-277 κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη
εις ΙΖ ’ Α/Τ ό ΖΕΡΙΤΗΣ Νικόλαος τού
Γεωργίου, διότι ώδήγει τήν ύπ' άριθ. ΒΧ

77 δικ. Μοτ-τα τήν όποιαν είχε άφαιρέσει
μεθ ετέρων δύο άτόμων διαφυγόντων τήν
σύλληψιν.
Συνελήφθη τήν 00.20 ’ ώραν τής 24-277 κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη
εις ΥΓΑ. ό ΨΑΡΑΚΗΣ Ή λίας τού Κυ
ριάκου έτών 31, όστις έπέβαινε τού ύπ'
άριθ 17350 δικ. μοτ-του καί κατεζητεΐτο
ύπό τής Υ.Γ.Α.
Συνελήφθησαν τήν 23.45 ώραν τής
7-3-77 κατόπιν καταδιώξεως οί α) ΧΩΡΙΑΤΗΣ Ιωάννης καί β) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Αντώνιος, οϊτινες ώδήγουν τό κλαπέν
ύπ’ αριθ. 13284 δικ., μοτ-τον. Προσήχθηπαν εις ΥΓΑ.
Συνελήφθη τήν 03.15’ ώραν τής
9-3-77 κατόπιν καταδιώξεως ό έπικίνδυνος κακοποιός ΓΡΑΦΑΚΟΣ Μιχαήλ έτών
78, όστις ώδήγει τό ύπ' άριθ. 306-Ζ-2Ι74
ΙΧΕ κλαπέν αύτ/τον. Προσήχθη εις
3 ΓΑ.
11 ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗ
ΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝΜΑΡΤΙΟΝ 1977
α) Έκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας
εις τό τηλέφωνον «100» είς 28.756 περι
πτώσεις.
β) Μετέφερε είς Νοσοκομεία καί
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 870 αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε
βοήθειαν είς 705 παθόντας εις Τροχαία
άτυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 181 άτομα
όιατελούντα έν μέθη.
δ) Ένήργησε έλεγχον είς 56 Κέντρα
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν
τών άνηλίκων.
ε) "Εδωσε λύσιν είς 2896 έπεισόδια με
ταξύ ιδιωτών.
στ) Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιω
τών, είς 4620 περιπτώσεις.
ζ) Επελήφθη είς 2052 συγκρούσεις
μέ ύλικάς ζημίας.
η) Άνεύρε καί παρέδωσε είς τούς κα
τόχους των 112 κλαπέντα οχήματα.
θ) Δια τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν τών πολι
τών έκ θορύβων, άπηύθυνε 1636 συστάσει; καί εύρέθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν
νυ έπιδώση κλήσεις είς 314 παραβάτας.
I Ι11ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ Α
ΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗ
ΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ 1977.
11-1-1977, ΣΤ Γυμνάσιον Άρρένων
Αθηνών, Μαθηταί 150.
13-1-1977, 93ον Δημ. Σχολεϊον Α θη 
νών. Μαθηταί 100.
18-1-1977, 25ον Λύκειον Αθηνών,
Μαθηταί 150.
20-1-1977, Α’ Γυμνάσιον Θηλέων Καλ
λιθέας, Μαθηταί 150.
20-1-1977, Λύκειον ΔΟΥΚΑ, Μαθη
ταί 50.
22-1-1977, Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρ
νης. Μαθηταί 200.
241-1977 Α’ Γυμνάσιον Άρρένων 'Α
θηνών, Μαθηταί 150.
251-1977, Γυμνάσιον Άρρένων Δά
φνης, Μαθηταί 50.
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ΑΝΑΤΟΛΙΛΕΒΙΤΙΝ-ΚΡΑΙΝΠΦ
Ό μεγάλος
άγωνιστής τής έλευδερίας
Γέσσαρες φορές συνελήφθη, έδικάσθη καί ένεκλείσθη εις τάς φύλακας,
ή άπεστάλη είς στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Κάνει έντύπωσιν τό θάρ
ρος καί ή άφοβία του έμπρός εις τάς συνέπειας πού γνωρίζει πολύ κα
λά οτι θά άντιμετωπίση ώς άποτέλεσμα τής σθεναρας καί πεπαρρησιασμένης στάσεως του.
ό Ά ντρέ Μαρτέν — είναι ή ψυχική του
ΑΝΑΤΟΛΙ ΛΕΒΙΤΙΝ - Κράσνωφ,
δύναμις καί τό θάρρος του. Αύτός «έχει
είναι ρώσος λαϊκός θεολόγος καί
νικήσει τόν φόβον» ! "Ολως αύθορμήτως
συγγραιρεύς. Έγεννήθη τό 1916.
άναλαμβάνει τήν ύπεράσπισιν τών διωΈμεγάλωσε έπομένως καί έμορφώθη είς
κομένων φίλων του, χωρίς νά αύταπατάμίαν κοινωνίαν πού έκυριαρχεΐτο άποται ότι αί ένέργειαί του καί τά γραφόμενά
λύτως άπό τήν ιδεολογίαν τού κομμουνι
του θά μείνουν άνευ συνεπειών».
σμού. Η ψυχή του όμως δέν ίκανοποιήθη.
Μετά τήν τρίτην σύλληψίν του, τήν
'Αναζητητής τού απολύτου, εύρήκε τόν
19ην Σεπτεμβρίου 1969, οί φίλοι του ένήρΘεόν, καί, ώς άλλος Παύλος μετά τήν Δα
γησαν υπέρ αύτού καί άπηυθύνθησαν πρός
μασκόν, τού έμεινε απολύτως άφωσιωτόν Πατριάρχην Άθηναγόραν, τόν Πά
μένος καί πιστός : Καί συγχρόνως αγω
παν Παύλον ΣΤ’, τό Παγκόσμιον Συμ
νιστής...
βούλων τών Εκκλησιών καί τόν Ο.Η.Ε.
'Ο Λεβίτιν είναι συγγραφεύς μέ τάΔέν γνωρίζομεν άν ή άπελευθέρωσίς του,
λαντον. Τήν ικανότητά του αύτήν τήν
πρός τό τέλος τού 1970, ύπήρξεν άποτέ
χρησιμοποιεί άποκλειστικώς καί μόνον
λεσμα τών ένεργειών αύτών, δεδομένου
πρός ύπεράσπισιν τής χριστιανικής του
ότι ή Σοβιετική ήγεσία ύπολογίζει πολύ
πίστεως καί τών άνθρώπων πού υποφέρουν
είς τήν ιδέαν πού σχηματίζουν είς τό έξωδιά τήν πίστιν αύτήν. Έ τσι έχομεν άπό
τερικόν περί τής θέσεως τής Θρησκείας
τόν κάλαμόν του δύο νευρώδη έργα ύπεείς τήν Ρωσίαν καί λαμβάνει κάθε μέτρον
ρασπίσεως δύο χριστιανών άγωνιστών,
διά νά μή γνωσθή είς τούς ξένους ή άντια) τού Μπόρις Ταλάντωφ (τό έργον έπιθρησκευτική έκστρατεία πού διεξάγεται
γράφεται «Τό δράμα τής Βιάτκα») καί β)
λυσσωδώς είς τό έσωτερικόν τής χώρας.
τού Βλαδιμήρου Μπουκόφσκυ («Ούτε μέ
Πάντως ό Λεβίτιν, λόγιρ τής συνεχιτό ξίφος ούτε μέ τήν λόγχην»). Έχομεν
σθείσης δράσεώς του, δέν έξέφυγε καί πά
άκόμη μίαν αύτοβιογραφίαν του μέ τόν
λιν άπό τά χέρια τής άστυνομίας. Συνε
τίτλον: « Ή έπιστροφή μου άπό τά Στα
λήφθη διά τετάρτην φοράν τήν 9ην Μαίου
λινικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως».
1971, έδικάσθη τήν Ι9ην τού αύτού μηνός
Διά τήν δράσιν του αύτήν ό Λεβίτιν
καί κατεδικάσθη είς 3 έτών καταναγκαέδιώχθη άπηνώς άπό τό καθεστώς. Τέσστικά έργα. Σώζεται μία ένδιαφέρουσα
σαρες φορές συνελήφθη, έδικάσθη καί
ένεκλείσθη είς τάς φυλακάς ή άπεστάλη
σύντομος περιγραφή τής δίκης αύτής,
τήν όποιαν καί μεταφέρομεν έδώ :
είς στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Μάς
κάμνει έντύπωσιν τό θάρρος καί ή άφο
Π ε ρ ιγ ρ α φ ή τ ή ς δίκης
βία του έμπρός είς τάς συνέπειας πού γνω
«Τήν 19ην Μαϊου 1971, τό δικαστήρίζει πολύ καλά ότι θά άντιμετωπίση ώς
ριον τής πόλεως τής Μόσχας, είς τό δι
άποτέλεσμα τής σθεναρός καί πεπαρρηκαστικόν κατάστημα τής περιοχής Λουσιασμένης στάσεώς του. «Αύτό πού κάμπλίν, ήσχολήθη μέ τήν ύπόθεσιν τού
μνει έντύπωσιν είς τόν άνθρωπον αύχριστιανού συγγραφέως Ά νατόλι Λεβί
τόν μέ τήν έπισφαλή υγείαν καί τήν
κακήν οικονομικήν κατάστασιν — γράφει
τιν — Κράσνωφ (άρθρα 190, 142 παρ. 2
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τού ποινικού κώδικος τής Σοβιετικής
Ένώσεως). Πρόεδρος: Μπουγκτάνωφ.
Είσαγγελεύς: Μπιριούκοβα. Ύ περάσπισις Ζαλέσκυ.
Έμπρός είς τό δικαστικόν κατάστη
μα έχουν συγκεντρωθή φίλοι καί συγγε
νείς τού Λεβίτιν. Μόνον είς τήν πενθεράν του καί τόν ’Ακαδημαϊκόν Ά ντρέϊ
Ζαχάρωφ έπετράπη νά είσέλθουν έντός
τής αιθούσης.
Τό κατηγορητήριον περιελάμβανε
πολλάς περικοπάς άπό τάς συγγραφάς τού
Λεβίτιν, αί όποΐαι έχαρακτηρίσθησαν ώς
συκοφαντικαί τού Σοβιετικού καθεστώ
τος. Ό συγγραφεύς κατηγορεϊτο ώσαύτως ότι «είχε προτρέψει πολλούς κληρι
κούς νά παραβούν τόν νόμον περί χωρι
σμού Εκκλησίας καί Κράτους» (άρθρ.
142 τού ποιν. Κώδικος). ’Επίσης ό Λεβί
τιν κατηγορεϊτο ότι κατά τά έτη 1968-69
είχεν υπογράψει μίαν σειράν άπό έκκλήσεις καί διαβήματα πρός διαφόρους διε
θνείς όργανισμούς καί ιδιαιτέρως τήν έπιστολήν πρός τό Συμβούλων τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος είς Βουδαπέστην
καί τό Μήνυμα πρόςτόν Ο.Η.Ε τόν Μάϊον
τού 1969.
Ο Λεβίτιν δέν παρεδέχθη τήν κατη
γορίαν καί έβεβαίωσε τό δικαστήρων ότι
τό έναντίον του κατηγορητήριον έθεμελιώθη είς αύθαίρετον έρμηνείαν (ορισμέ
νων περικοπών τών συγγραμάτων του. Ε
ξήγησε ότι τά βιβλία του περιεϊχον κρι
τικήν ώρισμένων γεγονότων καί όχι συ
κοφαντίας κατά τού καθεστώτος. ’Έκαμε
δέ γνωστόν είς τό δικαστήρων ότι ώρισμέναι περικοπαί πού άνεφέροντο είς τό
κατηγορητήριον ώς συκοφαντικοί κατά
τού καθεστώτος, δέν ήσαν παρά.,.περικοπαί έκ τής Αγίας Γραφής !
Η είσαγγελεύς κα Μπιριούκοβα, άφού έπανέλαβε τό κατηγορητήριον, έζήτησε τήν τιμωρίαν τού Λεβίτιν μέ τήν
ποινήν τών 3 έτών καταναγκαστικής έργασίας.
Ό δικηγόρος Ζαλέσκυ άφού άνήρεσε
σημεΐον πρός σημεΐον όλα τά έπιχειρήματα τού κατηγορητηρίου, έζήτησε άπό
τό δικαστήρων νά βγάλη τά συμπεράσματά του...

ας τοΟ Ιμόλενσκ (τομεύς VAO 100/7).
Πληροφορίαι φέρουν oil ήδη μετεφέρθη
άλλοΰ. Παραστάσεις καί ένέργειαι τών φί
λων του οΰδέν αποτέλεσμα έφερον. Τε
λευταίως διεδόθη ότι ή υγεία του έχει κλονισθή σοβαρώς καί ότι εϋρίσκεται έν κιν
δύνου
Εις τήν συνέχειαν παραθέτομεν τά χαρακτηριστικώτερα μέρη μιας έπιστολής
του πρός τόν Πάπαν Παύλον Σ Τ :
Άγιώτατε Πάτερ
... Ά πό άρκετοϋ ήδη χρόνου, οί κά
τοικοι τών χωρών τής Δύσεως δεικνύουν
ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν Ρωσικήν 'Εκ
κλησίαν, προσέχουν δέ καί τά ίδικά μου
άρθρα, τά όποια, υπό τό ψευδώνυμον
«Κράσνωφ», δημοσιεύω έπί θρησκευ
τικών θεμάτων.
Πάν ό,τι έδημοσιεύθη τόν τελευταΤον
καιρόν εις τήν Δύσιν σχετικώς μέ τήν
Ρωσικήν Εκκλησίαν, τόσον ύπό Ρωμαιο
καθολικών, όσον καί ύπό Ορθοδόξων
(κυρίως τής.διασποράς), δεικνύει βεβαίως
τό ένδιαφέρον όλων αυτών διά τήν 'Εκ
κλησίαν μας (καί τό όποιον δέν έξεφράσαμε ακόμη όσον πρέπει τήν εύγνωμοσύνην μας), άποκαλύπτει όμως συνάμα καί
πόσον λανθασμένην ιδέαν έχουν διά τήν
κατάστασιν τής 'Εκκλησίας εις τήν Σο
βιετικήν "Ενωσιν καί τήν νοοτροπίαν τού
σημερινού σοβιετικού άνθρώπου.
Ά ς θελήσουν λοιπόν νά άκούοουν
τήν φωνήν ένός άνθρώπου. ό όποιος δέν
είχε ποτέ άλλην φροντίδα άπό έκείνην

μέ έναν ξένον, καί ιδού ότι οί ξένοι μέ
προκαλούν εις συζήτησιν. Δέν ήμπορώ δυ
στυχώς νά άπευθυνθώ εις κανένα άπό
αυτούς. Μετά άπό πολλήν προσευχήν,
άπεφάσισα νά άπευθυνθώ πρός σάς, ένα
διακεκριμένον «ξένον»...
Πιστεύσατε ότι έκεϊνο πού μέ συνέχει
περισσότερον εις τήν ζωήν μου είναι τό
μέλλον τής πατρίδος μου καί τό μέλλον
τής 'Εκκλησίας μου. Τό νά υπηρετώ τήν
Εκκλησίαν μου μέ τήν συγγραφικήν μου
έργασίαν, άποτελεϊ τό νόημα όλης τής
ζωής μου. Τό νά μή σκέπτωμαι τήν ’Εκ
κλησίαν ίσοδυναμεϊ μέ τό νά μή αναπνέω.
Θά ομιλήσω λοιπόν τώρα διά τήν Ρωσι
κήν 'Εκκλησίαν. Νά ήτο δυνατόν νά γνω
ρίσουν όλοι οί άνθρωποι, άπό τό ένα άκρον τής γής εις τό άλλο, τήν ζωήν της
τήν βαθεϊαν, τήν ζωήν της τήν μυστικήν!
Τό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό ν κ α θ ε σ τ ώ ς
ά ν έ τ ρ ε ψ ε τ ή ν ε ι κ ό ν α τ ο ύ κόσμου

Εμείς, οί χριστιανοί τής ρωσικής
γής ζούμε εις μίαν κατάστασιν πού δια
φέρει ριζικώς άπό αυτήν τών άλλων χω
ρών. Ζούμε κάτω άπό ένα καθεστώς πού
έγκαθιδρύθη μετά τήν έπανάστασιν τού
'Οκτωβρίου καί ή όποια έδώ καί πενήντα
χρόνια έχει άνατρέψει τήν εικόνα τού
κόσμου ολοκλήρου.
Κατά τήν διάρκειαν τών έτών πού έπέρασαν άπό τήν έπανάστασιν τού 'Οκτω
βρίου ή παραδοσιακή θρησκευτικότης

εις τήν Ρωσίαν έγνώρισε πολλάς μεταλλαγάς. Ά πό τότε τρεις γενεαί διεδέχθησαν ή μία τήν άλλην.
Η γενεά «τών πάππων» μας, πού έζησε
κατά τήν έποχήν τής Έπαναστάσεως καί
ή όποια έκαμε τήν Έπανάστασιν, δέν
ήτο άσφαλώς άδιάφορος ώς πρός τήν
θρησκείαν. Οί πιό προοδευτικοί καί οί
πιό δυναμικοί άντιπρόσωποί της έμισοΰσαν μέ πάθος τήν 'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν
καί έθεωρούσαν αύτήν ώς τό πιό σταθερόν
οχυρόν τού τσαρικού καθεστώτος. Αυτό
τό μίσος κατά τής 'Εκκλησίας μεταβάλλετο πολλάκις εις άντιθρησκευτικόν φα
νατισμόν. Μία άπό τάς πιό φρικτάς άναμνήσεις τής παιδικής μου ήλικίας είναι
ή περίπτωσις τού παρεκκλησίου τής νή
σου Κρέστοβκα (πού σήμερα ονομάζεται
«νήσος τού Κιρώφ»), τό όποιον κατεστράφη αγρίως, αί δέ εικόνες —άφού
έτρυπήθησαν τά μάτια τών άγιων— έποδοπατήθησαν εις τό δάπεδον. Τήν έπο
χήν έκείνην δέν ήμποροΰσε νά έμφανισθή εις τόν δρόμον ένας ίερεύς. Έ γίνετο
άντικείμενον περιφρονήσεων καί χλευ
ασμών.
Κατά τόν τελευταϊον πόλεμον, ένας
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νομιά, πρωτότυπα καί αντίγραφα
τον 5ον και 4ον αιώνα π.Χ . που
ανάμεσα τους ξεχωρίζει ή Πηνελό
πη τον Καλάμιδος, ώς και μία ' Αμαζών τον Φειδία, το σύμπλεγμα τής
αρπαγής τον Γανυμήδη άπό τό Αία
( έργο τον Λεωχάρονς), ό Άποξνόμενος τον Λυσίππου, ό Λισκοβόλος
τον Μνρωνος ( αντίγραφο), ή Κνιδία
’Αφροδίτη τον Πραξιτέλη ( αντίγρα
φο), ή Νιόβη, ένα άγαλ.μα αθλήτριας
κ.ά.
Τό μερίδιο τής Γερμανίας είναι
και αυτό αρκετά μεγάλο, και πλοντίσθηκε πολύ κατά την τιερίοδο τής
Κατοχής (1941-1944). ’Αναφέρου
με μερικά: τά αετώματα τον ναόν
τής ’Αφαίας στην Αίγινα, πολλά
αγάλματα, αγγεία κλπ. άπό τη Σά
μο, ό περίφημος «Κούρος» τον Μο
νάχον, που κοσμούν τό Μουσείο τον
Βερολίνου καί τή Γλυπτοθήκη τον
Μονάχον.

Στήν ’Αμερική
Ό άρχοιολογικός μας θησαυρός
δεν βρίσκεται μόνο στήν Ευρώπη.
Πολλά πολύτιμα αντικείμενα βρί
σκονται στο Μητροπολιτικό Μου
σείο τής Νέας Ύόρκης, δπως ό
«Κούρος» τής Ν. Ύόρκης (7ος αιώ
νας), ή κεφαλή τού 'Αρμοδίου (5ος
αίιόνας), χάλκινη προτομή, αντί
γραφο τού ' Ερμή ΙΊροπνλαίον ( έργο
τού \\λκαμένους, 5ος αιών), ή Σ τή
λη τού Μεγακλέονς (5ος αιώνας)
κ.ά. ’Επίσης στο Μουσείο τής Βοστώνης φιλοξενείται ένας ’Απόλλων
τού 8ον αιώνα π.Χ. μεγάλης αξίας
κ.ά.

Διασπορά
Ή διασπορά τής αρχαιολογικής
μας κληρονομιάς είναι μεγάλη καί
άν μπορούσε κάποτε νά συγκεντρωθή στή γενέτειρά της, θά γέμιζε αρ
κετά Μουσεία. Λεν υπάρχει άλλω
στε Μουσείο Ευρώπης ή τής ’Α με
ρικής που νά μήν έχη ελληνικές άρχαιότητες. Αέν θεωρείται άλλωστε
Μουσείο «περιωπής», άν δεν περιέχη, σέ αφθονία μάλιστα αυτό τό
είδος.
Δεν είναι εύκολο νά άναφέρη κα
νείς δλα τά Μουσεία στά όποια θά

δή κανείς νά εκτίθενται άγάλματα,
αγγεία κλπ. ’Απαριθμούμε μερικά:
Μουσείο Φλωρεντίας ( δπου υπάρχει
ό «Κούρος» τής Φλωρεντίας, τού
6ου αιώνα π. X., ή ’Αφροδίτη των
Μεδίκων (3ος αιώνας π.Χ .), Μου
σείο Νεάπολης (πλήθος αντιγρά
φων), Μουσείο Αατερανοϋ ( ανδριάν
τας Σοφοκλέονς 4ου αιώνα π.Χ .),
Μουσείο Θερμών ( ή Θνήσκουσα
Νιόβη, ’Απόλλων τού 5ου αιώνα
π.Χ .), Μουσείο Καπιτωλίου, Μου
σείο Κωνσταντινούπολης κ.ά.
Τά διαβήματα τών Κυβερνήσεων
γιά την επαναφορά τών «άπωλεοθέντιον θησαυρών» δεν πρόκειται νά
καρποφορήσουν. Μόνο μιά απόφαση
τού ΟΠ Ε μπορεί νά φέρη κάποιο
έιποτέλεσμα, δπως γίνεται γιά τό
εμπόριο τών ναρκωτικών ή τής
«λευκής σαρκός».
Πάντως τό πρόβλημα είναι δυσε
πίλυτο, γιατί οι άρχαιοκάπηλοι ανή
κουν σέ μεγάλες σπείρες, πού χρη
ματοδοτούνται άφθόνως άπό όργανώσεις εμπορίου αρχαιοτήτων.

Ή δράση
τών άρχαιοκαπήλων
Οι άρχαιοκάπηλοι ανήκουν σέ διε
θνείς σπείρες, οί όποιες αμείβουν
άδρώς τούς πράκτορές τους γιά νά
αρπάζουν ή καί νά αγοράζουν άκόμη
άπό ειδικούς εμπόρους αρχαιολογι
κά ευρήματα μεγάλης αξίας. Στή

χώρα μας ή αρχαιοκαπηλία διεξά
γεται σέ μεγάλη κλίμακα. Οί ξένοι
πράκτορες εμφανίζονται στή χώρα
μας σάν επιστήμονες ειδικοί, καθη
γητές, αρχαιολόγοι,
μελετητές,
ερευνητές καί επισκέπτονται τις πε
ριοχές πού τούς έχουν έπισημάνει
τά ντόπια όργανά τους π.χ. τόπους
δπου ή φύλαξη είναι πλημμελής καί
υπάρχουν ερείπια αρχαίων κτιαμά
των, παλιές εκκλησίες βυζαντινής
αξίας, μοναστήρια. ’Ακόμη επισκέ
πτονται τόπους, δπου δέν έχει αρχί
σει ή άρχαιολογική έρευνα. Σ ’ αυτό
επωφελούνται άπό τήν έλλ.ιπή φύλα
ξη τών αρχαιοτήτων μας, ιδίως ελ
λείψει άρκετού προσωπικού.
Μερικοί άπό αυτούς τούς άρχαιοκαπήλους εμφανίζονται καί ώς συλ
λέκτες. "Οταν έπισημάνουν τήν πε
ριοχή πού τούς ενδιαφέρει ή τήν εκ
κλησία ή τό μοναστήρι, ειδοποιούν
τούς εδώ πράκτορες τής σπείρας.
Τό πιο δύσκολ.ο σημείο άπό τις
«επιχειρήσεις» τους είναι ή φυγά
δευση από τήν 'Ελλάδα καί ή μετα
φορά στο εξωτερικό. ’Εκεί συνήθως
πιάνονται οί άρχαιοκάπηλοι. "Άν
δεν αυλληφθοϋν, τά κλοπιμαία παίρ
νουν τό δρόμο γιά τις διεθνείς άγορές. Καί φυσικά, ελάχιστα εξετά
ζεται άπό πού καί πώς προέρχονται
τά προσφερόμενα.
Γι’ αυτό καί τά ξένα Μουσεία κο
σμούνται άπό άξιόλογους άρχαιολογικούς θησαυρούς.
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ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΡΑΣΝΩΦ
άπό τούς έξαδέλφους μου. ό Γκώργιος
Ρωμανώφ. έθυσιάοθη διά τήν πατρίδα εις
τό μέτωπον τοΰ Ιμολένσκ. Πάντοτε προσηυχόμην δι' αυτόν. Έ ν τούτοις, άπό τήν
παιδικήν μας ήλικίαν, αί σχέσεις μας
έδηλητηριάζοντο έξ άφορμής τού μεγά
λου μίσους του πρός τήν Θρησκείαν καί
τών φοβερών άντιθρησκευτικών άσμάτων. τά όποια μέ πολλήν μανίαν έτραγουδούσε, ό’ιστε καί σήμερα όταν τά ένθυμούμαι τρέμω άπό τήν φρίκην. Ό έξάδελφός
μου δέν ήτο μία έξαίρεσις. ήτο ό τύπο; τοΰ
άγοριοΰ τής γενεάς του...
Ή δευτέρα γενεά, εις τήν όποιαν καί
έγώ άνήκω. αύτή «τών πατέρων», άντιμετωπίζει τήν θρησκείαν κατά τρόπον ολί
γον διαφορετικόν. Έ χομεν άνατραφή καί
έχομεν ζήσει εις μίαν έποχήν κατά τήν
όποιαν ή θρησκεία είχε καταφύγει ύπό
τήν γήν, σχεδόν όλοι οί ναοί είχαν κλεί
σει καί of ιερείς εύρίσκοντο εις τάς φυλακάς. Ή θρησκεία έπλήττετο μέ αύστηρά διοικητικά μέτρα Δέν ήμποροϋσε κα
νείς νά όμιλήση έλεύθερα περί αυτής
Ή θρησκεία σιγά-σιγά έβγαινε άπό τήν
ζωήν τού ρωσικού λαού Ό Φ. Ντοστογιέφσκυ έχει εισαγάγει εις τήν ρωσικήν
γλώσσαν ένα νέον ρήμα: «στουτσεβάτσια» πού σημαίνει, «έξαφανίζομαι χωρίς
νά τό άντιληφθή κανείς, διαλύομαι είς τό
μηδέν». Κατά τά πρό τού πολέμου χρό
νια. ή θρησκεία ολίγον κατ' ολίγον έξηφανίζετο άπό τά καταπιεσμένα πνεύματα
τών περισσοτέρων ρώσων καί προπαντός
άπό τήν τάξιν τών διανοουμένων. Έ χρειάσθη νά έλθη ό πόλεμος καί ή άπειλή
πρός τήν κινδυνεύουσαν πατρίδα διά νά
άντικρύσωμεν τό θαυμαστόν φαινόμενον
τής άναζωπυρήσεως τής θρησκευτικότητος είς τάς λαϊκός μάζας, άπόδειξις
τρανωτάτη ότι ή έξαφάνισις τής θρησκεί
ας δέν ήτο παρά φαινομενική καί ότι ή
θρησκευτικότης δέν έπαυσε νά ύπάρχη είς
τό βάθος τής ψυχής τού λαού. Εν τούτοις, ή παντελής έλλειψις θρησκευτικής
διαπαιδαγωγήσεως τού λαού δέν έμεινε
χωρίς συνεπείας. Ή δευτέρα μετά τήν
Έπανάστασιν γενεά ήτο έκεινη πού άγνοούσε, περισσότερον άπό κάθε άλλην, τά
τής θρησκείας. Δέν ήτο πλέον περιφρόνησις πρός τήν θρησκείαν. Ή το άδιαφορία, παντελής έλλειψις ένδιαφέροντος
δΓ αύτήν
Ή τρίτη μετά τήν Έπανάστασιν γε
νεά, δηλαδή ή σημερινή νεολαία, βλέπει
τήν θρησκείαν διαφορετικά. Είναι άγόρια
καί κορίτσια, τά όποια είς τό σύνολόν των
δέν έχουν έλθει καθόλου είς επαφήν μέ
θρησκευτικός ιδέας διότι έχουν λάβει άποκλειστικώς άθεϊστικήν μόρφωσιν. Ό σον
παράδοξον καί αν φανή. αύτή ή άγνοιά
των ή θρησκευτική δέν έχει μόνον τήν
άρνητικήν της όψιν. έχει καί ένα νόημα
θετικόν. Είναι ένα πλεονέκτημα τό ότι
ή σημερινή νεολαία δέν γνωρίζει τά μελα
νά σημεία πού παρουσίαζε ή Ρωσική Εκ
κλησία πρό τής Έπαναστάσεως καί τά
όποια είχαν προκαλέσει τότε τόσον μί
σος καί τόσην πικρίαν είς τά λαϊκά στρώ
ματα. Ή σημερινή νεολαία δέν γνωρίζει
τήν έποχήν κατά τήν όποιαν ή θρησκεία
ήτο ύποχρεωτική. κατά τήν όποιαν ή Ε κ 
κλησία έχρησίμευσε ώς στήριγμα τοΰ
Τσαρικού καθεστώτος. Δέν έγνώρισε πο
τέ τούς ιερείς εκείνους πού άποτελοΰσαν ιδιαιτέραν τάξιν, μέ δικαιώματα δια
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δοχής, γεγονός πού είχεν ώς άναπόφευκτον συνέπειαν νά γίνωνται κληρικοί άν
θρωποι χωρίς πραγματικήν κλίσιν, χωρίς
εσωτερικός πεποιθήσεις, άνθρωποι οκνη
ροί, άπλοι ύπάλληλοι, άσχολούμενοι μέ
τήν ίερωσύνην μέ άπάθειαν καί αδιαφο
ρίαν, θεωροΰντες τήν ίεράν ύπηρεσίαν
των ρουτίνα, διάκονοι τού Εύαγγελίου
«μισθωτοί». Ή σημερινή ρωσική νεολαία
είναι συχνά «ά-θρησκευτική», πολλές φο
ρές γεμάτη άπό άντιθρησκευτικάς προκα
ταλήψεις, όπως π.χ. ότι ή θρησκεία είναι
προϊόν τού σκοταδισμού καί τής άγνοιας.
Έ ν τούτοις άγνοεΐ καί δέν διακατέχεται
άπό τόν φανατισμόν τών «πάππων». Ό λα ι
ui προσπάθειαι τών άθέων προπαγανδιστών, τήν έποχήν τού Κρούστσεφ. να
άναζωπυρήσουν τά άντιθρησκευτικά αι
σθήματα τής νεολαίας άπέτυχαν. Δέν άρνοΰνται τώρα τήν δυνατότητα νά γνωρί
σουν τήν θρησκείαν καί νά λάβουν σοβαρώς ύπ" όψιν τήν ϋπαρξίν της. 'Αγνοούν
καί δέν διακατέχονται άπό τήν ψυχρόν
καί περιφρονητικήν άδιαφορίαν τών πα
τέρων των. ' Η στάσις άπέναντι τής θρη
σκείας τού μέσου άντιπροσωπευτικού
τύπου τής σημερινής νεολαίας είναι συγ
χρόνως στάσις περιφρονήσεως καί στά
σις προσοχής...

Ή ρωσική ν ε ο λ α ί α ε ί ν α ι α ν ήσ υχ ος

Ή ρωσική νεολαία σήμερα είναι μία
νεολαία άνήσυχος. Τήν χαρακτηρίζει ό
εσωτερικός άναβρασμός καί ή μετά πά
θους άναζήτησις. Έ νας, όλονέν αύξανόμενος, άριθμός άγοριών καί κοριτσιών
φαίνεται νά διακατέχεται άπό πραγματι
κόν ένθουσιασμόν διά τήν θρησκείαν.
Ήμπορούμε νά είπούμε, χωρίς ύπερβολήν.
ότι ό ένθουσιασμός των. είς δύναμιν kui
είς έντασιν. δέν είναι κατώτερος άπό έκεΐ
νον τών πρώτων χριστιανών Ό λονέν καί
συχνότερα, έδώ είς τήν Μόσχαν, τέκνα
φανατικών κομμουνιστών, ζητούν νά
βαπτισθοΰν. Έ χομεν άκόμη πολλάς περι
πτώσεις Ισραηλιτών πού έζήτησαν νά
βαπτισθοΰν. Ό τα ν βλέπη κανείς τούς νέ
ους αύτούς άνθρώπους. πού πλησιάζουν
τήν Εκκλησίαν, νά προέρχονται άπό πε
ριβάλλοντα όπου δέν έχουν τήν παραμι
κρόν ιδέαν περί θρησκείας, όταν βλέπη
τά άγόρια αύτά καί τα κορίτσια τών όποι
ων ή μεταστροφή είς τήν θρησκείαν προκαλεϊ σοβαρός οικογενειακός άναταραχάς, ένίοτε δέ καί βιαίας συγκρούσεις πού
φθάνουν μέχρι τελείας ρήξεως, δέν ήμπορεΐ νά μή ένθυμηθή τούς λόγους τού Εύ
αγγελίου: «Τό πνεύμα όπου θέλει πνεϊ.
καί τήν φωνήν αύτού άκούεις. άλλ' ούκ
οίδας πόθεν έρχεται καί πού ύπάγει ού
τως έστί πας ό γεννημένος έκ τού Πνεύ
ματος» (Ίωάν. 3. 8)
Ό λ ο ι γνωρίζουν ότι ή επίσημος Εκ
κλησία είς τήν Ρωσίαν δ έ ν ε ί ν α ι ι ε 
ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ή . Ή Ιεραρχία έφιστά
τήν προσοχήν είς τούς κληρικούς νά άπέχουν άπό κάθε προσπάθειαν εύαγγελισμού
τών άπιστων. Εάν, παρά ταύτα. ώρισμένοι
κληρικοί κάμνουν ιεραποστολικόν έργον
τό κάμνουν ύπό ίδιαν εύθύνην καί μέ προ
φανή κίνδυνον νά συλληφθοΰν. χωρίς νά
εύρίσκουν τήν έλαχίστην ένθάρρυνσιν
άπό μέρους τής Ιεραρχίας.
Είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις, ή
έπιστροφή είς τόν Χριστόν γίνεται αύθορμήτως. Ό ρόλος τών λαϊκών, είς τάς

ιιφιγονρεςν άπό τήν παγωμένη Ειβηρί
όπον και τά περισσότερα ψυχιατρικά άι ■
λα, δπον u νοσηλεύονται» οί αντίπαλοι τχ
καθεστώτος. 'Επάνω: Ίακοντοι κιτνηγ·
στά όαση τον ’Οζμιακόν, 650 χιλιό/ιετ,.
βορείως τον Γιακοντση, κάτω άπό το
'Αρκτικό Πολικό Κνκλο. Είς τήν άπένανι
σελίδα επάνω: 'Π αγορά τών Πιονιέρων
στο Καμπαρόφσκη. Δεξιά: Μιά παλιά
εκκλησία στο Γιακον τση. πού τελευταίως
εχει μετατροπή σε μονσείο. Παρά τις
διώξεις τον καθεστώτος εναντίον τής θρη
σκείας, οί Γώσοι παραμένονν οί πιο πιστοί
ίσως Χριστιανοί

περιπτώσεις αύτάς, είναι σημαντικώτατος.
Ή «ιεραποστολή τών λαϊκών», περί τής
όποιας γίνεται τόσος λόγος είς άρθρα καί
βιβλία είς τήν Δύσιν, άποτελεϊ, διά τήν
Ρωσίαν άπό χρόνια τώρα μίαν πραγματι
κότητα άπτην. Είς τάς περισσοτέρας τών
περιπτώσεων ό ρόλος τού ίερέως περιο
ρίζεται είς τήν τέλεσιν τού Μυστηρίου τού
Βαπτίσματος. Αί έπιστροφαί είς Χριστόν
καί ή κατήχησις γίνονται συνήθως άπό
πρόσωπα εκτός τού κλήρου καί πολλάκις
είς πείσμα τής στάσεως τού κλήρου.
Οί νέοι πού ευρίσκουν τόν δρόμον

ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΡΑΣΝΩΦ

γυναίκα, πολύ απλή, έδέχθη τήν έπίσκεψιν ενός νέου φυσικού-μηχανικού, γείτονός της, ό όποίος είχε τελειώσει τό Πολυτεχνείον, είχε πρό ολίγου χρόνου νυμφευθή καί έπερίμενε τέκνον.
« Μ π ο ρ ε ί τ ε νά μοΰ ο μ ιλ ή σ ετ ε
διά τον Θ ε ό ν ; »

προς τήν θρησκείαν τού Ιησού είναι συ
νήθως γεμάτοι άπό ζήλον. Μέ τήν σειράν
των, οδηγούν εις τόν Θεόν άλλα άγόptu καί κορίτσια συναδέλφους καί φίλους
των. Κάποτε συμβαίνει ένας μνηστευμένος νέος νά όδηγή εις τόν Χριστόν τήν
μνηστήν του. "Ετσι σχηματίζονται χρι
στιανικά! οίκογένειαι, άπό άνδρας καί
γυναίκας,οί όποιοι μόλις πρό ολίγου χρό
νου δέν έπίστευαν εις τόν Θεόν. Ως πα
ραδείγματα φέρω ώρισμένας συγκεκριμέ
νος περιπτώσεις έπιστροφής εις Χριστόν:
J. Πρό ολίγων ετών, μία γερόντισσα

«Γνωρίζω ότι είσθε πιστή, είπε πρός τήν
γυναίκα, ήμπορείτε νά μού ομιλήσετε διά
τόν Θεόν: Βλέπετε, ή φιλοσοφία τού δια
λεκτικού υλισμού δέν μέ ικανοποιεί ώς
φυσικόν έπιστήμονα. Θά ήθελα λοιπόν νά
γνωρίσω τήν άποψιν τών πιστών...»
—«Δέν είμαι καθόλου κατάλληλος»
άπήντησε ή γριά γυναίκα.
—«Είπατε αύτό πού ξεύρετε, μέ πάσαν
άπλότητα»..
Ό διάλογος μέ τήν γειτόνισσαν έξεκίνησε. Μετ' ολίγον ή γριά έγνώρισε εις
τόν μηχανικόν ένα χριστιανόν τού περιβάλλοντός της περισσότερον κατηρτισμένον εις τήν Θεολογίαν. Από τότε αί συ
ζητήσεις έπήραν τόνον πιό σοβαρόν καί
έγιναν πιό συστηματικοί.
Μετά δύο μήνας, ό νεαρός μηχανικός
είπε εις τήν γυναίκα του: «Ξεύρεις, ύστερα
άπό μακράς σκέψεις, άπεψάσισα νά βαπτισθώ».
Καί ή γυναίκα του άπήντησε «'Εδώ
καί όκτώ ήμέρες έβαπτίσθην καί έγώ κυί
έβάπτισα καί τό παιδί μας».
2.
Τήν ιδίαν έποχήν, ένας νέος
έτών, μέλος τής Κομσομόλ (Κομμουνι
στικής Νεολαίας), υιός πράκτορος τής
Μυστικής Αστυνομίας, είσήλθε κατά
τύχην εις ένα ναόν τής Μόσχας. Είδεν
έκεϊ πολλούς προσκυνητάς πού είχαν έλ
θει νά τιμήσουν τά λείψανα τού Αγίου

Αλεξίου, προστάτου τής Μόσχας. Ά πό
περιέργειαν, έπλησίασε καί αύτός. Πλη
σίον τών λειψάνων έστέκετο όρθιος ό
Αρχιμανδρίτης Ζωσιμάς ,ένας γέρων μέ
ασκητικήν μορφήν, ό όποιος τώρα έχει
άποθάνει. Ό ιερωμένος έκύτταξε κατάμα
τα τόν έφηβον καί τού είπε· «Δέν είσαι
βαπτισμένος;» «"Οχι ,δέν είμαι βαπτισμένος» άπήντησε ό νέος. «Τότε, πήγαινε εις
τήν συνοικίαν Π. εις τόν ιερέαν Η. καί θά
σέ βαπτίση».
Ό νέος έκαμε όπως τού υπέδειξε ό
σεβάσμιος^ 'Αρχιμανδρίτης. Έ πήγε εις
τόν ιερέα i . καί έβαπτίσθη. "Εκτοτε έγινε
όχι μόνον θερμός χριστιανός, αλλά καί
ιεραπόστολος...
3. Μετά άπό έπανειλημμένας συζητή
σεις μέ μίαν ήλικιωμένην γυναίκα, ράπτριαν τό έπάγγελμα, ένας νέος μογγολικής
καταγωγής έδέχθη τό βάπτισμα. Μετ’
ολίγον ένυμφεύθη μίαν Ρωσίδα, τήν όποια
ώδήγησεν εις τήν πίστιν. "Ηδη οί νέοι
αύτοί διάγουν ένα βίον ύποδειγματικώς
χριστιανικόν, κοινωνοΰν μίαν φοράν τόν
μήνα, πηγαίνουν τακτικώτατα εις τήν
Εκκλησίαν καί ένδιαφέρονται μεγάλως
διά τά θρησκευτικά θέματα.
4. Ό νεαρός Ε. υιός ένός διευθυντοΰ
έργοστασίου (ό πατέρας καί ό πάππος του
είναι φανατικοί κομμουνισταί) εύρήκε
τήν πίστιν εις ηλικίαν 16 έτών. Ή μετα
στροφή του είς τόν χριστιανισμόν έπροκάλεσε φοβεράν σύγκρουσιν μέ τούς οι
κείους του καί διά τούτο ήναγκάσθη νά
έγκαταλείψη τό σπίτι. Έ ν τούτοις, μετά
άπό ολίγον, ό Ε. ξαναγύρισε πλησίον τών
γονέων του. Αί σχέσεις του μέ τόν πατέρα
του έξωμαλύνθησαν, καίτοι ούδείς έκ τών
δύο έγκατέλειψε τάς πεποιθήσεις του. Τήν
περασμένην χρονιά ένυμφεύθη. Ή μνη
στή, ένα μήνα πρό τού γάμου, έδέχθη καί
έκείνη τό βάπτισμα.
5. Έ νας φίλος τού προαναφερθέντος
νέου, ό ίσραηλιτικής καταγωγής καί
φυσικός τό έπάγγελμα Λ., άνθρωπος μέ
περίεργον καί κριτικόν νοΰν, περιεπλανάτο άπό χρόνια άπό τήν μίαν ιδεολογίαν εις
τήν άλλην. Κατ’ άρχάς ένθουσιάστηκε
άπό τόν Φρόΰντ, κατόπιν έγινε θαυμαστής
τού Νίτσε καί τέλος έπεσαν είς τά χέρια
του τά συγγράμματα τού Μπερδιάγιεφ, ό
όποίος εις αυτήν τήν περίπτωσιν άπεδείχθη μέγας ιεραπόστολος... Από τά
έργα τού Μπερδιάγιεφ ό Λ., ώδηγήθη κατ'
εύθείαν εις τό Εύαγγέλιον. Υιός καί έγγονός κομμουνιστών ό Λ..διάγει τώρα ένα βί
ον άψόγως χριστιανικόν. Πρό τριών μη
νών έμνηστεύθη τήν κόρην φανατικών
κομμουνιστών, ή όποια όμως είχε δεχθή
τό βάπτισμα πρό δύο έτών, πρός μεγάλην
στενοχώριαν τών οικείων της...
6. Κάποιαν ήμέραν έπεσεν είς τά χέ
ρια τού φοιτητοΰ Α.. μία Καινή Διαθήκη.
Δέν τήν έδιάβασε, τήν έβαλε κυτά μέρος
καί τήν έλησμόνησε. "Ενα μήνα κατό
πιν, είς μίαν στιγμήν στενοχώριας, τήν
ήνοιξε κατά τύχην καί κατελήφθη άπό
θαυμασμόν. Έμελέτησε τά Εύαγγέλια άπό
τήν αρχήν ώς τό τέλος, άλλά δέν έπείσθη
ευθύς άμέσως. Μερικαί περικοπαί τού
18ήρεσαν, μέ άλλας όμως δέν ήτο σύμφω
νος. Ή πίστις του ήλθε ξαφνικά καθώς έδιάβαζε τό θαύμα τής Άναστάσεως τού
Λαζάρου. Ή περικοπή αυτή πού δι’ άλ
λους είναι «πέτρα σκανδάλου», δι' αύτόν
αντ,θέτως έγινε «πηγή ζωής» «Ξαφνικά,
έφερα πρό τών όφθαλμών μου τό θαύμα
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τό έθεώρησα άπολύτως πραγματικόν καί
έπίστευσα». Αυτά έλεγεν ό φοιτητής Α..
πού έγινε έν τφ μεταξύ ιατρός. Σήμερα
είναι ένας άνθρωπος βαθύτατα πιστός,
καθώς καί ή γυναίκα του, ή όποια προ
ερχόμενη άπό γονείς άθέους εύρήκε τήν
πίστιν της μετά μίαν έπίσκεψιν εις τό
μοναστήρι τού 'Αγίου Σέργιου.
7. Έμνημονεύσαμε παραπάνω τό Μπερδιάγεφ, τού όποιου τά συγγράμματα έκα
μαν έργον ιεραποστόλου. Εις τήν πεμίπτωσιν τού ζωγράφου Β... τό έργον αυτό
τό έκαμε ό Ντοστογιέφσκυ. Ύ πό τήν έπίδραοιν τού «Αδελφών Καραμαζώφ»,
ό ζωγράφος Β.. έδειξε ένδιαφέρον διά
τήν μοναστικήν ζωήν, έπεσκέφθη ένα
μοναστήρι καί τελικώς έδέχθη τό βάπτιομα. Σήμερα είναι ένας πιστός κα1' τά ζω
γραφικά του έργα μαρτυρούν τήν πίστιν
του αύτήν.
8. ’Εδώ καί ένάμισυ χρόνο, ό Ευγένιος
Κ... έδέχθη τό Μυστήριον τού Βαπτίσματος. Ό άνθρωπος αύτός ένδιεφέρετο ζωηρώς διά τά κοινωνικά θέματα. Συγχρόνως
ήσχολεΐτο καί μέ τήν φιλοσοφίαν.Έγραφε ποιήματα καί διηγήματα καλής ποιότητος. Ό τα ν μίαν ήμέραν τού έδωσα τό
Εύαγγέλιον, ή άντίδρασίς του μέ άναστάτωσε. 'Ιδού τί μοΰ είπε σχετικώς μέ τούς
Μακαρισμούς. «Είναι μία διακήρυξιςέξαιρετικής ώραιότητος! Αύτό πού κάμνει
έντύπωσιν είναι ή μέθοδος τής προπαγάν
δας. Ό λ α ι αί προστακτικοί έχουν τεθή
εις τήν άρχήν». Μετά τήν άντίδρασίν του
αύτήν δέν τού ξαναμίλησα διά τήν θρη
σκείαν. διότι τό έθεώρηοα τελείακ άνωφελές.
Ό Ιδιος όμως έπανήλθε εις τό θέμα.
Εις μίαν δύσκολον στιγμήν τής προσωπι
κής του ζωής, μού είπε: «Προσεπάθησα
νά προσευχηθώ. Νομίζω ότι τό έπέτυχα.
Αίσθάνθηκα πιό έλαφρός». Έπηκολούθησαν μερικοί μήνες έξαιρετικά πονεμένοι διά τόν Εύγένιον. Τόν έκλεισαν είς
ένα ψυχιατρικόν Νοσοκομεΐον δι’ έξετάσεις. Μετά άπό πολλά, διεπίστωσαν
ότι ήτο άπολύτως καλά διανοητικώς.
Ό τα ν έξήλθε τού Νοσοκομείου, μοΰ είπε:
«’Εκεί, προσηυχόμην δλον τόν καιρόν.
Καί τώρα θέλω νά βαπτισθώ, τό γρηγορώτερον». Σήμερα είναι ένας πιστός. Δέν
άπαρνήθηκε τήν πίστιν του ούτε είς τά
κρατητήρια τής Μυστικής Αστυνομίας
ούτε έμπρός είς τό δικαστήριον.
Μετά τούς νέους πού άναφέραμε πιό
πάνω, πρέπει νά μνημονεύσουμε καί τά
πρόσωπα έκεΐνα τά πιό ήλικιωμένα, τά ό
ποια, κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων
έτών, εύρήκαν τόν δρόμον πρός τήν ’Εκ
κλησίαν, άφού έπέρασαν άπό φυλακάς
καί στρατόπεδα συγκεντρώσεως. ’Εκεί,
έν μέσω θλίψεων καί δοκιμασιών, έκέρδισαν τόν άνεκτίμητον θησαυρόν τής
πίστεως. Θά μνημονεύσω μόνον τόν φίλον
μου Βαντίμ Μιχαήλοβιτς Καβρώφ. τού
όποιου ή αύτοβιογραφία, «Σκέψεις καί
ένθύμια τής άνοίξεως», όπου άναφέρει
καί τήν μεταστροφήν του είς τόν χριστια
νισμόν, είναι γνωστή είς όλους.
Καθώς βλέπομεν άπό κοντά τούς νέ
ους άλλα καί τούς ήλικιωμένους αύτούς
πιστούς διακρίνομεν εις τό βάθος τήν
μορφήν τής ’Εκκλησίας τού μέλλοντος
είς τήν Ρωσίαν τού μέλλοντος...
Μετά σεβασμού
Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Λ Ε Β ΙΤ ΙΝ - Κ Ρ Α Σ Ν Ω Φ
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ΤΑ «ΑΝΘΗ
ΤΟΥ

ΚΑΚΟΥ»

ΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΕΧΝΗΤΩΝ
ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ κατανόηση βιβλίο τό άφιερω μένο στόν ποιητή τών « Ά ν θέων τού κακού» ό Gonzague de
Reynold έγραφ ε ό τι «τά γεγονότα μιας
ζωής δεν έχουν τόση σημασία αυτά καθ'
έαυτά, παρά μόνον άπό τις άντιδράσεις
τής ευαισθησίας. Μ ιά όξεϊα ευαισθησία
μπ ορεί νά ύποφέρη μ έ τό μικρότερο περι
στατικό. όσο ό μέσος, κανονικός άνθρω 
πος υποφέρει άπό μ ιά άληθινή δυστυχία.
Μ ιά δυνατή φ αντασία μεγαλοποιεί, μ ε 
ταμορφώ νει καί ήρω οπ οιεϊ κάθε γεγο
νός. Μ ιά πολύ τρυφερή καρδιά αίμορρ α γ ε ί μ έ τή μικρότερη έπαφή καί αν αυτή
ή πολύ τεντω μένη καρδιά, αύτή ή πολύ
δυνατή καί πολύ διεγερμένη φαντασία,
αύτή ή πολύ ζωηρή ευαισθησία είνα ι ή
καρδιά, ή φαντασία, ή εύαισ θησ ία ένός
μεγάλου ποιητή — ένός Baudelaire —
τότε άπό μ ιά συνηθισμένη έξω τερική ζωή
μπ ορεί ν ’ άναπηδήση μ ιά ζωή βαθειά,
οδυνηρή, παθητική...».
Γεγονότα δυσαρμονίας — ά ντίθετα
μ έ τήν έσω τερική γαλήνη καί αρμονία
τής άνθρώπινης ψυχής — είν α ι σ ’ αύτή
τήν περίπτωση άληθινές καταστροφές.
Σ ’ αύτή τήν περίπτωση ή ψυχή τού ενη
λίκου έχει διατηρήσει τή λεπ τότητα καί
τήν ευαισθησία τής παιδικής ψυχής. Γιά
τά παιδιά καί τούς νέους, όπως λέει πολύ
ω ραία ό Georges Eliot, μ ιά λύπη φ τά νει
α τά όρια τής άπελπισίας, ένώ γιά τόν
ενήλικο είνα ι μ ιά άπλή λύπη.
'Εάν ένα άπό αυτά τά εύα ίσ θητα πλά
σματα πληγωθή κα τά τή διάρκεια τής
παιδικής ή νεανικής ήλικίας. όπως είνα ι
ή περίπτωση τού Baudelaire, χω ρίς νά
δεχθή καμμιά βοήθεια, τό τε ή ψυχή του
καταφ εύγει στή νεύρωση. Α ύ τή είνα ι
μ ιά άντίδραση όπως είπαμε, μ ιά διαμαρ
τυρία. όχι άνόρική καί άποτελεσματική.
άλλά παιδική κα ί πεισματική — καί α κό
μ η άνίκανη — έναντίον μιας άδικίας. τήν
όποια έκείνος πού τήν ύπέστη δέν μπ ο
ρ ε ί νά «χωνεύση».
Κάποτε ο ί περιστάσεις έπιτρέπουν
άργότερα σ ’ αυτόν τόν κλονισμένο νέο
νά βρή ένα άρμονικό περιβάλλον πού θά
τόν στήριξή εξω τερικά · ά ρ κεί όμως τό
πιό μικρό εμπόδιο γιά νά κατάρρευση ή
Ισορροπία πού προήλθε άπό έξω τερικούς

παράγοντες, καί ό «νευρω τικός» ξανα
β ρίσ κετα ι μπροστά στήν έσω τερική του
άθλιότητα, άφυπνισμένη τότε, όχι μόνον
άπό τό πρόσφατο χτύπημα, άλλά κι άπό
τήν υπ οσυνείδητη άνάμνηση όλων τών
περασμένων τραυμάτων. Τό κτύπημα
τώ ν ποδιών πού είχε φ έρει τό πρώτο άθεράπευτο τραύμα έδημιούργησε στό τέλος
μ ιά αλυσίδα αύτοματισμώ ν άπό τούς
όποιους τό ύποκείμενο δέν μπ ορεί πιά
ν' άπαλλαγή. Μ π ορεί νά μήν έχη πλέον
στό μυαλό του τό γεγονός πού τόν τραυ
μά τισ ε. καί πού προκάλεσε τήν πρώτη
συγκίνηση, τό οποίο είχε άπωθήσει μαζί
μ έ κάθε άνάμνηση τού παρελθόντος, κρα
τά όμως τά ίχνη τής συναισθηματικής
άντιδράσεω ς πού τόν άκολουθούν άπό
τό τε χαραγμένα σ τόν όργαν/σμό του καί
έτο ιμ α νά διεγείρουν ψυχο-σω ματικούς
αύτοματισμούς. Έχει διαμορφωθή ένα
«άνακλαστικό ύπό όρους», χάρις στό ό 
ποιο ή συγκίνηση πού προκάλεσε ή τω 
ρινή σύγκρουση εύρίσκεται μεγαλοπ οιη
μένη άπό μ ιά ολόκληρη σειρά παλαιών
άπηχήσεων. Ή σημερινή συγκίνηση θά
ήταν μ ιά μικρή θλίψη, έάν αύτή ή παρά
δοξη προσθήκη δέν τήν είχε κάνει ά ν τί
δραση «άπελπισίας» "Ολη αύτή ή α λυ 
σίδα μάς έπιτρέπει νά καταλάβω με — ώς
ένα σημείο — τή δύναμη μ έ τήν όποια ό
Baudelaire στιγμά τιζε τά
κτυπήματα
έναντίον τής άρμονίας, κτυπήματα πού
διαρκώς όιεπίστω νε γύρω του. Ό αίώνας
στόν όποιο έζησε ήτα ν πράγματι πολύ
λίγο άρμονικός καί τό φοβερό κα τηγορη
τήριο τού ποιητή κα τά τού «άστοΰ» τού
άπάνθρωπου καί γλοιώδους μέσ α στήν
«εύκαμψία του τού μαλακίου» δέν παύει
νά τό τονίζη. Ε ίναι ή όργισμένη φωνή
ένός άνθρώπου πού κατέχεται άπό τή
νοσταλγία ένός καλύτερου κόσμου, ένός
χαμένου παραδείσου. Κι αύτή τήν κραυ
γή. αυτή τή σ τιγμ ια ία έκρηξη άδύναμης
οργής, τήν διαδέχεται ή άναπόφευκτη
βαθειά θλίψη πού κα ταλήγει στήν άηόία
γιά τή ζωή τώ ν περιφρονημένων πού έ 
χ ουν συντριβή άπό τήν άκατανοησία
ένός περιβάλλοντος πού θά ήθελαν νά
μεταμορφώ σουν. Μ ένει χωρίς άπάντηση για τί ό κόσμος πλέον είνα ι ένα έργοστάσιο. ένας γιγαντιαϊος μηχανισμός πού

έκμηδενίζει όλα τά σ τηρίγματα τοϋ άνθρώπου. ό όποιος 6έν μπ ορεί νά ξεχάση
ϋ τι έχει ψυχή καί καρδιά. Σ ’ έναν τέτοιο
κόσμο δέν υπάρχει πλέον παρά μόνο πλή
ξη, στήν όποια προστίθεται ή άγωνία.

Ό Baudelaire θΰμα
τής ψευδαισθήσεως
Ο Baudelaire υπήρξε θΰμα τής ψευδαισθήσεως πού τρέφουν όλοι όσοι ζη
τούν κοντά στους άλλους τή βοήθεια
πού έχουν άνάγκη μέσ α στόν πόνο τους.
Έπρεπε νά μ ά θη ύποφέροντας ά τι ή σω 
τηρία δέν μπορούσε νά έλθη παρά μόνον
άπό τά βάθη τού έαυτοΰ του, τό μόνο
χώρο όπου μπορούσε νά τήν βρή.
«Βοήθησε τόν έαυτό σου κι ό κ όο μ ο ς θά σέ βοηθήση», είνα ι μ ία άλήθεια πολύ πιό σκληρή καί άκλόνητη άπό
έκείνη πού μάς ύπόσχεται τή βοήθεια
τού Ουρανού. Ό κόσμος, ό «χρόνος»,
όπως τόν όνομάζει ό Baudelaire, δέν θά
μπορούσε νά χαρίση τή σωτηρία, τή
θεία εύσπλαγχνία πού ό Ούρανός προσ
φέρει χωρίς νά ύπολογίζη ποιός είναι ό
άνθρωπος πού τά ζητεί.
Ό χρόνος, ό κόσμος θέλει νά νικηθή.
καί ο ί άξιες πού άναγνωρίζει δέν είναι
πάντα αυθεντικές. 'Αλλά πώς πρέπει νά
τόν νικήσωμε χωρίς νά ριψοκινδυνεύσω μ ε; Είναι τό έρώ τημα πού θέτει ό ποιητής.
Σ ' ένα άπό τά «Μ ικρά πεζοτράγουδαιι
άπαντά: « Ά ς είμα σ τε πάντα μεθυσμένοι.
Γιά νά μ ήν αισθανόμαστε τό φοβερό β ά 
ρος τής ζωής πού συντρίβει τούς ώμους
καί μάς κάνει νά σκύβωμε πρός τή γή.
άς μεθάμε άσταμάτητα Αλλά μ έ τι; Μ έ

Ό βό τρ νς, ή παπαροννυ καί ή κάνναβη τιί>ν
Ινδιών, τρία φυτά, που ό «θαυμάσιο; χυ
μός τουςιι είναι ικανός νά όημιουργηση
τεχνητούς «παραδείσους». Ό Baudelaire
ατό «ποίημα τοϋ χασίς» παρουσιάζει στά
μάτια τού αναγνώστη εναν ελκυστικό πί
νακα, δίδοντας ίίλες τις λεπτομέρειες τοϋ
ιιτεχνητού παραδείσου»

κρασί, ποίηση ή άρετή, δ, τι θέλετε. 'Αλλά
μεθάτε...».
Στήν παραίτηση τής ύπευθύνου συνειδήσεως — ή στήν τόνωσή της — πρέ
πει ν' όναζητάμε τό μέσ ο πού έπιτρέπει
νά ξεφεόγω με άπό τό χρόνο ή νά τόν
ξεπερνάμε. Έ τσ ι ό άνθρωπος θά βρή
τό δρόμο τού παραδείσου — ένα δρόμο
τεχνητό καί ψεύτικο στήν πρώτη περί
πτωση — ένός παραδείσου πού μάς προ
ετοιμάζει γιά τήν πραγματική Έδέμ. στή
δεύτερη.
Τόν τεχνητό παράδεισο ό πρώτος
όρος τής τριάόος — κρασί, ποίηση, άρε
τή — μπ ορ εί νά τόν όώση. Υπάρχει ό 
μως κά τι άλλο πέρα άπό τό κρασί. Έ να
άλλο δηλητήριο, πιό δυνατό, πλαταίνει
έπίοης καί περισσότερο άκόμη. Τό δπιον.
κα ί κοντά του έρχεται ό άόελφός τού.
τό χασίς.
Ο βότρυς. ή παπαρούνα καί ή κάναβις των ’Ινδιών, τρία φ υτά πού ό θα υ
μάσιος χυμός τους είνα ι ικανός νά δημ/ουργήση τεχνητούς παραδείσους. Ό
Baudelaire τούς άφιερώ νει τήν προσοχή
του στά γραπτά του πού συγκέντρω σε
κάτω άπ’ αυτόν τόν τίτλο. 'Α ς σ τα μ α τή 
σω μ ε στό «Ποίημα τοϋ χασίς»· έ κ ε ί β ρ ί
σκονται ο ί βαθειές σκέψεις τού ποιητή
πού έγγιζουν μ έ τό δάκτυλο, άν μπ ορού
μ ε νά είποϋμε. τή μ α τα ιό τη τα τής κα τα 
φυγής στό μ εθύ σ ι τού ονείρου πού προ
ετοιμάζει γιά μ ια άποκτηνωτική κα τά 
πτωση.
Ο Baudelaire δέν παραλείπει νά έξυμνήση τις συνέπειες αυτού τού όνείρου.
Στό «ποίημα τού χασίς» παρουσιάζει
στά μ ά τια τού άναγνώ στη έναν έλκυσ τικό πίνακα, δίνοντας όλες τις λεπτομέρειες
τού τεχνητού παραδείσου. Επ ιμένει μ ε 
ταξύ άλλων σ ’ ένα «έπεισόδιο τής μ έ 
θης» πού προκαλεί «μιά νέα λεπτότητα,
μ ιά άνώτερη όξύτητα σ ’ δλες τις α ισ θ ή
σεις Ή όσφρηση, ή όραση, ή γεύση, ή
άκοή παίρνουν μέρος σ ' αυτή τή μέθη.
Τά μ ά τια βλέπουν τό άπειρο. Τό α υτί
άκούει ήχους άπιαστους, μέσ α σε μ ιά
άπέραντη σύγχυση. Τότε άρχίζουν ο ί
παραισθήσεις. Ό ύλικός κόσμος δίνει τή
θέση του στόν κόσμο τής πλάνης, τά
έξωτερικά άντικείμενα παίρνουν όψεις

περίεργες, ύστερα έρχεται ή σύγχυση τών
ιδεών, ένα άνακάτω μα έντυπώσεων άκολουθεϊ. ο ί ήχοι ντύνονται μ έ χρώ ματα
καί τά χρώ ματα περιέχουν ήχους. Έδώ
όμ ιλε! ό ποιητής.
Α υ τά δέν είνα ι περίεργα γιά έναν
ποιητή καί κάθε ποιητική διάνοια, στήν
άγιό καί φ υσιολογική της κατάσταση,
άντιλαμβάνεται εύκολα αύτές τις άναλογίες. Ά λ λ ’ αύτό πού γιά τόν ποιητή είνα ι
«άναλογία» γιά έναν κοινό άνθρωπο κά 
τω άπό τήν έπίδραση τοϋ ύπνου τού χ α 
σίς γίνεται άπόλυτη σύγχυση. Έ κ ε ί πού
νομίζει ό τι άποκαλύπτει ένα θαυμαστό
κόσμο δέν ύπάρχει στό βάθος παρά μόνο
άδυναμία νά διακρίνη.
'Εκτός άπ' αύτό. τίποτε τό κα ινού ρ
γιο δέν μπ ορ εί σ τ ’ άλήθεια νά συμβή.
Π ρόκειται γιά μ ιά θορυβώδη εισβολή
όλων τών α ίσ θ ητικο -κινητικώ ν εικόνων
πού τό άτομο φέρνει μ έσ α του. ’ Οσο πε
ρισσότερες είνα ι αυτές ο ί εικόνες, όσο
πιό πλούσιο ψυχολογικώς είνα ι τό πρό
σωπο, τόσο τό όπτασιακό κα λειδοσ κό
πιο θά είνα ι πλουσιώτερο. «Σ’ όλα αύτό
τά φαινόμενα, γράφει ό Baudelaire, δέν
ύπάρχει τίποτε τό ύπερφυσικό .. μόνον
πού τότε αύτές ο ί άναλογίες άποκτοϋν
άσυνήθιστη ζω ντάνια· εισδύουν, κα τα 
κτο ύν κι έξαντλούν τό πνεύμα μ έ τό δεσποτικό τους χαρακτήρα. Ο ί μουσ ικές
νότες γίνονται άριθμοί. κ ι άν είσ τε προι
κισ μένοι μ έ μαθηματικές ικανότητες, ή
μελω δία πού άκοΰτε, κρατώ ντας πάντα
τόν αισθησιακό της χαρακτήρα, μ ετα τρέπεται σέ μ ιά μεγάλη άριθμητική πρά
ξη, όπου ο ί άριθμοί γεννούν άριθμούς κι
όπου ά κολουθείτε τις φάσεις μ έ άνεξήγητη ευκολία καί έπ ιδεξιότητα όμοια μ έ
τού έκτελεστοϋ». Α ύ τό δείχνει πόσο ό
ύπνω τισμένος είνα ι ένεργούμενο' δέν
είνα ι πιά ό ίδιος πού δ ια τά σ σ ει · άθλια κα ί
άνάποδη εικόνα τού πνευματικού άνθρώπου πού διακατέχεται άπό τή χάρη
τού Θεού, ό τοξικομανής ύ φ /σ τα τα ι τή
δικτατορία τοϋ αισθησιασ μού του.
Η ευκολία μ έ τήν όποια ο< έντυπώσεις
τών α ισθητηρίω ν μετα τρέπ ο νται σέ ε ι
κόνες, αύτές ο ί «άναλογίες» πού ό B au
delaire ονομάζει επίσης «άλληγορίες».
φ αίνονται έξ άλλου νά τού άρέαουν κ α ί
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Στή φωτογραφία δεξιά. "Ενας λαθρέμπορο; τοϊ' ιιάργοΰ θιιτιίτοι·». Σιψελήφθη προπφάΤ ( »; ι'ιπδ την I'ενική Ασφάλεια 'Αθηνών
Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο πάστορ
προσπαθεί νά ιιόδηγήση στον ίσιο δρό/ιο» μία τοξικομανή. Ηάιτω. I:να αστέρι τον τραγοιώιοί', σνλλαμβάνεται για χρήσι ναρκωτικών.

νά ξυπνούν μέσ α του τόν καλλιτέχνη.
Κι όμως 6λ ' αυτά, πού μοιάζουν μ έ
όνειροιτόληση καί μ έ πνευματική δίψα,
συνοδεύονται άπό μ ία φυσική δίψα πού
ξηραίνει τό λαιμό.Είναι ό πεινασμένος τής
έρήμου πού. πριν λιποθυμήση. βλέπει
μπροστά του πλούσια φ αγητά βγαλμένα
άπό τις θαμμένες άναμνήσεις του. "Ολες
ο ί θαυμάσιες εικόνες πού μπ ορεί νά προκαλέση ένα φυσιολογικό αίσθημα, δέν
είναι παρά μ ιά παρωδία τής πνευματικής
ένεργείας ή όποια, σέ κατάσταση έγρηγόρσεως. πραγματοποιεί τή μυ σ τη ρ ιώ 
δη μεταμόρφ ω ση μιας σκέψεως σέ άλ ληγορία.
Ό Baudelaire περιγράφει ό ίδιος σε
άλλο σημείο τού «ποιήματος» αυτόν τόν
προσανατολισμό τής σκέψεως — φυσιο
λογικό γιά τήν καταχώ ριση των άναγκών τού σώματος, άλλά πού δέν έχει
καμμιά σχέση μ έ τή σκέψη πού προέρ
χεται άπό τό πνεύμα καί πού είνα ι ή μόνη
ψυχολογικά δημιουργική «Συμβαίνει κό
ποτέ, λέγει, ή προσωπικότης νά έξαφανίζεται καί ή άντικειμενικότης πού είνα ι χ α 
ρακτηρισ τικό τών πανθεϊστώ ν ποιητών,
ν' άναπτύσσεται τόσο αφύσικα ώστε ή
ένατένιση τών έξω τερικώ ν άντικειμένω ν
σάς κάνει νά ξεχνάτε τήν ύπαρξή σας καί
νά συγχέετε τόν έαυτό σας μ ' αυτά Τό
μ ά τι σας άντικρύζει ένα άρμονικό δένδρο
λυγισμένο άπό τόν άνεμο' σέ λίγα δ ευ τε
ρόλεπτα. έκείνο πού ατό κεφάλι τού ποιη
τή θά ήταν μ ιά πολύ φυσική σύγκριση
θά γίνη στό δικό σας μ ιά πραγματικό
τητα Δ ανείζετε πρώτα στό δένδρο τά
πάθη σας. τήν έπίθυμία ή τή μελαγχολία
σας τά βογγητά του καί ο ί ταλαντεύσεις
του γίνονται δικά σας κα· σέ λίγο είσθε
σείς τό δένδρο». Καί συμβαίνει τό ίδιο
μ έ κάθε τί μέχρι τού «νά αίσθανθήτε άτι
γίνεσθε καπνός, καί θά άποδώσετε στήν
πίπα σας (μέσα στήν όποια αίσθάνεσθε
άτι έχετε χωθή όπως ό καπνός) τήν πε
ρίεργη ιδ ιό τη τα νά σάς κ α π ν ί ζ η»
Α ντίθ ετα μ ' αύτό πού συμβαίνει στή
συμβολική γλώσσα τού άνθρώπου μ έ τήν
ξύπνια συνείδηση, πού έκφράζει μ έ ε ι
κόνες αύτό πού δέν είναι παρά καθαρή
σκέψη, στήν «άλληγορία» τού καπνιστού
τού χασίς ή φυσιολογική α ίσθηση ή ή
συγκεκριμένη εικόνα γίνεται είδω λο τής
σκέψεως πού ταυτίζει Ή σύγχυση με
ταξύ τών οπτασιών του καί τής πραγμα
τικότητος πού γίνεται έτσ ι στό ν τοξικο
μανή είνα ι σημείο παρσιτήσεως τής προ
σωπικότητος. Δ έν πρόκειται πλέον γιά
έκουσία καί κατευθυνομένη προσπάθεια
τής σκέψεως· άλα ύποβιβάζονται στον
αύτοματισμό. Δ έν ύπάρχει πιά παρά ή
δραστηριότητα τού όνείρου δέν είναι
πλέον ή φ αντασία τού άφυπνισμένου
άνθρώπου. καί άκόμη λιγώ τερο τού δη
μιουργού ποιητή πού είνα ι «μία ίκσνότης
σχεδόν θεία πού διακρίνει πρώτ’ άπ’ άλα.
χωρίς φιλοσοφικές μεθόδους, τις έσωτερικές καί κρυφές σχέσεις τών πραγμά
των. τις άνταποκρίσεις καί τις άναλογίες»
Στόν τοξικομανή δέν βρίσκομε παρά
«άνταποκρίσεις» καί «άναλογίες» έπιφα
νείας
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Ή δημιουργική Ανικανότητα
του τοξικομανούς
Ο Baudelaire πολύ σω στά παρατη
ρ ε ί σ ' αυτή τήν τάξη τών ιδεών, τή δ η 
μιουργική άνικανότητα τού τοξικομανούς
«Μήπως — γράφει — μ έ τίμημα τήν άξιοπρέπειά του, τήν τιμ ιό τη τα καί τήν έλευθερία του, θά μπορούσε ό άνθρωπος νά
έχη άπό τό χασίς μεγάλα πνευματικά
ευεργετήματα, νά τό κάνη ένα είδος σκεπτομένης μηχανής, ένα γόνιμο έργαλείο.
Είναι ένα έρώ τημα πού συχνά έχω ά κο υ σει ν α θέτουν, καί στό όποιο έχω άπαντήσει. Πρώτον... τό χασίς δέν άπεκάλυψε
στό άτομο τίποτε άλλο άπό τό ίδ ιο τό
άτομο Είναι άλήθεια ά τι αυτό τό άτομο
εύρίσκεται, γιά νά τό είποΰμε έτσι, εις τόν
κύβον, καί ώ θείται εις τά άκρα καί. καθώς
είνα ι έπίσης βέβαιο ά τι ή άνάμνηση τών
έντυπώσεων μ ένει έπειτα άπό τό όργιο,
ή έλπίδα αυτώ ν τών ώ φ ε λ ι μ ι σ τ ώ ν
δέν φαίνεται, έκ πρώτης όψεως, τελείως
άσύστατη». Α λλά όλος αυτός ό πλατυα
σμός. δέν είνα ι παρά ποσοτική έπιχείρη
ση. Κατά τή διάρκεια τής έπιδράσεως τού
δηλητηρίου δημιουργείται αυτό πού θα
μπορούσαμε νά όνομάσωμε ένα ά νοι
γμα τών φραγμάτων τά όποια, στήν κα 
τάσταση τής έγρηγόρσεως, έμποδίζουν τό
άτακτο ξεχείλισμα στό πεδίο τής συνειδήσεως όλων τών αισθητικώ ν καί μ ν η 
μονικώ ν ικανοτήτω ν πού άποτελούν τό
στοκ τών διαφοροποιημένων στοιχείω ν
τής σκέψεως
"Οταν σπάσουν τά φ ράγματα δημιουρ
γείτα ι πλημμύρα πού τό μέγεθος της
έκπλήττει, ιδίω ς όταν τήν συγκρίνωμε
μ έ τό φτωχό περιεχόμενο πού διαθέτει
φαινομενικά ή ξύπνια συνείδηση Α λλ'
αύτή ή έκπληκτική άφθονία τών όραμά
των καί τών εικόνων δέν είνα ι παρά ή
άποκάλυψη τού «ασυνειδήτου» τών α υ 
τοματισμώ ν κυρίως. Ό Baudelaire τό
λέγει μ έ τόν τρόπο του όταν θυμίζη
στούς «ώφελιμιστάς» νά «παρατηρήσουν
ά τι ο ί σκέψεις, άπό τις όποιες ύπολογίζουν
νά έχουν τόσο μεγάλο κέρδος, δέν είναι
πραγματικά τόσο ώραίες όσο φ αίνονται
κάτω άπό τή στιγμια ία μετα μφ ίεση καί
σκεπασμένες μ έ μαγικά σ τολίσ ματα 'Α 
νήκουν στή γή μάλλον παρά στόν ούρανό
καί όφείλουν μεγάλο μέρος τής ομορφιάς
τους στή νευρική διέγερση, στήν ορμή
μ έ τήν όποιο τό πνεύμα πέφτει σ ' αυτές
Κατόπιν, αύτή ή έλπίδα είναι ένας φ α ύ 
λος κύκλος καί άν δεχθούμε, γιά μ ιά σ τ ι
γμή. ο τι τό χασίς δίνει, ή τουλάχιστον
αυξάνει τή μεγαλοφυία. ξεχνούν ο τι άνήκει στή φύση τού χασίς νά έλαττώ νη τή
θέληση, καί ά τι έτσ ι προσφέρει άπό τό
ένα μέρος αύτό πού παίρνει άπό τό ά λ 
λο. τή φαντασία δηλαδή, χωρίς τή δυνα
τό τη τα κέρδους άπ' αύτό .».
Ή καταφ υγή στούς «τεχνητούς πα
ραδείσους» πού δηλητηριάζουν δέν είναι
λοιπόν παρά μ ία λύση πού ύποβιβάζει
τήν άνθρώπινη άξια, καί όχι μέσο ικανό
νά τονώση μ ία ψυχή δοκιμασμένη άπό
τόν πόνο Δ έν είνα ι κά τι πού θά μπορού
σε νά σβήση τό σπαραγμό τού άγχους.

Α ν τί νά βοηθήση τόν άνθρωπο νά φέρη
τό «φορτίο τού χρόνου», τό δηλητήριο
δέν κάνει παρά νά φέρη τή χαριστική
βολή τού δημίου στή φύση Α ύ τή ή φύση,
αντί ν άνυψωθή, ν' άναπτυχθή σύμφωνα
μ έ άλες αυτές τις «δυνάμεις», θά πέση
στόν πιό άθλιο μαρασμό
Είναι περιττό νά ύπενθυμίσωμε ότι
η ψυχή φ ροντίζει γιά τήν αρμονία όλο
κλήρου τού άνθρώπου Τό άνώτερο τμ ή 
μα τής ψυχής (τό πνευματικό, άν καί ή
ψυχή είνα ι μ ί α) έλέγχει καί συντονίζει
στις μεγάλες γραμμές της τή συμπεριφο
ρά τού άνθρώπου Α ύ τό δέν θά πή άτι
οφ είλει νά παρεμβαίνη σέ κάθε στιγμή
καί σ' άλες τις λεπτομέρειες τής όργανι
κής ζωής, στό πεδίο τής ζωικής καί κυρίως
τής φ υτικής ζωής τού ύποκειμένου Γ ι'
αύτούς τούς τομείς υπάρχει πράγματι
ολόκληρη πλειάς πιστώ ν δούλων Πρώ
τα, ο ί «παλαιότερες» λειτουργίες οί τα 
πεινότερες. έκτελοΰν σάν υπάκουες έρ
γάτριες τήν εργασία τους, τήν ίδ ια πάν
τότε άπό ανέκαθεν Δέν είνα ι ένα πολύ
λαμπρό έργο, άσφαλώς. άλλά δέν είναι
λιγώ τερο άπαραίτητο γ ι' αύτό Μ ' αυτές
τις έργάτριες, ή «συνειδητή» ψυχή δέν
άσχολεϊται τις άφήνει νά ένεργούν για τί
εκτός άπό περιπτώσεις σοβαρών καί γε
νικών διαταραχών, δέν έχουν τήν τάση
να γίνουν κυρίαρχες ζητούν μόνον ό.τι
τούς άνήκει
Δέν συμβαίνει δμως τό ίδιο καί μέ
άλλες λειτουργίες λιγώ τερο πειθήνιες καί
ύποταγμένες Αυτές κάποτε έχουν δικτα
τορικές προθέσεις, κι αυτό γίνεται τόσο
περισσότερο έντονο, άσο υψηλότερη
θέση κατέχουν στήν ψυχολογική ίεραρ
χία
Έ τσ ι π.χ. ή μνήμη πού καταγράφει
τις ψυχικές εικόνες καί τις κρατά έτοιμες
γιά τή στιγμή πού ή συνείδηση θά τις
χρειαζόταν, αύτή ή μνήμη άρχιζει ν' ό
δειάζη. χωρίς έλεγχο, τό φ ιλμ της μέ τις
ότέλειωτες όψεις Τό ίδιο ο ί αισθήσεις,
άπό υπάκουο έργαλείο τής σκέψεως που
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θάπρεπε νά είναι, άρχίζουν νά μετα β ά λ
λουν αυτή τή σκέψη σέ απλό «πολύποδα
εικόνων». Συμμαχώ ντας μεταξύ τους, καί
συναρμονίζοντες μ έ τήν ξεχελισμένη
μνήμη, άφήνουν τότε ένα θέαμα πού δ ί
νει ατό άτομο τήν έντύπωση έξαιρετικοϋ
πλούτου σκέψεως. Α λλ' όταν θελήση
να κάνη τόν Ισολογισμό των κερδών καί
ζημιών όλης αύτής τής τρέλλας, ή άφυπνισμένη συνείδηση παρατηρεί πολύ
γρήγορα ότι δέν υπάρχει έ κ ε ϊ παρά μ ία
κραιπάλη, κατά τή διάρκεια τής όποιας
ο I άπελευθερωμένοι ύπηρέτες κατεχράσθησαν όλα τά άγαθά πού κατείχε ό κ ύ 
ριος σ τ ' άμπάρια καί τις άποθήκες του
τίποτε τό νέο δέν ήλθε νά προστεθή

Οί «τεχνητοί παράδεισοι»
Α ύ τό άκριβώς συμβαίνει όταν δρό
τό δηλητήριο πού προκαλεί τούς «τ ε 
χνητούς παραδείσους». Ο ποιητής τό

είπε καθαρά στό ποίημα «τού δήμιου τού
εαυτού του»:
Δ έν είμ α ι μ ια λανθασμένη νότα
μέσα στή θεία συμφωνία,
χάρις στή λαίμαργη ειρω νεία
πού μ έ τραντάζει καί μ έ δαγκάνει:
Είναι μέσ α στή φωνή μ ο υ τήν άγρια.
Είναι όλο μο υ τό αίμα, αύτό τό μαύρο
δηλητήριο.
ε ίμ α ι ό άπαίσιος καθρέφτης
όπου ή μέγαιρα κυττάζεται
"Ολ’ αύτά δείχνουν ότι ή τάξη δέν
είναι δυνατόν νά διατηρηθή παρά μόνον
όταν ό άρχηγός άσκή τόν έλεγχο. Α ύτό
τό τονίζει ό Baudelaire μ έ δ ιεισ δ υ τικό 
τητα άληθινοϋ ψυχολόγου. «Πράγματι,
γράφει, απαγορεύεται α τόν άνθρωπο,
μ έ ποινή καταπτώσεως καί πνευματικού
θανάτου, νά μ ετα κινή τις άρχικές σ υ νθ ή 
κες τής ύπαρξής του καί νά θραύη τήν
ισορροπία τών δυνατοτήτω ν του μ έ τό
περιβάλλον μέσ α στό όποιο προορίζον
ται νά κινο ύντα ι μ έ μ ιά λέξη, νά μεταβάλλη τό πεπρωμένο του γιά νά τό άντικαθιστά μέ μ ιά μ ο ί ρ α νέου τύπου».
Α λλού προσθέτει: « είνα ι άληθινό
περιττό νά επιμένουμε στον άνήθικο χα
ρακτήρα τού χασίς. "Αν τό συγκρίνω
μ έ τήν αύτοκτονία. μ έ μ ιά άργή αύτοκτονία μ ' ένα όπλο διαρκώς μ α τω μ έ
νο κα ί διαρκώς άκονισμένο. κανένα
παράλογο πνεύμα δέν θά βρή κά τι νά
άντείπη. "Αν τό παρομοιάσω μ έ τή
μαγγανεία, μ έ τή μαγεία, πού θ έ
λουν. δρώντας πάνω στήν ύλη, καί μέ
άπόκρυφες πράξεις πού τίποτε δέν άποδεικνύει πώς είνα ι ψεύτικες, ο ύ τε καί
αποτελεσματικές, ν' άποκτήσουν μ ιά κ υ 
ριαρχία άπαγορευμένη στόν άνθρωπο ή
έπιτρεπομένη μόνον σ ' έκεϊνον πού έχει
κριθή άξιος, κανένας νούς πού φ ιλοσ οφ εί
δέν θά κατηγορήση αύτή τή σύγκριση...
ε ίν α ι τό άλόνθαστο τού μέσ ου πού τό
κάνει άνήθικο. όπως τό ύποτιθέμενο
άλόνθαστο τής μαγείας τής έπιβάλλει σαν
σατανικό της στιγματισμό. Νά προσθέσω
ότι τό χασίς. όπως όλες οί μοναχικές χα

ρές. καθιστά τό άτομο άχρηστο γιά τούς
άνθρώπους καί τήν κοινω νία περιττή γιά
τό άτομο, σπρώχνοντάς το σ τόν άδιάκοπο αύτοθαυμασμό κα ί ρίχνοντάς το
ήμέρα μ έ τήν ήμέρα μ έσ α στό λαμπερό
βάραθρο όπου άποθαυμάζει τή μορφ ή
του σάν ένας Ν ά ρ κισ σ ο ς!;»
Ή καταφυγή στό «λαμπερό βάραθρο»,
ατό όνειρο τού χασίς. είνα ι άποκήρυξη
τής έλευθερίας καί τής θελήσεω ς■μό νον
τό πρώτο βήμα είνα ι θεληματικό. Μ όλις
αύτό γ/νη. τό πεπρωμένο τού άνθρώπου
μετατρέπεται σέ άναπόφευκτη μ ο ίρ α
Μ όλις πάρετε τήν άπόφαση — γράφ ει ό
Baudelaire «είστε έτοιμος γιά ένα μακρύ
καί περίεργο ταξίδι. Τό βαπόρι σφύριξε
ή άμαξα πήρε τήν κατεύθυνση κ ι έχετε
τό περίεργο προνόμιο ό τι δέν γνω ρίζετε
πού πηγαίνετε. Τό θ ελή σ α τε ' ζήτω ή μ ο ί
ρα!». Τήν έλεύθερη έκλογή τού ξύπνιου
άνθρώπου. ό άνθρωπος πού άφήνεται
στά ναρκω τικά ά ντικα θ ισ τά μ ’ ένα πλά
σμα υποταγμένο στόν ισχυρό ντετερ μ ι
νισμό πού ρυθ μίζει τις φ άσεις τής δηλητηρ/άσεως.
Ο Baudelaire άσφαλώ ς γεύτηκε τό
δηλητήριο. "Οχι τόσο συχνά έν τούτοις
όσο πιστεύεται, γιατί, τρομαγμένος, ξαναβρήκε τόν έαυτό του. Είδε τόν κίνδυνο
πού όιέτρεξε καί ειδοπ οιεί τόν πλησίον
του. Έ τσι, καταλήγει στό «ποίημα τού
χασίς». μ ' έναν τόνο όπου ή άνθρώπινη
άξιοπρέπεια ξαναπαίρνει τήν άξια της,
κ ι όπου ή ψυχή τού ποιητή — αύτή
ή έκ φύσεως χ ρισ τια νική ψυχή — τού
υποδεικνύει τό μέσ ο πού έπιτρέπει
στόν άνθρωπο νά έξυψ ώ νεται κ ι όχι
νά β υ θ ίζ ε τα ι: «... ό άνθρωπος δέν
είνα ι τόσο έγκαταλελειμμένος. τόσο σ τε 
ρημένος άπό τίμια μέσ α γιά νά κερδίση
τόν ούρανό. ώ στε νά είνα ι άνάγκη νά
καταφεύγη στή μ α γ εία · δέν έχει άνάγκη
νά πωλι7 τήν ψυχή του γιά νά πληρώνη
τις μεθυστικές θωπείες τών ούρί. 77 είνα ι
ένας παράδεισος κερδισμένος εις βάρος
τής αιώνιας σω τηρίας; Α ύ το ί ο ί δ υ σ τυ 
χείς πού δέν νήστευσαν ούτε προσευχή
θηκαν καί άρνήθηκαν τή λύτρω ση πού
προσφέρει ή έργασία. ζητούν στή μαύρη
μαγεία τά μέσ α νά ύψωθοϋν στήν ύπερφυσική ύπαρξη. Ή μ α γεία τούς έξαπατά
κι άνόβει γ ι' αύτούς μ ιά ψεύτικη εύτυχία
κι ένα ψεύτικο φώς ένώ έμεϊς. ποιηταί
καί φιλόσοφοι, άνανεώ σαμε τήν ψυχή
μας μ έ τή συνεχή έργασία κα ί τήν ένόραση· μ έ τήν έπιμελή άσκηση τής θελήσεως
καί τή συνεχή εύγένεια τής προθέσεως
δημιουργήσαμε γιά τόν έαυτό μας ένα
κήπο άληθινής ομορφιάς. Μ έ έμπ ισ τοσύνη στό λόγο ό τι ή πίστη μετα τοπ ίζει
όρη. κάναμε τό μοναδικό θαύμα γιά τό
όποιο ό Θεός μάς έδωσε τήν άδεια».
Ιδ ο ύ λοιπόν ή άπάντηση τού Baude
laire γιά τό πρώτο φάρμακο τής σ υ μβ ου
λής του: «Μ εθύστε» ~Οχι μ έ δηλητήριο
— ού τε μ έ κρασί μ έ δόσεις ταξικές — άν
θέλετε νά φ θάσετε στήν έξύψ ω σ η · τό
δηλητήριο, στήν πραγματικότητα, κ α τα 
λήγει μόνον σέ άπ οτυχια· δείχνει τόν
πένθιμο καγχασμό του μέσ α άπό σ ύννε
φα μ εθυ σ τικο ύ καπνού■μ ό λις διαλυθούν,
δέν μένει παρά ένα α ίσ θ η μ α πιο αιχμηρό
κα ί πιό βασ ανιστικό, τού «βάρους τού
χρόνου, πού συ ντρίβ ει τούς ώμους κα ί
σάς κάνει νά σκύβετε στή γή». Κ ι όμως
ζητάμε νά ύψώσωμε τά μ ά τια κ α ί νά πόρω με άναπνοή

469

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ι

Π Ε Ρ ΙΠ Α Τ Ο Ι

ΜΕ ΤΟΝ

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ο

κ. Α Ν Α Σ Τ . Β Α Ρ Β Α Ρ Ρ Η Γ Ο

lOlYlOIIIVJIYA
Χώροι λατρείας, τέχνης καί ατοχασμού
Ζτό Σ ο ύ νιο ή ίδια ή φύση μέ τόν ξ ά σ τ ε ρ ο ά τ τ ικ ό ούρανό καί τήν κ α τ α γ ά λ α ν η θ ά 
λασσα άπομονώνει τόν ν α ό άπό τή ρ ουτίνα καί άπό τό θόρυβο τής καθημερινής
ζωής. Ζτήν ’Ελευσίνα μιά συγκίνησις καί έ ν α β αθύ θρησκευτικό συναίσθημα κ α τ α 
λ α μ β ά ν ει καί σήμερα άκόμη τόν ά ρ χ α ιό φ ιλ ο ν επισκέπτην, ό τ α ν βρεθή μέσ α στά ε 
ρείπια τής ά ρ χ α ΐα ς Ελευσίνας, όπου, έ κ τό ς άπό τή λ α τ ρ ε ία τής Λ ήμητρας έτελούντο μέ ά κ ρ α ν μυστικότητα καί τά περίφημα Έλευσΐνια Μυστήρια.
Ο ΣΟΥΝΙΟΝ άκρωτήριον έθεω
ρείτο άπό τού? αρχαίους "Ελληνας
τόπο$ ιερός, τόπος λατρείας τοϋ
Ποσειδώνος. Είναι πράγματι τό ύποβλητικώτερον άκρωτήριον τής 'Ελλάδος.
"Ενα Οεσπέσιον θέαμα δημιουργεί στόν
έπισκέπτην τό άκρωτήριον σέ συνδυα
σμόν μέ τήν δαντελωτή άκτή του, που
είναι τό καλύτερον άγκυροβόλιον διά
τούς βόρειους άνέμους.
ΟΙ ’Αθηναίοι άπό άρχαιοτάτης έποχής είχαν περιστοιχίσει τό άκρωτήριο μέ
τείχη υψηλά. Κατά τόν Πελοποννησιακό
όμως πόλεμον έγινε νέα όχύρωσι γιά νά
προστατεύση τά μεταλλεία τοϋ Λαυρίου
καί τής Εύβοίας.
ΕΙς τήν κορυφήν τής άκροπόλεως τού
Σουνίου εύρίσκεται ό Ιερός περίβολος καί
ό ναός τοϋ Ποσειδώνος, τοϋ γιγαντό
σωμου Θεού, πού έκράδαινε είς τό δεξί
του χέρι τρίαινα καί έξουσίαζε τΙς θάλασ
σες καί τούς ’Ωκεανούς Ό ναός τοϋ Ποσειδώνος είς τό Σούνιον κατεσκευάσθη τόν
6ον π.Χ. αιώνα άπό πωρόλιθον καί οίκο
δομήθηκε έκ νέου τόν 5ον π.Χ. αίώνα άπό
μάρμαρον. Κατ’ άρχάς έθεωρεϊτο ό ναός,
ότι είχε κτισθή πρός τιμήν τής Σουνιάδος
’Αθήνας, άλλά τό 1898 άπό έπιγραφή έβεβαιώθη ότι άνήκε είς τόν Ποσειδώνα.
Τό ύπόβαθρον τοϋ ναοϋ άποτελεΐται
άπό δυό ύπερκείμενες βαθμίδες, ο! όποιες
μέχρι σήμερα διατηρούνται σέ πολύ καλή
κατάστασιν.
*0 ναός είναι περίπτερος έχει δηλ. κίο
νες καί άπό τίς τέσσερις πλευρές του. "Εχει
6 κίονες στίς μικρές πλευρές καί 13 είς τίς
μακρές πλευρές του.
Γενικά ό ναός τοϋ Ποσειδώνος είναι
κ ατά τι μικρότερος άπό τόν ναόν τοϋ
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' Ηφαίστου, τόν όποιον ό πολύς κόσμος
όνομάζει θησεΐον.
Τό έπιστύλιον τού προνάου είς τόν
ναόν τοϋ Ποσειδώνος έστολίζετο μέ ζωο
φόρο.
Ή άρχαιολογική σκαπάνη έφερεν εις
φώς πλήθος άρχαιολογικών εύρημάτων
σέ πολύν μικράν άπόστασιν ,μόλις 3 μ.
άπό τοϋ ναού. Μεταξύ αύτών τών ευρη
μάτων συγκαταλέγονται μικρά άγάλματα, κολοσσιαία όπως π .χ . δύο κούροι,
άνάγλυφα καί άρχιτεκτονικά μέλη τοϋ
ναού.
"Ενα άπό τά άριστουργηματικώτερα
ευρήματα τοϋ Σουνίου είναι ένα άναθηματικό ανάγλυφο, τό όποιον ονομάζε
ται α ύ τ ο σ τ ε φ α ν ο ύ μ ε ν ο ς τ ο ύ
Σ ο υ ν ί ο υ » . "Ενας έφηβος γυμνός στραμ
μένος πρός τ ’ άριστερά προσπαθεί ό ίδιος
νά στεφάνωση τήν κεφαλήν μ’ ένα χρυσό
ή μετάλλινο στεφάνι πού Θά είχε πάρει σάν
έπαθλο σέ κάποιο άγώνισμα Τό στεφάνι
σήμερα δέν υπάρχει, υπάρχουν όμως οί
όπές πού ήταν στερεωμένο μέ καρφιά άπό
τόν καλλιτέχνη Ή κόμη τού νέου είναι
κοντή καί πέφτοντας πίσω καλύπτει τόν
μισό του τράχηλό. Άριστερά σήμερα σώ
ζονται έλάχιστα ίχνη χρώματος πού άποτελούν καί τό φόντο τού άναγλύφου.
Ή έκφρασι τού προσώπου τού νέου
είναι μέ έξαιρετικό τρόπο δοσμένη άπό
τόν γλύπτη. Ό νέος έκδηλώνει μιά βαΘειά θρησκευτικότητα άνάμικτη άπό μιά
έφηβική δειλία. Τό άνάγλυφον αύτό είναι
ένα άπό τά πολλά εύρήματα τού έφερε
εις φώς ή άρχαιολογική σκαπάνη άπό τό
Σούνιον άκρωτήριον, πού οί δαντελωτές
άκρογιαλιές του, άφρισμένες σχεδόν πάντα
άπό τά κύματα, έπαυξάνουν τήν γραφι

κότητα τού θεσπέσιου αύτού τοπίου
Μιά θέα πραγματικά Θεσπέσια πού
ούδέποτε λησμονεί ό έπισκέπτης τού Σου
νίου. Ή ίδια ή φύσις μέ τόν ξάστερο ά ττι
κό ούρανό καί τήν καταγάλανη θάλασσα
άπομονώνει τόν ναό άπό τήν ρουτίνα
καί άπό τόν θόρυβον τής καθημερινής
ζωής καί τόν βοηθεί νά ζήση σάν νοσταλγός τής Ελληνικής μας άρχαιότητος, ή
οποία θά παραμένη πάντοτε σ ’ Ιμάς τούς
νεοέλληνας ή μεγαλύτερη προγονική κλη
ρονομιά

’Επάνω: Μία θανμασία άποφη τοϋ Ναοϋ
τον Ποσειδώνος ατό Σοννιο. Κάτα>: a Το
’Ανάγλυφο τής Ελευσίνας». Είκονίζεται
ή Δήμητρα, ή Περσεφόνη και ό Τριπτόλεμος. ' / / Δήμητρα κρατά ατό σηκιομένο
δεξ'ι χέρι της τό σκήπτρο, στά δάκτυλα τον
άλλου τά ιερά στ άχνα, που προτείνει ατό
νέον απέναντι της τον Τριπτόλεμο. Ί Ι
Περσεφόνη, όρθια καί λυγερέ/ κρατάει χα
λαροί μια λαμπάδα.

ΠΕΡΙΟΧΗ τής Έλευσϊνος έπί μίαν
όλόκληρου χιλιετίαν άττέβη ένα
άττό τά σπουδαιότερα θρησκευ
τικά κέντρα της 'Ελλάδος καί τούτο τό
όφείλει εις τήν προνομιούχον θέσιν της
έξ άπόψεως θρησκευτικής. ‘Η λατρεία τής
Δήμητρος, τής θεάς τής Γεωργίας, προσείλκυε τούς ευσεβείς προσκυνητάς εϊς
τόν Ιερόν χώρον, οί όποιοι μετά βαθυτάτου σεβασμού προσήρχοντο ά π ’ δλην
τήν 'Ελλάδα διά νά έκπληρώσουν τό
θρησκευτικόν τους καθήκον.
Μιά συγκίνησις καί ένα βαθύ θρη
σκευτικό συναίσθημα καταλαμβάνει καί
σήμερα ακόμη τόν άρχαιόφιλον έπισκέπτην, όταν βρεθή μέσα στά έρείπια τής
άρχαίας Έλευσϊνος. ’Εδώ, έκτός άπό τήν
λατρείαν τής Δήμητρος Ιτελούντο μέ
άκραν μυστικότητα τά ’ Ελευσίνια Μυστή
ρια. ’Εμείς δυστυχώς σήμερα έλάχιστα
γνωρίζομεν περί τών Έλευσινίων Μυστη
ρίων καί τούτο οφείλεται, στό ότι άπηγορεύετο ή κοινολόγησις τών μυστηρίων
άπό τούς μεμυημένους. Οϊ νόμοι τής πολι
τείας διά τήν κοινολόγησιν προέβλεπαν τήν ποινήν τού θανάτου.
Περί τής Λατρείας όμως τής Δήμητρος
εις τήν ’ Ελευσίνα έκτός άπό τάς πληροφο
ρίας τάς οποίας εχομεν άπό τούς άρχαίους
συγγραφείς, οϊ άρχαιολογικές άνασκαφές τής περιοχής άπεκάλυψαν όλα αύτά
τά έρείπια, πού άποτελούν τις πιστότερες
άποδείξεις διά τήν θρησκευτικήν σημα
σίαν τής Έλευσϊνος κατά τήν άρχαιότητα. Ένα άπό τά περιφημότερα λοι
πόν εύρήματα τής Έλευσϊνος είναι τό
άναθηματικόν άνάγλυφον, τό όποιον έφε
ρε εις φώς ή άρχαιολογική σκαπάνη,
πού σήμερα έκτίθεται στό Εθνικό Α ρ 
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χαιολογικό Μουσείο. Τό ύψος του φθάνει
στά δύο μέτρα καί 2 έκατ. Βρέθηκε τό
1859. Προωρισμένο θά ήτο νά στηθή μέσα
στό Τελεστήριο τών Έλευσινίων Μυστη
ρίων. Παρουσιάζει τρεις μορφές. ’Αριστερά
ή Δήμητρα, ή θεά τής Γεωργίας, φορεΐ
μάλλινο χονδρό δωρικό πέπλο μέ κάθε
τες πτυχές. Ή όψι της είναι αύστηρή,
γεμάτη άπό θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Μέ τό
σηκωμένο χέρι της κρατεί τό σκήπτρον,
ένώ μέ τ ’ άλλο προσφέρει τόν ιερόν στάχυν στόν νεαρόν Τριπτόλεμον γιά νά
διαδώση στούς άνθρώπους τήν καλλιέρ
γειαν τού σίτου. Δεξιά καί πίσω άπό τόν
Τριπτόλεμον στέκεται όρθια ή κόρη της, ή
Περσεφόνη.
Τά λυγερό κορμί τής Περσεφόνης κάνει
περισσότερον αισθητήν τήν διαφοράν τής
ήλικίας στις δύο γυναικείες μορφές, μάνας
καί κόρης. 'Η Περσεφόνη φορεΐ λεπτοΰφαντο ιωνικό χιτώνα, ό όποιος άποβαίνει
πολύπτυχος καί σέ πολλά του σημεία
διαγράφει τήν καμπυλότητα τού νεανι
κού της σώματος. 'Η Περσεφόνη κρατεί
στό άριστερό της χέρι χαλαρά μίαν δάδα,
ένώ μέ τό δεξί της προσπαθεί νά στεφανώση ή νά εύλογήση τό κεφάλι τού νεα
ρού Τριπτόλεμου.
Τό άνάγλυφο τής Έλευσϊνος είναι
ένα άπό τά ωραιότερα άνάγλυφα τού
’Αρχαιολογικού μας Μουσείου, τό όποιον
μάλιστα έχει φροντίσει μέ ειδικόν φ ω τι
σμόν προβολέως νά φαντάζουν περισσό
τερο τά πολύπτυχα φορέματα τών παρισταμένων μορφών, πού δημιουργούν φωτοσκίασιν, έναλλαγή δηλ. φωτός καί σκιάς
είς τάς πτυχάς άντιστοίχως. Τά άνάγλυ
φον τής Έλευσϊνος χρονολογείται γύρω
στό 430 π.Χ.
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Τ ο ΰ κ ο ιν ω ν ιο λ ό γ ο υ Κ. GEORGES GUSDORF

Από τή βιομηχανική επανάσταση ξεπήδησαν ν έ ε ς δ υ νά 
μεις πού δημιουργούν παντού τήν άπόσταση, τήν ά φ α ίρεση καί τη μ ο ν α ξιά . Ο αιών τής άλληλεγγύης καί τών
κοινωνικών άσφαλίσεων ε ί ν α ι ιδια ίτερ α έ ν α ς αιών μ ο 
ν α ξ ι ά ς κα ί παραγκωνισμένων ά νδ ρ ώ π ω ν . Ό λ α συμβαί
νουν ωσάν ό κα ινού ργιος τεχ ν ικ ό ς πολιτισμός V άπαιτούσε τόν χωρισμό τού άνδρώπου άπό τόν ίδιο τόν έ·
αυτό του καί τόν πλησίον. Τό ά τομο γ ίν ετα ι έ ν α ε ίδ ο ς
ν ομίσ μα τος άφηρημένου καί σχετικοποιημένου πού ο)
δ ιά φ ο ρ ες τ ε χ ν ικ έ ς μέδοδοι μ ε τ α χ ε ιρ ίζ ο ν τ α ι χωρίς ποτέ
νά τού δίνουν πλήρη άναγνώριση, πού ε ίν α ι έν τούτοις
ή βασική άπαίτηση τού άνδρωπίνου όν τος.

ΥΓΕΙΑ είναι άδιαίρετη, τοΰ σ ώ 
ματος καί τής ψυχής. Τό αίτημα
τής υγείας εκφράζει τήν όπεραντωσύνη κάθε προσωπικής ζωής, σκο ρ
πισμένης μέσα στό σόμπαν καί μ ο να χ ι
κής, για τό καλύτερο καί για τό χ ειρ ό τε
ρο, γ/ό ΰλα καί γιά όλους
Κάθε άνθρωπος όνήκει στό σύμπαν
συγχρόνως καί στόν εαυτό του Ή ίσορ
ροπία ή άνισορροπία του άφορΰ τήν
ισορροπία ή άνισορροπία τής κοινότητος. Ο ψυχίατρος γνωρίζει πολύ καλά
όταν του φέρνουν 'έναν άσθενή. ότι, γιά
νά θεραπεύση τήν πάθησή του, έπρεπε
τις περισσότερες φορές νά θεραπευθή
όλόκληρο τό περιβάλλον του Ο άσθε
νής φέρει τό βάρος μιας διαταραχής μέσα
στό σύστημα τών άνθρωπίνων σχέσεων
ύπέκυψε, τό ηθικό του κατέρρευσε, γιατί
ήταν ό πιό αδύνατος, θύμα δημίων ένσυνειδήτω ν ή άσυνειόήτων Γιά κείνον τό
ψ υχιατρείο είνα ι πραγματικά ένα άσυλο,
όπου ή έπάνοδός του στήν τάξη θά διευκολυνθή μ ε τόν χω ρισμό του άπό τις
φθοροποιές έπιδρόσεις Αλλά ή ύποτροπή έρχεται συχνά. Οταν ό άσθενής,
φαινομενικά θεραπευμένος, ξαναβρίσκε
ται στό περιβάλλον του, κάτω άπό τις
ίδιες έπιδρόσεις γονείς χωρίς κατανόησι.
πεθερά σκληρή, σύζυγος ανελέητος,
ό τι ό έγκληματίας είνα ι θύμα όσο καί ένο 
χος Πληρώνει γιά άλλους, γιά έπιρροές
πού δέχτηκε, γιά τήν έγκατάλειψη στήν
όποια άφέθηκε
Ο, τι είνα ι άληθινό γιά τό έγκλημα

καί τήν τρέλλα, είναι άναμφιβόλως, μέχρις ενός σημείου, άληθινό γιά τις πε
ρισσότερες οργανικές διαταραχές. Π α 
ραδέχονται όλο καί περισσότερο ό τι όλες
ο ί ασθένειες έχουν χαρακτήρα κοινω νι
κό καί ό πόλεμος μ έ ώρισμένες μάστιγες
τής άνθρωπότητος παίρνει κυρίως τόν
προληπτικό χαρακτήρα τής κοινωνικής
υγιεινής. Ή φυματίωση, ή σύφιλις, ό
καρκίνος, ή παιδική θνησιμότης παρου
σιάζονται σέ διάφορες δαβσθμίσεις σάν
άσθένειες τών όποιων ή άληθινή προέ
λευση καί ή πλήρης θεραπεία εύρίσκονται στό έπίπεδο τής κοινωνικής όργανώσεως Μ ία άσθένεια όπως ή χολέρα είναι
συνέπεια καθυστερημένου κοινω νικού
έπιπέδου σήμερα είναι άνάξια μιας πο
λιτισμένης χώρας Κατά τήν έπ/δημία
στήν Α ίγυπτο πριν άπό χρόνια μπόρεσαν
νά παρατηρήσουν ό τι χτυπούσε μόνον
τό άθλιέστερο τμήμα τού πληθυσμού.
Οί πλούσιες κοινωνικές τάξεις, προφυ
λαγμένες άπό τόν υγιεινότερο τρόπο
ζωής, έμειναν άνέπαφες Ανάλογες δια
φορές παρατηρούνται μετα ξύ τών στα
τιστικώ ν τών ασθενειών στις διάφορες
συνοικίες, στις πλούσιες ή λαϊκές, τών
μεγαλουπόλεων

Π ολλές παδήσεις τού
όργανισμού σ χ ετίζο ντα ι
μέ τήν κοινωνική κα τάσ τα σ ι
Οί παθήσεις τής καρδιάς καί τού πε
πτικού συστήματος, ο ί ρ ευμα τισ μο ί άκόμη ή ο ί αύτοκτονίες, είναι δυνατόν νά

σχετίζω νται μέ τήν κοινω νική κατάστα
ση. καθώς καί μ έ τόν τρόπο ζωής πού
εύ νο εί ώρισμένες διαταραχές καί προ
διαθέτει, όπως π.χ. τόν πολυάσχολο έπιχειρηματία πού τρώγει πολύ καί δέν
ά σ κείτα ι άρκετά, σέ ώρισμένες παθήσεις
μάλλον παρά σέ άλλες. Υπάρχουν άκόμη
άρρώστειες «τού πολιτισμού» πού λυ
μα ίνονται τις χώρες όπου ή φροντίς
γιά τήν προστασία τού άτόμου κατά τών
μικροβίω ν είναι περισσότερο άνεπτυγμένη. Μ έ λίγα λόγια, κάθε άσθένεια ε ί
ναι κοινωνική, είτε στήν προέλευσή της
ε ίτε στις συνέπειές της Ο τρόπος μ έ τόν
όποιο πεθαίνουν ο ί άνθρωποι χαρα κτη
ρίζει μ ία κοινω νία καί έως σ ' ένα σημείο
τήν κρίνει Η μέση ηλικία θανάτου, ή κα
τανομή τών αιτίω ν θανάτου έππρέπει
τήν άκριβή εκτίμηση τοΰ γενικού έπιπέ
δου τής ζωής.
Αλλά τά φθοροποιά στοιχεία δέν ε ί
ναι μόνον όργανικής τάξε ως. Ή ύγεία
τού άτόμου έξαρτάται άπό τήν γενική
θέση πού τού προσφέρεται στήν κάθε
στηκυία τάξη ή άταξία Ό καθένας μας
ψάχνει νά βρή τή θέση του μέσ α στόν
κόσμο, δηλαδή τήν τοποθέτησή του έκεί
πού θά μπορή νά ζή μ έ σιγουριά και νά
ίκανοποιή τις βασικές του άνάγκες Π ερ ι
μένει νά δεχθή ό κόσμος τήν διεκδίκησή
του αύτή καί νά τόν δικαιώση Η ισ ο ρ 
ροπία ή άνισορροπία του είναι συνδεδεμένες μ έ τις γενικές συνθήκες όιαβιώσεως
στήν Α ή Β χώρα Κάθε πολιτισμός έγκαθιδρύει ένα είδος κοινωνικής υγείας, μέ
τήν ηθική σημασία τής λέξεως, ανάλογο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

"Οπως εγράψαμε και εις τό προηγούμενου τεύχος μας την 513177
εληξεν εις Πάτρας τό αεμινάριον έπιμορφώσεως άξ/κών των Σω
μάτων 'Ασφαλείας. Την λήξιν τον σεμιναρίου ετίμησε διά τής
παρουσίας τον ό ' Υπουργός Δη μ. Τάξεως κ. Σταμάτης, ό όποιος
και ώμίλησε σχετικώς προς τους παρενρεθέντας. Την ομιλίαν
τον κ. 'Υπουργού, λόγω τον Ιδιαίτερον ενδιαφέροντος της, δημοσιεύομεν εν συνεχεία.
Ε ΚΑΤΕΧΟΥΝ αισθήματα χαράς και συγκινήσεως. Χα"
pas διότι εύρίσκομαι μέσω υμών, συγκινήσεις διότ1
διαπιστώνω άπό τήν σημερινήν συγκέντρωσιν πόσον
έγένετο άποδεκτός ό σκοπός ό όποιος έτάχθη διά τήν λειτουρ
γίαν των Σεμιναρίων.
Έξεκινήσαμε μέ έναν δισταγμόν είς τήν καθιέρωσιν των
Σεμιναρίων, όχι διότι δέν ΰπελογίσαμεν ότι θά εύρωμεν τήν
δέουσαν άνταπόκρισιν, άλλά διότι δέν έγνωρίζαμεν έάν ό σκο
πός ό όποιος έτάχθη διά τήν λειτουργίαν των Σεμιναρίων θά
εΰρισκε τόσο πλουσίαν άποδοχήν καί είς τάς καρδίας καί είς
τάς συνειδήσεις τοϋ ‘Ελληνικού λαού. Ή πείρα όμως άπό τά
Σεμινάρια καί των ’Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης, μας έπεισε
ότι πρέπει νά συνεχίσωμεν τό έργον.
' Η σημερινή λειτουργία τοϋ Σεμιναρίου τών Πατρών μας
έχει γεμίσει ένθουσιασμόν ώστε όχι μόνον νά τό έπεκτείνωμεν
άλλά καί νά τό καθολικεύσωμεν είς όλόκληρον τήν χώραν. Εί
ναι άνάγκη — ήτο καί είναι — νά έπιτύχωμεν νά έναρμονίσωμεν τάς σχέσεις πολίτου καί Σωμάτων ’Ασφαλείας έπί βάσεως
έγκαρδιότητος.
"Εχουν συμβή μερικά πράγματα κατά τό παρελθόν, τά
όποια, άς είμεθα ειλικρινείς, είχαν προκαλέσει μία διαταραχήν
τών σχέσεων αυτών, διότι τά περιστατικά τά όποια συνέβησαν ώδήγησαν είς τήν μεγάλην παρεξήγησιν καί ή παρεξήγησις ήτο ή βασική αίτια αυτής τής διαταραχής. Καί τά Σε
μινάρια άπέβλεψαν είς τό νά άρουν τήν παρεξήγησιν καί νά
έμπεδώσουν είς τήν συνείδησιν τών ‘Ελλήνων πολιτών, τήν
πεποίθησιν ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας κατέχονται άπό τό
υψηλόν πνεύμα μιας άποστολής, ή οποία συνίσταται όχι μό
νον είς τήν διασφάλισιν τής λειτουργίας καί τήν στερέωσιν τής
δημοκρατίας, άλλά καί είς τήν στερέωσιν αυτού τούτου τού
τόπου, ό όποίος φέρει τό όνομα, τό ωραίο όνομα Ελλάς.
θέλω νά πιστεύω, ότι ή έμπειρία μάς ένθαρρύνει νά πιστεύωμεν καί νά διακηρύσσωμεν ότι, ή παρεξήγησις δέν ύπάρχει πλέον καί ότι ή κατανόησις τής άποστολής σας έχει έπέλθει
πλήρως είς τήν συνείδησιν όλοκλήρου τού ‘Ελληνικού λαού,
συνείδησιν, ή όποία άνά πάσαν στιγμήν έκδηλούται κατά τρό
πον πανηγυρικόν, όπως έξεδηλώθη είς αύτήν τήν ώραίαν
πόλιν τών Πατρών.
‘Ο ρόλος τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ύπήρξεν άνέκαθεν
ύψηλός, έχει συνδεθή μέ τήν ϋπαρξιν τού κράτους καί μέ τήν
ύπαρξιν τής Δημοκρατίας. Είναι καί ωραίος καί τιμητικός, άλ
λά καί δύσκολος. Είναι ρόλος ό όποίος πολλάκις δημιουργεί
μέσα είς τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν σας, διότι είναι ρόλος έκτελεστικός, πικρίας έναντι τών όποίων όφείλετε πάντοτε νά έγείρετε τό άνάστημά σας, διά νά ύπερπηδάτε τάς δύσκολους στιγμάς, αί όποϊαι πολλάκις σκοπίμως δημιουργούνται, διά νά
άποθαρρυνθήτε είς τόν ρόλον αύτόν, τόν όποιον έπιτελεΐτε.
Είναι εύτυχώς έλάχισται αί δυνάμεις αϊ όποϊαι έχουν τάξει
ώς σκοπόν των τήν άποκαρδίωσιν καί τήν άποδυνάμωσιν τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τόν ρόλον αύτόν. ‘Η σημερινή π α 
ρουσία τόσων συναδέλφων βουλευτών καί ή πρόθυμος άποδοχή έκ μέρους των τής προσκλήσεως διά νά όμιλήσουν είς τό
Σεμινάριον. μού δίνει τό δικαίωμα νά διακηρύξω άπό τής θέσεως αύτής ώς ύπεύθυνος ‘Υπουργός καί πολιτικός προϊστά
μενος τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ότι ή κατανόησις τού ρόλου
σας. είναι κατανόησις σχεδόν τής παμψηφίας τού ‘Ελληνι

Μ

348

κού λαού. ’Εάν είς τόν δημόσιον βίον έμφανίζωνται κάποτεκάποτε περιστατικά τά όποια δύνανται νά δημιουργήσουν
μέσα είς τάς καρδίας σας — θά τό εϊπω καί πάλι — είτε π ι 
κρίαν, είτε δυσανασχέτισιν, είτε άντίδρασιν, θά παρακαλέσω πάρα πολύ νά τά ύπερπηδάτε καί νά συνεχίσετε τόν ρό
λον σας μέ τόν ίδιον ένθουσιασμόν, μέ τό ίδιον φρόνημα, μέ τήν
ίδιαν πίστην πρός έκεϊνο είς τό όποιον σάς έχει τάξει ή πολι
τεία καί είς τό όποιον έχετε άνταποκριθή κατά τρόπον ώστε νά
δύναμαι άπό τής θέσεως αύτής νά ά πε .ιθύνω πρός τά Σώματα
’Ασφαλείας δημόσιον τόν έπαινον δΓ ό,τι έπιτελούν. Γνωρί
ζετε ότι τό Υ πουργείον Δημοσίας Τάξεως έχει τάξει ώρισμένους σκοπούς καί μίαν άποστολήν. Ποία είναι ή άποστολή
αύτή. ‘Η περιφρούρησις τής άσφαλείας τού τόπου καί ή στερέωσίς τής δημοκρατίας. Χαίρω πάρα πολύ διότι δύναμαι άπό
τής θέσεως αύτής ύπευθύνως νά διαβεβαιώσω τόν Ελληνικόν
λαόν ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας έπιτελούν είς τό άκέραιον τό
καθήκον των διά τήν έπιτυχίαν τής άποστολής αύτής τού ‘Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως. Τό ‘Υπουργείον έπιδιώκει, έπίσης, νά καταστήση τά Σώματα ’Ασφαλείας σεβαστά καί άδιάβλητα είς τήν κοινήν γνώμην.Τό Υ πουργείον Δημοσίας Τά
ξεως αισθάνεται καί πάλιν τήν άνάγκην νά παράσχη δΓ έμού
τήν διαβεβαίωσιν ότι έχει έπιτύχει είς αύτήν τήν άποστολήν.
Ό ίδιος ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως πρό ήμερών ένώπιον
τού ‘Υπουργ. Συμβουλίου όταν έξέθετε τάς άπόψεις του όσον
άφορά τήν τακτικήν, τήν στάσιν καί τήν άπόδοσιν τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, ό ίδιος διεκήρυξε μέ θάρρος, άνευ δισταγμού,
πρός τόν Ελληνικόν Λαόν, ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας έχουν
άνταποκριθή πλήρως είς τόν προορισμόν των. Είναι μιά άναγνώρισις πανηγυρική καί έπίσημος ή όποία πρέπει νά εύρη
άπήχησιν, όχι μόνον είς τάς καρδίας τάς ίδικάς σας, άλλά καί
είς τάς καρδίας όλοκλήρου τού Ελληνικού λαού. Διότι άπό
τής θέσεώς του ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως διαβεβαίωσε ύπευ
θύνως πόσον τά Σώματα ’Ασφαλείας κατώρθωσαν νά έχουν
σταθή είς τό ύψος τής άποστολής των καί πόσον τά Σώματα
Άσφαλείας έκπληρώνουν αύτήν τήν άποστολήν καί μετά ποίας
πίστεως, μετά ποίου φανατισμού, μετά ποίου ένθουσιασμού,
άλλά καί μετά ποίας συνέπειας.
Κύριοι άξιωματικοί θά έπαναλάβω, καί πάλιν, ότι ή ά π ο 
στολή σας δέν είναι μόνον μεγίστη, άλλά καί δυσχερής. Διότι
σείς έχετε έπιφορτισθή διά νά έξασφαλίσετε καί νά διαφυλά
ξετε δ,τι ώραΐον, ό,τι ύψηλόν, ό,τι εύγενές ύπάρχει είς τόν τό
πον αύτόν. ' Η παράδοσις, ή Ιστορία,ή άσφάλεια, αύτός ούτος
ό τόπος ή ‘Ελλάς, είναι έργον τής δικής σας άποστολής καί είς
τήν έκπλήρωσιν αύτής τής άποστολής ύπάρχουν καί ώρισμέναι — έλάχισται εύτυχώς — άντιδράσεις. Ά λλά αί άντιδράσεις
δέν πρέπει νά σας άποθαρρύνουν. Τούναντίον αί άντιδράσεις
είναι έκείναι αί όποϊαι μαρτυρούν πόσον δικαίως καί άποτελεσματικώς έπιτελεΐτε τόν ρόλον καί τήν άποστολήν σας. Τά
Σεμινάρια έχουν ώς σκοπόν, νά δημιουργήσουν κλίμα άμοιβαιότητος καί άλληλοεκτιμήσεως είς τάς σχέσεις πολιτώ ν καί
Σωμάτων Άσφαλείας, διότι δέν πρέπει νά άποκρύψω ότι, τά
όργανα τής τάξεως ύπό τήν έκτελεστικήν των μορφήν δέν είναι
δυνατόν νά άποκαλύψουν, ούτε τό άνθρωπιστικόν περιεχόμενον τής συνειδήσεώς των καί τής ψυχής των, ούτε άκόμη τό
ανθρωπιστικόν καί εύγενές περιεχόμενον τής άποστολής, τήν
οποίαν έκτελούν έναντι τού τόπου. Τά σεμινάρια έχουν ώς σκο-

μ έ τή θέση πού προσφέρει στήν άνθρώπινη προσωπικότητα, άνάλογα μ έ τις
άξιες πού προβάλλει εις βάρος των ά λ 
λων. Χω ρίς άμφιβολία τό άτομο μπ ορεί
ν' άντιδράση, νά μ ή ύποταχθή, άλλα,
καί τότε, θά ύποστή τόν νόμο τού περι
βάλλοντος καί θά πληρώση άκριβά τήν
έπαναστατικότητά του.
Γνωρίζομε ά τι ύπάρχουν κοινωνικές
άσθένειες μ έ τήν έννοια μιας κακής προ
σαρμογής πού προσβάλλει κάθε άτομο.
Ύπάρχουν κοινω νίες πού παραληρούν
χτυπημένες άπό όμαόικό παραλογισμό.
ύπάρχουν κοινωνίες πού σαπίζουν καί
κοινω νίες πού πεθαίνουν μ ’ ένα άργό
σβύσψ ο τής έπιθυμίας γιά ζωή.
Για νά έχω μ ε σω στή όψη των πρα
γμάτων. θά πρέπει νά όλοκληρώσωμε
τήν κοινω νική Ιατρική μ έ τή στενή σημα
σία τού όρου, μ έ μελέτες οικονομικής
πολιτ'κής, συνταγματικού δικαίου καί
κοινωνιολογίας. ’Απέχομε πολύ όπωσδήποτε άπό τό νά μπορούμε νά προσδιορίσω με τήν άκριβή φύση τής άνθρωπίνης καταστάσεω ς στόν σημερινό κόσμο.
Μ ιλούν γιά τή μ ο ίρ α τών μολυσματικώ ν
ά σ θ ενειώ ν ύπάρχει παράλληλα μ ία μ ο ί
ρα τών κοινωνικών άσθενειών πού γεννώνται καί πεθαίνουν άπό αίτιες συχνά
σκοτεινές. Στοιχεία φθοροποιά δεν παύ
ουν νά παρουσιάζωνται καί μπορούμε
νά είπούμε ά τι ή όλο καί περισσότερο
αύξανομένη σύγχυση τού πολιτισμού
τών καψ ώ ν μας. έκτός άπό τις καινούρ
γιες ευκολίες πού προσφέρει, φ έρνει μ α 
ζ ί της μ ία όλο καί μεγαλύτερη έλλειψη
προσαρμογής μετα ξύ τού άνθρώπου καί
τού περιβάλλοντός του, τού άνθρώπου
καί τών άλλων, τού άνθρώπου καί τού
έαυτοΰ του. Οί πολιτικές, στρατιω τικές
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καί οίκονομικές κρίσεις πού άλλοτε διεκόπτοντο άπό διαλείμματα σχετικής ε ι
ρήνης. τώρα διαδέχονται ή μ ία τήν ά λ 
λη χωρίς παύση. Ό ρυθμός τής ιστορίας
ολο κ α ί έπιταχύνεται. Ό κόσμος κ ιν ε ί
ται όλο καί γρηγορώτερα. χωρίς κανείς
νά μπορή νά ξεύρη πρός ποια κα τεύ θ υ ν
ση. Τό μυ σ τικά τής τεχνικής προόδου,
ά ντί νά προστατεύουν τόν άνθρωπο φ αί
νεται ότι αύξάνουν τήν άβεβαιότητα Ο!
ύπεύθυνοι άρχηγοί τών κρατών αισ θά 
νονται νά τούς ξεπερνά τό μέγεθος τών
προβλημάτων Δ εν ξεύρουν νά δ ιαλέ
γουν άνάμεσα στήν ειρήνη καί στόν π ό
λεμο — καί έν τούτοις ή ειρήνη σήμερα
όπως καί ό πόλεμος, δεν μπ ορεί νά είνα ι
παρά όλοκληρωτική.
Τό έρώ τημα έξ άλλου γιά κάθε προ
σωπική ζωή είναι αύτό πού τίθεται γιά
τούς μεγάλους πολιτικούς. Πρέπει νά
βάλω με τάξη στήν γύρω μας άταξία καί
νά κάνωμε ώ στε νά βασιλεύση ή ειρήνη.
Ό πολιτισμός τών μαζών διαστρεβλώ 
νει τις άνθρώπίνες σχέσεις στήν έποχή
μας, μ ία έποχή μεταβατική πού άναζητά
σταθερές δομές, άνισόρροπη άπό ισ χ υ
ρές δυνάμεις πού παραμένουν άνεξέλεγκτες Ύπάρχουν νοσηρά κλίματα, ατά
όποια ή όνθρώπινη ζωή είναι έπισφαλής
καί διαρκώς άπειλείται άπό τις μεταβολές
τού κλίματος καί τών βροχοπτώσεων
άπό τά παράσιτα ή τούς λοιμώ δεις πα
ράγοντες. Τό Ιδιο καί ο ί άνθρώπίνες κ ο ι
νωνίες προσφέρουν σήμερα σέ κάθε ά το 
μ ο ένα νοσηρό κλίμα καί βάζουν άδιάκοπα σέ κίνδυνο τήν πνευματική μας ύγεία

Μ έ τά σημερινά δεδομένα θά μπ ο
ρούσαμε ν ’ άποδώσωμε τήν κοινωνική

παθολογία στήν τ ε λ ε ί α π a ρ α γ ν ώρ ι σ ι
τού άνθρωπίνου
πα
ρ ά γ ο ν τ ο ς . ’Εκείνο πού είνα ι σ υ σ τη 
μ α τικά διαστρεβλω μένο στόν κόσμο ηού
ζοϋμε είνα ι ή σχέσις μ έ τούς άλλους. Ό
παραδοσιακός πολιτισμός, κωδικοποιημένος άπό έθιμα πανάρχαια βασιζόταν
στόν σεβασμό ένός ώ ρισμένου μέτρου
τού άνθρώπου. Οί άνθρώπίνες σχέσεις
έφθαναν ώς μ ία μικρή άκτίνα δράσεως.
όπου ό άνθρωπος, στή συνεργασία, στή
φ ιλία ή στο μίσος, πάντοτε συναντούσε
τόν άνθρωπο. Σήμερα ο ί άνθρωποι δέν
συναντώ νται πλέον. Θά έλεγε κανείς,
ό τι ή τεράστια τεχνική πρόοδος, κα τα ρ 
γώντας τήν ύλική άπόσταση, έκαμε ν'
άναπηδήση μ ία καινούργια ήθική άπεραντω σύνη πού χω ρίζει τά άτομα πολύ
πιό ριζικά άπό τις γεωγραφικές άποστάσεις τών περασμένων χρόνων.
'Από τήν βιομηχανική έπανάσταση
ξεπήδησαν νέες δυνάμεις πού δη μιο υρ
γούν παντού τήν άπόσταση. τήν άφαίρεση καί τή μοναξιά. Ό αιών τής άλληλεγγύης κα ί τών κοινω νικώ ν άσφαλίσεω ν
είνα ι Ιδιαίτερα ένας αιών μοναξιάς καί
παραγκωνισμένων άνθρώπων. "Ολα σ υ μ
βαίνουν ωσάν ό καινούργιος τεχνικός
πολιτισμός ν ’ άπαιτοΰσε τόν χωρισμό
τού άνθρώπου άπό τόν ίδ ιο τόν έαυτό
του καί τόν πλησίον. Τό άτομο γίνεται ένα
είδος νομίσματος άφηρημένου καί σχετικοποιημένου πού ο ί διάφορες τεχνικές
μέθο δο ι μεταχειρίζονται χωρίς ποτέ νά
τού δίνουν πλήρη άναγνώριση. πού είναι
έν τούτοις ή βασική άπαίτηση τού ά ν
θρωπίνου όντος Μ αύτόν τόν τρόπο
μεταχειρίζονται τόν άνθρωπο σάν άντικείμενο, άνάλογα μ έ διαδοχικές καί ποι
κίλες άπόψεις. Κάθε φορά πού έχει νά
κάνη μ έ τις άρχές άπό τις όποιες έξαρτάται. ή έπαφή περιορίζεται προσεκτικά
σέ ώρισμένα όρια, ώ στε ν' άποφεύγετα·
ή άληθινή συνάντηση. Ή συναλλαγή
πραγματοποιείται πάντοτε μέσ α σέ κ λ ί
μ α άνισότητος. όπου τό καλύτερο μέρος
τής προσωπικής ζωής δέν άναμιγνύεται.
Α ύτός ό έκφυλ/σμός καί ή διαστροφή
τών άνθρωπίνων σχέσεων συναντώ νται
α τά διαφορετικώ τερα πεδία. 'Εξηγείχω ρίς
άλλο τις βασικώ τερες άπαιτήσεις τών άν
θρώπων. ο ί όποιοι έτσ ι άποδυναμώ νονται πνευματικά στό σημερινό κόσμο Ό
άνθρωπος άναζητώ ντας τούς όμοιους του
δέν συναντά παρά τεχνικούς πού τόν
επαναφέρουν στή θέση του καί τόν μ ε τα 
χειρίζονται σάν άντικείμενο. Α ύ τή είναι
π.χ. ή πλάνη τής μηχανιστικής ιατρικής
πού δέν λαμβάνει ύπ' όψιν παρά μόνον
τόν όργανισμό τού άσθενοϋς καί τόν
τεμαχίζει γιά νά τόν παραδώση στά χέρια
τών ειδικών. Α σ θενείς μαζοποιημένοι.
ιατρική «τής σειράς» πού θεραπεύει όπως
έπανορθώνουν έναν κινητήρα μ έ τήν
άλλαγή τού κομματιού πού έφθάρη. "Ο
σο γιά τά προβλήματα τής ζωής τήν ο ι
κογενειακή κατάσ τασ η τού άσθενοϋς
αύτά δέν ένδιαφέρουν τόν ειδικό.
Ή ίδ ια στάση στήν διοίκηση τών κρα
τών καί στήν πολιτική πού κυριαρχούν
τα ι άπό τόν φορμαλισμό τής γραφειοκρα
τίας τών κανονισμώ ν τών νόμων. Στή
ρω σική άργκό όνομάζουν «μηχανισμό»
τούς διαφόρους τροχούς τού κράτους.
Ή λέξη άποδίδει μ ία κατάσταση πραγμα
τική όπου ό διοικούμενος. ό ύπόδικος,
ό φορολογούμενος, ό πολίτης έχει πάντα
άδικο μπ ρίΊοτά σ τις άρχές πού άντιπρο-

σωπεύονται άπό τόν υπάλληλο πού. κα 
λά καθισμένος πίσω άπό τό γραφείο του.
διαχειρίζεται ήσυχα τό χρόνο, τό εισ όδη
μ α καί κάποτε τή ζωή των «ύπηκόων».
"Οσο γιά τή συγκεκριμένη ζωή των άτόμων, ό υπάλληλος δεν έχει υποχρέωση νά
τήν λάβη ύπ’ δψιν, διότι ό κανονισμός,
είνα ι κανονισμός. «Δέν μ ' ένδιαφέρει»
είναι ένας κυρίαρχος λόγος όχι μόνον
τής στρατιω τικής πειθαρχίας, άλλά ολο
κλήρου τού κυβερνητικού συστήματος.
Ή αύξηση τών ένστάσεω ν έκ μέρους
τών πολιτών έχει γίνει τόσο μεγάλη, ώστε
ή πολιτεία, βλέποντας πόσο δύσκολα ό
απλός πολίτης μπ ορ εί νά προστατεύση
τόν έαυτό του καί πόσο κινδυνεύει νά
συντριβή, δημιούργησε ειδικό σώμα
υπαλλήλων προωρισμένων νά προστα
τεύουν τούς πολίτας κατά τών άρχών
πού πήραν τό όνομα κοινω νικοί λειτο υρ
γοί. Ό θεσμός τών κοινω νικώ ν λειτουρ
γών είνα ι μ ία άπόδειξη τής άπελπισίας
τού κόσμου μας

Ή βιομηχανική έπ ανάσ τασ ις
Η άπουσία τέλος του ανθρωπίνου
παράγοντος φ αίνεται καθαρά πιό σ ύ γ
χρονο σύστημα έργασίας. Ή βιομηχα
νική έπανάσταση βρήκε τήν όλοκλήρωσή της στόν καταμερισμό τής έργασίας
καί τό σύστημα Taylor υπήρξε απ' αύτή
τήν έννοια ένα άπό τά κορυφ αία σημεία
τής μανίας τής άποδόσεως καί τής παρα
γωγικότητας. Αλλά, ο ί προσπάθειες γιά
τήν σ υστηματική βιομηχανική οργάνω
ση προσέκρουσαν σέ μ ία άναπάντεχη
άντίδραση έκ μέρους τού άνθρωπίνου
υλικού. Ο ί ειδικοί καί ο ί ψυχοτεχνικοί
άνεκάλυψαν ό τι ό έργάτης δέν ήταν μ ό 
νον ένα έργατικό «χέρι», εύπλαστο. άνάλογα μ έ τις αύστηρώς καθορισμένες νόρ
μες τού σχεδιασμού. άλλ’ έπίσης ένα
ζωντανό ον, τό όποιο, γιά νά έργαστή
καλά, έπρεπε ν ’ άναγνω ριστή πλήρως.
Ο φείλομε ατούς 'Αμερικανούς τεχνικούς
τήν άπλοϊκή άνακάλυψη τής σημασίας τού
σεβασμού τών βασικώ ν άπαιτήσεων τού

έργότου. Ό άνθρωπος, αύτός ό άγνω 
στος. αύτός ό παραγνωρισμένος, έργάζεται τόσο καλύτερα όσο περισσότερο
άναγνωρίζεται. Οί 'Αμερικανοί β ιομήχανοι έξεπλάγησαν όταν άντελήφθησαν
ά τι ή άνθρωπιά πλήρωνε γιά τή βιομηχα
νική όργάνωση. Τό έργοστάσιο χωρίς
τήν άναγνώριση τού έργάτη είνα ι ένα
μεγάλο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. ό 
που ό έργάτης ζή σάν ένας αιχμάλωτος.
Ολες τις άνάγκες πού δέν μπ ορεί νά έκφράση μέσ α σέ μ ία άχάριστη έργασία τις
μετα φ έρει στόν ταξικό άγώνα, άπελπισμένο τρόπο γιά τήν επιβεβαίωση τού
έαυτοΰ του. έπαγγελματική άσθένεια,
κατά κάποιον τρόπο, άνθρώπων κα τα δ ι
κασμένων νά ύφ ίσ τα νται ένα άπάνθρωπο σύστημα.
Η άπουσία τού νοήματος τής κ ο ινό 
τητας εύθύνεται γιά τήν ύποβάθμιση τής
άνθρώπινης προσωπικότητας. Οί κοινω 
νικές άσθένειες παρουσιάζονται πρά
γματι σάν τό τελευταίο καταφύγιο τού
άνθρώπου εις τόν όποιο δέν έόόθη μ ε 
ρίδιο άπό τά άγαθά τού κόσμου. Ή
άσθένεια χτυπά τούς άδυνάτους. τούς
πτωχούς, τούς νικημένους, χτυπά τά
σώματα, άλλά καί τήν ψυχή τους. "Εχομε
πράγματι άρνηθή τό δικαίω μα τής υγείας
στόν άνθρωπο τής τρώγλης, τοΰ όποιου
ό ζωτικός χώρος έχει φ ρικτά στενέψει.
Τό ίδιο καί ό άνεργος γίνεται ένας κ οινω 
νικός άνάπηρος καταδικασμένος στήν
άδράνεια καί σέ μ ιά άργή άπελπισία.
Σ ’ αύτή τήν περίπτωση τό οινόπνευμα
προσφέρει καταφύγιο γιά τόν πόνο καί
τήν μοναξιά. Είναι άξιοσημείω το ό τι τό
άληθινό φάρμακο κατά τού άλκοολισμοϋ δέν βρίσκεται μ έσ α σέ κάποιες μ α 
γικές σταγόνες, άλλά στή φιλία, τήν
άδελφική άγάπη, όπως άπέδειξε ή μακρά
πείρα τού «Κυανού Σταυρού».
'Υπάρχει ένα ζωτικό m inim um τής
ψυχικής καί πνευματικής ύγείας: έκεϊνος
πού ή κοινωνία άντιμετω πίζει σάν υπάν
θρωπο, συμπεριφέρεται πραγματικά σάν
υπάνθρωπος. Ε κείνο ς πού δέν σ εβ ά σ τη

καν τήν άνθρώπινη υπόστασή του. χάνει
ό ίδ ιος τόν αύτοσεβασμό του. Ή άνηθικότης, ή πορνεία, ή έγκληματικότης τών
νέων καί τών ένηλίκω ν είνα ι προϊόντα
μιας κακής άτομικής καί κοινω νικής όργανώσεως τής ζωής. Ή κοινωνία, ή όποια
νομίζει ά τι π ροστατεύεται καταδικάζον
τας μονάχα τούς ένόχους. θά έκανε κα 
λύτερα νά κρίνη καί τόν έαυτό της. καί
ν ’ άναγνωρίζη τήν εύθύνη της.
Ά π ό δ .: Μ Α Ρ ΙΑ Σ ΖΑΧΑΡίΟ Υ

Στόν σύγχρονο κόσμο μας τό άτομο γίνε
ται ένα ειόος νομίσματος αφηρημένον
καί σχετικοποιημένον, που οί διάφορες τε
χνικές μέθοδοι μεταχειρίζονται χωρίς ποτέ
rd τον δίνουν πλήρη άναγνώρισι, πον είναι
έν τοντοις ή βασική απαίτηση τον ανθρώ
πινον δντος.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Βασ. Λευκαδίτη:

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

«Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1939-1949»
ΤΟ βιβλίο τού υποστρατήγου Ι.ά. κ.
Βασ I Λευκαδίτη. συλλαμβάνει τόν σφιγμό τής πλέον κρίσιμης καί αποφασιστικής
δεκαετίας τού 'Ελληνικού "Εθνους. Πάρα
ιτολλοι συγγραφείς θέλησαν έως τώρα βλέ
ποντας ό καθένας τό τεράστιο Ιτούτο
θέμα άπό τή δική του πρισματικής θεώ
ρηση νά δώσουν τήν εικόνα των ώρών.
πού σημάδεψαν ανεξίτηλα την πορεία
τού νεοελληνισμού καί χάραξαν τόν δρό
μο όλόκληρο τής μελλοντικής πλεύσεως
τής πατρίδας μας, Όμολογουμένως τό
σοβαρώτερο καί άξιολογώτερο έπίτευγμα
αυτών των διατριβών υπήρξε ή ευτυχής
έκδοση τού κρινομένου βιβλίου. Ο συγ
γραφέας άναλωθεί καί ό ίδιος μέσα στήν
έποχή του και στα πιο ευαίσθητα και
ιστορικά σημεία της. μετέχει στά γεγο
νότα μέ έναν τρόπο άμεσο, μέ μιά γλώσσα
γλαφυρότατη πού δημιουργεί τό αντί
στοιχο λογοτεχνικό κλίμα και μέ όργάνωση έπιστημονική τού όλου θέματος.
Κάτι περισσότερο ακόμα: Άνατάμει τά
γεγονότα καί τά πρόσωπα, σέ βάθος καί
δέν καταλείπει μεγάλα περιθώρια απου
σίας στοιχείων Μάλιστα τά παραρτή
ματα τού βιβλίου, συμπληρώνω, ότι παραλείπεται στό κύριο σώμα τού θέματος
καί δέν θά μπορούσε εκεί νά παρατεθεί,
γιατί θά άλοίωνε τήν ροή καί κατ' έπέκτασιν τήν μορφή τής όλης προσπάθειας
στό σημείο αύτό Αλλά δέν είναι καί λίγες
οί ύποσημειώσεις πού έρχονται να συν
δράμουν καί νά στελεχώσουν τήν δομή
τού κυρίου θέματος. Τό δημιούργημά του,
Ανέρχεται καί έγκαθίσταται στην κλί
μακα του λογοτεχνικού ίστορήματοε. Θά
ήταν εύτυχές γεγονός ή συμπλήρωση
αύτής τής θετικώτατης προσπάθειας μέ
ένα άλλο βιβλίο τού Ιδιου συγγραφέως.
πού θά όλοκλήρωνε τήν ανάγλυφη ιστο
ρική εικόνα τής νεωτέρας πατρίδας μας
μέσα άπό τό ίδιο πρίσμα έποπτείας τής
ταλαιπωρίας της άπό τούς έσωτερικούς
της έχθρούς.
ΑΛΕΚ.ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ\

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...
Ό Κάρλ Κρούγκερ, 83 έτών, πού εί>
συλληφθή πριν άπό λίγο καιρό στό Σά.’
Πέντρο τής Καλιφορνίας ώς ύποπτος ιλσ
πής ένός κουτιού μέ τσίκλες, άθωώθηεμέ ένα Ακλόνητο «άλλοθι»: «"Ανοιξε το
στόμα του καί έδειξε, ότι δέν είχε ούτε έν τ
δόντι στό στόμα του!
Στήν ιστορία τού ποδοσφαίρου, τό
γκόλ. πού σημειώθηκε στό λιγώτερο χρο
νικό διάστημα, άπό τήν έναρξι τού άγώνος. ήταν τό γκόλ, πού σημείωσε ό Ά γ 
γλος παίκτης Τζ Φράϋατ, τό 1963, τής
όμάδος «Μπράντφορντ». έναντίον τής
«Τράμερε Ρόβερς» Τό σημείωσε 6 διυτεοόλεπτα μετά τήν έναρξι τού άγώνος.
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πον
Του Άστυν. κ. I. Γιαννοπούλου
ί ΕΛΛΗΝΕΣ διακρίνονται γιά
τήν μακροθυμία τους. Τούτο είναι
χαρακτηριστικό.
Δέν είναι μισαλόδοξοι καί μισάν
θρωποι. Δέν κινούνται άπό ταπεινά έλα
τήρια.
Ό Έ λληνας έμπνεόμενος άπό τις άρχές τού έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού
εύκολα συγχωρεί. Πρώτος δίνει τό χέρι
τής άγάπης καί τής συνεργασίας μέ εί
λικρίνεια. Τά γεγονότα όμως πού θα μνη
μονεύσουμε ξεπερνούν τά όρια τής συ
γνώμης. Οί άνθρωποι μπορεί νά τά ξεχάσουν ή ιστορία όμως ποτέ, γιατί
τέτοισ γεγονότα άποτελοΰν στίγμα τού
πολιτισμού. Αύτοΰ τού πολιτισμού πού
κάνει τους άνθρώπους νά ύπερηφανεύωνται ότι διαφέρουν άπό τά άγρια θηρία.
Εχουμε όμως ύποχρέωσι νά τά θυμώμαστι: Τά μνημονεύουμε όμως γιά νά μά
θουν οί νεώτεροι τις περιπέτειες τής φυ
λής Νά άναβαπτίσουν τό φρόνημά των
καί νά είναι έτοιμοι γιά άγώνες έφ' όσον
χρειασθή.
Δέν είναι δυνατόν νά ξεχασθή ή α
πάνθρωπη ολοκληρωτική εξόντωση τού
Ελληνισμού τής Μ Ασίας. Ενός λαού
εκατομμυρίων υπάρξεων αδιάκριτου ηλι
κίας; άπό τά στίφη τής τουρκικής θηριωδίμς Τέτοιες πράξεις στιγματίζουν τόν
πολιτισμό τού αιώνα μας. γιατί ή εξό
ντωση ένός λαού χωρίς οίκτο ξεπερνά τά
όρια τής ανοχής
Χίλια καί πλέον χρόνια ή Μ Ασία
ήταν τό πολυτιμότερο τμήμα τής Ελλη
νικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας'. Ε κεί
άνθισαν τά Ελληνικά γράμματα καί οί
τέχνες. Η έλληνική γλώσσα έγινε ή ομι
λούσα σέ όλους τούς λαούς. Ά πό εκεί ξεπήδησαν άξιοι έκκλησιαοτικοί πατέρες,
διάσημοι έλληνες συγγραφείς, στρατη
γοί και βασιλικές δυναστείες, πού έτίμησαν τόν Βυζαντινό θρόνο
Τόσο δέ παρουσιάζετο ή ομοιογέ
νεια τού πληθυσμού καί τού χώρου τής
Μ Ασίας, ώστε νά νομίζη ό επισκέπτης

Ο

ότι είναι συνέχεια τής Ηπειρωτικής Ελ
λάδος. Ό Γάλλος γεωγράφος Έ λισσαΐος Ρεκλώ γράφει : «Αί χερσόνησοι, αί
κοιλάδες τών ποταμών τής Άνατολίας,
ούδόλως παρουσιάζουν τόν άσιατικόν χα 
ρακτήρα. Ανήκουν γεωγραφικώς καί ίστορικώς εις τήν Ευρώπην.όπως, κατά
τούς χρόνους τού Ηροδότου αί Άθήναι
καί ή Σμύρνη, αί όποίαι στρέφουν τά
βλέμματά των ή μία πρός τήν άλλη ύπεράνω τών κυμάτων, παρέμειναν πόλεις
Ελληνικοί, εις πείσμα τών κατάκτησεων καί επιδρομών».
Ο Γερμανός Κάρλ Ντίτεριχ (1915)
μάς λέγει «Είναι γεγονός ότι οί Έ λ λ η 
νες τής Μικρός Ασίας είναι σήμερον
(1919) οί κύριοι ολοκλήρου τής χώρας
άπό οικονομικής καί μορφωτικής, όχι ώς
στοιχεΐον είσχωρήσαν έκ τύχης μεταξύ
τού λαού, αλλά ώς στοιχεΐον τό όποιον
άνεπτύχθη έπ' αύτοΰ τού εδάφους τής χώ
ρας. Α ρκεί νά ένθυμηθώμεν πόλεις ώς ή
Νικαία, Νικομήδεια. Προύσα, Λαοδίκειο κ.λ.π. αί όποίαι ίδρύθησαν κατά τόν
2ον π.χ. αιώνα καί αί όποίαι έλαβον ονό
ματα τών απογόνων τού Μ. Αλεξάνδρου».
Ετσι έχοιιν τά πράγματα Τόν II ον
uioivu παρουσιάζονται εις τήν Μ. Ά σίυν
οί Μογγόλοι Σελτσούκοι. τουρκική φυ
λή καί κατά τήν παρακμή αυτών οί Οθωμανοί Τούρκοι, οί όποιοι έπεκράτησαν
τών άλλων καί κατέλαβαν τήν χώραν.
Εκατομμύρια ήσαν οί Έ λληνες τής
Μικρός Ασίας Έ νας πολιτισμός πού εί
χε τήν ρίζα του πολύ μακρυά. Ολόκλη
ρα χωριά μέ καθαρό ελληνικό πληθυσμό.
Μεγάλοι επιστήμονες καί σοφοί δι
δάσκαλοι έδωσαν τά φώτα των σέ χιλιά
δες Ελληνόπουλα πού σπούδασαν στις

σ χολές τού γένους. Ό λ α αυτά χάθηκαν
καί μαζί τους κάθε τι τό 'Ελληνικόν.
Τίποτα δέν έμεινε. Μόνο φρικτές α
ναμνήσεις. Αύτές τις άναμνήσεις θά ιστο
ρίσουμε τώρα άπό μύτόπτες μάρτυρες
πού έζησυν τό τέλος τής τραγωδίας τού
Ελληνισμού τής Μικράς Ασίας γιά νά
στιγματίσουν μέν τήν απάνθρωπη άγριότητα τού τουρκικού όχλου καί τακτικού
στρατού.
Πάλι έχουμε άσχοληθή με τό θέμα
τούτο καί έχουμε άναφέρει λίγα πράγμα
τα γιά τήν καταστροφή τού Ά ϊβαλί Τώ
ρα θά ολοκληρώσουμε.
Σ τήν ιστορία τής άνθρωπότητος περιγράφονται μελανές πράξεις βίας έναντίον λαών καί άνθρώπων. Νομίζω ότι δέν
υπάρχει μελανώτερο σημείο γιά τόν άνθρώπινο πολιτισμό άπ" τήν πράξι έξοντώσεως τού Ελληνικού στοιχείου τής
Μικράς Ασίας καί μάλιστα μπροστά στά
μάτια των μεγάλων τής έποχής.
Είναι άδύνατον νά περιγράφουμε τό
τραγικόν τού 'Ελληνισμού τής Μικράς
Ασίας. Απλώς θά σταχυολογίσωμεν (ορι
σμένα πραγματικά περιστατικά, άπό τά
όποια ό άναγνώστης θά βγάλη τα συμπεράσματά του. Καί είναι άπαραίτητα αυτά
στήν εποχή πού ζούμε.
Αλλά άς άφήσουμε νά μάς αφηγη
θούν τά γεγονότα οί παρόντες τής μεγά
λης συμφοράς.
Ό συγγραφεύς Άγγελομάτης μάς δί
δει μία εικόνα τού σφαγιασμού των Ελ
λήνων τού Άϊδινίου, «Ή έλληνική συνοι
κία τού Αϊδινίου είναι μία άμορφη μά
ζα. Τά έρείπια πού καπνίζουν, τά χώματα
καί τά σπασμένα κεραμίδια, ή έρημιά. τά
βλοσυρά βλέμματα, καί ή άγρια όψη τών
ολίγων πού άπέμειναν, ή γύμνια τους, τό
ντροπαλό μάτι τών άτιμασθέντων κοριτσιών. τά κλάματα καί οί γόοι τώνάπαρφανισθέντων φωνάζουν διότορα...........
Ό τούρκος πέρασε άπό έδώ...........
Οί πρόκριτοι είχαν σφαγή μέχρις ένός καί τά γυναικόπαιδα άπήχθηκαν εις
Ναζλί καί Δενιζλί».
Ό μοια είναι καί ή περιγραφή τού
άντιστρατήγου Κ Νίδερ πού αναφέρει σέ
οχετι.κή έκθεσί του «Πρό τών διαπραχθέντων κακουργημάτων ώχριά κυί ή ώμή
άγριότης τών θηρίων. Τά θύματά των οί
τοΰρκοι έβασάνισαν άπαισίως πριν ή τά
κατασφάξωσι. Άπέκοπτον ώτα, ρίνας,
άπέσπον τούς όδόντας, έξώρυσαν τούς
οφθαλμούς, έβίαζον τάς παρθένας, άπέκοπταν τούς μαστούς των καί εις άπειρα
άλλα .μαρτύρια τάς ύπέβαλον πρό τού φό
νου».
Δέν έλειψαν καί οί ξένοι. Ό Αμερικα
νός πρόξενος στή Σμύρνη Γεώργιος Χόρ
των δέν μπορεί παρά νά άφιερώση τις λί
γες γραμμές στόν μαρτυρα Μητροπολί
τη Χρυσόστομο. «Στήν ματωμένη κόμη
τού Δεσπότη φωτοστέφανο έφόρεσε λα
μπρό ή Σμύρνη, τού μαρτυρίου ή πολι
τεία)'.
Ό Γάλλος ιστορικός Ντριώ μάς δί
δει μιά εικόνα άπό τήν εξόντωση τών Ελ
λήνων τής Σμύρνης άπό τούς υποτακτι
κούς τού αιμοσταγούς τούρκου άξιωματικού Νουρεντίν.

«Χιλιάδες δυστυχών ύπάρξεων συσσωρευμέναι κατά μήκος τής προκυμαίας
έρρίφθησαν εις τήν θάλασσαν. Εις μέγα
μήκος τού λιμένος έκαντοτάδες πτωμά
των είχον πληρώσει τήν θάλασσαν ώστε
να ήμπορή κανείς νά βαδίση έπάνω σ'
αύτά. Καί τούς επιπλέοντος άποτελείωναν οί τούρκοι μέ σπαθιά.
ΓΙοίος θά περιγράψη τας φρικαλέας
σκηνάς. Άναρρίθμητοι ύπάρξεις πρό πα
ντός γυναίκες, παιδιά καί γέροντες έσφάγησαν έν μέσω αΐσχίστων θηριωδών».
Οί στρατιώται τού άνθρωπόμορφου αύτού θηρίου ήδονίζοντο νά ξεκοιλιάζουν
τά βρέφη μέ τις λόγχες τους
Καί ό πρόξενος Χόρτων συνεχίζει
«Εϊμουν στήν πόρτα τού προξενείου ό
ταν μία γραία γυναίκα ήλθε πρός έμέ όδυρομένη καί κραυγάζουσα. Τό παιδί μου
Τό φόρεμά της έμπρός ήτο κατακάλυπτον άπό αίμα Τό άφθονον αίμα τού φο
ρέματός της έλεγε τί συνέβη» .
Χαρακτηριστικό είναι τό έξής πρα
γματικό περιστατικό όπως μάς τό μετυ
φέρει ό Χρ. Αγγελομάτης στό βιβλίο
του.
«Ένας γέρος ώδηγούσε τα έγγονάκια του.
"Εξαφνα πρόβαλε ένας τσέτης.Ό γέρος
έγονάτισε καί άρχισε νά τόν παρακαλή
νά τούς λυπηθή. Ό τσέτης διέταξε. Σή
κωσε τά χέρια σου. Ό γέρος τά σήκωσε
παρακλητικά. Τό θηρίον ό τσέτης. ξεσπά
σέ γέλια καί μέ τό σπαθί του άποκόπτει
τα χέρια Τά μικρά μέ τήν άφέλειά των.
τής ήλικίας των μαζεύουν τά χέρια. Παπ
πού λέγουν, πάρε τά χέρια σου............. »
Τά Βούρλα ήταν μιά άπό τις σπουδαιό
τερες κωμοπάλεις τής Μικράς Ασίας
Ε κεί ήταν καί ή όνομαστή Άναξαγόρειος Σχολή. Έλληνες καί Τούρκοι κάτοικοι
ζούσαν ήσυχα χάρις σ' ένα σύμφωνο άμοιβαίας άσφαλείας. Τά χρόνια τού πο
λέμου (1921 1922) έκαμαν μιά συμφωνία
ΟίΈλληνες νά προστατεύσουν τούς Τούρ
κους καί οί Τούρκοι κάτοικοι τούς Έ λλ η 
νες. άπό κάθε έκτροπο. Τήν συμφωνία ύπέγραψαν για τούς Έ λληνες ό Μητροπο
λίτης Εφέσου και γιά τούς Τούρκους ό
Μουφτής. 'Έτσι χιλιάδες "Ελληνες γύρι
σαν στά σπίτια τους. Αλλά πότε οί Τούρ
κοι τήρησαν τις συμφωνίες των. Ε π ' αύτοΰ ό Ρενέ Πυδ) γράφει : «Έπέστρεψαν
δια νά παραστοΰν εις τήν φρικωδεστέραν τραγωδίαν, διά νά ίδοΰν τήν πάλιν
των πυρπολουμένην καί σφαγμένους καί
κακοποιημένους τούς έαυτούς των, τάς
γυναίκας των νά. ρίπτωνται εις τά πηγάδια
καί διά νά χαθούν καί οί ίδιοι διά πυράς
καί σιδήρου».
Έ νας έκ τών διασωθέντων ιστορεί :
«Ό ταν αί καταφυγούσαι εις τό σπίτι του
νέαι είδαν ότι έκινδύνευαν νά κακοποιη
θούν έπροτίμησαν νά άποθάνουν. Ώρμησαν εϊς τόν κήπον καί έρρίφθησαν διαδο
χικά. εις τό μεγάλο έκεϊ πηγάδι».
Κοντά στό Ά ϊβαλί ήταν τό Μοσχονήσι. Μιά κωμόπολι μέ άμιγή ελληνικό
πληθυσμό πάνα) άπό 6.000 Τήν ήμέρα τού
Σταυρού οί Τούρκοι διέταξαν τόν εκτό
πισμά τού πληθυσμού- Ά πό όλους αύτούς
ούτε ένας δέν έσώθη. τόν δέ Μητροπολί
την Αμβρόσιον τόν έθαψαν ζωντανόν.

7 / Ιΐνρχαϊά τής Σ/ινρι·ης ( Ά π ό τό βιβλίο
τον Χρ. Σολομτυνίόη <<Τό θέατρο στή
Σμύρνη»)

Αλλος ένας Μητροπολίτης μάρτυρας.
Ε πίσης εις τό Άχμετλή έγιναν ομα
δικές έκτελέσεις 20 χιλιάδων Ελλήνων
άπό τό Κασαμπάν Ό Δήμαρχος αύτού
Άβδούλ Μπαΐτ άπεκεφάλισε έκατοντάδες
Ελλήνων καί μέ τά κεφάλια των έκτισε
τόν τοίχο τής αύλής του.
Αίγα, άλλά φρικτα γεγονότα τής τύχης
τού άμαχου πληθυσμού. Δέν είχαν όμως
καλλίτερη τύχη, παρά τούς διεθνείς κα
νόνες περί αιχμαλώτων πολέμου καί οί
αίχμαλωτισθέντες Έ λληνες στρατιώτες.
Ά πό τήν ιστορία τού Γ.Ε.Σ. διαβά
ζομε : «Εύρέθησαν μερικοί τών άνδρών
τού 118 Τάγματος κατακρεουργημένοι
φρικωδώς μέ τούς οφθαλμούς έξωρυγμένους καί τήν γλώσσαν καί τά δετά κομμέ
να. έκ τών πτωμάτων άλλων Ελλήνω ν
στρατιωτών είχον άφαιρεθή τά σπλάχνα
καί περιτυλιχθή εις τόν λαιμόν των».
Ο Χατζόπουλος Νικόλαος, τού 32
Συντάγματος πεζικού λέγει : «Οί αίχμαλωτισθέντες τήν 27 Αύγούστου 1922 εις
τήν προβλήταν τής Πούντας ένεκλείσθη
σαν τήν πρώτην ήμέραν εϊς τάς άποθήκας
καί άπογυμνώθηκαν άπό κάθε τι πού
κατείχαμεν. Τήν έπομένην ώδηγήθημεν
εϊς τό Νυμφαίον. Ό τούρκικος πληθυ
σμός καθ' όλον τό μήκος τού δρόμου μάς
έλιθοβόλει καί μάς έκτυπούσε. Καθώς
έξερχόμεθα τής Σμύρνης εϊδομεν πέντε
κάρρα μέ πτώματα Ελλήνων ιδιωτών πού
έπήγαιναν νά ρίψουν εις μίαν χαράδραν.
Εξω άπό τήν Σμύρνη μάς σταμάτησαν
Ό Τούρκος άξιωματικός διέταξε. Οί Έ λ 
ληνες στρατιώται τής Μικράς Α σίας να
χωριστούν άπό τούς λοιπούς Οί πρώτοι
θα μπορέσουν νά γυρίσουν στά σπίτια
τους. 'Οκτακόσιοι περίπου έπίστευσαν
εις τήν βεβαίωσιν τού τούρκου Αξιωμα
τικού. Διετάχθησαν νά σχηματίσουν φά
λαγγα καί (οδηγήθηκαν εϊς γειτονικήν
χαράδραν καί έκεΐ χωρίς άλλην διαταγήν
έθανατώθησαν. Οί υπόλοιποι έβαδισαν
πρός Νυμφαίον περίπου 4.000 χιλιάδες,
όπου έκακοποιήθησαν αγρίως. Εν συνε-
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χείμ (οδηγήθηκαν εις Μαγνησίαν. Ε κεί
έξεδόθη μία προκήρυξις. Νά προσέλθουν
όλοι νά ίδοΰν τούς "Ελληνας αιχμαλώτους.
Νά έπιδείξουν δλους έκείνους, οί όποιοι
διέπραξαν έγκλήματα διά νά τιμωρηθούν.
Καί τό μαινόμενο πλήθος προσερχόταν
καί προσεποιεϊτο ότι τάχα έγνώριζεν αυ
τόν ή έκεΐνον. Χίλιοι περίπου άθώοι έτυφεκίσθησαν κατ' αυτόν τόν τρόπον».
Γιά τις έκτελέσεις στη Μαγνησία μάς
λέγει ή Σοφία Δ. Λουκά : «Εκατοντάδες
αιχμαλώτων μετεφέρθησαν εις τό τουρ
κικόν σχολείο Μαγνησίας καί έσφάγησαν
άνηλεώς. Ώ ς πρός τό μαρτύριον τού πλη
θυσμού, τούτο ύπερέβη κάθε όριον φαντα
σίας καί σκληρότητος. Ό προύχων Σάβ
βας Σαββόπουλος ένεσκολοπίθη, ό Γρηγόριος Χατζηδημητρίου έδέθη άπό τα
πόδια όπίσω άπό τό άλογο τούρκου άξιωματικού καί συρόμενος άπεβίωσε. Εις
τήν Μαγνησίαν έσφάγησαν καί οί έπτά
χιλιάδες "Ελληνες άπό τό Ά ξάρι.
Μιά εικόνα τής καταστάσεως τού
στρατοπέδου τών αιχμαλώτων στό Οϋσάκ
μάς ιστορεί ό ιατρός Άποστολίδης.
«Έ χω στά μάτια μου άκόμη τάς έπισκέψεις τών αιχμαλώτων. Ό έξανθηματικός καί τό σκορβοΰτον θερίζουν..
Σέ τρία άναρρωτήρια είναι ό ένας έπάνω στόν άλλο 2.500 αποσκελετωμένοι,
βρώμικοι καί μιοόγυμνοι αιχμάλωτοι...».
Τό τέλος τού Ελληνισμού τής Μι
κρός Ασίας έσφραγίσθη διά τής θυσίας
τών Ε λλήνω ν τού Πόντου. Πάνω άπό
τετρακόσιες χιλιάδες ποντίων βρήκαν
οίκτρό θάνατο στις πόλεις καί τις χαρά
δρες.
Στόν Πόντο, έκτός άπό τά άλλα μέσα
έξοντώσεως τού έλληνικού ποντιακού
στοιχείου, ήταν καί τά λεγόμενο δικαστή
ρια, τά όποια έστειλαν πλήθος Ε λλήνω ν
στήν άγχόνη.
Ό καθηγητής Π. Βαλιούλης. εις τών
καταδικασθέντων τής Ά μισού έγκριτων
άναφέρει : «Μετά τήν καταδίκην ώδηγήθησαν εις τάς φυλακάς όπου προσήλθεν
ό διευθυντής τών φυλακών καί έδιάβασε
τά όνόματα έκείνων πού θά άπήγοντο
πρός άπαγχονισμόν. Τήν ώραν έκείνην ό
δημοσιογράφος έκ Τραπεζοΰντος Ν. Καπετανίδης, ό όποιος δέν περιλαμβάνετο
εις τόν κατάλογον άνεφώνησ*. Κρίμα vu
χάσω μιά τέτοια εύκαιρία έθτικής πανηγύρεως.
Ά λλα καί αύτός θά άπηγχονίζετο μετ'
όλίγας ήμέρας (8-9-1921). Ο έπίοκοπος
Ζήλων άπέθανε έντός τών φυλακών καί
οΰτω άπέφυγε τόν άπαγχονισμόν
’Επίσης ό I. Κωνσταντινίδης γράφει :
«Ά πό τήν Μασσαλίαν πληροφορούμεθα
τήν πλήρη καταστροφή τής πλούσιας πε
ριοχής τής Άμισού είς τήν όποιαν 37
ειρηνικά χωρία ένεπρήσθησαν άπό τούς
τούρκους μαζί μέ τόν πληθυσμόν των.
Ταυτοχρόνως έκλή»ησαν όλοι οί άνδρες
άπό ήλικίας 15 μέχρι 50 έτών τής πόλεως
ταύτης διά νά έκτοπισθούν τάχα είς τό
έσωτερικόν. Ώ δηγήθησαν όμως
O
ομίλους 40-50 είς μακράν άπόστασιν όπου
καί έθανατώθησαν, οί πρώτοι όμιλοι.
Ά πό μία όμάδα 800 Ποντίων περίπου
τούς όποιους ένέκλεισαν είς σταύλον, εις
τόν όποιον έθεσαν πύρ, ούδείς τελικώς
έσώθη.
Έ τσ ι έχάθη ό Ε λλη νισ μ ός τής Μι
κρός Ασίας.
Αύτά, γιά νά μή λησμονούν οί Έ λ ληνες...
k u
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ΝΕΑ ΑΠ
Τήν ΙΟην ώραν τής 23-3-1977 είς τήν
αίθουσαν τελετών τής Σχολής Άξ/κών
Αστυνομίας Πόλεων έλαβε χώραν τελε
τή άπονομής πτυχίω ν είς τούς άποφοιτήσαντας, τού κέντρου Μετεκτταιδεύσεως
Άξ/κών ’Αστυνομίας Πόλεων. 29’ Αστυ
νόμους ΕΓ τάξεως
Παρέστησαν ό ’Α ρ χ η γ ό ς
τού
Σώματος κ Τ Ζ I Μ Α Σ ό Διοικη
τής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ό Υποδιοικητής κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ’Αξιωματικοί καί καθηγηταί
τής Σχολής
Κατ’ άρχάς ώμίλησε ό Διοικητής τών
Σχολών, ό όποιος έξήρε τόν τρόπον λει
τουργίας καί τήν άποστολήν τής Σχο
λής καί εϋχαρίστησεν τούς σπουδαστάς
διά τάς έπιδόσεις των είς τήν γενικήν έκπαίδευσιν καί άπηύθυνε συμβουλάς.
Μετά ταΰτα άπηύθυνε πρός αύτούς
συμβουλάς καί παραινέσεις καί ό κ
αρχηγός τοϋ Σώματος, όστις καί έπέδωσεν είς τούς άποφοιτήσαντας τά π τυχία.
Ή τελετή έλαβε τέλος διά τής παραθέσεως μικρας δεξιώσεως
*
Τήν ΙΟην ώραν τής 6-4-1977 είς τήν
Σχολήν Ύπαστυνόμων έλαβε χώραν τε
λετή απονομής πτυχίω ν είς τούς άποφοιτήσαντας τής Σχολής ,-.ένων Γλωσσών
4 Άρχιφύλακας καί 15 ’Αστυφύλακας, ληξάσης τής όμήνου έκπαιδεύσεώς των
Πρός τούς άποφοιτήσαντας τής Σχο
λής ’Αστυνομικούς ώμίλησε ό Διοικητής
τών Σχολών κ Καρακίτσος, ό όποιος
έξήρε τήν σπουδαιότητα καί τήν σημα
σία τής Σχολής ώς καί τήν άναγκαιότητα
τής γνώσεως ξένων γλωσσών ύπό τών
’Αστυνομικών ^οργάνων, τά όποια ώς έκ
τών καθηκόντων των εύρίσκονται πάν
τοτε πλησίον τοϋ πολίτου καί μάλιστα
τών ξένων έπισκεπτών μας, οί όποιοι μέ

τήν άνάπτυξιν τής τουριστικής κινήσεως
κατακλίζουν τήν χώραν μας καί έπέδωσεν
είς αύτούς τά πτυχία.
Έ ν συνεχεία παρετέθη μικρά δεξίωσις
πρός τιμήν των, κατά τήν οποίαν συνεζητήθησαν διάφορα θέματα ύπηρεσιακοΰ
ένδιαφέροντος.
Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη
τό "Αγιον Πάσχα είς τήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών ’Αστυνομίας Πόλεων
Τήν Σχολήν έτίμησαν διά τής π α 
ρουσίας των ό ’ Εξοχώτατος Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας Κος ΤΣΑΤΣΟΣ, ό 'Υπουργός
Δημ "Εργων κ Στράτος, ό 'Υφυπουργός
Οικονομικών κ Φικιώρης, ό ’Αρχηγός ’Ε
νόπλων Δυνάμεων κ Ντάβος, ό Γεν Γραμ
Υ.Δ.Τ κ Μπάλκος, οί ’Αρχηγοί Άστυν.
Πόλεως. Χωροφυλακής καί Πυροσβεστι
κού κ.κ Τζίμας, Κουτσιανάς καί Γκίκας, οί
'Υ παρχηγοί ’Αστυνομίας κ κ Παπαγεωργίου καί Κωτσόπουλος, πολλοί βουλευταί,
ό Νομάρχης διαμερ Ά νατολ ’Αττικής κ
Κωβαϊος, καθηγηταί τών Ά στυν Σχο
λών. συγγενείς τών δοκίμων κ.ά.
Τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, τό
όποιον έπαρουσίασεν 6 έκλεκτός καλλι
τέχνης κ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ Ιωάννης ύπήρξεν πλουσιώτατον μέ τήν συμμετοχήν
*Ισπανικού μπαλλέτου, χορευτικού σ υγ
κροτήματος. κλπ
Τά πλούσια καί ποικίλα έδέσματα καί
ή μρυσική ύπόκρουσις τής ορχήστρας τής
Φιλαρμονικής τού Σώματος, προσέφερον
είς τούς προσκεκλημένους τής Σχολής
έξαιρετικώς εύχάριστον περιβά?\λον καί
τό κέφι καί ό χορός διετηρήθησαν άμείωτα
μέχρι τών άπογευματινών ώρών.
*

Τήν ΙΟην ώραν τής 21-4-1977, είς τήν
Σχολήν ’Αστυφυλάκων έλαβε χώραν τε
λετή ορκωμοσίας (206) νεοκαταταγέν.

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπο» άπό τήν έπίσκεψιν τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ.
Τσάτσον είς τήν 'Αστυνομικήν Σχολήν. Ό κ. Πρόεδρος τσουγκρίζει μέ δοκίμους Ύ π α στυνόμους τό Πασχαλινό αυγό.

ΓΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ

τωυ δοκίμων ’Αστυφυλάκων τοϋ 255
Εκπαιδευτικού Τμήματος τής Σχολής.
Παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας κ. Τζίμας, ό Διοικητής των Σχο
λών κ. Καρακίτσος, ό Ύ ποδ/τής κ. Άναγνωστάκης, ό Διοικητής τής Σχολής ’Α
στυφυλάκων κ. ’Αβραάμ, ’Αξιωματικοί
καί καθηγηταί τής Σχολής.
Πρός τούς νεοορκισθέντας δοκίμους
άστυφύλακες άπηύθυνε συμβουλάς καί
παραινέσεις ό Δ/ντής των ’Αστυνομικών
Σχολών, ό όποιος μεταξύ άλλων έτόνισε
τά κάτωθι:
«Νέοι Δόκιμοι Άστυφύλακες
Ώ ς Διευθυντής τών Σχολών τής Α 
στυνομίας τών Πόλεων, μέ αισθήματα
χαράς, σάς καλωσορίζω στή Σχολή ’Α
στυφυλάκων καί σάς εύχομαι νά περάσετε
τόν καιρό τής έκπαιδεύσεώς σας εΰχάριστον χαρούμενον καί μέ πλήρη υγεία.
Πρό όλίγου έδώσατε ένώπιον τοϋ
’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων
καί μέ τίς ευλογίες τής 'Αγίας μας ’Εκ
κλησίας τόν καθορισμένον όρκον.
Τόν όρκον αυτόν προσέξετε νά τόν
τηρήτε Επακριβώς είς όλην σας τήν ’Α
στυνομικήν ζωήν. Είναι Ιερός καί πρέπει
πάντα νά τόν θυμόσαστε.
’Από τής στιγμής αυτής, γινόσαστε
’Αστυφύλακες, Δόκιμοι όσο καιρό θά
εϊσαστε μέσα στή Σχολή, πραγματικοί
μετά άπό λίγους μήνες, όταν θά βγήτε
άπό τή Σχολή.
θ ά σάς δώσω ώρισμένες βασικές συμ
βουλές τίς όποιες πρέπει νά έχετε πάντα
ύ π ’ όψιν σας, τόσον έδώ μέσα στή Σχολή,
γιά νά γίνετε καλοί καί άριστοι άστυφύ
λακες, όσον καί έξω όταν μετά άπό λίγους
μήνες θά τοποθετηθήτε γιά νά προσφέ
ρετε τίς ύπηρεσίας σας.
1) Μέσα στή Σχολή: Νά Εφαρμόζετε
Επακριβώς τόν Εσωτερικόν κανονισμό τής
Σχολής σας καί τίς Εντολές τοϋ Διοικητοϋ
σας, τών Εκπαιδευτών καί καθηγητών
σας.

ΣΧΟΛΕΣ

Νά εϊσαστε άπό σήμερα, πειθαρχικώτατοι, νά σέβεστε καί νά άγαπάτε πρα
γματικά τούς προϊσταμένους σας. Ή με
ταξύ σας άγάπη νά ξεπερνάη καί αύτή
τήν άδελφική. Αύτή τήν άγάπη νά τήν
διατηρήσετε σ ’ όλη σας τή ζωή.
Νά μελετάτε συνεχώς, γιά νά μπορέ
σετε νά άφομοιώσετε πιό πολλές γνώσεις
άπό αύτές πού οί καθηγητές καί οί Εκ
παιδευτές σας θά σας δώσουν. "Οσο πιό
περισσότερα μάθετε τόσο πιό καλοί καί
πιό τέλειοι άστυφύλακες θά γίνετε καί
πρός αυτήν τήν κατεύθυνσι ή Επιδίωξίς
σας νά είναι μόνιμη.
Κάνετε πάντα χαρούμενη τήν διαβίωσί σας μέσα στή Σχολή. ’Εμείς όλοι έδώ
στή Σχολή, θά είμαστε πάντα κοντά σας
καί θά σάς περιβάλλουμε μέ πραγματική
πατρική στοργή.
Μία θά είναι ή έπιδίωξί μας. Νά σάς
παραδώσουμε στό ’Αστυνομικό Σώμα τέ
λειους άπό πάσης πλευράς. Καί είμαι βέ
βαιος ότι αύτό καί μέ τήν δική σας βοή
θεια στό τέλος θά τό πετύχουμε.
Καί όταν πλέον μέ τή βοήθεια τοϋ θεού
θά έλθη ή ή μέρα τής Εξόδου σας άπό τή
Σχολή καί τής τοποθετήσεώς σας σέ ’Α
στυνομικές ύπηρεσίες, τότε κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας δέν θά έχετε
νά φοβηθήτε τίποτα. Γιατί άν Εφαρμόζετε
Επακριβώς Εκείνα τά όποια στή Σχολή
σας έμάθατε θά εϊσαστε άριστοι άστυφύ
λακες.
Τότε καί οί προϊστάμενοί σας θά σάς
άγαπούν, καί τό κοινό θά είναι εύχαριστημένο άπό σάς άλλά καί σείς οί ίδιοι θά
αίσθανόσαστε πολύ εύχάριστα, καί θά
εϊσαστε ύπερήφανοι γιατί διαλέξατε
αύτό τό έπάγγελμα γιά νά σταδιοδρο
μήσετε στή ζωή σας.
2) "Οταν θά τελειώσετε τή Σχολή καί
θά τοποθετηθήτε στίς Αστυνομικές ύπη
ρεσίες.
Νά προσέχετε πάντοτε τήν έξο; τερική
σας Εμφάνιση ή οποία πρέπει νά είναι

άπόλυτα σύμφωνη πρός όσα οί κανονι
σμοί τοϋ Σώματος ορίζουν.
Νά εϊσαστε σεμνοί, άξιοπρεπείς, εύγενεϊς. Η συμπεριφορά σας πρός τό κοινό
πρέπει νά είναι μόνον Εκείνη τήν όποιαν ή
'Αστυνομική Παράδοσις Επιβάλλει, μόνον
Εκείνη πού έδώ μέσα θά σάς διδάξουμε.
Αψογη άπό πάσης πλευράς καί ή
ίδια πρός οϊονδήποτε πολίτην, άνεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής θέσεως.
άνεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.
Η ά γά πη πού θά σάς διακρίνει μετα
ξύ σας νά σάς διακρίνη καί πρός τό κοινό,
διότι άπό αύτό όλοι μας προερχόμαστε
Σέ όλες τίς ένέργειές σας νά σάς διακρίνη ή άντικειμενικότης. Νά εϊσαστε έπιει κεϊς καί μόνον όταν πρέπει καί όπου π ρέ
πει αύστηροί, άλλά πάντοτε εύγενεϊς,
άκριβοδίκαιοι,
καί ποτέ άδικοπραγούντες. Χίλιες φορές Επιεικείς παρά μία
φορά βάναυσοι στή συμπεριφορά ή άδι
κοι στίς ένέργειές σας.
' Η πειθαρχία καί ό σεβασμός πρός τούς
άνωτέρους σας, ή σεμνότης, ή άξιοπρέπεια, ή άντικειμενικότης, ή ευγένεια, ή
καλωσύνη, ή άγάπη, ή προσήλωση πρός
τό καθήκον καί τήν πατρίδα ή Εφαρμογή
τών προσταγώ ν τής πολιτείας, πρέπει νά
είναι οί βασικές άρχές οί όποιες θά ορίζουν
τήν συμπεριφοράν σας καί τίς έν γένει
ένέργειές σας.
Μέ τήν βεβαιότητα ότι θά φανήτε
άντάξιοι τών προσδοκιών τού "Εθνους
καί τών παραδόσεων τού Σώματος τής
’Αστυνομίας τών Πόλεων, σάς καλωσο
ρίζω καί πάλι καί σάς εύχομαι καλήν έκπαίδευσιν, καλήν πρόοδον, ύγείαν, καί
καλήν σταδιοδρομίαν.
Ό θεός άς είναι πάντοτε βοηθός σας.
Ζήτω τό "Εθνος.
Ζήτω ή ’Αστυνομία τώ ν Πόλεων».
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ύ π. Α’
lu; τήν φωτογραφία!· κάτω στιγμιότυπου άπό τήν απονομήν τών πτυχίων είς τούς άποφοιτήσαντας τον Κέντρον μετεχπαιόεύσεως
’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων 29 ’Αστυνόμους Β ' Τήξεως.
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Δ ε ξ ι ά : Κέρκυρα 21-5-1934. Ό τότε Α
στυνόμος Β' καί μετέπειτα Αρχηγός τής
Αστυνομίας Πόλεων Θ. Ρακιντζής μετά
τού Προέδρου Πρωτοδικών Άγγελοποόλου Μιχαήλ καί τοΰ Αστυνόμου Κόλλια.
Κ ά τ ω : Ή 5η Περίοδος τής Σχολής
Ύπαστυνόμων, αμέσως μετά τήν ορκω
μοσίαν τών νέων Άξ/κών τήν 25-2-1944.
Εις τό μέσον ό Διοικητής τής Σχολής
Άστυν. Δ/ντής I. Γιαννοΰτσος. Εις τήν
απέναντι σελίδα άριστερά: Μέτρα τάξεως καί άσφαλείας τής Αστυνομίας Αθη
νών κατά τήν άφιξιν εις τον Αερολιμένα
τοΰ 'Ελληνικού τής Σοράγιας τήν 27-31960. Δ ε ξ ι ά : Ό Αρχηγός τής Άστυ
νομίας Σπόρου κατά μίαν έπίσκεψίν του
εις Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν τήν ήμέραν
τοΰ Πάσχα. Δεξιά ό Αστυνόμος Μενίδης.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ION «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Ο ΠΩΣ ΤΗΝ
Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ
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10 ΜΜ00ΥΜ
ΙΗΙ λΖΤΥΝΟΜΙΑΙ B0AEQN
Η ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία δράσεως, ιστορία
άγώνων, ιστορία προσφοράς πρός τόν Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα.
Τής ιστορίας αυτής ελάχιστο δείγμα άποτελεΐ ^«Ά λμπουμτής ’Αστυ
νομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύονται κατ’ όποκλειστικότητα
παλαιαί ανέκδοτοι φωτογραφίαι.
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Α ρ ι σ τ ε ρ ά : Οί αστυφύλα
κες, δπως πρωτοεμφανίστηκαν τον Σεπτέμβριον του
1921 στην Κέρκυρα. Κομψοί,
εύγενεΐς, έργατικοί, πολιτι
σμένοι, κατέκτησαν από τις
πρώτες ημέρες τις καρδιές
τών Κερκυραίων οί όποιοι,
οχι μόνο έβοήθησαν τη νέα
'Αστυνομία στο έργον της,
άλλα ήταν καί υπερήφανοι,
γιατί στήν πόλη τους έγκατεστάθη για πρώτη φορά τό
νέο ’Αστυνομικό Σώμα. Δ εξ ι ά : Άστυφύλαξ τής Τρο
χαίας ’Αθηνών τό 1934. Κ άτ ω : 'Αστυφύλακες τής ’Α
στυνομικής Δ/νσεως ’Αθη
νών σέ ένα περίπατο άναψυχχής
η ς $τό Φάληρο την 15-41930.
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ττόν νά άποκαλύψουν τήν ίδικήν σας καρδίαν, τήν ίδικήν σας
συνείδησιν καί νά δώσουν τήν ευκαιρίαν καί είς τόν λαόν νά
άνατάμη τό μέγεθος τής άποστολής τήν όποιαν έπιτελεϊτε.
θέλω νά πιστεύω άπολύτως ότι αυτός ό σκοπός έχει πραγματοποιηθή ε!ς δσας πόλεις έλειτούργησαν τά σεμινάρια. ’Εάν
μάλιστα λάβω ύ π ' όψιν τάς πλούσιας καί πανηγυρικάς έκδηλώσεις αί όποίαι παρετηρήθησαν είς τόν τόπον αυτόν, είς
τάς Πάτρας, έκ μέρους καί τοΰ λαού καί έπισήμων όργανώσεων, πρέπει νά είμαι πάρα πολύ ένθουσιασμένος. Διότι έπαναλαμβάνω καί πάλιν αί έκδηλώσεις αύταί μοϋ δίνουν τό δι
καίωμα νά διακηρύσσω ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας εύρίσκονται έγκατεστημένα είς τήν συνείδησιν, είς τήν καρδίαν καί είς
τήν ψυχήν τού ' Ελληνικού λαού καί ότι όταν τοιοΰτο είναι τό
ύπόβαθρον, τό ψυχολογικόν έπί τού όποιου στηρίζονται
πρέπει νά είναι βέβαιος ό ‘Ελληνικός λαός, ότι ή αποστολή θά
έκτελεϊται καθημερινώς, ότι ό τόπος αυτός θά προοδεύη συνε
χώς, ότι ή Δημοκρατία θά βαδίζη άδιαταράκτως τόν δρόμον
της, ότι ή ιστορία καί αϊ παραδόσεις αί έλληνικαί θά περιφρουρηθοϋν, θά κατωχυρωθοϋν διά νά άποτελοϋν οδηγόν διά
τούς μέλλοντας, άλλά διά νά άποτελοϋν έπίσης καί παράδειγμα
δ ι’ έκείνους, οι όποιοι πρόκειται νά διαδεχθούν σδς, ήμας είς
τήν ύψηλήν άποστολήν τήν όποιαν έπιτελούμεν.
"Ενας άλλος σκοπός έχει έπιτευχθη διά τής λειτουργίας τών
Σεμιναρίων, είναι ή διοχέτευσις γνώσεων πρός τούς άξιωματικούς καί δι’ αύτών πρός τά ύπόλοιπα τμήματα τών Σωμάτων
’Ασφαλείας.
Προσήλθον έδώ συνάδελφοι βουλευταί, προσήλθον έδώ
άνθρωποι τών γραμμάτων, άνθρωποι προερχόμενοι άπό τόν
δημοσιογραφικόν κόσμον, ο! όποιοι σάς μετέδωσαν πλούσιας
καί πολυτίμους γνώσεις. ’ Επληροφορήθην καί πρέπει νά έξάρω
ότι ή συζήτησις διεξήχθη είς ένα έπίπεδον ύψηλού φρονήμα
τος, ύψηλών διαθέσεων καί ύψηλών έκδηλώσεων. Καί δέν είχα
άμφιβολίες όταν είχα έπιλέξει συναδέλφους, οί όποιοι θά έκαλούντο νά άνταποκριθούν είς τόν σκοπόν τής ομιλίας. Δέν είχα
καμίαν άπολύτως άμφιβολίαν ότι θά άντεπεκρίνοντο μέ οίον
ήθος, μέ οίον φρόνημα, μέ οίον ύψηλόν αίσθημα εύθύνης άντεπεκρίθησαν πρός τόν σκοπόν διά τόν όποιον τούς έκαλέσαμε.
Σείς άπό έκεΐνα τά όποια άνέπτυξαν καί έδίδαξαν θά άποκομίσετε πολυτίμους γνώσεις τάς όποιας θά τάς προσθέσετε είς τήν
φαρέτραν τών δικών σας γνώσεων διά νά άποτελούν τό πνευ
ματικόν ύπόβαθρον έπί τού όποίου θά στηρίζετε πάντοτε τήν
έκπλήρωσιν τής άποστολής σας.
’Αξιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας προχωρήσατε είς
τόν δρόμον τόν όποίον σάς έχει διαγράψει ή Πολιτεία. Ό δρό
μος είναι εύγενής, ό δρόμος είναι ύψηλός άλλά είναι καί δρόμος
άκανθώδης "Ετσι συμβαίνει μέ τάς ύψηλάς άποστολάς. Δέν
είμαι ύπερβολικός είς τήν έκφρασιν, όταν λέγω ότι, ή άποστολή σας είναι Ιδιαιτέρως ύψηλή, έχω συνείδησιν τής έννοιας
τής λέξεως. Διότι έάν τά εύγενή τέκνα καί ό εύγενής Στρατός
έχουν άναλάβει. νά άμύνωνται ύπέρ τής άνεξαρτησίας τής πατρίδος μέ οΐαν έτοιμότητα καί ικανότητα δύνανται νά διεξά
γουν τό έργον, τά Σώματα ’Ασφαλείας έχουν άναλάβει τόν
ρόλον, νά έξασφαλίζουν τό έσωτερικόν τού τόπου αύτού καί
νά δίδουν είς έκείνους, οί όποιοι άποτελούν τούς μαχητάς τών
συνόρων, τό θάρρος καί τήν έμπιστοσύνην, ότι πίσω έγκαταλείποντες τάς οίκογενείας των, τάς εγκαταλείπουν είς φρούρησιν, είς προστασίαν καί τάς έγκαταλείπουν άκόμη είς χεΐρας
άνθρώπων, οί όποιοι, θά τό έπαναλάβω πολλάκις, έχει μίαν
σημασίαν Ιδιαιτέραν έκπληρούν τήν άποστολήν των, ή όποια
κυρίως συνίσταται είς τήν περιφρούρησιν τής ’Εθνικής 'Ελ
λάδος, άλλά καί είς τήν περιφρούρησιν τών παραδόσεων καί
τής Ιστορίας τής 'Ελλάδος. Περί αύτού θέλω νά είναι βέβαιοι
έκεϊνοι οί όποιοι άγωνίζονται, έπαναλαμβάνω καί πάλι, είς
τά σύνορα ύπέρ τής άνεξαρτησίας καί τής άκεραιότητος τής
πατρίδος.
Κύριοι, θά τελειώσω μέ έκφρασιν μερικών εύχαριστιών. Εύχαριστιών αί όποίαι προέρχονται άπό τό βάθος τής καρδίας
μου. Εύχαριστιών αί όποίαι είναι άνάμικτοι μέ παλμόν ιδιαί
τερον τόν όποιον αίσθάνομαι καί ό όποιος είναι παλμός καί
ύποχρεώσεως καί άν δέν κινδυνεύω νά περεξηγηθώ ότι ύποβάλομαι είς ύπερβολήν είναι καί παλμός εύγνωμοσύνης, δι’αύτό
τό όποίον έχετε προσφέρει αύτάς τάς ή μέρας άναλαβόντες τόν
ρόλον τού όμιλητού είς τό Σεμινάριον τών Πατρών. Έπιτελέσατε έναν ρόλον, ό όποιος θά σημειωθή είς τ ή ν ' Ιστορίαν τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας μέ μίαν Ιδιαιτέραν σελίδα, ώς ρόλος έθνικής προσφοράς. Δ ι’ αύτό αισθάνομαι τήν άνάγκην νά άρχίσω
άπό σάς κύριοι συνάδελφοι, χωρίς νά κινδυνεύσω νά κατηγο-

ρηθώ ότι μεροληπτώ. Αισθάνομαι τήν άνάγκην νά σάς εύχαρι-■
στήσω άπό βάθους καρδίας καί άπό βάθους ψυχής, διότι ύπεβλήθητε είς τόν κόπον νά έλθετε είς τό Σεμινάριο καί νά μετα
δώσετε καί τάς σκέψεις σας καί τάς γνώσεις σας άλλά νά τάς
μεταδώσετε όμως είς ένα ύψηλόν έπίπεδον καί ήθους καί φρο
νήματος πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας. ’Επίσης αίσθάνομαι τήν
άνάγκην νά άπευθυνθώ πρός τούς δημοσιογράφους οί οποίοι
καί όμιληταί άπέβησαν, άλλά καί είς τάς έφημερίδας των άνέγραψαν ειδήσεις καί πληροφορίας, οί όποιες μάς παρεχώρησαν
τήν ψυχικήν άνεσιν νά σκεπτώμεθα ότι, ό τύπος αίσθάνεται τό
καθήκον καί νά εύρίσκεται πλησίον τών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
διά νά έξαίρει τόν ρόλον των καί νά βοηθεϊ είς τήν έκπλήρωσιν
τής άποστολής των. Αίσθάνομαι έπίσης τό χρέος νά εύχαριστήσω τούς άλλους όμιλητάς τών όποίων δέν έχω είς χεΐρας
μου τά όνόματα διά νά δύναμαι αύτήν τήν στιγμήν στήν
μνήμη μου νά τά έχω καί έπωνύμως. Οίοιδήποτε καί άν είναι,
είτε έκ τού πνευματικού κόσμου, είτε έκ τοΰ έπαγγελματικού,
είτε έξ άλλης τάξεως οίοσδήποτε τής περιφερείας ή τού τόπου
αύτού, πρέπει νά διαβεβαιωθούν ότι αίσθανόμεθα όχι μόνον
τήν έκτίμησιν καί τό χρέος, άλλά καί τήν εύγνωμοσύνην, διότι
άποδεχθέντες νά προσέλθουν είς τό Σεμινάριον, νά άπευθύνουν
τάς γνώσεις των πρός τούς άξιωματικούς τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας οί όποιοι μετεϊχον είς τό Σεμινάριον τούτο, διεδήλωσαν
τό πνεύμα καί τάς διαθέσεις τών τάξεων άπό τάς όποιας προ
έρχονται καί τάς οποίας έξεπροσώπησαν, πνεύμα καί διαθέ
σεις συμπαραστάσεως, άγάπης καί στοργής είς τά Σώματα ’Α
σφαλείας. Μας είναι — άς μοΰ έπιτραπή μία παρένθεσις — ή
άγάπη καί ή στοργή τοΰ λαού κοντά στήν άναγνώριση άναγκαϊα ώς ένα ψυχολογικό καί πνευματικό υπόβαθρο έπί τού
όποίου στηρίζονται οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Μάς
είναι άναγκαΐο έπίσης τό συμπέρασμα έξ αύτών τών έκδηλώ
σεων, ότι άνάμεσα είς τά Σώματα ’Ασφαλείας καί είς τόν λαό
έχει σφυρηλατηθή ένας δεσμός άδιατάρακτος, ό όποιος κινεί
καί θά κινεί πάντοτε τά βήματά μας πρός τούς ίδιους δρόμους,
πρός τά ίδια πεπρωμένα, πρός τούς ίδιους ύψηλούς σκοπούς,
πρός τάς ιδίας άποστολάς, άποστολάς αί όποίαι ποίαι είναι;
Είναι ή άνοδος αύτού τού τόπου, είναι ή στερέωσις τής
Δημοκρατίας, είναι θά τό έπαναλάβω πολλάκις ή προστασία,
ή κατοχύρωσις τών παραδόσεων καί τής ' Ιστορίας καί ώς π α 
ραδείγματος καί ώς όδηγού διά τό μέλλον τής φυλής.
’Επίσης αισθάνομαι τήν άνάγκην νά άπευθύνω θερμάς ευχα
ριστίας πρός τάς άρχάς τής πόλεως διά τήν συνδρομήν τήν
όποιαν παρέσχον. Καί άκόμη τό άφησα τελευταϊον, διότι τό
αισθάνομαι βαρυσή μαντον, τό γεγονός νά άπευθύνω πρός τούς
κατοίκους τής πόλεως, όχι τάς εύχαριστίας μόνον άλλά καί
τήν εύγνωμοσύνην μου.
Αύταί αί έκδηλώσεις, όχι τώ ν δεξιώσεων ώς ένός άπλού
γεγονότος, άλλά ώς γεγονότος έκδηλώσεως άγάπης καί στορ
γής έχουν χαράξει μέσα είς τήν συνείδησιν καί τήν καρδίαν τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας βαθεΐαν τήν έννοιαν τής εύγνωμοσύνης.
Τόση στοργή, τόσο ένδιαφέρον, τό όποιον ομόθυμος ή πόλις
τό έξεδήλωσεν τάς ήμέρας αύτάς, μέ τήν όποίαν μέ συνδέουν
καί ψυχικοί καί πνευματικοί δεσμοί, δέν ήτο δυνατόν νά τό
άναμένω, διότι, άς μοΰ έπιτρέψετε, νά εϊπω , ότι οί έκδηλώσεις
έχουν ύπερβή τό προσδοκόμενον όριον. Είναι έκδηλώσεις τάς
οποίας θά τάς μεταβάλωμεν είς σημαίαν διά νά τήν περιφέρωμεν άνά τό πανελλήνιον ύποστηρίζοντες κατά τρόπον άδιάσειστον καί άκλόνητον ότι ό Ελληνικός λαός σύσσωμος μέ
έλαφράς καί άνεπαισθήτους έξαιρέσεις, έχει στραφή μέ όλην τήν
καρδίαν, μέ όλην τήν ψυχήν καί μέ όλον τό ένδιαφέρον πρός τά
Σώματα ’Ασφαλείας καί συμπαρίσταται άνά πάσαν στιγμήν
είς τήν έκπλήρωσιν καί τού ρόλου καί τής άποστολής των.
’Αξιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας αύτάς τάς έκδηλώσεις νά τάς έγκλείσετε μέσα είς τήν καρδίαν σας, μέσα είς τήν
ψυχήν σας καί νά τάς έχετε οδηγόν είς όλας τάς έκδηλώσεις
σας καί είς όλους τούς σκοπούς καί τήν άποστολήν τήν όποίαν
έκπληρώνετε. Κατά τήν έκτέλεσιν τής άποστολής σας νά σκέπτεσθε ότι κοντά σας είναι ό Ελληνικός Λαός, ότι κοντά σας
είναι τό ένδιαφέρον, ή στοργή καί τού π τω χο ύ καί τού Ισχυ
ρού καί τού άδυνάτου καί τού δυνατού καί τού κοιν. χαμηλά
καί κοιν. ύψηλά έν ένί λόγω όλοκλήρου τού 'Ελληνικού λαού.
Μέ αύτάς τάς σκέψεις, μέ αύτάς τάς διακηρύξεις, μέ αύτάς τάς
πεποιθήσεις τάς όποιας άποκομίζω σήμερα κύριοι, αίσθάνομαι
άκόμα τήν άνάγκην νά διαβεβαιώσω τόν 'Ελληνικόν λαόν άπό
τής θέσεως αύτής, ότι ή κυβέρνησις καί έγώ ώς έκπρόσωπός της
είς τόν τομέα τού Υ πουργείου Δημ. Τάξεως έκπληρώνομεν καί
θά έκπληρώνωμεν έν παντί τήν άποστολήν μας.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΠΩΣ ΒΕΝ ΓΑΥΤΟΙΑΝ ΑΠΟ
Δ ια ρ ρ ή κ τες
Ά ρ χ α ιο κ ά η η λ ο ι · Ν α ρ κ ω μ α ν είς

Καβανάαιος Ευάγγελος του Δημητρίον
ετών 29, αρτοποιός, από τό Κλοχοτό Τρι
κάλων. Με τον Κομπόλιά Ενθύμιο, άπετέλεσε επικίνδυνο κντονέτο» δεχάδυ»· διαρ
ρήξεων.

Μερικά άπό τά άρχαϊα αντικείμενα πού κατεσχέθησαν στά χέ
ρια τών άρχαιοκαπήλων είναιι Τέσσαρες μαρμάρινες επιτύμβιες
στήλες μέ έπίστεψη καί ά νά γλυφ ες παραστάσεις. Δίδυμο πέτρι
νο λυχνάρι καί ά γγεΐο προϊστορικών χρόνω ν. ’Ερυθρόμορφος
κωδωνόσχημος κρατήρας μέ Διονυσιακή παράσταση τοϋ τέλους
τού 5ου π. X. αιώνα. "Εξ εικόνες λαϊκής τέχνη ς τοϋ 18ου αιώ
να κ. ά.

5) Τήν Ιδίαν ώς άνω νύκτα καί διά
ράκοντα λεπτών τής ώρας περίπου. Κατά
ΤΡΙΑ έκατομμύρια δρχ. ήταν ό «τζί
τού αύτού τρόπου, είσελθό-.ν είς τό έπί
τόν
χρόνον
τής
καταδιώξεως,
ούτος
πολρος» τοΟ ντουέτου των έπικινδύνων κα
τής όδού Πλουτάρχου 15 κατάστημα τρο
λάκις, ότε τόν έπλησίαζεν ό Άστυφύλαξ,
κοποιών, πού άπετελεΐτο άπό τόν Κομφίμων τού ΚΟΡΑΚΑΚΗ ’Αντωνίου, άφή
τόν ήπείλει διά τού λοστού.
πο γιά Ευθύμιον τού Χρήστου έτών 29
ρεσε (3.000) δραχμάς περίπου.
2) Τάς νυκτερινός ώρας τής 2-3/12/75,
άεργον άπό τό Ριζάρειο Τρικάλων καί
6) Τάς νυκτερινάς ώρας τής 28-29/9/
εϊσελθών διά παραβιάσεως_ τής θύρας διά
άπό τόν Καρανάσιο Ευάγγελον τού Δη76, εϊσελθών ώς άνωτέρω, είς τό έπί τής
σιδηρού
λοστού,
έντός
τού
έπί
τής
όδού
μητρίου έτών 29 άρτοποιόν άπό τό
όδού Σόλωνος 43 κατάστημα «ΑΝΤΙΚΕΣ»
Λέκκα 1-3 έμπορικού καταστήματος τού
Κλοκοτόν Τρικάλων. Ή «δρασις» τών
τού ΚΡΟΜΜΥΔΑ Κων/νου. άφήρεσε
ΚΟΡΙΤΣΙΔΗ Σαράντη, άφήρεσε τό χρη
δύο διαρρηκτών καί όπως άναφέρεται εις
(1.300) δραχμάς, διάφορα νομίσματα διαματικόν ποσόν τών (40.000) δραχμών
τό διαβιβαστικόν τής Υ.Γ.Α ’Αθηνών
πρός τόν είσαγγελέα Πλημ/κών είναι μέ καί (1) βιβλιάριον καταθέσεων (840.000)
δρχ. Τραπέζης Πίστεως.
πολύ μεγάλη συντομία ή έξης.
3) Τάς νυκτερινάς ώρας τής 1-2/7/75,
Α) ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ (μόνος)
εϊσελθών διά παραβιάσεως τής θύρας, είς
1)
Ούτος,τήν 02.00' ώραν τής 28-2-77,
τό έπί τής όδού Σκουφά 51 κατάστημα
ύπό τών έν ύπηρεσίρ ’Αστυφυλάκων τής
ένδυμάτων τού ΜΠΙΣΤΟΛΑ ’Αντωνίου
Ύποδ)νσεως Γεν. ’Ασφαλείας Αθηνών
άφήρεσεν (1) άναπτήρα (2) βέρες χρυσές,
Κ. 520 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Γεωργίου καί Κ.
διάφορα παλαιά κέρματα, (20) παντα
776 ΜΠΑΚΟΥ Θεοδώρου, έθεάθη περιφε
ρόμενος ϋπόπτω ς είς περιοχήν ’ Εξαρχείων. λόνια καί (30) ύποκάμισα συνολικής άξίας
(27.000) δραχμών. Έκ τών κλαπέντων
‘Ο δεύτερος τών Άστυφ)κων παρέμεινεν
άνευρέθησαν είς τήν κατοχήν τού δρά
έπΐ τής διασταυρώσεως τών όδών Σκουστου (1) βέρα, (3) ύποκάμισα καί διά
φά-Άσκληπιού, ένώ 6 πρώτος πάραυτα,
φορα κέρματα, τά όποια καί άπεδόθησαν
χωρίς νά γίνη άντιληπτός, διά τών όδών
’Ασκληπιού - Διδότου - Ίπποκράτους, έ- είς τόν παθόντα.
4) Τάς νυκτερινάς ώρας τής 22-23/12/
πλησίασε τόν ΚΟΜΠΟΛΙΑ καί άφού του
76, εϊσελθών ώς άνωτέρω, είς τό έπί τής
έδήλωσε τήν Ιδιότητά του καί τού έπέδειόδού Πλουτάρχου 15 κρεοπωλείου τού
ξε τό δελτίον τουτότητος, ήθέλησε νά
ΓΚΟΓΚΟΝΑ Νικολάου άφήρεσε (4.000)
τόν έλέγξη. Ό ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ πρός στι
δραχμάς περίπου.
γμήν έδειξεν ότι δέν είχε άντίρρησιν, πλήν
άλως άπροόπτως έκινήθη πρός τά όπισθεν
καί άστραπιαίως έξήγαγεν έκ τής ζώνης
του μικρόν σιδηρένιον λοστόν, μήκους
Δεξιά καί είς τήν απέναντι σελίδα αρι
0,37 μ., διά τού όποιου έπετέθη άναποστερά: Μερικά άπό τά κλοπιμαία τής σπεί
τελεσματικώς κατά τού Άστυφ)κος. Έν
ρας Κομπόλιά-Καρανάσιον. Είς τήν απέ
συνεχεία ούτος έτράπη είς φυγήν καί συναντι σελίδα δεξιά: Ό έτερος «τών δύο»,
νελήφθη ύπό τού ώς άνω Άστυφ)κος
άφού προηγήθη καταδίωξίς του τεσσα Κομπολιάς Ευθύμιος.
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φόρων έποχών 'Ελληνικών και ’Αλλοδα ταπετσαριών τοίχων τού ΜΑΡΙΝΟΥ Στα'
πώ ν, cos καί γραμματόσημα διαφόρων
ματίου άφήρεσε (1.000) δραχμά 5 καί (1)
έποχών ‘Ελληνικών καί ’Αλλοδαπών, cos φορητήν τηλεόρασιν. Ή έν λόγω τηλεό
καί γραμματόσημα διαφόρων έποχών.
ρασή κατεσχέθη els χεϊρας τοΰ δράστου
ΜEpos έκ τών κλαπέντων άνευρέθη sis τήν
καί άπεδόθη els τόν παθόντα.
κατοχήν τού δράστου καί άπεδόθη els
8) T0s νυκτερινά5 ώρα5 τή$ 5-6/9/75,
τόν παθόντα.
είσελθών cl>s άνωτέρω, els τό έπί τή 5 όδού
7)
T0s vuKTEpivas ώρας τή5 3-4/5/76,Άκαδημία5 37 κατάστημα πωλήσεω$
είσελθών ώ5 άνωτέρω, els τό έπί τή$ όδοϋ
έτοίμων άνδρικών ένδυμάτων τοΰ ΡΗ
'Ασκληπιού 40 κατάστημα πωλήσεω 5
ΤΟΥ Σωτηρίου άφήρεσε (6.500) δραχμά 5·
9) Τάς νυκτερινός ώρας τή5 21-22/
2/77, είσελθών διά τού ίδιου cos άνω τρό
που, els τό έπί τή 5 όδού Πατησίων 168
κατάστημα γυναικείων ένδυμάτων τού
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου άφήρεσε
(3.000) δραχμάς καί είδη ρουχισμού σννολική5 άξία5 (70.000) δραχμών καί πλέον,
κατά δήλωσιν τού παθόντθ 5 . Els τήν κα
τοχήν τού δράστου κατεσχέθησαν καί
άπεδόθησαν els τόν παθόντα ώρισμένα
έκ τών κλαπέντών.
10) T0s νυκτερινός ώρα 5 τής 27-28/
2/77, είσελθών cos άνωτέρω, els τό έπΙ
τής όδού Διομείας 2 κατάστημα ’Εκκλη
σιαστικών σκευών τού ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗ
Παναγιώτου, άφήρεσε (150) δραχμάς,
πολυτίμου 5 λίθου5 άξίας (50.000) δρα
χμών. διάφορα παλαιό χαρτονομίσματα
καί (1) κουμπαρά, ootis περιείχε, έπιταγάς καί γραμμάτια όνομαστική5 άξίας
(150.000) δραχμών περίπου. Els τήν κα
τοχήν τοΰ δράστου κατεσχέθησαν και
άπεδόθησαν ei’s τόν παθόντα (5) έπιταγές
όνομαστική5 άξίας (112.000) δραχμών
καί (3) παλαιό χαρτονομίσματα τών(100)
δραχμών έκαστον.
11) Tas νυκτερινά5 ώρας τής 14-15/

10/75, είσελθών cos άνωτέρω, els τό έπι
τή 5 όδού Κηφισία5 101 άνθοπωλείον τού
ΔΗΜΗΤΡΟΓΤΟΥΛΟΥ Νικολάου, άφήρεσε
(8.300) δραχμάς.
12) Τάς νυκτερινά5 ώρας τής 1-2/5/
76, είσελθών cos άνωτέρω, els τό έπί τή5
όδού Δασκαλάκη-ΜεσσηνΙας κατάστημα
πωλήσεως δώρων τού ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΙμωνο5, άφήρεσε διάφορα είδη (σερβίτσια,
βάζα, μεταλλικά είδη γραφείου κλπ.
άντικείμενα), συνολικής άξίας (10.000)
δραχμών κατά δήλωσιν τοΰ παθόντθ 5·
Ώρισμένα έκ τών άντικειμένων τούτων
κατεσχέθησαν els χεϊρας τού δράστου καί
άπεδόθησαν els τόν παθόντα.
13) Τάς νυκτερινά5 ώρας τή 5 12-13/4/
76, είσελθών cos άνωτέρω, els τό έπί τή 5
όδού Κανάρη 21 κοσμηματοπωλείον τού
ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ Δημητρίου, άφήρεσε διά
φορα κοσμήματα άξίας (155.000) δρα
χμών κατά δήλωσιν τού παθόντος. Els
τήν κατοχήν τού δράστου κατεσχέθη μέpos τών ώς άνω κλοπιμαίων καί άπεδόθη
els τόν παθόντα.
14) Τάς νυκτερινός ώρα 5 τής 22-23/
12/76, είσελθών ώς άνωτέρω, els τό έπί
τή5 όδού Τσακάλωφ 35 κατάστημα νεω
τερισμών τού ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ Νικολάου,
άφήρεσε διάφορα γυναικεία είδη ρουχι
σμού, συνολικής άξίας (18.000) δραχμών
κατά δήλωσιν τού παθόντο 5· Els τήν κα
τοχήν τού δράστου κατεσχέθησαν καί
άπεδόθησαν els τόν παθόντα (2) γυναι
κεία ένδύματα.
15) Τός ντκτερινας ώρας τής 21-22/
12/75, είσελθών cos άνωτέρω, els τό έπί
τής όδού Πινδάρου 11 κατάστημα διακοσμητικών είδών τού ΞΕΝΙΩΤΗ Νικολάου,
άφήρεσε διάφορα διακοσμητικά είδη (γυ 
ναικεία κολλιέ, κομβολόγια έξ έλεφαντόδοντος, άσημένια βραχιόλια, μενταγιόν
κλπ.), συνολικής άξίας κατά δήλωσιν τού
παθόντος (66.140) δραχμών. Els τήν κα
τοχήν τού δράστου άνευρέθη καί άπεδό
θη els τόν παθόντα μέρο$ έκ τών cos άνω
κλαπέντων.
16) T0s νυκτερινός ώρας τής 26-27/
1/77, είσελθών διά θραύσεις ϋαλ(νη5 προ-
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Μριστερά.· ' Ερνθρόμορφος κρατήρα; τ or
τελονς τον δον τι.X. αιώνος. kva ατιο τά
κατααχεθέντα αρχαία αντικείμενα ατά
χέρια τής απείρας τών άρχαιοκαπήλων.
Κάτω: Κ .Ν . Χ άγιερ-Μ πονφΙόης. 2V»’sλήψθη για παράβααι τον νόμον περί άρχαιοτήτω ν. Ε ις τήν άιπέναντι πελίόα: ΕνΟνμιάόης Χρήατος, τό όεντερο /ιέλος τής
σπείρα; τών άρχαιοκαττήλοι’.

ρεσαν διάφορα κοσμήματα (ώρολόγια
άνδρικά-γυναικεϊα, δακτυλίδια άνδρικάγυναικεΐα, σταυρούς, άλυσίδες κλπ.), συ
νολικής άξίας πωλήσεως (500.000) δρα
χμών κατά δήλωσιν τού παθόντος. Μέ
ρος τών ώς άνω κλαπέντων κατεσχέθη είς
χεϊρας τούτων καί άπεδόθη είς τόν π α 
θόντα.
β) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα καί διά τού
αύτού τρόπου, εΐσελθόντες είς τήν έπί τής
όδού Είρήνης 30 ( ’Αλεξανδρούπολη)
φαρμακαποθήκης τού ΧΑΤΖΗ ΑΝ ΤΩΝ ΙΟΥ
Θεμιστοκλέους, άφήρεσαν (4.500) δραχμάς.

"Ενας άκόμα κακοποιός

θήκης, εις τό έπί τής όδοΰ Πατησίων 37
κατάστημα (ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ-ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ) του ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ Χαραλάμπους
άφήρεσε (4.000) δραχμάς. διάφορα στε
ρεοφωνικά μαγνητόφωνα, μαγνητόφωνα,
ραδιομαγνητόφωνα κλπ. άντικείμενα. Εις
τήν κατοχήν των: ΚΟΜΠΟΛΙΑ Ευθυμίου
καί ΚΑΡΑΝΑΝΑ 'Αθανασίου κατεσχέθησαν ώρισμένα έκ των ώς άνω κλαπέντων
άντικειμένων καί άττεδόθησαν είς τόν παθόντα.
17) Τάς νυκτερινός ώρας τής 27-28/
9/76, είσελθών ώς άνωτέρω, είς τό έπί τής
όδοϋ Διομείας 6 κατάστημα νεωτερισμών
τής ΣΠΑΝΟΥ ’Αφροδίτης, άφήρεσε διά
φορα γυναικεία είδη ρουχισμού συνολι
κής άξίας (30.000) δραχμών ττερίπου κα
τά δήλωσιν τής παθούσης.
18) Κατά τό άττό 1-20/11/76 χρονι
κόν διάστημα, είσελθών διά παραβιάσεως
τής θύρας, είς τό έπί τής όδοϋ Δεκελείας
60 κατάστημα πωλήσεως ήλεκτρικών
οίκιακών συσκευών τοϋ ΛΥΚΟΥΔΗ Κων/νου, άφήρεσε (1) φορητήν τηλεόρασιν,
(1) ήλεκτρικόν σίδηρον καί (1) ραδιομαγνητόφωνον. Είς τήν κατοχήν τοϋ δρά
στου, άνευρέθησαν καί άπεδόθησαν είς
τόν παθόντα ή τηλεόρασις καί τό ήλε
κτρικόν σίδηρον.
19) Περί τά τέλη τού έτους 1975 καί
κατά τάς νυκτερινός ώρας, διά παραβιά
σεως τής έξωτερικής προθήκης τού έπί τής
όδού Εϋριπίδου 11 καταστήματος νεω
τερισμών τοϋ ΠΑΝΤΙΣΚΟΥ ’ Ιωάννου, άφή
ρεσε διάφορα είδη ρουχισμού (κοστούμια-ύποκάμισα κλπ ), συνολικής άξίας
άνω των (20.000) δραχμών κατά δήλωσιν
τού παθόντος. Είς τήν κατοχήν τού δρά
στου κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν είς
τόν παθόντα (1) κοστούμι, (2) σακκάκια καί (1) ϋποκάμισον.
20) Τάς νυκτερινός ώρας τής 5-6/11/
76, είσελθών διά παραβιάσεως τής θύρας.
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είς τό έπί τής όδού Ά χαρνώ ν 40 κατά
στημα ήλεκτρικών ειδών τού ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Γεωργίου άφήρεσε (2) ραδιομαγνητόφωνα, άξίας (12.000) δραχμών. Είς
τήν κατοχήν τού δράστου κατεσχέθη τό
(1) ραδιομαγνητόφωνον καί άπεδόθη είς
τόν παθόντα.
Β) ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
1) Τάς νυκτερινός ώρας τής 7-8/9/76,
εΐσελθόντες διά παραβιάσεως τής θύρας,
είς τό έπί τής όδού Άναγνωστοπούλου
27 κατάστημα ποτών (ΚΑΒΑ) τής ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Εύμορφίας άφήρεσεν (8.500)
δραχμάς, (1) έπιταγή έμπορικής Τραπέζης όνομαστικής άξίας (2.800) δραχμών,
(1) άριθμομηχανή καί (8) φιάλας ούΐσκυ.
Κλοπαί διαπραχθεΐσαι είς Θεσσαλονίκην
ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
α) Τάς νυκτερινός ώρας τής 5-6/1/76,
εΐσελθόντες διά παραβιάσεως τής θύρας,
είς κατάστημα νεωτερισμών περιοχής
Θεσ/νίκης, άπεπειράθησαν κλοπήν, πλήν
ούδέν άφήρεσαν, ώς ισχυρίζονται, λόγω
μή άνευρέσεως χρημάτων.
β) Τήν ιδίαν ώς άνω νύκτα καί διά τού
αύτού τρόπου, εΐσελθόντες είς κατάστημα
καλλυντικών ή φαρμακεΐον, περιοχής θεσ/
νίκης, άφήρεσαν μικρόν άριθμόν χρημά
των, κολώνιες καί σάπονες. Ούτοι διατεί
νονται πώς δέν γνωρίζουν τήν περιοχήν
θεσ/νίκης, δι’ ό καί δέν ήδυνήθησαν νά
προσδιορίσουν τά άκριβή σημεία τών ώς
άνω διαπραχθεισών κλοπών.
Κλοπαί διαπραχθεΐσα είς 'Αλεξανδρού
πολη;
ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
α) Τάς νυκτερινός ώρας τής 6-7/1/76,
εΐσελθόντες διά παραβιάσεως τής θύρας.
είς τό έπί τής όδού Βασ. Γεωργίου 354
( ’Αλεξανδρούπολη) χρυσοχοεϊον τού
ΓΚΑΖΕΜΠΑ ’Ιωάννου, κατ. Άλεξανδρουπόλεως, όδού Κ. Παλαιολόγου 86, άφή-

ΕΝΑΣ άκόμα έπικίνδυνος καί άρκετά
«δραστήριος» κακοποιός συνελήφθη άπό
τήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Πρόκειται χιά
τόν Ζιβάνο Νικόλαο τού ’ Ιωάννου έτών
23, άεργον άπό τή Θεσσαλονίκη.
Τά σπουδαιότερα άπό τά «κατορθώματά» του είναι τά έξής:
1. Τάς νυκτερινός ώρας τής 2-3/10/
76, είσελθών δΡ άπλής εΙσόδου, είς τό έπί
τής όδού Βασ. Κων/νου 18 διαμέρισμα τού
ΓΚΛΑΒΑ Παναγιώτου τού Γεωργίου,
άφήρεσεν, (1) μαγνητόφωνον στερεο
φωνικόν ΣΟΝΥ καί (1) κινηματογραφικήν
μηχανή προβολής, ώς καί (1) δερμάτινον
μαστίγιον μπιμπελό.
2. Κατά τό άπό 23-29/12/76 χρονικόν
διάστημα καί κατά τάς νυκτερινός ώρας,
είσελθών διά θραύσεως ϋαλοπίνακος π α 
ραθύρου, είς τό έπί τής όδού Σπ. Μερ-

κούρη 24 διαμέρισμα (ρετιρέ) της ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ' Ελένη;, άφήρεσε διάφορα
τιμαλφή. Έκ των κλαπέντων άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν είς
τήν παθούσαν (2) βέργες (βραχιόλια)
χρυσές, (1) χρυσοΰν φυλαχτόν, (1) χρυ
σή παιδική ταυτότητα καί (1) καρφίτσα
ιμιτασιόν.
3. Τήν 7-2-77 καί άπό 21-24 ώρας,
είσελδών διά παραβιάσεως τής θύρας βε
ράντας, είς τό έπΐ τής όδοϋ Άναγνωστοπούλου 42, διαμέρισμα έκ τριών όρόφων
έπικοινωνούντων έσωτερικώς (3, 4, 5)
τής ΦΘΕΝΑΚΗ Άλκηστις, άφήρεσε τό
χρηματικόν ποσόν των (9.750) δραχμών,
καί διάφορα άσημικά καί τιμαλφή συνο
λικής άξίας (200.000) δραχμών.
4. Κατά τό άπό 22/4-2/5/76 χρονι
κόν διάστημα καί κατά τάς νυκτερινός
ώρας, είσελθών διά παραβιάσεως τής θύ
ρας είσόδου, εις τό έπί τής όδοϋ Άναγνωστοπούλου 42 διαμέρισμα (2ου όρόφου)
τής ΓΙΑΝΝΙΟΥ "Αννας τοϋ Παύλου, άφή
ρεσε διάφορα τιμαλφή κλπ. μικροαντικείμενα άξίας 85.000 δραχμών περίπου.
5. Τήν 6-2-77 καί άπό 21.00-23.30'
ώρας, είσελθών διά θραύσεως τής ύαλίνης
Θύρας βεράντας, άφοϋ τό πρώτον άνήλΘεν είς τήν ταράτσαν διά τοϋ παραθύρου
τοϋ κλιμακοστασίου, είς τό έπί τής όδοϋ
Άμαλιάδος 2 διαμέρισμα (ρετιρέ) τής
ΚΟΡΔΑ Αικατερίνης, άφήρεσε τό χρημα
τικόν ποσόν τών (200.000) δραχμών, (2)
κηροπήγια άσημένια, (1) ζαρτινιέρα άσημένια, διάφορα κοσμήματα, ώς καί διά
φορα μικροσκεύη άσημένια.
6 Τήν 15-12-76 καί άπό 18.00-22.45
ώρας, είσελθών διά θραύσεως ύαλοπίνακος
τοϋ παραθύρου τής βεράντας, άφοϋ τό
πρώτον άνήλθεν είς τήν ταράτσαν διά
τής άνοικτής θύρας, είς τό έπί τής όδοϋ
Φθιώτιδος 38 διαμέρισμα (ρετιρέ) τού
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ Φιλίππου, άφήρεσεν
(1) ώρολόγιον γυναικεϊον έκ πλατίνης μέ
(32) μπριγιάντ, μάρκας ΒΑΚΗΕΡΟΝ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ άξίας (150.000) δραχμών
καί διάφορα τιμαλφή άξίας 140.000 δρα
χμών κατά δήλωσιν τού παθόντος. Έκ
τών κλαπέντων άνευρέθησαν, κατεσχέ
θησαν καί άπεδόθησαν είς τόν παθόντα.
τό ώρολόγιον, (1) βραχιόλιον μπρασελέ
χρυσούν μασίφ, (1) ζεϋγος άκουστικών
(2) πολύτιμες πέτρες, (1) δακτυλίδιον
γυναικεϊον, (1) καρφίτσα καί (2) άλυσίδες χρυσές.
7. Τήν 8-1-77 καί άπό 20.30-24.00
ώρας, είσελθών διά θραύσεως ύαλοπίνα
κος παραθύρου τοϋ λουτρού, είς τό έπί
τής όδοϋ Πουλίου 9 διαμέρισμα (ρετιρέ)
τού ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χαριλάου
άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών
(7.000) δραχμών, (2) άναπτήρας χρυ
σούς μάρκας Ντάνχιλλ, (1) άναπτήραώρολόγιον, μάρκας Τόσκα. (1) σιγαροθήκη όνυχος, (1) άναπτήρα έπιτραπέζιον
κρυστάλινον καί διάφορα τιμαλφή άξίας
(20.000) δραχμών περίπου. Έκ τών κλα
πέντων άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί
άπεδόθησαν είς τόν παθόντα, άπαντα τά
άντικείμενα καί τιμαλφή πλήν τών χρη
μάτων καί (1) άναπτήρος.
8. Κατά τό άπό 18-22/9/76 χρονικόν
διάστημα καί κατά τάς νυκτερινάς ώρας,
είσελθών διά θραύσεως ύαλοπίνακος θύ
ρας τής βεράντας, είς τό έπί τής όδοϋ Βελεστίνου 3-5 διαμέρισμα (ρετιρέ) τού
ΖΑΒΛΑΓΚΑ Γεωργίου τού Δημητρίου,

άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών (100
000) δραχμών, (3) χρυσας λίρας ’Α γ
γλίας, (20) δολλάρια Η.Π.Α., (5) 20δραχμα αναμνηστικά καί διάφορα τιμαλ
φή άξίας (20.000) δραχμών. Ά π α ντα
τά ανωτέρω άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν
καί άπεδόθησαν είς τόν παθόντα, πλήν
τών χρημάτων.
9. Τάς νυκτερινάς ώρας τής 4-5/11/76,
είσελθών διά παραβιάσεως μεταλλικής
θύρας, είς τό έπί τής όδοϋ Αιτωλίας 32
διαμέρισμα (ρετιρέ) τού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτου τού Σωτηρίου, άφή
ρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών (50.000)
δραχμών έκ χρηματοκιβωτίου άνασφαλίστου καί διάφορα κοσμήματα συνολι
κής άξίας (170.000) δραχμών κατά δήλωσιν τού παθόντος. Έκ τών κλαπέντων,
άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί άπεδό
θησαν είς τόν παθόντα (1) ώρολόγιον
άνδρικόν, (1) γυναικεϊον δακτυλίδιον μέ
σμαράγδι, (1) άλυσίδα χρυσή (καδένα)
καί (1) μενταγιόν χρυσούν άναμνηστικόν.
10. Τάς νυκτερινάς ώρας τής 12-13/1/
77, είσελθών διά παραβιάσεως Θύρας βε
ράντας, είς τά έπί τής οδού Βασ. Σοφίας
105-107 γραφεία διαφημιστικής έταιρείας
Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ καί ΣΙΑ Ο Ε (6ος καί 7ος
όροφος) τού ΛΕΟΥΣΗ Νικολάου, άφήρεσε
(1) μηχανήν Α.Ν. 3620 βίντεο κορντεο
σονυ Ν. 11422, (1) κάμερα Α.Ν 3200 ει
κονολήπτης Σόνυ μετά τών έξαρτημάτων
τών άνωτέρω μηχανημάτων, (1) μαγνητόφωνον Αϊβα, (1) προβολέα διαφανιών
(σλάϊντς προτζέκτορ), μάρκας Κόντακ,
(1) άριθμομηχανήν χειρός Ά π α ντα συ
νολικής άξίας (120 000) δραχμών. Έκ
τών κλαπέντων άνευρέθησαν, κατεσχέ
θησαν και άπεδόθησαν είς τόν παθόντα
(1) κάμερα τηλεοράσεως,μεθ’ όλων τών
έξαρτημάτων (εικονολήπτης), (1) βυτιοσκοπιον μάρκάς Σόνυ, (1) μαγνητόφωνον, μάρκας Αϊβα καί (4) μετάλλια
διαφημιστικά.
11 Τάς νυκτερινάς ώρας τής 25-26/
12/76, είσελθών διά τής άνασφαλίστου
θύρας τής βεράντας, είς τό έπί τής όδοΰ
Λαμίας 19 διαμέρισμα (ρετιρέ) τού ΧΟΡΝ
Ιωάννου, δημοσιογράφου, άφήρεσεν (1)
παλτόν έκ γούνας άξίας 50.000 δραχμών,
κοσμήματα άξίας 70.000 δραχμών καί
διάφορα άλλα μικροαντικείμενα. Έκ τών
κλαπέντων άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν
και άπεδόθησαν εις τήν σύζυγον τοϋ π α 
θόντος. άπαντα τά άνωτέρω.
12. Τήν 4-12-76 καί άπό 19.05-20.20'
ώρας, είσελθών διά Θραύσεως ύαλοπίνα
κος Θύρας βεράντας, είς τό έπί τής οδού
Δ Σέχου 4-6 διαμέρισμα (ρετιρέ) τού
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νου τού Πανα
γιώτου, άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν
τών (15.500) δραχμών, (1) λίρα Α γ 
γλίας καί διάφορα κοσμήματα άξίας
(25.000) δραχμών. Έκ τών κλαπέντων
κοσμημάτων, άνευρέθησαν, κατεσχέθη
σαν καί άπεδόθησαν είς τόν παθόντα τά
πλεϊστα τούτων
13. Κατά τό άπό 30/7-14/8/76 χρο
νικόν διάστημα καί κατά τάς νυκτερινάς
ώρας, είσελθών διά Θραύσεως ύαλοπίνα
κος παραθύρου βεράντας, διά λίθου, είς
τό έπί τής όδού Γιαννιτσών 53 (ΚΖ.Α/Τ)
διαμέρισμα τού ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Α γ α π η 
τού, άφήρεσε (1) φορητήν τηλεόρασιν,
μάρκας Γκρούντινκ, (1) ήλεκτρικόν ώρο
λόγιον έπιτραπέζιον, ( ΐ) φορητήν γρα 

φομηχανήν. (1) πίκ-άπ. (35) δίσκους,
είδη ρουχισμού καί διάφορα τιμαλφή,
άξίας έν συνόλω (60.000) δραχμών. Έκ
τών κλαπέντων άνευρέθησαν, κατεσχέ
θησαν καί άπεδόθησαν είς τόν παθόντα
(1) ώρολόγιον ήλεκτρικόν, (1) δακτυλί
διον άσημένιον καί (1) καδέναν λαιμού
χρυσήν.
14 Τάς νυκτερινός ώρας τής 18-19/11/
76, είσελθών διά παραβιάσεως Θύρας κου
ζίνας τής βεράντας, είς τά έπί τής όδού Ή ρακλέους 1 γραφεία εταιρείας άπορριπαντικών Νιβερσέυ τού ΦΙΛΗ Νικολάου
άφήρεσεν έκ τού Λογιστηρίου τό χρημα
τικόν ποσόν τών (59.500) δραχμών καί
έπιταγάς άξίας (150.000) δραχμών. Έκ
τών κλαπέντων άνευρέθησαν κατεσχέ
θησαν καί άπεδόθησαν είς τήν ύπεύθυνον
τής ώς άνω εταιρείας ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ
Αικατερίνην, (16) έπιταγαί άξίας (131
000) δραχμών, (4) άποδείξεις καταθέ
σεων είς διαφόρους τραπέζας, (8) άποδείξεις εισπράξεων (1) τιμολόγιον καί (3)
σώματα συναλλαγματικών άξίας (55.000)
δραχμών.
15 Τάς νυκτερινός ώρας τής 21-22/
2/77. είσελθών διά παραβιάσεως θύρας
είσόδου τής κουζίνας, είς τό έπί τής όδού
Βασ Σοφίας 63 διαμέρισμα-ίατρεϊον (1ος
όροφος) τού ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Άνδρέου,
άφήρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών (5.000)
δραχμών. 200 μέτοχός άξίας (120.000)
δραχμών καί (1) ζεύγος άκουστικών ια
τρού Έκ τών κλαπέντων άνευρέθη, κατεσχέθη καί άπεδόθη είς τόν παθόντα μό
νον τό ζεύγος τών άκουστικών.
16 Τάς νυκτερινός ώρας τής 19-20/2/
77, είσελθών διά παραβιάσεως θύρας τής
βεράντας, είς τό έπί τής όδού Δραγούμη
44 διαμέρισμα (ρετιρέ) τού ΧΑΣΟΝ ΡοζέΣαμπετάί, άφήρεσε (1) γυναικεϊαν γού
ναν άξίας (25.000) δραχμών, έτέραν τοιαύτην ΒΙΖΟΝ άπό ολόσωμο ζώο άξίας
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(150.000) δραχμών, (1) άνδρικόν ώρολόγιον αυτόματον αξίας (25.000) δρα
χμών, (1) πίκ-άπ στερεοφωνικόν αξίας
(15.000) , τό χρηματικόν ποσόν τών
(13.000) δραχμών. (1) κενήν βαλίτσαν
καί διάφορα κειμήλια - τιμαλφή άξίας
(20.000) δραχμών. Έκ τών .κλαπέντων
άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί άπεδόΘησαν είς τόν παθόντα άπαντα τά αντι
κείμενα, ττλήν τών χρημάτων.
17. Τάς νυκτερινάς ώρας τής 24-25/
12/76, είσελθών διά Θραύσεως (4) γριλλιών τής ξύλινης Θύρας βεράντας, διά
στιλέτου, είς τό έπί τής όδού Διοχάρους
8 διαμέρισμα (ρετιρέ) του ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, άφήρεσεν (1) πίκά π άξίας 10.000 δραχμών, (1) ραδιοενισχυτήν άξίας 20.000 δραχμών, τό χρη
ματικόν ποσόν τών (13.000) δραχμών
καί διάφορα μικροαντικείμενα. Έκ τών
κλαπέντων άνευρέΘησαν, κατεσχέθησαν
καί άπεδόθησαν είς τόν παΘόντα ό ραδιοενισχυτής καί (2) άναμνηστικά πισ τό
λια άντίκες τοϋ 1821.
18. Τάς νυκτερινάς ώρας τής 22-23/1/
77, είσελθών διά παραβιάσεως θύρας τής
βεράντας, είς τό έπί τής όδοΰ ' Υψηλόν του 53 διαμέρισμα (ρετιρέ) τής ΓΑΛΕΡΙΔΟΥ ’Αλίκης, άφήρεσεν (1) χρυσοϋν άν
δρικόν ώρολόγιον, (1) γυναικεϊον γούνινον παλτόν, '(1) άνδρικόν δερμάτινον
σακκάκι καί (1) βαλίτσα χειρός Εσκοτ,
άπαντα συνολικής άξίας (70.000) δρα
χμών κατά δήλωσιν της παθουσης. Εκ
τών κλαπέντων άνευρέθησαν, κατεσχέ
θησαν καί άπεδόθησαν εις τήν ποθούσαν
τό γούνινον παλτόν, τό ώρολόγιον καί
τό δερμάτινον σακκάκιον.
19. Τάς νυκτερινός ώρας τής 31/12/761/1/77, είσελθών δι’ άπλής εισόδου, είς
τό έπί τής όδοΰ Βασ. Σοφίας 69 εύρισκόμενον έπί δώματος μικρόν δωμάτιον τού
άκολούθου τής Νοτιοαφρικανικής Πρε
σβείας, ένθα διέμενεν ό αλλοδαπός (ΧΟΛΜΑΝ) (ΠΟΑ), άφήρεσε (400) δολλάρια
Η.Π.Α., (1) ήλεκτρικήν ξυριστικήν μη
χανήν, (1) χρυσούν άναπτήρα Ντιπόντ
καί διάφορα νομίσματα. Έκ τών κλαπέν
των άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί άπε
δόθησαν είς τόν πληρεξούσιον τού παθόντος., ή ξυριστική μηχανή καί ό χρυ
σούς άναπτήρ.
20. Τήν 19-1-77 καί άπό 18.00-21.00'
ώρας, είσελθών διά παραβιάσεως θύρας
βεράντας, είς τό έπί τής όδοΰ Ίάν. Γεν
ναδίου 18 διαμέρισμα (ρετιρέ) τού ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ Δημητρίου, άφήρεσε (2) άγαλματίδια έξ έλεφαντόδοντος άξίας (100.000)
δραχμών, (1) άργυρούν σερβίτσιον οίνου
έξ (9) τεμαχίων, (1) ραδιομαγνητόφωνον, μάρκας Μεπικτρον καί διάφορα χαρ
τονομίσματα Αίγύπτου καί Πακιστάν.
Έκ τών κλαπέντων άνευρέθησαν, κατε
σχέθησαν καί άποστέλλονται ώς πειστή
ρια τά άγαλματίδια καί τό άργυρούν
σερβίτσιον, καθ’ όσον ό παθών άναζητηθείς δέν άνευρέθη άπουσιάζων είς τό έξωτερικόν.
21. Τάς νυκτερινάς ώρας τής 3-4/11/
76, είσελθών διά παραβιάσεως θύρας είσόδου, είς τό έπί τής όδού ’ Ιοφώντος 25
διαμέρισμα (ρετιρέ) τού ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ
Γεωργίου, άφήρεσε (1) γραφομηχανήν
φορητήν ’Αγγλικής γραφής, έτέραν τοιαύτην Ελληνικής γραφής, (1) στερεο
φωνικόν συγκρότημα ραδιομαγνητοφώνου άξίας (25.000) δραχμών, (1) ήλε488

κας Γκρόουν, (1) μηχάνημα μασάζ κεφα
λής καί (1) μικρόν μαγνητόφωνον, μάρ
κας Φίλιπς, άτινα άνευρέθησαν, κατε
σχέθησαν καί άπεδόθησαν είς τόν παθόντα.

Άρχαιοκάπηλοι

' Επάνω: Ζιβάνος Νικόλαος τοϋ 'Ιωάν
ναν, ετών 23, άεργος άπό τη Θεσσαλονίκη.
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα διέρρηξε δεκάδες σπίτια, καταστήματα, εργα
στήρια, αντοκίνητα κλπ. άπό οπον έπαιρνε,
άτι ενρισκε χωρίς καμμιά άπολύτως διά
κριση. Κάτω: "Ενα άκόμα μέρος άπό τη
«συλλογήν Κομπόλιά-Καρανάσιον.

κτρικήν σκούπαν, μάρκας Μουλινέξ, (1)
πυξίδα πλοίου άναψυχής άξίας (6.000)
δραχμών, (2) τσάντες καί έτέραν τσάν
ταν, περιέχουσα διάφορα έγγραφα. Έκ
τούτων άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν καί
άποστέλλονται Ύμϊν ώς πειστήρια, (1)
γραφομηχανή Ελληνικής γραφής μάρ
κας Ζαπυ καί τό δελτίον τής ’Αστυνομι
κής του ταυτότητος, καθ’ όσον ό παθών
άναζητηθείς δέν άνευρέθη, διαμένει δέ είς
τήν ώς άνω διεύθυνσιν κατά μάνας.
22. Τάς νυκτερινός ώρας τής 18-19/
2/77, είσελθών διά παραβιάσεως παρα
θύρου τής βεράντας, είς τά έπί τής όδοΰ
’Ολυμπιονικών 80 (Ν. Ψυχικόν) γραφεία
τού ΤΟΥΖΙΟΥ Δημητρίου, άφήρεσε (2)
παλτά γυναικεία έκ γούνας Βιζόν καί δέρ
ματος Κροκοδείλου άξίας (400.000) δρα
χμών, (2) άγαλματίδια έξ έλεφαντοδοντος άπεικονίζοντα Κροκοδείλους, (2) άγαλματίδια-μασίφ άπεικονίζοντα ίππους, (1)
φωτογραφική μηχανή, μάρκας CAREX
35Σ. "Απαντα τά άνωτέρω, άνευρέθησαν,
κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν είς τόν
παθόντα, πλήν τής γούνας έκ Κροκοδεί
λου.
23. Τάς άπογευματινάς ώρας τής 29/
7/76, είσελθών διά τής άνοικτής θύρας τής
βεράντας, είς τήν παρά τό 47ον χιλιόμετρον παραλιακής όδού ’Αθηνών Σου
νίου βίλαν τού ΠΑΡΑΣΧΗ ίωνος, άφή
ρεσεν (1) ραδιοενισχυτήν, μάρκας Ριόνερ,
όστις καί άνευρέθη, κατεσχέθη καί άπεδόθη είς τόν παθόντα.
24. Κατά τό θέρος έτους 1976 καί κατ’
άπροσδιόριστον ώραν, είσελθών δια π α 
ραβιάσεως παραθύρου βεράντας, είς ^τό
έπί τής όδοΰ ‘Υακίνθων 3 (Π. Ψυχικόν),
άφήρεσε (1) φορητήν τηλεόρασιν, μάρ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ άπό τή Γενική
’Ασφάλεια Αθηνών ό Χρ. Σ. Εύθυμιάδης,
49 έτών, άπό τή Θεσσαλονίκη καί ό Κ.Ν.
Χάγιερ-Μπουφίδης, 30 έτών, ιδιωτικός
ύπάλληλος, γιά παράβασι τού νόμου
περί άρχαιοτήτων.
‘Ο ΠΡΩΤΟΣ μετέφερε καί παρέδωσε
στό δεύτερο 5 εικόνες καί 15 άρχαιολογικά άντικείμενα. Οί εικόνες είναι βυζαν
τινής έποχής καί μερικά άπό τ ’ άλλα άντικείμενα άνήκουν στόν 5ο π.Χ. αίώνα.
‘Ο ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ κατέθεσε ότι πρό
κειται γιά άντίγραφα κι ότι τ ’ άγόρασε
άπό κατάστημα πού ό Ιδιοκτήτης του
έχει πεθάνει. ‘Η άρχαιολογική ύπηρεσία
διεπίστωσε άντίθετα ότι τά άντικείμενα έ
χουν άρχαιολογική καί έπιστημονική άξία.
Τά άρχαία άντικείμενα καί όπως άναφέρονται είς τό ύ π ’ άριθ. 224 άπό 31-3-77
άπαντητικόν έγγραφον τής έφορείας
Άρχαιοπωλείων καί ’Ιδιωτικών Άρχ/κών
Συλλογών, πρός τήν Ύ ποδ/σιν Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών είναι τά κάτωθι:
1. Μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη μέ
άετωματική έπίστεψη. Σέ χαμηλό άνάγλυφο είκονίζεται νεαρή γυναίκα καθι
σμένη σέ κλισμό καί έμπρός της, όρθια,
θεραπαινίδα μέ άνοικτή πυξίδα στά χέ
ρια. ’Ακέραια. ‘Η πίσω έπιφάνεια έχει
ύποστή νεώτερη έπεξεργασία. Διαστά
σεις 0,78 χ 0,475 μ.
2. Μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη μέ
άνθεμωτή έπίστεψη. Στό άνω τμήμα, μέσα
σέ τετράπλευρο κοίλο πεδίο, είκονίζεται
σέ χαμηλό άνάγλυφο γυναίκα καθισμέ
νη σέ κλισμό, ή όποία «δεξιώνεται» γενειοφόρο άνδρα όρθιο έμπρός της καί
άκουμπισμένο σέ ψηλή ράβδο. ’Ακέραια,
έκτός άπό τμήμα στό κάτω μέρος δεξιά.
Ή πίσω έπιφάνεια είναι πρόσφατα λειασμένη. Διαστάσεις 1,01 X 0,415 μ.
3. Μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη μέ
άετωματική έπίστεψη πού έχει ά π ο κ ο π ή .

Εικόνα τον 'Ιωάνναν τον Προδρόμου ως
ένσάρκου αγγέλου, σκαφωτή έπί φύλλου
τώ>· αρχών τοϋ 18ον αίώνος. Μαζί μέ αλλες τέσσερις ακόμα εικόνες τής ιδίας πε
ρίπου εποχής κατεσχέθη άπό τή Γενική
'Ασφάλεια Αθηνώ ν στα χέρια τών ΧάγιερΕυθυμιαδη. Οι άλλες εικόνες ήταν δύο τής
Θεοτόκον, Βρεφοκρατούσης, εις τόν τύ
πον τής 'Οδηγητρίας έπί ξύλου, μία τοϋ
Χριστού ιός Διδασκάλου καί ή άλλη τοϋ
'Αγίου Ίωάννου επίσης ώς Ένσάρκου
’Αγγέλου.

τούσης εις τόν τύπον τής 'Οδηγητρίας·
έπί ξύλου, μετρίας διατηρήσεως, διαστά
σεων 0.258X0.21 μ., λαϊκής τέχνης, τού
18ου αίώνος, μίμησις παλαιοτέρας είκόνος.
4. Είκων τού Ιησού Χριστού ώς Δι
δασκάλου, άπό τής όσφύος καί άνω, έπί
ξύλου, μετρίας διατηρήσεως, μέ ρωγμάς
καθ’ όλον τό ύψος τού ξύλου καί έπιζωγραφίσεις κυρίως εϊς τό πρόσωπον, δια
στάσεων 0,863X0.67 μ., λαϊκής τέχνης,
τέλους 18ου-άρχων 19ου αίώνος.
5. Είκών τού Ά γ . Ίωάννου τού Προ
δρόμου, ώς ένσάρκου άγγέλου, άπό τής
όσφύος καί άν έπί ξύλου, καλής διατηρήσεως, πλήν φθοράς εις τήν βάσιν, έχει
ύποστή πολλάς έπιζωγραφίσεις, διαστά
σεων 0,877X0,637 μ., λαϊκής τέχνης 19ου
αίώνος είς τήν σημερινήν της κατάστασιν.
Είκονίζεται γυναίκα, ή όποια κάθεται σέ
γραμμική διακόσμηση. Συγκολλημένο.
δίφρο καί «δεξιώνεται» νεαρό άνδρα όρθιο
Ύψος 0,06 μ., πλάτος 0,10 μ.
έμπρός της. "Ολη ή πίσω έπιφάνεια έχει
Προϊστορικών χρόνων.
πρόσφατα άποκοπή. Συνολικό ύψος
"Ολα τά λυχνάρια πιθανώς Κρητικής
1,01 μ. πλάτος 0,605 μ.
προελεύσεως.
4. Μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη μέ
9. 'Ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κραάετωματική έπίστεψη πού έχει άποκοπή
τήρας μέ Διονυσιακή παράσταση στην
καί έχει σπάσει σέ τρία κομμάτια. Γυναί
κύρια όψη καί τρεις ίματιοφόρους στήν
κα, καθισμένη σέ δίφρο, «δεξιώνεται» Ιμαπίσω πλευρά.
τιοφόρο άνδρα, ό όποιος στέκεται έμπρός
Ή μία λαβή σπασμένη. Ύψος 0,315
της. Μεταξύ των δύο μορφών, στό βάθος,
μ , διάμ. 0,33 μ.
καί δεύτερη άνδρική μορφή. "Ολη ή πίσω
Τού τέλους τού 5ου π.Χ. αίώνος.
έπιφάνεια έχει πρόσφατα άποκοπή. Δια
10. Πήλινη άκροκέραμος μέ άνάγλυφη
στάσεις 0,87X0,655 μ. Διαστάσεις κομπροτομή Σιληνοϋ. Ύψος 0,195 μ., π λ ά 
ματιών α) 0,44X0,155 β) 0,145X0 095
τος 0,15 μ.
καί χ ) 0,11X0,115 μ.
11. Πήλινη άκροκέραμος μέ άνάγλυφη
5. ’Ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα κομ γυναικεία προτομή. Φέρει διάδημα ένώμένη στό κάτω άριστερό τμήμα της. Έτια καί περιδέραιο. Ύψος 0,24 μ., πλάτος
πιπεδόγλυφη παράσταση γενειοφόρου
0,16 μ.
ίππέως, ό όποιος κινείται πρός τά άρι12. Πήλινη άκροκέραμος μέ άνάγλυφη
στερα άκολουθουμενος άπό τόν έφιππο
γυναικεία προτομή. "Υψος 0,205 μ.,
ιπποκόμο του. Ή πίσω έπιφάνεια έχει
πλάτος 0,15 μ.
πρόσφατα πελεκηθή. Διαστάσεις 0.505Χ
"Οσον άφορά . ίς εικόνες, αύτές είναι
0,68 μ.
οί έξής συμφώνως πρός τό σχετικόν έγ
6. Τό άνω τμήμα ψηλής μακρόστενης
γραφον τού Βυζαντινού καί Χριστιανι
έπιτύμβιας στήλης των ύστέρων άρχαϊκού Μουσείου πρός τήν Υ.Γ.Α. ’Αθηνών:
κών χρόνων, χωρίς τήν έπίστεψη. Σέ
1. Εϊκών Ά γ . Ίωάννου τού Προδρό
έλαφρά κοιλασμένη έπιφάνεια έπιπεδόμου, ώς ένσάρκου άγγέλου, σΚαφωτή έπί
γλυφη παράσταση δισκοφόρου νέου, ό
φύλου, καλής διατηρήσεως, διαστάσεων
όποιος βλέπει πρός τά δεξιά. "Ολη ή πίσω
1.005X0.556 μ. λαϊκής τέχνης, άρνών
έπιφάνεια έχει πρόσφατα πελεκηθή. Δια
18ου αίώνος.
στάσεις 0,54X0,385 μ.
2. Είκών τής Θεοτόκου Βρεφοκρα7. Χαμηλό δίμυξο πέτρινο λυχνάρι μέ τουσης εϊς τόν τύπον τής ‘Οδηγητρίας,
άνάγλυφη φυλλωτή διακόσμηση. Ύψος
έπί ξύλου, άνευ πλαισίου, μετρίας διατη0,08 διάμ. 0,135 μ.
ρησεως, μέ ρωγμάς καθ’ όλον τό ύψος τού
Κρητικόν, προϊστορικών χρόνων.
ξύλου, διαστάσεων 0,878X0.665 μ., λαϊ8. Μικρό, ήμισφαιρικό, γεφυρόστομο
κής τέχνης, τού τέλους 18ου αίώνος.
πέτρινο άγγεΐο (λυχνάρι;) μέ έγχάρακτη
3. Εϊκων τής Θεοτόκου Βρεφοκρα-

ΕΝΑΜΙΣΥ κιλό χασισέλαιο μετέφε
ραν στήν 'Ελλάδα δύο Λιβανέζοι οί Άμπτούλ Νούρ καί Ά μυπταλάχ Έγίας.
Συνελήφθησαν στό Αεροδρόμιο τού ‘Ελ
ληνικού, χάρη είς τήν όξυδέρκεια καί τήν
παρατηρητικότητα τής άστυφύλακος Ά ρχόντως Γκόλφη - Παπαργυρίου.
Είναι
γνωστό, ότι τό χασισέλαιο είναι τό πιό
δραστικό καί τό πιό έπικίνδυνο άπό τά
ναρκωτικά ττοΰ κυκλοφορούν σήμερα σ*
όλόκληρο τόν κόσμο.

’Ακατάλληλα τρόφιμα
ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ έψαχναν γιά
βούτυρο τά όργανα τής Αγορανομίας,
στό «βούτυρο» πού άνακάλυψαν χθές
στό έργαστήριο τής οδού Περσεφόνης 28,
στήν Ά νω Δάφνη. Ή νοθεία έφθανε σέ
ποσοστό 91% I
Πραγματικά, στά 100 κιλά «βουτύ
ρου» μόνο τά 9 κιλά ήταν γνήσιο. Τά
ύπόλοιπα 91 άποτελούνταν άπό ξένες
ΰλες: Καί τό περιστατικό, άν δέν συνιστούσε κίνδυνο γιά τή δημόσια ύγεία, θά
ήταν ή άποθέωσι τού θράσους. Πρόκειται
γιά τήν μεγαλύτερη νοθεία βουτύρου τών
τελευταίων έτών.
Στό ίδιο έργαστήριο, πού λειτουρ
γούσε παράνομα, βρέθηκε ποσότητα τ υ 
ριού, πού περιείχε ύγρασία 41%, άντί
18%, πού είναι τό άνώτερο όριο.
Τά τρία άτομα πού ήταν άναμιγμένα
στήν ύπόθεσι, συνελήφθησαν καί παραπέμφθηκαν στή Δικαιοσύνη.
Ή άνακάλυψι τής νέας αύτής νοθείας
έρχεται μετά τις παρόμοιες ύποθέσεις στό
γάλα, τά αύγά καί τά πετρέλαια.
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Έ ξ άλλου, τήν 17-3-77 βεβαιώθηκαν
άττό τά όργανα τής ’Αγορανομίας 'Αθη
νών, 75 παραβάσεις γιά άττόκρυψι προ
ϊόντων, λιποβαρή ζύγιση υπερβολικό
κέρδος, στέρησι τιμολογίων, αθέμιτο
άνταγωνισμό, παράβασι τοϋ ωραρίου
λειτουργίας καταστημάτων, κλττ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

(Έδημοσιεύθη είς τήν «ΒΡΑΔΥΝΗΝ»).
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ πενήντα χιλιάδες κιλά,
άπό διάφορα τρόφιμα, κατέστρεψε τελευ
ταία ή ’Αγορανομία Αθηνών, γλυτώ 
νοντας έτσι χιλιάδες άθηναϊκές οίκογένειες άπό βέβαιες τροφικές δηλητηριάσεις
ή καί σοβαρώτερα έπακόλουθα .
Παράλληλα τά άγορανομικά όργανα
υπέβαλαν καί σωρεία μηνύσεων εναν
τίον τών χονδρεμπόρων καί λιανοπωλη
τών πού διατηρούσαν πρός πώληση άλλοιωμένα άκατάλληλα τρόφιμα, άδιαφοροϋντες προκλητικά, γιά τήν δημοσία
ύγεία.
Ή τεράστια αύτή ποσότητα τών αλ
λοιωμένων τροφίμων άναφέρεται_ στην
δραστηριότητα τού αιφνιδιαστικού έλέγχου πού πραγματοποίησε ή ’Αγορανο
μία 'Αθηνών στό διάστημα τού τελευ
ταίου διμήνου (Ίανουαρίου-Φεβρουαρίου)
καί περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής,
όπως: Κρέας, πουλερικά, ψάρια, τυριά,
άλλαντικά, άλίπαστα, διάφορες κονσέρβες,
αύγά, γάλατα καί άλλα.
Πιό συγκεκριμένα, τόν ’Ιανουάριο 1977
κατεστράφησαν ως άκατάλληλα, 160.240
κιλά τρόφιμα, ένώ τόν περασμένο μήνα
τά άλλοιωμένα είδη διατροφής πού κατέσχε ή άστυκτηνιατρική ύπηρεσία άνέρχονται σέ 79.921 κιλά.
Χίλια κιλά νοθευμένου σπορέλαιου μέ
«σαπουνοειδές παρασκεύασμα», άνεκάλυψε - καί κατέσχεσε - ή ’Αγορανομία
‘Αθηνών, στήν άποθήκη έλαίου τού Φι
λίππου Μπερή (Σοφοκλέους 130 Καλλι
θέα).
Ή νοθεία αύτή πολύ έπικίνδυνη γιά
τήν δημοσία ύγεία — γνωστή ώς μέθοδος
«νάύλον».. άνεκαλύφθη στό έξωτερικό
καί μεταφυτεύθηκε πρόσφατα στήν 'Ελ
λάδα. όπου, φαίνεται, εύδοκιμεΐ ικανο
ποιητικά.
"Οπως μάς πληροφορεί ή ’Αγορανο
μία ’Αθηνών, τό ύπουλο «σαπουνοειδες
παρασκεύασμα», είσάγεται άπό τό έξω
τερικό σέ στέρεη ή ύγρή μορφή _— και
προορίζεται γιά τήν παραγω γή άρωματικού σαπουνιού.
' Η ούσία αύτή όμως έχει τήν ιδιότητα
νά διαλύεται άπό σπορέλαιο — ύπό ωρισμένη θερμοκρασία - όπου άνιχνεύεται
εύκολα. Ό τα ν όμως τό νοθευμένο σπο
ρέλαιο άναμιχθή - άκόμη καί σέ μεγάλη
ποσότητα (έστω 50%) μέ καθαρό λαιολαδο, είναι αδύνατο, καί μέ όποιαδήποτε
χημική μέθοδο, νά άνακαλυφθή
01 άδελφοί Μπερή, άποδείχτηκαν άτυ
χοι, γιατί τά άγορανομικά όργανα κατώρθωσαν νά τούς συλλάβουν, τήν στι
γμή πού νόθευαν τό σπορέλαιο. Γιατί,
άλλοιώς, άν λίγο καθυστερούσαν οί άστυνομικοί καί όλοκληρωνόταν ή νοηθεία
στό καθαρό λάδι, τότε θά ήταν άδύνατον
νά άποδειχθή καί άπό τό Γενικό Χημείο
τού Κράτους.
(Έδημοσιεύθη είς τήν «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ»).
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Τήν 15.30 ώραν τής 25.3.77, διεξήχθη
είς Αμφιλοχίαν ποδοσφαιρικός αγών,
μεταξύ τής τοπικής Ό μάδος «ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ» καί τής τοιαύτης τοϋ Α.Α.Π.
Ο αγών ελαβε πανηγυρικόν χαρα
κτήρα. διότι διεξήχθη είς τά πλαίσια τών
' Εορταστικών έκδηλώσεων έπί τή Επετείω τής Εθνικής 'Εορτής τής 25 Μαρ
τίου 1821.
Θερμοτάτην υποδοχήν έπεφυλαξαν
οί κάτοικοι τής Πόλειος πρός τήν αστυ
νομικήν άποστολήν, οί δέ φίλαθλοι κατέκλυσαν τό γήπεδον διά νά παρακολου
θήσουν τό μάτς.
Παρέστησαν ό φίλαθλος Δήμαρχος
τής πόλεως κ. Κόκκαλης, δστις είχε καί
τήν πρωτοβουλίαν τής συναντήσεως. ό
Διοικητής Χωρ/κής. έκπρόσωποι στρα
τιωτικών Αρχών καί άλλοι έπίσημοι.
Αί εισπράξεις διετέθησαν έξ όλοκλήρου υπέρ τής οικονομικής ένισχύσεως
τού τοπικού Συλλόγου.
Ό άγών υπήρξε άριοτος σέ ποιότητα,
μέ πλούσιες καί έντυπωσιακές φάσεις.
Είχε παλμό καί ζωντάνια μέχρι τό τελευ
ταίο λεπτό καί συνήρπασε τούς φιλάθλους.
Ό λ ο ι οί παίκται έκινήθησαν φιλότι
μα καί έπραγματοποίησαν έξαιρετικήν
έμφάνισιν, πού ικανοποίησε άπόλυτα

καί τούς πλέον άπαιτητικούς φιλάθλους
Είς όλους τούς παρευρεθέντας, έδόθη
ή εύκαιρία νά άπολαύσουν ένα σπάνιο
ποδοσφαιρικόν θέαμα καί νά θαυμάσουν
τά ινδάλματα τους, γνωστά μεγάλα ονό
ματα τού 'Ελληνικού ποδοσφαίρου, πού
συγκροτούν τήν αστυνομικήν ομάδα.
Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής Α
στυνομίας Πόλεων μέ σκόρ 4-1, κατακτήσασα τό άθλοθετηθέν ύπό τού κ. Δημάρ
χου Κύπελλον.
Ιδιαιτέραν έντύπωσιν ένεποίησε έξ
άλλου, ή σεμνότης καί ή έπιδειχθεϊσα έν
γένει άρίστη συμπεριφορά τών άστυνομικών ποδοσφαιριστών, οί όποιοι άπέσπασαν τά συγχαρητήρια τών παραγόν
των καί τού κοινού.
Οϋτω, κατέστησαν καί πάλιν φορείς
δημιουργίας αρίστων έντυπώσεων καί
εύμενεστάτων σχολίων είς τήν κοινωνίαν
τής ’Αμφιλοχίας.
Συγχαρητήρια αξίζουν έπίσης καί είς
τούς παίκτας τής τοπικής Όμάδος, οί
όποιοι ήγωνίσθησαν άθλητικώτατα καί
συνέβαλον είς τήν δημιουργίαν τού ώραίου καί καθαρού αύτοΰ παιγνιδιού.
Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Αστυνόμος A

Συνέχεια έκ τής σελίΛος 399
τού έκαμε δώρο μερικά πουκάμισα, ττού ό
Ούγκώ τά δέχθηκε μέ ευγνωμοσύνη. Τώρα
πιά ό ποιητής, ττού ήταν άρκετά έξυπνος
γιά νά καταλάβη ότι ή έποχή τών π ρ ά 
σινων φράκων τού ακαδημαϊκού καί τών
χρυσοποίκιλτων άμαξιών είχε περάσει
άνεπιστρεπτί, πού ήξερε νά έμφανίζεται
στό κοινό τήν στιγμή που χρειαζόταν
καί μέ τήν κατάλληλη περιβολή, έμφανιζόταν σάν ό Μεγάλος Προγεγραμμένος.
Αυτός ό ρόλος τού άρεσε πολύ. Καί τόν
ύποδύθηκε στήν έντέλεια. 'Ωστόσο, ό
Ούγκώ δεν έμεινε πολύ στό φιλόξενο Βέλ
γιο. Κουβαλώντας πίσω του τήν μικρή
«Αύλή» του (στήν όποια δέν μετείχε ή
Ίουλιέττα, πού ύποχρεώθηκε νά μείνη
στό Παρίσι καί νά ζήση μέ δικά της μέσα)
πήγε νά έγκατασταθή στό νησί Τζέρσεϋ, πού άνήκε στό βρεταννικό Στέμμα.
’ Εκείνη τήν έποχή είχε γίνει πολύ τής
μόδας ό πνευματισμός. Τήν ύστερία γιά
τό φαινόμενο αύτό προκάλεσαν δυό 'Αμε
ρικανίδες, οι άδελφές Φόξ, πού ίσχυρίσθηκαν ότι είχαν έλθει σέ έπαφή μέ τό
Υπερπέραν μέσω ενός μικρού τραπεζιού
μέ τρία πόδια πού «μιλούσε» σέ συνθημα
τικούς κτύπους, ένα είδος «αλφαβήτου
Μόρς» τού 'Υπερπέραν. "Ετσι έλεγαν ο!
άδελφές Φόξ, μπορούσε κανείς νά έλθη
σέ έπαφή μέ τόν Όμηρο, τόν Ναπολέοντα, τόν ' Ερρίκο Δ ' καί άλλους άνδρες καί
γυναίκες τής ιστορίας, φθάνει νά καθό
ταν σοβαρός καί συγκεντρωμένος μπρο
στά στό τραπεζάκι καί νά πή : «"Αν είσαι
ό Τάδε κάμε ένα χτύπημα». Ή μόδα μέ
τό τραπεζάκι καί τίς πνευματιστικές συγ
κεντρώσεις κατέκτησε καί τήν μικρή κοι
νωνία τών Ούγκώ στό νησί Τζέρσεϋ. Καί
κανείς δέν ξέρει μέχρι πού θά έφθαναν τά
πράγματα, άν κάποιος άπό τήν «Αύλή»
τού Ούγκώ, ό Ζύλ Άλλίξ, δέν τρελλαινόταν άπό τίς έπαφες του μέ τά φαντάσματα
και τό Υπερπέραν. 'Η διαμονή στό νησί
Τζέρσεϋ δέν κράτησε πολύ.

Η πρώτη έμφάνισις τών « Αθλίων»
Τό 1855 τού άνακοινώθηκε πώς ή βρεταννική κυβέρνησις τόν θεωρούσε άνεπιθύμητο καί τόν καλούσε νά εγκατάλειψη
τό νησί σέ όκτώ ήμέρες. Κι αύτό, γιατί ό
Ούγκώ είχε ύποστηρίξει μιά όμάδα πολι
τικών προσφύγων στό Λονδίνο, πού είχαν
ύπογράψει μιά ύβριστική γιά τήν βασί
λισσα Βικτωρία άνακοίνωσι. Ένα άλλο
νησί τής Μάγχης, τό Γκέρνζυ, φιλοξένησε
τόν Ούγκώ καί τήν άκολουθία του. Όμως
αύτή τήν φορά δέν ύπήρχε λόγος νά μένη
στήν έξορία ό ποιητής. Τό καθεστώς τού
Ναπολέοντος Γ , πού είχε έξασφαλίσει τή
συγκατάθεσι τού γαλλικού λαού, ύστερα
μάλιστα άπό τήν έπιτυχή έκβασι τού
Κριμαϊκού Πολέμου, δέν φοβόταν τήν π α 
ρουσία τού Ούγκώ στό Παρίσι. Ό ίδιος
ό διευθυντής τής παρισινής άστυνομίας
είχε δώσει τήν άδεια νά κυκλοφορήση μιά
νέα ποιητική συλλογή τού Ούγκώ. Στό
νησί τής^ έξορίας του ό ποιητής ένοιωθε
άνετα. Οι δικοί του ,ομως έπλητταν μέχρι
θανάτου Ή Άντέλα έφυγε γιά τό Παρίσι,
προκειμένου νά φροντίση γιά τήν έπανέκδοσι των έργων τού συζύγου της καί γιά
τό άνέβασμα τών θεατρικών του έργων.
Στόν τομέα τών δημοσίων σχέσεων ή
Αντέλα Ούγκώ τά κατάφερε περίφημα.
Ωστοσο, ή μακρά διαμονή στό νησί
Γκέρνζυ στάθηκε δημιουργική γιά τόν
Ούγκώ. Από χρόνια είχε άρχίσει νά γρά-

φη κι έκεϊνος ένα μεγάλο μυθιστόρημα στόν
τύπο τών «Τριών Σωματοφυλάκων» τού
’Αλεξάνδρου Δουμά καί τών «Μυστηρίων
τών Παρισίων» τού Εύγενίου Σύη, πού
είχαν καί τά δυό σημειώσει τεράστια έπιτυχία. Ό Ούγκώ ήθελε κάτι άλλο, κάτι
καλύτερο, γιά τόν έαυτό του. Αρχικά
είχε δώσει τόν τίτλο «Άθλιότης» στό
μυθιστόρημά του έκείνο. Στό τέλος, όμως,
τό μεγάλο έργο έξεδόθη μέ τόν τίτλο «Οί
“Αθλιοι». Τήν άνοιξι τοΰ 1861 ό Ούγκώ
συνοδευόμενος άπό τήν ’ Ιουλιέττα Ντρουέ
πήγε στό Βατερλώ νά έπισκεφθή τό πεδίο
τής ιστορικής μάχης, γιά νά μπορέση νά
τό περιγράψη όσο γινόταν πιό πιστά.
Στις 30 ’ Ιουνίου τού ίδιου χρόνου ό Ούγκώ
έγραψε τίς τελευταίες σελίδες τού μυθι
στορήματος του. Καί άμέσως μπήκε σέ
κίνησι ό μηχανισμός πού θά έξασφάλιζε
στό βιβλίο τήν μεγαλύτερη δυνατή έπιτυχία. Γιά τήν έκδοσι τών «Αθλίων» του
ό Ούγκώ προτίμησε τόν Βέλγο έκδοτη
Λακρουά. Καί γιά νά μήν βλάψη τήν έπιτυχία τού βιβλίου άπέρριψε δελεαστικώτατες προσφορές πολλών έφημερίδων νά
τό δημοσιεύσουν σέ έπιφυλλίδες, όπως
ήταν τότε ή συνήθεια.
Στό Παρίσι ή Άντέλα Ούγκώ. τά
παιδιά του, οι φίλοι τού ποιητού κινή
θηκαν δραστήρια για την διαφήμισι τού
έργου. Καί πραγματικά, έξη ήμέρες μετά
τήν έμφάνισί του στις προθήκες τών βιβλι
οπωλείων. όλο τό Παρίσι διάβαζε τούς
«’Αθλίους», καί παντού μιλούσαν μέ ένθουσιασμό γιά τό μεγάλο έργο, έκτός,
έννοείται, άπό τούς κριτικούς καί τούς
λογοτεχνικούς κύκλους. “Ενας άντίζηλος
τού Ούγκώ, ό άσήμαντος Κυβιλιέ Φλερύ.
χαρακτήρισε τόν συγγραφέα «πρώτον
δημαγωγό τής Γαλλίας», ό μεγάλος Λαμαρτίνος κατηγόρησε τό έργο άόριστα,
ό Μπωντελαίρ τό χαρακτήρισε «έποικοδομητικό, έπομένως ανώφελο». Ό μως οί
έπικρίσεις αύτές καί άλλες δηκτικές παρα
τηρήσεις, άντί νά βλάψουν τήν πώλησι
τού βιβλίου, άντίθετα τήν βοήθησαν. Ή
έπιτυχία, ή έκπληκτική έπιτυχία, ήταν
άναμφισβήτητη. Γιά τά κέρδη πού άπέφερε στόν συγγραφέα έγινε ήδη λόγος.
Ό σο γιά τόν έκδοτη Λακρουά, τά κέρδη
του άπό τήν πώλησι τού βιβλίου, μέ
σα στά πρώ τα έξ χρόνια ξεπέρασαν
τό ένάμισυ δισεκατομμύριο σημερινά βελ
γικά φράγκα.
' Η έπιτυχία καί ή έπιθυμία τού Ο ύγ
κώ νά γίνεται γ ι ’ αύτόν όσο τό δυνατόν
περισσότερος λόγος στήν Γαλλία τού
Ναπολέοντος Γ μέ τόν καιρό δυνάμωναν.
Ά π ό τό Γκέρνζυ κατέφθαναν στήν Γαλ
λία τό ένα μετά τό άλλο τά μυθιστορή
ματα τού «μεγάλου έξόριστου»: «Οί έργαται τής θαλασσής», « Ο άνθρωπος πού
γελά» κλπ. Στό μεταξύ ή κυρία Ούγκώ
καί τά παιδια έμεναν ολοένα λιγώτερο
στό άνεμόδαρτο νησί. Ακόμη καί ό ίδιος
ό Ούγκώ πήγαινε συχνά τώρα στις
Βρυξέλλες.
Είχε, όμως, κι έκεϊνος τήν θλιβερή
μοϊοα τών πολιτικών έξορίστων: κα
τόρθωσε νά γυρίση στήν Γαλλία τήν
ή μέρα πού ή πατρίδα του ύφίστατο έχθρική εισβολή. Στις 3 Σεπτεμβρίου τού
1870, ύστερα άπό τήν ήττα στό Σεντάν,
ό Ναπολέων Γ ’ παραιτήθηκε καί στό
Παρίσι άνακηρύχθηκε ή δημοκρατία.
Στις 5 Σεπτεμβρίου ο «μεγάλος έξόριστος»
έβγαλε στόν σταθμό τών Βρυξελλών ένα
εισιτήριο πρώτης θέσεως γιά τό Παρίσι.

Τό ίδιο βράδυ ένα άμέτρητο πλήθος ύποδεχόταν τόν ποιητή στόν Σταθμό τού
Βορρά. Είχε μείνει μακριά άπό τήν χώρα
του δεκαεννιά όλόκληρα χρόνια. Μαζί του
τώρα ήταν ή Ίουλιέττα Ντρουέ. Ή Ά ν
τέλα είχε πεθάνει τό 1868.
Ή δημοτικότης τού Ούγκώ είχε καί
πολιτικές προεκτάσεις. Οί Γάλλοι τόν
έστειλαν άντιπρόσωπό τους στήν Συν
τακτική Συνέλευσι μέ 214.000 ψήφους.
Στήν ίδια έκείνη Συνέλευσι έπρεπε νά παρακάθεται καί ό ’ Ιωσήφ Γαριβάλδης, πού
είχε έκλεγή στό Αλγέρι μέ 200.000 ψή
φους. Ό μω ς ή έκλογή του άκυρώθηκε μέ
τό δικαιολογητικό ότι ήταν ξένος ύπήκοος. Ό Ούγκώ ύποστήριξε μέ θέρμη καί
μέ σοβαρά έπιχειρήματα τόν ’ Ιταλό ήρωα,
πού ήταν ό μόνος νικητής στρατηγός
στήν ύπηρεσία τής Γαλλίας στόν άτυχο
έκείνο πόλεμο. ΟΙ άντίπαλοι άντιπρόσωποι τόν σφύριξαν, φωνάζοντας άνάμεσα σ τ ’ άλλα: « Ό κ. Ούγκώ μιλάει
τώρα ιταλικά!» Αηδιασμένος ό ποιητής
παραιτήθηκε.
Τά χρόνια περνούσαν. Κι έκεϊνος πού
ήταν άλλοτε ό ποιητής τής Αύλής, ό
‘Ομότιμος τής Γαλλίας, ό ’Ολύμπιος, είχε
γίνει τώρα ό «Μέγας Γέρων». Σιγά-σιγά
γύρω του σχηματιζόταν κενό: ό γιός του
Σάρλ πέθανε ένα βράδυ άπό άποπληξία
καθώς έβγαινε άπό τό έστιατόριο. ( Ό
Ούγκώ θά σημειώση σχετικά στό Η με
ρολόγιο του: «Έκλαψα τόν Σάρλ μαζί
μέ τήν γυναίκα του, στήν όποία γιά
πρώτη φορά μίλησα στόν ένικό. Πλή
ρωσα τόν λογαριασμό στό έστιατόριο,
φράγκα 27,50»). Μερικούς μήνες άργότερα πέθαινε καί ό άλλος γιός του, ό
Φρανσουά - Β'κτόρ. ‘Η κόρη του Ά ντέ
λα πού περιπλανιόταν χρόνια στό έξωτερικό κυνηγώντας τόν έρωτα ένός Ά γ 
γλου άξιωματικού, γύρισε τώρα στήν
Γαλλία, συνοδευόμευη άπό μιά Νέγρα
πού τήν είχε περιμαζέψει άπένταρη καί μέ
χαμένη τήν μνήμη της στό νησί Τρινιν
τάντ. στήν Καραϊβική. Τήν έκλεισαν σέ
κάποιο άσυλο ψυχοπαθών. Στήν Γαλ
λική Ακαδημία όπου πήγε τό 1874, γιά
πρώτη φορά μετά τήν έπάνοδό του στήν
Γαλλία, και πήγε μονο καί μόνο γιά νά
υποστήριξή τήν ύποψηφιότητα τού Α 
λεξάνδρου Δουμά, κανένας σχεδόν δέν
τόν γνώρισε. Ό θυρωρός παρά λίγο νά
τού έμποδίση τήν είσοδο. Μόνο πέντε
άκαδημσίκοί τόν χαιρέτησαν. Παρ’ όλα
αύτά, ό Ούγκώ έξακολουθούσε νά γράφη
Εκείνη τήν έποχή έγραψε τό «Ενενήντα
τρία» καί τήν «Τέχνη νά είναι κανένας
παππούς». Ετρωγε μέ όρεξι θηρίου καί
υποχρέωνε τήν άμοιρη Ίουλιέττα νά
άνέχεται τήν παρουσία άυτιζήλων.
Τό 1881 ή 80ή έπέτειος τής γεννήσεως
τού ποιητού έορτάσθηκε στήν Γαλλία
μέ μεγάλη έπισημότητα. ' Η τελευταία πού
τόν έγκατέλειψε ήταν ή ’ Ιουλιέττα Ντρου
έ. Πέθανε άπό καρκίνο τού στομάχου τό
1883. άφού στάθηκε γιά τόν ποιητή τό
πιό άφοσιωμένο, τό πιό άνιδιοτελές, τό
πιό διακριτικό καί, ταυτόχρονα, τό πιό
έρωτευμένο γυναικείο πλάσμα. Δυό χρό
νια άργότερα τήν άκολούθησε στόν
τάφο ό μεγάλος άγαπημένος της. Ή
τρελλή Αντέλα ήταν τό μόνο μέλος τής
οικογένειας Ούγκώ πού έπέζησε τού π α 
τέρα. Οί τρελλοί ζούν πολλά χρόνια. Ή
Άντέλα πέθανε τό 1915 στό άσυλο, όπου
ήταν κλεισμένη άπό πολλά χρόνια...
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ΗΝ 24-4-77 έτελέσθη είς τό Δερ
βένι Κορινθίας τό έτήσιο μνημό
συνο τών σφαγιασθέντων ύπό τών
άναρχοκομμουνιστών αστυνομικών, οί
οποίοι μόλις είχαν έξέλθει έκ τής ’Αστυ
νομικής Σχολής καί μετέβαιναν μέ τήν
άμαξοστοιχία είς τήν ’Αστυνομικήν
Δ/νσιν Πατρών πρός άνάληψιν υπηρεσίας.
Τήν μνήμην τών Αειμνήστων συνα
δέλφων έτίμησε έκ μέρους τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων Αντιπροσωπεία έξ Αξιωμα
τικών, κατωτέρων καί μαθητών τών ’Α
στυνομικών Σχολών, μέ έπικεφαλής τόν
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Ψυχο
γιόν Ή λίαν.
Έ ν Αρχή Ανεπέμφθη δέησις υπέρ τών
ψυχών τών κεκοιμημένων καί έν συνε
χείς ώμίλησε διΑ τόν σκοπόν καί τό νόη
μα τής θυσίας τών ήρώων Αστυνομικών
ό κ. Ψυχογιός, ό όποιος είπε τΑ έξής χα
ρακτηριστικό :
«Πριν Από 33 χρόνια, τό 1944 καί κά
τω Από τήν βαρειΑ σκιά τής Γερμανικής
κατοχής, πού έφερνε πλησιέστερα τόν
άνθρωπον πρός τόν θεόν, οί ευλαβείς κά
τοικοι τού Δερβενιού καί τών πέριξ χω
ριών, μετέβαιναν τό Ανοιξιάτικο έκεϊνυ
πρωινό τής Κυριακής τών Βαίων μέ τό κε
φάλι σκυφτό καί γεμάτοι θλιβερές σκέ
ψεις είς τις έκκλησίες, νά προσευχηθούν
πρός τόν θεόν πού έστειλεν έπί τής γής
τόν Αγαπητόν του Υιόν νά σταυρωθή χάριν τής λυτρώσεως τών Ανθρώπων, νά εύσπλαχνισθή καί δι’ άλλην μίαν φοράν
τούς ταπεινούς του δούλους καί νά τούς
άπαλλάξη όσον τό δυνατόν γρηγορότερον Από τό άγχος τής μαύρης μπότας τού
Χιτλερικού Ναζισμού.
Καί ένώ έσυλλογίζοντο αύτά, μία δυ
νατή έκρηξις καί παράξενη συναυλία Από
κακόηχες ριπές πολυβόλων, τούς άπέσπασαν Από τό δνειρον καί τούς έφεραν
πίσω είς τήν ζωντανήν πραγματικότητα.
Τί άραγε είχεν συμβή ; Τί νά ήταν αύτός
ό όρυμαγδός Από σφαίρες καί χειροβομ
βίδες ;
'Ολων οί σκέψεις έτρεξαν μονομιάς
στις Απελευθερωτικές δυνάμεις. 'Υπέθε
σαν πώς γιά σαμποτάζ ΘΑ έπρόκειτο. Ό τ ι
ΘΑ έκτύπησαν τούς Γερμανούς, πειθαρχοΰσαι είς τάς διαταγάς τού Στρατηγείου
τής Μ. ’Ανατολής, αί όποϊαι ήσαν ρηταί
καί έλεγαν ότι όλοι οί "Ελληνες, μέ όλα
τά μέσα πού διέθετον νά κτυποΰν τούς κατακτητάς. Κάνετέ τους νά Απασχολούν
όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρας δυνάμεις
είς τά μετόπισθεν, ώστε νά Απαλλαγή ή
Ανθρωπότης Από τήν Γερμανικήν παρου
σίαν
Τό ίδιον Ακριβώς ένόμισαν καί οί
Γερμανοί. Καί αύτοί μάλιστα δέν έχασαν
καιρόν. Καί Αμέσως έτρεξάν καί συνέ
λαβαν Αθώους χωρικούς ώς όμήρους.
τούς όποιους έταλαιπώρησαν Απάνθρωπα
οί βάρβαροι γιά κάτι πού δέν έκαναν,
άλλ’ ούτε κάν ύποψιάζοντο. Καί μετά
τούς έκρέμασαν.
Καί πώς Αλήθεια νά ύποψιάζοντο τί
είχε συμβή ! Πώς νά φαντασθή τό μυαλό
τού Ανθρώπου, ότι αύτήν τήν Αγίαν ήμέραν θά εύρίσκοντο 'Ελληνες νά έβαζαν
έναντίον Ε λλήνω ν, πώς νά φαντασθή
κανείς ότι ήτο δυνατόν Πατριώτες οί ό
ποιοι έβγήκαν στά βουνά διά νά άγωνισθούν διά τήν άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος των, ότι Αντί γιά Γερμανούς θά έκτυποΰσαν κατά τόν πιό άπάνθρωπον τρόπον.

Τ
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άλλους Πατριώτες, τούς όποιους ούδόλως
έγνώριζαν; Είς τίποτε δέν τούς είχαν
φταίξει. Μόνη κατηγορία ήτο ότι είχον
ταχθή διά τήν φρούρησιν τής έννόμου
τάξεως.
Πώς δέν έδίστασαν, πώς δέν έρρίγησαν, πώς δέν παρέλυσαν τά χέρια τους
τήν ώραν πού έσήκωναν τά δολοφονικά
τους όπλα έναντίον τών Αδελφών των,
έναντίον έκείνων τών νεαρών παιδιών,
πού μέ τό τραϊνον τής γραμμής μετέβαινον νά ένταχθούν εις τήν ’Αστυνομικήν
οικογένειαν τών Πατρών, μόλις έξελθόντες Από τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων;
’Ακόμη δέν ήσαν καλά-καλά ’Αστυνομι
κοί έν τή ουσία !
Καί όμως αύτή ή ’Αστυνομική ίδιότης των, φαίνεται ότι διά τούς δολοφό
νους των ήτο Ακόμη πιό μισητή Από αύτούς τούς ίδιους τούς Κατακτητάς των.
Καί έτσι δέν έδίστασαν νά έκτροχιάσουν τήν Αμαξοστοιχίαν καί νά πέσουν
σάν πεινασμένοι λύκοι μέ λύσσαν πρα
γματικήν κατά τών Αθώων θυμάτων των,
τών ’Αστυφυλάκων.
Άντέστησαν τά νέα έκεΐνα παιδιά.
’Αντέστησαν αύτοί οί μέλλοντες φρουροί
τής τάξεως, πού πριν καλά-καλά άναλάβουν ύπηρεσίαν, έδοκίμασαν τήν έχθρότητα τών έχθρών τής εύνομίας.
Έξαφνιάσθησαν οί ’Αστυφύλακες,
Αλλά δέν έτρόμαξαν.
Δέν έπρόδωσαν τόν όρκον των, ώς
φυλάκων τού κοινωνικού συνόλου.
Ώ ς υπερασπιστών τής ήσυχίας καί
τής γαλήνης τών πολιτών. Ώ ς προασπι
στών τής περιουσίας καί τής ζωής των.
Καί Αντί νά συνθηκολογήσουν μέ τούς
έχθρούς τής κοινωνίας, πιστοί πρός τό
καθήκον των, έπροτίμησαν νά πεθάνουν,
παρά νά γλυτώσουν τήν ζωήν των. Καί
έπολέμησαν μέ σθένος. Διότι ήξεραν γιατί
έπολεμοΰσαν. Διότι έπολεμοΰσαν διά τήν
πραγματικήν έλευθερίαν τού Έθνους.
’Ενώ οί άλλοι δέν έπολέμουν δι’ αυτήν.

Έπροσποιοΰντο ότι έπολεμοΰσαν τούς
κατακτητάς, ένώ είς τήν πραγματικότη
τα, μοναδικόν σκοπόν τους είχον νά πο
λεμήσουν κάθε προστάτην τής έννόμου
τάξεως, μέ άπώτερον σκοπόν. Αντί τής
έλευθερίας νά υποτάξουν τήν Πατρίδα
των είς μίαν στυγνοτέραν τυραννίαν, ή

Ε\ς τήν απέναντι σελίόα έπάνω: χαρα
κτηριστικόν στιγμιότΐ'πον από τό μνημό
συνο ν εις τό Δερβένι. Κάτω: ’Από τό
μνημόσυνου τής 'Αστυνομικής Iιευθννσ&·ις Πατρών εις τό Σουληνάρι Καλαβρύτοιν, όπου και ό τόπος τοϋ μαρτυρίου καί
τής Ουσίας τών ηρωικών συναδέλφων.

όποια Οά έστεροΰσε από τούς ανθρώπους
τήν έλευθερίαν τής σκέψεως καί τής κινήσεως. Θά έφήρμοζαν σύστημα τό όποιον
θά μετέβαλεν τούς έλευθέρους ανθρώ
πους εις αυτοκινούμενα ανδρείκελα.
Τά ήξεραν αύτά οί Δόκιμοι ’Αστυνο
μικοί καί δΓ αύτό έπολέμησαν, καίτοι
έγνώριζον ότι θά άποθάνουν. Διότι ό
έχθρός διέθετε συντριπτικήν άριθμητικήν δύναμι καί άρτιον οπλισμόν. Ένώ
αύτοί εις τήν ούσίαν, ήσαν άοπλοι.
Έπολέμησαν οί νέοι 'Αστυφύλακες
άλλά έπεσαν. Ά πό τό άλικον νεανικόν
αίμα πού έχυσαν, ώς καί τών άλλων πα
τριωτών πού έπεσαν εις διάφορα πεδία
τών μαχών, εις τήν Ε λληνικήν γήν καί
εις τήν ξένην, έφύτρωσε καί έγιγαντώθη
τό δένδρου τής έλευθερίας. Τής έλευθερίας ή όποια έγγυάται τήν αξιοπρέπειαν

τού άνθρώπου καί όχι τήν καταδυνάστευ
σ ή του. Τής έλευθερίας πού αποβάλλει
τό άγχος καί χαρίζει τήν ψυχικήν γαλή
νην καί πνευματικήν ηρεμίαν καί άνάτασιν, πού έξασφαλίζει τάς πολιτικής καί
άτομικάς έλευθερίας τών ατόμων. Τούάπαραιτήτους δηλαδή παράγοντας πού
έξασφαλίζουν τήν κοινωνικήν καί πνευ
ματικήν πρόοδον καί ευημερίαν.
Έπεσαν οί ’Αστυφύλακες είς τό πεδίον τής τιμής καί τού καθήκοντος. Ά λλά
θά μείνουν φωτεινοί φάροι πού θά δεί
χνουν τήν όρθήν γραμμήν πλεύσεως τού
Εθνικού σκάφους. Θά μείνουν φωτεινά
παραδείγματα προς μίμησιν πάντων τών
έπιγενομένων, ώστε ή θυσία των νά καρποφορήση όχι μόνον διά τό καλόν τής
Ελλάδος, άλλά άπανταχοΰ τής γ ή ς , όπου
ύπάρχουν άνθρωποι καί έπιθυμούν νά ζήσουν έλεύθεροι, ώς τούς έπλασεν ό θεός
καί τούς κατευθύνει τό διαυγές πνεύμα.
Ιερόν χρέος τής Πατρίδος άποτελεί
ή τέλεσις τών μνημοσύνων πρός άνάμνησιν καί άπόδοσιν τιμών είς τά τέκνα της
τά όποια έδωσαν τήν ζωήν των κατά τούς
άγώνας πρός προστασίαν τού πολυτιμωτέρου άγαθοΰ, τής έλευθερίας τής Πατρί
δος. Τό χρέος αύτό έκτελεί καί έφέτος τό
Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων πρός
τούς Αστυνομικούς οί όποιοι πρό 33
έτών, τήν 9ην ’Απριλίου 1944, άνήμερα
τήν Κυριακήν τών Βαΐων συνελήφθησαν
έδώ καί έδολοφονήθησαν τμηματικώς μέχρι τής έπομένης Κυριακής τού Πάσχα
είς γειτονικής περιοχής.
Ή Ιστορία είναι ή μνήμη τών λαών.
Καί γράφεται διά νά ύπενθυμίζη. Νά διδάσκη. Νά Αντλούν παραδείγματα άπό αύτήν. Λαός ό όποιος δέν έχει ιστορικήν
μνήμην είναι προωρισμένος νά άποθάνη.
Μάς κατηγορούν όμως οί δολοφόνοι
διά τά μνημόσυνα αύτά. Τά άποκαλοΰν
μνημόσυνα μίσους. Δέν έπιθυμούν νά ένθυμούμεθα τούς νεκρούς μας. Αύτούς πού
έδολοφόνησαν αύτοί έν ψυχρφ. Επιθυ

μούν λήθην. Τούς στενοχωρεϊ καί δέν
τούς συμφέρει ή άνάμνησις τών άπαισίων
έκείνων περιστατικών. Πολλοί έπιζώντες
άπό αύτούς είναι πικρά μετανοιωμένοι
διά τά άπαίσια κακουργήματά των. Ή
Πατρίς καί οί συγγενείς τών θυμάτων
έλησμόνησαν τούς έγκληματίας. Έδείχθησαν πολύ μεγαλόψυχοι. Οί πλείστοι
τών έγκληματιών έσυγχωρήθησαν καί κυ
κλοφορούν έλεύθεροι μεταξύ μας, ώς πολίται δημοκρατικής καί φιλελευθέρας
Πολιτείας.
Έδέχθημεν τήν λήθην. Δέν έπιθυμοΰμε άντεκδικήσεις. Ό χ ι πάθη καί μίση.
Ό χ ι άνοιγμα πληγών Ό Τόπος θέλει
ηρεμίαν καί ήσυχίαν. Λήθη λοιπόν είς
τήν φοβεράν έποχήν καί είς τάς πράξεις
πού συνδέονται μέ αύτήν. Ά λλά σεβα
σμός είς τήν μνήμην τών άθώων θυμάτων
τής βαρβάρου κομμουνιστικής έπιδρομής πού έχασαν τήν ζωήν των εις τό άν
θος τής ήλικίας των.
Λησμονιά είς τήν κακοδαιμονίαν άλ
λά καί "Υμνος είς τήν Α ρετήν καί είς τάς
Ηθικός άξίας. "Υμνος είς τήν ιδέαν τής
Πατρίδος, τής θρησκείας καί τής οικο
γένειας. Είς τά Ιερ ά καί τά όσια διά τά
όποια έμαρτύρησαν οί νέοι Αστυνομι
κοί καί τά άλλα Ελληνόπουλα πού έπε
σαν άλλαχοΰ. Διότι χωρίς αύτόν τόν "Υ
μνον καί τήν μνήμην δέν θά δειχθοΰμε
μόνον Αχάριστοι απέναντι στήν θυσίαν
των. θά δειχθοΰμε καί έπιλήσμονες όλων
έκείνων τών ώραίων Ελληνικώ ν διδαγμά
των καί άξιών πού άποτελοΰν τό άκλόνητον στήριγμα τού έλευθέρου κόσμου.
Αύτό είναι τό νόημα τού σημερινού
μνημοσύνου.
Ας είναι αιώνια ή μνήμη σας άγαπημένοι μας νεκροί».
Μετά τήν όμιλίαν είς τό ήρώον τών
πεσόντων κατετέθησαν στέφανοι έκ μέ
ρους τής Νομαρχίας Κορινθίας, τής Α 
στυνομίας Πόλεων, τής Ε λληνικής Χω
ροφυλακής, τής Κοινότητας Δερβενιού
κ.ά.
Τήν δλην τελετήν έκάλυψε τό Κινημα
τογραφικόν -- Ραδιοφωνικόν συνεργεϊον
τής Αστυν. Πόλεων καί ή Μουσική τού
Σώματος.
Τό
χώμα
πού
σκέπασε
τούς άει μνήστους σ υ ν α δ έ λ 
φ ο υ ς άς ε ί ν α ι
έλαφρό. Ή
μνήμη
τ ο υ ς άς
είναι
αιώ
ν ί α...

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ
Τό 'Αστυνομικόν Σώμα, cos καθ’ έκασΤον, ^το<’1 οΰτω καί έφέτος έτέλεσε, διά
τ Π?ι Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.
τό έτήσιον μνημόσυνου υπέρ τών, είς τό
Σουληνάριον Καλαβρύτων άπανθρώττως έκτελεσθέντων 44- Αστυνομικών, τήν
16_ Α πριλίου 1944 - ήμέραν τού Πάσχα
—ϋπό τών ’ Εαμοκομμουνιστών. Πρός τόν
σκοπόν τούτον, τήν 7.30 ώραν τής 144-1977, μία σιωπηλή συνοδεία Αποτελουμένη έξ Αστυνομικών έν ένερχείψ, συχκροτούντων τό τιμητικόν Απόσπασμα,
συνταξιούχων καί οικείων τών θυμάτων!
μέ έπικεφαλής τόν ίδιον τόν Διευθυντήν
Αστυνομίας Πατρών κ. Ίωάννην Μπαλόπουλον, ήκολούθησε τήν, πρός Σουληνάριον Καλαβρύτων όδόν. Τήν 11ην
ώραν έφθασεν εις τό μνημείου καί έκεϊ είς
τόν ναόν τής φύσεως, έν μέσω άπολύτω
ήσυχίας έτέλεσε τήν έπιμνημόσυνον δέη'-
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πορυογραφια
οργιάζει
I

« Α π ο λ α ύ σ α τ ε την ταινία τής σ ύ γ χ ρ ο ν η ς α κ ο λ α σ ί α ς !
Γυμνό 100 . Α π α γ ο ρ ε υ μ έ ν ο . 1000 έ ρ ω τε ς !· .. Βιασμοί!.
Δ ρ ά σ ι ς ! .. . Α γ ω ν ί α . . Περιπέτεια..
Ή ταινία πού δ έν πρέπει νά χάση κ α ν ε ί ς ! »
' I */ ΕΝΝΟΟΥΜΕ μ έ τήν πρόκλησιν
J τής
άκολασίας. είνα ι καταφανές
Εάν κυττάξω μεν έστω καί όταν
πηγαίνωμε β ια σ τικο ί στή δουλειά μας τά
περιοδικά καί τά Εντυπα πού κατακλύζουν
τά περίπτερα Ιδίως τού κέντρου των Ά θηνών. Δ ίδετα ι ή έντύπωσις δ τι ο ί έκδόται τών Εντύπων αυτώ ν δέν βλέπουν τή
γυναίκα ώς προσωπικότητα μ έ δλας τάς
ψυχικός καί ψυχοσωματικός Ενατενίσεις
πρός μία ν ζωήν άξίαν νά τήν ζή κανείς,
πρός μ ία ν οικογενειακήν δημιουργίαν,
πρός Επιτεύγματα είς τάς έπιστήμας. τάς
τέχνας, τήν κοινω νικήν δράσιν. "Η, ά κ ό 
μη χειρότερον, δίδεται ή Εντύπωσις δ τι ο ί
Εκδόται τών Εντύπων αύτώ ν κινούνται
μέ, πιθανόν, κίνητρον τό κέρδος καί
άδιαφοροϋν διά τήν μεγάλην ευθύνην
των άπέναντι τής κοινωνίας, τού Εθνους,
τού Ελληνικού λαού καί Ιδίως τής νέας
γενεάς, ή όποία χρειάζεται Εμπνευσιν καί
φω τεινήν καθοδήγησιν άντί τού συ νε
χούς Ερεθισμού τού σεξουαλικού Ενστί
κτου καί τών διαστροφώ ν του.
Ο ί Εκδόται τώ ν Εντύπων αύτώ ν προ
φανώς δέν Εχουν συνειδητοποιήσει δ τι ό
Ελληνικός λαός, περνά περίοδον άκόμη.
άκρως Επικίνδυνον διά τήν Επιβίωσιν τού
Εθνους κα ί δ τι κάθε πράξις πού τείνει
νά κατεβάση τό ήθικόν Επίπεδον τής χ ώ 
ρας μας, ή νά ώθήση τούς νέους μας πρός
τόν Εκφυλισμόν, είνα ι σάν νά βοηθά κ α 
νείς τούς Εχθρούς τής πατρίδας μας. σάν
νά συνεργάζεται μ α ζ ί των διά τήν κ α τα 
στροφ ήν μας.
Τό θεωρούν παραδεκτόν διά τό ύψηλόν των άξίωμα νά υποβιβάζουν τήν άξια
πού λέγετα ι μητέρα των ή άδελφή των
ή σύζυγός των είς τό Επίπεδον τού ζωώ
δους Ενστίκτου; Τό άνέχονται αυτό χ ω 
ρίς νά θίγεται ή άξιοπρέπειά των ώς Ελευ
θέρων άνθρώπων; Α ντιλαμβάνονται τίς
πιθανές συνέπειες τών προκλήσεών των
Ιδίως Επί τών νεαρών μελώ ν τής οίκογενείας τω ν; Θά τό θεωρούσαν τιμήν των
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Εάν ώς άποτέλεσμα τών προκλητικώ ν των
δημοσιεύσεω ν ώ ρισμένα μέλη τών οίκογενειών των παρασυρθούν είς τήν δ ια 
φθοράν, ή είς διεστραμμένος καί άνω 
μόλους σχέσεις;
Κατόπιν είνα ι τό θέμα τού κινη μα το 
γράφου. Κ αίτοι προβάλλονται άκόμη
Εργα άξιόλογα καί καλλιτεχνικώ ς άλλά
καί μ έ μηνύμα τα πνευματικής άνατάσεως
καθώς καί διασκεδαστικόν γιά μεγάλους
καί παιδιά. Εν τούτοις ή κρίση τού κ ιν η 
ματογράφ ου είναι καταφανής.
Μ ία μελέτη Ενός άπό τά περιοδικά
μεγάλης κυκλοφορίας Εδειξε δ τι μίαν πε
ρίοδον τού 1974, άνω τού 50
τών Ερ
γων πού Επροβάλλοντο ήσαν σαφώς
πορνογραφικά μ έ άκρως προκλητικός
σκηνάς καί συχνά μ έ κάθε διαστροφ ήν
καί άνωμαλίαν πού Εχει περιγραφή σχετικώς μ έ τήν γενετήσιον πρόξιν.
Καί άνσφέρει δ τι τό πρόβλημα είνα ι
παγκόσμιον καί δ τι προέρχεται, Ενεκα τής
οικονομικής κρίσεως τοΰ κινη μα το γρ ά 
φου. λόγω τής άντικαταστάσεώ ς του
ύπό τής τηλεοράσεως. ’Επίσης άναφέρεται δ τι σύντομα θά Επέλθη καί ό κορε
σμός διά τά φ ιλμ αυτού τού είδους καί
δ τι είς ώρισμένας σκανδιναυϊκάς χώρας ή
Εγκληματικότης μ έ κίνητρα σεξουαλικής
φύσεως ήλα ττώ θη δταν άφέθησαν τά
πάντα Ελεύθερα. Ά λ λ ά άς μ ή λησμονούμε
δ τι Εμείς ο ί "Ελληνες δέν είμέθα Σκανδινσυοί, άλλά Μ εσογειακός λαός, άρκετά
θερμόαιμος καί εύκόλως Εξαπτόμενος.
'Επομένως δταν διδάσκω μεν διά τών
κινηματογράφ ω ν κάθε σεξουαλικήν δια 
σ τροφ ήν καί άνωμαλίαν. είνα ι φ υσικόν
νά άναμένω μεν δ τι θά ένθαρρύνω μέν
ώρισμένους νέους καί νέας άδυνάτου χαρακτήρος. νά μιμηθο ϋν τά διάφορα παρα
δείγματα πού τούς πσρουσιάζομεν καί
συντόμω ς ύπάρχει πιθανότης. νά κα τα ν
τήσω μ εν σάν μερικές χώρες όπου ο ί κ ά 
το ικο ί των σήμερα μ ε τά τάς 8 μ.μ. καί
τήν δύσιν τού ήλιου δέν τολμούν νά έξέλ-

θουν άπό τά σπίτια των. δ ιό τι ο ί κα κο 
ποιοί Εχουν άποθρασυνθή είς το ιυύ τον
σημεϊον ώ στε νά Επιτίθενται είς τούς δρ ό
μους κα ί νά φονεύουν, νά τραυματίζουν,
ή νά βιάζουν τούς διαβάτες.
Τό δ τι πολλά Εργα κινη ματο γραφ ικά
καί άπό τηλεοράσεω ς προβάλλουν τήν
βίαν, είνα ι πασιφανές. Τό κα τά πόσον ή
προβολή κα ί ή πιθανή διδασκαλία τής
βίας διά τής όθόνης σ χετίζεται άπ' ευ 
θείας μ έ τήν αΰξησιν τής Εγκληματικό
τητας είς ώ ρισμένας χώρας, είν α ι πολύπλοκον θέμα καί δυσκολώ τατον είς τήν
πλήρη διαλεύκανσίν του. Π άντω ς είνα ι
γεγονός δ τι είς πολλά Π ανεπ ιστήμια καί
σχολάς ό κινηματογράφ ος καί α ί προβ ολα ί σαφώς χ ρησ ιμοπ οιούνται ώς μέσ α
διδασκαλίας. 'Επομένως είνα ι δυνατόν
κα ί ή προβολή ή Εμμέσως ή διδασκαλία
ή όποία γίνεται διά τής όθόνης, πράξεων
βίας, νά μ ή ν είνα ι άσχετος, άλλά σαφώς
νά σχετίζεται μ έ τήν αΰξησιν τής Εγκλη
ματικότητας.
’Επί τού άκανθώδους α υτού θ έμα 
τος θά άναφέρω ώ ρισμένες σοβαρές Επι
στημονικές δημοσιεύσεις, α ί όπ οϊαι φ α ί
νεται σαφώς νά προειδοποιούν περί τού
μεγάλου κινδύνου, ό όποιος ά π ειλεϊ καί
Εμάς όλους καί Ιδιαιτέρω ς τούς νέους
μας
Ή πρώτη είν α ι τού Γρηγορίου Χατζηβασιλε/ου όμοτίμου Κ αθηγητοΰ τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ό όποιος
είς τό άρθρον του κ'Εκφυλισμός Ά ν η θικότης», τό όποιον Εχει δημοσιευθή είς
τά Π ρακτικά τής Ίατροχειρουργικής 'Ε 
ταιρείας (Τόμ. 50. 1965) όναφ έρει: «'Ιδού
Εν όλίγοις καί μ ερ ικ ο ί τραγικοί άριθμοί,
τούς οποίους συνέλεξα άπό Ετών ώς δ ε ί
γμα μ ελέτης τής ... ήθικοπ λαστικής έπιδράσεως τοΰ κινηματογράφ ου Είς 250
ταινίας έμέτρησ α 97 φόνους. 45 αύτοκτονίας, 51 μοιχείας, 19 άπάτας. 21 άπαγωγάς καί 176 κλοπάςί... Τώρα ποίσ
«ήθική μ δύναται νά προκύψη άπό τοιούτου είδους Εργα, είν α ι εϋκολον νά έννοήση ό καθείς μας.
Δ έν κατηγορώ τόν κινηματογράφ ον.
Ά λ λ ά δέν θά ήτο ύπερβολή άν λεχθή
δ τι τό Εγκλημα, ή διαστροφή, είν α ι τά
κύρια θέματά του. Ά λ λ ’ Εκεί όπου είνα ι
τρομακτικόν τό διαβρω τικόν Εργον τού
κινηματογράφου, είνα ι α ί Εγκληματικοί
ταινία/, πού κστώρθωσσν. παντού τής
γής, νά δημιουργήσουν ... είόικάς σχο
λάς διαρρηκτώ ν κ α τ' άπομ/μησιν τού
διαβοήτου «Ρ ιφ ιφ ί»! Ή άσυδοσ ία Εφθασε μ έχ ρ ι το ιούτου σημείου, ώ σ τε καί ή
διαφήμησις. τήν όποιαν βλέπουν καί
άναγιγνώ σκουν κα ί δσοι δέν συχνάζουν
είς τόν κινηματογράφ ον, νά προκαλή,
πλήν τής άηδίας κα ί άγανακτήσεως, καί
τήν άπορίαν. πώς δέν Ελέγχεται άπό τούς
άρμοδίοεκς.
Δ είγμ α τοιαύτης καταπ ληκτικής διαφημίσεω ς Εστω κ α ί ή άκόλουθος:
Α π ολαύ σ α τε τήν τα ινία τής σ ύγχρο
νης ά κολασ ία ς!
Γυμνό 100 % Α π αγορευμένο 1000
"Ερωτες!... Β ια σ μοί!...
Δ ράσ ις!... Α γω νία ... Περιπέτεια...
Ή τα ινία πού δέν πρέπει νά χάση
κ α ν είς !
ΧΩ ΡΙΣ ΙΔΑΝ ΙΚΑ»
Μ ία άλλη μελέτη προέρχεται άπό
τόν παιδοψυχίστρο Μ. Β. Ρόθενμπεργκ
τού Ό ρθοπ αιδικοϋ Ν ο σ ο κομείο υ Π αίδω ν

σιν. ‘Ευ συνεχεία έγένετο προσκλητή
ριου νεκρών. ’Εδώ αϊ άυαπνοαί σταμα
τούν. Τά δάκρυα Ανεβαίνουν είς του?
όφθαλμούς καί Εκχειλίζουν. Ή στιγμή
λαμβάνει μίαν λυπημένην μεγαλοπρέ
πειαν. Έ ν μέσω τής μεγαλόπρεπε (as αυ
τής άκούγεται ή βαρεία, άπά τόν πόνον,
Αλλά σταθερά φωνή τού ένεργούυτος τό
προσκλητήριου
‘Αξιωματικού.
Καλεΐ
έυα-έυα τά παλληκάρια υά δώσουν τό
ήρωϊκόν των «παρών». Δυστυχώς ή άπάντησις, ώς κάθε έτος, είναι ή Ιδία, άργή.
θλιμμένη άλλά έν ταυτώ υπερήφανος:
«'Απόντες έξετελέσθησαν τήν 16ην ’Απρι
λίου 1944, ϋπό τών Έαμοκομμουνιστών».
’Από τούς όφθαλμούς όλων τρέχουν
δάκρυα. Τό σιωπηλό «κλάμα» όλων Ανε
βαίνει ώς δέησις πρός τόν θεόν, μέ τήν
ευχήν υά άυαπαύση τάς ψυχάς τών νε
κρών μας.
Μετά ταύτα έπηκολούθησε κατάθεσις στεφάνου ϋπό τών: Δ/ντού ’Αστυ
νομίας Πατρών, κ. Μπαλοπούλου, έκ μέ
ρους τού ’Αστυνομικού Σώματος, τού
Δ/ντού τού Άστυυ. Τμήματος Χωρ/κής
Κλειτορίας, Άυθυπασπιστού κ. Κακκαβά
τού ’Αστυυ. Δ/υτού Α. ε.σ. κ Δρούζα,
έκ μέρους τής Ένώσεως Συνταξιούχων
‘Αστυνομίας Πατρών καί ύπό τού Γραμματέως τής Κοινότητος ΠΑΟ Καλαβρύ
των. Έτηρήθη σιγή ένός —Γ — είς μνή
μην τών νεκρών καί ή τελετή έκλεισε μέ
περιεκτικωτάτην όμιλίαν τού Γενικού
Άστυν. Δ/ντού κ. Ίωάννου Μπαλοπού
λου, δΓ ής έξετέθη ή τραγική πραγματικότης τού συμβάντος. Ό κ. Γενικός μετα
ξύ τών άλλων είπε καί τά έξής «Ξεκινή
σαμε μέ τό γλυκοχάραμα τή Μεγάλη τού
τη ήμέρα καί μέ φωνή παλλομένη άπό
Ιερά συγκίνησι καί 'Εθνικό Μεγαλείο, ήλ
θαμε ταπεινοί προσκυνηταί, είς τόν Αγια
σμένου τούτον χώρου, νά προσκυνήσου
με καί έναν Απέριττου, δόξης, στέφανου
υά καταθέσουμε, ώς Ελάχιστου, τιμής καί
εύγνωμοσύνης, φόρου, πρό τών ιερών
σκιών τών τεσσαράκοντα Εκλεκτών Τέ
κνων τής Πατρίδος μας, τών θυσιασθέντων είς τόν θείου βωμόν τής εύορκου
έπιτελέσεως τού ’Εθνικού καί ‘Υπηρεσια
κού των χρέους.
Πρό τριάκοντα τριών Ετών, σάυ σή
μερα 16 τού μηυός ’Απριλίου, Ενώ σύμπασα ή Χριστιανοσύνη έώρταζε τήν
Άνάστασιν τού θεανθρώπου καί χαράς

Εύαγγέλια ήκούοντο, ένώ άγάπης ασπα
σμοί άντηλλάσοντο, τό δέ φώς τής Άυαστάσεως Ακτινοβολούσε στις καρδιές όλων
τών ανθρώπων, διότι ό "Αδης έυικήθη
καί ό θάνατος κατηργήθη, στο σημείου
αύτό πού τώρα ιστάμεθα, μέ πρωταγωυιστάς τούς αιμοσταγείς δολοφόνους, τούς
άδιστάκτους Πραιτωριανούς τής Κομμου
νιστικής λαίλαπος, έλάμβανε χώραν ένα
άλλο Ανομολόγητο δράμα.
Τό δράμα τής πιό στυγνής καί Απάν
θρωπης θηριωδίας, ήτοι: τής κατακρεουργήσεως, κατά τόν πλέον βάρβαρου
καί κτηνώδη τρόπου, τών τεσσαράκοντα
τεσσάρων Παλληκαριών τής 'Αστυνομίας
τών Πόλεων καί τής ‘Ελληνικής Χωροφυ
λακής. ’Αφού πρότερου οί στυγνοί καί
Ανελέητοι δολοφόνοι Επί μίαν ολόκληρον
εβδομάδα, τήν 'Εβδομάδα τού θείου Πά
θους, καί συγκεκριμένως άπό τήν Κυρια
κή τών Βαίωυ, πού τούς συυέλαβαυ, ένώ
ήρχοντο είς τήν Πάτρα, ϊνα άναλάβουν
ύπηρεσίαν, τούς ύπέβαλου είς ποικίλλας
ταπεινώσεις, έξευτελισμούς καί μαρτύρια.
’Εν συνεχεία τούς ώδήγησαυ άπό τά
Μαύρα Λιθάρια τής Κορινθίας, συνοδοιπορούντας μετά τού θεανθρώπου, είς τόν
Γολγοθά τής θυσίας των διά μέσου τών
ορεινών χωρίων Πεταλλού, Ροζενά, Ζάχολη, Σαραντάπηχον, Στενόν, Γκούρα, Μουσά. Καλύβια, Κούτελη, Φονιά, Κέρτεζη,
Συγούυιον Μαζέϊκα, Βεσσίυη, γυμνούς,
άυυποδήτους καί πεινώντας, ϊνα μέ τό
"Αγιον αίμα τους ράνουν τάς άκάνθας τών
αγόνων όρέωυ τών Καλαβρύτων καί τέ
λος, ϊνα καταστούν βορά τών ορνέων
καί τών άγριμιώυ τού λόγγου..............
‘Η φωνή μας, δέν είναι φωνή έκδικήσεως.
Δέυ Επιθυμούμε υά κάμωμε κήρυγμα Αλ
λοφροσύνης καί άγανακτήσεως, άλλά πρό
τού ιερού χρέους, πρός τούς Μάρτυρας
Αδελφούς μας, τών όποιων αί ίεραί σκιαί,
τήν στιγμήν αύτήν περιίπτανται πλησί
ον μας καί παρακολουθούν τήν ταπεινήν,
πρός αύτούς, προσφοράν μας, μάς Επιτάσ
σει νά όμολογήσωμευ είς τήν ‘Αγίαν των
μνήμην, Πίστιν πρός τό Ανεπανάληπτου
μεγαλείου τής θυσίας των, άφοσίωσιν
πρός τό κάλλος τών ’ Ιδανικών των, αύταπάρυησιν πρός τόν δρόμον πού μάς έκληροδότησαν, εύγυωμοσύνηυ διά τόν θαυ
μαστόν ήρωϊσμόυ των.
Χαίρετε, λοιπόν, Υυχαί ίεραί, πού
τόν θάνατον περιφρονήσατε, καί τό πλή

θος τών φρικτών μαρτυρίων Αγνοήσατε.
Οί στιγμές πού περάσατε καθ’ όληυ
τήν Μεγάλην ‘Εβδομάδα τών Παθών τού
Κυρίου, μέ Αποκορύφωμα τήν είς τόν τό 
πον τούτον ύστάτηυ θυσίαν σας, σάς
Εξομοίωσαν πρός τούς μάρτυρας τής Εκ
κλησίας τοΰ Χριστού.
Νέοι, Σείς, Λεβέντες άγνοί καί ά σπι
λοι, μέ τήν έπιτέλεσιν τού ιερού καί Εθνι
κού σας χρέους, ξεπεράσατε τό Ανθρώ
πινον, άυυψώθητε έν σώματι είς τούς Ούρανούς καί ή μνήμη Σας θά είναι αίωνία.
Στούς τόσους άλλους, τής Ελληνικής
μας πορείας,χαράξατε ένα καινούργιο δρό
μο, τό δρόμο Εκείνο πού οδηγεί στις πιό
ύψηλές κορυφές τών ώραιοτέρων ’ Εθνικών
μας Ιδανικών, καί τής καλλίστης Ε λλ η 
νικής ’Αρετής, τής ’Αρετής Εκείνης πού
σείς. Εκλεκτοί μας, συνελάβατε. Σείς έπιστεύσατε. Σείς άπεδείξατε διά τής μεγά
λης Σας θυσίας, ότι δέν τήυάγυοεϊτε. Ναί:
’Ασφαλώς δέν θά ήτο δυνατόν άλλως νά
γίνη. Διότι έγευυήθητε Έλληνες. Έ λλ η 
νες καί μάλιστα ’Αστυνομικοί καί έπεκυρώσατε ότι ή ’Αστυνομία τής Ελλάδος
μας μέ τέτοια νάματα ποτίζει τά Παλλη
κάρια της, κατ’ αύτόν τόν τρόπον τά
διαπαιδαγωγεϊ, έτσι τά Ανατρέφει μέ τήν
ίεράν παρακαταθήκην πού τής ένεπιστεύθη ή ' Ιστορία της, τών ιερών καί όσιων
τής Φυλής καί πρό πάντων μέ τήν γυησίαν Ελληνικήν ’Αρετήν.
’Αγαπημένοι μας
Διά μίαν Ακόμη φοράν σάς διαβεβαιούμεν ότι ή ώραία θυσία Σας δέν πήγε
χαμένη Τό αίμα Σας τό οποίον έπότισε
καί έμεγάλυυε τό δένδρο τής Ελευθερίας
τού τόπου μας, θά τό φουντώνει γιά νά
άυθίζη αιώνια κάτω άπό τό γαλανό ούραυό τής ύπερήφανης Πατρίδος μας. Ή
θλίψις μας μετριάζεται γιά τόν άδικο χα 
μό σας, μέ τή σκέψι ότι έπέσατε σάν Αλη
θινά, γνήσια καί ήρωϊκά Ελληνόπουλα
σάν πέρα γιά πέρα άξιοι ’Αστυνομικοί.
' Η ώραία σας πράξις μάς καθοδηγεί
Τό παράδειγμά Σας μάς Εμπνέει.
Ά ς είναι Αίωνία ή Μνήμη Σας».
Κατόπιν τών Ανωτέρω, μέ ευνόητα
συναισθήματα καί τήν εύχήυ νά είναι
αίωνία ή μνήμη τών νεκρών μας αύτώυ
ήκολουθήσαμεν τήν όδόν τής Επιστρο
φή*·
’Αλέξανδρος Κοντογιάννης
’Αστυνόμος Βτ

"Ενα ακόμα ατιγμιότινπο άπύ τη σεμνή τελετή στσ Iεοβένι.
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Παροχαί καί Δαπάναι
Παροχαί ΙΙρονοίας
59.882.874—
α) Βοηθήματα είς 740 διαγραφέντας
μετόχους (438 καν. + 302 συμπληρ.) 59.703.566—
β) Έπιστροφαί Κρατήσεων ε ίς 19
διαγρ. μετόχους μή δικαιουμ. βοηΟ.
179.308—
Δαπάναι Διοικήσεως
105.855,60
Άποζημίωσις μελών Δ. Συμβουλίου
50.950—
Γραφική ΰλη
4.446—
Ενοίκια - κοινόχρηστα
37.200—
Έντυπα-βιβλία-σφραγϊδες
3.207—
Τηλεφωνικά τέλη
10.052,60
Δαπάναι Περιουσιακών Στοιχείων
82.108—
Συντήρησις άκινήτου
7.022—
Ασφάλιστρα πυρός άκινήτου
613—
Φορολογικαί ύποχρ. άκινήτων
74.473—
ΙΙληρωμαί έκ ΓΙραγ/θέντων ’Εσόδων
773.398—
’Λπόδοσις τών υπέρ Δημ. Είσπράξ.
773.398—
ΙΙληρωμαί άντικρ. έκ πραγμ. Εσόδων
32.029Επιστροφαί άχρεωστ. Είσπραχθέντων
32.029—
’Αποσβέσεις Επίπλων
3.512—
α| 'Ολική άπόσβεσις άξίας βιβλίων
άγοράς έτους 1951
2.400—
β| άπόσβεσις 20% έπί άρχικής άξίας
5.560
1.112—
’Αποσβέσεις ’Ακινήτου
26.010—
ΙΙλεόνασμα Xρήσεως 1976
1.520.598,50

ΕΣΟΔΑ
Καταβολαί ΊΙσφαλισμένων
35.415.527,50
Τακτικαί
33.391.033—
3% Β.Μ.
30 725.370—
1)48 Β.Μ.
1.537.357Διαφορά προαγωγής
1.128.306Είδικαί
2.024.494,50
’Εκτός έ'δρας
576.085,70
Συμβούλια καί Έπιτροπαί
74.226—
Λαθρεμπορίου
87.760,80
Ειδική Υπηρεσία
I .286.422—
Κοινωνικαί Είσφοραί
23.121.076,20
Αστυνομικόν Ένσημον 4 .392.110—
’ Ιππόδρομος
16 .497.728,70
Δημόσια Θεάματα
20.658—
Μέτρα Σταθμά καί Ιίοιν.
Δικόγρ.
2.213.579,50
Πρόσοδοι Περιουσίας
2.391.183,40
Τόκοι Τραπεζών
2.081.463—
Τόκοι Δανείων
103.330,40
Ενοίκια Διαμερισμάτων
204.240—
Τόκοι Ααχ. Δανείων
2.150—
“Εκτακτα "Εσοδα
725.200—
Δωρεαϊ
305.000—
“Εσοδα μή είδ. κατονομαζ. 420.200—
Λοιπά “Εσοδα
773.398—
“Εσοδα υπέρ Δημοσίου
773.39862.426.385,10
62.426.385,10
Έ ν Άθήναις τη 24η Φεβρουάριου 1977
Ό Διευθυντής
Ο Πρόεδρος
Ο Προϊστάμ. Λογιστηρίου
Σάββας Τασιόπουλος
Θεόδωρος Τζίμας
Δημήτριος Τσόγκας
Άστυν. Δ/ντής Α'
Αρχηγός Άστυν. Σώματος
Αστυνόμος Α'

IUMI fffllf Till. Mill. OOAfONUmIoiiic iefopopoii Αποτεϋένμοία έιοιις 19/6
ΕΞΟΔΑ
1. Δαπάναι Διοικήσεως
ΚΑ 0264 Άποζημίωσις Μ.Δ. Συμ.
ΚΑ 0212 Άποζημ. Καθαρίστριας
ΚΑ 0521 Είσφοραί υπέρ ΙΚΑ
ΚΑ 0433 ΙΙρομήθειαι Τραπεζών
ΚΑ 0832 Τηλεφωνικά τέλη
ΚΑ 0841 “Γδρευσις
ΚΑ 0842 Φωτισμός
ΚΑ. 1241 Προμήθεια Βιβλ. Περιοδ.
’Εφημερίδων
ΚΑ 1261 Γραφική “Τλη
ΚΑ 1282 Προμήθεια ήλκ. /.αμπτήρ.
ΚΑ 1299 Λοιπαί προμηθ. έξοπλισμοϋ
Γραφείων
ΚΑ 1385 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητος-Εύπρεπισμοϋ
11 Δαπάναι περιουσ. Στοιχείων
ΚΑ 0813 Μισθώματα κτιρίων (κοιν.)
ΚΑ 0863 Συντήρησις καί ’Επισκευή
κτιρίων
ΚΑ 0892 Ασφάλιστρα φύλακτρα
άκινήτου
ΚΑ 0911 Φόροι
III. Δαπάναι προληπτικής Δράσεως
ΚΑ 2632 Έπιχορήγησις παιδικών

iy.
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ΕΣΟΔΑ
231.550,20 I. Καταβολαί ΊΙσφαλισμένων
17.614.213,80
48.650—
ΚΑ 2311 Κρατήσεις έν
67.108—
’Ενεργεία
12.340.210,50
I 1.882—
Άστυνομ. Δ/νσις ’Αθηνών 8.981.800—
1.827,30
Άστυνομ. Δ/νσις Πειραιώς 2.278.795—
28.799,10
’Αστυνομ. Δ/νσις ΓΙατρών
699.127,50
7.483—
Άστυνομ. Δ/νσις Κέρκυρας
380.488—
22.022,40
ΚΑ 2311 Κρατήσεις έκ
τών Συν/χων
5.274.003,30
1.370,40
Άστυνομ. Δ/νσις Αθηνών
090.288,60
34.749—
Αστυνομ. Δ/νσις Πειραιώς
760,986,50
934—
Άστυνομ. Δ/νσις Πατρών
277.583,20
Άστυνομ. Δ/νσις Κερκύρας
145.145—
4.114—
II. Πρόσοδοι περιουσίας
1.707.546—
ΚΑ 3511 ’Ενοίκια
411.982—
2.611—
ΚΑ 3811 Τόκοι Τραπεζών
1.295.564—
223.850— III. Λοιπά Έσοδα
2.623.79
.796,65
102.758—
ΚΑ 5294 “Εσοδα υπέρ φυσι
κών προσ. γεν. Είσπραξ. 2.199.577—
11.824 —
ΚΑ 5551 'Τπολ. χρωστικών
’Ενταλμάτων
424.219,65
4.610—
IV. Διάφορα “Εσοδα
15. 349.80
104.658—
ΚΑ 6641 Έσοδα έκ δωρεών
14.100—
1. 000 . 000ΚΑ 6699 “Εσοδα μή είδικώς
κατονομαζόμενα
1 249.80

Ί ’γειον. Περίθαλψις Ήσφ/νων
12.722.125—
21.960.906,25
ΚΑ 0672 Δαπάνη φαρμ. περιθάλ.
.990.588—
ΚΑ 0673 Δαπάνη Νοσ. περιθάλψ.
.999.573—
Έ ν Άθήναις τη 24η Φεβρουάριου 1977
ΚΑ 0679 Λοιπαί παροχαί νοσηλείας
781.964—
ΚΑ 0685 ’Επιδόματα μητρότητος
950.000—
V 'Μ ΔΛ Τής
*?Ρ· 705 Δ · - ,JE· Ό Προϊστ. Λογιστηρίου
Έπιστροφαί άχρεωστήτων Είσπραχ.
Δ η μ ή τρ ιο ς Τσόγκας
1.074— Σαββας Ί ασιόπουλος Θεόδωρος Τζίμας
Άπόδοσις τών υπέρ τρίτων γεν. Είσπρ
2.199.577— Αστυνομικός Δ/ντής Α' ’Αρχηγός Άστυν. Σώμ. Αστυνόμος Α'
Αποσβέσεις Έ πίπλ. Σκευών μηχ/των
24.792,70
Πλεόνασμα χρήσεως 1976
5.557.937,35

, 'V,

21.960.906,25
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ :
1.
Κορυφαίο? φιλόσοφο? τή? άρχαιότητο?,άτΓ0 τά μεγαλύτερα πνεύματα τή?
παγκοσμίου ιστορία? (384-322 π.Χ .)
2. Τό τή? στάθμη? είναι περισσότερον
γνωστόν εΐ? του? κατασκευαστά? οίκοδομών — Γυναικείου υποκοριστι
κόν.
3. Σημαίνει συγχρόυω?, μαζί μέ. — Ύ πήρξευ ό υεώτερο? πρωθυπουργό?
τή? ’Αγγλία?. — ΠροηγοΟμευον τοϋ
8γ όριζοντίω? μα? δίδει έπίρρημα το
πικόν.
4. Αντιστοιχεί μέ τό «φά» τή? ευρω
παϊκή? μουσική? — Κατά τό πλεΐστον
καταζητείται — Προσωπική άντωνυμία.
5. Ό γλύπτη? Φειδία? τήν άπεικόνισε
έπϊ άμάξη? τεσσάρων ίπ πω ν εί? τό
Α' άέτωμα τού Παρθενώνο?. (αίτ.).
6. Αύτά... θέλουν «τόπο» (δημ.) — Ση
μαίνει καί έντροπή (άντιστρφ.).
7. Λέγεται καί άκρογιαλιά ή άκροθαλασσιά.
8. Έκδίδεται καθ’ έκάστηυ ύπό των Υ 
πηρεσιών μα? (άρχικά) — Εύρωπαϊκή
πρωτεύουσα, όφείλουσα τό όνομά
τη? ε!? τόυ Ναόν τή? Σοφία? τοϋ θεού
πού έκτίσθη έν αύτή κατά τόν Με
σαίωνα — "Αρθρου εί? τόν πληθυν
τικόν.
9. Μακάβριου σήμα — Γράμματα άπό
τ ό ... Στρασβούργου — Είναι άριθμητικόυ άλλά καί πρόθεσι?.
10. Μεγάλο όροπέδιου τή? δυτική? ’Α
σία? έκτάσεω? 2.500.000 τ. χλμ. —
Μερικοί τό κλείνουν μέ... σημασίαν.
11. EI? τήν ήλεκτρολογίαυ ή ρύθμισι?
περιοδικών φαινομένων οΰτω? ώστε
νά έχουν τήν αύτήυ συχνότητα.
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Πνευματική καί καλλιτεχνική κίυησι?
που έκυριάρχησε εί? τήν Εύρώπηυ,
κυρίω? κατά τόυ 15ου καί μέρο? τοϋ
16ου αίώυο?.
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2. Μέρο? τού λόγου — Ή το καί ή μα
κεδονική σάρισσα.
3. Ξένο? φίλο? (άντιστρφ.)—Πρώτου συν
θετικόν ξένου ταξιδιωτικού έγγράφου
(άντιστροφ.) — Όμοιοματικόν τή?
καθομιλουμένη?.
4. Είναι δικά σου (καθ.) — Πολλοί προ
τιμούν τήν «μαλακήν» (γεν.) — Συντομογραφία τού «νέου τύπου».
5. Λεκανοπέδιου τή? Κεφαλληνία? εί?
τήν έπαρχίαυ Σάμη?.
6. Elvat μικρά? ποσότητο? — Μεταφορικώ?, κάθε εύθραυστου ή έλαφρόυ
(αίτ.).
7. ‘Ω? έργαλεΐον χρησιμοποιείται και
ύπό τών όδοντιάτρων (Ίτα λ.).
8. Πρόθεσι? πρό φωνήεντο? — "Οταν
κινδυνεύη «άμολά μελάνι» (καθ.) —
Ό άριθμό? 240, άντιστρόφω?.
9. ’Επίλεκτοι τού Στρατού μα? (άρχικά)
— Γυναικείου ύποκοριστικόυ —"Εδρα
σε προδοτικώ? κατά τήν Κατοχήν
(άρχικά).
10. ’Εξάγεται ... διά τή? 7 καθέτου (καθ.)
— Προσωπικότη? τή? Εύρώπη?.
11. Ήμπορεΐ νά έχη κοινωνικόν, καλλι
τεχνικόν, πολιτικόν ή άλλον σκοπό'
(Ι.Κο.)
(Ή λύση εις τό έπόμενον)

1

r

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΝΕΑ
Έπιστολαί
Φιλανθρωπικοί
εκδηλώσεις
’Αθλητισμός κλπ.

Μ ΙΙΣΤΟ ΛΑΙ

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1
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Ι Ο 11

'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
'Υπουργός
Άθήναι τή 12η Μαρτίου 1977
Π ρός
Τήν Κυρίαν Πρόεδρον 'Ομίλου
Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών
Αλεξάνδρου Σούτσου 5
’Ε ν τ α ύ θ α

Π ο ί η σ η

Ο ΦΘΟΝΟΣ
Καρκίνωμα τής ήθικής
θεωρείται ό φθόνος,
είναι ή ρίζα τοδ κακού
καί τής ψυχής ό πόνος.
"Ερπει ώς δφις κατά γής
ποτέ δέν αποθνήσκει,
ώς πρόσφορου δέ έδαφος
τούς ήθικούς ευρίσκει.
Φθοροποιός τής αρετής
τέκνον αλαζονείας,
είναι τό πάθος τής ζωής,
νόσος τής κοινωνίας.
Είναι πηγή τών συμφορών
χαρά τής δυστυχίας,
φυτώριου τών κακιών,
θλίψις τής ευτυχίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΓΑΛΛΟΣ
’Αστυνόμος Α'.

Έρίτιμος Κυρία Ίωακείμογλου,
Διά τήν εύγενή προσφοράν ένός
έκατομμυρίου δραχμών εις τήν
Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθη
νών, ύπό τοΰ καθ’ Ύμας 'Ομίλου,
εκφράζω θερμάς ευχαριστίας.
Εύχομαι έγκαρδίως όπως ό επί
τριακονταετίαν καί πλέον προσφέ
ρουν τόσας πολυτίμους υπηρεσίας
πρός τούς άστυνομικούς ’Αθηνών
ύμέτερος Όμιλος, συνέχιση καί
εις τό μέλλον · τό φιλανθρωπικόν
καί λίαν κοινωνικόν έργον του, έπ’
άγαθώ τών διακονούντων εις τήν
περιφρούρησιν τών πολυτιμοτέρων
αγαθών τοΰ πολίτου, άλλά καί τής
Πατρίδος και όλοκλήρου τοΰ Έ 
θνους.
Φιλικώτατα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
*
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
’Αρχηγός
Πρός
Τήν Κυρίαν Πρόεδρον 'Ομίλου

Φίλων 'Αστυνομίας 'Αθηνών
Αλεξάνδρου Σούτσου 5
’Ε ν τ α ύ θ α
Έρίτιμος Κυρία Πρόεδρος,
Ή έκ μέρους Σας, ώς Προέδρου
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ
'Ομίλου Φίλων Αστυνομίας ’Α
θηνών, προσφορά τοΰ χρηματικού
ποσοΰ ένός έκατομμυρίου δραχμών,
πρός ένίσχυσιν τοΰ εξοπλισμού,
από πλευράς τεχνικών μέσων, τής
’Αστυνομίας ’Αθηνών, ύπήρξε γε
γονός έξόχως σημαντικόν, τό όποι
ον τοποθετείται εις ξεχωριστήν θέσιν μεταξύ τών πολλαπλών καί
σπουδαιοτάτων προσφορών σας
πρός τό Σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή χειρονομία Σας αύτή, βε
βαιωθείτε, παρακαλώ Κυρία Ίωακείμογλου, ότι συνεκίνησε βαθύτα
τα όλα τά μέλη τοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος, τά όποια, δι’ έμοΰ, ώς αν
τάλλαγμα, προσφέρουν πρός 'Υμάς
καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Τήν 13-3-77 έγιναν εις Γλυφάδα οί αγώ
νες ανώμαλον δρόμο» Ε.Δ. και Σ .Λ . έτους
W77. Εις τις φωτογραφίες μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. 3Αριστερά: Η πα
ράταξη τών λαβόντων /ιερός αθλητών τής
Ά στυι·. Πόλεων. 'Επάνω: *0 Πριοθυπουργός κ. Καραμανλής, ό όποιος έτίμησε
/ιέ τήν παρουσία του τούς αγώνας. 3Ενώ
επιδίδει τό μετάλλιο εις αστυφύλακα αθλη
τήν.

τοΰ 'Ομίλου, μόνον τήν άπέραντον
εύγνωμοσύνην καί άγάπην των.
Θά ήθελα, ύπό τήν έπήρειαν
ϊδιοτύπων συναισθηματισμών τοΰ
καιρού μας, νά είχα τό ταλέντο, νά
έκφράσω πρός 'Υμάς καί όλες τις
Κυρίες τοΰ 'Ομίλου, ό,τι άκριβώς
αισθάνομαι ώς ’Αρχηγός τοΰ Σώ
ματος ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός
το όποιον Σείς έδώσατε τόν καλλίτερον έαυτόν σας έπί μίαν 30ετίαν
καί πλέον. Δυστυχώς δέν έχω τέ
τοια ικανότητα. "Εχω όμως τήν
δύναμη νά Σας πώ, ένα μεγάλο εύχαριστώ, όχι μόνον γιά τήν χρημα
τική προσφορά σας, άλλά γιά τήν
τόση πηγαίαν άγάπην πού εκδηλώ
νετε, σέ κάθε εύκαιρία, πρός τήν

ναι μόνον προσφορά πρός τήν ‘Α
στυνομίαν ’Αθηνών ή τό Σώμα Α
στυνομίας Πόλεων, άλλά πρός τό
κοινωνικόν σύνολον, μέσα στό
όποιον όλοι μας πρέπει νά τονίσωμε τό πέρασμά μας.
Μέ ιδιαιτέραν τιμήν
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΤΖΙΜΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΑΕΩΝ
★
Έ ν Άθήναις τή 14η Μαρτίου 1977
Άξιότιμον
Βουλευτήν Εύρυτανίας
Κύριον Κώσταν Σαψάλην
Σπ. Μερκούρη 31
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Αστυνομία Πόλεων, τής όποιας
έγίνατε μέλη, πρεσβευταί καί διά
κονοι.
Ή άγάπη Σας αύτή, άλλά καί ή
κάθε προσφορά Σας, μικρή ή μεγά
λη. ύπό τάς παρούσας ιδίως συνθήκας δίνουν δύναμη καί θάρρος σ’
όλα τά όργανα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, μέ τό έργον τών όποιων
ταυτιστήκατε μοιραίως καί Σείς.
Μέ ιδιαίτερη τιμή περιβάλλομε
όλοι μας, άλλά καί όλοι οί καλοί
πολίτες τό έργον Σας, τό όποιον,
ας τό γνωρίσουν όλοι, ότι δέν εί

’Αγαπητέ Κύριε Σαψάλη,
Ή έκδηλωθεΐσα συμπαράστασίς
σας, πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας,
διά τής δημοσιεύσεως εις τήν ση
μερινήν «Βραδυνήν» άρθρον σας.
ύπό τόν τίτλον «τά Σώματα Ασφα
λείας», είχε λίαν εύμενή άπήχησιν,
εις τούς ύπηρετοΰντας εις αύτά.
Ή άπό τίνος χρόνου άρξαμένη
καί συνεχιζομένη δυστυχώς άδικος
έπίθεσις κατά τών Σωμάτων Α 
σφαλείας, δι’ άρθρογραφιών καί
δημοσιευμάτων εις τόν τύπον, φυ
σικόν ήτο, όπως άνέφερεν ό Έξοχώτατος Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Κύριος Κων. Καραμανλής,
κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν
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τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, νά
δηλητηριάζη τήν Ελληνικήν Δη
μοσίαν ζωήν.
Δηλητηριάζει όμως έξ άλλου,
όπως είναι φυσικόν καί τάς ψυχάς
τών αστυνομικών υπαλλήλων, οί
όποιοι, ένώ έκτελοϋν τά καθήκον
τα των, ύπό δυσμενείς ως έπί τό
πλεΐστον συνθήκας καί άνέμενον
άναγνώρισιν των υπηρεσιών τάς
όποιας προσφέρουν πρός τό κοι
νωνικόν σύνολον, άντιθέτως έπικρίνονται συνεχώς.
Θέλω νά σας διαβεβαιώσω Κύριε
Βουλευτά, ότι ή δημοσίευσις τοΰ
άρθρου σας, θά έχη ώς συνέπειαν
τήν άμβλυσιν τής πικρίας τών
άστυνομικών υπαλλήλων καί τήν
ευγνωμοσύνην των διά τήν συμπαράστασίν σας.
Μέ πολλήν έκτίμησιν
Εύάγγελος Καραμπέτσος
Τ. Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων
¥
Άξιότιμον Κύριον
Δημ. Βουδούρην
Βουλευτήν Θεσ/νίκης
Ξενοδοχεΐον Γαλαξίας
Όδ. ’Ακαδημίας
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Βουλευτά,
Έδιάβασα προσεκτικά τό δημοσιευθέν εις τήν «Νέαν Πολιτικήν»
άρθρον σας, μέ τόντίτλον «ήθικό
χρέος πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας».
Παρακαλώ όπως δεχθήτε τά θερ
μότατα συγχαρητήρια, ένός έν συντάξει άστυνομικοΰ, διά τήν έξόχως
όρθήν τοποθέτησιν τοΰ θέματοζ.
Πράγματι τά Σώματα ’Ασφαλείας
έχουν γίνει, ό στόχος άδικου έπιθέσεως, διότι όπως πολύ σωστά
γράφετε, είναι τό μεγάλο εμπόδιο,
εις τάς έπιδιώξεις τών εξτρεμιστών.
Ή συμπαράστασίς σας πρός τά
Σώματα ’Ασφαλείας, διά τών δημοσιευθεισών άπόψεών σας, βεβαιω
θείτε Κύριε Βουλευτά, ότι θέλει
συμβάλλει σπουδαίως εις τήν άμβλυνσιν τής πικρίας τών ύπηρετούντων εις αύτά.
Μέ πολλήν έκτίμησιν,
Εύάγγελος Καραμπέτσος
Τ. Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων

’Επάνω: Τήν 1-4-77 ώρκίσθησαν ενώπιον τον ’Αρχηγόν τής ’.Ίστιτ. Πόλεων κ. Τζί/((ΐ 14 νέοι έιστνκτην ιατροί. Εις τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός άπενθννπ παραίνεσης
αμέσως μετά τήν ορκωμοσίαν. Κάτω: Ό ' Υπαρχηγός τής Άστννομίας κ. Παπαγεωργίον έπιδίδων τά μετάλλια εις τονς νικι/τάς ιίβλι/τάς τών βαλκανικών Σκοπειιτικών
Αγώνιον.

Στιγμιότνπον ιίπό τήν επίσκεψη' τήν 10-3-77 και διανομήν δώρων εις τό Ζάννειον
Όρφανοτροφειον Μ αρένων Πειραιώς, τον τότε Ά σ τνν. Αιενθιττον Πειραιώς κ. Γιανντ/μάρα, μετά τον Λ ' Ύποδιενθνντον κ. Κατσιμπάρον καί ανδριον τής Αιενθνίσενις.

Επάνω: Την 25-4-77 /ιέ πρωτοβουλία τον Διευθυντυϋ 'Αστυνομίας ’Αθηνών κ. ’Αγγελοπούλου έγινε σινγκέντρωαη στο κέντρο ιιΖ υ
γός» τής Πλάκας των ιδιοκτητών κέντρου· διαοικεδάσεως τής περιοχής, προς τους όποιους 6 κ. Ά γγελόπονλος ίδωκε οδηγίες, σχετικώς
/ιέ την καλύτερη καί σνμφώνως προς το νό/ιο λειτουργία τών καταστη/ιάτοιν των. Κάτω: Την Σ τέγη 'Εργαζομένου 'Ορφανόν έπεσκέφθη και διένειμε διάφορα δώρα έκ μέρους τον Α .Α .Π . αντιπροσωπεία υπό τον 'Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Σταθαράν.

Ίό Εθνικό Ορφανοτροφείο Πολέμου Καλλιθέας έπεοκέφθτ/ααν όπου και έ/ιοίρασαν δώρα άνδρες τοΰ Μηχανοκινήτου ’Αθηνών. Παραλληλως διέθεσαν καί τό ποσόν τών 204)00 δρχ. που ήταν προϊόν εισφοράς τών άνόρών τον Μηχανοκινήτου, υπέρ τών σκοπών τοΰ
Ιδρύματος.

ΕΚΕΙΝΟΙ

ΠΟΥ
ΙΡΕΥίΟΥΜ
Δημοσθένης Παττασταμέλος
Τήν 14-4-77 καί ώραν Ι8ην έγένετο
έκ τοϋ 'Ιερού ΝαοΟ roO Α Νεκροταφείου
Αθηνών ή κηδεία του έν αποστρατεία
Αρχηγού Α.Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ Δη
μοσθένους τού Χρήστου.
Τήν έκφοράν παρηκολούθησαν πολλοί
έν ένεργείμ καί συντάξει άστυνομικοί,
καθώς καί αντιπροσωπεία τού Σώματος μέ
έπικεφαλής άνώτερον άξιωματικόν, δστις
καί κατέθεσεν έπί τής σοροΰ του στέφα
νον τιμής ενεκεν καί προέπεμψεν αυτόν
διά συγκινητικών λόγων.
Ο έκλιπών έγεννήθη εις Θήβας Βοιω
τίας τό έτος 1894. Εις τό Αστυν. Σώμα
κατετάγη τήν 21-3-1924 μέ τόν βαθμόν τού
'Αστυνόμου Β . μεταταγείς έκ τής Χωρο
φυλακής.
Εις τόν βαθμόν τού Αστυν. Δ/ντού
Β προήχθη άναδρομικώς άπό 26-8-1933.
Εις τόν βαθμόν τού Αστυν. Δ/ντού A
τήν 7-11-1941 Έξελθών τού Σώματος τώ
άπενεμήθη ό βαθμός τού 'Αρχηγού τήν
7-5-1953. Τό χώμα τ ή ς Αττικής γής πού
τόν σκέπασε άς είναι έλαφρόν. Ή μνή
μη του άς είναι αιώνια.

Γεώργιος Κουμουρας
Τήν 23-3-77 άπεβίωσεν καί τήν έπομένην 24-3-77 έκηδεύθη έκ τού Ιερού
Ναού τού Νεκροταφείου Ζωγράφου, ό έ.σ.
’Αστυν. Δ/ντής Α Κουμουράς Γεώργιος
τού Βασιλείου.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί
οικείοι του, πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει αστυνομικοί, ώς καί πολλοί φίλοι
καί συγγενείς του.
Τό 'Αστυν. Σώμα παρέστη δΓ αντιπρο
σωπείας του. ό έπικεφαλής τής όποιας κα
τέθεσε έπί τής σοροΰ του στέφανον καί
προέπεμψεν αυτόν διά συγκινητικών λό-

500

γων. Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1899.
Εις τό Σώμα κατεταγη τήν 13-9-1924 μέ
τόν βαθμόν τού Ύπαστυν. Α'. Προήχθη
εις Αστυν. Β τήν 12-10-1929, εις Αστυν.
Α τήν 8-9-1933, εις ’Αστυν. Δ/ντήν Β’
τήν 5-10-1943 καί εις ’Αστυν. Δ/ντήν Α'
τήν 29-8-1952. 'Εξήλθε τού Σώματος τήν
14-11-1953. Τό χώμα πού τόν σκέπασε
άς είναι έλαφρό. Αιώνια του ή μνήμη.

Κωνσταντίνος Βάμβουκας
"Ενας άκόμη έν ένεργείμ συνάδελφος
ό 'Αστυν. Δ/ντής Β' Βάμβουκας Κων/νος
έγκατέλειψε αίφνιδίως τήν μεγάλη μας
’Αστυνομική οικογένεια.
Τήν κηδείαν του γενομένην τήν 27-277 έκ τού Ιερού Ναού τού Νεκροταφείου
Ζωγράφου, παρηκολούθησαν οί οικείοι
του, πολλοί έν ένεργείμ καί συντάξει άστυνομικοί καθώς καί διοικητικοί υπάλληλοι.
’Εκ μέρους τού Αστυνομικού Σώμα
τος παρέστη άντιπροσωπεία έξ Α στυνο
μικών διαφόρων βαθμών, ό έπικεφαλής
τής όποιας έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί
κατέθεσε έπί τής σορού του στέφανον.
Ό έκλιπών έγεννήθη είς Χανιά Κρή
της τήν 19-7-1923. Είς τό Σώμα κατετάγη
τήν 2-11-1945 μέ τόν βαθμόν τού άστυφύλακος.
Τήν 19-7-1956 προήχθη είς τόν βα
θμόν τού ύπαστυνόμου Β'. Τήν 26-6-1959
είς τόν βαθμόν τού ύπαστυν. Α', τήν 3112-1966 είς τόν βαθμόν τού Αστυν. Β',
τήν 31-12-1969 είς τόν βαθμόν τού Αστυν.
Α' καί τήν 3-4-1975 είς τόν βαθμόν τού
’Αστυν. Δ/ντού Β \
Υπήρξεν, ώς άνθρωπος καί ώς άστυνομικός. έξαίρετος καί είχεν άποσπάσει
τήν έμπιστοσύνην τών άνωτέρων του.
ώς καί τήν έκτίμησιν τών κατωτέρων.
Τού άειμνήστου συναδέλφου, άς είναι
αιώνια ή μνήμη.

Ι ω ά ν ν η ς Μαρκάκος
Τήν 1-4-77 άπεβίωσεν ό τέως Αστυν.
Δ/ντής Β' Μαρκάκος Ιωάννης τού Παναγιώτου.
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν
έπομένην έκ τού Ιερού Ναού Αγίου Ν ι
κολάου Καισαριανής. παρηκολούθησαν
πολλοί συγγενείς καί φίλοι.
Έ κ μέρους τού Αστυνομικού Σώμα
τος έτιμήθη ό έκλιπών διά τής καταθέσεως στεφάνου καί τής παρακολουθήσεως
τής έκφοράς τής σοροΰ του, ύπό άντιπροσωπείας έξ άξιωματικών καί κατω
τέρων.
Ό Ιωάννης Μαρκάκος έγεννήθη τό
έτος 1897 είς Καλάμας Μεσσηνίας. Είς τό
Αστυν. Σώμα κατετάγη τήν 22-9-1921 μέ
τόν βαθμόν τού άρχιφύλακος.
Τό έτος 1923 προήχθη είς τόν βαθμόν
τού ύπαστυνόμου Β . τήν 15-1-1925 είς
τόν βαθμόν τού ύπαστυνόμου Α , τήν 312-1932 είς τόν βαθμόν τού Αστυν. Β ,
τήν 2-12-1941 είς τόν βαθμόν τού Αστυν.
Α καί τήν 7-5-1951 είς τόν βαθμόν τού
Αστυν. Δ/ντού Β Απεστρατεύθη κατα
ληφθείς ύπό τού ορίου ήλικίας. Τό χώμα
τής Α ττικής γής άς είναι έλαφρόν. Αιώ
νια του ή μνήμη.

Αντώνιος Άντωνάκος
Έ νας άκόμη συνάδελφος ό έ.σ. Α
στυνόμος Α Άντωνάκος Αντώνιος έγκατέλειψε τήν μεγάλην μας Αστυνομικήν
οικογένεια.
Η κηδεία του έγένετο τήν 17.30'ώραν
τής 18-4-77 έκ τού Ιερού Ναού τού Γ
Νεκροταφείου Νίκαιας Πειραιώς, πα
ρηκολούθησαν δέ ταύτην πολλοί συνά
δελφοι καί άντιπροσωπεία, έξ άξιωματι
κών καί κατωτέρων, τού Σώματος.
Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 13-4-1900
είς Γύθειον Λακωνίας. Είς τό Σώμα κα-

τετάγη τήν 18-8-1923 ώς άστυφύλαξ.
Προήχθη εις ύπαστυν. Β τήν 27-61933 καί εις ύπαστυν. Α' τήν 20-6-1942.
Εις Άστυν. Β' τήν 9-6-1944 καί εις
Άστυν. Α' τήν 14-8-1952. Έξήλθε τοΰ
Σώματος τήν 17-11-1953 καταληφθείς
Οπό τοΟ ορίου ήλικίας.
Ύπήρξεν, ώς άνθρωπος καί ώς άστυνομικός, έξαίρετος καί είχεν άποσπάσει
τήν έμπιστοσύνην τών άνωτέρων του, ώς
καί τήν έκτίμησιν τών κατωτέρων.
Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.

κειται περί τοϋ Άρχιφύλακος (14216)
Παπαδογεώργου Μιχαήλ τού Αντωνίου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1926 εις
Ναύπακτον καί τήν 5-11-1951 κατετάγη
εις τό Αστυνομικόν Σώμα ώς άστυφύλαξ.
Προήχθη εις ύπαρχιφύλακα τήν 11-51968 καί εις άρχιφύλακα τήν 15-11-1976.
Η το έξαίρετος ώς άστυνομικός καί
άνθρωπος καί διεκρίνετο διά τήν έργατικότητά του καί πειθαρχίαν πρός τούς άνωτέρους του.
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο έκ τοΰ
Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ά νω
Καλαμακίου παρηκολούθησαν, πλήν τών
συγγενών, πολλοί έκ τών συναδέλφων του
έν ένεργεία καί συντάξει, ώς καί Διοικη
τικοί ύπάλληλοι. Έ κ μέρους τοΰ Άστυν.
Σώματος κατετέθη ύπό τοΰ έπικεφαλής
τής άστυνομικής άντιπροσωπείας, στέφα
νος τιμής ένεκεν.
Τοΰ έκλιπόντος συναδέλφου, άς εί
ναι αίωνία ή μνήμη.
Τό χώμα πού τόν σκέπασε, άς είναι
έλαφρό

Γεώργιος Μητσάκος
Τήν 10-3-77 άπεβίωσεν ό έ.σ. άνθυπαστυνόμος Γεώργιος Μητσάκος τοΟ Παναγιώτου.
Τήν κηδείαν του ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τοΟ Ίεροΰ Ναού Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων Πειραιώς, παρηκο
λούθησαν οί οικείοι του, πολλοί συγγε
νείς, φίλοι, ώς καί έν ένεργεία καί συντάξει αστυνομικοί.
Έ κ μέρους τοΰ Σώματος παρέστη αν
τιπροσωπεία έξ άστυνομικών. ό επικεφα
λής τής οποίας κατέθεσεν έπί τής σοροΰ
του στέφανον τιμής ένεκεν.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1925 εις
Δήμον Πύργου Διροΰ Λακωνίας.
Κατετάγη εις τό Αστυνομικόν Σώμα
τήν 7-3-47 ώς άστυφύλαξ.
Εις ύπαρχιφύλακα προήχθη άναδρομικώς τήν 9-7-1973 καί εις άρχιφύλακα
τήν 20-3-1974.
Τώ άπενεμήθη ό βαθμός τού άνθυπαστυνόμου τήν 16-12-1976 καί εις τό τέλος
τοΰ αύτοϋ έτους έξήλθε τοϋ Σώματος κα
ταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας.
Τό χώμα τής Α ττικής γής πού τόν
σκέπασε, άς είναι ελαφρό.

’Αντώνιος Φλουτσάκος
Τήν 25-3-1977 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ
Νεκροταφείου Κοκ. Μύλου Αθηνών, ό
τέως ύπαρχιφύλαξ Αντώνιος Φλουτσάκος
τοϋ Πέτρου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1921
εις Άρεόπολιν Οίτύλου Λακωνίας.
Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη ώς
άστυφύλαξ τήν 1-9-1943. Προήχθη εις
ύπαρχιφύλακα τήν 23-9-1944 καί τήν 212-1964 διεγράφη διά λόγους υγείας.
Μετά τήν άποστρατείαν του. ύπηρέτησεν
εις γυμνάσιον ώς καθηγητής προαχθείς.
μέχρι τοΰ βαθμού τοϋ γυμνασιάρχου.
Τήν κηδείαν του, εκτός τών οικείων
καί συγγενών παρηκολούθησαν, πολλοί
έν συντάξει καί έν ένεργεία συνάδελφοι.
Τό χώμα τής Α ττικής γής πού τόν
σκέπασε ας είναι έλαφρό.
Αίωνία του ή μνήμη

’Αναστάσιος Καρταλόττουλος
Έ να ακόμη έκ τώ ν ένεργεία μελών
της έστερήθη ή Αστυνομία Πόλεων. Πρό
κειται περί τοΰ άστυφύλακος (22796)
Καρταλοττούλου 'Αναστασίου τοϋ Βασι
λείου. Άττεβίωσε συνεπεία άτυχήματος
τήν 7ην Μαρτίου 1977. Τήν κηδείαν του,
ήτις έγένετο τήν 17ην ώραν τής έττομένης
8-3-77 έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοΰ Α γίο υ Κωννου Ζωγράφου, παρηκολούθησαν έκτός
τών οικείων του, πολλοί φίλοι καί σ υ γ 
γενείς καθώς καί πολλοί έν ένεργεία καί
συντάξει άστυνομικοί, ώς έπίσης καί
διοικητικοί υπάλληλοι τής Δ/νσεως Α 
θηνών.
Έκ μέρους τής Αστυνομίας Πόλεων
παρέστη άντιπροσωπεία Οπό τόν Διοι
κητήν τοϋ Η' ’Αστυνομικού Τμήματος
Αθηνών, ’Αστυνόμον Α' κ. Μιχαλάκην
Αντώνιον, όστις κατέθεσεν έπί τής σοροϋ τοϋ έκλιπόντος συναδέλφου, στέφα
νον τιμής ένεκεν καί άπεχαιρέτησε τούτον
διά συγκινητικών λόγων. Ό έκλιπών
έγεννήθη έν Άθήναις τό έτος 1948, Ή το
άπόφοιτος Γυμνασίου καί είς τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα κατετάγη τήν 20 Α πριλίου
1972.
Είχε νυμφευθή προσφάτως καί υπ η 
ρετούσε είς τό Η' Αστυνομικόν Τμήμα.
Πριν άκόμη κλείση τήν πρώτην του
5ετίαν είς τό Σώμα, ό χάρος τού έκοψε
τό νήμα τής ζωής του.
Τό χώμα τής Αττικής γής π ο ύ.τό ν
σκέπασε, άς είναι έλαφρό. Ή μ ν ή μ η
τ ο υ άς ε ί ν α ι α ί ω ν ί α .
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΠΛΗΓΜΑ
Τό αίμα τού θύματος έτρεξε άφθονο
αλλά δέν υπάρχει τό έλάχιστο ίχνος στό
δάπεδο (σχεδιάσματα 1 καί 2). Ό Τσάρλς,
λοιπόν, βρήκε τόν θάνατο άλλού καί κα
τόπιν μεταφέρθηκε έκεί, όπου βρέθηκε.
Έξ άλλου έπειδή ή σύζυγος κι ό ξάδερ
φός της άλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ
τους μέ τις δηλώσεις τους, πρέπει νά έχουν
διαπράξει μαζί τό έγκλημα καί κατόπιν
νά προσπαθούν νά δημιουργήσουν άλ
λοθι.
ΛΥΣΙΣ: 1. —Ό κότσος τής κυρίας. 2.—
Τά μάτια άπό τόν μισοκρυμμένο πίνακα·
3 —Ή ούρά τοΰ άλόγου. 4.—Ό άνδρας
γέρνει στή μία πιό πολύ. 5.—Τό μούσι
τού κυρίου. 6.—Τό μικρό δάχτυλο τού δε
ξιού τοη χεριού, καί 7.—‘Η καπνοδόχος
ενός άπό τά δύο σπίτια τού πίνακα.
Ό ιχ ά ρ τνρ α ; δ έν μπορΚ νά δκουσε
το ΰ ; δΰο ά ν δ ρ ε ; νά « ψ ιθ υρ ίζο υ ν» , ένώ
χ α ο μ ο ρ ιό τα ν .
II ροσ.ταθ είσ τε νά χα ομονρηθτΐυρ καί θ ά δτ>τβ κ α τ ά πόσον
μποψ είττ νά Α κ ο ύ σ ε τ ε ! ...

Μιχαήλ Πατταδογεώργος
Ε ν ό ς έν ένεργείμ συναδέλφου έστερήθη ή άστυνομική μας οικογένεια. Πρά-
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Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ "Αλμπερτ Κέρτζ, άφοϋ
χασμουρήθηκε,
ζήτησε
συγγνώμην.
«Μπορείτε νά έπαναλάβετε τήν έρώτησι,
σάς παρακαλώ;», ρώτησε τόν κατήγορο.
-«'Ακούσατε δυό ή τρεις άνδρες νά
περπατάνε δίπλα στό κόττερό σας, τή
νύχτα πού κλάπηκε τό πολύτιμο άντικείμενο άπό τό γιώ τ του Σμώτζυ;...».
— Ναί, τό κόττερό μου είναι άγκυροβολημένο δίπλα στοϋ Σμώτζυ, άποκρίθηκε ό μάρτυρας.
—Τί άκριβώς άκούσατε;
—"Ακόυσα έναν άνδρα νά ψιθυρίζη:
«Τζών, ξέρει ή Τζόαν πού είσαι;». Τότε,
μιά άλλη φωνή τού άπάντησε, στόν ίδιο
χαμηλό τόνο: «Έ ν τάξει. Τής είπα, ότι
θά πήγαινα στό σινεμά».
—’Αναγνωρίζετε τίς φωνές;
—Ή δεύτερη φωνή ήταν σάν τού Τζών
Μαίηλαντ, τού κατηγορουμένου, είπε ό
Κέρτζ. Τής γυναίκας του τό όνομα είναι
Τζόαν.
—’Εσείς είδατε τούς δύο άνδρες;
—"Ο...όχι, τραύλισε νευρικά ό Κέρτζ.
Ή ταν, βεβαίως, σέ σημείο πού μπορούσα
νά τούς δώ, άλλά έκείνη άκριβώς τήν στι
γμή χασμουρήθηκα. Πάντοτε κλείνω τά
μάτια μου, όταν χασμουριέμαι. Δέν μπο
ρώ, λοιπόν νά π ώ θετικά, ότι ήταν ό
Μαίηλαντ.
— Μή στενοχωριέσαι, λέει ό έπιθεωρητής στόν Τζών Μαίηλαντ. Ό μάρτυ
ρας προσπαθεί νά σέ μπερδέψη, άλλά
φοβάται. Α πλώς, ψεύδεται, καί κατηγορεϊται γιά ψευδορκία...
Πώς τό άντιλήφθηκε αύτό ;

Δ ύ ο σ κ ί τ σ α μέ έ π τ ά δ ι α φ ο ρ έ ς

Έ π τ ά μικρές λεπτομέρειες σ’ α ύ τά τ ά δύο φαινομενικά δμοια σ κ ίτα α , διαφέρουν. Και μένει αέ σάς
νά δρήτε τ ίς έ π τά λεπτομέρειες. "Αν τά καταφέρετε μέσα σέ τ ρ ία λ επ τά της ώρας, ή π α ρ α τη ρ η τικ ό -'
της σας είναι πολύ αυξημένη. Δοκιμάστε.
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- Τ υ χ ε ρ ά κ ια !

Γ ελά ς

κ ιό λ α ς ,

έ;

—Δ έ

μ ο υ λ έ ς έ σ ύ , δ έ μ π ο ρ ε ίς ν ά μ ή ν κ ο λ 

λ ά ς κ α ί σ τ ά κ ο ρ ί τ σ ι α πού π ε ρ ν ο ύ ν ;

Γέ λ ι ο . E i a o r

YnwPEiiAi...
— Ώ ω ω ω ! τ ό ν κ ύ ρ ιο Β α γ γ έ λ α α α α !..
Π ώ ς άπό δ ώ ;

— Ψ υ χ ρ α ιμ ία σ υ ν ά δ ε λ φ ε . Δ έ ν π ρ έπ ει ν ά έ κ δ η λ ω ν ό μ α σ τ ε !..

— Μ ά γ ια τ ί; ό σ η μ α το δ ό τη ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί!..

τού Σηάλτ, Ούάσινγκτον. Ή μελέτη αύτή
β ασ ίζεται σέ 146 έπιστημονικά άρθρα
τα όποια περιλαμβάνουν 50 μ ελέτες έπί
10.000 παιδιών καί έφήβων καί δείχνει
ά τι ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς σ κ η 
ν ώ ν β ί α ς α υ ξ ά ν ε ι τ ή ν έ π ιθετικ ήν
συμπεριφοράν
τ ώ ν ν έ ω ν . ’Αναφέρει δέ είδικώς τις
έρευνες τοϋ Γκόρενσον ό όποιος συνεπέρανε άτι:
1) Νέα έπιθετική συμπεριφορά μαθα/νεται άπό τά παιδιά διά τής παρακολουθήσεω ς πράξεων βίας είς τόν κινη μα 
τογράφον ή τήν τηλεόρασιν. Ή έπιθετική
συμπεριφορά ένθαρράνεται όταν είς τά
έργον τά όποιον προεβλήθη ή έπιθετικότης αύτή, άπέδωσε ή δέν έτιμω ρήθη ή
ήτο ή συνηθεστέρα καί πιό συχνή έφαρμ ο σ θεϊσ α μέθοδος διά τήν έπίτευξιν άντικειμενικώ ν σκοπών.
2 ) Έπανάληψις σκηνών βίας είς τά
μέσ α μαζικής έπικοινωνίας έλαττώ νει τήν
συναισθηματικήν ευαισθησίαν έναντι τής
βίας καί αυξάνει τήν Ικανότητα νά συ μ
περιφέρεται κανείς βιαίως πρός τους άλ λους.
3 ) Ή άρχική έργασία τού φέσμπαχ.
ή όποία ϋπετίθετο ά τι έδειχνε τήν «έπιθετικήν κάθαρσιν». δέν έχει έπιβεβαιωθή καί μ ά λ ισ τα άπεδείχθη όνακριβής άπό
άλλες μελέτες ο ί όποιες έπέδειξαν τό άντίθ ετον τής καθάρσεως, δηλαδή μίαν
αϋξησιν τής έπιθετικότητος τών θεατών
θεαμάτων βίας.
4 ) Ή έπιθετικότης μπ ορ εί νά περιορισ θή διά μηνυμάτω ν ά τι είνα ι ήθικώς
άπαράδεκτος καί έχει λυπηρά καί έπώιSu
va άποτελέσματα.
Ή έπιθετικότης αυξάνεται όταν τά
έρεθίσματα κατά τήν περίοδον μετά τό
β ίαιο θέαμα, έχουν κάποια σχέση μ έ τήν
προηγηθεϊσαν βίαν. Παρομοίως κατά
τήν διάρκειαν πειραματικών μελετών,
δταν ένα άτομο ΰφ /στατο έπίθεσιν διά
τώ ν λόγων καί κατόπιν παρακολουθούσε
ένα β ίαιο φιλμ, έγίνετο πιό έπιθετικό άπό
ένα άλλο άτομο τό όποιον έβλεπε τό Ιδιο
φιλμ, χωρίς νά έχη τό ίδιο άποστή μίαν

Wm

έπίθεσιν διά τών λόγων πρό τοϋ θεά
ματος τής βίας.
Πρέπει νά άναφερθή δ τι όπως σέ κ ά 
θε έπιστημονική σφ αίρα έ τσ ι καί ατό
θέμα τής σχέσεως τοϋ θεάματος καί τής
έπιθετικής συμπεριφοράς ύπάρχουν καί
διαφορετικές άπόψεις. Ό Ρ. Κάλπαν π.χ.
δέχεται ό τι είνα ι άποδεδειγμένο δ τι έάν
τηλεθεαταί έρεθισ τοΰν ή έκνευρισθοΰν
μέχρι θυμού κα ί κατόπιν παρακολουθή
σουν ένα έργο βίας, άναπτάσσουν έπιθε
τική συμπεριφορά. Ν ομίζει όμως δ τι κά τι
τέτοιο συμβαίνει σπάνια καί δ τι δταν τά
παιδιά είνα ι θυμω μένα δέν παρακολου
θούν τηλεόρασι. Ν ομίζει δέ δ τι ή τηλεόρασις δέν είνα ι άπό τις κύριες αίτιες έπι
θετικής συμπεριφοράς.
Ό ’Ελη Ροάμπινσταίν τής ’Ιατρικής
Σχολής τοϋ Π ανεπιστημίου τής Νέας Ύόρκης νομίζει δ τι ή ειδική Επ ιστημονική
Συμβουλευτική ’Επιτροπή ή όποία έμελέτησ ε τό θέμα, προειδοποίησε σαφώς
δτι υπάρχει κίνδυνος δ τι έπιθετική σ υ μ
περιφορά είνα ι δυνατόν νά προέλθη άπό
τήν παρακολούθησιν σκηνών βίας είς
τήν τηλεόρασιν.
Ή μελέτη τού Ρόθενμπεργκ έπίσης
συνισ τά δπως κατά τήν έπιλογή τηλεο
πτικών προγραμμάτων λαμβάνω νται ύπ’
δψιν δ τι 1) Πρέπει νά άπευθύνωνται σέ
ώρισμένη ήλικία.
2 ) Ή είκώ ν τού παιδιού πρέπει νά
είνα ι θετική-έποικοδομητική.
3 ) Ό ρόλος τού ένηλίκου πρέπει νά
είνα ι θετικός.
4) Πρέπει νά παρουσιάζη κοινω νικά
προβλήματα στό έπίπεδο τού παιδιού.
5) Πρέπει νά ένθαρρύνη τά ιδανικά,
καί τις άξιες.
6) "Οταν παρουσιάζωνται συγκρού
σεις, νά είνα ι σέ έπίπεδο πού νά μπορή
νά τις καταλάβη τό παιδί καί νά όίνωνται θετικές λύσεις.
7) Πρέπει νά ένθαρρύνη δημιουρ
γικές άσχολίες καί παιγνίδια.

8) Πρέπει νά διαχω ρίζη τή ν πρα
γματικότητα άπό τή φαντασία.
9) Τά ά σ τεϊα πρέπει νά είνα ι σέ π αι
δικό έπίπεδο.
10) Ή ταχύτης τού έργου πρέπει νά
είνα ι τέτοια ώ στε τό παιδί νά μπορή νά
τό άφομοιώση.
11) Πρέπει νά ύπάρχη καλλιτεχνική
ποιότης.
12) Πρέπει νά ύπάρχη μ έτρ ο σχετικώς μ έ τό πόσες ώρες πρέπει νά παρακολουθή κανείς τηλεόρασι τήν ήμέρα
’Εν κα τα κλεϊδ ι συ νισ τά όπως γίνη
μ ία συντονισμένη προσπάθεια τώ ν ιατρώ ν
καί άλλων έπιστημόνω ν νά συνεργασθοΰν
μ έ τούς υπεύθυνους τής τηλεοράσεως
γιά τήν βελτ/ω σιν τών προγραμμάτων.
Κάποιο λατινικό ρητό λέει ό τι «τυχε
ρ ο ί είνα ι 'όσοι μαθαίνουν άπό τά παθή
μα τα τών άλλων». Μήπως θά μπ ορού
σαμε καί έμεϊς νά προλάβουμε πολλά
δάκρυα, μ έ τό νά παίρναμε σοβαρά ύπ'
δψιν τά παραπάνω συμπεράσματα; Τί
θά μπορούσαμε νά κάνουμε;
Θά μπορούσαμε!
1) Νά διαλέγαμε προσεκτικά τά έρ 
γα κινηματογραφ ικά ή θεατρικά πού πα
ρακολουθούμε μ έ τήν οίκογένειά μας.
2 ) Νά έχουμε τό θάρρος κα ί τήν
άπ οφ ασιστικότητα νά φύγουμε άπό ένα
έργο τό όποιο άντιλαμβανόμεθα δ τι ε ί
ναι χαμηλού έπιπέδου.
3 ) Νά γράφουμε τις άπόψεις μας μ έ
έπιστολές στις έφημερίδες καί τούς βουλευτάς μας, ώ στε κα ί ο ί άρμόδιοι νά
άντιληφ θούν δ τι άρκετός κόσμος όπ αιτεϊ
νά άνέβη τό έπίπεδο τοϋ θεάματος πού
προσφέρεται στό λαό μας.
4) Νά δημιουργήσουμε ψυχαγωγικές
εύκσιρίες γιά οίκογένειες δπου καί τά
παιδιά κα ί ο ί νέοι θά βρίσκουν εύκσιρίες
γιά ύγιεϊς φ ιλίες κα ί ψυχαγωγία, δπως
μ έ έπιτραπέζια παιγνίδια, προβολή διαφανειών ή καί φ ιλμ ποιότητος.
Δ. Σ ΜΠΟΤΣΕΑΣ
(Έ κ τοϋ περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»)

351

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
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Χ ειρόγραφα μελετών, δημοσ ιευόμ ενω ν ή μή, δέν έπιστρέφονται. ΑΙ δημοσιευόμ ενοι μελέται ά π η χοϋ ν τήν πνευματικήν
έργασίαν τώ ν σ υ ντα κτώ ν και τά ς γ ν ώ μ α ς αυτώ ν.

Φ ω τογρα φ ία ι έπικ αιρ ότητος τού Φ ω τογρα φ ικ ού Συνεργείου
τού 'Α ρ χη γείου Ά σ τυ ν . Π όλεων.

ΤΟ Ε Ξ Ω Φ ΥΛΛΟ Υ Μ ΑΣ
Ι'.ρνθρόμορφος κνιόοπ'άσχημος κρατήρας
μέ όιονναιακή παράσταση στην κύρια οψη
καί τρεις ί/ιατιοφόρονς στην πίσω πλενρά. Tor τέλονς τον ·5or ~ι.Λ. αίώνος. Λνενρέθη στα χέρια άρχα ιοκαπηλων καί
κατεσχέθη άπη την 'Ασφάλεια Αθηνών.
(Φωτογρ. Ά στνψ . I. Μικελοπονλον)
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Σκέσις έγΜήματος
k tri

Π Ρ ΙΣ ΙΕ Ρ Ο Κ Ε ΙΡ ΙΠ Σ
Γράφει ό τ. Ά σ τ υ ν. Δ /ντής κ. Γ. Σεττας

Μ αριστεροχειρία στο έγκλημα είναι δυνατό νά
καθοδηγήση τήν "Αστυνομία στην ευχερή αποκά
λυψη ή ανεύρεση ή στό νά περιορισθή ό αριθμός
τοΰ έλέγχου τών έγκληματιών. Δεν είναι χωρίς
σπουδαιότητα τό γεγονός ότι ή αριστεροχειρία άναφέρεται σάν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα
τοΰ έγκληματίου στις γενικός πληροφορίες καί ιδιαί
τερα κατά τή σύνταξη τοΰ δελτίου τοΰ διαπραχθέντος άδικήματος.

<§>
Καϊσαρ Λομπρόςο. Ό /ιεγάλυς έγκληματολόγος ΰπεστήριξε, ότι ή αριστεροχειρία
είναι κατάλοιπο άτταβιαμον καί οτι, όπως
οί περισσότεροι από τούς επιληπτικούς
είναι εγκληματίες, έτσι καί οί εγκλημα
τίες στα περιουσιακά αδίκηματα ( κλοπής,
πλαστογραφίας) είναι άριστερόχειρες.
Χύμφιονα όμως μέ τις τελευταίες επιστη
μονικές διακριβώσεις ή αριστεροχειρία
οφείλεται στη λειτουργία τοΰ εγκεφάλου
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ μπορεί νά έγκληματήση μέ πολλούς καί διαφορετι
κούς τρόπους καί μέ διάφορα μέσα
καί όργανα. Τό μέσο αποτελεί τή μέθοδο,
ένφ τό όργανο αποτελεί τό όπλο. "Ετσι
τό έγκλημα είναι δυνατό νά γίνη:
I)
Μέ τά χέρια, 2) μέ τά πόδια, 3) μέ τό
κεφάλι, 4) Μέ τά δόντια, 5) Μέ τό άνδρικόν μόριον καί 6) Μέ όποιονδήποτε άλλο
τρόπο (φάρμακο, δηλητήριο). Μέσα ή
όργανα, τά όποια μπορεί νά χρησιμοποιήση είναι I) τά όπλα, όπως είναι τό
πιστόλι, τό περίστροφο 2) Κάθε έπαναληπτικό όπλο, 3) έκρηκτικό μηχάνημα
καί 4) όλα τά άγχέμαχα όπλα, ύπό τήν
έννοια τοΰ τελευταίου νόμου (μαχαίρια,
ξυράφια κλπ.). Ό π λα λέγοντες, έννοοΰμε
όχι μόνο τά πολεμικά ή τά στρατιωτικά,
άλλά καί οίονδήποτε άλλο όργανο έφ'
όσον χρησιμοποιήθηκε γιά τή διάπραξη
άνθρωποκτονίας καί σωματικής βλάβης
οίουδήποτε βαθμού. Αριστεροχειρία ύπάρχει, όταν τό έγκλημα διαπραχθή κατ'
έξαίρεση μέ τό άριστερό χέρι.
Τά χέρια τοΰ άνθρώπου είναι τά πιό
πολύτιμα όργανα στόν άνθρώπινο οργα
νισμό, παράλληλα, άν όχι άνώτερα σέ
άξια καί άποτελέσματα μέ τή γλώσσα,
τά μάτια καί τά ώτα, γιατί τόν έξυπηρετοΰν στήν παραγωγή τών έξής άγαθών.
I)
Τών ήθικών άρχών καί παραγγελ
μάτων (άξιών).
2) Τών πνευματικών άγαθών, καί
3) Τών ύλικών μέσων - άναγκών.
Γιά τή μεγάλη αύτή σπουδαιότητα και
αποστολή ό φιλόσοφος Αριστοτέλης τά
(ονόμασε «όργανα τών οργάνων» στόν
άνθρώπινο οργανισμό.

Ο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ άπ' τήν Αγία Tpuφή, ότι ό Θεός σάν άνώτερος Δημιουρ
γός τής φύσεως μόνο μέ τό λόγο του έδωσε
συγκεκριμένη ύλική καί πνευματική μορ
φή στήν άμορφη καί άδρανή ύλη στό
σύμπαν καί είδικώτερα στόν άνθρωπο,
πού μέ τή νόηση, σκέψη καί ομιλία του
είναι τό τελειότερο άπ' τά έπίγεια δημι
ουργήματα, ένώ ό άνθρωπος γιά νά μπορέση νά μεταμορφώση τήν ύλη, χρειά
στηκε νά καταβάλη μέ τά χέρια του όλη
τή δύναμή του, γιατί ή ύλη δέν ύπακούει
φυσιολογικά στόν άνθρωπο, δηλ. στόν
άνθρώπινο λόγο, άλλά στήν πίεση καί
στήν συμπίεση, πού ένασκεί έπάνω της
ή ύλική δύναμις καί ή πνευματική.
Είναι άλήθεια, ότι ό,τι βλέπουμε γύ
ρω μας έχει κατασκευασθή φυσιολογι
κά μέν άπ" τή φυσική δύναμη, τεχνικά δέ
άπ' τήν συνέργεια τοΰ πνεύματος καί τών
χεριών τοΰ άνθρώπου, πού είναι τά θεία
δώρα τοΰ Δημιουργού πρός τόν άνθρωπον.
Ο Ελληνικός λαός καί ή νεοελληνι
κή παράδοση έχουν δώσει μεγάλη σημα
σία καί λέγει «γειά στά χέρια», «άς είν"
καλά τά δυό μας χέρια» γιά νά τιμήση
τόν άνθρωπον, ό όποιος όσο περνοΰν τά
χρόνια καί νοιώθει τήν άξια του,τόσον γί
νεται κυρίαρχος τοΰ έαυτοΰ του, γίνεται
θεός κατά τή θεωρία τής ψυχοβουλίας τοΰ
γιατροΰ Αγγέλου Τανάγρα. Ή πλάσις
άλλωστε τού άνθρώπου άπό τά ίδια του
ΘεοΟ τά χέρια, όπως τήν περιγράφη τό
βιβλίο Γένεσις ,δείχνει καταφάνερα τή
μεγάλη συμβολή τών χεριών στήν παρα
γωγή τής ύλης καί τών έργων της, καί τοΰ
πνεύματος, τά όποια μέ τήν πάροδο τοΰ
χρόνου γίνονται τέλεια, ώραϊα καί θαυ
μαστά.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑ είναι γνωστή
άπό πολλά χρόνια. Απ' όλους τούς λα
ούς τής γής οί Σημιτικοί είχαν τήν ύπεροχή στην αριστεροχειρία.
Ο ιστορικός Ηρόδοτος στό δεύτερο
βιβλίο του στίχος .16 αναφέρει, ότι ή
γραφή τών Αιγυπτίων γινόταν μέ τό αρι
στερό χέρι, ένφ ή γραφή τών αρχαίων
Ελλήνων έγίνετο μέ τό δεξί χέρι. Κατά
τόν 6ον π.Χ. αιώνα ή Ε λληνική γραφή
γραφόταν άπ' τά δεξιά στά άριστερά καί
τ' άνάπαλιν, δηλ. έπικρατούσε ή λεγομένη βουστροφηδόν γραφή (όπως στρέ
ψη τό βώδι), στή γραφή δέ αύτή είχαν
γραφή καί ο! νόμοι τού Σόλωνος.
'Αλλά καί πολλοί άλλοι λαοί, όπως οί
Ά ραβες καί οί Τούρκοι, χρησιμοποιού
σαν στή γραφή τό άριστερό χέρι καί
έγραφαν άπ' τά δεξιά πρός τά άριστερά,
οί Τούρκοι δέ άπ' τό 1930 καί ύστερα κατήργησαν αύτή, γιατί μέσα στά νέα έκπαιδευτικά μέτρα έπέβαλαν τό λατινικό αλφά
βητο καί τήν άπ' άριστερά πρός τή δεξιά
γραφή, ένώ πρώτα ύπήρχε τό 'Αραβικό
αλφάβητο καί ή άπ' τά δεξιά πρός τά
άριστερά γραφή
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ γιά νά κατασκευάση
ένα έργον κανονικά καί φυσιολογικά πρέ
πει νά χρησιμοποιήση καί τά δύο χέ
ρια. Συμβαίνει όμως καί όταν γράφη καί
όταν έκτελή μία χειρωνακτική έργασία
νά χρησιμοποιή τό δεξί ή τό άριστερό
χέρι, οπότε υπάρχει ή δεξιοχειρία ή ή
άριστεροχειρία.
Υπήρξαν έποχές, πού ή δεξιοχειρία
άποτελούσε τόν κανόνα καί ή άριστερο
χειρία τήν εξαίρεση· καί υπήρξαν περι
στάσεις, πού έγινε Τό αντίθετο, πολύ δέ
ελάχιστες τέτοιες, κατά τις όποιες έπεκράτησεν ή λεγομένη όμφιδεξία.
Δέν είναι άκόμα γνωστό ποιοι είναι
οί παράγοντες ,οί όποιοι συντελούν στόν
σχηματισμό τής δεξιοχειρίας ή τής αρι
στεροχειρίας στή γραφή τούλάχιστον.
Ά πό πολλούς ειδικούς, όπως είναι οί
γιατροί άνθρωπολόγοι. ψυχίατροι, νευ
ρολόγοι. παιδαγωγοί, δάσκαλοι κ.λπ.
άναπτύχθηκαν πολλές, διάφορες καί άντίθετες άπόψεις, πού μπορούν να συνοψι
στούν στις παρακάτω:
u) Η άριστεροχειρία οφείλεται στήν
οίκοδομία τών χεριών, δηλαδή στό ότι
τά χέρια είναι κατά τέτοιο τρόπο καμωμέ
να, ώστε στό ένα απ' αύτά ή φύσις νά τού
δίνη ξεχωριστή δύναμη καί εύχέρεια, ένώ
τό άλλο νά μένη άργό ή τό πολύ νά παίζη
ύποβοηθητικό ρόλο.
β) Ή άριστεροχειρία δέν είναι μόνο
φυσιολογική, άλλά καί επίκτητη, δηλ.
έχει παραχθή άπό συνήθεια, τήν όποια
ό άνθρωπος άπόκτησε γράφοντας μέ τό
άριστερό χέρι, στήν παιδική ή στήν προσχολική ήλικία
γ) Ή άριστεροχειρία οφείλεται σέ
κληρονομικά φαινόμενα καί αίτια καί
είναι άλλοτε παθολογικά καί άλλοτε
ψυχοπαθολογικά.
δ) Ή άριστεροχειρία οφείλεται στήν
έξελικτική διαφοροποίηση τού έγκεφάλου ή στήν περιστροφή τού έμβρύου, ό
ταν άκόμη βρίσκεται στό μητρικό κόλπο
ή στήν ισορροπία τών οργάνων τού έσωτερικού μέρους τών αύτιών, τά όποια κα
θορίζουν τήν κυκλική άπ' τά δεξιά πρός
τά άριστερά κίνηση.
ε) Ή άριστεροχειρία όφείλεται στήν
ασύμμετρη κατανομή τών σπλάγχνων, καί

// ίαντελλοπλέχτρα ( τοϊ’ Γιάν Βέρ/ιεερ 1632-167δ). Στον Πίνακα φαίνεται καθαρά
άτι γιά τή λ ε π τ ή άονλειά τοϊ' κεντή/ιατο; χρηπι/ιοποιεϊται Κνρίοι; τύ άριπτερά χέρι.

στ) Σ' άλλους άκομα λόγους φυσιολο
γικούς ή ψυχοπαθολογικούς κ.λπ.
Ά πό τις παραπανω άπόψεις ή θεωρία
τής κληρονομικής αιτιολογίας, ότι δηλ.
ή άριστεροχειρία είναι κατάλοιπο άτταβισμοΰ βρήκε άπήχηση σέ πολλούς άνθρωπολόγους έπιστήμονες. όπως στόν
γνωστό ιδρυτή τής άνθρωπολογικής σχο
λής Κ. Λομπρόζο, ό όποιος ύποστήριξε
τήν άποψη, ότι οί περισσότεροι άπ' τούς
έπιληπτικούς είναι έγκληματίες, όπως
καί οί έγκληματίες στά περιουσιακά αδι
κήματα (κλοπής, πλαστογραφίας) είναι
άριστερόχειρες.
Σύμφωνα όμως μέ τις τελευταίες έπιστημονικές διακριβώσεις ή άριστερο
χειρία όφείλεται στή λειτουργία τού

εγκεφάλου.
Ό εγκέφαλος γιά τήν κινητοποίηση
τών χεριών διαθέτει ιδιαίτερα μυϊκά κέν
τρα, τά όποια γιά μέν τό δεξί χέρι βρί
σκονται στό αριστερό ήμισφαίριο τού
έγκεφάλου στό οπίσθιο μέρος τού μετω
πικού λοβοΰ. γιά δέ τό αριστερό χέρι
στό αντίστοιχο, τού δεξιού ημισφαιρίου.
Ό ερεθισμός γιά τήν κίνηση τών χε
ριών μεταβιβάζεται άπ" τόν έγκέφαλο μέ
σα άπ' τούς πυραμοειδεΐς νευρικούς δρό
μους, πού χιαστί καταλήγουν στόν προμήκη μυελό, αί μέν άπ' τό άριστερό μέ
ρος τού έγκεφάλου στό δεξί χέρι, αί δέ
άπ" .τό δεξί μέρος στό άριστερό χέρι.
Έ τσ ι γίνεται κατά σχήμα χιαστόν ή κίνησις ή ό λεγόμενος νόμος τής σταυρο-
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ΤΗΣ ΗΣΦΠΛΤΟν
ΩΠΕΣ είναι ακόμα οί εντυπώσεις, άπό τήν τραγική μοίρα δεκάδων άνθρώΝ πων,
οί όποιοι έβαψαν με τό αίμα τους τούς Ελληνικούς δρόμους. Είναι
γνωστό ότι τό έφετεινό Πάσχα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σέ άριθμό νεκρών
καί τραυματιών, πράγμα πού δείχνει άσφαλώς, εκείνο πού ισχυρίζονται πολλοί
ειδικοί, ότι δηλαδή ή χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων άπό πλευράς
τροχαίων άτυχημάτων.
Τό μέγεθος τής έθνικής συμφοράς, πού έχει σάν αιτία τήν άσφαλτο, μπορεί
νά έννοήση κανείς, έάν άναλογισθή ότι κάθε χρόνο χάνουν τή ζωή τους πάνω
άπό 1300 Έλληνες, ένώ χιλιάδες είναι εκείνοι, πού μένουν άνάπηροι γιά όλη τους
τή ζωή, άχρηστοι καί γιά τήν παραμικρή προσφορά προς τον έαυτόν τους, τήν
οίκογένειά τους καί τήν πατρίδα.
Τά αίτια αύτής τής απαράδεκτης άνθρωποθυσίας είναι άσφαλώς πολλά, με
ρικών όμως, τών σπουδαιοτέρων, κρίνεται άπαραίτητος ή αναφορά έδώ, σάν έλάχιστη συμβολή τοΰ περιοδικού μας στον αγώνα κατά τού τροχαίου άτυχήματος.
Έ να άπό τά αίτια αύτά, άναφέρεται στήν ιδιομορφία τού χαρακτήρος μερικών
οδηγών, οί όποιοι, όταν γίνωνται κάτοχοι κάποιου τροχοφόρου, καταλαμβά
νονται άπό μανία έπιδείξεως, πού τούς όδηγεΐ μοιραίως στήν παράβασι σπου
δαίων διατάξεων τού Κώδικος Όδικής Κυκλοφορίας.
Συχνά π.χ. βλέπουμε στούς μεγάλους έθνικούς δρόμους, ταχύτητες καί προσ
περάσματα, τά όποια, άν τις περισσότερες φορές δέν οδηγούν στο μοιραίο, τούτο
όφείλεται σέ καθαρή καί μόνο τύχη.
’Αλλά καί ή κατά τά τελευταία χρόνια ραγδαία αυξησι τών οχημάτων, άποτελεϊ σπουδαιότατον παράγοντα αύξήσεως τών τροχαίων άτυχημάτων.
’Αρκεί νά σκεφθή κανείς, ότι τά πάσης φύσεως τροχοφόρα πού κυκλοφορούν
στήν Ελλάδα, αύξήθηκαν μεταξύ τών έτών 1965-1975 κατά 180 % περίπου.
Ένα τρίτο, σπουδαίο καί αύτό αίτιο, πού σχετίζεται μέ τό τροχαίο άτύχημα
είναι ή εύκολία, μέ τήν όποια χορηγείται τό δίπλωμα, όχι μόνο στούς έρασιτέχνες,
άλλά ακόμα καί στούς έπαγγελματίες οδηγούς.
Τό τραγικό γιά τήν περίπτωσι είναι, ότι ό παράγων άνθρωπος, άποτελεΐ καί
τή σπουδαιότερη αιτία τών άτυχημάτων άφοΰ, κατά τούς ύπολογισμούς των ειδι
κών, γιά τά 65-70 % άπό αύτά εύθύνονται οί οδηγοί, κατά 30-35 % οί πεζοί, κατά

κινησίας.
Γιά τήν παραμικρή κίνηση τών χε
ριών παίρνουν μέρος τά κέντρα συναρμογής τού μετωπιαίου λοβοΰ άπ’ τήν έμπρόσθια κεντρική έλικα, ώστε ή αιτία
τής κινήσεως τών χεριών είναι ό έγκέφαλος καί όλα τά όργανα αύτοΰ, τά όποια
είναι φυσιολογικά γιά όλους τούς άνθρώπους, γι' αυτόν δέ τό λόγο ό άνθρωπος
έκτελεΐ μέ τά δυό του χέρια κάθε έργασία.
Δέν ύπάρχουν δυστυχώς στατιστικές,
πού νά παρουσιάζουν πόσοι είναι οί
άριστερόχειρες, δηλ. τό ποσοστόν στούς
100 ή στούς 1000 ή στούς 10.000, είτε κα
τά κράτη, είτε σ' όλο τόν κόσμο.
Ό καθηγητής *. Κων. Σέττας στό έρ
γο του <ΓΗ χειροτεχνία» 1937 άναφέρει,
ότι τό ποσοστόν τών άριστεροχείρων
σ' όλο τόνκόσμο άνέρχεται στό ποσοστόν
τών 2 %. Ό Σερασίν άναφέρει, ότι κατά
τήν παλαιολιθική έποχή οί άριστερόχειρες καί οί δεξιόχειρες ήσαν ίσοι, ένφ
στήν έποχή τού μπρούτζου ύπερτερούσαν
οί δεξιόχειρες. Κατά τήν λίθινη έποχή ή
δεξιοχειρία άναπτύχθηκε ύπό τήν έπίδραση τής λατρείας τού ήλιου. 'Η θέσις
τής άνατολής στό βόρειο ή νότιο ημι
σφαίριο καθώριζε καί τήν δεξιά ή άριστερά τοποθέτησι τού άνθρώπου σχετι
κά μέ τήν στάση τής πρωινής ή άπογευματινής προσευχής.
"Ετσι οί Μουσουλμάνοι κάνουν τήν
προσευχή τους, τό μέν πρωί πρός τήν άνατολή, τό δέ άπόγευμα πρός τή δύση γονα
τιστοί κατά τήν φορά τού ήλιου, ένώ οί
χριστιανοί προσεύχονται πρός τήν άνατολή σύμφωνα άλλωστε μέ τήν παράδο
ση, πού έχει διαφυλαχθή άπ" τόν άπόστολο Παύλο.
Ό ίδιος άναφέρει, ότι μία φυλή κον
τά στόν ’Ισημερινό έργαζόταν μέ τό άριστερό χέρι.
Ό Στιέρ αναφέρει', ότι ό πρώτος άν
θρωπος στούς άγώνες του έναντίον τών
έχθρών τών άνθρώπων καί ζώων, μέ τό
μέν άριστερό χέρι έπροστάτευε τήν καρ
διά, μέ τό δεξί δέ προσπαθούσε νά χτυπήση τήν καρδιά τού άντιπάλου.
Οί Γκολέ καί Γλές άπό πειράματα, πού
έκαναν σέ άνθρωποπιθήκους άπέδειξαν,
ότι ό άριθμός τών άριστεροχείρων καί
δεξιοχείρων είναι ό ίδιος, είς δέ τά μικρά
παιδιά μέχρι 2 χρόνων καί άνω ύπάρχει
ή άμφιδεξία. Α γγλικές στατιστικές πα
ρουσίασαν, ότι τά 80 % τών άνθρώπων
μπορούν νά καθοδηγηθούν στό νά χρησι
μοποιούν γιά τή γραφή καί κατασκευή έρ
γων τά δύο χέρια.
Ή τάσις καί ή έπιμονή πρός τήν άριστεροχειρία υπάρχει καί άναπτύσσεται
κατά τήν προσχολική καί τή σχολική
ήλικία. Τό γεγονός όμως αύτό δέν άνατρέπει τόν κανόνα, ότι ό άνθρωπος μέ
ισοδυναμία καί ίσοτεχνία ή μέ τήν Ιδια
συνήθεια πρέπει νά χρησιμοποιή γιά τήν
έργασία καί τά δύο χέρια, ή δέ παιδαγω
γική έπιστήμη πρός τήν κατεύθυνση αύτή
έχει νά έπιτελέση τό έργον της.
Ή άριστεροχειρία υπάρχει σέ πνευ
ματικά καθυστερημένα παιδιά, τούτο δέ
οφείλεται σέ ώρισμένες άσθένειες τού
έγκεφάλου, σέ τραύματα καί σέ άλλες
άκόμα σωματικές βλάβες.
Κληρονομική άριστεροχειρία είχαν
μεγαλοφυείς άνδρες, όπως ό Λεονάρδος
Νταβίντσι καί ό Μιχαήλ Ά γγελος. Κατά
τή γνώμη πολλών φιλοσόφων καί έπιστημόνων ή δεξιοχειρία οφείλεται σέ ι
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στορικούς καί πολιτικούς παράγοντες
άγωγής, οί όποιοι είδικώτερα γιά τήν 'Ελ
λάδα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στή γένεση καί
στήν ύπεροχή της.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ πράξεις
δέν γίνονται μέ τά χέρια. Ελάχιστες όμως
είναι αί περιπτώσεις κατά τις όποιες τό
έγκλημα μπορεί νά γίνη μέ άλλο τρόπο
έκτος άπό τά χέρια. Ώ σ τε μέ τά χέρια
δέν έκτελοΰνται μόνο οί άγαθές πράξεις,
όπως είναι ή γραφική καί ή χειρωνακτική
έργασία, άλλά καί οί κακές πράξεις δηλ.
τό έγκλημα. Τό έγκλημα θεωρούμενον ώς
ή άντι κοινωνική συμπεριφορά τού άν
θρώπου πρός τό σύνολον μπορεί βέβαια
νά διαπραχθή καί μέ άλλα άκόμα μέλη
καί όργανα τού άνθρωπίνου οργανισμού,
όπως είναι τά πόδια, οί ώμοι, ή γλώσσα
τό κεφάλι, τά δόντια κ.λπ.
Γιά τόν λόγο αύτόν ό έγκληματίας
ό κακοποιός γενικώτερα, έν όσιο κάμνει
μέ τά χέρια του τό άδίκημα, έπρεπε νά
γινόταν γνωστός, ώς πρός τόν χαρακτήρα
του καί τήν ταύτότητά του, μόνον άπό τά
χέρια του.
Πάνω στό ζήτημα αύτό είναι γνωστή ή
μεγάλη πρόοδος, πού έχει συντελεσθή άπ"
τήν Τεχνική Αστυνομία, γιατί άπ' τά
δακτυλικά άποτυπώματα τών χεριών μπο
ρεί να έπιτευχθή ή έξερεύνηση τών έγκλημάτων, πού οί δράσται είναι άγνω
στοι.
Η άριστεροχειρία στό έγκλημα είναι
δυνατό νά καθοδηγήση τήν Αστυνομία
στήν εύχερή άποκάλυψη ή άνεύρεση ή
στό νά περιορισθή ό άριθμός τού έλέγχου τών έγκληματιών. Δέν είναι χωρίς
σπουδαιότητα τό γεγονός ότι ή άριστε
ροχειρία άναφέρεται ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό γνώρισμα τού έγκληματίου
στις γενικές πληροφορίες καί ιδιαίτερα
κατά τή σύνταξη τού δελτίου τού διαπραχθέντος άδικήματος.
Ή άριστεροχειρία πολλές φορές προτείνεται καί άποτελεϊ δικαιολογία γιά τήν
άπόκρυψη τού έγκλήματος. "Ετσι ό πλαστογράφος. ό άνωνυμογράφος έπιστολής
ή γράμματος, ό συντάκτης παρανόμου
προκηρύξεως, ό συκοφάντης, ό δυσφημιστής,ό ύβριστής καί ό βλάσφημος μέ έπιστολή ή γράμμα ή μέ άλλα έγγραφα γιά νά
μείνη άγνωστος θά γράψη μέ τό άριστε
ρό χέρι, γιατί μέ τόν τρόπον αύτόν ό ένο
χος πιστεύει, ότι θά παραμείνη άγνωστος.
Ή άνακάλυψις στις περιπτώσεις αύτές
θά γίνη μέ τις γνωστές έξερευνήσεις τής
Δικαστικής Γραφολογίας μέ τή σύμπραξη
τής Δικαστικής 'Αρχής, τήν όποια ό
παθών πρέπει νά βοηθήση μέ τις τυχόν υ
ποψίες, πού έχει γιά ώρισμένα πρόσωπα.
Ή 'Αρχή βέβαια δέν είναι δυνατόν νά
γνωρίζη όλους τούς άριστερόχειρες έγκληματίες, άλλά μόνον έκείνους, πού κατά
τό παρελθόν τήν άπησχόλησαν. Γι' αύτό
συνήθως συναντώνται μεγάλες δυσκολίες
κατά τήν έξερεύνηση τού έγκλήματος.
όταν τούτο γίνεται άπό άγνιοστον έκβιαστή ή πλαστογράφον υπογραφής ή άπό
ληστή, πού μέ άνώνυμο γράμμα ζητεί
λύτρα γιά τόν λόγον ότι οί κακοποιοί
γράφουν τις έπιστολές των δεξιόχειρα ή
άριστερόχειρα άνάλογα, γιά νά μήν άποκαλυφθοΰν.
ΓΕΝΝΑΤΑΙ όμως τό έρώτημα. Είς τί
θά μάς χρησιμεύση ή άριστεροχειρία ή ή
δεξιοχειρία τού δράστου κατά τή διά-

πραξη τού έγκλήματος τήν στιγμή, κατά
τήν όποια ή πράξις έγινε καί όταν μάλι
στα ό ένοχος έχει συλληφθή;
Μέ τή διαπίστωση τής άριστεροχειρίας ή τής δεξιοχειρίας πολλά προβλή
ματα έχουν νά έπιλυθούν. Κυρίως όμως
θά έρευνηθή ό βαθμός τής βουλήσεως τού
έγκληματίου κατά τήν έκτέλεση τού έγ
κλήματος καί ό συνταυτισμός τής πράξεως πρός τό άποτέλεσμα αύτής, όπως καί
άν ή χρησιμοποίηση τής άριστεροχειρίας στήν περίπτωση τής δεξιοχειρίας ή
άντίθετα μπορεί νά χαρακτηρισθή πρόσ
φορο μέσο ή όργανο γιά τή διάπραξη τού
έγκλήματος ή τελείως άπρόσφορο.
Είναι παρατηρημένο, ότι ό κακοποιός
έννοεί καί φροντίζει νά φέρη όχι όπως
όπως, άλλά άμεσα καί γρήγορα, καί κρυ
φά στό τέλος τό έγκλημα. Η έκτέλεση
τούτου κατά τρόπον καί μέθοδον άδέξιο
καί άνεπιτήδευτο δέν είναι ικανή νά κατα
λογίση πλήρως τήν εύθύνη στόν ένοχο.
"Αν ή πράξη έχει έκτελεσθή άπό δεξιόχειρα ή άριστερόχειρα πρέπει νά θεωρηθή έπιδεξία καί έπιτηδεία, όπότε δέν συν
τρέχει περίπτωσις καταλογισμού κανενός έλαφρυντικού. Τούναντίον δέ πρέπει
νά καταλογισθή ολόκληρη ή εύθύνη καί
ή ίκανότης. όταν ό δράστης έχρησιμοποίησε γιά τήν άποπεράτωση τής πράξης
του ό,τι φυσιολογικά καί τεχνικά είχε
νά παρουσιάση έπιδέξια καί έπιτήδεια.
Διάστασις βουλήσεως καί άποτελέσματος θά παρουσιασθή. όταν ό δεξιόχειρ
διαπράξη έγκλημα μέ τό άριστερό χέρι
ή ό άριστερόχειρ μέ τό δεξί. "Ετσι στόν
δεξιόχειρα γιατρό, χειρούργο, έκτελούντα
τήν έγχείριση μέ τό άριστερό χέρι, άσφαλέστατα δύναται ν’ άποδοθή εύθύνη σέ
περίπτωση θανάτου τού έγχειρισθέντος.
Η έπιδεξιότης καί ή άνεπιτηδειότης
παρουσιάζεται κατά τήν έκτέλεση έπιστήμης, τέχνης καί έπιτηδεύματος, ή δέ
άνεπιτηδειότης καί άδεξιότης ύφίσταται
πάντοτε, έφ' όσον δέν τηρηθούν κατά τήν
συντέλεσίν των οί γνωστοί καί παραδε
δεγμένοι κανόνες έπιστημονικοί καί
τεχνικοί, ύπαγορευόμενοι μάλιστα ύπό
τάς περιστάσεις καί τας συνθήκας, πού
βασίζονται στήν άποτυχημένη ειδικό
τητα καί πείρα.
ΥΣΤΕΡΑ άπό όλα όσα άνυφερθηκαν
καταλήγουμε στα παρακάτω συμπερά
σματα.
α) Η άριστεροχειρία σήμερα δέν εί
ναι σφάλμα στόν άνθρώπινο οργανισμό,
όπως είχε άλλοτε πιστευθή.
β) Είναι άντιπαιδαγωγικό τό φαινόμε
νο τό νά θέλουν οί γονείς καί οί δάσκαλοι
νά έπιβάλουν τήν δεξιοχειρία. κτυπώντας τά χέρια τών παιδιών καί τών μαθη
τών ή νά συμβουλεύουν αύτά νά γράφουν
μέ τό ένα, δηλ. τό δεξί χέρι.
γ) Στήν Ελλάδα έπειδή ή άριστερο
χειρία μειονεκτεί, άποτελεϊ ιδιαίτερο καί
χαρακτηριστικό γνώρισμα. Γι' αύτό κατά
τή λήψη τού δείγματος γραφής πρέπει νά
άναφέρεται, ότι ή γραφή έγινε μέ τό άρι
στερό χέρι καί
δ) Κατά τή διάπραξη έγκλήματος καί
στούς δεξιόχειρας καί άριστερόχειρας
άποδίδεται ή ιδία εύθύνη, έκτός άν συμβή άντίθετα, όπότε αύτή πρέπει νά είναι
μειωμένη, άνάλογα πάντοτε μέ τό έπιτελεσθέν άποτέλεσμα, δηλ. τής άνθρωποκτονίας, τής σοβαρός έπικινδύνου ή έλαφρός διόλου βλάβης.

ΕΓΕΤΑΙ καί Καρμανιόλα καί Γκιλλοτίνα τό περιβόητο αύτό μηχά
νημα θανατικών έκτελέσεων. ’Από
στόματος Γκιλλοτίνας στή Γαλλική μόνο
έπανάσταση σέ 15 ήμέρες άποκεφαλίσθηκαν 2265 πολιτικοί κατάδικοι.
Ιτή ν 'Ελλάδα πού φέρει τό όνομα
λαιμητόμος πού σημαίνει κόψιμο λαι
μού είσήχθη τό 1834, λέγεται δέ καί Καρ
μανιόλα καί μέ τό μηχάνημα αύτό ό ίταλός στρατιωτικός Carmagnola, ζήσας
βίον περιπετειώδη άπεκεφαλίσθη τό 1432
στή Βενετία.
Τό άποτρόπαιο έργον τής λαιμοτομίας έπεκαλοϋντο οί Ιάμιοι πρόκριτοι
κατά τά τέλη τού ΙΕΓ αίώνος καί άπεκάλουν τούς άντιπάλους τους λαϊκούς λε
γομένους μέ τό όνομα Κυρμανιόλους,
ύπονοούντες ότι ή φατρία τών λαϊκών
ήταν άξια Καρμανιόλας, τόσο ήσαν έξημμένα τά πάθη μεταξύ τών δύο φατριών, οί
δέ λαϊκοί άποκαλούσαν τή φατρία τών
προκρίτων Καλλικαντζάρους.
Ή Καρμανιόλα έκαμε τήν πρώτη της
έμφάνιση στό Μεσολόγγι, έκεϊ πρωτοξεφορτώθηκε τό 1834 καί ήταν καί ήμέρα
Κυριακή καί όΜεσολογγίτικος λαός παρά
τό δέος πού τόν είχε καταλάβει γιατί είχε
προτρέξει ή φήμη της, έτρεξε yu ίκανοποιήση τήν περιέργεια του καί νά ίδή τό
τερατώδες έκεϊνο μηχάνημα στό όργιον
τής φήμης. "Ενας αύτόπτης μάρτυς ό ύπολοχαγός Νέεζερ κάνει μιά κάπως πλήρη
άφήγηση στά άπομνημονεύματά του
καί ώς άποσπασματάρχης καί διώκτης
τής ληστείας είχε ιδιαίτερο ένδιαφέρον
νά είναι καί παρατηρητικώτερος τών άλ
λων. «όταν μαθεύθηκε (γράφει στ' άπο
μνημονεύματά του), ότι φθάνει μέ καράβι
ή Καρμανιόλα μαζεύθηκε στήν παραλία
όλος ό Μεσολογγίτικος λαός καί παρα
κολουθούσε μέ φρίκη τό ξεφόρτωμα τής
μακάβριας μηχανής τού θανάτου». Αλλά
μαζύ μέ τή μηχανή ήλθε καί ό έπαγγελματικός λαιμητόμος, ό δ ή μ ιο ς— Γάλλος
τήν καταγωγή — μέ δύο άλλους βοηθούς
γιά νά ύποδείξουν τή χρήση στόν έλληνα
δήμιο καί νά. τού μάθουν τόν χειρισμό
τής λαιμητόμου, γιατί καί ή λαιμοτομία
είναι τέχνη καί ή τέχνη αύτή τού άποκεφαλισμοΰ έν έπισημότητι ήταν άγνωστη
ώς τότε στήν "Ελλάδα. Ή Κυβέρνηση
στήριξε πολλές έλπίδες στή λαιμητόμο
γιατί τήν έποχή έκείνη ήκμαζε ή ληστο
κρατία καί οί κυβερνήτες έπίστευαν ότι
άποκεφαλίζοντας τούς ληστάς θά άπεκεφαλίζετο καί ή ληστεία, δέν συνέβη
όμως έτσι γιατί ή ληστεία έχει βαθειές τις
ρίζες άπό τήν έποχή τού Σίνι, τού Προ
κρούστη καί τού Σκείρωνα καί άλλων.Καί
τότε ήταν έποχή πού έλληνες καί ξένοι
διαπίστωσαν ότι «πολυάριθμοι συμμορίαι
περιέτρεχον άδεώς τήν χώραν άπειλούσαι
καί αύτήν τήν πρωτεύουσαν, νΰν μέν καταυλιζόμενοι έν άγρφ τέταρτον μόνον άπέχοντι τής πόλεως, νΰν δέ συλλαμβάνουσαι
άξιωματικούς ξένους κατά τήν οδόν Πει
ραιώς, άλλοτε πάλιν διαρπάζουσαι άμάξας όπισθεν τών άνακτόρων περί τούς
Αμπελοκήπους» όπως έγραφαν οί χρονι
κογράφοι τής έποχής.
Ηταν τέτοια ή κατάσταση ή έσωτε-
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Πώς τό απαίσιο «μηχάνημα»
έφθααε καί στήν Ελλάδα
Γράφει ό κ. Ζ. ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ

Η ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ

ρική άπό άπόψεως τάξεως καί άσφαλείας.
ώστε καί ή λαιμητόμος λειτουργούσε έπί
8 δεκαετίες καί ή ληστεία δέν έννοοΰσε νά
έξαλειφθή άπό τή χώρα μας.
"Οταν λοιπόν έφθασε ή λαιμητόμος
καί οί δήμιοι, στό άντίκρυσμά τους ό λαός
τού Μεσολογγιού άγανακτισμένος άρχισε
τις άπειλές καί τό ύβρεολόγιο καί χρειάσθηκε έπέμβαση ισχυρός δυνάμεως στρα
τού γιά να τούς προστατεύση, τού έντεταλμένου άποσπασματάρχου ύπολοχαγοΰ
Νέεζερ καί ύπευθύνου διά τήν τήρησιν τής
τάξεως καί άσφαλείας δηλώσαντος άδυναμίαν καί συνοδεύων τήν Καρμανιόλαν
καί τόν δήμιο μέ τούς συνεργάτες του
γράφει «ό Δήμιος χάριν τής άσφαλείας
του ήναγκάσθη νά διανυκτερεύση πλη
σίον τής φρουράς».
Ασυγκράτητη ήταν ή άγανάκτηση
τού Μεσολογγίτικου λαού καί άπερίγραπτη ή άντιπάθεια καί ή άηδία πού δημιουργήθηκε στήν έλληνική ψυχή, ώστε
ό καφετζής πού έν άγνοια του σέρβιρε
τόν δήμιο, όταν τό πληροφορήθηκε πέταξε τό φλυτζάνι κάτω καί τό έσπασε φτύ
νοντας συγχρόνως. Καί συνεχίζει ό Νέε
ζερ «τήν έπομένη ήμέρα Δευτέρα πρωί
σέ όλο τό Μεσολόγγι έπικρατούσε νεκρι
κή σιγή, δέν ήνοιξεν ούδέ έν κατάστημα
καί ούτε έν καφενεϊον. Αί οίκίαι ήσαν
κατάκλειστοι καί ούδέ έν παράθυρον ήνοιξεν, ό δέ έλληνικός λαός πού εις άλλην περίπτωσιν θά ήτο περιεργότατος είχεν έξαφανισθή άπό όλας τάς οδούς καί στε
νωπούς».
Ή Κυβέρνηση βιαζόταν νά στηθή
ή Καρμανιόλα καί νά έκτελεσθούν 9
καταδικασμένοι σέ θάνατο πού κρατούν

ταν άλυσσοδεμένοι χέρια καί πόδια. Ή
θανατική έκτέλεσι έπρεπε νά γίνη στήν
καθορισμένη ώρα 7ην πρωινή. "Επρεπε
όμως, γράφει ό ύπεύθυνος τής τάξεως Νέ
εζερ «τά σιδηρά δεσμά τών χειρών καί
ποδών τών ληστών νά κοπούν άπό πρω
ίας, άλλά μήτε κλειθροποιόν μήτε σιδη
ρουργόν κατόρθωσαν νά εύρουν διά νά
τά κόψη». Σέ μιά τέτοια κατάσταση καί
άρνηση καί άποχή τού λαού νά συνδράμη,
πέρασε ή καθορισμένη 7η ώρα καί ήλθε
ή 9η καί μέ πολλές προσπάθειες ή χωρο
φυλακή κατόρθωσε νά εύρη κάποιον κλει
θροποιό καί νά τόν πειθαναγκάση νά κό
ψη τά δεσμά τών καταδίκων «πουθενά ό
μως εις καμμίαν οδόν δέν έφαίνετο άνθρω
πος. Τό Μεσολόγγιον ήτο νεκρόν».
'Εξιστορεί έν συνεχεία ό τότε άποσπα
σματάρχης Νέεζερ τήν άντίσταση πού
προέβαλαν οί ρωμαλαΐοι κατάδικοι ώς
πού νά τούς περάσουν τό κεφάλι στό
λεπίδι. Τελευταίος έξετελέσθη στις 3 τό
άπόγευμα ό άρχηγός τών ληστών κατα
δίκων ό όποιος όμως δέν περίμενε νά τόν
πάνε σπρώχνοντας, είδε τή ματαιότητα
τής άντιστάσεως καί «βάδισε μόνος πρός
τή λαιμητόμο». Καί συνεχίζει στά άπο
μνημονεύματά του ό ύπολοχαγός «ή κατ'
αύτόν τόν τρόπον έπιβληθεισα ποινή δέν
κατέστησε σεβαστόν τό Δικαστήριον άποτυχούσα τελείως τού σκοπού της». Δέν
τήν έννούσε ώς έκτελεστή αύτή τήν περί
θανατικής έκτελέσεως άπόφαση. Τό μέ
σον έκτελέσεως τό άπέκρουσε ό λαός καί
άντέδρασε, δέν πήγαινε κανείς νά κάμη
τόν Δήμιο καί ή Κυβέρνηση δυό ή τρεις
φορές έφερε ξένους δήμιους. Ούτε πρό
ταση νά χρησιμεύσουν στρατιώτες ώς
δήμιοι ένέκρινε ή Γερουσία, διότι ό
στρατός είχε άνώτερο προορισμό καί όχι
νά κόβη λαιμούς ώς άπεφάνθη.
Τελικά προσεφέρθη γιά τό έπάγγελμα τού δημίου ένας πολύ φτωχός καί πεινασμένος μά καί κείνος ήταν έγκλειστος
στό Μπούρτζι τού Ναυπλίου καί δέν τολ
μούσε νά κυκλοφορήση. Στρατιώτες τόν
συνώδευαν στόν τόπο τής Καρμανιόλας
λίγο έξω άπό τήν ’Αθήνα στήν είσοδο τού
σπηλαίου τών νυμφών καί μετά τό μακά
βριο έργο του συνωδεία τόν μετέφεραν
καί πάλι στό Μπούρτζι τού Ναυπλίου.
Ωστόσο ό δυστυχής αύτός άνθρωπος γιά
νά φάη ψωμί έδωκε χεϊρα βοήθειας στό
έργο τής Δικαιοσύνης καί έβγαλε τήν
κρατική διοίκηση άπό τό άδιέξοδο. 'Ογ
δόντα χρόνια έφηρμόσθη τό σύστημα αύτό
τής Καρμανιόλας άπό τό 1834 καί έπαυσε
ίσχύον τό έτος 1913. "Ολα τά έκτελεστικά
συστήματα μακάβρια είναι, άλλά αύτό
τής λαιμητόμου έθεωρήθη καί ήταν τό πιό
άπαίσιο καί γι' αύτό δέν εύδοκίμησε τό
έπάγγελμα τής λαιμοτομίας. Καί όχι μόνο
δέν εύδοκίμησε άλλά καί ό δήμιος είχε
φρικτό τέλος όπως έγραφε ή «έστία» τής
21 Δεκεμβρίου 1895 γιά τόν έκ Ροβολιαρίου Φθιώτιδος διατελέσαντα δήμιον
Λάμπρον Τελώνην ό όποιος περιφρονημένος άπό τούς κατοίκους καί άρρω
στος έπροτίμησε νά άπαγχονισθή μέ τό
σχοινί τού κωδωνοστασίου. Καί έπιλέγει
ή έφημερίς «τό τραγικόν τέλος ήτο αντά
ξιον πρός τό άπαίσιον έπάγγελμά του».
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«Ή μετα χείρ ισ ις τής ν ε ο λ α ία ς παρά τής
Αστυνομίας, δέον νά τυγχάνπ ιδ ια ιτέρ ω ς
προσεκτική καί έπιμελπμένη καί νά ε ίν α ι
σύμφωνος πρός τ ά ς ά ρ χ ά ς καί τ ά ς άπαιτήσεις τής παιδικής ψυχολογίας
Κ α τ' άρχήν δέον νά έπιδιώκπται ή δημι
ουργία έ ν ό ς κ λ ίμ α τ ο ς έμπιστοσύνης τού
παιδιού πρός τήν ’Ασ τυνομίαν, τό όποιον
δ' άποτελέση καί τήν βάσιν των περαιτέρω
σχέσεων τού κοινού μετ' αύτής, διότι οί
άνήλικοι τής σήμερον δ ’ άποτελέσουν τούς
πολίτας τής αϋριον
ΑΤΕΛΕΙΑ τής φυσικής, αλλά καί
τής πνευματικής όιαμορφώσεως
τών ανηλίκων καθιστή. σήμερον
παρυ ποτέ, έπιβεβλημένην τήν ειδικήν
μεταχείρισιν αυτών, εις όλους τούς τομείς
τής καθόλου δραστηριότητός των όχι μό
νον παρά τών γονέων καί τών κηδεμόνων
αύτών άλλα καί παρά τής πολιτείας.
Ο λόγος ούτος ύποχρεοϊ είδικώτερον
τήν Αστυνομίαν όπως, περισσότερον
πάσης άλλης δημοσίας άρχής, εις τάς
σχέσεις της μετά τών άνηλίκων, έφαρμόζη ρεαλιστικόν ένηρμονισμένον πρός τάς
συγχρόνους άντιλήψεις πρόγραμμα, ώστε
Kui τήν εγκληματικότητα τής νεολαίας να
προλαμβανη καί τήν άγάπην καί τήν εμπι
στοσύνην αύτής ν' άποσπή.
Η Α σ τ υ ν ο μ ί α εις τάς σ χ έ 
σ ε ι ς α ύ τ ή ς μ ε τ ά τών ά ν η λ ί 
κ ω ν δ έ ν π ρ έ π ε ι νά λ η σ μ ο ν ή
ότι ή ν ε ο λ α ί α ά π ο τ ε λ ε ϊ τήν
χ ρ υ σ ή ν ε λ π ί δ α τής ε π ι β ί ω 
σ ε ω ς τ ο ύ " Ε θ ν ο υ ς καί τό φυτώριον.
άπό τό όποιον θα προέλθουν οί αύριανοί
σημαιοφόροι καί τά έκλεκτά στελέχη
τής Ελληνικής κοινωνίας.
Εί ναι ή ζ ω η φ ό ρ ο ς πηγή,
έ κ τ ή ς ό π ο ι α ς ά ρ δ ε ύ ε τ α ι τό
Έ θ ν ο ς καί προορισμός αύτής είναι να
δημιουργηση μίαν νέαν Ελλάδα, τήν
όποιαν άναμένει. όχι μόνον ό Ελληνικός
λαός, άλλά καί ολόκληρος ό κόσμος.
Οί σημαιοφόροι αυτοί πρέπει νά τά

Η

356

κρατήσουν τά λάβαρά των ύπερηφάνως
άναπεπταμένα καί άμόλυντα άπό κάθε ήθικόν ρύπον καί συγχρόνως νά δώσουν εις
όλους τούς τομείς τής έθνικής ζωής ήγεσίαν, ήτις θά έμπνέηται άπό φιλοδοξίας
δημιουργικός καί πρό παντός άπό αίσθη
μα καθήκοντος έναντι τής Πατρίδος καί
τού λαού μας.
Ένεκεν τών λόγων τούτων, ή μ ε τ α
χ ε ί ρ η σι ς τή ς ν ε ο λ α ί α ς παρά
τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , δ έ ο ν νά τυγχάνη ιδιαιτέρως π ρ ο σε κτ ι 
κή κ α ί έ π ι μ ε λ η μ έ ν η κ α ί νά
είναι σύμφωνος πρός τάς άρχάς καί τάς
άπαιτήσεις τής παιδικής ψυχολογίας.
Κατ' άρχήν δέον νά έπιδιώκηται ή
δημιουργία ένός κλίματος έμπιστοσύνης
τού παιδιού πρός τήν Αστυνομίαν, τό ό
ποιον θ' άποτελέση καί τήν βάσιν τών
περαιτέρω σχέσεων τού κοινού μετ' αύ
τής, διότι οί άνήλικοι τής σήμερον θ’
άποτελέσουν τούς πολίτας τής αϋριον.
Τά παιδιά πρέπει, άπό τής νεαρός των
ήλικίας. έπιμελεία τών γονέων καί τών
διδασκάλων των, νά έθισθοΰν νά θεωρούν
τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους. ώς φί
λους καί ιός προστάτας αύτών. έτοιμους
όπως παράσχουν εις αύτά μετά προθυμίας
πάσαν δυνατήν βοήθειαν, έφ' όσον έχουν
άνάγκην ταύτης.
Δυστυχώς σήμερον τούτο άποτελεϊ τήν
έξαίρεσιν. Οί γονείς, κατά κανόνα, διά
τών ένεργειών των καί τής άψυχολογήτου

Καθήκον τής Άστννομίας αποτελεί ή
προστασία τών άνηλίκυ>ν πέραν τον σχο
λείο r καί τής οικογένειας. ’/διαιτέριος πρέ
πει νά ελέγχονται /ιετ’ ίδιαιτέρον ενδια
φέροντος οί χώροι εις τούς όποιους ένδιατρίβονν άνήλικοι μακράν τής έπιβλέψεως
τών γονέων καί τών διδασκάλων των. ' Η
εέ'θύνη τής Άατννομίας, εις ό,τ| άφορά
τήν μεταχείρισιν τών Ανηλίκων είναι κατ’
εξοχήν βαρεία.

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
τακτικής των, δημιουργούν απωθήσεις
εις τάς συνειδήσεις τών τέκνων των κατά
τής αστυνομίας καί προδιαθέτουν δυσμενώς ταύτα έναντι τών οργάνων τής τάξεως.
Συχνά τά παιδιά άκούουν άπό τήν οίκογένειάν των νά γίνηται λόγος ότι πρέ
πει ν' άποκρύπτη άπό τό άστυνομικόν όργανον τούς γονείς του ή άλλους συγγενείς
του ή ότι θά φωνάξουν τόν άστυνόμον η
τόν άστυφύλακα νά τά παραδώσουν εις
αυτούς διά τάς παιδικάς των άταξίας κλπ.
Καί εις τήν μίαν περίπτωσιν καί εις
τήν άλλην ό άστυνομικός ύπάλληλος έμφανίζεται εις τήν εϋπλαστον ψυχήν τού
άνηλίκου ώς έχθρός καί φόβητρον τής
κοινωνίας καί ώς ό έφιάλτης (μπαμπού
λας) τών παιδιών.
Η τακτική, όμως, αϋτη έπιδρά λίαν
έπιζημίως έπί τών σχέσεων τής Αστυνο
μίας μετά τών παιδιών καί κρατεί ταύτα
ύπό μίαν διαρκή φοβίαν καί διστακτικότητα, ήτις δέν ένθαρρύνει ταύτα νά ζητή
σουν τήν συνδρομήν τής άστυνομίας, όταν
έχουν άνάγκην ταύτης, διότι δέν πιστεύ
ουν εις τόν κοινωφελή σκοπόν τής απο
στολής της.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι τήν ι-.ύθύνην τής ήθικής διαπαιδαγωγήσεως τών
παιδιών καί τού έθνικού προσανατολι
σμού αύτών τήν φέρουν κατά πρώτον λό
γον οί γονείς αύτών καί κατά δεύτερον λό
γον τό Σχολείον.
Αί μητέρες κυρίως πρέπει να γνωρί
ζουν, ότι εις τάς άγκάλας των κρατούν
πολύτιμον θησαυρόν καί ότι. ώς έκ τού
του. οφείλουν νά καταβάλλουν πάσαν
προσπάθειαν, όπως προσφέρουν εις τήν
κοινωνίαν καί τό έθνος τίμιους πολίτας
καί ούχί έκφυλους καί τροφίμους τών φυ
λακών.
Τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τών γ ο ν έ 
ων ά π ο τ ε λ ε ί τ ό ν σ π ο υ δ α ί ο τερον παράγοντα
τής
ήθι
κ ής μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς καί δ ι απαι δ α γ ω γ ή σ ε ω ς τ ώ ν τ έ κ ν ω ν . Χρέ
ος τών γονέων δέν είναι μόνον ή διατροφή,
μόρφωσις καί άποκατάστασις τών τέκνων
των. άλλά καί πρό παντός ή διάπλασις ήθικών χαρακτήρων, διά τής καλής άνατροφής καί τής προφυλάξεως αύτών άπό τών
κακών συναναστροφών, αί όποΐαι φθεί
ρουν τά χρηστά ήθη. μολύνουν τό πνεύ
μα καί καταστρέφουν τήν ύγείαν των.
Δ ιά τ ή ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν κ λ ί 
μ α τ ο ς έ μ π ι σ τ ο σ ύ ’ν η ς τ ώ ν α
ν η λ ί κ ω ν πρός τήν άστυνομί αν. ε ί ν α ι ά ν ά γ κ η ν ά ένδι αφ ε ρ θ ή ζ ω η ρ ώ ς καί
τό Σ χ ο 
λ ε ί ο ν.
Πρέπει, δηλαδή, οί διδάσκαλοι καί οί
καθηγηταί, έπωφελούμενοι διαφόρων ευ
καιριών. ν' άναπτύσσουν καί νά έξηγούν
εις τούς μαθητάς αύτών τόν προορισμόν
καί τήν άποστολήν τής άστυνομίας, ώς
καί τήν χρησιμότητα τού άστυνομικοΰ θε
σμού, εις τρόπον ώστε τά παιδιά ν' άντιληφθοΰν. ότι οί άστυνομικοί ύπάλληλοι
είναι πράγματι ειλικρινείς φίλοι καί προστάται των.
'Εκτός, όμως, τής οικίας καί τού Σχο-
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λείου, τύ παιδιά διέρχονται μακράν χρό
νον τής καθημερινής των ζωής, εις δημο
σίους τόπους, όδούς, κοινά μεταφορικά
μέσα, θεάματα κλπ., πολλάκις μακράν οίουδήποτε έλέγχου καί έπι βλέψεως καί
εις ένα κύκλον ανθρώπων, οί όποιοι ολί
γον ένδιαφέρονται διά τό εϋθραστον τού
χαρακτήρος των.
Μακράν τών γονέων καί τών διδασκά
λων των είς τούς χώρους αύτούς, καλυπτό
μενα ύπό τήν ανωνυμίαν, δύναται νά ικα
νοποιήσουν, χωρίς περιορισμούς, κάθε
παιδικήν περιέργειαν καί νά ύποκύψουν
εύκόλως είς τά ένστικτά των ή νά γίνουν
αντικείμενα βρωμερών παρακινήσεων καί
έκμεταλλεύσεων, διότι δέν έχουν τήν ικα
νότητα νά έκτιμήσουν τόν κίνδυνον καί
ν' αμυνθούν.
Ή πράξις δέ άπέδειξεν, ότι αί περισ
σότεροι ήθικαί παρεκτροπαί τών ανη
λίκων έσημειώθησαν, ώς έπί τό πλεϊστον,
κατά τήν περίοδον κατά τήν όποιαν ταύτα
εύρίσκοντο έντός τού άνωνύμου πλήθους
καί μακράν τής άναγκαίας έποπτείας καί
έπιτηρήσεως.
Έ κ τ ο ύ τ ω ν τ ε κ μ α ί ρ ε τ α ι ό
τι ή η θ ι κ ή π ρ ο σ τ α σ ί α τ ώ ν
ά ν η λ ί κ ω ν , δ έ ο ν νά έ π ε κ τ ε ί ν η τ α ι καί
π έ ρ α ν τών Σ χ ο 
λεί ων, τ ή ς έ ρ γ α σ ί α ς καί τ ή ς
έ σ τ ί α ς τ ων .
Τούτο άποτελεΐ καθήκον
τ ή ς Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς ή όποια ώς φυσι
κός φύλαξ τής κοινωνικής τάξεως καί τής
ήθικής, οφείλει νά έλέγχη, μετ' ιδιαιτέρου
ένδιαφέροντος, τούς χώρους είς τούς ό
ποιους ένδιατρίβουν ανήλικα μακράν τής
έπιβλέψεως τών γονέων καί τών διδα
σκάλων των.
Ή εύθύνη τής αστυνομίας, είς ό,τι
άφορή τήν μεταχείρισιν τών άνηλίκων
είναι κατ' έξοχήν βαρεία.
Ο ανήλικος λόγω τής ψυχολογικής
αύτοΰ καταστάσεως. τής μή ώριμότητος
τής σκέψεώς του, τής έπιδράσεως τού
κακού περιβάλλοντος ή. άλλων ποικίλων
συνδρόμων στοιχείων, έχει ανάγκην νά
τύχη τοιαύτης μεταχειρίσεως, ώστε μήτε
ό παιδικός έγωϊσμός του νά πληγή καί νά
αίσθανθή έξευτελισμόν, μήτε νά σχημα-
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τίση τήν έντύπωσιν ότι τυγχάνει έγκληματίας ή νά έξαφθή ή φαντασία του καί νά
θεωρήση τόν έαυτόν του ηρώα άστυνομικού μυθιστορήματος.
Τούτο, κυρίως, έξαρτδται έκ τής έπαγγελματικής καί ήθικής μορφώσεως τών
άστυνομικών ύπαλλήλων.
Ή λήψις άστοχων μέτρων τραυμα
τίζει τήν φιλοτιμίαν καί τήν ύπερηφάνειαν τού άνηλίκου καί τόν έξοικειώνει
πρός τόν διασυρμόν καί τήν διαπόμπευσιν, μοιραίως δέ οδηγεί αύτόν είς τήν πόρωσιν τής συνειδήσεώς του καί τήν ίσοπέδωσιν παντός ήθικού φραγμού.
Είναι άληθές ότι, παρ' ήμϊν, ή περί
άνηλίκων σχετική νομοθεσία προσαρμοσθεΐσα πρός τάς έπί τού άντικειμένου
τούτου συγχρόνους άντιλήψεις τών άλ
λων πολιτισμένων κρατών, προβλέπει
καί καθιερώνει ειδικήν διαδικασίαν καί
μεταχείρισιν τών άνηλίκων, οΐτινες φθά
νουν μέχρι τών δικαστικών άρχών.
Ούδέν, όμως, άναφέρεται ή καθορίζε
ται διά τό χρονικόν διάστημα, κατά τό
όποιον ό άνήλικος εύρίσκεται ύπό τήν
έξουσίαν τών άστυνομικών άρχών δι'
άξιόποινόν τινα πράξιν του.
Τούτου ένεκεν, κρίνεται άναγκαίον,
όπως έπιστηθή ιδιαιτέρως ή προσοχή
τών άστυνομικών ύπαλλήλων έπί τών μέ
τρων, άτινα ένδείκνυνται νά λαμβάνουν
ούτοι, κατά τήν πρώτην των ταύτην έπαφήν μετά τού άνηλίκου, ώς καί τήν στά
σιν, τήν όποιαν οφείλουν νά τηρήσουν,
ώστε νά μή κλονισθή ή έμπιστοσύνη τού
του πρός τήν άστυνομίαν καί διαψευσθούν αί έλπίδες του διά μίαν άποτελεσματικήν συνδρομήν.
Κ α τ ά κ α ν ό ν α , ή π ρ ώ τ η έπαφή τού ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ΰ μετά
τ ο ύ ά ν η λ ί κ ο υ π ρ έ π ε ι ν' ά ποβλέπη
είς τήν νουθεσίαν,
μ ά λ λ ο ν τούτου, παρά είς τήν
τ ι μ ω ρ ί α ν δι ά τ ή ν ά ξ ι ό π ο ι ν ο ν
π ρ ά ξ ι ν τ ου.
Η νουθεσία δέ αΰτη πρέπει νά γίνηται
κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά πείθηται
άπολύτως ούτος, ότι ή άστυνομία φρον
τίζει διά τό καλόν του, ώς έκπρόσωπος
τού νόμου, είς τόν όποιον όλοι οί πολϊται

άδιακρίτως φύλου καί ήλικίας έχουν ύποχρέωσιν νά συμμορφοΰνται.
Εάν όμως παρίσταται άνάγκη νά όδηγηθή ό άνήλικος είς τό άστυνομικόν κα
τάστημα, δέον τούτο νά γίνηται κατά τρό
πον άθόρυβον καί ήπιον, έστω καί άν
ούτος αντιδρά ζωηρώς είς τήν προσπά
θεια τής 'Αστυνομίας.
Είς τό άστυνομικόν κατάστημα, ούδέποτε ούτος πρέπει νά προπηλακίζηται ή
νά έξετάζηται παρουσία άλλων άτόμων
κατά τρόπον τραχύν καί δημιουργοΰντα
τήν έντύπωσιν. ότι εύρίσκεται είς έχθρικόν περιβάλλον.
Αί έρωτήσεις πρός αύτόν δέον νά γίνωνται μετά τής μεγαλυτέρας προσοχής,
ιδία, όταν πρόκειται περί μαρτυρίας έναντίον τρίτων καί άκόμη περισσότερον έναντίον τών γονέων καί συγγενών του.
Ό τρόπος τής έξετάσεως καί ή έν γένει συμπεριφορά τών άστυνομικών πρέπει
νά είναι τοιοΰτος, ώστε ό άνήλικος νά
πείθηται, ότι οί νόμοι καί οί έκτελεσταί
τούτων δέν άποτελοΰν όπλα κατά τών
κακοποιών, άλλά κανόνας οΐτινες δια
σφαλίζουν τήν ειρηνικήν καί άδιατάρακτον συμβίωσιν τού κοινωνικού συνό
λου.
Εάν παρίσταται άνάγκη νά συνοδευθή ό άνήλικος έξω τού άστυνομικοΰ κα
ταστήματος, είτε διά τήν ένέργειαν έρευνών καί άναζητήσεων,εΐτε διά τήν άποστολήν του είς τάς δικαστικός άρχάς κλπ.,
τούτο δέον νά πραγματοποιήται πάντοτε
δι' άστυφύλακος έν πολιτική περιβολή,
άποφευγομένης τής άσφαλίσεως αύτοΰ
διά χειροπεδών.
ΔΓ οϋς όμως κρατουμένους άνηλίκους,
λόγιι) τής προγενεστέρας των διαγωγής,
τής βαρύτητος τού άδικήματος, διά τό
όποιον κρατούνται καί τής έπιδειχθείσης έν γένει διαγωγής των, πιθανολογεί
ται ότι είναι ένδεχόμενον ν' αποπειρα
θούν ν' άποδράσουν, κατά τήν μεταγωγήν
των, κρίνεται σκόπιμον όπως, άντί τής
χρήσεως τών χειροπεδών ή μεταφορά
αύτών γίνηται, είτε διά τής χρήσεως αύτοκινήτου, είτε συνοδεία περισσοτέρων
άστυνομικών ύπαλλήλων.
Οίασδήποτε
βαρύτητος

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ ΚΑΙ Α Ν Η Λ ΙΚ Ο Ι
Είναι Ανάγκη, όπως έπιστηθή Ιδιαιτέρως
ή προσοχή τών άστυιΌμικών υπαλλήλων
επί των μέτρων, (h iνα ένδείκνυνται νά
λαμβάνουν ούτοι, κατά την πρώτην των
επαφήν μετά τών ανήλικων, ιός και τήν
στάσιν, τήν οποίαν οφείλουν νά τηρήσουν
ώστε νά μήν κλονισθή ή εμπιστοσύνη του
προς τήν 'Αστυνομίαν. Κατά κανόνα, ή
πρώτη επαφή τον Αστυνομικού μετά τού
Ανηλίκου πρέπει ν’ άποβλέπη εις τήν νου
θεσίαν, μάλλον, παρά εις τήν τιμωρίαν,
διά τήν Αξιόποινον πράξιν του.

καί άν ε ί ν α ι ή ά ξ ι ό π ο ι ν ο ς
π ράξ ι ς , εις ή ν ύπέπεσεν ό
α ν ή λ ι κ ο ς , έν ο ύ δ ε μ ι φ περι πτώσει
σ υ γ χ ω ρ ε ΐ τ α ι ή, έ κ
μέρους
τών
αστυνομικών
υπαλλήλων, παροχή πληρο
φ ο ρ ι ώ ν ε ι ς ι ό ν τ ύ π ο ν ώς κ α ί
φωτογραφιών
καί
άλλων
σ τ ο ι χ ε ί ω ν, έξ ών καθίσταται δυνατή
ή άποκάλυψις τής ταύτότητος τού δρά
στου. Διότι ή τοιαύτη δημοσιότης, έκτός
τού ότι καταστρέφει τό έργον τής άναμορφώσεως τών παρεκτραπέντων ανηλίκων,
ιδίως δέ τών θυμάτων, παρεμποδίζει σοβαρώς τήν κοινωνικήν των αναπροσαρ
μογήν καί δημιουργεί, ακόμη, οικογενεια
κός διαταραχάς μέ συνέπειας πολλάκις
όλεθρίας εις βάρος τών λοιπών μελών τής
οικογένειας αυτών.
Άτυχώς ό κίνδυνος τής διαφθοράς καί
τής ήθικής διαβρώσεως τής νεολαίας,
εις πάσαν κοινωνίαν, σήμερον έμφανίζεται λίαν σοβαρός, κοινή δέ τυγχάνει ή
άπαίτησις τού έλληνικοΰ λαού διά τήν λήψιν άνασχετικών μέτρων, πρός συγκράτησιν τών νέων μας εις τά πλαίσια τών
έθνικών μας παραδόσεων καί τά υψηλά
έθνικά ιδεώδη.
Τήν μεγαλυτέραν δέ φθοροποιόν έπίδρασιν έπί τής διαπλάσεως τού χαρακτήρος τής νεολαίας, όλου τού κόσμου,
ασκεί ό κινηματογράφος μέ τά κακά έργα,
ή τηλεόρασις μέ τά προγράμματα, όταν
ταΰτα άναφέρωνται εις πράξεις σαδισμού
καί κυνικότητος καί τό κακόν έντυπον πό
σης μορφής.
Ιδιαιτέρως ό
κινηματο
γ ρ ά φ ο ς μέ τά κινηματογραφικά έργα,
εις τά όποια έμφανίζεται ώργανωμένον
τό έγκλημα, έποπτικώτατον πρός μετάδοσιν καί μίμησιν μέχρι καί τών τελευταίων
λεπτομερειών αυτού, ώς καί μέ έκεΐνα τά
όποια παρουσιάζουν έντονον σεξουαλικόν
ρεαλισμόν, αποτελεί τόν σοβαρώτερον
παράγοντα τής ήθικής έκτροπής τής νεότητος πρός τόν τυχοδιωκτισμόν, τήν εϋκολον ζωήν, τάς σαρκικός απολαύσεις
καί τό έγκλημα.
'Αποτέλεσμα αυτών είναι τά καθημερι
νά δράματα εις τάς πόλεις καί τήν ύπαι
θρον, όπου έπαναλαμβάνονται. μέ όλην
τήν φρίκην καί τήν αγριότητα, τά στυγερώτερα εγκλήματα καί αί πλέον ειδεχθείς
πράξεις.
Τ ό κ α κ ό ν έ ρ γ ά ζ ε τ α ι έ λ ε ύθερον, ά δ έ σ μ ε υ τ ο ν καί σ χ ε 
δ ό ν α σ ύ δ ο τ ο ν. Κ α τ α ζ η τ ε ί τ α ι
ό έ γ κ λ η μ α τ ί α ς καί ά φ ή ν ε τ α ι
ά ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ο ς ή σ χ ο λ ή ή έ κπ α ι δ ε ύ ο υ σ α καί έ κ τ ρ έ φ ο υ σ α
τούτο.
Είναι λοιπόν, ώς έκ τούτου, ανάγκη

εθνική, όπως τεθούν εις συναγερμόν
άπασαι αί άξίαι τού Έθνους διά τήν μέ
ριμναν καί τήν πρόνοιαν τής νεολαίας.
Πλήν όμως ή μέριμνα μόνον τής ’Α
στυνομίας, δι’ έν θέμα τοσαύτης κοινωνικής καί εθνικής σοβαρότητος, δέν κρίνεται έπαρκής.
Ή προστασία τού παιδιού δέν πρέπει
νά είναι έργον μόνον τής ’Αστυνομίας,
άλλά έργον όλοκλήρου τής κοινωνίας καί
πρωτίστως τής Πολιτείας.
Ούτε άλλωστε τυγχάνει παιδαγωγικώς
καί ψυχολογικώς σκόπιμον, όπως, από
τής πρώτης του ήλικίας ό ανήλικος, αι
σθάνεται τόν έαυτόν του ώς τελούντο ύπό
τήν άστυνομικήν παρακολούθησιν.
Πρέπει τό Κράτος, συνεργαζόμενον
έν αγαστή σύμπνοια καί μέ τήν ιδιωτι
κήν πρωτοβουλίαν, νά χωρήση εις τήν
λήψιν ρεαλιστικών καί ριζοσπαστικών
μέτρων καί νά όργανώση τήν μέριμναν
καί τήν κοινωνικήν πρόνοιαν ύπέρ τών
άνηλίκων, κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε
άποτελεσματική ν’ άποβαίνη ή προστα
σία αύτών άπό πάσης ήθικής παρεκτρο
πής καί κακοβούλου έκμεταλλεύσεως
Παραλλήλως ή έκκλησία, τό σχολεί-·
ον, τό ραδιόφωνον, αί φιλανθρωπικοί καί
έκπολιτιστικαί οργανώσεις, ό τύπος, οί
σύνδεσμοι γονέων καί κηδεμόνων, τά
άθλητικά σωματεία, τά σώματα προσκό
πων καί οδηγών κλπ., δέον νά άποδυθούν
εις συστηματικήν καί ώργανωμένην σταυ
ροφορίαν, μέ άξια καί σύγχρονα όπλα καί
νά έπιλέξουν τά καλλίτερα στελέχη αύ
τών διά τήν μέριμναν ύπέρ τής νεολαίας.

Εις τόν αγώνα, όμως αύτόν παρίσταται έπιτακτική ή άνάγκη, όπως μεριμνούν
συνεχώς διά τήν ήθικήν διαπαιδαγώγη
σ ή τών νέων, κύπτοντες μέ στοργήν, δέ
ος, προσοχήν καί κατανόησιν εις τά προ
βλήματα αύτών, ώστε νά τούς βοηθήσουν
νά εϋρουν τόν όρθόν προσανατολισμόν
των εις τόν δρόμον τής ζωής.
Μόνον,
όταν
καλλιεργώμεν τάς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό ς
τά
σεις τής νεολαίας καί
κατευθύνωμεν
τόν
ένθουσιασμόν καί τήν ό ρ μ ή ν αύτ ής
εις ε ύ γ εν εΐ ς έ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς καί
ό τ α ν χ α λ ι ν α γ ω γ ώ μ ε ν τ ά ς άν ε λ έ γ κ τ ο υ ς τ ά σ ε ι ς της, θά
δ υ ν η θ ώ μ ε ν νά δ ι α σ φ α λ ί σ ω με ν τό π α ρ ό ν κ α ί νά προετ ο ι μ ά σ ω μ ε ν τό μ έ λ λ ο ν τ ού
Έ θ ν ο υ ς μ α ς. Ή ώριμος ήλικία δύναται θετικώς νά βοηθήση τήν νεολαίαν,
προσφέρουσα τήν πείράν της μέ προσο
χήν, έκτίμησιν καί σεβασμόν τής προσωπικότητος τού νέου, άλλά καί μέ σύγχρο
νον άντίληψιν, άποφεύγουσα τόν πειθα
ναγκασμόν καί τάς πράξεις, αΐτινες δι
ευρύνουν τό ρήγμα μεταξύ τών γενεών,
οσον άφορά τάς αντιλήψεις των.
"Ανευ τής συνδρομής τού ώριμου καί
χωρίς τήν καθοδήγησιν αυτού, αί άδυναμίαι τού άνήλικος είναι πιθανόν νά έξελιχθούν εις πάθη βλαβερά καί όλέθρια.
Τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος
τών άνηλίκων τυγχάνει άναπόσπαστον
τμήμα τού όλου προβλήματος τής νεότη
τος, τό δέ άποτελεσματικώτερον μέσον
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τής προλήψεως καί τής καταστολής αυ
τής αποτελεί ή ένίσχυσις καί ή τόνωσις
τής συνειδήσεως των νέων.
Διότι αί άκμαίαι συνειδήσεις άντέχουν, όχι μόνον εις τάς κακός επιδρά
σεις. αΐτινες όδηγοΰν εις τό έγκλημα, αλ
λά καί εις τήν σαγήνην τών απατηλών
ιδεών καί έπί πλέον προσφέρονται διά
τήν δημιουργικήν δραστηριότητα. Η ένίσχυσις τής συνειδήσεως δύναται να έπιτευχθή διά τής καταπολεμήσεως τής
ιδεολογικής άμηχανίας, τής άμφιβολίας
καί τής πνευματικής νωθρότητος, διά τής
καλλιέργειας τών υψηλών ιδεών καί τών
άξιών, αί όποίαι ουδόλως ή έλάχιστα έπηρεάζονται άπό τήν πάροδον τού χρό
νου καί τήν διαδοχήν τών γενεών.
'Ιδιαιτέρως, όμως, όσον άφορφ τόν
ιδεολογικόν προσανατολισμόν τής νεο
λαίας πρέπει νά γίνη σοβαρά προσπά
θεια. ώστε οί νέοι νά παραμείνουν προ
σηλωμένοι μ έ φ α ν α τ ι σ μ ό ν κ u ί
πίστιν πρός τ ά έ θν ι κά ί δε ώ δ η καί νά μή γίνουν ούτοι θύματα έκμεταλλεύσεως έντέχνων καί σαγηνευτικών
κηρυγμάτων περί κοινωνικής ίσότητος.
άτομικής έλευθερίας κλπ.
Αί ψυχαί τών νέων είναι έτοιμοι δια
βαθείας καί άνεξαλείπτους έντυπώσεις.
Είναι πλούσιοι εις θετικά στοιχεία καί
αισθήματα, τά όποια όμως διά νά άπυβούν δημιουργικά καί προοδευτικά καί
νά άσκήσουν τήν ευεργετικήν των έπιδρασιν εις τήν πορείαν τής ιστορίας τού
λαού μας, έχουν άνάγκην έναρμονίοεως,
ελέγχου καί καθοδηγήσεως.
Ό άνήλικος εύρίσκεται εις κατάστασιν συνεχών άναζητήσεων καί αισθάνε
ται έντονον τήν άνάγκην ένός προσανα
τολισμού διά νά εύρη τόν ορθόν έθνικόν
δρόμον.
Είναι χρέος, όθεν. τής ώριμου ήλικίας νά παράσχη προθύμως καί μετ' ένδιαφέροντος τήν συνδρομήν καί τήν πεί
ράν της εις τόν άνήλικον. ώστε νά κατανικήση ούτος έπιτυχώς τάς έντονους
ψυχικός συγκρούσεις τής ήλικίας του
καί νά άποκτήση τήν αισιοδοξίαν, τήν
πίστιν καί τόν ένθουσιασμόν, διά τήν άντιμετώπισιν τής ζωής του.
Τά μ έ τ ρ α, όμως , τ ή ς τ ονώσεως τής ήθικής συνειδήσ ε ω ς , ώς κ α ί τά σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι 
κά δ έ ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν θ έ μ α τ ή ς
ε υ θ ύ ν η ς μ ι α ς υ π η ρ ε σ ί α ς. α λ 
λά ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τής π ο λ ι τ ε ί α ς
κ α ί τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς , αΐτινες, μέ πά
σαν κατανόησιν, πρέπει νά συμπαρίστανται εις τούς νέους μας άπό τά τόσα φθο
ροποιά στοιχεία, τά όποια είναι έτοιμα νά
έκμεταλλευθούν τούς ένθουσιασμούς τής
παιδικής ψυχής καί τάς παρορμήσεις της.
Αί ήγέτιδες τάξεις πρέπει νά βοηθή
σουν ποικιλοτρόπως καί άποτελεσματικώς πάσαν ιδιωτικήν ή κρατικήν προσ
πάθειαν. ήτις άποβλέπει εις τήν ήθικήν
διαπαιδαγώγησιν τής νεολαίας καί τήν
συγκράτησιν αύτής εις τάς έθνικάς’μας
παραδόσεις.
"Η 'Αστυνομία, έν τή ένασκήσει τής
προληπτικής αύτής άποστολής, καλείται
νά συνεργασθή. έν πάση ειλικρινείς! καί
μέ ένθερμον ένδιαφέρον μετά τών ώς
άνω οργανώσεων καί ιδιαιτέρους έκείνων,
αΐτινες έχουν άναλάβει τήν μέριμναν
τής έλεγχομένης ψυχαγωγίας τών άνη,|Κ0Η
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος
κ. Χρι στοδούλου
ΤΗ ΒΑΙΙ του ό Μαρξισμός είναι
άντιθρησκευτικός. Τό χαρακτηρι
στικό αυτό γνώρισμά του έμποδίζι ι τήν άνάπτυξι κάποιας σχέσεως μετα
ξύ αυτού καί τού Χριστιανισμού;
Μέχρι χθές βασική θέσι τού Μαρξι
σμού ήταν ή άρνησι τού Θεού καί ή κατάφασι στόν Υλισμό. Τις βασικές τούτες
θύσεις βρίσκομε στόν Μάρξ καί στόν
Έγκελς, καθώς καί σέ μετέπειτα θεωρη
τικούς τού συστήματος, διατυπωμένες μέ
άπόλυτο τρόπο, πού δέν άργησε νά βρή
τήν έκφρασί του στήν πρακτική έφαρμογή, έκεϊ όπου έπικράτησε τό σύστημα
αύτό. Οί διωγμοί πού έχουν έξαπολυθή
έναντίον τών Χριστιανών καί τών πι
στών άλλων θρησκειών π.χ. στή Ρωσία,
είναι δηλωτικοί τού πνεύματος πού διέπει τό ιδεολογικό υπόβαθρο τού Μαρξι
σμού.
Ωστόσο σήμερα, έχει άρχίσει νά διαφαίνεται, στό σημείο αύτό, μιά διαφοροποίησι πού λέει πολλά. Έ χει δηλ. άρχίσει σέ θεωρητικό πεδίο νά άμφισβητήται
ή δογματική άλήθεια τής μονολιθικής
τοποθετήσεως άπέναντι στό Χριστιανι
σμό, πράγμα πού έπιτρέπει νά διατυπώ
σουμε ώρισμένες νέες προοπτικές γιά τό
όλο ζήτημα.
Υπάρχουν δηλ. σήμερα θεωρητικοί
τού Μαρξισμού πού έγκαταλείπουν κάτω
άπό τήν πίεσι τών πραγμάτων, τήν άτεγ
κτα έχθρική τους στάσι άπέναντι στό Χρι
στιανισμό, χωρίς νά χαρακτηρίζωνται
ρεβιζιονιστές ή προδότες. Μερικοί άπ'
αύτούς τούς σύγχρονους Λουθήρους τού
Μαρξισμού φθάνουν στό σημείο νά άναζητούν στό Χριστιανισμό στηρίγματα γιά
τήν άντιμετώπιση τής κρίσεως τού άνθρώπου σέ παγκόσμια κλίμακα.
Αν αυτά πού σήμερα λέγονται καί
γράφονται, τά άκουγαν οί άπόστολοι τού
Μιιρξισμοΰ τού περασμένου ή τών άρχών
τού παρόντος αίώνος, άσφαλώς θά άφώριζαν τούς νέους δογματικούς. Τίποτε
όμως άπ' αύτά δέν γίνεται σήμερα .πράγμα
πού άφήνει νά ύποθέσουμε πώς ένας βαθύ
τερος μετασχηματισμός πραγματώνεται
στό μαρξιστικό ιδεολογικό πεδίο. Αύτό
άλλωστε άφέθηκε νά γίνη άντιληπτό
τελευταία καί άπό τήν ιδεολογική άπόκλισι τών μαρξιστικών κομμάτων τής
δυτικής Εύρώπης άπό τήν δογματική άκαμψία τής Ρωσίας.
Τό φαινόμενο είναι όπωσδήποτε ση
μαντικό, γιατί έκτος άπό τήν άπόκλισι
άπό τή γνωστή γραμμή, άποδεικνύει πώς
μέσα στά χριστιανικά πλαίσια είναι δυνα
τή ή άντιμετώπισι τών προβλημάτων τού
σύγχρονου άνθρώπου. Τήν άλήθεια τής
σκέψεως αυτής έρχονται νά άναγνωρίσουν οί έχθροί τού Χριστιανισμού, πι
στεύοντας πώς ή κρίσι πού σήμερα μαστί
ζει τόν άνθρωπο δέν είναι δυνατόν νά
ξεπερασθή μόνο μέ οικονομικά ή πολι
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τικά μέσα, καί διακηρύσσοντας πώς χρειά
ζεται νά μπορέσουμε νά εισχωρήσουμε
στό βαθύτερο νόημα τών παραδόσεών μας.
προκειμένου νά δαμάσουμε τά προβλήματά μας.
Τυπικό παράδειγμα αύτών τών τάσεων,
είναι άρχικά ή περίπτωσι Γκαροντύ καί
Φρόμ. πού ένσαρκώνουν στόν καιρό μας
τις τάσεις γιά μιά «πνευματικώτερη» άντιμετώπισι τών άνθρωπίνων προβλημάτων,
πράγμα πού άσφαλώς δέν διανοήθηκε ποτέ
ό Μάρξ.
Αλλά καί ή γραμμή πού άκολουθεϊ
τό ιταλικό Κ.Κ., πρωτοπόρο στήν άπόκλισι τών άδελφών κομμάτων τού Δυτι
κού κόσμου, αυτή τήν τάσι έκφράζει
Χαρακτηριστικό είναι ότι ό Γενικός
Γραμματέας του κ. Μπερλίγκουερ δια
κήρυξε πώς ή πηγή πλάι στόν Μάρξ.
πρέπει νά είναι γιά τόν σύγχρονο Κομ
μουνισμό καί ή ... Χριστιανική 'Ηθική!
Ή μονολιθική συμμαχία Μαρξισμού
καί Υλισμού είχε αποκλείσει παντελώς
κάθε σχέσι άνάμεσα στόν Χριστιανισμό
καί στόν Μαρξισμό, γι' αύτό καί άκολουθήθηκε άπό τόν Μαρξισμό πολιτική
ένάντια στό θρησκευτικό στοιχείο, πού
χωριζόταν, θεωρητικά τουλάχιστον, άπό
κάθε κοινωνικό δεδομένο.
Σήμερα, χωρίς άκόμη νά έγκαταλείπεται αύτή ή συμμαχία, έχει άρχίσει νά
συζητιέται ή άνάγκη μιάς άναθεωρήσκως
αύτής τής σχέσεως. Έ τσι, έκείνοι πού
έκφράζουν αύτές τις τάσεις μέσα στόν
Μαρξισμό, όχι μόνον δέν δέχονται άναγκαστικά τόν διαλεκτικό χωρισμό κοινω
νικού καί θρησκευτικού, άλλ' άρχίζουν
νά άναγνωρίζουν μέσα στό θρησκευτικό
στοιχείο διαστάσεις πού έκφράζουν εύρύτερα τόν άνθρωπο.
Ά ν ό άνθρωπος ήταν απλώς άψυχο
γρανάζι μιάς μηχανής, πού θά έπρεπε νά
συντονίζεται στή γενική κίνησι γιά τή
λειτουργία της, θά έχανε βασικά στοιχεία
τής ύπάρξεώς του καί θά κατέληγε στήν
άρνησι τής όντότητός του.
Ό Χριστιανισμός δέν δέχθηκε ποτέ
τόν άνθρωπο σάν μάζα, σάν πιόνι στό παι
χνίδι τών οικονομικών καί κοινωνικών
συνδυασμών. Τόν δέχθηκε σάν πρόσωπο,
σάν μονάδα πού μέσα στό σύνολο δια
τηρεί τήν άτομικότητά της καί προσδιορί
ζει, μέ τήν παρουσία της, τις έξελίξεις
μέσα στόν ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό
καί οικονομικό στίβο. Ή κατάστασι αύ
τή τού Χριστιανισμού στόν παράγοντα
άνθρωπος, πού ξεκινάει άπό τήν βασική
άντίληψί του γιά τήν ψυχοσωματική του
ύπόστασι. βρίσκεται θεωρητικά σέ διάστασι μέ τόν Μαρξισμό. Τό άν είναι έπιτευκτή μιά συνεργασία τού Μαρξισμού μέ
τόν Χριστιανισμό, δέν μπορούμε νά βε
βαιώσουμε. Είναι, όμως, κάτι πού θά φανή
πολύ γρήγορα.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
"Αρθρο
τοϋ Βουλευτοΰ
κ. ΚΩΣΤΑ ΣΑΨΑΛΗ

ΟΜΙΖΩ πώς δέν έγιναν απόλυτα
αντιληπτά τά όσα ανακοινώθηκαν
σχετικά μέ τις διαπιστώσεις πού
έκαμε ό πρωθυπουργός τής χώρας μας άπό
όλους στήν τελευταία συνεδρίασι τοΰ
Υπουργικού Συμβουλίου, ή ότι δέν δόθη
κε σ' αύτά άπό όλους ή σημασία πού τούς
έπρεπε. ΓΓ αυτό καί επειδή προσωπικά
πιστεύω ότι ή σημασία τους είναι τερά
στια θά διατυπώσω ώρισμένες μου σκέ
ψεις σχετικά μέ τις διαπιστώσεις αύτές:
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝ
ΛΗΣ μέ τήν λιτότητα πού χαρακτηρίζει
τά όσα λέει μπαίνοντας πάντα στήν ούσία
των προβλημάτων διεπίστωσε ότι τήν
Ελληνική Δημοσία ζωή δηλητηριάζουν
καθημερινά οί έπιθέσεις κατά τών Σωμά
των 'Ασφαλείας καί τής Δικαιοσύνης καί
οί συχνές αδικαιολόγητες άπεργίες.
Ά ς δούμε άναλύοντας τις Πρωθυπουργικές λέξεις τί συμβαίνει γύρω άπό τά
όσα 'Εκείνος διεπίστωσε. Στό Σημείωμα
αύτό θά σταθώ στή Διαπίστωσι πού άφορα
τά Σώματα Ασφαλείας.
Τόν τελευταίο καιρό γίνεται μια συ
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στηματική έκστρατεία έναντίον τους. Κατηγορούνται συνέχεια γιά παραλείψεις,
κατηγορούνται καί γιά τις πράξεις. Γιά
κείνα δηλαδή πού κάνουν καί γιά κείνα
πού δέν κάνουν.
Μιά μικρή άνάλυσι τής προελεύσεως
καί τών συνεπειών αύτών τών κατηγοριών
θά ήταν άπαραίτητη. Παρακολουθώ όλες
τις συνεδριάσεις τής Βουλής. Εκεί σέ
πολλές άπό αύτές έχω άκούσει ύμνους
ύπέρ τών ’Αξιωματικών καί άνδρών τών
Σωμάτων Ασφαλείας. "Υμνους πού προ
έρχονται άπό όλες τις πλευρές τού Σώ
ματος. Ιδίως όταν συζητοΰνται θέματα
πού έχουν σχέσι μέ τήν βαθμολογική τους
έξέλιξι, μέ τις οικονομικές τους άνάγκες.
μέ τήν καλύτερη μόρφωσι καί έκπαίδευσι τών άνδρών τής Αστυνομίας καί τής
Χωροφυλακής.
Σέ πολλές περιπτώσεις οί ύμνοι δέν
προέρχονται άπό τήν παράταξι στήν όί^οία έχω τήν τιμή νά άνήκω Προέρχον
ται άπό τήν Άντιπολίτευσι Από 6 λ ά
κ λ η ρ η τήν Άντιπολίτευσι. Καί άφοροΰν γενικά τήν συμπεριφορά, τό ήθος,
τήν άπόδοσι, τις φοβερές συνθήκες έργασίας, τούς μικρούς —σέ σχέσι μέ τό έργο
πού άποδίδουν— μισθούς τους κλπ.
Βέβαια στή Βουλή γίνεται καί έλεγ
χος τών παραλείψεων, άν καί όπου ύπάρχουν. Πάντοτε όμως έκεϊ ό έλεγχος
αύτός γίνεται μέ στοιχεία πού οί έλέγχοντες έχουν στή διάθεσί τους. Καί αν
τά στοιχεία αύτά άποδειχθούν σωστά, ή
κυβέρνησι λαμβάνει τά μέτρα πού πρέπει
γιά νά προστατεύση τή Δημοκρατία καί
τούς πολίτες. Ά ν δέν άποδειχθούν σω
στά. οί έλέγχοντες δέχονται μέ εύχαριστησι τις κυβερνητικές εξηγήσεις καί
αύτοτοποθετούνται παράπλευροι στήν
προσπάθειά της νά έμπεδώση τήν Δημο
σία Τάξι στόν τόπο μας. Αύτό είναι ό κα
νόνας. Υπάρχουν όμως καί έξαιρέσεις.
Ελάχιστες, άλλά ύπάρχουν. Καί τό κακό
είναι πώς τό κύρος τού Κοινοβουλίου
όπου γίνονται οί σχετικές συζητήσεις
μεγιστοποιεί τά πάντα στό λαό μας, άφοΰ
μεγαλοποιούνται τά προβλήματα ή τά
συζητούμενα θέματα. ΚΓ ένώ αύτά γίνον
ται στή Βουλή τών Ελλήνων, έξω έχει
άπό καιρό άρχίσει καί συνεχίζεται ένας
θόρυβος πού πολλές φορές φθάνει στά
όρια παρακρουστικών φαινομένων .κατά
τών Σωμάτων Ασφαλείας.
Τά περισσότερα πυρά στρέφονται κατά
τής Αστυνομίας Πόλεων, γιατί έχει τήν
άτυχία νά άστυνομεύη τήν Αθήνα καί
τόν Πειραιά.
Δέν είμαι άπ' αυτούς πού ισχυρίζον
ται ότι οί άστυνομικοί μας είναι άναμάρτητοι, ότι δέν κάνουν λάθη, ότι δέν κά
νουν παραλείψεις. Κανείς μας δέν είναι
άναμάρτητος. Κανείς άλάθητος. Τό πρό
βλημα άλλωστε δέν είναι άν γίνωνται λά
θη, άλλά τί λάθη γίνονται, πού όφείλονται
καί άν μπορούν νά περιοριστούν στό ελά
χιστο. Ακόμη, άν τά λάθη είναι λάθη «έκ
προθέσεως» ή «έξ άμελείας».

Ά πό τις καλύτερες
’Αστυνομίες του κόσμου
Πιστεύω άπόλυτα ότι έχουμε μιά άπό
τις καλύτερες Αστυνομίες τού κόσμου.
Αστυνομία ή όποια έχει έλαχιστοποιήσει τό ποσοστό τών λαθών καί τών πα
ραλείψεων. Ά ν άναλογισθοΰμε τό τί
συμβαίνει σέ άλλες χώρες, άν δούμε τί

γίνεται σ’ αύτές άπό τήν διεθνή τρομοκρα
τία, άν δούμε τήν άθλια συναλλαγή πού
γίνεται, είναι βέβαιο ότι θά δικαιωθή ή
άποψί μου. Γνωρίζω πολλούς άξιωματικούς καί άνδρες τών ΣωμάτωνΆσφαλείας.
Ύπάρχουν άξιωματικοί μέ τέσσερα καί
πέντε πτυχία Άνωτάτων Σχολών. Α ξιω 
ματικοί, πού πέρα άπό τήν Πανεπιστημια
κή τους μόρφωσι, μιλούν δύο, τρεις, άκόμη καί οκτώ (8) ξένες γλώσσες. Είναι βέ
βαιο ότι οί άνδρες αύτοί είναι περιζήτη
τοι παντού.
Κολλημένοι όμως στήν Α στυνομία,
μέ τά ιδανικά τού Σώματος, βιώματα στις
ψυχές τους, μένουν έκεϊ προσφέροντας
τήν έμπειρία καί τις τεράστιες γνώσεις
τους στούς συναδέλφους τους καί στό κοι
νωνικό σύνολο.
Η Αστυνομία καί ή Χωροφυλακή πέ
ρασαν άπό φοβερή δοκιμασία στά χρό
νια τής Δικτατορίας. Δοκιμασία όμως
πού δέν άγγιξε τής ψυχής τους τόν παλμό.
Πού δέν χάλασε, δέν έπηρέασε τήν δη
μοκρατική παράδοσί τους. Εξαιρέσεις
ύπήρχαν.
Η Δημοκρατία όμως άπομάκρυνε έκείνους πού έφταιξαν συνειδητά. Καί
άπεμόνωσε όσους έφταιξαν έστω άσυνείδητα. Επρεπε νά τό κάνη γιά πολλούς
λόγους. Οί κυριώτεροι είναι ή προστασία
τής Δημοκρατίας καί ό παραδειγματισμός.
Ώργάνωσε σεμινάρια έπιμορφώσεως τών
άξιωματικών τών Σωμάτων Ασφαλείας.
Στά σεμινάρια αύτά. έκτός τών άλλων
γίνονται καί ομιλίες άπό ύπεύθυνους πο
λιτικούς άνδρες. πού έχουν σάν κύριο πε
ριεχόμενο αύτή τήν μεγάλη, άλλά τόσο
ταλαιπωρημένη στόν τόπο μας λέξι, τήν
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Στό τελευταίο σεμινάριο
πού έγινε στήν Πάτρα, μίλησαν πάνω άπό
δέκα βουλευταί πού άνήκουν σέ διάφορα
κόμματα (Ν.Δ., ΕΔΗΚ. ΠΑΣΟΚ). ή
έπιτυχία δέ τοΰ σεμιναρίου αύτοΰ ήταν
άπόλυτη.

Η δημοκρατία
πάθος τοΰ κ. Σταμάτη
Τό ύπουργεϊο Δημοσίας Τάξεως διοικείται άπό τήν 3η Ιανουάριου 1976 άπό
τόν κ. Γεώργιο Σταμάτη. Δέν ξέρω αν
άνάμεσα σέ όλους τούς Έ λληνες ύπάρ
χουν δέκα άνθρωποι πού νά πιστεύουν
μέ τόσο πάθος στή Δημοκρατία, όσο ό
ύπουργός Δημοσίας Τάξεως.
Η πολιτική ιστορία του, πού άρχισε
τό 1946. είναι γεμάτη άπό δημοκρατικούς
άγώνες. ΚΓ όμως, ό μεγάλος αύτός Δη
μοκράτης κατηγορεϊται ότι δέν προστα
τεύει τήν Δημοκρατία! "Οσες φορές έχει
έλθει θέμα στή Βουλή, έκεϊ τά πράγματα
λάμπουν καί ή μεγάλη άλήθεια άναγνωρίζεται άπ' όλες τις πλευρές. Νά όμως πού
τό κακό συνεχίζεται. Γιά νά λέμε δέ τά
πράγματα μέ τό όνομά τους δέν φταίνε
μόνο οί «άνεύθυνοι κύκλοι». Φταίνε καί
ώρισμένοι ύπεύθυνοι φορείς τής δημοσίας
ζωής καί τής δημοσίας γνώμης. Μόλις
προχθές ή Αστυνομία έκανε μιά «έκκαθαριστική έπιχείρησι» στήν Ομόνοια,
στήν καρδιά τής Αθήνας. Αμέσως ση
κώθηκε θόρυβος πολιτικός. Υπεύθυνοι
πολιτικοί άνδρες κατήγγειλαν τό γεγο
νός σάν άντιδημοκρατική πράξι! Ά νά 
μεσα στούς τελευταίους καί νεολαία άντιπολιτευομένου κόμματος, τοΰ όποιου βου
λευτής είχε ζητήσει, μιλώντας στή Βουλή,
άπό τόν ύπουργό Δημοσίας Τάξεως νά
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λάβη μέτρα, ώστε νά ξεκαθαρίση η Ομό
νοια άπό τούς διαφόρους πωλητές έντυ
πων, πού χαλάνε τόν κόσμο καθημερινά
μέ τις φωνές τους. Καί είχε δίκιο καί ό
συνάδελφος καί τό ύπουργείο πού ακούσε
τήν εΐσήγησί του. Ό θόρυβος όμως θό
ρυβος...
Στις Δημοκρατίες όλου τού κόσμου οι
πάντες έλέγχονται. Είναι έπόμενο να
έλέγχεται καί ή 'Αστυνομία. Πρέπει άλ
λωστε αύτό νά γίνεται. Ό έλεγχος όμως
νά είναι έλεύθερος καί τεκμηριωμένος.
Στήν αντίθετη περίπτωσι πολιτικο
ποιούμε κάθε πράξι τών αστυνομικών μας.
Πολιτικοποιούμε χωρίς νά τό θέλουμε (;)
άκόμη καί τή ζωή τους.
Έ χω τήν έντύπωσι πώς τά Σώματα
"Ασφαλείας πρέπει νά μείνουν πάντα
έξω άπό τήν πολιτική. Αύτό άλλωστε ζη
τούν τά πολιτικά κόμματα. Μέ τήν πολιτικοποίησι όμως τών πράξεων τους πολι
τικοποιούμε όλους τούς άνδρες τών Σω
μάτων Ασφαλείας. Αύτό είναι σίγουρα
κακό γιά τήν ίδια τήν Δημοκρατία, τήν
όποια καλούνται νά προασπίσουν τά
«ά π ο λ ι τ ι κ ά» Σώματα 'Ασφαλείας
Πέρα άπό αύτό ας μήν ξεχνάμε ότι καί οί
άνθρωποι αύτοί έπηρεάζονται στήν έκτέλεσι τού καθήκοντός των, πού είναι δύ
σκολο καί πολλές φορές σκληρό και
αποθαρρύνονται ήθικά, έτσι ώστε ή έπιβολή τού νόμου,πού είναι άπαραίτητη γιά
τήν Δημοκρατία καί τήν έννομη τάξι
νά γίνεται δύσκολη, αφού έκεΐνοι πού
καλούνται νά τόν έπιβάλλουν έχουν συνέ
χεια μέσα τους τό έρωτηματικό «ΜΗ
ΠΩΣ;»
Δέν θέλω νά πιστεύω πώς ή τακτική
αύτή τής συνεχούς έπιθέσεως άποβλέπει
στό νά χάση ό λαός τήν έμπιστοσύνη του
στά όργανα τής Τάξεως. Ούτε θέλω νά
πιστεύω πώς σκοπός τους είναι τό αντί
θετο. Αύτό θά ίσοδυναμούσε μέ έπιθυμία
νά ύπάρξη άναρχία στόν τόπο μας. Κάθε
άλλο παρά άρναρχικοί είναι όσοι έπώνυμα στρέφονται κατά τών Σωμάτων Α
σφαλείας. Μήπως όμως δέν έχουν μετρή
σει σωστά τις συνέπειες τής τακτικής
τους αύτής; Μήπως άκόμη στήν προσπάθειά τους νά ύπερβάλλουν ό ένας τόν άλ
λον σέ «εύαισθησία» παρασύρονται άπό
έκείνους πού ή άναρχία είναι ό σκοπός
καί ή ίδια τους ΰπαρξι; Μιά άναθεώρησι
τής τακτικής αύτής είναι βέβαιο πώς θάκανε καλό σέ όλους καί κυρίως στή νεαρή
μας πολύτιμη Δημοκρατία. Ή έπαγρύπνησι όλων μας είναι άπαραίτητη. Τό
ίδιο καί ό έλεγχος. Ή ύπερβολή όμως
βλάπτει όχι μόνο τούς ύπερβάλλοντες
Πρέπει όμως νά είναι σέ κάθε περί
πτωσι όλοι βέβαιοι πώς οί πραγματικοί
Έ λληνες δημοκράτες έχουν καί τή δύνα
μη καί τήν θέλησι νά έλέγχουν, άλλα καί
νά προστατεύουν έκείνους στούς όποιους
ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή τήν τάξι και
τήν άσφάλεια τών πολιτών της καί τήν
προστασία τών δημοκρατικών θεσμών.
Καί αύτή τήν θέλησι τήν έχει αποδείξει
ή κυβέρνησι έμπρακτα σέ κάθε περίπτω
σι πού χρειάστηκε νά γίνη ό έλεγχος ή ή
προστασία τών Σωμάτων Ασφαλείας.
Προσπάθεια δύσκολη, άλλά πού έπιβάλ
λεται γιά τό καλό τοΰ τόπου μας καί πού
στήν ύλοποίησί της ή κυβέρνησι έχει
συμπαραστάτες στήν συντριπτική του
πλειοψηφία τόν λαό καί έμάς τούς έκπροσώπους του.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ κ. Γ . Ί Ό Τ Ω Ν Η

ΦΟΤΕΙΝΟΙΣΗΜΑΤΟΑΟΤΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ή συμβολή τους στήν κυκλοφορία
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος
2.
Τό σήμα στάσεως, είς οχήματα πλησιάζοντα έκ τών όπισθεν, τό όποιον δίδε
ται δι' έκτάσεως τής χειρός όριζοντίως,
πρός τήν πλευράν τής όδοΰ, τής όποιας
θέλει νά σταματήση τήν κίνησιν, μέ τήν
παλάμην βλέπουσαν έπίσης πρός τά
έμπρός.
Ιδιαιτέραν σημασίαν, διά τήν κυκλο
2.
Τό σήμα έκκινήσεως τών οχημάτων,
φορίαν, έχει τό κεφάλαιον αύτό. Καί τού
τό όποιον δίδεται δι' ένδεικτικής κινήτο, διότι ό τροχονόμος, έξακολουθ;;! νά
σεως τής χειρός του.
άποτελή σπουδαϊον παράγοντα εις τήν
Παράλληλα μέ τά βασικά αύτά σή
διεξαγωγήν τής κυκλοφορίας καί τάς
ματα, ό τροχονόμος κατά τήν ένάσκησιν
περαιτέρω έπιδράσεις της.
τών καθηκόντων του, είτε ώς ρυθμιστής
Κατ' άρχήν πρέπει νά ύπομνησθή,
κυκλοφορίας, είτε ώς περίπολος, συμότι ό τροχονόμος έχει δικαίωμα, όταν αί
φώνως πρός τόν ύπ' άριθ. 82 Κανονισμόν
άνάγκαι τής κυκλοφορίας τό έπιβάλλουν,
τού Σ ματος, χρησιμοποιεί, έν εϊδει σή
άφ' ένός, βάσει τού άρθρου 11 τού Κ.Ο.
ματος καί τήν ειδικήν συρίκτραν του.
Κ.. νά άξιοι στάσιν τών οχημάτων ή παάπευθύνων τά άκόλουθα σήματα:
ρέκκλισιν αύτών, άπό τήν άκολουθουμέ1. Έ ν παρατεταμένον σύριγμα, πού
νην κατεύθυνσιν ή έπιτάχυνσιν τής κινήσημαίνει στάσιν πεζών ή όχημάτων.
σεώς των, άφ' έτέρου, βάσει τού άρθρου
2. Δύο συρίγματα. πού σημαίνουν κί12, νά έπεμβαίνη εις τήν λειτουργούσαν
νησιν πεζών ή όχημάτων, καί
φωτεινήν σηματοδότησιν καί νά ρυθμίζη
3. Πλείονα συρίγματα, τών όποιων
διαφοροτρόπως τήν κυκλοφορίαν.
γίνεται χρήσις, είς έξαιρετικάς περιπτώ
Μετά τό δικαίωμα αύτό τού τροχονό
σεις, ώς είναι ή παρατήρησις τινός διά
μου. άπό τά ίδια άρθρα τού Κ.Ο.Κ., απορ
παράβασιν ή συγκέντρωσιν προσοχής
ρέει ή ύποχρέωσις τών όδηγών πόσης (ρύ
άφηρημένου πεζού.
σεως οχημάτων, ώς καί τών πεζών, όπως
Τά σήματα αύτά ό τροχονόμος, άπευσυμμορφώνται πρός τά άπευθυνόμενα,
θύνει καί όταν έπεμβαίνη είς τούς σημαπρός ρύθμισιν τής κυκλοφορίας, ύπό τοΰ
τοδότας, πρέπει δέ τά σήματα τών χειρών
τροχονόμου, σήματα,τά όποια κατισχύουν
του, νά είναι εύκρινή, σταθερά καί όμοιότών σημάτων τών σηματοδοτών, όταν ό
μορφα, πρός άποφυγήν παρερμηνείας των,
τροχονόμος έπεμβαίνη εις τούς σηματοάπό μέρους τών όδηγών καί πεζών καί
δότας καί ρυθμίζει διαφοροτρόπως τήν
δημιουργίας συγχύσεως.
κυκλοφορίαν.
Όφείλομεν όμως, νά παρατηρήσωμεν,
Ό Κ.Ο.Κ. εις τό άρθρον 11 μνημονεύ
ότι ή πλοκή τής κυκλοφορίας σήμερον,
ει τά σήματα τοΰ τροχονόμου, άτινα δια
είναι τοιαύτη, ώστε τά μνημονευόμενα
κρίνει είς τάς έξής τρεις γνωστός κατη
ύπό τού Κ.Ο.Κ. σήματα, δέν έξαντλοΰν
γορίας:
πλήρως τό κεφάλαιον, περί σημάτων.
I.
Τό σήμα στάσεως, είς οχήματα πλη- Παρήλθεν ή είδυλιακή έποχή. κατά
τήν όποιαν ό τροχονόμος μέ τάς γραφικάς
σιαζοντα έκ τών έμπροσθεν, τό όποιον
κινήσεις τών βραχιόνων του. έρρύθμιζε
δίδεται δι’ άνυψώσεως τής χειρός κατατήν κίνησιν τών όλιγαρίθμων. πρό αύτοΰ.
κορύφως, μέ τήν παλάμην βλέπουσαν
όχημάτων. Σήμερον, είς τά μεγάλα άστιπρός τά έμπρός.

Δ ' Πότε καί πώς πρέπει νά έ·
πεμβαίνη εις τούς σπματοδότας ό τροχονόμος
καί ποια προσόντα πρέ
πει νά διαδέτη.

κά κέντρα, ή κυκλοφορία, λόγω τής μεγά
λης πυκνότητάς της καί άνεπαρκείας τής
όδικής έπιφανείας, έχει καταστή νευρική
καί ευαίσθητος, άξιούσα άπό τόν τροχο
νόμον, άνάλογον συμπεριφοράν καί δή έν
ώρα αιχμής, όταν οί σηματοδόται δέν
άνταποκρίνωνται πλήρως εις τάς ταλαντευομένας απαιτήσεις της. Συνεπώς, δέν
δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν, ότι ό τροχο
νόμος, εις άπάσας τάς άντιμετωπιζομένας
κυκλοφοριακάς καταστάσεις, δύναται νά
δρά άποτελεσματικώς καί ρυθμίζη τήν
κυκλοφορίαν, περιοριζόμενος αύστηρώς
εις τά πλαίσια τών άνωτέρω σημάτων.
Ίν α καταστώμεν αντιληπτοί καί πει
στικοί, δέν έχομεν, παρά νά διαθέσωμεν.
άλληλοδιαδόχως. εις μίαν νευραλγικήν
διασταύρωσιν, έν ώρα αιχμής, δύο δια
φορετικούς, εις ψυχοσύνθεσιν καί νευρι
κήν κατάστασιν, τροχονόμους. Θά ίδω
μεν, ότι εις τόν εΰαίσθητον, τόν
νευρικόν τροχονόμον, πού δέν άρκεϊται
εις τά γνωστά, τά βασικά σήματα, τά
οχήματα κατά κανόνα, εύρίσκουν δρό
μον. καί όχι μόνον δέν συμφοροΟνται.
αλλά έξαφανίζονται. δύναταί τις νά εϊπη,
ώς διά μαγείας. Ό τροχονόμος αυτός,
θά έλεγέ τις, ότι διά τής ζωηρότητος, έξικνουμένης μέχρι νευρικότητος τών κινή
σεων, έτι δέ καί τής παρόμοιας έκφραστικότητός του. ηλεκτρίζει τούς οδηγούς,
έπιτυγχάνει ταχυτέραν έκκίνησιν καί
ροήν εις τάς οδούς καί οΰτω, διοχετεύει
καί προωθεί ταχέως τά οχήματα, προλαμβάνων τάς καθυστερήσεις καί συμφορή
σεις.

Τό αντίθετον θά παρατηρήσωμεν εις
τόν. διαφορετικής ψυχοσυνθέσεως καί
νευρικής καταστάσεως, έτερον συνάδελ
φόν του. "Οτι, ή έντονος συμπεριφορά τού
πρώτου τροχονόμου, παράλληλα πρός τά
τόσα εύεργετικά άποτελέσμρτα. ένέχει
καί κινδύνους ούδείς αντιλέγει.
Ενταύθα, πριν άναπτύξωμεν τάς περιπτώσεις καί τούς τρόπους έπεμβάσεως,
είς τούς φωτεινούς σηματοδότας, τού τρο
χονόμου. θεωρούμεν άναγκαΐον νά έπισημάνωμεν τήν σημαντικήν σημασίαν
καί έξέχουσαν άξίαν, πού έχουν διά τήν
κυκλοφορίαν καί τήν πρόληφιν συμφορήσεως τά σήματα έπιταχύνσεως ή έπιταχυντικά σήματα, όπως έφεξής θά άποκαλώμεν, τά όποια ό τροχονόμος κρίνεται έπιβεβλημένον νά άπευθύνη, όταν
ρυθμίζη τήν κυκλοφορίαν.
Τά έπιταχυντικά σήματα δέν είναι άλ
λα, παρά τά άπευθυνόμενα διά έπαναληπτικής κινήσεως τής χειρός τού τροχο
νόμου τοιαϋτα. ένισχυόμενα καί διά
τής λελογισμένης χρήσεως τής συρίκτρας
του. Εξασφαλίζουν ταχυτέραν όχηματικήν ροήν καί άποδίδουν εύνοϊκώτερα απο
τελέσματα. όταν είναι πολύ ζωηρά καί αλ
λεπάλληλα.
Προύπόθεσις τών έπιταχυντικών ση
μάτων, είναι ή ϋπαρξις απορροφητικής
ίκανότητος, τών οδών πρός τάς όποιας
κατευθύνονται τά οχήματα. Ύφισταμένη
καμπή ή όλισθηρότης τού οδοστρώματος
τών οδών, έπιβάλλουν προσεκτικήν χρήσιν τών σημάτων αύτών. Ό τροχονόμος,
οφείλει νά έχη πάντοτε κατά νοΰν τήν
άνωτέρω προϋπόθεσιν, διότι ή ανεξέ
λεγκτος χρήσις τών έπιταχυντικών σημά
των, αποβαίνει έπικίνδυνος. Πρέπει προ
ηγουμένως νά βεβαιοϋται, ότι ή όδός,
πρός ήν προύτίθεται νά κατευθύνη τά
οχήματα, είναι έλευθέρα καί κατόπιν νά
άπευθύνη τά σήματα αύτά.

Είς τάς πολυσυχνάστους διαβάσεις
πεζών, πού ένίοτε ή συνέχεια τής διελεύσεως πεζών, πραγματοποιείται ύπό έρυθρόν σήμα, εις βάρος τών όχημάτων, ό
παρευρισκόμενος τροχονόμος, οφείλει,
ύπό τήν έννοιαν τής έπιταχύνσεως, νά
προτρέπη τούς πεζούς, είς ταχεϊαν διέλευσιν, διά καταλλήλου φράσεως, ώς εί
ναι ή φράσις «συντομεύετε παρακαλώ»
κ.λ.π.
“Ας ίδωμεν λοιπόν, πότε καί πώς πρέ
πει νά έπεμβαίνη, είς τούς σηματοδότας,
ό τροχονόμος. 'Επεμβαίνει:
1.
"Οταν άντιλαμβάνεται, ότι είς τήν
διασταύρωσιν ή κυκλοφορία, λόγω τής
πυκνότητάς της, δυσχεραίνεται καί δέν
δύναται καθ' ολοκληρίαν νά ρυθμισθή, διά
τής φωτεινής σηματοδοτήσεως. Τούτο
καταφαίνεται άπό τήν συσσώρευσιν πολ
λών όχημάτων είς τά ρεύματα.
Είς τήν περίπτωσιν αύτήν, αναλαμβά
νει τήν ρύθμισιν κυκλοφορίας προσωπικώς, διά σημάτων τών χειρών του καί τής
χρήσεως τής συρίκτρας του.
Εάν δέν δύναται νά διακόψη τήν λειλειτουργίαν τών φωτεινών σηματοδοτών,
καί κατά κανόνα δέν δύναται, ρυθμίζει
τήν κυκλοφορίαν, σύμφωνα μέ τάς δεικνυομένας, ύπό τών σηματοδοτών, ένδείξεις,
άπευθύνων έντός τού πρασίνου χρόνου,
ίίν ένδείκνυνται. καί έπιταχυντικά σή
ματα. 'Εάν όμως, έπιβάλλεται διάφορος
ρύθμισις τής κυκλοφορίας, πρός πρόληψιν ή καταστολήν κυκλοφοριακής άνωμαλίας ή συμφορήσεως, τότε άναγκαστικώς παραβιάζει τάς ένδείξεις τών σημα
τοδοτών.
Ή παραβίασις τών ένδείξεων ση
ματοδοτών, ποικίλλει είς χρόνον καί
έκτασιν, άναλόγως τών παρουσιαζομένων καταστάσεων. Μερικές φορές, περιοριζομένη ή παραβίασις, είς έπιμήκυνσιν
τού δεικνυομένου, ύπό τών σηματοδοτών.
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8-10% ή κακή κατάστασις των οδών καί κατά 6-8% ή κακή λειτουργία τού οχή
ματος.
'Από τούς οδηγούς τή «μερίδα τοϋ λέοντος» έχουν οί νέοι από 15-35 έτών.
Κάτι άκόμα, πού συνετέλεσε στήν αΰξησι των τροχαίων καί άς μή φανή τούτο
παράδοξο, είναι οί έθνικοί αύτοκινητόδρομοι οί όποιοι, έκτος τοϋ ότι άποτελοϋν
πειρασμό γιά μεγάλη ταχύτητα, άποκοιμίζουν τούς οδηγούς μέ άποτέλεσμα τά
75 % περίπου των σοβαρών άτυχημάτων νά γίνωνται στούς δρόμους αύτούς.
Άντιθέτως στήν 'Αθήνα, όπου κυκλοφορούν καί τά περισσότερα οχήματα,
τά τροχαία δέν ξεπερνούν τό 13 %.
Σ' όλα τά πιο πάνω, πρέπει νά προστεθούν καί τά δίκυκλα, πού έχουν γίνει
πραγματική πληγή γιά τήν κυκλοφορία, όπως καί ή κακή μηχανική κατάσταση
τών αύτοκινήτων.
Γιά τήν πρώτη περίπτωσι, τό ιδιαιτέρως έπιβαρυντικό στοιχείο είναι, ότι τά
δίκυκλα οδηγούνται συνήθως άπό νεαρούς, τών όποιων πολλές φορές ή άσυδοσία
έγγίζει τά όρια τής προκλητικότητος καί άπέναντι τής κοινωνίας, άλλά καί άπέναντι αύτής τής ίδιας τής πολιτείας.
Τά δίκυκλα, έκτος τού ότι άποτελοϋν παγίδες άτυχημάτων, μέ τούς έκκωφαντικούς θορύβους των διαταράσσουν, ιδίως στις πόλεις, τήν ήσυχία τών κα
τοίκων.
Ό σ ο γιά τόν μηχανικό έλεγχο τών οχημάτων αύτός στήν ουσία είναι άνύπαρκτος.
Είναι γνωστό, ότι ή Ελλάδα έχει στήν κυριολεξία «πήξει» άπό κάθε λογής
συνεργεία αύτοκινήτων, τά όποια όμως συντηρούνται καί διε^ύνονται τά πε
ρισσότερα, τουλάχιστον, άπό άνθρώπους, πού κάθε άλλο παρά σχέσι έχουν μέ
τό αύτοκίνητο. 'Από τή μία ήμέρα στήν άλλη ό χθεσινός «μικρός» τού συνεργείου
άνοίγει δικό του «μαγαζί», μέ άποκλειστικό έφόδιο τήν ικανότητα νά «λύνη» καί
νά «δένη» μερικά άπό τά έξαρτήματα τού οχήματος. Πολλά άτυχήματα γίνονται
μετά τήν έξοδο τού αυτοκινήτου άπό τό συνεργείο καί τόν «γενικό έλεγχό» του.
Ά πό όσα προαναφέρθησαν μπορούν εύκολα νά συναχθοΰν συμπεράσματα
καί νά ληφθοϋν τά άπαραίτητα μέτρα.
"Ενα άπό αύτά, ίσως τό σπουδαιότερο, είναι ή καθιέρωσι ειδικού βιβλίου
γιά κάθε οδηγό, στό όποιο θά άναγράφωνται όλες οί παραβάσεις του καί ή έν
συνεχεία έπιβολή αύστηροτάτων ποινών, μέχρι καί τής οριστικής άφαιρέσεως
τού διπλώματος. Ά λλά καί ή διά νομοθετικής ρυθμίσεως καθιέρωσις άνωτάτου
ορίου ταχύτητος στούς έθνικούς δρόμους, καί ή παραπομπή τών παραβατών στό
αύτόφωρο, θά συντελέση χωρίς άμφιβολία, στήν κατακόρυφο μείωση τών δυ
στυχημάτων.
Τέλος, πρέπει νά καθιερωθή ή ζώνη άσφαλείας, ό περιορισμός τών δικύκλων
μόνον σέ όσους άποδεδειγμένως τά χρησιμοποιούν γιά έπαγγελματικούς λόγους
καί ή ποινική δίωξις τού μηχανικού, έφ'όσον βεβαίως άποδεικνύεται ύπαιτιότητά
του, γιά τήν μηχανική βλάβη τοϋ αύτοκινήτου.
"Ολα αύτά, πού θά συνδυάζωνται μέ τήν συνεχή καί άγρυπνο παρακολούθησι
τής κυκλοφορίας, ή όποια σήμερα γίνεται μέ σχολαστικό τρόπο άπό τις Ύ πηρεσίες τής Τροχαίας, τής Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής, θά μειώσουν άσφαλώς, τό τόσο πολύτιμο Ελληνικό αίμα, πού ποτίζει άσταμάτητα τήν πυρακτωμέ
νη καί πάντα διψασμένη άσφαλτο.
'

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’Αστυνόμος Β'

πρασίνου χρόνου, έπί τινα δευτερόλεπτα,
έπιφέρει πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα, εάν
συνοδεύηται μέ έπιταχυντικά σήματα
τού τροχονόμου καί τήν χρήσιν τής συρίκτρας του.
'Αναλαβών τήν ρύθμισιν τής κυκλοφο
ρίας ό τροχονόμος πρέπει νά συγκέντρω
ση τήν προσοχήν του εις τά έξής:
α. Τό σημεϊον. είς τό όποιον είναι άναγκαίον νά ϊσταται καί ρυθμίζη τήν κυ
κλοφορίαν. Ή θέσις τού τροχονόμου άπό
τήν όποιαν θά ρυθμίζη τήν κυκλοφορίαν,
έχει ΐδιαιατέραν σημασίαν. Έ κ τών προτέρων δέν δύναται νά όρισθή παγίως καί
σχετίζεται μέ τό είδος τής διασταυρώσεως καί τάς έπικρατούσας συνθήκας.
Εσφαλμένη πάντως έπιλογή θέσεως, όδηγεί είς συγκρούσεις, παρεξηγήσεις καί
ατυχήματα άκόμη. Έ να σημεϊον τής οδού
θεωρείται ώς ιδανική θέσις τού τροχο
νόμου όταν:
1) Είναι θεατός ό τροχονόμος, παρά
τών όδηγών καί πεζών, όλων τών άποληγουσών, είς τήν διασταύρωσιν οδών.
2) Δύναται νά βλέπη ό τροχονόμος
πρός όλας τάς κατευθύνσεις.
3) Δύναται νά παραμένη χωρίς νά
έμποδίζη τήν κυκλοφορίαν καί άλλάζη
θέσιν.
4) Δύναται νά παρακολουθή καί έλέγχη τάς στροφάς τών οχημάτων.
5) Δύναται νά παρακολουθή καί διευθύνη τήν κίνησιν πεζών.
6) Δύναται νά είναι άσφαλής καί μή
διατρέχη κίνδυνον έκ τής διελεύσεως τών
οχημάτων.
Ώ ς κατάλληλον, συνήθως, σημεϊον.
έπιλέγεται τό κέντρον ή μία γωνία τής
διασταυρώσεως. τό κέντρον τού στομίου
μιας όδοΰ, ή νησίς ασφαλείας κ.λπ.
β. Τήν παντί σθένει διατήρησιν τής
διασταυρώσεως έλευθέρας. Ούδέν όχη
μα έπιτρέπεται νά είσέλθη είς τήν διασταύρωσιν, αν δέν δύναται νά συνέ
χιση τήν πορείαν καί έξέλθη ταύτης.
Απόρροια τούτου είναι, ότι πάντοτε ό
τροχονόμος, πρέπει νά παρακολουθή τάς
έξόδους τής διασταυρώσεως καί προσανα
τολίζεται άναλόγως.
γ. Είς ποια ρεύματα καί έπί πόσον χρό
νον, πρέπει νά παραχωρή οήμα κινήσεως.
Τούτο έξαρτάται άπό τήν πυκνότητα
τών οχημάτων εις τά ρεύματα, τήν όχηματικήν καί άπορροφητικήν ικανότητα
τών οδών, πρός τάς όποιας κατευθύνονται, τάς έπικρατούσας συνθήκας είς γειτο
νικός διασταυρώσεις, τήν πυκνότητα καί
κίνησιν πεζών κ.λπ.
δ. Τήν έναρμόνισιν τής κυκλοφορίας
τής διασταυρώσεώς του, μέ τήν κυκλο
φορίαν τών παρακειμένων διασταυρώ
σεων.
ε. Τήν παρακολούθησιν καί τόν έλεγ
χον τών στροφών, καί ιδία τών άριστερών. καί τήν άπαγόρευσιν αύτών, όταν
άποτελούν έμπόδια είς τήν κυκλοφορίαν.
στ. Τήν προστασίαν καί διευκόλυνσιν
τών πεζών καί άπαγόρευσιν άντικανονικής κινήσεώς των.
ζ. Τήν άπαγόρευσιν παρανόμων στά
σεων καί σταθμεύσεων είς τήν διασταύρωσιν ή έγγύς αύτής, ώς καί τών παραβά
σεων κινήσεως ώς είναι οί έλιγμοί. ή
άντικανονική άλλαγή λωρίδος κ.λπ.
η. Τήν πρόβλεψιν γιά άσφαλή καί
ταχεϊαν διέλευσιν οχημάτων άμέσου άνάγκης.
0. Τήν στάσιν τών οχημάτων πρό τών

364

διαβάσεων πεζών ή τής καθέτου λευκής
γραμμής τού οδοστρώματος.
ι. Τήν έκτροπήν τών όχηματικών ρευ
μάτων, όταν, αί όδοί πρός τάς όποιας κατευθύνονται, είναι συμφορημέναι καί τό
συμφέρον τής κυκλοφορίας έπιβάλλει.
ια. Τήν, κατά προτεραιότητα, διευκόλυνσιν ένός ρεύματος, όταν έκ τής
συσσωρεύσεως τών οχημάτων άπειλεϊται
άπόφραξις παρακειμένης διασταυρώσεως.
ιβ. Τόν συντονισμόν ένεργειών του. μέ
τάς ένεργείας άλλων συναδέλφων του
τής αύτής ή άλλης διασταυρώσεως. καί
ένημέρωσιν τής Υ πηρεσίας του, είς τάς
σοβαράς περιπτώσεις.
Εις περίπτωσιν, καθ' ήν διατίθενται
δύο τροχονόμοι είς μίαν διασταύρωσιν,
οπωσδήποτε ό είς έκ τών δύο, ό άνώτερος
ή άρχαιότερος, δέον νά έχη τό πρόσταγμα
καί ό άλλος νά συμμορφούται πρός τάς
ύποδείξεις του. ώστε νά έξασφαλίζειαι
άπόλυτος συγχρονισμός σημάτων καί
ένεργειών.
Εδώ έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν ιδιαι
τέρως δύο τινά: Ά φ ' ένός τήν άνάγκην
προσεκτικής έκτιμήσεως. τής παρουσιάζομένης έκάστοτε καταστάσεως καί τής
άρμοζούσης έπεμβάσεως τού τροχονόμου,
καί άφ' έτέρου τήν άνάγκην άσκήσεως.
πρός πρόληψιν ατυχημάτων, έξαιρετικής
έπιβλέψεως καί προσοχής, καθ' όν χρό
νον παραβιάζει τούς φωτεινούς σηματοΙΤροϋπόθεση τών έπιταχεντικών σημάτων,
δότας. Εάν ό τροχονόμος δέν άντιληφθή
καλώς, τί είναι εκείνο πού δημιουργεί είναι ή ιΊπαρξη απορροφητικής ικανότητας
άνωμαλίαν. είς τήν διασταύρωσιν καί τί τών όόών πρός τάς όποιας χατενθένονται
χρειάζεται διά τήν έξουδετέρωσίν του. τά οχήματα. Ύφιαταμένη καμπή ή όλι ή έπέμβασίς του άποβαίνει άκαρπος καί σθτ/ρότης τον όόοστρώματος τών όόών,
έπαυξάνει ενίοτε τάς συγχύσεις καί τούς έπιβάλλονν προσεκτικήν χρήσιν τών ση
μάτων αετών. Ό τροχονόμος, οφείλει νά
κινδύνους.
'Εάν πρό τής παραβιάσεως τών σημα έχη πάντοτε κατά νουν τούτο, όιότι ή
τοδοτών, δέν πεισθή. ότι οί οδηγοί καί ανεξέλεγκτος χρήσις τών έπιταχνντικών
πεζοί, οΐτινες βλέποντας τό πράσινον σημάτων, αποβαίνει έπικίνόννος.
σήμα, έπιχειροΰν βιαστικοί τήν διέλευσίν των, δέν άντελήφθησαν τήν πρόθεσίν
του αύτήν. αί πιθανότητες άτυχήματος
ραν αποσυμφόρηση· Μία άστοχος ένέραύξάνουν.
γειά του δύναται νά περιπλέξη ή διαιώνι
Ό ταν ή κυκλοφορία έπανέλθη είς τά
ση τήν άνωμαλίαν.
φυσιολογικά της έπίπεδα. ό τροχονόμος
Είς τινας περιπτώσεις, ό τροχονόμος
άπόσχει τής έπεμβυσεακ. καί ϊσταται είς
έπιτυγχάνει τήν λύσιν τής συμφορήσεως.
κατάλληλον σημεϊον ή κινείται είς μι αν κατορθώση καί διακρίνη τά αύτοκίνηκρόν άκτϊνα, πρός έπίβλεωιν τής κυκλο
τα «κλειδιά» τής άποσυμφορήσεως.
φορίας καί δίωξιν τών παραβάσεων, έπιΆπομάκρυνσις τού τροχονόμου δέν
διώκων πάντοτε, όπως τά. πρός έλεγχον,
έπιτρέπεται. παρά μόνον ή μικρά είς
οχήματα άκινητοποιή καί έλέγχη. είς
χρόνον καί άπόστασιν τοιαύτη, έφ" όσον
σημεία μή έμποδίζοντα τήν κυκλοφορίαν.
κρίνεται έπιβεβλημένη, πρός διευκόλυν
2.
Ό τα ν άντιλαμβάνεται καί εύρί- σ η τής κυκλοφορίας, χωρίς νά δυσχερανθή ή κυκλοφορία είς τήν διασταύρωσιν,
σκεται πρό συμφορημένης πλήρως διαείς ήν διετέθη.
σταυρώσεως. Πρωταρχική ένέργεια τού
Κατά τ' άλλα ένεργεί ώς είς τήν προτροχονόμου είναι, νά προσπαθήση νά
ηγουμένην περίπτωσιν.
άπελευθερώση τό κέντρον τής διασταυ3.
Ό τα ν αντιλαμβάνεται είς ένα όχηρώσεως. άπαγορεύων τήν κίνησιν οχη
ματικόν ρεύμα, αϋξησιν πυκνότητος καί
μάτων πρός αύτό, άφού παραλλήλως άναάναμονών οχημάτων, αύξανομένων διαρ
φέρη σχετικώς είς τήν Υπηρεσίαν του
κώς, καί μή άπορροφουμένων είς έκάκαί συντονίση τάς προσπάθειας, μέ άλ
στην πρασίνην φάσιν τού σηματοδότου.
λους συναδέλφους του, διατεθέντας είς
Τό φαινόμενου αύτό. πρέπει νά παραγειτονικός διασταυρώσεις ή οδούς.
τηρηθή είς πολλάς φάσεις ϊνα δικαιολοΕύθύς ώς παρατηρήσει έναρξιν άπογηθή ή έπέμβασίς τού τροχονόμου. Διό
συμφορήσεως, άναλαμβάνει τήν ρύθμισιν
τι αί μικράς έκτάοεως άναμοναί. πού έμδιά τών χειρών του. παραβ'άζων τούς σηφανίζονται συχνάκις, είς ώρισμένας φά
ματοδότας. άποφασίζει είς ποια οχήματα
σεις, έξαλείφονται μόναι άνευ έπεμβάδέον νά δώση προτεραιότητα, σταθμίζων
σεώς του.
τάς έπικρατούσας συνθήκας κυκλοφορίας
Συνεπώς μόνον, όταν αί άναμοναί είναι
τής διασταυρώσεως καί συσχετίζων αύτάς.
ασυνήθεις, βαίνουν διαρκώς αύξανόμέ τάς τοιαύτας τών γειτονικών διασταυ
μεναι ή άποκτοΰν ποιάν τινα μονιμότητα,
ρώσεων.
πρέπει νά προκαλοΰν τήν έπέμβασίν του.
Οπωσδήποτε προτεραιότητα, οφεί
Καί έν προκειμένη) ό τροχονόμος, δέον
λει νά δίδη είς τά οχήματα, τών όποιων
νά άπευθύνη τά έπιταχυντικά σήματα.
ή κίνησις, θά συντελέση είς τήν ταχυτέ-

κρατή πυκνή κυκλοφορία καί τά οδοστρώ
ματα είναι κατειλημμένα πλήρως, μ ή
έπιδεχόμενα διείσδυσιν ούδενός άφικνουμένου, έκ τών υστέρων, οχήματος.
7. Ό ταν άντιλαμβάνεται βλάβην τών
φωτεινών σηματοδοτών. Ή άνάληψις ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, ύπό τού τροχο
νόμου. έν προκειμένω πρέπει νά συνεχισθή μέχρις άποκαταστάσεως τής βλάβης
καί κανονικής έπαναλειτουργίας τών
σηματοδοτών. Ενίοτε, δέον νά συνεχί
ζεται καί μετά τήν έπαναλειτουργίαν
τών σηματοδοτών, έως ότου έπανέλθη ή
κυκλοφορία εις τήν φυσιολογικήν της
ροήν.
Ό σ ο ν άφορά εις τάς λοιπάς ένεργείας
του, πράττει ώς εις τάς προμνησθείσας
περιπτώσεις, άνάλογα μέ τήν βλάβην, τήν
σοβαρότητα τής διαοταυρώσεως καί τήν
πυκνότητα τής κυκλοφορίας, μή παραλείπων νά γνωστοποιήση. άν άπαιτεΐται. τήν
έπελθοΰσαν βλάβην εις τήν άρμοδίαν
Υπηρεσ ίαν.
8. Ό τα ν άπαγορεύεται ή είσοδος οχη
μάτων εϊς τινας οδούς. Η άπαγόρευσις
αϋτη έπιβάλλεται. κατόπιν αποκλεισμού
τής κυκλοφορίας εις οδούς ή τμήματα αυ
τών. λόγω ηύξημένης έμπορικής κινήσεως, διελεύσεως πομπών καί ύψηλών
προσώπων, συγκεντρώσεως άτόμων. έπισυμβάντων σοβαρών άτυχημάτων κ.λπ.
μα. ώστε τά οχήματα τών καθέτων ρευ
Φυσική συνέπεια τής άπαγορεύσεως
μάτων νά κινηθούν άπρόσκοπτα.
αύτής. είναι ή ύπερφόρτωοις τών γειτνιαΑν χρειασθή, αυξάνει τήν ταχύτητα
ζουσών οδών, ή όποια (ορισμένες φορές,
ροής τών κινούμενων ρευμάτων, διά έπιοδηγεί εις συμφορήσεις. Ό τροχονόμος,
ταχυνπκών σημάτων. Κατόπιν άναζητεϊ,
άνάλογα μέ τήν πραγματικήν κατάστασιν
έντοπίζει καί έξουδετερώνει τυχόν αίτια,
ένεργεί ώς άνωτέρω.
μή προωθήσεως τών οχημάτων τοΰ ρεύ
Σοβαρωτάτη δυσχέρεια άντιμετωπίματος. τοΰ όποιου συνεκράτησε τά οχή ζει, όταν ώρισμένοι οδηγοί, αίτοΰνται
ματα. δυνάμενος. έφ’ όσον ύφίσταται
έπιμόνως άπό αυτόν πληροφορίας, περί
δυνατότης. νά διοχετεύση αυτά καί εις
τοΰ λόγου τής άπαγορεύσεως συνήθως
άλλην οδόν
ή άξιοΰν, παρά τήν άπαγόρευσιν, νά
5.
Ό ταν άντιλαμβάνεται, ότι εις μίανείοέλθουν εις τήν οδόν χωρίς νά έχουν
Γειτονικήν διασταύρωσιν. προκαλείται
δικαίωμα έπικαλούμενοι πολλάκις άναάνωμαλία ή συμφόρησις. έξ οχημάτων
ληθή γεγονότα.
κατευθυνομένων πρός τήν διασταύρωσιν
Ό τροχονόμος, έν προκειμένη) άντατου. άλλά μή άπορροφουμένων άρκούντως
πεξέρχεται ικανοποιητικά εις τά καθήκατά τάς πρασίνους φάσεις καί άποφρακοντά του. μόνον όταν είναι λιγόλογος.
ζόντων τήν διασταύρωσιν έκ τής όποιας
αυστηρός καί άποφασιστικός. Έάν οί
προέρχονται.
οδηγοί άντιληφθοΰν τό άντίθετον, ούτος
Τοΰτο συμβαίνει συνήθως, όταν ή μία
δέν θά δυνηθή νά φέρη εις αίσιον πέρας
διασταύρωσις, εύρίσκεται εις μικράν άπότήν Υπηρεσίαν του.
στασιν άπό τήν άλλην. Καί έδώ ό τροχο
Θά κλείσωμεν τό θέμα, άφοΰ παραθένόμος, έπεμβαίνει κατά τάς πρασίνους
σωμι.ν τά προσόντα, πού πρέπει νά δια
φάσεις, άπευθύνων έπιταχυντικά σήματα,
θέτη ό τροχονόμος. Ϊνα άνταποκρίνεται
πάντοτε έντός τών ορίων τών φάσεων αύπλήρως εις τά καθήκο.ντά του.
τών, μέχρις ότου άποκατασταθή ή ανω
Τά προσόντα αυτά είναι :
μαλία.
I.
Τό άνάστημα. ή παράστασις καί ή
α ιτα ρ μ ιτή τιος έ ν τ ό ς τοΰ χ ρ ό ν ο ι τω ν π ρ α 
Εις τοιαύτας διασταυρώσεις, μεγάλην
έμφάνισις. Οπωσδήποτε τά προσόντα
σ ί ν ω ν φ ά σ ε ω ν τω ν σ η μ α τ ο δ ο τ ώ ν , μ έ χ ρ ι;
άξίαν έχει ώς γνωστόν, τά έκκινοΰντα άπό
ό τ ο υ ά ν τ ι λ η φ θ ή , ό τ ι τό π υ κ ν ό ν σ χ η μ α τ ι
τήν μίαν διασταύρωσιν οχήματα, νά ευ ο.ύτά, άσκούν έπι βολήν καί δέον νά συν
τρέχουν καί άποτελοΰν τά κριτήρια τής
κ ό ν ρ εΰ μ α α ρ α ίω σ ε , ε π α ν ή λ θ ε ε ις τά
ρίσκουν. εις τήν άλλην διασταύρωσιν.
έπιλογής του καί τήν άπμρχήν τής καταλκ α ν ο ν ικ ά π λ α ίσ ι α καί αί ά ν α μ ο ν α ί έ ξ η άνοικτόν τό ρεύμα, ΐνα συνεχίζουν, άνευ
λ ε ίφ θ η σ α ν .
ληλότητός του. Ό τροχονόμος ϊνα τυγχάδιακοπής, τήν πορείαν των. διό ό συγχρο
νη θεατός, εις τάς οδούς, άπό οδηγούς καί
4.
"Ο ταν ά ν τ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι, ό τ ι τά ο χ ή νισμός,μεταξύ καί τών τροχονόμων.ρυθμιπεζούς καί έμπνέη σεβασμόν καί έμπιμ α τ α έ ν ό ς ή ; ε ρ ισ σ ο τ έ ρ ω ν σ χ η μ α τ ικ ώ ν
ζόντων τυχόν, διά τών χειρών των. τήν
στοσύνην. εις τό κοινόν, πρέπει νά είναι
ρ ε υ μ ά τ ω ν , κ ιν ο ύ μ ε ν α κ α ν ο ν ικ ώ ς . έ ν τ ό ς
κυκλοφορίαν, εις τάς διασταυρώσεις αύυψηλός, εΰσταλής καί άψογος εις τήν
τοΰ π ρ α σ ίν ο υ χ ρ ό ν ο υ , θά ά κ ιν η τ ο π ο ιη τάς. είναι άπαραίτητος.
υπηρεσιακήν έμφάνισιν. Έ ν τώ προσώπη)
θ ο ΰ ν ε ις τ ή ν δ ια σ τ α ύ ρ ω σ ιν καί θά ά π ο ύ. Ό ταν άντιλαμβάνεται κίνησιν οχη
κ λ ε ί σ ο υ ν τ ή ν κ ί ν η σ ι ν τώ ν κ α θ έτ ω ν ρ ε υ 
του, καθρεπτίζεται τό Σώμα, εις τό όποιον
μάτων. άμέσου άνάγκης ή έπισήμων προ
υπηρετεί καί άκόμη ή πολιτιστική στάθμη
μ ά τ ω ν , έ ν ε κ α α δ υ ν α μ ία ς ά π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ω ς
σώπων Καί εις τήν παροΰσαν περίπτωτής χώρας.
τώ ν ο δ ώ ν π ρ ό ς τάς ό π ο ια ς κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι.
σιν. ό τροχονόμος δέον νά έπεμβαίνη εις
Ύ π ο χ ρ έ ω σ ις
τ ο ΰ τ ρ ο χ ο ν ό μ ο υ , ε ις
τήν φαπεινήν σηματοδότησιν καί νά
2 Ή έπαγγελματική κατάρτισις. Αϋτη
τ ή ν π ε ρ ίπ τ ω σ ιν α ύ τ ή ν . ε ίν α ι νά έ π έ μ β η
πράττη παν δυνατόν, πρός άσφαλή, ταάποκτάται μέν εις τάς οικείας σχολάς,
έ γ κ α ίρ ω ς καί δ ιά σ η μ ά τ ω ν τ ο υ , ν ά ά κ ιχείαν καί. κατά προτεραιότητα, διέλευσεμινάρια κ.λπ., άλλά είναι άναγκαϊον νά
ν η τ ο π ο ι ή σ η - σ υ γ κ ρ ά τ η σ η τά ο χ ή μ α τ α ,
σιν τών οχημάτων αυτών.
συμπληροΰται διά τής συνεχούς μελέτης
π ρ ό τοΰ σ η μ α το δ ό το υ , μ ο λ ο ν ό τ ι ό σ η μ α Μεγάλη δυσκολία όμως, πρός τοΰτο
τοΰ Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας καί
• ο δ ό τ η ς δ ε ικ ν ύ ε ι δ ι' α υ τά π ρ ά σ ιν ο ν σ ή 
ύφίσταται, όταν εις τήν διασταύρωσιν έπιτών σχετικών, μέ τήν κυκλοφορίαν, νομι-
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χαίων άτυχημάτων.
κών διατάξεων ώς καί διαταγών. Ό καλός
4. Ή νοημοσύνη καί ή εύθυκρισία.
τροχονόμος καί μόνος οφείλει, νά προσΧρειάζεται νά είναι νοήμων, νά έχη
παθή καί έπιδιώκει, βελτίωσιν καί συμτήν ικανότητα τού κατανοείν καλώς καί
πλήροχτιν τών έπαγγελματικών του ικανο
νά άντιλαμβάνεται καί κρίνη όρθώς. πά
τήτων, συνδυάζων τήν συνεχή μελέτην
σαν παρουσιαζομένην κατάστασιν. Νά έκαί γνώσιν τών καθηκόντων του μέ τήν,
πινοή μεθόδους δράσεως καί έφαρμογής,
έν τή πράξει, άποκτωμένην, σύν τή προκατά περίπτωσιν, τών ίσχυουσών διατά
όδω τοΟ χρόνου πείραν.
3.
Η έργατικότης, ή δραστηριότης ξεων. Ή καταπληκτική διάδοσις τού αύτοκινήτου, κατέστησε τήν κυκλοφορίαν
καί ή παρατηρητικότης.
πολύπλευρον καί ό τροχονόμος Λ ον νά
Πρέπει νά είναι φίλεργος, φιλόπονος,
προσανατολίζεται άναλόγως.
δραστήριος καί παρατηρητικός. Νά έρ5. Ή τιμιότης, ή ειλικρίνεια καί ή άγάζεται μετ' άφοσιώσεως, πρός έκπλήρωμεροληψία.
σιν τής άποστολής του. Νά παρακολουΠεραιτέρω πρέπει νά κοσμήται μέ τάς
θή καί έπισημαίνη τούς έπικινδύνους ή
άρετάς τού χρηστού ήθους, τής ειλικρί
καταζητουμένους οδηγούς καί νά άντινειας καί τής άμεροληψίας. Αί άρεταί αύλαμβάνεται έγκαίρως, ότιδήποτε συμβαί
ταί, είναι ώσαύτως άπαραίτητοι, διά τήν
νει γύρω του. Νά ένεργή δραστηρίως καί
έπιτυχή έκβασιν τού έργου του. Ή θέκαμμία παράβασις, γενομένη άντιληπτή,
σις τού τροχονόμου, εις τό δίκαιον καί
δέν έπιτρέπεται νά μένη άπαρατήρητος.
άντικειμενικόν. νά είναι ή άρμόζουσα καί
Τούτο άπαιτεϊται νά γίνη πίστις καί συ
άνυπόκριτος, ούδέποτε δέ νά έπηρεάζηνήθεια εις κάθε τροχονόμον. Ό λ α ι αί πα
ται άπό κίνητρα συμπάθειας ή άντιπαραβάσεις νά έλέγχωνται καί άναλόγως
θείας.
τής βαρύτητος ή έπικινδυνότητος έκά6. Η πειθαρχία καί ή εύσυνειδησία.
στης, νά άσκώνται τά νόμιμα. Ά ν δέν έΟ σεβασμός τών άνωτέρων καί ή εύσυλέγχωνται, παρέχεται εύλόγως ή έντύπωνείδητος καί πρόθυμος, άνευ μεμψιμοισις εις τούς παραβάτας ή ότι ό τροχονό
ρίας καί δυσανασχετίσεως, έκτέλεσις
μος έχει άγνοιαν τών καθηκόντων του ή
τών έντολών. περί τών καθηκόντων του,
ότι παίζει διακοσμητικόν ρόλον εις τάς
άποτελούν στοιχεία πού συμβάλλουν εις
όδούς. Εις τό σημεΐον αύτό, δέον νά άποτήν όλοκλήρωσιν τής σωστής προσωπιδίδεται μεγάλη σημασία. Δέν είναι νοη
κότητος τού τροχονόμου.
τόν, πρό τού τροχονόμου, νά διαπράττω7. Ή εύγένεια καί ή άξιοπρέπεια.
νται πλεϊσται παραβάσεις, ένίοτε σοβαΉ προσηνής καί άξιοπρεπής συμπερι
ραί καί έπικίνδυνοι καί αύτός νά παραμέφορά, παράλληλα μέ τήν άκαταδεξίαν
νη άδιάφορος, άσυγκίνητος. Ή άδιαφοκαί τήν καλώς έννοουμένην ύπερηφάνειρία του συντελεί εις τήν περιπλοκήν τής
αν, συγκαταλέγονται έπίσης μεταξύ τών
κυκλοφορίας καί τήν αϋξησιν τών τρο
Πρίν άπό λίγο καιρό, μία οικο
γένεια μέ 5 παιδιά διαλύθηκε, άφοϋ
θρηνεί τήν μητέρα των πού πέθανε άπό ήλεκτροπληξία σιδερώνο
ντας. 'Αλλά καί πόσα άλλα θύμα
τα δέν παρουσιάζονται καθημερι
νά.
Τι είναι όμως ή ήλεκτροπλη
ξία ;
Είναι ή άντίδρασις πού παρου
σιάζει τό σώμα τού άνθρώπου όταν
έλθη σ’ έπαφή μέ ήλεκτρικό ρεύμα.
Τώρα πού τό ήλεκτρικό ρεύμα
έφθασε καί στά πιό μακρυνά χω
ριά καί ή χρήσις τών ήλεκτρικών
συσκευών έχει διαδοθή τόσο πολύ,
ή ήλεκτροπληξία συμβαίνει άρκετά συχνά καί στις άγροτικές περ.φέρειες.
"Οταν έλθωμε σ’ έπαφή μέ γυ
μνό ήλεκτρικό καλώδιο, τότε τό
ήλεκτρικό ρεύμα διοχετεύεται στό
σώμα μας καί άνάλογα μέ τή διάρ
κεια τής έπαφής καί τήν έντασι τού
ρεύματος είναι καί τά συμπτώμα
τα. Αύτά είναι :
1 —Έγκαυμα τοπικό στό μέρος
τής έπαφής μέ τό γυμνό καλώδιο.
2 — Τοπικοί ή καθολικοί σπα
σμοί τών μυών. Ό σπασμός στά
δάκτυλα τού χεριού κάνει καμμιά
φορά τόν ήλεκτρόπληκτο νά κρα
τά γερά τό καλώδιο πού ήλθε σ'
έπαφή.
3 —’Ασφυξία, είτε άπό παράλυσιν τού άναπνευστικοΰ κέντρου,
είτε άπό σπασμό τών μυών τού θώρακος.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΕΠΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

4 — Βλάβη τής καρδιάς λόγω
σπασμού.
5 — Διάφορα κτυπήματα ή τραύ
ματα στό σώμα, άπό πέσιμο κατά
τό τίναγμα τού ήλεκτροπλήκτου
άπό τό ρεύμα.
"Ας δούμε λοιπόν τί θά κάνωμε
γιά νά βοηθήσωμε έναν ήλεκτρό
πληκτο.
—’Απαραίτητο είναι νά κρατήσωμε ψυχραιμία καί νά ένεργήσωμε γρήγορα.
— Τό πρώτο πού έπι βάλλεται
είναι νά διακόψωμε τήν έπαφή τού
ήλεκτροπλήκτου μέ τό ήλεκτρικό
ρεύμα, άφοΰ κλείσωμε προηγου
μένως τό γενικό διακόπτη, άν ξέ
ρουμε πού βρίσκεται ή άπομακρύνοντας τό καλώδιο άπό τήν πρίζα
μέ ένα στεγνό ξύλο. Έ τσι διακόπτομε τήν έπαφή τού ήλεκτρικοΰ
ρεύματος μέ τόν άνθρωπο.
Στήν περίπτωση αύτή προσέχο
με νά μήν άκουμπήσωμε τόν ήλε-

προσόντων τού τροχονόμου. Πρός πάντας, άκόμη καί εις τούς παραβάτας, νά
συμπεριφέρηται άψόγως καί τάς ύπηρεσίας του νά παρέχη μετά προθυμίας. Ή
καλή συμπεριφορά γοητεύει καί τιθα
σεύει. Αφοπλίζει καί κατευνάζει τά
έξαλλα καί έξηγριωμένα άκόμη πνεύμα
τα. Ό χαιρετισμός του, πρός έκεϊνον τόν
όποιον άπευθύνεται ή τόν άπευθυνόμενον
πρός αύτόν, καί ή χρήσις τού πληθυντι
κού άριθμοΰ, εις πάντας άνεξαιρέτως, τόν
τιμά καί έξυψώνει, εις τήν άγάπην καί
έκτίμησιν τού κοινού καί ύποβοηθεϊ σπουδαίως τό έργον του.
8. Η προορατικότης καί ή συγκέντρωσις. Ό καλός τροχονόμος, πρέπει νά εί
ναι προβλεπτικός καί εις τόν νοΰν συγ
κεντρωμένος κατά τήν ένάσκησιν τών
καθηκόντων του. Τήν προσοχήν του,
διαρκώς νά έχη προσηλωμένην εις τήν
κυκλοφορίαν, νά προβλέπη τήν δημιουρ
γίαν κυκλοφοριακής άνωμαλίας ή συνθη
κών άτυχήματος καί νά ένεργή ή έπεμβαίνη έγκαίρως πρός έξουδετέρωσιν τών
αιτίων καί πρόληψιν τών έπαχθών κατα
στάσεων. Νά μή συζητή άσκόπως καί περισπάται ή προσοχή του εις ξένα, πρός
τά καθήκοντά του, πράγματα.
9. Η ψυχραιμία καί ή αύτοκυριαρχία.
Τέλος, πάσαν ένέργειάν του, ύπό οίασδήποτε δύσκολους καταστάσεις καί συμπε
ριφοράς, πρέπει νά διακρίνη ψυχραιμία
καί αύτοκυριαρχία. Ό τροχονόμος, άπαιτεϊται νά είναι κυρίαρχος τού έαυτοΰ του,
ήρεμος καί άνεκτικός, μέχρις ένός έπιτρεπτού όρίου. Τοιουτοτρόπως μόνον θά
φέρη εις αίσιον πέρας τήν άποστολήν του.
κτρόπληκτο καί νά πατάμε σέ ξύλο
ή λάστιχο έως ότου τό βγάλουμε
άπό τή πρίζα.
— Διαπιστώνομε τις βλάβες πού
έπαθε καί άνάλογα τού προσφέρομε τις πρώτες βοήθειες.
—"Αν είναι έγκαυμα ή σπάσιμο
κάνομε τήν κατάλληλη έπίδεσι καί
τόν μεταφέρομε στό Νοσοκομείο
μέ τόν πιό άνετο τρόπο ή φωνάζου
με τόν γιατρό.
—"Αν είναι άναίσθητος, τότε
δέν τόν μετακινούμε, άλλά άρχίζομε άμέσως τεχνητή άναπνοή έπί
3 καί περισσότερες ώρες, άν χρειασθή.
— Νά μή άπογοητευθοΰμε καί
νά τόν άφήσωμε άβοήθητο, άν μάς
φαίνεται πώς έπαυσε νά ζή γιατί,
στήν ήλεκτροπληξία, μπορεί νά
σταματήση ή άναπνοή καί ό σφυ
γμός, άλλά ή ζωή νά διατηρήται
άκόμη.
— Πολύ συχνά μέ τήν ύπομονή
καί τήν ταχύτητα πού ένεργοΰμε,
ξαναφέρνομε στήν ζωή τόν ήλε
κτρόπληκτο. Είναι όμως πολύ κα
λύτερα νά μή πάθωμε ήλεκτροπλη
ξία.
]. Μήν άγγίζετε τό θύμα ή τό κα
λώδιο.
2. 'Αποσυνδέσατε τό ρεύμα άν
μπορήτε.
3. Χρησιμοποιείστε στεγνό ξύλο
ή στεγνό σκοινί γιά νά άπομακρύνετε τό καλώδιο.
4. Κάντε τεχνητή άναπνοή, άν
μπορείτε.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕ ΛΠΠΡΠΔ
Α Τ Α τό 1870 ότε οι Γαλλικοί στρατοί συνετρίΧώρα, όπου κάθε δώρον ουρανός καί γή προχέει,
βοντο καί Αγεριόχως ο νικητής έκράτει υπό την "Όπου έλ.αβεν ή Μούσα πρωτούμνητον ναόν
σιδηράν πτέρναν του άσπαίρουσαν την Γαλλίαν, ή τα- "Έλληνες, διδάξατέ μας πώς ό βάρβαρος εκπνέει,
πείνωσις τής ενγενούς εκείνης χώρας έξήγειρεν αίσθη
Πώς οί μάρτυρες εις σχήμα επανέρχονται θειον.
μα Ακράτητου συμπάθειας από πολλούς λ.αούς τής
*
Ευρώπης, από παντού όέ συνέρρευσαν φάλαγγες εθε
Μαχηταί, ονς ώνειρεύθην παιδιόθεν νύκτας τόσας,
λοντών πόσης έθνικότητος, έτοιμων νά προκινδυνενΧαίρε, Βότσαρη, Κανάρη, μάρτυρες ηρωικοί!
οιοαι καί ν' άπυθάνονν μαχόμενοι υπέρ τής ελευθερίας
Εις τά δπλα αυτά τον τύπον Ανευρίσκω τής χειρός σας...
κατά τούς νεώτερους χρόνους. Εις την ενγενή αυτήν
Μέ τά τέκνα της τά στέλλει προς ημάς ή 'Αττική.
άμιλλαν δέν νπελείφθη ή "Ελλάς καί πολ.υάριθμοι έθε*
λονταί πλήρεις αισθημάτων αγνών καί ενθουσιασμού
κατέλιπον οι μεν την ευζωίαν, οι όέ τάς σπουδάς, αλΈλθετε Από τά μέρη τού φωτός καί τού σαπφείρου,
λ.οι όέ καί αυτές τού στρατού τάς τάξεις, ίνα προσφέΌθεν έλαβον τό φιος των αι Απιοτεραι Ακταί.
ρωσι την συνδρομήν τού βραχιονός των εις τούς άγωΚαί Από Βανδάλων σκότη σιδσε, φάιλ.αγξ τού "Ομήρου.
νιζομενους τον Ιερόν υπέρ πατοίόος αγώνα. ΟΙ φιλόΤον πολιτισμού τήν δάδα ήν μάς έδωκες π ο τέ.!
τιμοι αυτοί νέοι, που πολλοί έξ αυτών, έφερον την γρα
*
φικήν τών ήμετέρων ευζωνικήν στολήν, Αποβιβασθέν'Εάν πέσητε, πάς λάθος μαυσωλείου σας θά ήναι
τες εις Μασσαλίαν έγένοντο δεκτοί μέ απερίγραπτοι1
Εις τι7)ν έργων σας τήν μνήμην πάς λ.αός θά γρήγορή.
ενθουσιασμόν. 'Η Γαλλία δλη συνεκινήθη γιά την συμ
Κ ' εις τάς τάξεις, άν ή Σπάρτη σάς καλ.έσονν κ' αί
πάθειαν καί την μεγαθυμίαν τού "Ελληνικού λαού, τον
Άθήναι.
όποιον είχε καταδιώξει κατά τά τελευταία έτη ή ψιλόΗ Γαλλία θ’ Απαντήση — 'Εδώ έπεσαν νεκροί!
τουρκος πολιτική.
*
Τό γενικόν αυτό αίσθημα διερμήνευσε ό ποιητής
Λύω
έθν'
υπέρ
τού
κόσμου
ενγενή λαβόντα κλ.ήρον.
Δέ Ααπράό σέ στροφές υψηλές, όπου διοφ αίνεται μέν
τό άλγος τής φιλοπάτριόος ψυχής τον γιά τις συμφορές ' Αδελφά εις ευνομίαν κ’ εις Αγάπην μητρικήν,
ΙΙλ.έκονν στέμματα τήν κόνιν νά τιμήσουν τιον μαρ
τής πατρίδας τον καί εκφράζει τον ενθουσιασμέ)!' καί
τύρων,
τήν ευγνωμοσύνην τον γιά τό γενναίου διάβημα τών
Από δάφντμ’ τού Φαλήρου, Από δρϋν γαλατικήν.
υιών τής "Ελλάδος. "Ο ποιητής αυτός, ό άγαπήσας
*
θερμά τήν "Ελλάδα έγραφε τό κάτωθι ποίημα, τό όποιον
είχε μεταφράσει εις τήν "Ελληνικήν ό ποιητής μας Α 
Καί σείς μάρτυρες γενήτε! Σείς οί θείοι πρόγονοί τιον.
ριστοτέλης Βαλ.αωρίτης καί ό Γεώργιος IΙαράσχος.
Στρέψατ' έκ τού Παρθενώνας Αθλοθέται συμπαθείς.
Ίου Παράσχου ήταν περισσότερον επιτυχής καί τήν
Και διδάακαλ.οι καί μύοται ιδεών Ατελεύτητων,
δημοσιεύομε)’.
Χαιρετάτε τούς υιούς σας... ειν’ ε’ικών σας Αι/.ηθής.
*
ΟΙ Ε Λ Α Μ Ν Ε Σ ΕΘ ΕΑΟ Ν ΤΑI Κ Α Ι Η Γ Α Λ Λ ΙΑ
'Από σάς, υιοί τού ύψους τών μουσών καί τών τροπαίων,
Ιτε, παίδες τών "Ελλήνων, ηλεκτρίσατε σεις μόνοι
Διεδέχθησαν τέχς πάλαι τής "Ελλάδος άρετάς"
Έπιλήομονας καηδίας καί Λ α ο ύ ς χωρίς τιμήν.
Τοϊς έπλάσατε τό σιομα ιος τό ήθος των ώραϊον,
Μέ ψυχρόν ο κόσμος βλέμμα τάς θυσίας μας πληρώνει,
Καί τούς στέ/.λ.ετε, πατέρες, ενός 'Έθνους λυτρωτάς.
Κ ’ εις τήν πρώτην σείς μαζή μας Αποθνήσκετε γραμ
*
μήν.
Ελληνες! εΐν ' ή φωνή μου έκ τιον θρήνων ραγισμένη,
*
Κι εξηγούν κακίας τά χείλ.η τής καρδίας τον παλμόν,
’Εκ τής μνήμης σας ό χρόνος τήν Γαλλίαν δέν μακρύνει,
Χελιδών τού Σηκουάνα, στέλΧ ή Μούσα μου θλιμμένη
'Ενώ πάντες τήν χλευάζουν ή τήν λησμονούν σκληρά.
ΙΙρός τού 'Αλφειού τούς κύκνους Ασθενή χαιρετισμόν.
Αι' αυτήν επιφωνεϊτε μόνοι σείς· «Ευγνωμοσύνη!»
*
Καί πλειότερον νψούαθε. ταπεινοϋντες τά πτερά.
'"Αλλ'έκεί προς τούς αιθέρας,εις τήν αίγλην τού Απείρου,
*
Ανωθεν τής γής, ήν πόδες λ.αοκτόνοι βεβηλ.οϋν,
Ω, ευλογητοί νά εΐσθε! Πρόσελθε φυλή γενναία,
Εις τά ϋψη τά γλυφέντα έκ τής σμίλης τού "Ομήρου,
Τής ’Ελευθερίας σπεϋσε, μονομάχος ακουστή.
Δύω θίασοι μαρτύρων "ιεροί φωτοβολούν.
*
Διά σάς, τούς Αετούς της κλ.ίν' ή εϋανόρος σημαία.
Τέκνα τού Θεμιστοκλέους τών Θερμοπυλών βλαστοί.
Εΐν’ έκεί Βαιγιάρ, Πουρέννος, Άχιλλ.εύς ώκύπους
*
φθΑίνων,
ΕΙνε Πλάτων, Λαμαρτϊνος καί Φειδίας έν τ αυτιά,
"Υπερήφανοι τά δάση καί τάς πόλεις μας περάτε
Καί τήν χειρα τού Αισχύλου ο Κορνήλιος λαμβάνων
"Ως Ακτές εν μέοω τόσων τής Γαλλίας συμφορών,
Τον άσπάζεται δακρυει κ' έκφωνεϊ... «Ευχαριστώ!»
Καί μέ δάφνην, ήτις μόνον εις τήν χώρα σας γεννάται,
1Ζέσατε, εις 1Ιερσοκτύνον οδηγούντές μας χορόν.
Έδημοσιεύθη εις τήν «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» τοΟ IR81
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ΕίΝνμος κόβμος

ψ άχνετε νά β ρ ή τε τ ί πράγμα είμαι. 'Ε 
Μ ΑΤΑΙΑ
γώ λοιπόν θά σας τό πώ άμέσως. Δ έν ε ίμ α ι

Τον Θέμον Ποταιηάνον

ΣχΜ. Φ. Λ Η Μ Η ΤΡ ΙΑ Λ Η
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ο ύ τε πέτρα, κι ας δείχνω, ο ύ τε ορυκτόν, ο ύ τε σ α 
πούνι τού π ερασμένου αίώνος. Ε ίμαι λουκούμι, γ ν ή 
σ ιο λο υ κ ο ύ μ ι συριανό. Β γήκα άπό τό κα λύτερ ο
έρ γο σ τά σ ιο λο υ κο υ μιώ ν τής Σ ύρ ου κ ' ήμ ο υ να κ ό κ 
κινο μ ια φ ορά σάν τρ ια ν τά φ υ λλο κ ι ά φ ρ ά το κα ί λ α 
χ τα ρ ισ τό κ ’ έμοσ χομύριζα μ έσ α σ το κουτί, καθώ ς
τα ξίδευα άπό τή Σ ύρο σ το ν Π ειραιά. Α κ ο ύ σ τε όμως
νά δή τε πώς έφ τα σ α σ το σ η μ είο πού μ έ βλέπετε, νά
μ ή μ έ γνωρίζη πιά κανείς κα ί νά μ ή μ έ κ α τα δ έχ ετα ι
ο ύ τε ποντικός.
Μ έσ α σ τό κ ο υ τί ή μ α σ τε είκ ο σ ι σ ύντροφ οι, ά 
σπροι κ α ί κόκκινοι. Α λλος έμ ύ ρ ιζε τρια ντά φ υλλο,
άλλος έμύρ ιζε μ α σ τίχ α κι άλλος έμύρ ιζε φ υσ τίκι.
Ενας Κ εφ α λλο νίτη ς μπακάλης μά ς α γόρ ασε όλους
μαζί, όλο τό κουτί, κ ’ έτα ξιδέψ α με σ τή ν Κεφαλλονιά.
— “Εφερα κα ί λο υ κ ο ύ μ ια συριανά, είπε σ τή ν πε
λ α τεία του ό μπακάλης μ ό λ ις έφ τά σ α μ ε σ το ν τόπο.
Ω ρ α ία , έκ τα κ τα λουκούμια.
— Θά τά π ροτιμήσουμε, είπ ε ή πελατεία.
Μ άς έπ ροτίμησ αν όμως άπό τήν άνάποδη. Τρεις
μήνες μ είν α μ ε σ τό ρ ά φ ι χω ρίς νά κ ιν η θ ο ύ μ ε κ α θ ό 
λου. ’Ή μ α σ τε όπως είχ α μ ε έρθη. "Α, είν α ι πολύ ά σ χ η 
μ ο νά ε ίσ α ι ώ ραίος κ α ί νά μ ή ν έχης πέρασι. Τί νά
γίνη όμω ς; Ή τύχη κυβ ερ νάει κ α ί τά λ ο υ κ ο ύ μ ια όπως
κ α ί τούς άνθρώπους.
Μ ιά μ έρ α έπί τέλους τό κ ο υ τί άνοιξε. Τρία δ ά 
χ τυ λ α χ ο ν τρ ά κ α ί λέρ ικα μ π ήκα νε μ έ σ α κ α ί μά ς π α 
σπάτεψαν. Ή τα ν ε τά δ ά χ τυ λα το ύ μπακάλη. Τά δ ά 
χ τυ λα άνοιξαν πολλές φορές κ α ί ξσ να κλείσ α νε σάν
τσιμπίδες. 0 μπακάλης έπήρε π έντε άπό μ ά ς κα ί μά ς
έβαλε σ ’ ένα π ιατέλλο γιά νά φ α ιν ώ μ α σ τε καλύτερα.
Έ π ειτα πήρε έναν άλλο σ ύ ν τρ ο φ ο άπό τό κ ο υ τί κ α ί
τον έμπούκωσε. Μ είν α μ ε σ τό π ιατέλλο ά ρ κετό ν κ α ι
ρό, μ ά κανείς δέν μά ς έπρόσεχε. Σ τεκ ό μ α σ τε ά κ ίν ή 
τα όπως μ έσ α σ τό κουτί. Γ ιά μ έρες ο ύ τε άνθρωπος
ο ύ τε ποντικός μά ς έπλησίασε.
Ένα πρωί άκού σ α μ ε τό μπ ακάλη πού έλεγε σε
μ ιά κοπέλλα:
— Μ ωρέ, μ ά τό Θεό, ε ίσ α ι λ ο υ κ ο ύ μ ι!
’Ή τα νε ή εύ τυχ έσ τερ η μ έρ α τής ζωής μας. Κ α τα 
λ α β α ίν ετε; Τήν έσ τό λιζε μ έ τό ό νομά μας. Ε κ είν η
τήν ή μ έρ α ένας άπό τούς σ υ ντρ ό φ ο υ ς μ ο υ έφ υγε
κα ί δέν ξα να γύρ ισ ε πιά. Τον έπ ρόσφ ερε ό μπ ακάλης
σ τή ν κοπέλλα.
— Έ, πώς σού φ α ίν ετα ι; τή ρ ώ τη σ ε καθώ ς έκείνη
τραγάνιζε τό λ ο υ κο ύ μ ι
— Καλό ε ίν α ι είπε αύτή, μ ά κ ο μ μ ά τι στεγνό.
’Α μέσ ω ς ό μπ ακάλης κα τέβ α σ ε τήν τιμ ή μας.
Α κριβώ ς έκείνη τήν ήμέρ α π ουλήθηκα κ ’ έγώ.
Έ ίρθε, πρός τό μεσ η μέρ ι, ένας γηραλέος κύριος
μ έ β ελά δα κ ’ έζή τη σ ε λουκούμια. Ο μπ ακάλης τού
π αρουσίασε τό πιατάκι. 0 γέρ ο -κύ ρ ιος μας έπιθεώ ρη σ ε μ έ τό μά τι, έσκυψ ε κ α ί μ ά ς έμύρ ισ ε κ ’ έπειτα
έπήρε έμέ κα ί δύο άλλους σ υ ν τρ ό φ ο υ ς κα ί μά ς έδω κε σ τό ν μπακάλη νά μά ς τυ λίξη σ τό χαρτί.
— Π α λιοτσ ιγκο ύνη, σ π α γγο ρ α μένε! έψ ιθύ ρισ ε
αύτός καθώ ς μά ς έδίπλωνε. Μ έ τρ ία λο υ κ ο ύ μ ια
πολεμάς νά κάμης τή γιορ τή σ ο υ !
Δ ιπ λω μένα κ α ί τά τρ ία τρα β ήξα με γιά τό σπίτι

τού κυρ ίου μ έ τή βελάδα. Μ ό λ ις έφ τά σ α μ ε εκεί, μ α ς
έβ γα λε άπό τό χ α ρ τί κα ί μ α ς έτοπ οθέτησ ε μ έσ α σ έ
μ ια γυάλινη φ ρουτιέρα, άπάνω α τό μπουφέ. "Επει
τα έπήρε τό χ α ρ τί κα ί τό τίνα ξε κα λ ά -κα λ ά μ έσ α σ τή
φ ρ ο υ τιέρ α για νά πέση όλη ή ζάχαρι πού είχ ε κ ο λ 
λήσει. Σ έ λίγο ό κύριος μ έ τή β ελά δ α σ τρ ώ θηκε στό
τραπέζι νά φάη μ έ κάπ οιον άλλον, λίγο νεώτερον,
που τού έμοια ζε σ τά μ ο ύ τρ α κα ί σ τό ντύσιμο, φ α ι
νόντουσ αν άδέλφια. ’Εμείς άπό ψηλά κο ιτά ζα με τό
γεύμα τους.
Σ ερ β ιρ ισ τή κα νε μο νά χ ο ι τους. Ό γεροντότερος
έφ ερ ε μ ισ ό καρβέλι ψωμί κ ’ ένα μα σ τρ α π ά νερό κι ό
νεώ τερος μ ιά π ιατέλλα μ έ λάχανα. Σ αν τά ε ίδ ε ό ά λ 
λος έβαλε τις φ ω νές:
— 'Α κρ ιβ ά λάχανα ά γό ρ α σ ες! Θά κ α τα σ τρ α 
φ ούμε!
— Δ έν υπήρχαν φ θη νό τερ α σ ’ όλην τήν άγορά,
Γ ερασψ άκη, άπ άντησε ό άλλος δικαιολογούμενος.
Από τά ίδ ια ψ ώ νισε κι ό Γιωργάκης.
Ό Γερασιμάκης σάν άκουσε τ ’ άνομα το ύ Γιω ργάκη έπ είσθηκε κα ί ήσύχασε. Ά ρ χ ισ α ν νά τρώνε.
Μ ά τό φ α ί πήγαινε κά το υ μ έ δυσκολία. Δ έν ήτα ν άπ’
α ύ τά πού άνοίγουν τήν όρεξι. Τότε ό Γερασιμάκης
έκαμε ένα μ ο ρ φ α σ μ ό σάν έκεϊνο ν πού κάνει κανείς,
ό τα ν παίρνη μ ιά μ εγά λη άπόφασι.
— φ έ ρ ε τή σ α ρ δ έλ λα ! είπ ε σ το ν άλλο.
Ό άλλος άνοιξε τό σ υ ρ τά ρ ι το ύ τραπεζιού κ ’
έβ γα λε ένα πιάτο πήλινο μ έ μ ιά σ αρ δέλλα μέσα. "Ητανε μ ιά σαρδέλλα σ υφ οριασμένη, ζουληγμένη, σάν
νά τήν είχ ε π ατήσει κανείς κα ί τσιμπ ημένη σ άν νά
τήν είχ α ν φ άει τά μηρμύγκ/α. Ό Γερα σιμά κης έκοψε
μ ιά μπ ο υκιά ψωμί, τό άκούμπ ησε κα λά -κα λά σ τή
σαρδέλλα, όσο νά πάρη μ υ ρ ο υ δ ιά κα ί ο υ σ ία κ ’έπειτα τό μπούκωσε, β ά ζοντα ς άπό πάνω μ ιά θεόρατη
π ηρουνιά λάχανα. Τό ίδ ιο κι ό άλλος. Ή ό ρ εξι τους
άνοιγε. Σ έ πέντε λεπ τά είχα νε κα τεβ ά σ ει όλην τήν
π ια τέλλα μ έ τά χόρτα. "Επειτα ξα ναφ ύλαξαν τή
σ αρ δέλλα κ ’ έμάζεψ αν τό τραπεζομάνδηλο, τιν ά 
ζοντας τά ψ ίχουλα σ ’ ένα μ εγά λο ταψί.
— φ ύ λ α ξε τις ψωμόψιχες για τό τ σ ά ι! διέτα ξε
ό Γερασιμάκης.
Τό β ρ ά δ υ τούς είδ α νά ξαναμπ αίνουν σ τή ν τρ α 
π εζαρία όπόνου πού σουρούπωνε. φ ο ρ ο ύ σ α ν π αν
τα λό νια άσπρα. Μ ά σάν τούς κο ίτα ξα καλύτερα, είδ α
πώς δέ φ ορ ού σ α ν κα θό λο υ πανταλόνια. "Η τα νε μ έ
τό σώβρακο. Κ ' έμεινα ν έ τσ ι ως τό τέλος χωρίς ν’
άνάψ ουν φως. Τήν άλλη μέρ α έμαθα τό γιατί, άπό
τό κουτσομπ ολιό κάποιω ν πού ήρ θα ν νά τούς β ιζιτά ρ ο υ ν : "Εβγαζαν τό β ρ ά δ υ τά π ανταλόνια τους για

νά μ ή τά χ α λ ά ν ε ! Είπανε κ ι ά λλα εις β ά ρο ς τους ο ί
έπισκέπτες κ ’ έπ ειτα είπ ανε χ ρ ό νια πολλά σ τό Γερασιμάκιη πού γιόρταζε, πήραν τά δυο λο υ κ ο ύ μ ια κ
έφυγαν. ’Εγώ έμεινα τελ ευ τα ίο μ έ σ α σ τή φρουτιέρα.
Σ έ λίγ ο όμως ή λ θ ε κ έμένα ή ώρα μου. Ο Γ ερ α σ ι
μά κης μ έ φ ίλεψ ε σ τό Γιω ργόκη πούρθε έν τώ μ ετα ξύ
νά τού πι7 κ ι α υτό ς τά χ ρ ό νια πολλά. Ά π ό τή σ τιγμ ή
έκείνη άρχίζουν τά β ά σ α νά μου.
Π ερίμενα πώς ό Γιω ργάκης θ ’ ά νοιγε τό σ τό μ α
του κ α ί θά μ έ κατάπινε. Λ ο υ κ ο ύ μ ι ήμ ο υ ν έπί τέλους
κ α ί δέν ή τα ν μ εγ ά λη ή φ ιλο δ ο ξία πού είχα νά γλυ κά 
νω έναν άνθρωπο. Γ ελά σ τη κα όμως. Ό Γιω ργάκης
μ ’ έπήρε μ έ προσοχή, μ ’ έτύ λιξε σ ’ ένα κ ο μ μ ά τι χ α ρ τί
κ α ί μ ’ έρριξε μ έσ α σ τή β α θ ειά τσέπη τού σ ο υ ρ το ύ κο υ του. Ά π ό έκεί, σάν έφ τα σ ε σ τό σ π ίτι του. μ ’
έβγαλε κα ί μ ’ έφ ύλα ξε μ έ σ α σ τό κομμό του. "Εμεινα
έ κ ε ί μ έσ α όλ ον τον χειμώ να, πλάι σ ’ ένα σω ρό μ ικ ρ ο 
π ράγματα πού έμύρ ιζαν άπό τή 'μ ο ύ χ λα κα ί τήν κ λ ε ι
σ ούρα. "Επειτα άπό κάμποσους μήνες ξαναβγήκα.
"Η τα νε πια άνοιξις. Έ ξω ώ ργίαζε τό φως, λα λο ϋσ α ν
τά π ουλιά κ α ί χτυ π ού σ α ν ο ί καμπάνες. Μ ιά γριούλα
ψ ιθ ύρ ιζε:
— Β ο ή θ εια ή χ ά ρ ι σου, Ά ί Γιώ ργη μ ο υ !...
— Π ώ ς: άναρω τήθηκα. Είναι σ ήμερα τ ’ Ά ι
Γ ιω ρ γ ιο ϋ ; Γι αυτό λοιπ όν β γήκα άπ τό κ ο μ μ ό :
Δ έν έπ ρόφθασα νά τελειώ σω τις σκέψ εις μ ο υ
κα ί είδ α τή γριούλα νά μ έ παίρνη, νά μ έ τοπ οθετή
σ ’ ένα δίσκο π λάι σ ’ ένα π οτήρι νερό κα ί να πηγαίνη
νά μ έ τρα τά ρ η σέ κάπ οιον πού μ ιλ ο ύ σ ε σ τή ν τραπ ε
ζαρία μ έ τό Γιωργάκη.
— Χ ρ όνια πολλά λοιπόν, είπε έκείνος, σ η κ ώ ν ο ν 
τας τό π οτήρι μ έ τό νερό.
’Α να γνώ ρ ισ α τή φω νή τού... Γ ερ α σ ιμ ά κ η !..
Μ έ α ναγνώ ρισ ε κ ’ έκείνος... Κάναμε κ α ί ο ί δυο
κ ά τι μ ο ύ τρ α !... "Ομως ό Γερασιμάκης δέν είπ ε τ ί
ποτα, άλλά μ ’ έτύ λιξε σ ’ ένα κ ο μ μ ά τι χ α ρ τί κ α ί μ ’
έπήρε μ α ζ ί του. Έ π ειτα άπό έξι μ ή ν ες τή ν ήμέρα
τού Ά γ ιο υ Γερασίμου, μ έ ξα να τρ α τά ρ ησ ε σ τό Γιω ργάκη, ό όποιος μ έ έπ έστρεψ ε πάλι τόν ’Απρίλη, τήν
ήμέρ α του ά γιου Γεωργίου... Α υ τή ή δο υλειά γίνετα ι
τώ ρα τέσ σ ερ α χρόνια. Ταξιδεύω άπό τού Γιω ργάκη
σ το ϋ Γ ερ α σ ψ ά κη κα ί πάλι πίσω. Ξεχειμω νιάζω
σ το ύ ενός κα ί ξεκαλοκαιρεύω σ το ύ ά λ λ ο υ ! Τό ριζικό
μ ο υ δέν η τα ν ε νά φαγωθώ , άλλά νά γίνω πέτρα, άσβέστης, πουρί. "Αν ύπάρχη κανένας π ονετικός ά νθ ρ ω 
πος άς έρθη νά μ έ πάρη νά μ έ ρ ίξη σ τή θάλασσα.
Μ π ο ρ ε ί νά γελα σ τή κα μ μ ιά π εινασμένη σ φ υ ρ ίδ α
νά μ έ καταπ ιή καθώ ς θά βουλιάζω . 'Α μφ ιβ ά λλω
όμως πολύ άν θά μπ ορέση να μ έ χωνέψη.

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φ έ ρ ετ α ι είς γνώσιν τών ά ναγνω σ τώ ν μ α ς , δτι μέ τό τεύ χ ο ς 488-489 τών « Α σ τυ ν ο 
μικών Χρονικών» συνεπληρώθη ό τό μ ο ς Κ Λ ' τού έ τ ο υ ς 1976. "Οσοι επιθυμούν νά
προβούν είς τήν βιβλιοδεσίαν, μπορούν νά άπευβύνωνται είς τό έπί τής όδοϋ ΣΙνα
44, τπλ. 3617 466 β ιβ λιο δ ετείο ν Φαίδ. Ψάλλη, μ ετ ά τού όποιου έχει συμφωνηθή παρ'
ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών δρχ. 130. Η βιβλιοδεσία γ ίν ε τ α ι π α ν ό δετο ς μέ
χρυσοτυπίαν.
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Κάτω: Είχών 1. « Ό θάνατος τον Ά δάμ», λεπτομέρεια
άπό τό «θρύλο τοϋ Στανροϋ» τοΰ Piero della Fran
cesca. Ό τρόπος πού έβλεπε ό Piero γεωμετρι
κός και φωτεινός, είχε πιά εντελώς διαμορφωθή
τον καιρό που ζωγράφισε αυτές τις τοιχογρα
φίες. ' Η τελειότητα τών σχημάτων φανερώ
νει την άπλοχωριά, τό φως καί τό χρώμα
της πραγματικότητας. Δεξιά: Ρικών 6.
«Παιδεία τοϋ'Έρωτα» τον Corregio
(Ε θνική Πινακοθήκη Λονδίνο.) Ή
επίδραση τον Leonardo — τό άβρό
κιάρο-σκονρο τής ατμόσφαιρας—
μετριάζει τό άκαμπτο πλάσιμο
και την κλασική αυστηρότητα
πού ό Corregio είχε μάθει
άπό τόν Mantegna.

Μ WMMMM WMM Μ ΜΜ1
Γιά τούς καλλιτέχνες τής 'Αναγεννήσεως, ή δουλειά τους
δέν ήταν πιά μια άνώνυμη ύπηρεσία πού πρόσφεραν στο Θεό,
άλλα ένας έντελώς προσωπικός ύμνος γιά τήν ομορφιά.
Στο άρθρο πού άκολουθεϊ, ό συγγραφέας κ. Charles Wentinck, ιστορικός τής τέχνης, περιγράφει πως οϊ άνθρωποι
έκεϊνοι άντικαθρέφτιζαν τό πνεύμα τής έποχής.
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Αριστερά: Είκών 7. κ'Π Πτώση τον Άνθρωπον»
τον Τισιανον. (Πράδο, Μαδρίτη). Τα μεγάλα
θέματα τής ιστορίας, τής θρησκείας καί
τής μνθολογίας περιβάλλονται από μια
ατμόσφαιρα τραγικής απελπισίας. Κά
τω: Είκών 5. « Ό Βάκχος» τον Leo
nardo da Vinci. (Λούβρο, Παρίσι).
Ό Ρονμπενς είπε για τον Leo
nardo: ιι'Έδωσε σέ κάθε αντικεί
μενο την πιο ταιριαστή καί ζων
τανή όψη καί εξύψωσε τό μεγα
λείο σέ βαθμό πού γίνεται θεϊ» _
κό».

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ σάν κίνηση άρ
χισε από τούς καλλιτέχνες καί
τούς διανοουμένους της 'Ιταλίας,
πού άπελευθερώθηκαν ήθικά καί αισθη
τικά άπό τά δεσμά της χριστιανικής άντιλήψεως γιά τή ζωή. ΓΓ αύτούς ή τέχνη
δέν ήταν πιά μιά άνώνυμη ύπηρεσία πού
πρόσφεραν στό Θεό καί στήν Ε κ κλη 
σία άλλά ένας έντελώς προσωπικός ύμνος
γιά τήν όμορφιά- έτσι, γιά πρώτη φορά
στήν "Ιστορία, άποκτοϋσε σημασία τό
πρόσωπο καί ή ζωή τού καλλιτέχνη.
Γιά πολύν καιρό είχε κυριαρχήσει
στήν 'Ιταλία ή βυζαντινή έπίδραση. Αύτή ή μορφή τέχνης, μέ τήν αύστηρή έπισημότητα, άλλά καί μέ τήν άβρότητά της,

Η

κυριαρχούσε άκόμα στά έργα τού Cimabue, στό τέλος τού Που καί στήν άρχή
τού 14ου αιώνα. Ό πω ς στά μωσαϊκά καί
στις μικρογραφίες, ό «κάμπος» ήταν
χρυσωμένος. Τά πρόσωπα δέν είχαν άτομικότητα καί τά σχήματα ήταν σχεδόν έντελώς άφηρημένα: είναι δύσκολο νά πιστέψη κανείς ότι ύπήρχαν ζωντανά σώ
ματα κάτω άπό τις ώραίες πτυχές τών
φορεμάτων- τά χέρια στις εικόνες τής
Παναγίας έμοιαζαν σκαλισμένα στό έλεφαντόδοντο. ’Αλλά ένώ ζοΰσε άκόμα ό
Cimabue, ό Giotto (περ. 1266- 1337) είχε
άρχίσει νά άπελευθερώνει τήν ιταλική
ζωγραφική άπό τή Βυζαντινή έπίδραση.
Στήριζε τή δουλειά του στήν άμεση παρα

τήρηση τής ζωής, καί οί μορφές του, πλα
σμένες πάνω στό πρότυπο τών Φλωρεν
τινών άστών, κινούνται καί στρέφονται
μέ φυσικότητα. Οί κατατομές διαφέρουν
μεταξύ τους- κάθε πρόσωπο έχει δική
του άτομικότητα. Τό έπίκεντρο τής ’Ανα
γεννήσεως ήταν ή Φλωρεντία. Φυσικά, ή
ζωγραφική δέν άπελευθερώθηκε έντελώς άπό τή γοτθική έπίδραση μέσα σέ μιά
στιγμή- βαθμιαία άναπτύχθηκε μιά νέα
άντίληψη τής όμορφιάς. Τά σώματα πή
ραν τό φυσικό τους σχήμα καί άπόκτησαν πλαστικότητα. Ό Masaccio (1401 1428) τούς έδακτε όγκο καί ύπόσταση.
Τά πρόσωπα μελετήθηκαν ιδιαίτερα, καί
σέ όρισμένες περιπτώσεις φανέρωσαν τις
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πιό σκοτεινές έγνοιες τής ψυχής: ή ανέλ
πιδη έκφραση τής Εϋας στην «Εκδίωξη
τού Άδάμ καί τής Εϋας από τόν Παρά
δεισο» (Είκ. 2) τοΟ Masaccio μένει αξέ
χαστη.
Στήν άρχή τού 15ου αίώνα, τό πορτραίτο έγινε τής μόδας. Σημαντικά πρό
σωπα πόζαραν μπροστά σέ ζωγράφους
καί σέ γλύπτες — ένας μεγάλος αριθμός
άπό προσωπικότητες μέ ιδιαίτερη ατο
μικότητα άποτυπώθηκαν σέ ξυλόγλυπτα.
Δέν άλλαξε μόνο τό παρουσιαστικό τού
άνθρώπου, άλλά καί ό χαρακτήρας του·
τά μάτια πού χαμήλωναν μέ ταπεινοσύνη
καί υποταγή άντικαταστάθηκαν μέ άγέρωχες έκφράσεις. Πάνω σ' αύτά τά ένεργητικά πρόσωπα, τό πνεύμα τού αίώνα τών
Κοντοτιέρων φανερώνεται καθαρά. Αύτή ή νατουραλιστική τάση ένθάρρυνε
άκόμα καί τούς μοναχούς νά άπεικονίσουν τή ζωή τών αισθήσεων. Ό αισθη
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σιασμός τού Fra Filippo Lippi (140669), π.χ., έξηγεϊ γιατί οί πίνακές του δέν
έχουν σχεδόν τίποτα κοινό μέ τούς πίνα
κες τού Fra Angelico da Fiesoie (1387 1455). Κάποια γήινη αίσθηση καί ένας
εύρωστος ρεαλισμός χαρακτηρίζουν τό
έργο τού Piero della Francesca (14161492). Οί μορφές του είναι άληθινοί άν
τρες καί γυναίκες (Είκ. 1). Τά δύο διπλά
πορτραΐτα όπου ζωγράφισε τόν Φρειδε
ρίκο τού Μοντεφέλτρε καί τήν Μπαττίστα Σφόρτσα (τώρα στήν Πινακοθήκη
Ούφφίτσι, στή Φλωρεντία) θεωρούνται
τά πρώτα όπου ή προοπτική καί ό χώρος
άντικατέστησαν τήν άναγλυφικότητα τών
γλυπτών. "Ετσι μπόρεσε νά δώση στις κα
τατομές του περισσότερη ένάργεια. Πίσω
άπό τις μορφές του στό ύψος τών ώμων,
άπλώνεται ένα τοπίο πού πιάνει τό ένα
τρίτο τής έπιφάνειας. Είναι μιά πλατιά
έπίπεδη άποψη υπαίθρου, κι άπό πάνω ό

ούρανός λάμπει ήσυχα. Έ ν α άποφασιστικό βήμα έχει γίνει: τό πορτραΐτο, πού
ώς τώρα ήταν στενά δεμένο μέ τούς νό
μους τής γλυπτικής, άπελευθερώνεται.
Ό Piero έντοπίζει τά πορτραΐτα του, το
ποθετώντας τα σέ καθορισμένο χώρο.
Ό Andrea Mantegna (1431 - 1506)
υπήρξε, έν τούτοις, ό πρώτος πού εγκα
ταλείπει τά χριστιανικά θέματα καί έπιστρέφει στους άρχαίους, σπουδάζοντας
τό μηχανισμό τήςκινήσεως στόγυμνό σώ
μα. 'Ηταν ό πρώτος πού έδειξε τή σύσπα
ση καί τήν έκταση τών μυών. Ό Η ρ α 
κλής του πού στραγγαλίζει τόν γίγαντα
'Ανταίο, θά πρέπει νά είχε έπαναστατική
έπίδραση στούς καλλιτέχνες τού καιρού
του: ή στάση τών γυμνών σωμάτων ποτέ
πριν δέν είχε ζωγραφιστή μέ τέτοιο ρεα
λισμό. Οί μαθητές του έξακολούθησαν νά
ζωγραφίζουν γυμνά, κι ό Antonio del
Pollaiuolo (1429- 1498) σχεδίασε κι έκεί-

' Α ρ ι σ τ ε ρ ά : Είκών 3. Γυμνοί πα
λαιστές τού Luca Signorelli. (Λούβρο,
Παρίσι). Τά γυμνά τού Signorelli είναι
άπό τά πιο ρωμαλέα στην ιστορία τής χρι
στιανικής τέχνης. Ό τρόπος μέ τον όποιο
χειρίζεται το άνθρώπινο σχήμα είχε με
γάλη επίδραση στον Μιχαηλάγγελο, πού
μοιάζει νά άπηχή τη γλυπτική του δύναμη.
Κάτω: ΕΙκ. 4. « Ό Δαβίδ» τού D onatel
lo (Χαλκός, ’Εθνικό Μουσείο τής Φλω
ρεντίας). Ό Donatello έφτιασε αυτόν τόν
χάλκινο Δαβίδ γιά την οικογένεια των
Μεδίκων, πιθανώς γύρω ατό 1441.
Δ ύτός ό Δαβίδ, πού στέκει μέ άνεση, εχεί
ένα εκλεπτυσμένο περίτεχνο μανιερισμό
πού θυμίζει νεαρό Ε ρμ ή, δσο καί τό νεαρό
βοσκό πού περιγράφει ή Ά γ ια Γραφή.
Δεξιά: Ε'ικ. S. «Σκλάβος πού πεθαίνει»
τον Μιχαηλάγγελου. ( Λούβρο, Παρίσι).

-Λ .

voc έναν Ηρακλή πού μάχεται μέ τόν
'Ανταίο. Ή κίνηση καί ή βία παρουσιά
ζονται πάλι μέ άνεση καί ρώμη. Ό Pol
laiuolo «καταλάβαινε τό γυμνό», έξήγησε ό Giorgio Vasari, ό Φλωρεντινός καλ
λιτέχνης καί ιστορικός τού 16ου αιώνα,
«καλύτερα άπό κάθε άλλον προκάτοχό
του, γιατί είχε μάθει άνατομία στό τραπέ
ζι τού νεκροτομείου, κι ήταν ό πρώτος
πού άναπαράστησε πιστά τό παιχνίδι τών
μυών».
Στις φιγούρες τού Luca Signorelli
(περ. 1441 - 1523) ζωντανεύει τό πνεύμα
τής Αναγεννήσεως. Μοίρα τους δέν είναι
ή υποταγή στόν ουρανό, άλλά ό άγώνας
γιά τή ζωή. Μόλις μπορεί κανείς νά πιστέψη ότι ό Φλαμανδός καλλιτέχνης, ό
Hans Memling (περ. 1435- 1494), ζωγρά
φιζε άκόμα θρησκευτικές σκηνές. Στήν
τέχνη τού Signorelli, οί άνακαλύψεις τού
Mantegna καί τό έργο τού Pollaiuolo
βρίσκουν τό ιδανικό τους (Είκ. 3). Ώ ς
τό 1543. όταν ή «Δευτέρα Παρουσία» τού
Μιχαηλάγγελου (1457-1564) άπλώθηκε
στόν δυτικό τοίχο τής Καπέλλα Σιστίνα.
στό Βατικανό, τά έργα τού Signorelli
έμεναν οί πιό ρωμαλέες άπεικονίσεις τού
γυμνού στήν ιστορία τής χριστιανικής
τέχνης.
Έ ν τούτοις, τό 1470, μιά νέα έποχή
είχε ήδη άρχίσει κάτω άπό τήν προστασία
τού Λορέντζο καί τού Τζουλιάνο των Με
δίκων. Τά γεμάτα ζωή πορτραΐτα έμοια
ζαν' πολύ μέ τά νέα λυγερά μοντέλα τους.
Μέ τά ήδυπαθή χαμηλωμένα μάτια καί τά
ώχρορόδινα χρώματά τους, οί Παναγίες
ήταν στήν πραγματικότητα πορτραΐτα
τών κοσμικών κυριών. «Allora bellissimo
giovinotto» (ωραιότατος τότε νεανίας),
έτσι περιγράφει ό Vasari, στό τέλος τού
αιώνα, τις άνδρικές μορφές. Τά παλαιότερα χαρακτηριστικά, ή ένεργητικότητα, ή ζωτικότητα καί ή προκλητική
δύναμη άντικαθίστανται άπό μιά γυναι
κεία χάρη καί κομψότητα. ’Εξεζητημένες
επιγραφές, όπως «Μή μου άπτου», μάς
θυμίζουν ότι αύτοί οί νέοι δέν ήταν παρά
εύθραυστα λουλούδια. Τό πνευματικό
ιδεώδες διαδέχθηκε τό άθλητικό, ή κομ
ψότητα τή δύναμη. Μόλο πού ό «Δαβίδ»
τού Donatello (περ. 1380- 1466) κρατάει
άκόμα κάτι άπό τήν άγροτική χάρη τού
νέου βοσκού (Είκ. 4), ό «Δαβίδ» τού An
drea del Verrocchio (1435 - 88) είναι ένας
φίνος νεαρός εύγενής. Τά άβρά χέρια καί
τά βραχιόνια του καί οί μακριές του κνή
μες έχουν μιά θηλυπρεπή χάρη, πού έγινε
άργότερα τό ιδανικό τής σχολής τού da
Vinci.
Ό Sandro Botticelli (1445- 1510) έδω
σε σάρκα καί όστά στό όνειρο έκείνου
τού αιώνα. Πριν άπό αυτόν, ή μόνη γυ
ναίκα πού παρουσιαζόταν γυμνή καί σέ
φυσικό μέγεθος ήταν ή Εϋα. Α λλά ό Botti
celli έσπασε τήν παράδοση καί ζωγράφισε
τήν έλληνική θεά τού έρωτα στή σκηνή
πού περιγράφει ό "Ομηρος, καί όπου τήν
Αφρυδίτη. γεννημένη άπό τόν άφρό τής
θάλασσας, τήν πήραν οί θαλάσσιες αύρες
ώς τ’ άκρογιάλια τής Κύπρου, όπου τήν
καλωσόρισαν οί 'Ωρες τής "Ανοιξης.
Έν τούτοις, ή άτμόσφαιρα δέν είναι ίσως
τέλεια έναρμονισμένη μέ τό θέμα, γιατί
μοιάζει νά ύπάρχη μιά άντίφαση ανά
μεσα στό συμβολικό μύθο πού ζωγρά
φισε ό Botticelli καί στήν μελαγχολία πού
δείχνει ή δουλειά του. Δέν αισθανόμαστε
όλύμπια γαλήνη, άλλά μάλλον χριστιανι

κή μελαγχολία. Ή άρχαία άντίληψη τού
κάλλους έρχόταν σέ άντίθκση μέ τόν χρι
στιανικό ιδεαλισμό, καί στό τέλος τού
15ου αιώνα αύτές οί δύο δυνάμεις είχαν
έρθει σέ σύγκρουση. Στήν άρχή τού αιώ
να τών Μεδίκων κανείς δέ συλλογιζόταν
πολύ σοβαρά τόν Παράδεισο, τήν Κόλα
ση ή τό Καθαρτήριο, καί τά λόγια τού
Λορέντζο «ώστόσο, άς γλεντήσουμε»
έδειχναν πολύ καλά αύτή τή στάση. "Αλλά
έπειτα φάνηκε μιά σκιά άμφιβολίας, καί
ό Δομηνικανός καλόγερος, ιεροκήρυκας
καί άναμορφωτής, ό Σαβοναρόλα, έγινε
ό φλογερός μάρτυρας τού πνεύματος τής
έποχής.
Ό Leonardo da Vinci (1452-1519)
ήταν πού άπελευθέρωσε τήν καλλιτεχνι
κή έκφραση άπό τήν άκαμψία της καί τόν
πεσιμισμό της (Είκ. 5) κι έδωσε μιά αρ
χαϊκή γαλήνη στις χριστιανικές μορφές
του. Ά π ό τούς μαθητές του, ό Correggio
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(περ. 1489- 1534), &ν καί περιορισμένος
είναι ό πιό έλκυστικός. Ό χριστιανισμός
του έχει έναν τόνο γήινης λεβεντιάς.
Ό λ ε ς οί μορφές πού είχε άπορρίψει ό
Σαβοναρόλα ξαναγυρίζουν θριαμβευτικά.
Τά έργα όπου άποστρέφει ό Correggio
τήν προσοχή του άπό τή θρησκεία γιά νά
ύμνήση τό μεγαλείο τού έρωτα, είναι απο
κλειστικά δικά του (Είκ. 6). Οί έσωτερικές συγκρούσεις άνάμεσα στό θέμα
καί στό πνεύμα έχουν χαθή. Ή πιό ρω
μαλέα προσωπικότης τού 16ου αιώνα στή
βενετσιάνικη τέχνη ήταν ό Τισιανός (περ.
1480- 1576). Τό 1516 ήταν ό έπίσημος
ζωγράφος τής Βενετίας, άξίωμα πού τό
κληρονόμησε άπό τόν δάσκαλό του τόν
Bellini. Τό άγαπημένο του φόντο ήταν
τό σούρουπο μιας ήλιόλουστης μέρας τού
’Οκτωβρίου: άπαλό φώς, ζεστά χρώματα,
ώριμοι καρποί. Τό φθινόπωρο, ή μάλλον
τό τέλος τού καλοκαιριού, ήταν ή έποχή
τού Τισιανοΰ (Είκ. 7). Τά άκτινοβόλα γυ
ναικεία μοντέλλα του δέν βρίσκονταν κι
αύτά στήν άνοιξη ούτε στό φθινόπωρο τής
ζωής του, αλλά μέσα στήν άγέρωχη ώριμότητά τους.
Στήν τέχνη τού Veronese, τό βέβηλο
πνεύμα τού αιώνα γιόρτασε τόν τελευταίο
του θρίαμβο: ή 'Αφροδίτη καί ή Ή ρα, πε
ρικυκλωμένες άπό τις Χάριτες, άπό που
λιά τού έρωτα καί χαρούμενα ζώα, καί
στεφανωμένες μέ άμπελόφυλλα, νά δια
σκεδάζουν γύρω στό Βάκχο. Χριστιανι
κά καί παγανιστ!κά θέματα, γυμνές καί
ντυμένες μορφές, όλα άνακατεύονται.
Οί γυναίκες είναι ξανθές, άλαζονικές καλ
λονές, σκεπασμένες με διαμάντια.
Ό Μιχαηλάγγελος αντιπροσωπεύει
τή μετάβαση άπό»τήν ‘Αναγέννηση στό
Μπαρόκ. ’Εκείνος αφιερώθηκε στό γυμνό.
Τό γυμνό καί ή τέχνη του άνακατώθηκαν:
ήταν πρώτα πρώτα γλύπτης καί τό έργο
του ήταν κατά βάση πλαστικό (Είκ. 8).
Τά μοντέλα του ήταν ανδρικά. Γι’ αύτόν ή
γυναίκα ήταν είτε μάνα, μιά μάνα πού θη
λάζει μέ φαρδιά ισχία, είτε άντρογυναίκα μέ άδρά χαρακτηριστικά καί μυώδεις
βραχίονες. Ό τα ν μπορούσε, άπόφευγε
νά ζωγραφίζει τό γυναικείο κορμί: δέν
υπάρχει ούτε μιά γυναίκα άνάμεσα στούς
είκοσι σκλάβους πού ζωγράφισε στήν
Καπέλλα Σιστίνα. Ά ντιθέτει τήν αιώνια
γυναίκα πού ζωγράφισαν ό Τισιανός, ό
Leonardo καί οί μαθητές του μέ τόν αιώ
νιο άντρα, μυώδη καί άθλητικό, όπως οί
μαρμάρινοι παλαιστές του. Τό έργο του
δέν αντιστοιχεί στις άπαλές φόρμες τού
Πραξιτέλη, άλλα στις ογκώδεις μορφές
τού Πολυκλείτου.

Είκ. 2. « Ή ’Εκδίωξη τον Ά δ ά μ και τής
Ενας άπό τόν Παράδεισο» τον Masaccio.
(Παρεκκλήσια Brancacci, Σάντρα Μαρία
ντελ Κάρμινε, Φλωρεντία). Α ντή ή τοι
χογραφία χαρακτηρίζεται άπό άκρα Απλό
τητα και άπό τήν άποφνγή κάθε άχρηστης
λεπτομέρειας.
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Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Α
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

0 ΠΛΑΝΗΣ
ΑΝΒΡΠΠΟ!
Ν ΕΚ ΤΩΝ ανεξάλειπτων ένστι
κτων τοΟ άνθρώπου είναι έκεΐνο
τό όποΐον τού έπιτάσσει τόν πλάνητα βίον. ΤοΟτο αποτελεί γενικώτερον
χαρακτηριστικόν άπάντων τών έμβιων
δντων, άλλα καί άπάντων άνεξαιρέτως
τών έν τω άπείριρ Σύμπαντι ουρανίων σω
μάτων. Ώ ς γνωστόν δέν είναι πλανήτες
μόνον οί πλανήται, άλλά καί οί ήλιοι, οί
κομήται, οί γαλαξίαι...Τό παν έν τφ ύπαρκτφ κόσμω κινείται ! Καί ό κατά φαινόμενον άκίνητος στερεός φλοιός τής Γής
δέν άποτελεϊ έξαίρεσιν, καθόσον εις μσκράς χρονικός περιόδους ύφίσταται καί
ούτος συνεχείς άλλοιώσεις καί μετακινή
σεις. «Τά πάντα 'ρεί», λοιπόν, κατά τήν
όρθώς διαγνώσασαν τά πάντα άρχαιοιλληνικήν σοφίαν.
Εις τόν άέναον τοΟτον χορόν τής κινήσεως δέν ήτο δυνατόν νά άποτελέση
έξαίρεσιν ό άνθρωπος. Ά φ ’ ής ένεφανίσθη έπί τού γήινου προσκηνίου — Ισως
κάπου εις τήν Μεσοποταμίαν — έλαβε
τόν χαρακτηρισμόν τού νομάδος, λόγιρ
τών συνεχών μετακινήσεών του. 'Η ιστο
ρία συνεχώς καταγράφει μετακινήσεις λα
ών, φυλών, όρδών. Έ π ί τής «ήπείρου —
κοιτίδος» τοΟ άνθρωπίνου γένους, τής ’Α
σίας, μεγάλοι μάζαι άνθρώπων έστροβιλίζοντο εις τάς άπεράντους έκτάσεις της καί
έκινοΰντο, έξ αύτής, έπί αιώνας, πρός τήν
Εύρώπην καί πρός τάς ’Ασιατικός νήσους.
Τό έντονον ένστικτον τής άποδημίας έπέβαλεν ίσχυρώς είς τόν άσιάτην άνθρω
πον νά κινηθή διά τοϋ παγωμένου Βεριγγείου πορθμοϋ πρός τήν ’Αλάσκαν καί
δι’ αύτής πρός τήν διπλήν άμερικανικήν
ήπειρον. Οί γηγενείς κάτοικοι τοϋ δυτι
κού ήμισφαιρίου δέν είναι αύτόχθονες,
άλλά άποικοι έκ τής άνατολικής ’Ασίας,
τής ιδίας φυλής (κίτρινης) μέ τούς κατοίκους έκείνης. Αί έπιδρομαί τών Μογγόλων πρός τήν Δύσιν διήρκεσαν έπί μα
κράν, κατάλοιπα δέ τών έπιδρομών τού
των είναι τά σύγχρονα κράτη τής Τουρ
κίας, Βουλγαρίας, Ούγγαρίας, ’Εσθονίας
καί Φιλανδίας. Οί "Αραβες έπεξετάθησαν
πρός τήν βόρειον ’Αφρικήν καί δι’ αύτής
διεπεραιώθησαν είς τήν 'Ισπανίαν μέχρι
τών Πυρρηναίων. Κατά τήν άρχαιότητα
οί Έ λληνες έφθασαν ώς άποικοι είς τάς
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παραπλεύρους τής ίδικής των χερσονή
σους, ώς καί είς άπαντα σχεδόν τά παρά
λια τής Μεσογείου καί τού Εύξείνου. Με
τά τήν λήξιν τοϋ Μεσαίωνος ιδίως, μάζαι
άποίκων έξ Εύρώπης κατέκλυσαν τάς
άραιότατα κατιρκημένας δύο Άμερικάς
καί τήν Αύστραλίαν. ΟΙ πόλεμοι διά τών
έκστρατειών καί τών κατακτήσεων έχουν
ώς κύριον κίνητρον τό ένστικτον τής μετακινήσεως πρός νέους όρίζοντας. Είναι
βέβαιον ότι εις τό μέλλον, τό ούχί πολύ
μακρυνόν,τό κολοσσιαΐον είς όγκον Κινε
ζικόν Έθνος (τό όποιον άριθμεί σήμερον
άνω τών 800 έκατομμυρίων) θά έκτονωθή πρός πάσαν κατεύθυνσιν καί θά πλημ
μυρίση τό πδν. Ή κατάκτησις τής Σελή
νης είχεν ώς κίνητρον τό αύτό ένστικτον.
'Ο σύγχρονος τουρισμός, ό όποιος διαρ
κώς όγκοϋται (είς τήν Ισπανίαν οί τουρϊσται ύπερβαίνουν είς αριθμόν τούς κατοί
κους τής χώρας ταύτης) έχει ώς κίνητρον
τό αύτό ένστικτον. Κατά τό παρελθόν έ
τος (1975) άνω τών 250 έκατομ. άνθρώπων
έξήλθον τών όρίων τών κρατών των διά
νά ικανοποιήσουν τό ένστικτον τής περιπλανήσεως.
Ό άνθρωπος άπεχθάνεται τήν μονιμότη
τα τής έγκαταστάσεώς του είς ένα καί τόν
αύτόν τόπον καί έπιζητεΐ διαρκώς νέους
τόπους πρός δράσιν καί πρός κατάκτησιν
τής εύτυχίας. Μερικώτερον, μάς ύπενθυμίζει ή Ιστορία, τάς μετακινήσεις τών
πληθυσμών έκ τών όρεινών περιοχών
πρός τάς πεδινάς καί δή πρός τάς παρα
θαλασσίους (ιδίως σήμερον), καί έκ τών
έπαρχιών πρός τάς πόλεις (άστυφιλία),
φαινόμενον τό όποιον παρουσιάζεται κα
τά τήν σύγχρονον έποχήν μέ έξόχως ιδι
αιτέραν έντασιν. Τό ένστικτον τοϋ πλάνητος άνθρώπου ύπό ούδεμιάς άντιθέσεως ή περιοριστικού μέτρου είναι δυνατόν
νά άνασταλή, ώς δέν είναι δυνατόν νά άνασταλή τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως καί τής άναπαραγωγής του. Τό έν
στικτον τού άποδημεΐν συνεπικουρείται
άπό πληθύν λοιπών κινήτρων, σχετικών

μέ τήν εύζωΐαν, ένισχυόμενον οϋτω τοϋτο είς τό έπακρον.
Ό σ ο ν καί έάν φωνασκοϋν οί πάσης
φύσεως ρωμαντικοί διά τά άγαθά τής υ
παίθρου, ούδέν θά έπιτυγχάνουν, έκτός
τής ταλαιπωρίας τοϋ νευρικού των συ
στήματος. Ποιος είναι δυνατόν νά έμποδίση τάς άπιθάνως τεράστιας είς έκτάσεις καί μάζας μετακινήσεις, τάς όποιας
πραγματοποιούν άδύνατα καί άλογα μι
κρά έμβια όντα, μόνον μέ τάς πενιχράς
των δυνάμεις, ώς είναι τά άποδημητικά
πτηνά δίς τού έτους καί οί έγχέλεις πρός
τήν θάλασσαν τών Σαργασσών, κατά τήν
περίοδον τής άναπαραγωγής τω ν ; Ούδείς. Επομένως είναι ματαιοπονία νά χύνωνται ποταμοί μελάνης πρός διατύπωσιν έπιχειρημάτων κατά τής άστυφιλίας
καί τής μεταναστεύσεως.
Ό άνθρωπος άκολουθεί τήν τροχιάν
τής Ειμαρμένης του ύπείκων είς τούς νό
μους της, οί όποιοι τόν ρυμουλκούν διά
τών ένστικτωδών παρορμήσεών του. Δέν
θά πρέπει νά κατακεραυνούμεν τά όδηγά
τής ζωής ώφέλιμα ένστικτα, καθόσον
ταύτα έδόθησαν είς τόν άνθρωπον ύπό τού
Δημιουργού πρός έπίτευξιν τών σκοπών
τής Δημιουργίας.
Φαντασθήτε τί θά συνέβαινεν άνευ
τών ένστικτων τής αύτοσυντηρήσεως καί
τής άναπαραγωγής. Ή Γή ήδη θά ήτο άπό
μακρού μιά νεκρά έρημος, άνευ ίχνους
ζωής. Τήν σκοπιμότητα τών κελευσμάτων τής Δημιουργίας πρός πάν ύπαρκτόν
δέν έχομεν τήν ικανότητα νά τήν κατανοήσωμεν κατά συντριπτικώς μέγα ποσοστόν. Ή άγνοιά μας αύτη δέν δικαιολο
γεί τήν θέοιν τού τιμητού, τήν όποιαν
αύτεπαγγέλτως λαμβάνομεν διά νά έπικρίνωμεν τάς έκδηλώσεις τής καθόλου
Ζωής, τής ποδηγετουμένης ύπό Εκείνου,
έν πλήρει σοφίμ. "Ας περιοριζώμεθα είς
τήν ύπηρεσίαν τού ’Αγαθού καί άς άφήσωμεν τά «σύνεργα» διά τήν τακτοποίησιν τών τυχόν άνωμαλιών τού κόσμου
καί τής Ζωής, είς τάς ίκανάς χείρας Του

Ό άνθρωπος άπεχθάνεται τήν μονιμότητα τής έγκαταστάσεώς το» εις ένα και τόν αετόν
τόπον, /ίϊς τήν φωτογραφίαν μας κάτω εικονογράφηση άπό ένα έργο επιστημονικής
φαντασίας, έμπνενσμένο άπό τά έργα τον Ίοΐ'λίον Βέρν.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΙΙολιτισμοί μεγάλοι, υπήρξαν καί πριν άπό τόν Ελληνικό πολιτισμό καί είναι βέβαιον, δτι οί "Ελληνες έδιδάχθησαν άπό αυτούς τούς πολιτισμούς πολλά. Ό μως είναι επίσης βέβαιον, δτι τίποτε δέν
παρέλαβαν οί Ελληνες αύτούσιο καί αμετάβλητο άπό τούς άλλους, γιατί ιός λαός δημιουργικός καί
πλαστικός, μετέβαλαν δ,τι παρέλαβαν καί τοϋ έδωσαν τόσο έντονα τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς
των, ώστε τό ξένο νά μήν είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή.

Ο

ΠΛΑΤΩΝ στόν Φαίδωνα ονομά
ζει τήν Μεσόγειον «ήμετέραν θά
λασσαν», δηλαδή θάλασσα έλλη-

νική.
Τρεις αιώνες ήδη πριν άπό τόν Πλά
τωνα οί Έ λληνες είχαν ιδρύσει πόλεις
πέραν τής μητροπολιτικής Ε λλάδος σέ
όλα τά παράλια τήςΜκσογείου καί τού
Πόντου. Οί πόλεις αυτές χαρακτηρίζο
νται ώς άποικίες τών ιδρυτικών μητροπολιτικών πόλεων — καί πράγματι υπήρ
ξαν άποικίες. Ό όρος όμως άποικία στήν
νεώτερη έποχή έχει διαφορετική έννοια
άπό ό,τι είχε στήν άρχαία έποχή. Γιατί
οί έλληνικές πόλεις πέραν τής μητροπολιτικής 'Ελλάδος δέν διέφεραν καθόλου
ώς πρός τήν όργάνωσι καί τό πολίτευμα
άπό τις πόλεις τής μητροπόλεως. ’Ενώ οί
νεώτερες άποικίες έχουν άλλο σύστημα
διακυβερνήσεως. διαφορετικό άπό τό σύ
στημα τών κρατών, τά όποια τις ίδρυσαν.
Οί νεώτερες άποικίες κατ’ ουσίαν δέν εί
χαν ποτέ αύθυπαρξία πολιτική, ένώ οί άρχαϊες πόλεις, πού όνομάζονται άποικίες,
ήταν θυγατέρες πόλεις τών μητροπόλεων
μέ άπόλυτη αύτονομία καί εις τήν πολι
τική καί εις τήν κοινωνική καί εις τήν
οικονομική ζωή- ό,τι ήταν ή μητρόπολις, τό αύτό ήταν καί ή άποικία, ήταν μιά
δευτέρα πόλις κατά τό υπόδειγμα τής μητροπόλειος. Αύτός είναι ό λόγος πού οί
έλληνικές άποικίες ήταν κέντρα πολιτι
σμού καί πνευματικής καί ύλικής άκτινοβολίας έξαιρετικής σημασίας γιά τόν τό
τε κόσμον. Αποτέλεσμα αύτής τής έξαπλώσεως τού έλληνισμοϋ εις τήν Μεσό
γειον καί τόν Πόντον ήταν ή έλληνική
ειρήνη τήςΜεσογείου. "Ετσι ή Μεσόγει
ος απαλλαγμένη άπό τόν μεγαλύτερον
κατά θάλασσαν έχθρόν τού πολιτισμού,
τήν πειρατεία, έγινε τό λίκνο τού πολιτι
σμού όλων τών λαών, οί όποιοι τήν κα
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τοικούσαν.
Πολιτισμοί μεγάλοι, ή όπως μέ άλλο
τρόπο λέμε, υψηλοί πολιτισμοί υπήρξαν
καί πριν άπό τόν έλληνικό πολιτισμό καί
είναι βέβαιον ότι οί Έ λληνες έδιδάχθη
σαν άπό τούς πολιτισμούς αυτούς πολλά.
"Ομως είναι έπίσης βέβαιον ότι τίποτε δέν
παρέλαβαν οί Έ λληνες άπό τούς άλλους
αύτούσιο καί αμετάβλητο, γιατί ώς λαός
δημιουργικός καί πλαστικός μετέβαλαν
ό,τι παρέλαβαν καί τού έδωσαν τόσο έντο
να τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς των
ώστε τό ξένο νά μήν είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή. "Οσο μεγάλοι όμως καί άν ή
ταν οί προηγούμενοι πολιτισμοί, δέν κατώρθωσαν νά έλευθερώσουν τόν άνθρω
πον καί νά τόν άναδείξουν ώς τήν πρώτην άξίαν τής ζωής. "Οταν κανείς μελετά
τούς άρχαίους πολιτισμούς τής Μεσοπο
ταμίας, τής Αίγύπτου, τών ’Ινδιών καί τής
Κίνας καί προχωρεί χρονολογικώς γιά
νά μελετήση καί τόν πολιτισμό τής Μεσο
γείου, δηλαδή τόν πολιτισμό τών Ε λ λ ή 
νων, είναι ώσάν νά προχωρή άπό τό ήμίφως πρός τό φώς, άπό τήν άοριστίαν πρός
τό βέβαιον καί οριστικόν, άπό τήν προ
σπάθειαν πρός έλευθερίαν, πρός τήν άπόκτησιν τής έλευθερίας.
Τό έρώτημα όμως είναι : ποια είναι
τά στοιχεία τής έλευθερίας αύτής καί πού
στηρίζεται ή πρωτοφανής συμβολή τών
Ελλήνω ν εις τόν εύρωπαϊκόν πολιτι
σμόν ; Τά αντικειμενικά δημιουργήματα
τού πολιτισμού είναι ή τέχνη, ή θρησκεία,
ή πολιτεία, ή έπιστήμη καί ή φιλοσοφία.
Είς όλους αυτούς τούς τομείς οί "Ελλη
νες εύρήκαν τό μέτρον τών πραγμάτων,
τήν ισορροπία τών δυνάμεων καί τών
άντιθέσεων τής ζωής.Μέ τήν τέχνη τους,
καί συγκεκριμένως μέ τήν άρχιτεκτονική καί τήν γλυπτική, έλευθέρωσαν τόν
άνθρωπο γιατί κατόρθωσαν νά παραστή

σουν μέσα στό φώς τήςΜεσογειυι επά
νω είς τό μάρμαρο, τις αρχιτεκτονικές
αναλογίες τής ύλης καί τις άναλογίες καί
τά μέτρα τού άνθρωπίνου σώματος κατα
τρόπον άπόλυτον. Καί τούτο είναι έργο
πολλών αιώνων καί μακράς έσωτερικής
πάλης. Ή ήρεμία τών έργων τής αρχι
τεκτονικής καί τής γλυπτικής δέν είναι
δημιούργημα μιας στιγμής, άλλά ένός μακρού άγώνος. Ό θεατής άντιλαμβάνεται
'Αποτέλεσμα τής εξαπλώσεως τον 'Ε λ
ληνισμόν εις τήν Μεσόγειον και τόν Πόν
τον, ήταν ή έλληνική ειρήνη τής Μεσο
γείου. ”Ετσι ή Μεσόγειος άπαλλαγμένη
άπό τόν μεγαλύτερον κατά θάλασσαν έχθρόν
τοϋ πολιτισμού, τήν πειρατεία, έγινε τό
λίκνο τον πολιτισμού δλων τών λαών, οί
όποιοι τήν κατοικούσαν.

ότι κάτω άπ' αυτήν τήν ήρεμία ύπάρχει
ένας τεράστιος μόχθος τού ανθρώπου. Ό
τύπος τού ανθρώπου τόν όποιον έδημιούργησαν καί παρέστησαν οί Έλληνες
έπάνω εις τό μάρμαρο δέν είναι ένας οίοσδήποτε συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως
είναι οί τύποι των άνθρώπων πού παρέοτησαν οί Βαβυλώνιοι καί οί Αίγύπτιοη
άλλά είναι τό ιδανικό γενικώς τού άνθρώπου. Οί Έλληνες παρέστησαν καί έ
δειξαν πώς πρέπει νά είναι ό άνθρωπος
δια νά θεωρήται πλήρης καί έλεύθερος.
Έφεραν εις τό φώς τήν μορφήν τού άνθρώπου, όπου όλες οί δυνάμεις έχουν άδελφωθή ή μία μετά τήν άλλη. Ό τύπος
αύτός τού άνθρώπου προσδιώρισε άπό
τήν άρχαιότητα ως σήμερα καί ιδίως άπό
τήν Άναγέννησι καί έπειτα τόν πόθο καί
τήν νοσταλγία όλων τών νέων λαών τής
Δυτικής Εύρώπης όταν αύτή είσήλθε εις
τόν πολιτισμόν. Τό καταπληκτικόν εί
ναι ότι οί Έλληνες τόν τύπον αύτόν τού
άνθρώπου τόν έταύτισαν καί μέ τά πρό
σωπα τών θεών των. Ό Απόλλων π.χ.
παριστάνεται ώς τέλειος άνθρωπος, άντιθέτως οί θεοί τών λαών τού προελληνικοΰ πολιτισμού παρουσιάζονται άπό τούς
άντιστοίχους λαούς ώς τερατόμορφα όν
τα καί παράδοξα μορφώματα μιας άκυβέρνητης άπό τό μέτρο φαντασίας. Γι'
αύτό ό νους τού άνθρώπου χάνεται όταν
σπουδάζει τήν θρησκεία αύτών τών λαών
μέσα σέ μιά συγκεχυμένη καί άόριστη
ποικιλία μορφών, οί όποιες δέν ομιλούν
άλλά μορφάζουν, δέν γοητεύουν άλλά
τρομάζουν τόν άνθρωπο, δέν τού έμπνέουν έμπιστοσύνην άλλά τόν άπομακρύνουν άπό κοντά του. Οί θεοί τών "Ελλή
νων ομιλούν πρός τόν δημιουργόν των,
τόν άνθρωπον. Είναι γαλήνιοι, δέν άπειλούν, άλλά μέ τήν ηρεμίαν των καί τό
φώς τοιν δείχνουν στόν άνθρωπο πώς πρέ

πει νά είναι καί αύτός ό ίδιος. Καμμία
άλλη άρχαία μυθολογία δέν έχει νά παρουσιάση μορφές τόσον γαλήνιες καί
ήμερες καί εύδαιμονισμένες όσον ή μυθο
λογία τών Ελλήνων. ΓΓ αύτό άκριβώς ό
"Ομηρος, ό όποιος έδωσε πρώτος μέ τήν
ποίησι τήν τελική μορφή εις τά πρόσω
πα τών άρχαίων θεών, είναι ό πατριάρχης
τού έλληνικοΰ καί τού εύρωπαίκοΰ πολι
τισμού. "Ο,τι προδιετύπωσε ό "Ομηρος μέ
τήν ποίησι, τούτο άργότερα εις τήν κλασ
σική έποχή οί μεγάλοι πλαστικοί Έ λλ η 
νες καλλιτέχναι τό παρουσίασαν μέ τή
σμίλη τους έπάνω στό μάρμαρο.
Ό χώρος όμως όπου έφανερώθησον τά
έργα αύτά τής τέχνης καί ή Θρησκεία τών
Ελλήνων είναι ή πόλις, ή άρχαία έλληνική πόλις, όπου οί άνθρωποι ήσαν πρά
γματι έλεύθεροι καί συμμετείχαν έξ ίσου
εις τά προβλήματά της. Η πόλις είναι
κατ' ούσίαν τό μεγαλύτερο δημιούργημα
τών "Ελλήνων, γιατί μέσα της ισορρόπη
σαν όλες οί δυνάμεις τού άνθρώπου. Πο
τέ πριν δέν ύπήρξε πόλις. Καί μετά τούς
Έλληνας σπάνια είναι τά παραδείγματα
τής ιστορίας, όπου άνέζησε ή πόλις. Τού
το σημαίνει ότι ποτέ πριν άπό τούς Έ λ λ η 
νας δέν ύπήρξαν έλεύθεροι πολΐται, άλλ'
οί άνθρωποι άπετέλουν μάζαν, ή οποία
ύπήκουεν εις τήν βούλησιν ένός τυράν
νου.
Μέσα εις τήν άρχαίαν πόλιν έδημιουργήθησαν καί τά άλλα μεγάλα άγαθά
τού πολιτισμού, ή έπιστήμη καί ή φιλο
σοφία Τό καταπληκτικόν είναι ότι ή έπι
στήμη καί ή φιλοσοφία δέν γεννήθηκαν
τό πρώτον στήν μητρόπολη άλλά στις
άποικίες δηλαδή στις θυγατέρες πόλεις,
στήν Μίλητο, Έφεσο. Τάραντα, Κρότω
να. Άβδηρα καί τούτο άκριβώς έπικυρώνει έκεϊνο, τό όποιον είπαμε στήν άρχήν.
ότι δέν υπάρχει καμμία άναλογία μεταξύ

τών άποικιών τών "Ελλήνων καί τών άποικιών τής νεωτέρας έποχής.
Ώ ς τήν έποχή τών "Ελλήνων υπήρ
χαν μόνο απλές πρακτικές γνώσεις, δέν
υπήρχε έπιστήμη, ούτε φιλοσοφία. Τό κύ
ριο γνώρισμα τής έπιστήμης καί τής φι
λοσοφίας είναι ότι ζητούν νά άνεύρουν
τήν άλήθεια τών πραγμάτων άνεξάρτητα
άπό τήν τυχόν χρησιμότητά της γιά τή
ζωή. Θέλουν νά μάθουν πώς είναι ή ούσία
τών πραγμάτων αύτή καθ’ έαυτήν, δηλαδή
ζητούν τήν αύτούσια άλήθεια. Πόσο τού
το έλευθερώνει τόν άνθρωπο άπό τις κα
θημερινές του δεσμεύσεις είναι αύτονόητο. Είναι ή πρώτη φορά στήν ιστορία πού
ό άνθρωπος άνακαλύπτει καί χαίρεται τήν
άλήθεια στήν καθαρότητά της, πού συμ
μετέχει μέ τόν νοΰ του στήν αιωνιότητα
τής άλήθειας. ΓΓ αυτήν τήν άθανασία έπόνεσαν καί άγωνίστηκαν οί Έλληνες.
Ό περασμένος άνθρωπος έδώ συναντή
θηκε μέ τήν αιωνιότητα, γι’ αύτό καί εί
ναι οί Έ λληνες ίστορικώς άθάνατοι.
Αύτά είναι τά μεγάλα άγαθά πού έγεννήθησαν άπό τούς "Ελληνας καί αύτά παρέλαβαν ο! μεταγενέστεροι καί ιδίως οί
Εύρωπαϊκοί λαοί, οί όποιοι καί άποτελοΰν τούς δημιουργούς καί πρωτοπόρους
τών νεωτέρων πολιτισμών, ό όποιος ονο
μάζεται έλληνοευρωπαϊκός πολιτισμός
καί ό όποιος δηλώνεται σήμερα, παρά τις
άντίθετες δυνάμεις, σέ όλη τήν οικουμέ
νη. Γιά τούτο μπορούμε νά πούμε ότι ό
κόσμος σήμερα έξελληνίζεται. Τά διάφο
ρα συστήματα τής σημερινής έποχής, εί
τε τό ομολογούν είτε δέν τό ομολογούν,
κατά βάθος ζητούν ένα πράγμα, τόν έξελληνισμό τών άνθρώπων, γιατί όλα υπά
γονται εις τήν άνθρώπινην έλευθερίαν. ή
δέ έλευθερία μιά φορά γεννήθηκε έπί τής
γής καί φέρει τό όνομα έλληνική έλευθε
ρία.
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΜΠΟΣ
Ό όραματιστής ζωγράφος
ΟΙ πίνακες τού Ιερ ω ν ύ μ ο υ Μπός το ν ίζο υν σαφώς μιά πε
ποίθηση γιά τό μ ά τ α ιο τής άνθρώπινης π ροσπ άθειας καί
ε ίν α ι μοναδικοί γιά τήν άπαισιοδοξία τους. ’Αποτελούν
τήν προφητεία του ότι ή άσύδοτη άνάπτυξη τής έπιστήμπς
θά έπιφέρη τελικά τήν κα τασ τρ οφ ή τού άνθρώπινου κόσμου.
1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ μαρτυρίες γιά τόν σις»). Δέν ύπάρχουν προσωπογραφίες καί
Παναγίες.
Ιερώνυμο Μπός, άλλως Ζερόμ βάν
Οί πίνακες περιέχουν σύμβολα καί
Ά ακεν, είναι πολύ φτωχές. Γεννή
δαιμονολογίας. Ό άνθρωπος
θηκε πριν από τό 1450, παντρεύτηκε ύπαινιγμούς
μέ
είναι τό θύμα, καί οί άρχέγονοι έμμονοι
μια πλούσια γυναίκα, τήν Ά λεί) βάν ντέρ
φόβοι του δείχνονται νά έπαληθεύουν, ζω
Μερβέννε· έργάστηκε στό Χερτόγκενγραφισμένοι μέ μιά φρίκη άφθαστης τέχ
μπος, καί πέθανε τό 1516. Δέν άναφένης. Άφθονούν τά σύμβολα άλχημείας καί
ρεται τίποτα γιά παιδιά, ή μαθητές.
μυστικισμού: γκάϊδες (ό έρωτας τού δια
Τόν έκτιμούσαν κατά τό διάστημα τής
βόλου), κουκουβάγια (συμφορά), μισο
ζωής του, καθώς καί άργότερα, φιλότεχνοι
φέγγαρο (αίρεση), ξύλινο κουτάλι (ακο
άπό διάφορες χώρες, άνάμεσα σ' αύτούς
καί ό Φίλιππος Β' τής 'Ισπανίας, έκαναν
λασία), δέρμα γάτας (δυστυχία), κάρρο
συλλογή τών έργων του, πού είναι σημαν
μέ άχυρο (ματαιοδοξία), ρόδινο χρώμα
(έλπίδα) καί άλλα παρόμοια, όπως στάμνα,
τικά όχι μονάχα γιά τόν μελετητή τής
σημαία, βάτραχος, δρυοκολάπτης, κύ
ιστορίας τής κοινωνίας καί τής τέχνης,
κνος, πού τό νόημά τους είναι άβέβαιο
άλλά καί γιά τόν ψυχίατρο. Παρά τό
Τά φυσικά τοπία έχουν μιά ομορφιά
σκοτεινό τους νόημα, έχουν έλκύσει άνέκι έναν ρεαλισμό πού προμηνύουν Μπρέκαθεν τό ένδιαφέρον. Σώζονται περίπου
χελ καί Ροϋμπενς.
σαράντα πίνακες, μερικά σχεδιάσματα,
Οί μεγάλοι πίνακες μέ τις φαντασιώ
άντίγραφα καί χαλκογραφίες άπό χαμέ
σεις, δείχνουν τόν όραματισμό τού Μπός
νους πίνακες.
ένός κόσμου, πού έχει καταργηθή σ’ αυ
Ό Μπός ζωγράφιζε σάν ν’ άποτύπωνε
τόν ή τάξη κι ή ισορροπία τών πραγμά
οράματα κάποιου ονείρου, πού άν καί
των μέσα στή Φύση, καί άντικατασταθή
παράδοξα, φαίνονται άπόλυτα αληθινά.
άπό τή χαοτική δραστηριότητα τών δαι
Ηταν ό μεγαλύτερος όραματιστής ζωγρά
μόνων.
φος όλων τών έποχών, ό πρώτος πού άνα« Ό Πειρασμός τού Αγίου Αντωνίου».
παράστησε φωτιά σ’ ένα τοπίο, καί πού
Τό έργο αύτό τό είχε πιθανότατα ζωγρα
έπηρέασε τήν έξέλιξη τής τέχνης στή βό
φίσει γιά κάποιο μοναστήρι τού Αγίου
ρεια Εύρώπη. Ηταν ό πρώτος έρμηνευ'Αντωνίου, ένα μοναστικό τάγμα ειδι
τής τού σουρεαλισμού.
κευμένο στήν περίθαλψη άρρώστων πού
Τά έργα τού Μπός χωρίζονται σέ τρεις
έπασχαν άπό δερματικές άσθένειες. Φω
κατηγορίες: θρησκευτικά (Καινή Διαθή
τιά τού Αγίου Αντωνίου άποκαλούσαν
κη καί έρημίτες άγιοι)· λαϊκά («Ή Θερα
τό έρυσίπελας καί τόν έργοτισμό, άπό
πεία τής Τρέλλας») καί τά μεγάλα φαν
τό αίσθημα καύσου πού έχει ό άρρωστος.
ταστικά («Τό Κάρρο», <ΓΟ Πειρασμός
Ό «Πειρασμός» δείχνει έπεισόδια άπό
τού Ά γ. Αντωνίου», « Ό Κήπος τών
τή ζωή τού Αγίου Αντωνίου, περιστοιΕπιγείων Ηδονών», « Ή Έσχάτη Κρί-
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’Απέναντι επάνω: Είκ. 1. Τό αριστερό
τμήμα από τό τρίπτνχο « Ό πειρασμός
τον Ά γ . ’Αντώνιον». Αισαβώνα. Museu
Nacional, Φωτ.: Giraudon. ’Απέναντι
κάτω: Εικ. 3. Τό δεξιό τμήμα από τό
τρίπτνχο « Ό Πειρασμός τον Ά γ . ’Α ν
τώνιον». Σημειωτέον τό μαγικό τραπέζι.
Museu Nacional, Αισαβώνα. Φωτ.: Gi
raudon. 'Απέναντι κάτω. Εικ. 5. Λεπτο
μέρεια από την «Κόλαση» τό δεξιό τμήμα
τον έργον ιι'Ο Κήπος τών επιγείων Η δ ο 
νών» 'Ελ Πράντρο, Μαδρίτη. Δεξιά: Είκ.
4. Τό κεντρικό τμήμα άπό τό τρίπτνχο
« Τό Κάρρο». Ό οδοντογιατρός διακρίνεται στο κάτω μέρος τής εικόνας, στο κέν
τρο. Έ λ Πράντο, Μαδρίτη.

χισμένου άπό διαβόλους καί άπό μαγικές
ιεροτελεστίες μέσα σέ μιά σκηνοθεσία
φυσική όσο καί σουρεαλιστική. Καταμεσίς τοΰ φόντου, ιπτάμενοι διάβολοι χύ
νουν φωτιά πάνω σέ ένα χωριό πού καί
γεται, ένας ύπαινιγμός τής φωτιάς τοΰ
Ά γιου 'Αντωνίου. Διακρίνονται τέρατα
καί άνθρώπινα όντα μεταμορφωμένα άπό
μάγια πού τούς έχουν κάνει, πλάσματα
τού όραματισμοΟ τού Μπός. ι Ενας μάγος
μέ ψηλό καπέλλο έπιβλέπει τά όργια,
άδιάφορος καί γαλήνιος (Εικόνες 1, 2,
καί 3).

Ή πτώση τών αποστατών
άγγέλων

I

«Τό Κάρρο». Τό άριστερό τμήμα αυ
τού τού τρίπτυχου παριστάνει τόν Κήπο
τής Έδέμ καί τήν πτώση τών άποστατών
άγγέλων- τό κεντρικό, ένα μεγάλο κάρρο
μέ άνθρώπους καί διαβόλους σ ’ ένα ώραίο
τοπίο- καί τό δεξιό τμήμα, διαβόλους πού
χτίζουν έναν πύργο στις παρυφές μιάς
περίφλεκτης κόλασης.
Κάτω άπό τό κάρρο ένας όδοντογιατρός βγάζει τό δόντι κάποιου- έχει μαγικά
σύμβολα πάνω στό τραπέζι του, κι ό βοη
θός του παίζει γκάϊδα, έρωτικό σύμβολο.
Είναι πιθανότατα ή πρώτη άπεικόνιση
όδοντογιατρού (Είκ. 4). Ά πό πάνω, είναι
ένας έραστής μέ τό λαούτο καί τή φίλη
του, τούς διακόπτει ένας διάβολος μέ
«ράμφος σάν τρομπέτα».
Οί άποστάτες άγγελοι πού ξεπέφτουν
άπό τό φώς τοΰ Θεού, μοιάζουν μέ έντομα
πού φτερουγίζουν γύρω σέ μιά λάμπα.
« Ό Κήπος τών ’Επιγείων Ηδονών».
Αύτό τό τρίπτυχο παριστάνει τή Δημιουρ
γία τής Εϋας, τόν Κήπο τών Η δονών, καί
τήν Κόλαση. Είναι ό πιό περίπλοκος καί
ψυχοπαθολογικός άπό όλους τούς πίνα
κες τοΰ Μπός.
Οί βράχοι καί ή βλάστηση είναι άποκυήματα φαντασίας. Αλλόκοτα όπωροφόρα δέντρα καί θάμνοι γονιμοποιοΰν άφύσικα. Διάβολοι καί ψάρια πετοΰν στόν
ούρανό. Τό μεσαίο τμήμα βρίθει άπό ζώα

καί γυμνούς άνθρώπους. Ά πό πολυά
ριθμες σφαίρες ή αύγά, πού μερικά είναι
διαφανή, πλάσματα ξεπροβάλλουν- ό
στρακα συμπιέζονται ή άνοίγουν παρου
σιάζοντας άνθρώπινες μορφές. Αύτό τό
τμήμα είναι ένα όνειρο, τό άλλο, δεξιά,
ένας έφιάλτης.
Οί ψυχοπαθολογικές φρικαλεότητες
καί τά μαγικά ξόρκια πού είναι ζωγραφι
σμένα μέ μιά τρελλή φαντασία, παριστάνονται έντονα. Έ να θάμνος μπαίνει στά
οπίσθια ένός νεαρού- τά χέρια ένός βου
τηχτή προστατεύουν τά γεννητικά όργα
να άπό μιά έπίθεση- άνθρωποι είναι ένσωματωμένοι μέσα σέ ζώα καί σέ άντικείμενα
ή κλεισμένοι μέσα σέ γυάλινες σφαίρες.
Σάν μέσα σέ παραλήρημα φρίκης, ένα
πρόσωπο, παγιδευμένο μέσα σ ’ ένα σω
λήνα, κοιτάζει έναν ποντικό πού προχω
ρεί. Γυμνοί άνθρωποι ένώνονται γιά νά
σχηματίσουν ένα τραπέζι, όπως στόν πί
νακα τοΰ Ά γ. Αντωνίου. Στό δεξιό τμή
μα τού τριπτύχου, είναι μιά τρομαχτική
όψη τής κόλασης (Είκ. 5). Ό διάβολος,
καθισμένος στό θρόνο του, καταπίνει
άνθρώπους καί τούς έκκενώνει σέ ένα
πηγάδι. ’Ανθρώπινες μορφές βασανίζον
ται, κατατρυπημένες καί παραμορφωμέ
νες. Έ ν α μεγάλο Οργανέτο καί μιά πίπι
ζα παίζουν, καί κάτι άνθρωποι έκεϊ κοντά
βουλώνουν τ' άφτιά τους άπό τήν κακοφωνία. Έ νας άντρας είναι σταυρωμένος
πάνω σέ μιά άρπα. Είναι ή «κόλαση τών
μουσικών».
Έ νας άλχημιστής, πολύ πιό μεγαλό
σωμος άπό τούς άλλους, έποπτεύει τό
χάος καί τό ρήμαγμα, ένώ έκεϊ κοντά ένα

μεγάλο κανόνι, ή κάννη του μιά οδοντω
τή λεπίδα μαχαιριού, οί ρόδες του άνθρώ
πινα άφτιά, είναι γυρισμένο καταπάνω
στά φλογισμένα κτήρια τής κόλασης.
Λαϊκά θέματα. "Ολα αύτά τά λιγότερο
σημαντικά έρνα περιέχουν σύμβολα, καί
φαίνεται νά έκφράζουν περιφρόνηση γιά
τά έπαγγέλματα — γιατρός, όδοντογιατρός, έκκλησιαστικός, διαχειριστής.
Ό Μπός είναι ό πρώτος πού παρουσί
ασε τήν «’Εγχείρηση τής Πέτρας», ή τή
«Θεραπεία τής Τρέλλας». "Οπως δέν
άναφέρεται προηγουμένως τίποτα σχε
τικό στή μεσαιωνική λογοτεχνία, πιθα
νόν νά έπινόησε αύτός τήν ιδέα, πού δέν
άργησαν νά τήν έκμεταλλευτοΰν διά
φοροι τσαρλατάνοι. Ό χειροΰργος διατει
νότανε πώς μπορούσε νά βγάλει πέτρες
άπό τό κεφάλι ή άπό τό λαιμό τοΰ άρρώστου, μέσον μιάς τομής, γιά νά θερα
πεύει έγκεφαλικές άσθένειες ή διανοητική
άνεπάρκεια.

’Επιρροές στην εξέλιξη τής
τέχνης του Μπός
Ό 15ος αιώνας είδε μιά έντατική
δραστηριότητα σέ έπιστημονική σκέψη
καί κριτική έπανεκτίμηση παλαιών δογ
μάτων, πού έκφράστηκαν στά συγγράμ
ματα καί στήν τέχνη τής Αναγέννησης.
Ζωγράφοι τοΰ 14ου καί 15ου αιώνα, προ
χώρησαν έκ παραλλήλου μέ τά έπιτεύγματα στόν τομέα τής έπιστήμης καί τής
φιλοσοφικής σκέψης. Ό άνθρωπος, άρχι
σε νά θεωρεί τόν έαυτό του σάν τό κέντρο
τοΰ σύμπαντος, άνεξάρτητον καί δυναμι-
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κόν, I
νά προσαρμόσει τόν κόσμο
στις ανάγκες του. Ή πυρίτιδα στόν πό
λεμο, τό σύστημα τού Κοπέρνικου στή
ναυσιπλοΐα, καί ή τυπογραφία στις έπικοινωνίες, οδήγησαν τόν άνθρωπο άπό
τόν μεσαιωνικό κόσμο πρός τό μέλλον. Οί
προλήψεις καί οί δεισιδαιμονίες αμφι
σβητήθηκαν, καί έπιχειρήθηκε ή από
κτηση μιδς δίχως προκαταλήψεις γνώ
μης περί τού ανθρώπου, καί ή έρευνα τής
πραγματικότητας τού Ολικού κόσμου. Μιά
πλούσια έμπορική πόλη, ή Χερτόγκενμπος, δέν είχε καλλιτεχνικές έπαφές μέ
τήν Αμβέρσα ή μέ άλλα κέντρα έπηρεασμένα άπό τήν Ιταλική ’Αναγέννηση. Ό
μεγάλος καθεδρικός ναός της, τό σημαν
τικότερο γοτθικό κτίσμα τής χώρας, δια
κοσμήθηκε τόν καιρό τού Μπός.
Ή ζωγραφική τού Μπός είναι μιά γέ
φυρα μεταξύ τής γοτθικής καί τής νέας
τεχνοτροπίας. "Αν καί άσφαλώς θά ήταν
ένήμερος τών συγχρόνων έξελίξεων,ώστόσο τό ρηξικέλευθο πνεύμα τής Αναγέν
νησης καί τού 'Ιταλικού ούμανισμοΰ, πού
έτόνιζε τή σπουδαιότητα τού άνθρώπου,
δέν θά ήταν παραδεκτό άπό τόν πεσσιμισμό καί άπό τή μεσαιωνική μοιρολατρεία
τού Μπός.
Ά ν καί ή Γοτθική παράδοση ήταν μιά
πρώιμη έπιρροή, μιά σημαντικότερη πηγή
τού δημιουργικού όραματισμού του ήταν
ή μαγεία. Κ,αί τά δύο αύτά πρέπει νά ληφθούν ύπ’ όψη γιά τή βαθύτερη μελέτη
τού έργου του.
Μιά πίστη στή μαγεία καί ό φόβος τού
διαβόλου διαπότιζαν τή ζωή καί τή σκέ
k u v o v

380

ψη τών άνθρώπων τής βόρειας Εύρώπης
κατά τόν δέκατο πέμπτο αιώνα. ΓΓ αύτούς,
παντού ύπήρχαν διάβολοι σέ μορφές τής
φύσεως — μερικές φορές μεταμφιεσμέ
νοι σέ άντικείμενα, σέ δέντρα καί σέ ζώα
— πού άδιάκοπα προσπαθούσαν νά κα
τακτήσουν ψυχές. Αυτοί οί διάβολοι ήταν
άρχέτυπα τών δράκων, τών ναών καί τών
μαγεμένων δασών τών παραμυθιών.
Ή έκκλησία ισχυριζόταν πώς αύτή
μόνη μπορούσε νά προστατεύσει άπό τή
μαγεία καί άπό τή φωτιά τής κόλασης.
Είχε ύπέρτατη έξουσία έπί ύλικών καί
πνευματικών ζητημάτων. 'Αλλά ή νεώτερη σκέψη άμφισβητοΰσε αύτή τήν έξου
σία όταν έξέταζε φαινόμενα άπό έπιστημονική σκοπιά. Ή Έκκλησία, γιά νά κατα
πολεμήσει αύτό τόν κίνδυνο, έπέτεινε τόν
φόβο τής μαγείας μέσω συγγραμμάτων
καί παραστατικών πινάκων. Τό 1484, ό
ό Πάπας Ίννοκέντιος Η ' άπεκάλεσε τή
μαγεία σοβαροτάτη αίρεση, καί τό I486,
δύο ίεροεξεταστές,όΣπρέγκερ καί ό Κραΐμερ, δημοσίευαν τήν κακοήθη Malleus
Maleficarum, ένα βιβλίο γιά τήν άνακάλυψη καί τό ξερρίζωμα τής μαγείας. 'Α
νέφερε ότι όλοι οί συνηθισμένοι Χριστια
νοί μπορούσε νά ήταν μεταμφιεσμένοι διά
βολοι, πού διεξάγουν ένα καταχθόνιο πό
λεμο κατά τής Χριστιανοσύνης. Μπο
ρούσαν νά προκαλέσουν λοιμούς καί κα
ταστροφές· νά προσλάβουν άλλες μορ
φές, νά έμφυσήσουν ζωή καί ν’ άφαιρέσουν ζωή- νά έπέμβουν σέ σεξουαλικές
λειτουργίες, καί νά έξουσιάσουν τά θύ
ματά τους σωματικά καί ψυχικά.

Στειρότητα, άνικανότητα καί δυσμορ
φίες έκ γενετής — ζητήματα σοβαρά γιά
χώρες μέ ύψηλή νηπιακή θνησιμότητα,
σύντομη διάρκεια ζωής καί διαρκείς έπιδημίες — άποδίδονταν συχνά σέ μάγια.
' Η μαγεία μπορούσε νά έπιφέρει μετα
μορφώσεις· μεταμορφώσεις άνθρώπων σέ
πλάσματα ή σέ άντικείμενα. άλλοιώσεις
στό σχήμα καί στό μέγεθος, άπορρόφηση
μέσα στό περιβάλλον, καί εισχώρηση
μέσω τών φυσικών άνοιγμάτων τού σώμα
τος. Αύτοί οί προπατορικοί φόβοι άνήκουν στό συλλογικό άσυνείδητο καί χρο
νολογούνται άπό τήν πρώτη έμφάνιση τού
άνθρώπου σάν παρείσακτου σ ’ έναν κόσμο
πού δέν τού ήταν οικείος. Είναι ή βάση
μύθων καί θρύλων — λόγου χάρη, ή
Ωραία καί τό Τέρας — καί έξακολουθούν νά έμφανίζονται στά όνειρα παι
διών, σέ άλλοιωμένεςδ ιανοητικές κατα
στάσεις καί παρακρούσεις όφειλόμενες
σέ ψυχώσεις καί σέ κατάχρηση ψυχεδε
λικών φαρμάκων.
Δικαστήρια μαγείας λειτουργούσαν
καθ’ όλη τή ζωή τού Μπός, καί περισσό
τερα άπό 100.000 άτομα καταδικάστηκαν
καί κάηκαν μέσα στούς δυό έπόμενους αι
ώνες. Οί μεγάλοι πίνακες μέ τό όργιο τής
φαντασίας, πού ζωγράφισε ό Μπός όταν
ή άτμόσφαιρα ήταν βαρειά άπό τούτο τό
θέμα, δείχνουν ότι ή μαγεία είχε έξασκήσει μεγάλη έπιρροή στήν άνάπτυξη τού
όραματισμού τού ζωγράφου. Τά σχεδιάσματά του μέ μάγισσες καί διαβόλους, τό
((’Ανθρώπινο Δέντρο», τό ((Δάσος πού
άκροάζεται καί ό Α γρός πού βλέπει», καί

Εις τήν απέναντι σελίδα: Εΐκών 2. Τό κεν
τρικό τμήμα από τό τρίπτνχο « Ό Πειρα
σμός τον Ά γ . ’Αντώνιον». Σημειωτέος ό
μάγος πού ψορεί ψηλό καπέλλο, στο κάτω
αριστερό μέρος τής εξέδρας. Museu Ναcional, Λισαβώνα. Φωτ: Giraudon.
Δεξιά: Εΐκών 6. Δέντρα σέ μορφή άνθρω
πον-σπιτιού. Σνγκρίνατε μέ την εικόνα 1.

τά τέρατα πού έκκολάπτει αδιάκοπα,
δείχνουν καθαρά αυτό τό ένδιαφέρον.
Οί πελάτες τοΟ Μπός είναι άγνωστοι.
Κανένα άπό τά έργα του δέν είναι χρονο
λογημένο, καί σέ λίγα είναι γραμμένος ό
τίτλος άπό τόν ίδιο.
Μετά τό θάνατό του, μερικοί ισχυ
ρίστηκαν πώς ό Μπός ήταν αιρετικός
κι αυτό έπειδή γνώριζε τά έργα τού δια
βόλου. 'Αντίθετα, άλλοι υποστήριζαν πώς
οί πίνακές του περιείχαν ήθικά διδάγματα
έκφραζόμενα συμβολικά· υπάρχουν έλάχιστες άποδείξεις γι' αυτό τό τελευταίο.
"Εστω κι άν ό Μπός χρησιμοποίησε πα
ροιμίες, διπλές έννοιες καί λογοπαίγνια,
αυτά δέν μπορούν νά διευκρινιστούν, έπειδή πολλά άπό τά νοήματα καθώς καί άπό
τούς ήχους τής γλώσσας τής έποχής του
έχουν χαθή.
Παρά τις εμπεριστατωμένες έρευνες
άπό ειδικούς, τό νόημα τού μεσαιωνικού
συμβολισμού έξακολουθεΐ νά είναι σκο
τεινό. "Ετσι, ή έρμηνεία τής τέχνης τού
Μπός άπό τή σημερινή ψυχαναλυτική
θεωρία, έχει μικρή άξια. Σεξουαλική έπαφή, λεσβιασμός καί σοδομία, πουθενά
δέν άπεικονίζονται, παρά τις συχνές έκφράσεις έπιθέσεως, σκληρότητας καί λαι
μαργίας.

Οί πηγές όραματισμοΰ τοΰ
Μπός
Ένας όραματιστής ζωγράφος βλέπει καί
ζωγραφίζει εικόνες πού τις γεννούν είτε
τό άσυνείδητό του είτε άντικείμενα πού
παρατηρεί, καί διαφέρει έτσι άπό ζωγρά
φους πού άπεικονίζουν συνειδητά τις
ιδέες τους.
Όραματισμός είναι οί όνειροπαρσίες,
τό νά βλέπει κανείς εικόνες μέσα στή
φωτιά, καί οί παραισθήσεις πού προέρ
χονται άπό ψυχώσεις. Γίνεται έντονώτερος μέ όρισμένα φάρμακα, άπό τήν κό
πωση, καί, στούς καλλιτέχνες, μέ τή συγκέντριοση. Ή μορφή τών εικόνων έπηρεάζεται άπό τήν ψυχική κατάσταση τού
ύποκειμένου, άπό φοβίες, άπό άκράδαντες
πεποιθήσεις, καί, στόν ψυχωτικό, άπό
άπογοητεύσεις. Οί άντιλήψεις του ρυθμί
ζονται σύμφωνα μέ 6λ' αυτά Στά όνειρα,
στόν σουρεαλισμό, καί στήν όραματιστική τέχνη, οί εικόνες προκαλοΰνται

άπό συσχέτιση λέξεων, ήχων, άπό λογο
παίγνια, καθώς καί άπό συσχετισμούς
καί έντυπώσεις.
Οί μηχανισμοί τής παραγωγής όραματισμών είναι φανεροί στά ζωγραφικά
έργα τοΰ Μπός. Τά δέντρα είναι ή κυριότερη πηγή τών μορφών του, ειδικά ή μετα
μόρφωση τοΰ άνθρώπου καί τοΰ ζώου. Γέ
ρικες βαλανιδιές καί φτελιές ξεχωρίζουν
εύκολα, μεταμορφωμένες σέ πλάσματα τοΰ
Μπός. Ξερά κλαδιά, είναι κέρατα μέ δια
κλαδώσεις- παραμορφώσεις τού φλοιού
μοιάζουν μέ άφτιά ή μάτια, ή δείχνουν άνθρώπινα όντα πού άγωνίζονται νά βγούν
άπό μέσα. Μυτερά κλαδιά είναι όργανα
διεισδύσεως- ένα πεσμένο δέντρο δίνει
μιά βίαιη έντύπωση πάλης κατά τής άπορρόφησης- ένας σκασμένος κορμός άποκαλύπτει μιά μορφή πού άναδύεται· τό
βαλανίδι καί ό κάλυκάς του γίνονται μα
γικός καρπός. Ό άνθρωπος - σπίτι στό
άριστερό τμήμα τοΰ τριπτύχου « Ό Πει
ρασμός τοΰ Ά γ. Αντωνίου» μοιάζει μέ
γέρικη βαλανιδιά (Είκ. 6).
Έ να σχεδίασμα στήν πινακοθήκη
Άλμπερτίνα τής Βιέννης, μέ τίτλο «Τό
Ανθρώπινο Δέντρο» ή «Άλχημιστικός
"Ανθρωπος» παριστάνει τή μεταμόρφωση
τής ξερής βαλανιδιάς. Ορθώνεται, πολύ
μεγαλύτερη άπό τό φυσικό μέγεθος, στό
κέντρο ένός ώραίου άλλά άκατοίκητου
τοπίου. Έ να παρόμοιο θέμα ύπάρχει στό
τμήμα τής Κόλασης τοΰ τρίπτυχου « Ό
Κήπος τών Ηδονών».
Τό άν ή μεταμόρφωση συμβαίνει στό
άντικείμενο ή στόν νοΰ τοΰ θεατή, είναι

ζήτημα πίστης, καί για όποιον πιστεύει
στή μαγεία, τό δέντρο έχει πραγματικό
άλλάξει μορφή έξ αιτίας τής έσωτερικής
μαγικής του δύναμης, καί ή εικόνα πού
βλέπει είναι πραγματική. Αύτό είναι πα
ρόμοιο μέ τόν παραλογισμό τής σχιζοφρενίας.

Μπός ό άνθρωπος
'Ολοφάνερα ό Μπός ήταν ένας πολι
έπαγγελματίας ζωγράφος. Ά πό τόν χει
ρισμό τών θεμάτων του καί τήν άδιαφορίϋ
του γιά άγάπη, χαρά καί άνθρώπινη θέρ
μη, φαίνεται νά ήταν μιά προσωπικότης
ψυχρή καί κλεισμένη στόν έαυτό της
άλλά παρ' όλο τόν ιδιότυπο όραματισμο
του καί τά θέματατών έργων του. δέν μπο
ρούμε νά παραδεχτούμε ότι ήταν κατα
όποιονδήποτε τρόπο ψυχωτικός.
Οί πίνακές του δέν δείχνουν πίστη
στόν ορθόδοξο Χριστιανισμό, άλλά ίσως
νά ήταν άλχημιστής ή μυστικιστής. Ά ν
καί είδε τόν κόσμο στά δίχτυα τής μαγεί
ας, σέ πολλούς πίνακές του έχει δείξει
έναν άλχημιστή, ή μάγο, ή μυστικιστή,
άπρόσβλητους άπό μάγια. Αντίθετα,
ούτε ή προστασία τής Εκκλησίας, ούτε
ή προστασία τών Χριστιανικών συμβό
λων, φαίνεται νά είναι άποτελεσματική.
Οί πίνακές του δείχνουν μιά πίστη στό
μάταιο τής άνθρώπινης προσπάθειας καί
είναι μοναδικοί γιά τόν πεσσιμισμό τους.
Είναι ή προφητεία τού Μπός ότι ή άσύδοτη άνάπτυξη τής έπιστήμης θά οδη
γήσει στήν καταστροφή τού άνθρώπινου
κόσμου.
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Τοΰ τακτικού συνεργάτου μας λογοτέχνου κ. Σπ. Παναγιωτοπούλου

«Μάγε/ta ή φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρι,
ή μαύρη πέτρα ολόχρυση και τό ξερό χορτάρι με
χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει
όποιος πεθάνει σι)μέρα χίλιες φορές πεθαίνει...'»
ΝΕΚΑΘΕΝ ή "Ανοιξι υπήρξε γιά
τούς Έλληνες τεχνίτες τοΰ έμμετρου καί τοΰ πεζού Λόγου πη γή
έμπνεύσεως έξαίρετη. Μιλήσαμε άλλοτε
γιά τήν "Ανοιξι σέ συσχετισμό μέ τόν
Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου, τήν Ά νάστασι τοΰ Κυρίου καί τήν 'Εθνεγερσία.
Τώρα Θ' άσχοληθοϋμε μέ τήν έλληνικήν
άνοιξι καί μόνο, έτσι όπως τήν αίσθάνθηκαν καί τήν τραγούδησαν κάποιοι ξεχω
ριστοί μουσόληπτοι τοΰ τόπου μας.
Ή δική μας "Ανοιξι, είναι άπαράμιλλη, καθώς έτόνισε σ ’ έκτεταμένο κείμενό
του ξένος έπιφανής λογοτέχνης. Δέν
έχει τή χαυνωτική θερμότητα τής άνατολίτικης, ούτε τήν ψυχρότητα τής δυτι
κής. Φορτωμένη άρώματα μεθυστικά,
χρώματα λαμπερά καί πουλιών λαλιές
μελωδικές, έρχεται μέ βήματα άπαλά στή
χώρα των φωστήρων τοΰ πνεύματος.
"Ερχεται νά σκορπίση μ’ άπλοχεριά τά
δώρα της, νά διώξη μακριά τά φαντά
σματα τής χειμωνιάς, νά λυώση τούς π ά 
γους, ν ’ άναστήση τή ζωή τής μαργωμένης γής καί νά γεμίση τίς ψυχές μ’ έλπίδες καί σφρίγος, μέ δύναμι δημιουργική.
*0 φίλος τοΰ φημισμένου κυνικοϋ φι
λοσόφου Μενίππου ποιητής Μελέαγρος,
έγραψε έναν ύμνο στήν άνοιξι πού τε
λειώνει μέ τήν έρώτησι: «Πώς μπορούσε
νά κάνη ό τραγουδιστής χωρίς νά τραγουδήση;». Τούτος ό ύμνος έχει Ιδιαίτερο
ένδιαφέρον, γιατί μάς δίνει μία σπαρταρι
στήν είκόνα τής άνοιξης στήν πρό Χρι
στού Ελλάδα. Κι είναι, θαρρείς, αύτή ή
είκόνα, Ιστορημένη άπό έπιδέξιο τεχνίτη
πουχε τήν τύχη νά χαρή σέ φωτεινές
ήμέρες τή ζωή τού "Ελληνα αγρότη καί
τού Θαλασσινού. ’Αξίζει νά διαβαστή
όλόκληρο τό ποίημα τού Μελεάγρου, κα
θώς τόχει μεταφράσει στή δημοτική ό
Δημ. Γηργ. Βερναρδάκης.
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«Πέρασε π ιά μέ τούς πολλούς ανέμους του
ό χειμώνας,
κ’ ή άνοιξι όλοπόρφυρη ροδογελά, άνθοφόρα.
Χλωμό στή γήν άπλώνεται, τή σταχτερή,
χορτάρι.
τά δέντρα ξανανθίζουνε κ’ ή φύση άναρραγώνει,
καί τά λειβάδια, τής αυγής τήν άπαλή

δροσούλα
ρουφάνε καί μοσκοβολούν, κι άνοίγουνε
τά ρόδα.
’Αναγαλλιάζει ό πιστικός παίζοντας τή
φλογέρα,
καί χαίρεται τά ρίφια του τ ’ άσπρότριχα
ό τσοπάνος.
Μές στήν πλατειά τή θάλασσα ναυτό
πουλα αρμενίζουν,
κι ό ζέφυρος άργοφυσά καί τά πανιά φου
σκώνει.
«Εύοί, εύάν», τού Διονύσου πού φέρνει
τό σταφύλι,
όλοι τού κράζουν καί φορούν κισσό σταφυλωμένο.
Μέλισσες άπειρες ξανθές, μαστόρισσες
πανώριες,
άπάνω στίς κυψέλες τους κάθονται σω
ριασμένες,
καί μαστορεύουν όμορφα φρεσκόφτιαστες
κερήθρες.
Καί γύρω κελαηδούν πουλιά, λογιών
λογιών ζευγάρια:
Θαλασσοπούλια στό γιαλό, ατά σπίτια
χελιδόνια,
κύκνοι στον άσπροπόταμο κι άηδόνια
μές στό λόγγο.
Τώρα πού ξανανιώνει ή γή κ’ οί κάμποι
λουλουδίζουν,
πού τραγουδάει ό πιστικός καί χαίρεται
τ ’ άρνιά του,
καί ναύτες άρμενίζουνε κι ό Διόνυσος χο 
ρεύει,
καί κελαηδούνε τά πουλιά, κι όργούνε τά
μελίσσια,
πώς θάκανε ό τραγουδιστής χωρίς νά
τραγουδήση;»
Ό σοφός θεμελιωτής τής Ελληνικής
Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης έχει περιλάβει στή συλλογή του μερικά δημοτικά
τραγούδια σχετικά μέ τό άνοιξιάτικο
πανηγύρι. Τό πιό μεστό είναι τούτο:

»Τώρα ε!ν’ ’Απρίλη? καί χαρά,
τώρα είναι καλοκαίρι·
τό λέν τ ’ άηδόνια ατά κλαριά,
κι οί πέρδικες ατά πλάγια,
τό λέν οί κούκοι ατά βουνά,
ψηλά στά καταρράχια.
Παν' τά κοπάδια στά βουνά
νά ξεκαλοκαιριάσουν,
π α ν ’ καί κοντά οί τσοπάνηδες
βαρώντας τή φλογέρα,
γιά νά τυροκομήσουνε
καί τή νομή νά βγάλουν
καί νά γιορτάσουν τ ’ άϊ Γιωργιού
νά ρίξουν στό σημάδι,
νά πιουν νερό άπό τά βουνά,
νά πάρουν τόν άέρα».
’Αστραφτεροί, πλούσιοι σέ λυρικούς
χυμούς καί σέ θελκτικές εικόνες είναι οί
άνοιξιάτικοι στίχοι τού Σολωμού, πού
περιέχονται σέ δυό Σχεδιάσματα των
«’Ελευθέρων Πολιορκημένων», Τό πόσο
μάγευε τόν μεγάλο δημιουργό ή άνοιξιάτικη όμορφιά, τό πόσο αύτός ό άσύγκριτος τεχνίτης τού στίχου άγωνιζότανε νά
τήν τραγουδήση όσο τής άξίζει, φανε
ρώνεται άπό τΙς πολλαπλές διορθώσεις
τού κειμένου. Ό ποιητής τού ’Εθνικού
Ύμνου έψαχνε νά βρή τήν πιό κατάλληλη
λέξι, νά πετύχη τήν άρμονικώτερη σύν
θεση νά δώση στό ποίημα τού τέλειου
τήν σφραγίδα. "Ας άνθολογήσουμε τό
σχετικό άπόσπασμα:
... Ή φύσις ηΰρε τήν καλή καί τή γλυκειά της ώρα,
καί μέσ’ στή σκιά, πού φούντωσε καί κλεϊ
δροσιές καί μόσχους,
άνάκουστος κελαηδισμός καί λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια καί γλυκά, νερά χαριτω 
μένα,
χύνονται μέσ’ στήν άβυσσο τή μοσχοβο-

λημένη,
καί παίρνουνε τό μόσχο της κι άφήνουν
τή δροσιά τους,
τρέχουνε έδώ, τρέχουν έκεϊ καί κάνουν σάν
άηδόνια.
"Εξω άναβρύζει κ’ ή ζωή σ ’ γη, σ ’ ούρανό,
σέ κύμα.
Καί μέσ’ στής λίμνης τά νερά, όπου έφτα
σε μ’ άσπούδα,
έπαιξε μέ τόν ίσκιο της γαλάζια πεταλού
δα
πού εύώδιασε τόν ύπνο της μέσα στόν
άγριον κρίνο.
Τό σκουληκάκι βρίσκεται σ ’ ώρα γλυκειά κ’ έκεϊνο.
Μάγεμα ή φύσις κι όνειρο στήν όμορφιά
καί χάρι,
ή μαύρη πέτρα όλόχρυση καί τό ξερό
χορτάρι
μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ χίλιες γλώ σ
σες κραίνει
όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πε
θαίνει...»
01 περισσότεροι ρομαντικοί τής Πα
λιάς καί τής Νέςς Αθηναϊκής Σχολής, κα
θώς κ’ οί μεταπολεμικοί βάρδοι τής Ε π τ α 
νησιακής, τραγουδήσανε, ποιος λίγο
ποιος πολύ, τήν Ελληνικήν "Ανοιξι. Ποι
ητής όχι πολύ γνωστός, όμως άξιόλογος,
ό Γ. Σταυρόπουλος ένεπνεύσθη μιά πολύ
στιχη έαρινή σύνθεσι πού δονεΐται άπό
φυσιολατρικόν αίσθημα καί δονεί τήν ψυ
χή μας, όπως τά γοητευτικά δράματα
καί άκροάματα των άνθοστόλιστων κάμ
πω ν καί των άφροστεφανωμένων για 
λών τής πατρίδας μας. *Η σύνθεσι τελειώ
νει μέ τούτους τούς στίχους:
«Κάτι άπαλό ξεχύθηκε στή φύσι
σάν τ ’ αύγινό ψιθύρισμα τών γρύλλων,
σάν τόν άχό τών σαλεμένων φύλλων,
ώσάν τό θρό πού χύνει τό μελίσσι.

Κι άπ ’ τή γλαύκη κατάχνια πού άνατρέμει
κυματιστή στά χρυσωμένα στάχυα,
π ’ άργοσαλεύει ώς θάλασσα τ ’ άνέμι,
τής αύγινής σιωπής τό πέπλο έσκίστη
(σάν κρύσταλλα χιονιών νά σπάν στά
βράχια),
αύλού στροφή ξεχύθηκε κ’ έσβήστη».
Ό Ρήγας Γκόλφης έξέδωσε μία ποιη
τική συλλογή πούχε ώς τίτλο «Τραγού
δια τού ’Απρίλη». Λαχτάρα έαρινή άναδίνει ό τόμος. Οί καημοί τής νιότης, φουν
τωμένοι άπό τό φυσιολατρικό πάθος, έμπνέουν στόν ποιητή κάποιες συμφωνίες
πού μάς βάζουν σέ ρεμβασμό. Ά ς π ά 
ρουμε ένα κομμάτι άπό ποίημα έκτενές,
τονισμένο σέ κροστούς δεκαπεντασυλ
λάβους :
«... ’Εκεί πού χιόνι ήτανε πρίν, τό χαμο
μήλι άσπρίζει,
θάλασσα ό κάμπος άσωστη, καράβια τ ’
άσπρα σπίτια,
πού παν καί ταξιδεύουνε μέ τά πανιά τής
μοίρας...
...Στέκουν τά π ά ν τ’ άσάλευτα μπροστά
στό νού τού άνθρώπου,
όλα σιμά κι όλα μακριά, σάν ή καρδιά άπό
γνώσι.
Τό φεγγαρίσιο θάμπωμα βουνά καί κάμ
πους σμίγει,
άτ ούράνια άσημογάλαζα ξένα γιά μέ
φαντάζουν
κ’ ή γή μικραίνει στή ματιά καί στήν ψυχή
άλαργεύει.
Μακριά ά π ’ τόν κόσμο βρίσκουμαι κι άπό
τό είναι μου όλο,
γυμνός άπό τόν άνθρωπο κι άπό τά πάθη
μου είμαι...»

383

ΓΡΑΦΕΙ Ο Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Σ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΜΑΣ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Σ

κ. I. Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η Σ

Ή Πίίωση
kai ό Κ. Παιίαιοιίόνας
Θεώρηοπ καί προοφορά τού Ελληνικού Βυζαντίου
Τό τ έ λ ο ς τής κρ α τι κ ής ύττοστάσεως του Β υ ζ α ν τ ί ο υ υπ ήρξε
κι ή άρχή τ ή ς νε ώ τερ ης ιστορίας τοΰ 'Ε λλ η νι σ μ ού , πού με
τά μάτια π ά ν τ α στραμμ έν α στό ορόσημο αυτό προσδοκούσε
τή λευτ εριά του. Ετσι έκ α ν ε τόν τ ε λ ε υ τ α ί ο ήρ ω ϊκό υπερα
σπιστή τ ή ς Β α σ ιλ ε ύ ο υ σ α ς τόν Κων νο Π α λ α ι ο λ ό γ ο θρύλο
καί σύμβολο. Δ ε ν δέ χ θ η κ ε ποτέ, ότι σ κο τώ θηκ ε άπό τόν βάρ
βαρο έπ ιδρομέα, ά λ λ ότι κοιμήθηκε καί ότι μιά μέρα

θά ξυ -

πνήση γ ι ά νά άπελευθερώση τήν το υρ κοπ ατ ημέ νη Πό λη .
ΑΘΕ
α ν τικ ε ιμ εν ικ ό ς
μελετητής
τής ισ τ ο ρ ία ς το ύ τόπου ε τ ο ύ τ ο υ
δέν μ π ο ρ ε ί παρά νά έ κ φ ρ α σ η τό
θ α υ μ α σ μ ό του για τή δ ια τ ή ρ η σ η τής έθνι
κής του συν έχε ια ς κ ά τω άπό τό σ ο α ν τ ί 
ξοες συνθήκες,
σ υ ν θ ή κ ε ς πού κ α τ ά
κ α ν ό ν α έχουν σ β ή σ ε ι άπό τό π ροσκήνιο
τής ισ το ρ ία ς λα ο ύ ς μ ε σ π ο υ δ α ίο πάρε /1
θόν. Καί ά κ ο ύ με συ χνά νά γ ίν ε τα ι λόγος
γιά θαύμα. Θ α ύ μα ή νίκη τω ν Ελλή νω ν
ε ν α ν τίο ν των Π ε ρ σ ώ ν επιδρομέω ν. Θαΰ
μ α ή α ν α β ίω ση το ύ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ άπό τή
μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η ρ ω μ α ϊκ ή κυριαρχ ία. Θ αύμα
ή αποτίναξη το ύ τ ο υ ρ κ ικ ο ύ ζυγού ύπό
πολύ δ υ σ χ ερέ σ τερε ς περιστάσεις. Κι άν
έ λ θ ο υ μ ε σ τ ά π ρ ό σ φ α τ α χρόνια, θ α ύ μα
ή ν ικ η φ ό ρ α ά π άκρουση τής ιτα λ ικ ή ς φα
α σ τ ι κ ή ς λαίλαπας Μ ήπ ως όμως ή σ υ 
χ ν ό τ η τ α α ύ τή των θ α υ μ ά τ ω ν υ π οδηλώ νει
κ ά τ ι ά λ λ ο ; Μ ήπ ως π ρό κ ειτ α ι γιά τόν ά κ α , ] τά β λ η το δ υ ν α μ ισ μ ό τού ε λλ η ν ικ ο ύ κυτ* τ ό μ ο υ ; Για τον δ υ ν α μ ισ μ ό που δ ια μ ό ρ 
φ ω σ ε τήν έθνική περηφάνεια, τή μ ε γ ά λ η
ιδ έα τού έθνους.Κ αί π ρ α γ μ ατικ ά ένα έθνος
πού έ δω σ ε σ τ ή ν Ο ικ ο υ μ ένη τό ν Π λ ά τ ω 
να κ α ί τόν Α ρ ισ το τ έ λ η , τόν Ευκλείδ η
κα ί τόν Δ η μό κ ρ ιτο , τό ν Α ισ χ ύ λ ο κ α ί τον
Α ρ ισ τ ο φ ά ν η , τον Π ε ρ ικ λ ή κ α ί τόν Μ ι λ 
τιάδη. πού ύ ψ ω σ ε τό ν Π α ρ θ ε ν ώ ν α άθά
νατό σ ύ μ β ο λ ο τής ε λευ θ ερ ία ς καί πει-

γΐω σ ε τη δ η μ ο κ ρ α τ ία ως ι ό ιδ εώ δες πο
λίτ ευ μ α, δέν ή τα ν ε ύκ ο λ ο νά σ β ή σ η Είχε
τόσ ο ισ χυ ρά μ ν η μ η , ώ σ τ ε νά ά ν τέ ξη και
σ τ η β α ρ ύ τε ρ η κα τα π ίε σ η κ α ί σ τ ο ν έπα
χ θ έ σ τ ε ρ ο ζυγό Ξ ε φ υ γ ε άπο τα άλικα
κ α ί τά π ρό σκ α ιρ α κα ί ά\τάχθηκε στη ο φ α ι
ρ α τού π ν ευ μ α τικ ο ύ καί το ύ αιώνιου,
τού ά ό ιά φ θ ο ρ ο υ άπο το ν χρυνυ. Εγινε
σύμβολο, έγινε ιδέα. Ξεπ έρασε έ τσ ι ι η
ρ ω μ α ϊκ ή κ α το χή
σ τ ή ν π ρα γ μ ατικ ό
τη τα την περ ίοδο εκείνη, όπως π ρ ο ο φ υ ώ ς
π αρατη ρήθηκε, ά ν ι/ σ τ ρ ά φ η κ α ν οι όροι,
ό υπ όδουλος Ελλ η ν ισ μ ό ς κ α τ ε κ τ η ο ε ιο ν
Ρ ω μ α ίο κυ ρία ρχ ο μ ε τό π νεύμα του,
κι έδωσε ατο ύ ς μ έ σ ο υ ς χ ρ ο ν ο υ ς μ ε τό
ζωογσνυ μ π ό λ ια ο μ υ τού ό ρθ ο δ υ ξο υ χρι
σ τ ια ν ισ μ ο ύ την περίλαμπρη «βυζαντινή»,
κα θώ ς άποκλήθηκε, ισ τ ο ρ ικ ή καί πυλι
τισ τικ η συ νέχεια τού Ελληνισμού, πού
α ν έβ α σ ε άκ ο μη ψ η λ ό τ ε ρ α τό ελληνικ ό
πνεύμ α π ρ ο σ θ έ το ν τα ς σ τ ή ν ά λ λ ο τιν ή άλ
κη τού έθνους τον α π αράμιλ λο ύ ρ θ ο δ υ ξυ
δ υνα μισ μό. Εδωσε τό τ ε ό Ελ ληνισμός
κα ι πάλι μ ε γ ά λ ο υ ς σ τρα τη γ ο ύ ς καί αυ τό
κράτορες, μ εγ ά λ ο υ ς π οιητές κ α ί ί σ ι ο
ριο γ ρά φ ου ς, ά φ θ α σ το υ ς καλλ/τεχ νες καί
αρχιτέκτονες. Π μ υ ε β α λ ε π ν ευ μ α τικ ό άνυ
σ τ ή μ α τ α σαν τού Ρ ω μ α ν ο ύ κα ί τού Ιω άν
νου το ύ Δ α μα σ κ ην ο ύ , σαν το ύ Μ ε γ ά λ ο υ
Β α σ ιλ ε ίο υ κα ί τού Ιαιά ννου τού Χ ρ υ σ ό

α τό μ ο υ , σ υ ν το ύ Μ ιχ α ή λ Ψ ελλού και
του ιε ρ ο ύ Φωτίο υ, για να περιορ ίσ ω μ ε
την 'αναφορά μας ο έ μ ε ρ ι κ ά μ ο ν ο χα ρ α
κ τ η ρ ισ τ ικ ά ά ν ά μ α τ α σ ι ό χώ ρ ο το ύ π ν ε ύ 
μα το ς Ά λ λ α κ α ί κ ά τ ω άπό τον σκ λ η ρό
το ύ ρ κ ικ ο ζυγό, ι) μ ε τ α β υ ζ α ν τ ι ν ή
Ελ
λά δ α δεν σ τ α μ α ι η ο ε την π ρ ο σ φ ο ρ ά ιης,
ά ν α δε ικ ν υ ο ν τα ς μ ο ρ φ έ ς σαν το ν Δ ο μ ή
νικο Θ εο τυ κοπ ο ιιλυ . πού ι ο ν ε ιιιιιν <ΓΕλ
Γκρέκυ/ι ή τόν Θ εο φ ά ν η ί) τον Π α ν σ έλ η ν ο
γιιί να ά να φερΟ οιίμ ε τή φ ο ρ ά α υ τ ή ο τ ό ν
χώ ρ ο ιη ς τέχνης > τ η μ α κ ρ α ίω ν η α υ τή
πυ ρεία τού Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ σ φ υ ρ η λ α ιη θ η κ α ν
υί έθνικές μ α ς άξιες, πού σ τ α θ ή κ α ν παν
τό τε τα μ ο ν α δ ικ ά έ φ ό δ ια κ α ί όπλα /ιας
για τή ν α ν τιμ ε τώ π ισ η κάθε έταβουλής
Τούτο τό διέ κριν αν κ α ί το κ α ι α ν ό η ύ α ν
καλέι ο ί έ χθ ρο ί το ύ έθνους κ α ί κ α τ έ β α 
λ α ν π ά ν το τε προσπάθειες γιιί να τις
γ κ ρ ε μ ίσ ο υ ν και νά τις α φ α ν ίσ ο υ ν Α ρ
χ ι υ ε έ τ σ ι σ τ α νεω τερ α χ ρ ο ν ιά τής ι σ τ ο 
ρ ία ς μας, ή λ εγ ά μ εν η ιια π ομυθοπ οίη οηιι
τής ισ το ρ ία ς μας άπό ντόπιους κ α ι ξε
νους α ν τικ ε ιμ εν ικ ο ύ ς δ ή θ ε ν κ α ι α μ ε ρ ό λ η 
πτους, πού δεν δ ίσ τ α σ α ν κ α τ ά καιρούς να
χ ρ η ο ιμ ο π ο ιή ο ο υ ν ύπ ο ια δή π ο τε υ υ κ ο φ α ν
τια έκριναν ιι/ιύ σ φ ο τιη γιιί την επιτυχία
το ύ σ κοπ ού τους Το τ ί έχει γ ρ α φ τή σε
δ ιά φ ο ρες έιτυχες για τις άξιες και τα Οαυμ α ζύ μ ε ν ει τού το ιτοιι α υ το ύ , ιίν ουγκεν -
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Μέσα στην όπτασιαστική παραζάλη τά παιδιά πού έχει άφιονίσει ή σλαυϊκή προπαγάνδα ύππρετούν κάτω

άπό τό κ ό κ 

κινο άστρο τών σλαύων νεοφασιστώ ν τό ιδανικό μ ιά ς ευ τυ 
χισμένης πανευρώπης. Καί μ α χα ιρ ώ νουν τήν πατρίδα τους
γιατί ε ί ν α ι ά λη θιν ά πεπεισμένα πώς αυτή ε ί ν α ι πού σ τ έ κ ε 
τα ι έμπόδιο στό νά μοιρασ τούν οί λαοί τής γης τήν εύτυχία
τών κομμουνιστών. Γιατί πιστεύουν στό μεσσιανικό όρ αμ α,
πού φ έρν ει μπροστά στά έ κ θ α μ β α
ήρωίνη πού τούς πότισαν.

μ ά τ ια τους ή ιδεολογική
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ΛποαικΕΐπ

Α Κ ΑΔ ΗΜ Α Ϊ ΚΟΥ

Α Λ Ε Σ Α σέ κείνο τι) τρομερά έργο τής .Χέας \taOij' 1 ν ι κ.ης πού έχει τον τίτλο: «’Λποκάλ.νψις ^ Ιωάν
ναν», ό μεγάλος δραματιστής της ΙΙάτμον, γράφει
προς τούς (αρχηγούς των επτά εκκλησιών της Ισιας,
(ίσα άκονσε μέσα στην έκστασή τον νά τον νπαγορεύη
ή φιονή τον πνεύματος π ον ηχούσε πόνον!)έ τον οι'ιν
φιονή σάλπιγγας. ’Έγραψε λοιπόν, ο,τι έγραψε για τούς
έιρχηγονς τής εκκλησίας τής Έφεσον, τής Σμύρνης,
” τής / Ιεργάμον, των θνατείιριον, τιον Σάρδειον καί τής
Φιλαδέλφειας. Καί φτάνει στον τε/.ενταϊο, πού είναι
Η ο αρχηγός τής εκκλησίας Ααοδικείας.
°
Και τον λ.εει τούτο το μήννμα πού είναι σαν μαχαι" ριά. <<() ί ι) α ο ο ν τ ά έ ρ γ α , ΰ τ ι ο ί>τ ε ψ ν-

ΣΤΡΑΤΗ

Μ Υ Ρ ΙΒ Η Λ Η

/ ρ ος
ε ί ο ν τ ε ή ε σ τ ά ς. "Ο ψ ε λ ο ν ψ νχ ρ ο ςε ί η ς ή ή ε ο τ ο ς. Ο ν τ ω ς,
ΰ τ ι χ λ ί
α ρ ά ς ε ί, κ α ί 0 ο ύ τ ε: ψ ν χ ρ ο ς ο ύ τ ε
ζ εσ τ ά ς, μ ε λ λ ω σ ε έ μ έ σ α ι ε κ
τ ο ν σ τ ομ α τ ά ς μ ο ν».

Ετσι γίνεται πάντα, κάθε φορά πού θεριεύει τι)
πνεύμα τού κακού καί οι λαοί παίζουν στο ζάρι ολό
κληρο το ηθικά νόημα τής ζωής τιον. Ά π ο τή μια μ ε
ριά είναι ή παράταξη τής καταστροφής, άπο την άλλη
το στρατόπεδο τής άμύνης. Στη μέση περιφέρονται οι
λιποτάχτες καί οι π/.ιατσικαδόροι των δύο παρατά
ξεων. Κρατούν σέ κάθε χέρι άπο μία λευκή σημαία υπο
ταγής καί κάμουν οημεϊα καί κατά τις δύο μεριές. Εΐ-

ναι o! άνθρωποι τύπου . Ιαοδικείας. 01 μήτε ψνχροί,
οI μήτε θερμοί. Είνat οί χλιαροί, αετοί nor τό'πνεύμα
τής άποκαλύψεως τοί'ς ξερνά and th/δία, γιατί ξέρει
πέος ή χ?.ιιιριπ ητιί τονς παπέρχεται and κατώτερη
ποιότητα ηθικής συγκροτήσεως.
Στις μέρες μας, πιίλι ή έινθρωπιΐτ ητα οίχνη τα ζά out της για τι) καθολική νόημα τής ζωής. Iro ηα/.αιότατα στοιχεία μονομάχοι')·. ΙΙαλ.αιά όσο και ό κόσμος.
'And τη μια είναι τι) πνεύμα τής Ανατολής, and την
άλλη το ηνει'μα τής \ύσης. // Σκλαβιά και ή . Iει/τεριά
στο νέο τονς κονταροχτύπημα. II Ασιατική ψυχή δί
νει άλλη μιά ι/τιοά τή μάχη της με την Ευρωπαϊκέ/
ψνχή. Οι όνο δυνάμεις στέκονται ι'ιντιμετώπες για
ένα δεύτερο γύρο, μό/.ις βγήκαν and τον άγιόνα τον
πιριότου γύρου, στον όηοίο το ηνενμα τής Σκ/.αβιάς
θίχτηκε τήν noon η τον ήττα.
Στον τό.ηο μας ή μάχη άναψε με τήν non) ι/οικτή
της μοοι/ή. Ιυΰ είναι οί λόγοι nor κάνουν τέ/ν Έ?.?.άδα
νά σπαράζεται τόσο σκληρά. 'Ο ένας είναι γεωγραψικόις. Είμαστε τι) μαξι/.άοι noύ κρεμούνε οι καηετανέοι
ανάμεσα σέ όνο καοάβια ιιγκ.νηοβολ.ημένα ηλ.άϊ-η/.άϊ.
7 / σύγκρουσή τονς μάς πιέζει κι άπά τά όνο η/.ενοά.
7 >ά/.λ.ος λόγος εξηγείται μονάχα άηο τ·ή ψνλετική μας
ψνχολ.ογία. Είμασταν καί είμαστε καί δεν ξέρω αν θά
είμαστε ιός τι) τέλος ένας λ.αάς ' Ιδεολάτρης.
Κάθε ίόέα, not· οί άλ.λοι ηροκαταβυλικά κάμουν λ.εητομειρειακές συζητήσεις γέροι στις διιίι/ορες εκδοχές
καί τις ιιποχριόσεις της, ηροαηαθιόντας νά ζυγιάσου ν
τι απόδοση θά είχε στή ρεαλιστική έι/ αρμογή της, εμείς
τήν όεχάμαστε, σχεόάν όητασιαστικιί, στην nit) μετά ι/νσική της ηαιρονσία. Τήν ηέρνονμε καί τήν κάνουμε
Ιστορία. Τήν κάνουμε Ζωή, τήν κάνουμε Λίμα. . Iέτος
<1 τρόπος ηον όεχάμαστε τήν Ιόέα είχε κατά καιρούς
τά πιο λ.αμηρά καί τά η ο) </ριχτά έιποτεν.έσματα μέσα
στή ρινί) τής εθνικής μας ζωής. ’Έ τσι κατοιρθιόθηκε τά
40-41. ’’Ετσι είχαν πυιργωθή τά Μηδικά τρόηαια,
έτσι και τά 21. Κάτω and αυτά τά γεγονότα, κάτω and
τους υλικούς παριίγοντες και τις Ιστορικές επιδράσεις
ηον τά καθορίζουν, υπιίρχει ή Ιόέα-όνναμίτης.
Οί νεαροί ιδεαλιστές θύματα τής Σλαυϊκής
προπαγάνδας

Ετσι γίνεται καί σήμερα μέ τονς νεαρούς Ιδεαλι
στές μας που μπλέκει στά δίχτυα της // Σλ,ανϊκή προηαγάνόα, καί κατορθώνει νά τους ιίΐ/ΐονίση τά ι/τωχά
μναλ.ιΐ, ιός τι) σημείο ηον νά χάνουν ibid τά μάτια τονς
τή ζωντανή ηαιρονσία τής Ελληνικής των ηατρίόας,
σννεπαρμένοι έιπι) τά όραμα τής πανανθρώπινης ειρή
νης καί χαράς, ηον τοί'ς νηοβά/.λ,ονν οί μασκαράόες
ηράκτορες καί οί λ.αΟρέμηοροι τής κομμουνιστικής
ηρωίνης. . Iύτά τά ίδια τά παιδιά, τά ι'ιθώα καί αγράμ
ματα, έκαμαν στήιΣ 1ϊγνπτον κίνημα εναντίον τής Iάρετ
ε ανικής Αυτοκρατορίας, με τι) πιά συγκινητικά σύνθη
μα: τήν απελευθέρωση τον λαού των... Ινδοί»·. Και
αυτά όταν εμείς εδώ αγωνιζόμασταν για τήν άπε/.ενθέρωσιν τής ' Ελ/.αόας, καί γεμίζαμε τους δρόμους μας
μέ μισό εκατομμύριο πτώματα μαρτύρων καί ηρώων.
Μέσα στήν ίδια όπτασιαστική παραζάλη, αντί) τι)
ίδια όπιοι/ιίγα παιδιά υπηρετούν σήμερα κάτω and τι)
κόκκινο άστρο των σλαύων νέοι/απιστών τι) ιδανικό
/ιιύίς ευτυχισμένης, μιας είρηνεμένης πανευρώπης, που
δέ θιίχη ΐ/τωχονς καί αστέγους καί γυμνούς, ιιΟνκ ένι

’Ιουδαίος ουδέ "Ε/./.ην». Καί μαχαιρώνουν τήν πάτο
δα τους, γιατί είναι ιίληθινι) πεπεισμένα πέος αυτή εϊ
ναι πού στέκεται εμπόδιο στά νά μοιραστούν οί λαοί
τής γής τήν ευτυχία τών \ Ιλ.βανιόν καί τιόν Ιίου/.γάρων
Γιατί πιστεύουν στά μεσσιανικά όραμα πού ΐ/έρνεί/
μπροστά στα έκθαμβα /αίτια τους η ιδεολογική η
νη, που τους πότισαν.
/Βατεύουν, ιιι/οϋ μέ τόση ύιγνότητα καρδιάς
κουργοϋν, ιίκ/οΰ θυσιάζουν έτοι γενναιόκαρδα τι)\
τους. Μπορεί τά 'Ελληνικά ”Εθνος νά τούς βλ.έπη
μανιακούς πού κάνουν τά έγκλημα τής μητροκτον
πιίνω στο ξει/ρενιασμά τους. Μπορεί καί νά παιρ 1
αντίκρυ τους τά /αίτια, πού είναι ι/υσικά να παιρν
κάθε λογική κοινωνία αντίκρυ στους μανιακούς. .
όέν λιγοστεύει τή θλίψη τού 'Ελληνικού λαού για τι
κατάντημά τους. Ούτε λιγοστεύει νήν οργή του ένα)
τίον τιόι· πρακτόρων τής ιδεολογικής ηρωίνης,
επί χρόνοι δού/.εψαν /ιέ καταχθόνιο σύστημα για ν<
(/έρουν σ’ αυτή τήν κατάντια ένα-μικρά έστω μύρο
τής ' Ελ.ληνικής νιότης.
'. Iνιίμεσα λοιπά)· στή μεγιίλη ιιάζα τού έθνους
κρατάει τά '/ ρούιριο τών παραδόσεων τής λεφτέριά
τής άξιοπρε:πείας του, καί ανάμεσα στά λ.εψούσι τιόν
πρακτόρων, τών /ιανιακών ίδεολ.όγων καί τιόν ηλίθιων
■ή/αμαθών πού πολιορκούν αύτά τά ι/ρουριο, κινείται
καί ένας αριθμός κακομοίρηδων, πού κατάγονται an ο
τήν . 1αοδικείαν τής ’Αποκαλύψεως.
Οί άνθρωποι αυτοί είναι, σάν τον Ίανό, μέ ι:ι
πρόσωπα. Βλέπουν απ' έδιό, βλέπουν κι and εκεί. Εί
ναι δημόσιοι υπάλληλοι, δη?.. </ορείς καί ενσάρκωνες Μ
τής ιδέας τού εθνικού Κράτους, καί εργάζονται ένα ν-Λ
τίον τού Κράτους. Είναι υπέρ τής ελευθερίας τής σκέ-^Λ
ψεως καί συγχρόνως δέχονται στο ρόγχος τα σιδερένια '
χαλινάρια τής πνευματικής σκ/.αβιάς τού Ζντανωι/.
Είναι έθνικόΐ/ρονες καί γράι/ουν σέ δημυσιυγιραι/ικι)
όργανα το»· έχθριόκ, τον έθνους τον. Είναι κομ/ιουνιστα'ι καί γράι/ουν χωρίς νπογραι/ ή άρθρα κατά τού κομ
μουνισμού. Είναι έιντικομμοΐ'νισχ/ς καί δημοσιεύουν
στά περιοδικά τους τον ύμνο τού γε/.οίου Φράγκου
ΈΙ.υιίο γιι) τον ηρωικά \εκέ/ιβρη, πού άτοτε/.εϊ την
πιο ντροπιασμένη, τήν πιο θλιβερή αε/.ίδα τής ' Ε/./.η- (
νίκης ι/υλής. Είναι ουδέτεροι καί ομως^δημοσιευουν
καί τις νποκλι νέστατες πιροσι/ ωνήσεις πού έκαμαν οι
δυο άποπομπαϊοι τού Κόμπε?, προς τάν συκοι/ά)·τη τής
πατρίδας το»·, ιιπλ.ιόνοντας τι) δίσκο τής διαι/ ημισεως
των στά εξωτερικό.
Τις πιροάλλες ι/ υλλ,ομετρούσα έναν τόμο διηγημάτων
μέ θέματα γύρω στο πόλε/ιο. Είταν τι) χειρότερο βιβ? ίο ένάς and τούς καλυτέρους /ιας πεζογριίΐ/ ους. Ο
άνθρωπος είναι άπά τήν Ααοδικεία. 'Επί Κυβερνησεως Μεταξύ! </ιλ.ούσε τι) χέρι του στά Φουαγιέ τι»
'Εθνικού θεάτρου γιά νά πιίιρη τά βραβείο. Σάν ξανα
βγήκε ό Ριζοσπάστης μέσα στις ιαχές τού έλ.ασίτικ.οι
ίίχλ.ου το έγραψε γράμμα πίστεως. Καί τά κόμμα τον
ι'ιντάμειψε. Σάν έγινε τά ι/οβειρά άνθρωπο/οικελιο το
\εκέμβρη W44, τραγουδούσε τι/ ι<λαοκρατ ία» στ'
σοκάκια καί ένα χωνί τον διαι/ ή/ιιζε /ιέ ουρλιαχτά εςω
άπά τήν πόρτα του, οπού οί συναγωνιστές έστηναν όδίίΊ ραγ/m μέ τά ίίνομιί του κι αυτός κουβαλούσε πέτρα.
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άνθρωπος μέ τήν παιδική ψυχούλα

Σήμερα πού όέν πάνε καλά τά πράγματα μέ τ·ήν ιιέ-

ξνγιανσην» δέν γράφει πια ατό Ριζοσπάστη άλλα σέ έθνικάφρονα ’Εφημερίδα. «Ναί-μέν-άλ.λ.ά». Γράφει και
ένα τόμο αισθηματικά διηγήματα γιά τον πόλ.εμο. Ε ί
ναι εκεί μέσα ένα πονλ.άκι παν το λάβωσε μια σφαίρα,
είναι μιά στάλα αίμα πού τρομάζει ένα παιδάκι και
Λάλ,λ.α παιδαριο'ιδη, σιροπιασμένα καί περιπαθή πιριι* 0 0 τα. ’() πόλεμος, άχ τί κακά πράγμα ό πόλ.εμοςα τά
ΐΡ-σ! Ι\ιιι ό (άνθρωπος αετός μέ την παιδικέ/ ψυχούλα
ψκανε οδόφραγμα, πίσω από το οποίο οί έ/.ασίτες έσφαίζαν τά παιδιά, ξεκοίλιαζαν τις γυναίκες, τις <}ι)ελ</ ές των
στρατιωτών τον Ρίμινι καί της ΙΙίνόον, πριόνιζαν τους
γέρους καί κόρηωναν μέ καρφιά τά εθνόσημο τον π η
ληκίου στο μέτωπο των αστυφυλάκων. Είναι άπό τη
.\αοδικεία ό άνθρωπος, θ έτε ζεστός οντε ψυχρός. Ε ί
ναι χλιαρός καί πονόψυχος καί ανθρωπιστής καί ευαί
σθητος καί κουκουές και δημοκράτης. Είναι ένας άκύμα
άντ ιπροσωπευτικός τύπος τον . Ιαοδικέως. Ιέν είναι ο
μόνος μέσα στο υπηρετικό προσωπικό της κονκονέδικης παροικίας των "Αθηνών, πον γράφει ευαισθησίες
προς κατανάλωσι τον άστικοϋ αγοραστικού κοινού.
Είναι καί άλ./.οι άπό πίσω, πλήθος άσήμαντοι /.άγιοι,
ποιητατζήδες, κιριτικογράφοι καί άποτνχτ/μένοι λ.ογοτέχνες. ’Άντρες καί γυναίκες, καί αντρογυναίκες καί
γνναικοάνδρες. ’Ολοι αυτοί γράφουνμέ σπαραγμό γιέι
τά παιδάκια, γιά τον κακό πόλεμο, γιέι τους καημένους
τους φτωχούς, γιά τους εργάτες που βασανίζονται.
"Ενας κόσμος άπό υποκριτές καί δειλ.ούς . \αοί)ικειώτες,
πού στέκουν στό ένα πόδι περιμένοντας νά δούι· πον
θ’ άκου/ιπ ήσουν το άλλο, που άνήκουν καί εδώ καί η ε ά
γουν άπ’ εκεί. Καί δέν τολ.μοϋν νι'ι είναι ούτε ’Έλληνες,
ούτε τσιγγανοόιεθνιστές, άντε γαλ.άζιοι, ούτε κόκκι
νοι, καί ή ψυχή τους όέν έχει φύλ.ον. Καί είναι μέσα σέ.
τούτη τ ήν κρίσιμη έάρα ποέ' περνάει ο κόσμος ούτε θερ
μοί ούτε ψυχροί ά/./έ είναι χλιαροί, είναι χωρίς χρώ
μα χωρίς σχήμα, χωρίς γεύση καί χωρίς πιστέ/. Είναι
ρευστοί καί παίρνουν τό σχήμα τον άγγείον ποέ' κάθε
τόσο τούς περιέχει. Είναι άνθρωποι τής . Ιαοδικείας,
τό πνεύμα τον ΙΙροφήτη τους ξερνά άπό τό στόμα τον
μέ άηδία. Γιατί προσπαθούν νά ντύσουν μέ Ιδεολογική
λεοντή τό γάιδαρο τής άνανδρείας των, καί ονομάζουν
ουδετερότητα την έλλειψη τον φ άλ.ου.
— όλ.ους αύπούς Οέλ.ω νι'ι προσφέρω σήμερα ένα
μικρό κομμιίτι γιά τον πόλ.εμο. Ιέτ είναι φ ιλ.υλ.ογ/α
αυτό, είναι στεγνή δημοσιογραφ ία. Τό ξεσηκώνω έιπό
την άνταπόκρισιν πον στέλνει ό άπεσταλμένος τον
ιέΛσοσιαίητεν 1/ρές» κ. Γκάντονϊν έιπό τό χωριό Μάνταλο, ποέ' είναι τα Νέα Καλάβρυτα τον νέου φασισμού.
Είναι τό χωριό όπου οί (άνθρωποι τής δημοκρατίας
(άνατολ.ικον τύποι') έσφαξαν 18 νήπια. Λυτό πον πα
ραθέτω είναι τό μέρος τον τηλεγραφήματος πού περι
γράφει ό αντόπτης ξένος πώς σφάχτηκαν άπό τους
έ/.ασίτες τύι 10 μέλι/ τής οικογένειας τον έθνικόφ ρονος
Ιίασιλ.ειάδη. ’Ακουστέ το:

Τό σώμα τοΰ πατρός Βασιλειάδη
«Τό σώμα του πατρός Βασιλειάδη ήταν σκεπα
σμένο άπό τό πτώμα τής νύφης τον, (πον είχε σταυ
ρωμένα τά χέρια της επάνω στη πληγή τής κοιλιάς
της, άπ’ οπού διεκρίνετο τό άγέννητο βρέφος), κι άπό
τό πτώμα τής ενδεκαετούς έγγονής τον, πού έφερε ένα
Βαθύ τραύμα μέ μαχαίρι στο εσωτερικό μέρος τον
μηροϋ της. Τό μικρό καστανό κεφαλάκι ενός παιδιού

μόλις τριών ετών είχε ορθάνοιχτα έιπό τον Τρόιμο τα
μάτια τον, πιο γαλ.ανά κι άπό τον ουρανό. 1'τό στόμα
του είχε παγώσει μιά βουβή, τρομιρή κραυγή τρόμου.
// γραία σύζυγος τού Ιίασιλ.ειάδη σέ μιάν άλ.λη γωνιά,
ήταν σκεπασμένη κι αυτή άπό τύι πτιόματα τού γνιού
της, ενός άλ,λ.ον μωρού μέ κίτρινο πιιυλόβεο, ενός μι
κ.ρού άγοριού καί δύο κοριτπιών. ’. Ιγγ/ζοντας τά πόδια
της, ήσαν ένα σπασμένο-βγαλ,μένο χέρι ενός παιδιού,
πού είχε μιά σφαίρα στό κρόταφο. ’II δεύτερη νύφη
τής οικογένειας, μαζί μέ ένα κορίτσι κι ένα · άγόρι,
ήταν σωριασμένα κοντά, με τύι κεφάλ.ια τους σπασμένα.
Ενα μικρό κορίτσι ήταν πεσμένο /ιέ τό πρόσωπο στη
γή, μέ τά γόνατα διπλωμένα, καί οί καστανές μπούκλ.ες
τον έπεφταν στό πρόσωπό του. "Ενα μεγαλύτερο, άνιισκελ.α πεσμενο, και στο θάνατό) του άκό/ια, φαίνεται
/ιέ τά χέρια, τά μάτια καί τό στόμα νά παρακαλ.ή γιά
τη ζωή roro.
Λυτός είναι ό «πόλ.ε/ιος» πού διεξάγει ό κομμουνι
σμός, ό σλ.ανϊκός, εναντίον τής ’Ελ.λιιδος. Και στον πό
λ.εμο αυτό βοηθούν /ιέ τον τρόπο τους.'όλ.οι ο! διανοού
μενοι, που είτε πουλήθηκαν και υπηρετούν σύιν έμμι
σθοι άπολ.ογητες, είτε συνοδοιποιρούν έιπό άγνοιαν,
έιπό βλακείαν ή άναδρίαν. Μαζί τους
τό ίδιο συνέ
νοχοι
είναι και οί χωρίς ραχοκοκκαλια άνθρωποι
τής Ααοδικειας. Αυτοί πού σωπαίνουν τώρα πού ήλθε;
ή (όρα νά μιλήσουν. „·Iύτοί πού κρύβονται τήν έάρα πού
■η Ελ.λ.άδα γυρεύει τήν παρουσία τους. Iύτοί πού μ ι
λούν μέ χρησμούς τήν ώρα πού ό καθαρός λ.όγος είναι
χρέος τιμής. Αυτοί πού δέν τολμούν νά ξεστομίσουν
δημοσία, άπό τις εφημερίδες, έιπό τύι βιβλία τους, άπό
τύι περιοδικά τους, τύι λ.όγια πού ξεστομίζουν στις ιδι
αίτερες παρέες τους. Γιατί έιπό τύι λ.όγια αύτύι έχει
ανάγκη ή ’Ελ.λ.άδα σήμερα. Γιατί έιπό τύι λ.όγια αύτύι
έχουν άνάγκη οί ’Έλ.λ,ηνες έφηβοι σήμερα, αυτοί πού
ύιφ ίνονται στύι χέρια τών πρακτόρων, τών λαθρεμπόρων
τής ίδεολ.ογικής ηρωίνης. Ο! νέοι πού πεθαίνουν άπό
οιψα γιύι Ιδανικά, καί ό κουμ/ιουνισμός χορταίνει τή
δίψα τους /ιέ αίμα, /ιέ τό αίμα τής Έλ.λ.άδας.
Αά γιατί καλιό τούς άνθριόπονς τής Ααοδικειας νά
γυρίσουν πίσω στην ’Ελ.λ.άδα. Irr τούς ζητά κανείς,
μίσος εναντίον κανενός. Μόνο άιγάπη είναι πον τούς
ζητάμε. ’Αγάπη γιά τήν ’Ελ.λ.άδα. Ί Ι ’Ελ.λ.άδα δέν
είναι κόμμα, δέν είναι φατρία, δέν είναι θεωρία, δέν
είναι πολίτευμα. Είναι ή ζωή μας αυτούσια, μέσα σέ
μιά συνέχεια 8.000 χρόνων. Ι\ι αυτό βαραίνει πολ.ύ
περισσότερο άπό κάθε εφήμερη ιδεολογία ή άν θέλετε,
ιδεοληψία. Γιατί ή ουσία καί τό νόημα τής ’Ελ.λ.άδας
είναι ή άνθρωποι καί ή λευτεριά. Χωρίς έτικέττα.
Ούτε ’Ανατολικού, ούτε \ντικού τύπου. Χωρίς πολι
τικούς χαρακτηρισμούς. Χωρίς υπονοούμενα, χωρίς
λ.ε.οντην, χωρίς κακούργημα, χωρίς τρομοκρατία.
Σκέτη άνθρωποι. Σκέτη λεφτεριά, πού Ούι π ή σεβι σμός
τής άξιοπρε:τείας τού άλλου. Σ ’ αυτόν τον άγιόνα κα
λιό τούς ανθρυιπονς τής Ααοδικειας. ,Ις ξετρυποίσουι
άπό τύι δήθεν ίδευλ.ογικά τους καταφ ύ'για κι άς έρθουι
άπ εδώ. Άλ.λ.οιιότικα ύίς τραβήξουν, /ιέ θάρρος, υπεύ
θυνοι άντίκρν στό έθνος τους, ύίς τραβήξουν άπ’ έκιι.
όπως τραβάνε οί θλιβεροί έφ ηβοι πού γίνονται άσυνει
δε/τα όργανά τους καί θυσιάζονται.
Αυτό θάναι περισσότερο έντιμο τις ώρες πού παί
ζεται στα ζάρια όλο τό ηθικό περιεχόμενο τής άνθρω πίνης ζωής.

τον θανόντα όρθιου καί γυμνόν, όπως
θά έβγήκε ν άπό τό λουτρό ν.

Ή περίπτωσις
Παπαδιαμαντοπούλου

Ε1ΙΛΜ. Γ. Γ Α Ρ Μ Π Η Σ είδε
καθ’ ύπνους την 22 Νοεμβρίου
]92θ, τον εν Ρίω Ίανείρω τής
Άογεντινής αδελφόν τον Ή ρ α κλήν βαδίζοντα έν συνοδεία καί άλ?.ων προς τό νεκροταφείου. Έ ξνττνησεν καί μόλις άπεκοιμήθη είδε
πάλιν τον ίδιον έπιστρέφοντα από
τό νεκοοταφεϊον εις τό σπίτι τον.
Τό δνειρον τοϋτο τον ανησύχησε
καί επερίμενε κάποιαν κακήν εϊδησιν,
διότι είχε παρατηρήσει ότι πολλάκις
τά όνειρά τον επαλήθευαν.
Πράγματι-, λ.οιπόν, τον επόμενον
μήνα Δεκέμβριον, έλ.αβεν επιστολήν
τού αδελφόν τον, δι ής τοϋ ανήγ
γειλε τον θάνατον τοϋ νιον τον Φρει
δερίκον συμβάντα ακριβώς τήν 22
Νοεμβρίου ημέραν τοϋ ονείρου μετά
μακράν ασθένειαν, περί τής όποιας
όμως ούδέν έγνώριζεν ό Γαρμπής.
Ό ίδιος είχε προ ετών κακοτνχισμένον συγγενή, τον όποιον και
σννετήρει, όταν, ένα βράδυ, τον είδε
εις τον ύπνο τον ροδοκόκκινου, ευ
χαριστημένου καί λέγοντα: 'Επα
μεινώνδα! Άνεπανθην. Είμαι ευχα
ριστημένος.
Ανό ημέρας κατόπιν, εμάνθανε
ότι όντως ό συγγενής τον άπέθανε
τήν Ιδίαν ημέραν τοϋ ονείρου καί
έκηδενθη από τους γείτονας, οί ό
ποιοι δεν ήξεραν τήν διενθννσίν τον,
νά τον ειδοποιήσουν.
Ή πρώτη τών περιπτώσεων τοϋ
Γαρμπή είναι καθαρά Τ η λ ε π ά 
θεια
άναπαραστατικής
μ ο ρ φ ή ς , ή όποια μετεβίβασεν
ά π ό τ ο υ ς α ν τ ί π ο δ α ς τήν
εικόνα τοϋ άδελ,φοϋ τον διενθννομέ-
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νου καί έπιστρέφοντος από τό νε
κροταφείου. Εις τήν τηλεπάθειαν
όμως αυτήν υπάρχει καί εμφανής
σ υ μ β ο λ ι σ μ ό ς τοϋ
Υ πό
α ν ν ε ι δ ?'/ τ ον, προσπαθοϋντος νά
υποδηλώσει εις τό λογικόν τοϋ
δ έ κ τ ο υ τό δυστύχημα.
Ή δεντέρα περίπτωσις είναι Τ ηλεπάθεια είδοποιητικής
μ ο ρ φ ή ς , άποδίδονσα ένεργώς τήν
άπολύτρωσιν τοϋ βασανισμένου άνθρώπον, διά τον όποιον ή ζοη) ήτο
μαρτυρίου.
Ή ’Άννα Μπέκερ είδε καθ' ν
πνονς κατά τό έτος 1912, τον αδελ
φόν της μεθ' ον τήν σννεδεε ζιοηρά
συμπάθεια, όρθιου καί γυμνόν. Ά νησνχήσασα τότε, διά τήν ζωηρό
τητα τοϋ ονείρου, τό όποιον έθεώρησεν ώς κακόν προμήννμα, έσημείωσε τήν ημερομηνίαν καί τό διηγήθη εις τον κύκλον της.
Δυο εβδομάδες κατόπιν, έλ.άμβανε έπιστο/.ήν τον πατρός της εξ
'Αλεξάνδρειάς στήν όποιαν τής άνήγγελ,λε ότι άπέθανε ό αδελφός της
ακριβώς τήν ιδίαν ημέραν έν Βαρκε
λώνη τής Ισπανίας. Τήν περιεργοτέραν όμως λεπτομέρειαν τοϋ δυστυ
χήματος έμαθεν αργότερα από έπιστολ.ήν τοϋ πατρός της πάλ.ιν, ότι ό
θάνατος έπήλ.θε οστό συγκοπήν, μό
λις έβγήκε άπό τό λοντρόν.
Πάλιν, στήν περίπτωσιν αυτήν,
έχομεν Τ η λ. ε π ά θ ε ι α ν ά ν απαραστατικής
μορφής.
Τό ' Υποσυνείδητον όμως δεν ήμπόρεσε νά μεταδώση εις τό λογικόν
ολόκληρον τήν εικόνα τοϋ δυστυχή
ματος, άλλ,ά μόνον μίαν πτυχήν της,

'Άλ.λη Τηλεπάθεια ά ν α π α ρ α 
σ τ α τ ι κ ή ς μ ο ρ φ ή ς είναι ή
κατωτέρω:
Ό Α . Παπαδιαμαντόπουλ.ος έπρόκειτο ν’ άναχωρήση τήν 11 Αύγου
στου 1928 εις Παρισίους, ένεκα τον
εκεί σοβαριος άσθενοϋντος άδελ.ηοϋ
του Κωνσταντίνον, άντιπροσώπον
τής Ελλάδος έν τή ’Επιτροπή τότε
’Αποκαταστάσεως προσφύγων.
Τό βράδυ όμως, είδε εις τον ύπνον
του έντονον λ.άμψιν, εις τό φώς τής
όποιας διέκρινε δωμάτιον άσθενοϋς
καί μίαν γυναίκα βαδίζονσαν έντός αύτοϋ.
Έξύπνησε τότε καί έοημείωσε
τήν ώραν. Ή τ ο 4.20' πρωινή. Είχε
δε ζωηρόν τό συναίσθημα ότι ό άδελ.φός του άπέθανε, ότι τό δωμά
τιον πού είδε ήτο ιδικόν τον καί ότι
ή γυναίκα πού έπεριπάτει μέσα ήτο
ή σύζυγός τον.
Ή έντύπωσις μάλιστα αυτή ήτο
τόσον έντονος, ώστε είπε εις τήν μη
τέρα τον καί τον γαμβρόν τον Παπαδόπονλον.
— Τ! νά πάμε στο Παρίσι! Αυτός
είναι πεθαμένος.
Πράγματι, λ.οιπόν, φθάσαντες εις
Πάτρας, έλ.αβον τηλεγράφημα: Mori
hier matin (Άπέθανε χθες πρωί).
Τότε ό Παπαδιαμαντόπουλ.ος έ
γραψε ν εις τον έν τή Ελληνική πρε
σβεία νπηρετοϋντα Καββαδίαν όπως
τον πληροφορήση άχριβώς περί τής
ιόρας τον θανάτου.
’Επλ.ηροφορήθη δέ, ότι τό τέλος
έπήλθεν άκριβώς κατά τάς 4.20'.

Ή περίπτωσις Λαμπροπούλου
Συνεχίζομεν κατωτέρω μερικάς
είσέτι λίαν ένδιαφερονσας περιπτώ
σεις, τήν έξήγησιν τών όποιων δίδομεν εις τό τελ.ος μιας έκάστης.
Ό I. Ααμπρόπονλος, άπόστρατος άξιωματικός τής Χωροφυλ.ακής
προικισμένος με έντονους διαισθη
τικός Ιδιότητας είχε έκκρεμή δίκην
εις τό Πρωτοδικεϊον. "Ενα βράδυ,
είδε εις τον ύπνον τον ότι τον έδωσαν
δ ι κ ό γ ρ α φ ο ν λ ε υ κ ό ν φέρον
τό όνομά τον. Τό έκντταξεν άπορών
καί όταν έξύπνησε, είχε τή συ ναισθησι ότι έξεδόθη εύνοϊκή άπόφασις
δι αύτόν και έγραψε μέ μολύβι εις
τον τοίχον τήν ημερομηνίαν.
Τόση δέ ήτο πλέον ή πεποίθησίς
τον περί τής εύνοϊκής άποφάσεως,
ώστε ούτε κάν έπέρασεν άπό τό
Πρωτοδικείου νά έρωτήση διά το

αποτέλεσμα.
Μετά όνο μήνας, ό Λ αμπρόπουλος εκ),ήθη δι’ ατομικήν ύπόθεσιν
εις την ’Αστυνομίαν, ό δέ αδελφός
τον, άνησνχήσας, τον παρώτρννε
νά περάση από το ΙΙρωτοδικεΐον
νά μάθη τι άπέγινε.
'Εκείνος όμως τον έβεβαίωσε με
απόλυτον πεποίθησι άτι ή άπόφασις
ήτα απαλλακτική καί τον όιηγήθη
το ονειρον, όείξας συγχρόνως καί το
σημείωμα τής ημερομηνίας. Ο άλ
λος έκούνησε δυσπιστίας το κεφάλι.
. Iοιπόν, μετά τινα καιρόν, διελθι'ον
ό . Iαμπρόπονλος ένεκα άλλης νποθέσεως τον ΙΙρωτοδικεΐον καί ζητήσας πληροφορίας, έμαθεν οτι πρά
γματι εΐχεν έκδοθή διά τήν υπόθε
σή' τον άπόφασις ευνοϊκή καί είδεν
οτι εΐχεν ακριβώς τήν ημερομηνίαν
πού λσημείωσε.
Ό ιατρός ’Ιγνάτιος Παπακωνσταντινίδης, όταν επεράτωσε τάς
σπονδάς τον εις τό Πανεπιστήμιου
’Αθηνών, τον ’Ιούνιον τον 1902, μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, διά νά
νποστή καί εκεί τάς επ’ άδεια εξε
τάσεις, διότι έπρόκειτο νά εξάσκη
ση τό ιατρικόν επάγγελμα εν Τουρ
κία.
Φθάσας εκεί, εύρε πολλούς συνα
δέλφους τον άπηλπιαμένους διότι
τήν εποχήν εκείνην έπνεεν άνεμος
δυσμενής κατά παντός ' Ελληνικόν
καί πάντες οι προερχόμενοι εκ τον
Ελληνικόν ΙΙανεπιστημίον άπειροίπτοντο, έφ άσον μάλιστα αί έξε'I I ραβόοσκοπία στην Ιτα λία . Ανο ραβίΐυσκόποι, κύριος και κυρία, κρατούντες ένα
διχαλωτόν κλαδί πειραματίζονται νπό τήν
επίβλεψη· ιατρού προς ανακάλυψα> υπο
γείων πηγών νδατος.

τάσεις έγίνοντο μόνον εις Γαλλικήν
ή Τουρκικήν γλώσσαν, τάς όποιας
ήγνόονν οι περισσότεροι.
’’Εδωσε πάντως τότε καί αυτός
τήν αναφοράν του καί ημέρα έξετάσεως τοϋ ώρίσθη ή 20ή ’Ιουλίου.
Θά έξητάζετο δέ με άλλους υποψη
φίους από τους καθηγητάς τής ’Ανα
τομικής τής Χειρουργικής καί τής
’Οφθαλμολογίας.
Τέσσαρες ή πέντε ημέρας προ
τής έξετάσεως ό Παπακιονσταντι
νίδης είδε στον ύπνον του ότι τον
έξήτασαν Γαλλ,ιατί δύο μόνον καθηγηταί. Ό τής ’Ανατομίας π ε ρ ί
Ν ε φ ρ (7) ν καί ό τής Μαιευτικής
π ε ρ ί ’Ε κ λ α μ ψ ί α ς καί οτι
επέτυχε. "Οταν όμως έξύπνησε τοϋ
έφάνη τό ονειρον έξαιρετικώς άπΙbavov. καθότι 6 καθηγητής τής Μαι
ευτικής δεν συμπεριλαμβάνετο με
ταξύ των εξεταστών. Πάντως διά
κάθε ενδεχόμενον έμελέτησε καλά
εκ τής Γαλλικής ανατομικής τό κεφάλαιον περί Νεφρών, καί έρριψε
καί μερικές ματιές εις τήν Μαιευτι
κήν περί ’Εκλαμψίας.
Τήν 20ήν ’Ιουλίου παρουσιάζετο
δι εξετάσεις καί είδε μέ έκπληξιν
νά προσέρχωνται μόνον οί καθηγηταί τής Χειρουργικής καί τής ’Ανα
τομίας. ’Αντί δέ τοϋ καθηγητοΰ τής
’Οφθαλμολογίας προσήλθεν ό τής
Μαιευτικής, διότι ούτος εΐχεν άναχωρήσει τήν προτεραίαν δι’ εν
Όφθαλμολογικόν συνέδρων εις Βρυξέ/.λας ν’ αντιπροσώπευση τό Τουρ
κικόν ΙΙανεπιστημίον.
"Ωστε κατά τούτο έπαλήθενσεν
άπολύτως τό ονειρον.
Προσεκλήθη τότε πρώτος καί
ακούει αμέσως τον καθηγητήν τής
Ανατομίας νά τον έρωτά « Τ Ι γ ν ωο ί ξ ε ι π ε ρ ί Ν ε φ ρ ώ ν». Ε ν 
νοείται άτι άπήντησεν άριστα. Κα
τόπιν 6 καθηγητής τής Χειρουργικής
τον ήρώτησε καί αυτός σχετικά περί
’Ε κ λ α μ ψ ί α ς !

Καί πάλιν φυσικά, ή επιτυχία
υπήρξε θριαμβευτική, ενώ οί άλλοι
12 υποψήφιοι άπερρίπτοντο, διότι
δέν έπερίμεναν νά έξετασθοϋν Μαι
ευτικήν καί δέν τήν είχαν μελετή
σει Γαλλιστί.
Εις τήν περίπτωσιν αυτήν όΙ Ι απακωνσταντ ινίδης, εχων εξαιρετικός
διαισθητικάς ιδιότητας διησθάνθη
τ η λ ε π α θ ι κ (7) ς τήν μεταβολήν
τ<7>ν εξεταστών. Ώ ς προς τήν επι
τυχίαν τών θεμάτων, ή ισχυρά έντΰπωαίς του τά υ π έ β α λ ε ε ι ς
τ ο ύ ς κ a 6 η γ η τ άς, οΐτινες τον
έξήτασαν. Τοιαϋται ασυναίσθητοι
Τηλεπαθικαί ύποβολαί παρατηρούν
ται συχνά εις τά μέντιουμ, αποδιδό

μενοι κακώς εις συμπτώσεις.

Μία άλλη περίπτωσις τηλεπάθειας
Μίαν έπίσης ιοραίαν περίπτ ωσιν
Τηλεπάθειας κατέθεσε εις τήν « Ε 
ταιρεία Ψυχικών Ερευνών» ό ίδιος
ιατρός I. Παπακωνσταντινίδης.
«Κατά τήν νύκτα τής 22 Φεβρου
άριου 1914, εις τήν ιδιαιτέραν πα
τρίδα μου Φιλαδέλφειαν τής Μικράς
’Ασίας, οπού έξήσκουν τό έπάγγελμά μου, ή σύξυγός μου έξύπνησε
τρομαγμένη καί μοϋ διηγήθη τό εξής
ονειρον.
Εΐχεν ίδή οτι έκτύπησαν τήν έξώπορτα, καί άτι αντί τής υπηρέτριας
έβγήκα έγώ καί ρώτησα ποιος ήτο.
—’Ανοϊξτε γιατρέ!... ύπήρξεν ή
άπάντησις. ”Εχομε ν άρρωστον !...
Τότε, παρά τάς διαμαρτυρίας τής
συζύγου μου έγώ άνοιξα δήθεν τήν
πόρτα καί είσώρμησαν δύο μετημ9πεσμένοι Τούρκοι, οί όποιοι άρχι
σαν νά μέ κτυποϋν μέ πέτρες και
άλλα όργανα, διά νά μέ σκοτόισουν...
’Εκείνη τότε, έτρεξε εις τάς φωνάς
μου καί τούς παρεκάλει νά μέ αφή σουν, όντως δέ έπί τέλους έφυγαν,
λέγοντες άτι χάριν τής χ α ν ο ύ μ,
δηλαδή τής συζύγου μου, μοϋ έχάρισαν τήν ζωήν.
Έ γώ δέν έδωσα φυσικά σημασίαν
εις τό ονειρον αυτό καί τήν καθησύ
χασα. Μετά πέντε ημέρας, άμως,
άκριβώς στάς 27 Φεβρουάριου, κα
τά τάς 10 1)2 μ.μ. έκτύπησεν ή
πόρτα καί έπειδή ή υπηρέτρια είχε
κοιμηθή ρώτησα έγώ ποιος είναι.
Τότε γνωστή φωνή Τούρκου, ευεργετηθέντος παρ’ έμοϋ, μοϋ έφ ώναξε:
—’Άνοιξε, γιατρέ... είναι μεγά389
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λη ανάγκη!
“Εσπενσα ν' ανοίξω ενώ ή σύζυ
γός μου υπό την έντύπωσιν τοϋ ονεί
ρου προσεπάθει νά μ 1 έμποδίση.
Δυστυχώς δεν την ήκουσα. ’’Α 
νοιξα καί είδα δυο Τούρκους μετημφιεσμένους.
— Τί θέλετε;... τούς ήρώτησα,
όταν αντί άπαντήσεως, ό ένας προχωρήσας με έκτύπηαε δυνατά μέ
στιλέττο εις τό στήθος.
’Εγώ έβαλα μίαν φωντ\ «”Α χ!»
καί εκείνοι νομίσαντες δτι μ ’ έσκότωσαν, έφυγαν.
Τό στιλέττο όμως είχε προσκρού
σει κατά τύχην εις μίαν καρφίτσαν
τοϋ λαιμοδέτου από γρανίτην, παριστάνουαον Τουρκικήν σημαίαν, πού
έφοροΰσα, έγλύστρησεν επάνω της
καί μ ’ έπλήγωσεν ελαφρά εις τό
στέρνον.
Την άλλην ημέραν, φίλος μου
Τούρκος' μέ ειδοποιούσε δτι είναι
απόλυτος άνάγκη χάριν τής άσφαλείας μου νά φύγω από την Τουρκία,
διότι εις μυστικήν συνεδρίαν τοϋ
Νεοτουρκικού κομιτάτου άπεφασίσθη
ή έξόντωσις εμού καί μερικών άλ
λων συμπολιτών, διά τάς εθνικιστι
κός μας ιδέας.
Ιΐράγματι τήν έπομένην ευθύς,
έφυγα διά Παρισίους.
Τό πρώτον μέρος τοϋ ονείρου τού
του είναι κ α θ α ρ ά Τ η λ ε π ά 
θ ε ι α . Δηλαδή, ή σύζυγος τοϋ ια
τρού, έχουσα τηλεπαθικάς ιδιότη
τας, έχρησίμευσεν ώς δ έ κ τ η ς
των αποφάσεων των Τούρκων.
Ή δυσκολία όμως είναι εις τήν
έξήγησιν τής διασώσεως, ήτις έχει
τρεις εκδόσεις.
Ή πρώτη, είναι δτι οι Τούρκοι
είχαν αποφασίσει νά πληγώσουν μό
νον τον ιατρόν διά νά τον τρομοκρα
τήσουν καί τον αναγκάσουν νά φιύ>γη.
'Η δευτέρα έξήγησις είναι ή σύμπτωσις διά τοϋ γλυστρήματος τής
αιχμής τοϋ στιλέττου εις τήν γρανιτίνην καρφίτσαν.
Ή τρίτη έξήγησις είναι δυσκολωτέρα προς κατανόησιν, διότι ακό
μη δεν έδόθη ευκαιρία νά εκτεθούν
εις τούς άναγνώστας τών «Χρονικών»
τά περί Τ η λ ε π α θ ι κ ή ς υ π ο 
β ο λ ή ς».
Κατ’ αυτήν, λοιπόν, φαίνεται δτι
ένας εκ τών δύο συζύγων, διότι καί
ό ιατρός φαίνεται εξ άλλων συμβεβηκότων του νά είναι ισχυρόν μέντιουμ,
έπενήργησεν άσυναισθήτως επί τοϋ
δολοφόνου ώστε νά παρεκκλίνη τό
κτύπημα.
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Πολλά καί «δραστήρια» μέτρα
παίρνουν οί άστυνομίες σ’ δλο
τον κόσμο για τήν πάταξι τών
θορύβων, πού άποτελοϋν μόνι
μες πληγές της ήρεμίας τοϋ
ανθρώπου. Είναι όμως ή διατάραξις τής κοινής ήσυχίας
ένα άπό τά «καλά» τής μηχα·
νοκρατούμενης έποχής μας ή
άποτελεΐ παλαιό πρόβλημα γιά
τήν Ανθρωπότητα ; Ό χ ι άπαντοϋν οί ιστορικοί. Θόρυβοι υ
πήρχαν πάντοτε στις πόλεις,
και πολλές φορές μάλιστα πιο
ενοχλητικοί άπό τούς σημερι
νούς.

ΛΕΞΙΣ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ μοιάζει μέ
τό όνομα κάποιου γελωτοποιού
ελισαβετιανής κωμωδίας, άλλά
στην πραγματικότητα είναι άπλώς μιά
μονάδα μετρήσεως, πού χρησιμεύει γιά
τόν υπολογισμό τής έντάσεως του ή 
χου. Τώρα όλοι ξέρομε πώς τά αυτιά
μας δέν άνέχονται περισσότερα άπό
ένα όρισμένο αριθμό ντεσιμπέλ. "Αν ή
έντασις τοϋ ήχου αύξηθή, μπορούν νά
δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές στό άνθρώπινο αύτί.
«’Ά», λένε οί ύμνηταί τής παλιάς έπο
χής «αυτό τουλάχιστον δέν συνέβαινε
άλλοτε». Ά λλά κάνουν λάθος, γιατί συνέβαινε καί ά λ λ ο τ ε . Αυτό τό λέμε όχι
γιά νά δείξωμε πώς «άφού ήταν πάντα
έτσι δέν μπορούμε νά κάνωμε τίποτε»,
άλλά άντίθετα γιά νά σκεφθούμε τό γεγο
νός ότι ο! πόλεις ήσαν πάντα παραγω γοί
θορύβων καί π<ώς ό άνθρωπος δέν ένδια-
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Δνο άπό τά πιό θορνβώδη τροχοφόρα τής αρχαιότητας. Μέ τόν έκκωφαντικό τον; θόρνβο άποτελονααν μόνιμη διατάραξι τής κοινής
ήσνχίας. 'Αριστερά: Ρωμαϊκό άρμα. Κάτω: Ταξιδιωτική άμαξα.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

φέρθηκε ποτέ πολύ για τήν ήσυχία των
όμοίων του.
Ό τα ν, μετά τήν άνακάλυψι τού τρο
χού, ένας άπό αύτούς άρχισε νά τρίζη καί
ό Ιδιοκτήτης του νά Αδιάφορή, ό πληθυ
σμός τής Γής πλουτίσθηκε μέ ένα άπό τά
π ιό διαδεδομένα καί Θλιβερά δείγματα
τοϋ Θορυβοποιού, ένός τύπου πού έφθασε
άπό τήν προϊστορία ώς έμάς αναλλοίωτος
καί πολλαπλασιασμένος έπί έκατομμύρια
(Ποιός δέν συνάντησε ποτέ κάποια μη
τέρα νά σπρώχνη ένα καροτσάκι μέ ρόδες
πού νά τρίζουν άπαίσια; Καί νά σκεφθή
κανείς πώς θά άρκοϋσε μόνο μιά σταγόνα
λάδι γιά νά μή συμβαίνη αύτό).
'Ασφαλώς δέν έχομε πολλές μαρτυρίες
ά π ό τούς προϊστορικούς χρόνους, άλλα
ά π ό τήν στιγμή πού ό άνθρωπος άρχισε
νά ζή σέ μεγάλες κοινότητες καί νά δημιουργή θόρυβο, άνακηρύσσοντας ταυ
τόχρονα τόν έαυτό του «πολιτισμένο» καί

«προοδευμένο», τά παραδείγματα άφθονοϋν. θ ά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσωμε
αύτά πού μας ένδιαφέρουν έδώ «χρονικά
των θορύβων τής πόλεως».
Ά π ό πού θέλετε νά άρχίσωμε; Ά π ό
τήν άρχαία Ρώμη;
Ό μεγάλος Ρωμαίος σατιρικός ποιη
τής Ίουβενάλης μάς δίνει μιά έντυπωσιακή εικόνα τής πόλεως στούς 485 στίχους
τής δεύτερης σάτιρας τού Πρώτου Βι
βλίου του. Φαίνεται πώς έκείνη τήν έποχή ή Αιώνια Πόλις άριθμοΰσε πάνω άπό
ένα έκατομμύριο κατοίκους. Πολλοί άπό
αύτούς ζούσαν μέ φρενιτιώδη ρυθμό. Μόνο
οι πλούσιοι μπορούσαν νά ξεφύγουν άπό
τήν φασαρία άκόμη καί άν τά πολυτελή
τους σπίτια βρίσκονταν μέσα στις πυκνοκατοικημένες λαϊκές συνοικίες, άφού δέν
ύπήρχαν στήν Ρώμη συνοικίες προορι
σμένες άποκλειστικά γιά κατοικίες.
Σχεδόν όλόκληρη ή καθημερινή ζωή
έκτυλισσόταν στούς δρόμους. Υ πήρχαν
άνθρωποι πού έψηναν άλλαντικά καί κάθε
είδους φαγητά καί διαλαλούσαν Τό έμπόρευμά τους ούρλιάζοντας, δάσκαλοι πού
έκαναν μαθήματα στούς μαθητάς, κουρεϊς
πού ξύριζαν τούς πελάτες τους. Άκόμη
πλανόδιοι έμποροι, άργυραμοιβοί, χρυσοχόοι, γανωματήδες, σιδηρουργοί κι
άλλοι τεχνίτες πού δούλευαν άνάμεσα
στούς πάγκους των έργαστηρίων καί
άνακάτευαν τις φωνές τους μέ τις φωνές
των πολυαρίθμων ζητιάνων, στις όποιες
προσετίθεντο οί θόρυβοι των καβγάδων,
καί των παιχνιδιών. Ό τα ν, κατά τό σού
ρουπο, τελείωνε αύτό τό κομφούζιο, άρ
χιζε τό πραγματικό μαρτύριο. ’Εξαφα
νίζονταν οί άνθρωποι μέ τά τραπέζια καί
τά σκαμνιά, τούς πάγκους καί τά δοχεία
καί άρχιζαν νά κυκλοφορούν τά κάρρα καί
τά ύποζύγια φορτωμένα μέ εμπορεύματα
γιά τόν εφοδιασμό τής πόλεως. Τήν ήμέρα
οί πολύ στενοί δρόμοι δέν έπέτρεπαν τήν
κυκλοφορία γιατί ήσαν γεμάτοι κόσμο.
"Ετσι, κατά διαταγήν τού Καίσαρος, τά
φορτία έμπαιναν στήν πόλι τήν νύχτα.
Μπορεί τά άμάξια έκείνης τής εποχής
νά μην είχαν μηχανές, είχαν όμως ρόδες
πού έκαναν πολύ θόρυβο. Ό θόρυβος αύτός ανακατευόταν μέ τόν θόρυβο πού έκα

ναν τά πέταλα των ζώων καί οί φωνές
των όδηγών πού τις ξεπερνούσαν σέ
έντασι μόνο τά μουκανητά των βοδιών
καί τά όγκανίσματα των γαϊδάρων.
«Ποιό νοικιασμένο σπίτι σού έπιτρέπει νά κοιμηθής; Μόνο όποιος είναι πολύ
πλούσιος μπορεί νά κοιμηθή στήν πόλι.
Αύτή είναι ή πη γή όλου τού κακού: τό
πήγαινε έλα των κάρρων στις γωνιές
των στενών δρόμων κι ό θόρυβος τών κοπαδιών δέν θά άφηνε ούτε ένα Δρούσο,
ούτε τις φώκιες νά κοιμηθούν».
Προσθέτομε τις καθημερινές κατεδαφί
σεις πού όφείλονταν στόν φοβερό οικο
δομικό όργασμό καί τις σχεδόν καθημερι
νές πυρκαϊές, πού όφείλονταν στις ξύλινες
παράγκες. ‘Η εικόνα θά όλοκληρωθή άν
θυμηθούμε πώς ό κόσμος ζούσε χωρίς νερό
παρά τά περίφημα ύδραγωγεΐα («καί
τό σπίτι μου παραπονιέται πώς δέν έχει
ούτε σταγόνα νερό, ένώ τόσο κοντά μου
κελαρίζει τό νερό τής Μάρτσια», έγραψε
ό άλλος μεγάλος Ρωμαίος ποιητής Μαρτιάλις) καί χωρίς χώρους ύγιεινής, παρά
τούς περίφημους ύπονόμους. Ή ζωή στήν
Ρώμη τών καισάρων δέν πρέπει νά ήταν
άπόλαυσις. Δέν μπορούμε νά πούμε πώς
ό Ίουβενάλης τήν χαρακτήριζε άδικα
«πρωτόγονη πόλι». Α λλά μπορεί κανείς
νά πή πώ ς ή Ρώμη ήταν μιά μεγάλη π ό 
λις, τόσο μεγάλη πού ίσως νά μήν μπορεί
νά συγκριθή μαζί της καμμιά σημερινή
μεγαλόπολις. Κι έπειτα; Μήπως μιά
μεγάλη πόλις πρέπει άναγκαστικά νά
δημιουργή θόρυβο;
Άκόμη καί οί λιγώτερο μεγάλες π ό 
λεις δέν ύστερούσαν σέ Θόρυβο. «Είναι
άνώφελο νά προσπαθήσης νά κρυφθής
στό βάθος ένός διαμερίσματος καί σέ κλει
στό χώρο, γιατί οί θόρυβοι τρυπούν τούς
τοίχους». Αύτός πού παραπονεϊται μέ
αύτό τόν τρόπο είναι ό ποιητής Αύσόνιος, τού 4ου αίώνα μ.Χ. καί ό θόρυβος
πού τού τρυπούσε τά αύτιά προερχό
ταν άπό μιά μέτρια σέ μέγεθος πόλι τής
γαλλορωμαϊκής επαρχίας, τό Μπορντώ,
όπου ό ποιητής ήταν ύποχρεωμένος νά
περνά μεγάλο μέρος τοΰ χρόνου. Ό Αύσόνιος άπαριθμεϊ τις πηγές τού θορύβου:
άνθρωποι πού ουρλιάζουν καθώς τσα-
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Στις τέσσερις αυτές χαλκογραφίες ε'ικονίζονται Ισάριθμοι έπαγγελματίες, οί όποιοι
σέ παλαιότερες εποχές, διετάρασσαν τή>·
κοινή ησυχία διαλαλώντας στους δρόμους
των ευρωπαϊκών πόλεων, τό εμπόρευμά
τους ή την προσφορά τών υπηρεσιών τους
Είναι, κατά σειράν: ό πωλητής πατσά, ό
τροχιστής, ό τσαρλατάνος καί ό πωλητής
καπέλλων. ( Σχέδια τοϋ Ά νιμπάλε Καρό
τσι φιέ τίτλο «'Υπαίθριοι έπαγγελματίες»)
Κάτω: ή (πολυθόρυβη) πλατεία τοϋ Κνρηναλίου τής Ρώμης στις άρχές τοϋ 17ον
αιώνα, σέ πίνακα του 'Ολλανδού ζωγρά
φου Γκασπάρ Βάν Βίντελ.

κώνονται, άνθρωποι πού ουρλιάζουν
κυνηγώντας γουρούνια πού φεύγουν,
άνθρωποι πού ούρλιάζουν γιατί φοβούν
ται ένα λυσσασμένο σκυλί καί τά γαυγίσματά του, βόδια πού δέν έχουν συνη ■
θίσει τό κάρρο καί μουγκρίζουν άπελπισμένα, τό τρίξιμο τών τροχών, πραγμα
τική κόλασις!
Ό σιδεράς πού χτυπά τό σίδερο στό
άμόνι, τά βαριά κάρρα πού περνούν τρί
ζοντας, χτίστες πού χτίζουν, ούρλιαχτά
πωλητών καί καβγάδες. Μέ τά ίδια σχε
δόν λόγια ένας άλλος ποιητής διαμαρτύ
ρεται γιά ένα παρόμοιο θόρυβο άν καί
έχουν περάσει έπάνω άπό χίλια χρόνια.
Αύτή τή φορά βρισκόμαστε στό Παρίσι
τόν 17ο αίώνα. Καί σέ όλα τά άλλα έχει
προστεθή ένα καινούργιο μαρτύριο πού
δέν ύπήρχε τήν έποχή τού ’ Ιουβενάλη: οί
καμπάνες. «Οί χίλιες καμπάνες πού κάνουν
τά σύννεφα ν ’ άντηχούν» καί σηκώνουν
άπό τό κρεβάτι του τόν Μπουαλώ, τόν
μεγάλο σατιρικό ποιητή πού έζησε στήν
Γαλλία μεταξύ 17ου καί 18ου αιώνα.
Μήν μπορώντας νά κοιμηθή πιά, ό
δύστυχος βγαίνει άπό τό σπίτι του καί
όταν βρίσκεται στόν δρόμο, πέφτει σέ μιά
άναμπουμπούλα πού τήν μετέφερε στήν
περίφημη σάτιρά του, «01 ένοχλήσεις τού
Παρισιού», μέ άκρίβεια νευρωτικού. "Ενας
άνθρωπος πού κρατά τσεκούρι τού ρίχνει
κάτω τό καπέλλο, ένώ οί ξυλουργοί πού
έπισκευάζουν μιά στέγη πετούν κάτω
τούβλα καί τρεις άμαξες συγκρούονται
προκαλώντας τό φρακάρισμα είκοσι όχημάτων πού μπλοκάρουν μιά σειρά άπό
«Χίλια άμάξια καί πάνω». 'Ολόκληρες
ούρές άπό κάρρα καί μουλάρια άναζητούν
μάταια διέξοδο, ένώ Ικατό έφιπποι φρου
pot τρέχουν γιά νά διευκολύνουν τήν
κυκλοφορία.
Ζαλισμένος καί λασπωμένος ώς τά
μαλλιά, ό δύστυχος, πηδώντας τίς λακ
κούβες, ψάχνει μάταια νά βρή ένα πιό
ήσυχο δρόμο. Καί βιάζεται όλη τήν ήμέρα νά φθάση στό σπίτι του πρίν σκοτεινιάση. γιατί «όταν όλα είναι ήρεμα
κι ήσυχα οί κλέφτες κυριεύουν τήν πόλι»,
τόσο, ώστε «καί τό πιό σκοτεινό δάσος
νά φαίνεται άσφαλέστατο σέ σύγκρισι μέ
τό Παρίσι». Κι όταν τελικά ξαπλώνη στό
κρεβάτι καί άκουμπά τό κεφάλι του στό
μαξιλάρι, μιά σφαίρα σπάζει τά τζάμια
τού παραθύρου καί ό κρότος τού πυροβο
λισμού συνοδεύεται άπό ύστερικές φω
νές πού έρχονται άπό τόν δρόμο. Ό δύ
στυχος άνθρωπος άνασηκώνεται έντρο
μος, άλλα ξαφνικά ξεσπά μιά πυρκαϊά.
Πρέπει νά φορέση τό παντελόνι του καί νά
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άρχίση νά τρέχη «τρέμοντας καί μισοπε
θαμένος» γιατί ή φωτιά «κάνει τήν συνοι
κία μας μιά δεύτερη Τροία. ΓΓ αύτό, λοι
πόν, πλαγιάζομε στό Παρίσι, γιά νά μένωμε ξύπνιοι;» άναρωτιέται ό Μπουαλώ.
Τό συμπέρασμά του είναι πάντα τό Ιδιο:
μόνο γιά τούς πολύ πλούσιους τό Παρίσι
είναι ή Γη τής ’Επαγγελίας, για τί μόνο
ό πλούσιος «βρίσκεται στήν έξοχή χωρίς
νά βγή άπό τήν πόλι, στόν κήπο του
πού είναι γεμάτος καταπράσινα δένδρα
καί όπου είναι άνοιξις άκόμη καί τόν χει
μώνα».
Βρισκόμαστε στήν έποχή τού Βασιλέως Ήλιου. Τό Παρίσι είναι μιά τερά
στια καί τρελλή πόλις. Συγκεντρώνονται
έκεΐ άνθρωποι άπό όλα τά μέρη. Τά ίδια
πράγματα συμβαίνουν όμως καί στό Μι
λάνο, μιά πολύ μικρότερη, άλλά όχι πιό
ήσυχη πόλι. Αύτή τήν φορά ό ποιητής
είναι ό Παρίνι καί τά αύτιά του έχουν κουφαθή άπό ένα θόρυβο πού είναι άκόμη λιγώτερο συμπαθητικός γιατί προέρχεται
άπό ένα πάμπλουτο κί άνόητο νεαρό,
τόν τεμπέλη πού ζή μέσα στό χρυσάφι,
αθάνατο πρωταγωνιστή τής «Ημέρας»,
τόν Νεαρό Εύγενή. Νά, πού γυρίζει άργά
τήν νύχτα: «Μέσα σέ χρυσό άμάξι μέ τόν
φοβερό θόρυβο άπό ρόδες πού κυλούν
καί τό ποδοβολητό τών φτερωτών άλο
γων έσχισε τόν ήσυχο νυχτερινό άγέρα
καί τά σκοτάδια μέ λαμπάδες σάν νά βομ
βάρδιζε ό σκοτεινός Πλούτωνας μέ τό
άρμα του τή Γή ά π ’ άκρη σ ’ άκρη καί
νάλαμπαν γύρω του οί δάδες τών μανια
σμένων Έριννύων». Οί νεαροί άρχοντες
τού- Μιλάνου, όπως καί οί όμοιοι τους
έκείνου τού αίώνα καί τών έπομένων, χα ί
ρονταν νά ξυπνούν τούς συμπολίτες τους
γιά νά νοιώσουν τήν κενόδοξη εύχαρίστησι πώς τούς έκαναν νά μάθουν πώς
πέρασε «έκείνος» μέ τήν άστραφτερή του
άμαξα. Μέ τόν ίδιο τρόπο σήμερα, κακομαθημένοι πλούσιοι καί λιγώτερο πλού
σιοι άνθρωποι, χρησιμοποιούν έκκωφαντικά κλάξον καί ειδικές μηχανές μέ σκοπό
νά κάνουν τόν θόρυβο έκεϊνο πού ειδο
ποιεί γιά τό σημαντικό γεγονός: τό πέ
ρασμά τους άπό τόν δρόμο. Κι έκεϊνοι πού
θά έδιναν καί τήν ψυχή τους άκόμη γιά
τις δυνατές μηχανές καί τά λίγο - πολύ
πολυτελή καί συχνά ανώφελα έξαρτήματά

τους, είναι δίδυμοι αδελφοί τού Νεαρού
Εύγενούς τού 18ου αίώνα: έκείνος έκανε
σάν τρελλός γιά τό άμάξι του, χρησιμο
ποιούσε τούς πιό φημισμένους άμαξάδες,
διάλεγε προσωπικά τό ξύλο, έπέβλεπε
τό σχέδιο, διάλεγε δέρματα, φόδρες, υφά
σματα, μετάξια, μαξιλάρια κι έδινε τελικά
αύτοπροσώπως τούς έπαίνους στόν κατα
σκευαστή .
"Αν καί δέν είχε άμάξια, ή Γαληνοτάτη δέν ήταν, ώστόσο, σιωπηλή. ‘Ο Γκολντόνι γράφει στά ’Απομνημονεύματά του:
«Τά καταστήματα σέ κάθε σταθμά είναι
άνοιχτά ώς τίς δέκα τά βράδυ καί πολλά
δέν κλείνουν παρά τά μεσάνυχτα, ένώ
άλλα δέν κλείνουν καθόλου. Στήν Βενετία

βρίσκει κανείς, τά μεσάνυχτα όπως καί τήν
ήμερα, νά άγοράση τρόφιμα. "Ολα τά
έστιατόρια είναι άνοιχτά καί υπάρχουν
στρωμένα τραπέζια στά ξενοδοχεία καί
στά πανδοχεία. Τά έπίσημα γεύματα δέν
είναι συχνά στην Βενετία, άλλά τά άνεπίσημα καί οι εύθυμες συγκεντρώσεις
μαζεύουν κόσμο μέ μεγαλύτερη έλευθερία
καί εύθυμία. Τό καλοκαίρι ή πλατεία τού
‘Αγίου Μάρκου καί οι γύρω περιοχές είναι
τό ίδιο πολυσύχναστες τήν ήμέρα. Τά
καφενεία είναι γεμάτα όμορφο κόσμο, άνδρες καί γυναίκες κάθε λογής. Τραγουδούν
στις πλατείες, ατούς δρόμους καί στά κα
νάλια Οί πωληταί διαλαλοϋν τραγου
διστά τό έμπόρευμά τους, οί έργάτες τρα

καί ταυτόχρονα έπιβεβαίωνε τήν κυ
ριαρχία της. Σήμερα άλλες σειρήνες έχουν
Αντικαταστήσει τις σειρήνες των έργοστασίων. Είπαν ότι, «τό τεχνητό ούρλιασμα
μέ τό όποιο κάνει ή έξουσία νά άκούγετα!
ή φωνή της σήμερα, προέρχεται άπό τις
σειρήνες τής Αστυνομίας καί τών άλλων
οργάνων τού Κράτους. Δυστυχώς όμως
αύτό τό καινούργιο σημάδι καί σύμβολο
δέν είναι πιά φτιαγμένο γιά νά ένώνη
ούτε γιά νά ύποτάσση, άλλά κυρίως γιά
νά άπομακρύνη τόν άνθρωπο άπό τόν
δρόμο, νά τόν παραλύη, νά τόν άπελπίζη».
Μιά καταγραφή πού έγινε πριν άπό
λίγα χρόνια ένα μαγιάτικο βράδυ στήν
Στοκχόλμη, στόν ίδιο τόπο καί τήν ίδια
ώρα πού ό Στρίντμπεργκ κατέγραφε μέ
άγάπη τούς ήχους πού τού έστελνε ή
πόλις του, έδωσε θλιβερά άποτελέσματα.
Είναι δύσκολο νά διακρίνη κανείς συγκε
κριμένους ήχους jjt 0 άδιάκοπο καί περί
πλοκο ρεύμα των θορύβων πού κατα
γράφονται στήν μαγνητοταινία. Ά π ό
τις πέντε καμπάνες, πού άκουγε ό Στρίν
τμπεργκ, μόνο δυό κατάφεραν νά ξεχω
ρίσουν κάπως μέσα στήν γενική όχλο
γουδούν αφήνοντας τήν δουλειά τους, οί
βοή, ένώ καί οί πέντε καμπάνες ύπάρχουν
γονδολιέρηδες τραγουδούν καθώς περι
άκόμη.
μένουν τούς «πελάτες». Νά, λοιπόν καί
Ό ποιος κατοικεί σέ πόλεις ξέρει καλά
μιά άλλη πόλις όπου δέν μπορεί κανείς
αύτή τήν βοή πού είναι συμπαγής σάν
νά κοιμηθή. Ά λλά έδώ ό θόρυβος είναι
μάλλον εύχάριστος. «Τό βασικό χαρακτη τοίχος καί άποτελεϊ τό πλαίσιο τών ήμε.
ρών’μας, αύλακωμένη άδιάκοπα άπό τά
ριστικό τού ιταλικού λαού», έλεγε άκόμη
Αγωνιώδη ούρλιαχτά τών σειρήνων τών
ό Γκολντόνι, «είναι ή εύθυμία, ένώ τής
πυροσβεστικών άντλιών, τών Αστυνομι
βενετσιάνικης γλώσσας τό σκέρτσο». Νά
κών αύτοκινήτων, τών Ασθενοφόρων (σού
καί ένας καθορισμός τού λογικού όρίου
κάνει
κόπο νά σκέπτεσαι πώς μπορεί
άνάμεσα στούς «ήχους» καί στούς «θο
νά μεταφέρουν μιά έτοιμόγεννη γυναίκα,
ρύβους», τά σύνορα άνάμεσα σ ' αύτό πού
γιατί ό άνατριχιαστικός θόρυβός τους
είναι καί σ ' αύτό πού δέν είναι άνεκτό σέ
μοιάζει μάλλον μέ έκκλησι βοήθειας ένός
μιά άνθρώπινη κοινότητα.
έτοιμοθανάτου). Τέλος, γιά νά άναγγείλη
‘Ο Στρίντμπεργκ, ό μεγάλος Σουηδός
κανείς τό πέρασμα μιας γαμήλιας πομ
δραματουργός, περιέγραψε λεπτομερώς
πής δέν βρίσκει τίποτε καλύτερο άπό τό
σέ μιά άλησμόνητη σελίδα του όλους τούς
νά τρέχη στούς δρόμους μέ σειρήνες καί
ήχους πού έφθαναν στά αύτιά του ένα
κλάξον πού ούρλιάζουν Απελπισμένα.
μαγιάτικο βράδυ τού 1879 στήν Στοκ
Αύτός ό ήχος τής χαράς φθάνει μαζί μέ
χόλμη : σειρήνες άπό βαποράκια, φωνές
άπό τήν ψαραγορά, κροτάλισμα σημαι τούς άλλους θορύβους στόν έγκέφαλό μας,
πού τόν δέχεται σάν μιά άκόμη έκκλησι
ών στά πλοιάρια, κωδωνοκρουσίες άπό
βοήθειας. Καί τό ήχητικό περιβάλλον έχει
πέντε καμπάνες πέντε διαφορετικών !κλοιπόν
δηλητηριασθή, έχει χειροτερέ
κλησιών. Αύτό ονομάζεται ήχητικό περι
ψ ω έχει μολυνθή. ‘Η άμυνα έναντίον αύβάλλον κι είναι παραδεκτό καί όμορφο
τού τού τύπου τής βίας, καί ή έξέτασις
γιατί μιά κοινότητα εκφράζεται μέ τις
τού άν είναι δυνατόν νά βελτιώσωμε
φωνές της, όπως καί μέ τήν μουσική καί
τό «Ακουστικό μέλλον» μας είναι αύτά πού
τήν λογοτεχνία της. ‘Ο καθένας μας μπορεί
προτείνει τό ’Ινστιτούτο ’Επικοινωνιών
νά βρή στις άναμνήσεις τών παιδικών
τού
Πανεπιστημίου Σάιμον Φραίηζερ τού
του χρόνων τις εύχάριστες φωνές τών
πλανοδίων έμπορων, πού έλάχιστοι ά π ’ Βανκούβερ στόν Καναδά πού διευθύνεται
άπό τόν διάσημο συνθέτη Μάρραιη
αύτούς ύπάρχουν πιά: ό παληατζής, ό
Σαϊφφερ.
μανάβης, ό όμπρελλάς, ό παγω τατζής.
Στις άρχές τού αίώνα, κλεισμένος
‘Ο ’Αριστοτέλης έλεγε πώς μιά άνθρώπινη
σέ ένα δωμάτιο μέ τοίχους έπενδεδυμέκοινότης δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τις
5.000 άτομα, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί νους μέ φελλό, ό Μαρσέλ Προύστ έγραψε
τήν «"Ερευνα». "Εμεινε δεκατέσσερα χρό
νά κάνη τήν φωνή του νά άκουσθή άπό
νια σ ’ αύτό τό δωμάτιο καί βγήκε άπό
τόσους άνθρώπους.
έκεϊ έξαντλημένος, άλλά είχε δημιουργήσει
Τά σύνορα τού άραβικού χωριού έ
ένα άπό τά μεγαλύτερα Αριστουργήματα
χουν καθορισθή έκεϊ όπου φθάνει άπό τόν
όλων τών έποχών. Σέ ένα άπό τούς τε
μιναρέ ή φωνή τού μουεζίνη όταν ψάλλη
λευταίους τόμους τής «"Ερευνας», κατα
τις προσευχές. Τό ίδιο ϊσχυε γιά πολλούς
γράφονται σέ πολλές σελίδες οί φωνές τών
αιώνες στήν Δύσι: έκεϊ όπου έφθανε ό
έμπόρων τού Παρισιού. Ό Προύστ είχε
ήχος τής καμπάνας ήταν τά όρια τής
συγκεντρώσει, μέσα άπό τήν θωράκισι,
δικαιοδοσίας μιάς ένορίας, ένός χωριού.
Γιατί ή καμπάνα ήταν ένα σήμα συναγερ πού προστάτευε τήν δουλειά του, σάν
μέσα άπό φίλτρο, τούς θορύβους έκείνους
μού ή συγκεντρώσεως καί όλοι έπρεπε νά
πού γιά τό έξαιρετικά εύαίσθητο αύτί του
μπορούν νά τό άκούν καθαρά.
δέν ήσαν θόρυβοι, άλλά ή ποιητική φωνή
Κάποτε ή καμπάνα άντικαταστάθηκε
τής πόλεως.
άπό τήν σειρήνα, μέ τήν όποια καλούσε ή
νέα βιομηχανική κοινωνία τούς έργάτες
ΑΝΝΑ ΕΒΑΝΓΕΛΙΣΤΑ
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τρω νόταν, θά ήταν δυνατό νά γέμιση
τόμους ολόκληρους. Α λλά όέν είνα ι μ ό 
νο o i Εχθροί του έθνους, κοντά σ ' α υ
τούς πρέπει νά μνημονεύσ ω με τούς «προ
οδευτικούς» έκείνους κονδυλοφόρους
πού θέλησαν νά πρωτοτυπήσουν ή κα ί νά
έντυπω σιάσουν άνόγοντας σέ δόγμα τήν
άπομυθοποίηση γιά τήν άπομυθοποίηση
τής ιστορίας, έκαναν δηλαδή τήν άμφισβήτηση αύτοσκοπό κι έ κ ε ϊ όπου τά
πάντα είνα ι τόσο σταθερά κα ί ξάστερα,
ε ίν α ι άκόμη πρόσφατα τά δημοσιεύματα
του τύπου γιά τά νέο β ιβ λίο τού Ρωζέ
Γκαρωντί, μ έ τά όποιο έπιχειρεϊ τόν...
όφ ελληνισμό τής ισ το ρ ία ς ! Ο .τι δηλαδή
ο ί Έλληνες πήραν τά πάντα άπό τούς Φ οί
νικες καί σέ τίπ οτε δέν πρωτοτύπησαν.
Α υ τά κι άλλα παρόμοια δυστυχώς άκούμε
ολοένα καί περισσότερα στις μέρες μας
κι άν θελήσω με νά διαμαρτυρηθοΰμε
όπωσδήποτε θά χαρα κτηρισ θο ϋμε «έθνικόφρονες πειραματιστές» ή «άσπριντζή
δες των Αίθιόπω ν τής ιστορίας μας μ έ
τήν μπατανόβουρτσα». Έ κ εϊ έφθάσαμε.
Ενώ συμβαίνει τά ά ντίθ ετο : Ό χρω ματιμός, ή μάλλον στήν περίπτωση τό μ α ύ 
ρισμα, γίνεται άπό άλλους, πού όπως ήδη
σημειώ θηκε κινούντα ι άπό κάθε είδους
προθέσεις καί κάποτε άπό τραγική πλά
νη ή έπιπόλαιη άντιμετώ πιση πραγμά
των κα ί καταστάσεω ν. Από άλλους πού
χρησιμοποιηύν εικασίες ή άδέσποτες φ ή 
μες, άκόμη κα ί όταν ή άσίγαστη φωνή τής
άδέκαστης ιστορίας, πού δέν π τοεϊται
άπό λιβελλογραφ ήματα καί άλλα ήχηρά,
διαθ έτει άδιάσειστα στοιχεία

I. Ή προσφορά τοϋ
Βυζαντίου στον πολιτισμό
Ιδια ίτερα τό Βυζάντιο, όπως άλλω 
στε καί ή ’Επανάσταση τού Είκοσιένα,
δέχθηκε τά πυρά τών μελετητώ ν αυτών,
μερ ικο ί άπό τούς όποιους δέν δίστασαν
νά γυρίσουν π'σω στήν έποχή πού έθεω
ρ εϊτο «Bas Empire» ( Υστέρα Ρωμαϊκή
Α ύτοκρατορία), ύποτιμώντας τήν προσ
φορά του κα ί διαστρέφοντας τά χαρα
κτηρ ισ τικά του. Ά ν είνα ι δυνατό τώρα
πιά μετά άπό τόσες έπιστημονικές έργασίες νά μήν άναγνω ρίζεται ή άξια του.
Ό χ ι μόνο στον ιδ ια ίτερα προβλημένο
τομέα τής τέχνης, άλλά καί στον χώρο τής
φιλολογίας, τής ύμνογραφίας καί ποιήσεως, τής διπλωματίας, τής νομικής έπιστήμης καί άλλων π ολιτισ τικώ ν έκιδηλώ
σεων."Οταν μ ά λ ισ τα τόν πολιτισμό αυτόν
τό Β υζάντιο δέν τόν κράτησε ζηλότυπα
γιά τόν έαυτό του. άλλά τόν μοίρασε
άπλόχερα πρός άλες τις γεωγραφικές
κατευθύνσεις. Ή Ιδια ή Εύρώπη χρω 
στάει στό Β υζάντιο πολλά Δ έν τά λέμε
μόνο έμείς αυτά. Τά άναγνωρίζουν ο ί Εγ
κυρότεροι ξένοι βυζαντινολόγοι. Ξεχω 
ρ ισ τά μ έ τό θέμα έχει άσχοληθή ό «σπου
δαιότερος, κατά τόν Ά . Μ υσ τα κίδηΜ εσεμβρινό, έκπρόσωπος τών έλ λ η νι
κών σπουδών στή μεταπολεμική Σουηδία
κι ένας άπό τούς πιό φω τισμένους ήγέτες
τού σημερινού σκανδιναβικού ούμανισμού». ό Ά λ μ π ερ τ Β ίφ σ τρ α ντ (19011961) στό μελέτημά του «Τό Βυζάντιο
καί ή Εύρώπη», πού ό Μ υσ τα κίδης μ ε 
τέφ ρασε στή γλώσσα μας μ α ζί μ ’ ένα
άλλο κείμενό του (« Ή άληθινή άρχαιότητα κι έμείς») καί παρουσίασε τό 1966
σ ' ένα μικρό βιβλιαράκι μ έ τόν τίτλο «Δύο
μελετήματα» τού Ά λ μ π ερ τ Β ίφ σ τραντ
( 'Ελληνοσκανδιναβική Β ιβ λιο θ ή κη ). Στήν
περισπούδαστη αύτή έργασία ό Σουηδός
σοφός, έκτός άπό τόν έκχριστιανισμό
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Π αραθέτομε τά πιό σημαντικά:
τής Ρωσίας καί τών Σλάβων κα ί τή σ υ γ
1. « Ό χρισ τιανικός κόσμος έβασίζε κράτηση τής άραβικής όπειλής. πού έδω 
το τότε κυρίως εις τά έλληνικά γράμμα
σε στήν Εύρώπη τή δυνατότητα νά άνατα, ένεκα τής βυζαντινής έκκλησίας. Ή
πτυχθή, άναγνω ρίζει στό Β υζάντιο τόσα
βυζαντινή Εκκλησία έτροφ οδότει τάς
πολλά καί σημαντικά, πού έλάχιστα έμείς
άλλος έκκλησίας τής Α φ ρ ικής καί τής
ο ί ίδ ιο ι έχομε προσέξει. 'Απανθίζουμε
Α σ ία ς μ έ ιεραποστόλους, έπισκόπους καί
έδώ μερικά άπό αύτά:
άλλους κληρικούς Ά λ λ ά καί τούς αιρε
1. « Ά ν σκεφ τοϋμε ποιά ήταν ή όψη
τικούς άκόμη ή βυζαντινή έκκλησία έφω
τής ύπόλοιπης Ευρώπης κατά τόν Θ' .καί
δίαζε διά πλείστω ν θρησκευτικώ ν καί
Γ αιώνα, βλέπουμε καθαρά, άτι γιά κάμ
έπιστημονικώ ν στοιχείων, ορισμοί τών
ποσά εκατόχρονα ώς τά μέσ α τού / /
όποιων έμειναν άπαραλλάκτως εις πολαιώνα τό Βυζαντινό Κράτος ύπήρξε δ ί
λάς ξένος γλώσσας Εις τήν άραβικήν διά
χως σύγκριση ή σπουδαιότερη π ο λιτι
λεκτον τής Υεμένης ένεφανίζοντο λέξεις
στική δύναμη τής Ευρώπης, κι άσφαλώς
μ έ καθαρώς έλληνικάς ρίζας Ή δέ άρατό ξέραν καί ο ί ίδ ιο ι ο ί Βυζαντινοί».
2
«Τά παλαιότερα νομίσματα τήςμαίκή, ήτις μετω νομάσ θη συριακή κατά
τούς βυζαντινούς αιώνας, περιέχει ικανά
Σκανδιναβίας μιμ ο ύ ντα ι τά βυζαντινό
στοιχ εία μαρτυροΰντα μεγάλην έλληνιΟί συγκοινωνίες μας μ έ τή δυτική καί νό
κήν έπίδρασιν».
τια Εύρώπη σέ ορισμένες Εποχές δέν ήταν
2 «Έξ αιτίας τής έξαπλώσεως τού
καί τόσο συχνές όσο ήταν μ έ τή βυζαν
Χ ρισ τιανισμού καί τών στενώ ν σχέσεων
τινή νοτιοανατολική Εύρώπη. Πιό ύστερα,
πρός τό Βυζάντιον, όχι μό νον ο ί Ά ρα όταν βρεθήκαμε όλότελα κάτω άπό τήν
μ α ίο ι άλλά καί ο ί Π έρσαι καί ο ί Ιν δ ο ί καί
Επιβολή τής καθολικής έκκλησίας. τά
άλλοι λαοί ήλθον εις έπαφήν μ έ τά έ λ 
πράγματα άλλαξαν καί ή πραγματική μας
ληνικά γράμματα»
ζωή δέθηκε πιό στενά μ έ τής ν ο τιο δ υ τι
3 «'Υπάρχει φιλολογική σχέσις μ ε 
κής καί νότιας Ευρώπης»
3.
«Ούτε αύτή ή δυτική καί νότιαταξύ τού κορανικοΰ κειμένου καί τού έλλην/κοΰ τής Ά γ ια ς Γραφής. Βάσει αύτής
ευρωπαϊκή πνευματική ζωή άναπτυσσότής σχέσεως είνα ι εΰκολον νά όνιχνεύταν έντελώς χωρίς τήν Επίδραση τής β υ 
σωμεν τήν κορανικήν άπόδοσιν τών κυζαντινής, όπως φανταζόμαστε.
Στήν
ριω τέρω ν θεμάτω ν άτινα έπλούτισαν τήν
περίοδο τής εϊκονομαχίας στό Βυζάντιο
άραβικήν γλώσσαν καί έδημιούργησαν
τού Ζ α ί„ όταν ο ί αύτοκράτορες προσ
ένδιαφέρον διά τά έλληνικά γράμματα»
παθούν νά βγάλουν τις εικόνες άπό τις
(Ο ί έπιδράσεις αύτές όναφέρονται κυρίως
έκκλησίες καί τά μοναστήρια, πολλοί κ α 
στό ζήτημα τής δημιουργίας τού κόσμου,
λόγεροι έφυγαν στή Ρώμη καί διέδωσαν
στό ζήτημα τής Δευτέρας Παρουσίας, σέ
έκεϊ τή γνώση γιά τή βυζαντινή λο γο τε
προφήτες καί Αποστόλους)
χνία καί τέχνη, καί ή νότια Ιτα λ ία γιά
4 «Εκτός τών θεμάτω ν τής Αγίας
κάμποσο καιρό ξαναγύρισε στήν κυριαρ
Γραφής ύπάρχουν εις τό Κοράνιον θρη
χία τών Βυζαντινών. Τόν ΙΑ α ί ένας ήγεσκευτικοί θρύλοι καί άγιολογικαί παρα
μόνας στό Μ όντε Κασσίνο, πού ήταν
δόσεις. αΐτινες εύκόλως παραλληλίζονται
άκόμα άπό τά σπουδαιότερα μοναστήρια
πρός γραφέντα προ τού Ίσλάμ έλληνικά
τής Ιταλία ς, έφερε μερικούς Ελληνες ζω 
κείμενα». (Τά κείμενα αύτά είνα ι ή ψευδογράφους γιά τό στόλισ μα τού καθολικού.
καλλισθένειος φυλλάδα (θρύλοι τού Μ ε
Καί στή Β ενετία ή καλλιτεχνική έπίδραση
γαλέξαντρου), β υζαντινοί νόμοι καί άσκη
τού Βυζαντίου ήταν ισχυρή ώς τόν !Δ
τικά κείμενα, β ίοι άγιων, ύμνοι καί πατεαιώνα».
ρ ικο ί λόγοι)
4 «Ή πνευματική ακτινοβολία τού
5. «Είναι δυνατόν νά. άνιχνευθούν εις
Βυζαντίου πρός τήν Εύρώπη στάθηκε
τό κορανικόν κείμενον α ί έξής άραβοελσπουδαία, ένώ δέ μ π ορ εί κανείς νά μ ιλ ή 
ληνικαί λέξεις: χυντάρ-υδω ρ, χούντασει γιά πνευματική έπίδραση άπ' τή δ υ τι
ώδή. χούτ-κήτος, τ(θ)ούγκρα-θύρα. όέκή Εύρώπη πριν άπό τά 1200 περίπου»
5.
«Θέλοντας νά γράψω μ ιά έκθεσηφυρα-γέφυρα. ίγγίλ-εύαγγέλιον. ίβλίςδιάβολος, ούάρ(ι)-άργύριον. σούρ-συσπάνω στήν ισ τορία τής έλληνικής λ ο γο 
σωρεύω. Φ ε(ι)ρντάο υς - Παράδεισος.
τεχνίας, άρχισα έδώ καί μερικά χρόνια
Μ αγκούς-Μ άγοι. Γκίν-Γέν (πνεύμα ή
νά μελετώ βαθύτερα τή βυζαντινή λ ο γο 
άόρατον ή καλυπτόμενον διά μανδύου),
τεχνία, καί ένιωσα μ έ τήν εύκα φ ία αύτή
κιρτάς-χάρτης κ ίσ τ /ustus (δίκαιος), κιπολλές ευχάριστες Εκπλήξεις
Έπεσα
στάς-εύθύτης, ζυγός, δικαιοσύνη, ζούπροσπάθησα νά ένημερωθώ στήν τω 
χρουφ-ζω γραφική, μιθά- ή ρίζα θακ
ρινή κατάσ τασ η τών ισ τορικώ ν έρευνών,
θήκη, διαθήκη, χουάρι-ίερεύς, νούχα
καί πρόσεξα πώς καί ή ισ τορική έπιστήνούς, μπούργκ-πύργος, κούρα-χώρα, θά
μη έφτασε σέ μ ιά πιό δίκαια αντίληψη τής
ρ α -terra (γή), Ίο υνά ς-Ίω νάς ντία-φώ ς
σημασίας καί τής προσφοράς τών Β υζαν
Διάς. Θεός, λάμψις κλπ »
τινών. Τούς πλησίασα ξεκινώντας όχι μ έ
6 «Μ εταξύ τών καλλιγράφων, οίβάση τή μεσαιω νική ισ τορία τής Δύσης,
τινες έδωσαν εις τήν άραβικήν γραφήν
μ ή τε τή νεοελληνική έποχή, παρά άπό τήν
τούς γνωστούς μέχρι σήμερον χαρα κτή
αντίθετη μεριά, τήν άρχαιότητα. Τέλος
ρας, άναφέρεται τό όνομα τοϋ Ά μπ ντ
θέλω νά έπαναλάβω ό τι ο ί Βυζαντινοί
ερ-Ρ ούμι (: ό Ρω μαίος), άλλά αύτό δέν
μεταβίβασαν τόν άρχαίο πολιτισμό, δέν
σημαίνει ό τι κα ί πλείστοι άλλοι δέν ήσαν
τόν διέλυσαν, καί τόν μετέδω σαν σέ π ο
Ρωμαίοι, έφ όσον α ί τέχναι α ί σχετικοί
λύ μεγαλύτερη κλίμακα άπό τό δυτικό
μ έ τά βιβλία ήσαν άνεπτυγμέναι εις τό
κόσμο στό διάστημα τού Μεσαίωνα»
Βυζάντιον»
Καί στήν τελευταία αύτή παρατήρησή
7. Ελληνικής καταγωγής ύπήρξαν
του ό Σουηδός έπιστήμονας έχει άπόλυπολλοί Ά ρα βες γραμματικοί, έρμηνευτές
το δίκαιο, για τί δέν ήταν μόνο ή Εύρώπη
τού Κορανίου, ισ το ρ ικο ί καί νομικοί.
πού ποικιλότροπα ώ φελήθηκε άπό τό
8. «Ή έλληνική φυσιογνω μία διαΒυζάντιο. Καί ο ί Ά ρ α β ες τού χρω στούν
φ αίνεται καί εις τά άραβικά γράμματα έπί
πολλά. Τά καταγράφει προσκομίζοντας
14 αιώνας καί άποτελεί μέχρι σήμερον
πλούσια άποδεικτικά στοιχεία ό Α ιγ ύ 
παρθένον κα ί άξιόλογον θέμα έρεύνης».
πτιος Ε λληνισ τής Ά λ υ Νούρ στή διδα 
Ό Ά λ υ Νούρ κατακλείει τή μελέτη
κτορική του διατριβή «Τό Κοράνιον καί
του μ έ τούς στίχους «Ενός μεγάλου δΓ
τό Βυζάντιον», πού κυκλοφόρησε τό 1970.

Τήν δόξα καί τον πλούτο βρήκε
στον ύπόκοσμο τών Παρισίων

Αριστερά: Ό Βίκτωρ Ονγκώ σε χαρακτηριστική φωτογραφία, όταν ήταν πια σε ώρι
μη ηλικία. Ιείιά. Ή οικογένεια του Ονγκώ κατά τό έτος 1S7S. Στο μέσον ό «Μ έγαζ
Γέρων». Ιείιά τον ή Ίονλιέττα Ντρονέ. Ά π ό τα πε'ΐ’τε παώιά τονς, ένα μόνο έπέζησε
τον πατέρα: ή τρελλή Ά ν τ ε λα.

Ποιητής καί μ,υθιστοριογράφος, πνεύμα ανήσυχο με ριζοσπαστικές πολίτικες ιδεες,
ό Βίκτωρ Ούγκώ, υπήρξε ό βάρδος τού γαλλικού λαού, εξυμνώντας στα έργα του τις
άρετές τών ταπεινών, άλλα καί τών κακοποιών στοιχείων τής εποχής του-στα όποια
πάντοτε εύρισκε καί κάποιες στιγμές ανθρωπιάς καί καλωσύνης.

Μ

ΙΑ Απίστευτη «νεκρολογία» πού
δημοσιεύθηκε τήν 23η Μαΐου τού
1885 Ανήγγειλε τό θάνατο τοΰ
Β. Ούγκώ ένώ τήν ίδια στιγμή ή Γαλλία
καί ό κόσμος όλόκληρος πενθούσε γιά
τόν χαμό τού μεγΑλου Ανθρώπου τών
γραμμάτων καί Ανθρωπιστοϋ. Περισσό
τερο Αδιάλλακτη, Απ’ όσο είναι σήμερα,
ή Καθολική Εκκλησία, Ακολουθούσε τότε
μιά δική της λογική γραμμή Απέναντι σέ
ένα μεγάλο, πού. Αν καί δέν είχε δηλώσει
Απροκάλυπτα ότι είναι άθεος, όπως πολ
λοί συνάδελφοί του, ώστόσο φανέρωνε
έντονη Αδιαφορία Απέναντι στόν Δημι
ουργό. Ή "Αγία "Εδρα (καί στό σημείο
αύτό ούτε ή ’Εκκλησία ούτε ό «Σταυρός»
μπορούσαν νά φανούν διαλλακτικοί)
είχε άσχοληθή κυρίως μέ τά βιβλία τού
Βίκτωρος Ούγκώ, Απαγορεύοντας στούς
πιστούς τήν Ανάγνωσι όχι μόνο τής
«Παναγίας τών Παρισίων», όπου ένα Από
τά κυριώτερα πρόσωπα, ένας ίερεύς,
είναι φιλήδονος καί διεφθαρμένος. Αλλά καί
τούς «’Αθλίους», πού θεωρήθηκαν (όπως
έγραψε καί ό Λαμαρτϊνος) «έποποιΐα τής
Αλητείας καί βιβλίο έξαιρετικά έπικίνδυνο
γιά τόν λαό».
"Ομως ή έπίσημη αύτή στάσις τής
’Εκκλησίας Απέναντι στόν «Μεγάλο Γέ
ροντα», όπως τόν Αποκαλούσαν οί θαυ
μαστοί του τά τελευταία χρόνια, δέν
έμπόδισε τήν πολιτεία νά τού κάμη τήν
πιό μεγαλόπρεπη, τήν πιό έπίσημη κηδεία
πού είχε γίνει ώς τότε σέ άνθρωπο τών
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γραμμάτων, καί πού Από τότε δέν ξανάγινε ποτέ σέ συγγραφέα. "Οταν ή εΐδησις
τού θανάτου έγινε γνωστή στήν Γερου
σία καί στήν Βουλή, τά δυό γαλλικά νομο
θετικά σώματα, πού έκείνη τήν ώρα συνε
δρίαζαν, τό καθένα στό δικό του μέγαρο,
διέκοψαν τις έργασίες τους σέ ένδειξι πέν
θους. Σέ λίγο συνήλθαν σέ κοινή συνεδρία,
στήν όποια Αποφάσισαν ή έκκλησία τής
Αγίας Γενοβέφας, πού είχε μετατροπή σέ
λαϊκό τέμενος στήν διάρκεια τής Γαλλι
κής ’Επαναστάσεως καί είχε άποδοθή
στήν χριστιανική λατρεία Από τόν Ναπολέοντα Γ', νά Αφαιρεθή πάλι Από τόν
κλήρο γιά νά δέχεται τούς μεγάλους Γάλ
λους πού δέν ήσαν Καθολικοί, καί πριν
άπό όλους τόν Ούγκώ.
Ή κηδεία έγινε τό βράδυ τής 31ης
Μαίου μέ τήν ίδια σχεδόν μεγαλοπρέπεια
μέ τήν οποία μισόν αιώνα πριν είχε κηδευθή ή σορός τού Μεγάλου Ναπολέοντος πού είχε μεταφερθή στό Παρίσι άπό
τήν Ά για ‘Ελένη, όπου ό αύτοκράτωρ είχε
πεθάνει έξόριστος καί δέσμιος τών νικη
τών του. Ή σορός τοποθετήθηκε κάτω
άπό τήν Α ψίδα τού Θριάμβου σέ ένα
μεγαλόπρεπο νεκρικό βάθρο, γύρω άπό τό
όποιο δώδεκα Γάλλοι ποιηταί στάθηκαν
ώς τιμητική φρουρά. Σέ όλο τό μήκος τής
τεράστιας παρισινής λεωφόρου, τών Ή λυσίων Πεδίων, όλόκληρα συντάγματα
ιππέων μέ Αναμμένους πυρσούς στό Αρι
στερό τους χέρι τηρούσαν τήν τάξι. Πε
ρίπου δυό εκατομμύρια Παριζιάνοι καί

κάτοικοι τών έπαρχιών πή γα ν νά άποχαιρετήσουν έκεϊνο τό βράδυ τόν ποιητή
τους. Στις δυό πλευρές τής λεωφόρου είχαν
στηθή μεσίστιες σημαίες καί θυρεοί μέ
τούς τίτλους τών μυθιστορημάτων,θεατρι
κών έργων καί ποιημάτων τού Ούγκώ.
Γιά νά ύπάρξη μεγαλύτερη ύποβλητικότης, ή πλατεία Έτουάλ, ή πλατεία Ό μονοίας καί οί γύρω δρόμοι είχαν βυθισθή στό σκοτάδι. Τήν αύγή στάθηκε
μπροστά στήν Α ψ ίδα τού θριάμβου,
όπου ήταν τοποθετημένο τό νεκρικό βά
θρο, ή νεκροφόρος τών Απόρων. Αυτή
ήταν ή θέλησις τού Ούγκώ, καί έτσι έγινε.
Καί ένώ ύπουργοί, διπλωμάτες, στρατη
γοί, ποιηταί, Ακαδημαϊκοί, έργάτες μέ τά
ρούχα τής δουλειάς καί μαθηταί στέκον
ταν Ακίνητοι, ή φτωχική «κορμπιγιΑρ»,
ή νεκροφόρος τών Απόρων, συρόμενη Από
ένα λιπόσαρκο Αλογο, πήρε τόν δρόμο
πρός τό Πάνθεο, χωρίς κανένας (έτσι τό
θέλησε ό ποιητής) νά τήν άκολουθήση.
Ό Ούγκώ είχε παραμείνει ώς τήν τε
λευταία του στιγμή συνεπής στόν έαυτό του, στήν ζωή πού είχε κάμει. Τούτο,
όμως, δέν μειώνει καθόλου τήν αύθόρμητη συμμετοχή τού κοινού στό πένθος γιά
τόν χαμό τού μεγάλου έκείνου τέκνου τής
Γαλλίας, τέκνου τού λαού της. Καθώς
έγραψε στό «’Ημερολόγιό» του ό Έδμόνδος Γκονκούρ, οί γυναίκες τού παρισι
νού ήμικόσμου φορούσαν πένθιμα φορέ
ματα οκτώ ή μέρες μετά τόν θάνατο τού
ποιητού σέ ένδειξι σεβασμού καί τιμής
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πρός έκεΐνον που είχε αναγνωρίσει στ is
ταπεινές αυτές γυναίκες σπουδαίες αρε
τές και υψηλά αισθήματα, καθώς περιέ
γραψε τήν Φαντίνα στους «’Αθλίους»
του.
‘Η άποθέωσις τής έκφορας άποτελούσε κατά κάποιον τρόπο τήν άποκορύ
φωσι του φαινομένου Ούγκώ. Στήν ουσία
έπρόκειτο γιά ένα είδος προσανατολισμού
τής λαϊκής εύαισθησίας, πού είχε βρή πε
ρισσότερο στά κοινωνικά δράματα του
Ούγκώ, παρά στά θεατρικά του έργα καί
στά ποιήματά του, ένα σύμβολο, μιά
έκφρασι 'Η έπιθυμία γιά άνάγνωσι καί
μάθησι, πού είχε γεννηθή στήν μικροα
στική καί στήν έργατική τάξι σάν συνέ
πεια των μεγάλων κοινωνικών μεταβολών,
τις όποιες είχε προκαλέσει ή Γαλλική καί
ή Βιομηχανική Έπανάστασις, είχε βρή
στον Ούγκώ τήν μέση όδό ανάμεσα στούς
κλασικούς, άκατανόητους φυσικά γιά
τούς κοινούς άναγνώστες, καί στίς κοι
νότοπες, άλλά συγκινητικές έπιφυλλίδες
τών έφημερίδων. Ό Ούγκώ έγινε τό
είδωλο τών λαϊκών πανεπιστημίων καί
τών κινητών βιβλιοθηκών.
"Οπως ό Αλέξανδρος Δουμας, έτσι καί
ό Βίκτωρ Ούγκώ ήταν γιός άνωτέρου
άξιωματικοΰ τού Μεγάλου Ναπολέοντος. *0 Ιω σήφ Λεοπόλδος Σιγιβέρτος
Ούγκώ ήταν γιός ξυλουργού, άλλά ρίχθηκε στήν μεγάλη δημοκρατική καί αύτοκρατορική περιπέτεια μέ θάρρος καί εύστροφία. Τό 1792 τόν βρίσκομε λοχαγό στήν

στρατιά τοϋ Ρήνου, μέ τόν στρατηγό
Κλεμπέρ, τόν μέλλοντα στρατάρχη τής
Αύτοκρατορίας, καί τόν Ντεσαί, τόν
ηρώα τής μάχης τοϋ Μαρένγκο. Τό 1793
τόν έστειλαν νά πολεμήση στήν Βανδέα
έναντίον τών επαναστατών, καί γύρισε
νικητής μέ τόν βαθμό τοϋ συνταγματάρ
χου, άλλά καί άρραβωνιασμένος μέ μιά
κοπέλλα τής κατώτερης άριστοκρατίας
τής Βρετάνης, τήν Σοφία Τρεμπυσέ. Ύστε
ρα άπό τέσσερα χρόνια τό ζεύγος τών
μνηστευμένων έτέλεσε τόν πολιτικό του
γάμο στό Παρίσι. Α π έκ τη σ α ’ t i r o ;
δυό γιούς, τόν Άμπέλ καί τόν Εύγένιο.
Τό τρίτο τους παιδί γεννήθηκε στις 26
Φεβρουάριου τοϋ 1802 στήν Μπεζανσόν, σέ ένα παλιό μεσαιωνικό σπίτι.
Καί σέ ένδειξι τιμής πρός τόν άνάδοχο, τόν
στρατηγό Βίκτωρα Λαορί, ό νεοφώτι
στος πήρε τό όνομα Βίκτωρ.
' Η ζωή τών τριών άδελφών Ούγκώ
ύπήρξε περιπετειώδης. "Οπως οί περισ
σότεροι άξιωματικοί τού Ναπολέοντος,
έτσι καί ό συνταγματάρχης Ούγκώ γνώ 
ρισε περιόδους εύτυχίας καί κατατρεγμού,
άνάλογα μέ τις διακυμάνσεις τής εύνοιας
ή τής δυσμένειας πού έδειχναν πρός αύτόν
οί προστάτες του, πού κι αύτοί έπηρεάζονταν άπό τίς μεταβολές τών διαθέσεων
τοϋ αύτοκράτορος. Οϊ Ούγκώ στάλθηκαν
στήν Κορσική καί ύστερα στό νησί "Ελ
βα. ’Από έκεϊ ή Σοφία, έγκαταλείποντας
τόν άνδρα της, πήγε νά έγκατασταθή στό
Παρίσι μέ τά παιδιά. Ή τρυφερή σχέσις

της μέ τόν στρατηγό Λαορί, πού είχε γ ί
νει στό μεταξύ «έχθρός τής πατρίδος»,
καί ή Σοφία τόν είχε κρύψει κάμποσο και
ρό στό σπίτι της, άνάγκασε τήν οίκογένεια νά χωρίση. "Ολα αύτά έπηρέασαν
βαθύτατα τό εύαίσθητο καί εύφυέστατο
στερνοπαίδι τών Ούγκώ: οί ύπεκφυγές,
τά κρυφομιλήματα, οί μεταπτώσεις τών
παθών προετοίμασαν μέσα του μιά εξαι
ρετική ικανότητα νά περιγράψη άργότερα κρυφούς έρωτες, ίντριγκες καί δολο
πλοκίες Ένα άλλο μικροεπεισόδιο είχε
σημαντικές έπιπτώσεις, άν όχι άποφασιστικές, στον χαρακτήρα του Ό μικρός
Βίκτωρ πήγαινε σέ ένα σχολείο στήν όδό
Μόν Μπλάν. Ή δασκάλα είχε μιά πολύ
όμορφη κόρη. ’Εκείνη, βλέποντάς τον
άκόμη μικρό καί άπονήρευτο. δέν δίστα
ζε νά φορή τις κάλτσες της μπροστά του.
Αργότερα ό Ούγκώ θά γράψη πώς ή
άγάπη του γιά τίς ώραϊες γυναίκες, άπό
τήν όποια δέν θά άπαλλαγή ούτε στά
γηρατειά του, είχε τήν προέλευσί της
σέ έκεΐνα τά πρώ τα παιδικά βιώματα.
Ά ν καί είχε έκτεθή έξ αίτιας τής φι
λίας του μέ τόν Λαορί, ό συνταγματάρ
χ η Ηχε άκόμη ένα ίσχυρό προστάτη:
τόν Ιω σήφ Βοναπάρτη, άδελφό τού Να
πολέοντος. "Οταν ό αύτοκράτωρ «έχρι
σε» τόν ’Ιωσήφ βασιλέα τής Νεαπόλεως,
ό νεόκοπος μονάρχης πήρε μαζί του στήν
Νεάπολι καί τόν Λεοπόλδο Ούγκώ. Έκεϊ
ό συνταγματάρχης σημείωσε μιά πρώτης
τάξεως έπιτυχία, αιχμαλωτίζοντας, στή
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Καλαβρία, τόν περίφημο Φρά Διάβολο
(Μικέλε Πέτσα), ληστή καί στρατηγό
τού στρατού των Βουρβώνων. "Οταν ή
Σοφία Ούγκώ καί τά τρία παιδιά της π ή 
γαν νά μείνουν μέ τόν συνταγματάρχη
στήν Νεάπολη ό μικρός Βίκτωρ ήταν
πέντε έτών. ’Από τό ταξίδι του έκεϊνο
στήν Νεάπολη ό Οϋγκώ θά μεταφέρη
άργότερα στά βιβλία του έξαίσιες περι
γραφές : γιά τό βασιλικό παλάτι τής Νεαπόλεως, όπου ό πατέρας του ήταν άποσπασμένος στήν Αυλή έπικεφαλής μιας
ίλης έλαφροϋ Ιππικού, γιά τήν μεγάλη
άγχόνη, όπου έκτελούσαν κακοποιούς
καί πατριώτες, πού τούς άφηναν νά
κρέμωνται έπί πολλές ήμέρες άπό τήν θηλειά τού σχοινιού (θά βρούμε τήν φρικτή
αύτή σκηνή στις πρώτες σελίδες τού « Α ν
θρώπου πού γελά»). Στήν Νεάπολη ό
ύπεύθυνος τής έπιμελητείας Πιέρ Φουσέ
είχε δυό παιδιά, τόν Βίκτωρα καί τήν
Άντέλα, ήλικίας πέντε έτών. ’Ανάμεσα
στόν μικρό Ούγκώ καί στά παιδιά τού
Φουσέ άναπτύχθηκε μιά στενή καί τρυφε
ρή φιλία.
Ό συνταγματάρχης άκολούθησε τήν
τύχη τού προστάτη του: μετά τήν Νεάπολι ήλθε ή σειρά τής Μαδρίτης. Ή Σο
φία κι αύτή τήν φορά δέν άκολούθησε τόν
άνδρα της. "Εφυγε πάλι γιά τό Παρίσι
παίρνοντας καί τά παιδιά μαζί της. ’Εγ
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καταστάθηκε σέ ένα σπίτι μέ «μυστικό»
κήπο (βρίσκομε τήν περιγραφή του στούς
«’Αθλίους»), γιά νά μπορή νά κρύβη έκεϊ
τόν προγεγραμμένο Λαορί. "Ομως, παρά
τις προφυλάξεις αύτές, ό Λαορί συνελήφθη
καί κλείσθηκε στό φρούριο τής Βενσέν.
' Η Σοφία Ούγκώ, πού είχε άπομείνει μόνη
καί χωρίς χρήματα, αναγκάσθηκε νά
καταφυγή στόν άνδρα της, στήν ' Ισπα
νία.
Αύτό τό ταξίδι ,πού ήταν πιό μακρινό
καί πιό έπικίνδυνο άπό τό ταξίδι στήν
Νεάπολη στάθηκε γιά τόν μικρό Ούγκώ
μιά π η γή έμπνεύσεων, άγγίζοντας έντονα
τήν εύαισθησία του. ' Ο πατέρας του στήν
'Ισπανία, ήταν διοικητής μιας έπαρχίας,
στρατηγός καί κόμης τής Σιγκουέντσας,
τίτλο πού τού άπένειμε ό ’Ιωσήφ Βοναπάρτης, άλλά πού δέν αναγνωρίσθηκε
στήν Γαλλία. Ό Βίκτωρ Ούγκώ όμως
δέν θά παραιτηθή ποτέ άπό τόν τίτλο
αυτόν, ποΰ έμεινε στόν ίδιο ύστερα άπό
τόν θάνατο τών δυό μεγαλύτερων άδελφών του. Στήν Μαδρίτη οί Ούγκώ έμε
ναν στό μέγαρο Μασαράνο, ένα άπό τά
ώραιότερα τής ισπανικής πρωτεύουσας.
Μιά ύπέροχη άμαξα, πού τήν έσερναν
έξη λευκοί ήμίονοη είχε τεθή στήν διάθεσι τής οικογένειας. Οΐ ‘Ισπανοί εύγενείς
παραμέριζαν στό πέρασμά τους, άλλά
ή έπανάστασις ύπέβοσκε π α ντο ύ: στά

σχολεία, στά μοναστήρια, στούς δρόμους.
Οί παλιές αντιθέσεις ματαξύ τών συζύ
γω ν άναζωπυρώθηκαν. Τούς ήταν άδύνατο νά σταματήσουν. Καί στό τέλος συμ
φώνησαν νά γυρίση ή Σοφία μέ τά δυό
μικρότερα παιδιά στό Παρίσι καί ό στρα
τηγός νά κρατήση μαζί του στήν Μαδρί
τη τόν μεγαλύτερο γιό του Άμπέλ.
Δέν άργησαν όμως νά έλθουν δύσκολοι
καιροί γιά τόν στρατηγό Ούγκώ: όταν
έπέστρεψε στήν Γαλλία, ύστερα άπό τήν
ήττα τών Γάλλων στήν ' Ισπανία, ήλθε
σέ σοβαρές προστριβές μέ τήν γραφειο
κρατία, ή οποία δέν τού άναγνώρισε τούς
βαθμούς πού τού είχε άπονείμει ό Ι ω 
σήφ, καί όχι ό αύτοκράτωρ, καί τόν ύποβίβασε στόν βαθμό τού ... ταγματάρχη.
Αΰτό έσήμαινε μείωσι τού μισθού του
καί στέρησι τών έκτάκτων έπιδομάτων,
πού είσέπραττε είτε άπό τόν γενναιό
δωρο βασιλέα είτε χάρις στήν ιδιότητά
του σάν διοικητού ισπανικών έπαρχιών.
Καί σάν νά μήν έφθαναν όλα αύτά, οί
σχέσεις του μέ τήν σύζυγό του είχαν
φθάσει στό χειρότερο σημείο Τά έλαττώματα τής Σοφίας ήσαν βέβαια πολλά,
άλλά καί ό «στρατηγός» δέν πήγαινε π ί
σω. Είχε λόγου χάρι πάρει μαζί του, στήν
'Ισπανία, μιά νέα πού τήν είχε γνωρίσει
στήν Νεάπολι καί τής είχε δώσει τόν πλα
στό τίτλο τής κόμισσας τού Σαλκάνο...
' Η νοσηρή αύτή οικογενειακή άτμόσφαιρα
άνάγκασε τόν μικρό Βίκτωρα νά άφοσιωθή περισσότερο στήν οίκογένεια Φου
σέ, πού τήν είχε ξανασυναντήσει στό Πα
ρίσι. Ή δεσποινίς Ά ντέλα Φουσέ είχε
γίνει μιά ύπέροχη νέα καί δέν ήταν καθό
λου δύσκολο νά πρόβλεψη κανείς πώς ή
παλιά παιδική φιλία θά γινόταν τώρα
ό πρώτος έρωτας άνάμεσα στά δυό π α ι
διά, τούς δυό έφηβους.
Στό μεταξύ οϊ τρεις άδελφοί Ούγκώ
φοιτούσαν στό κολλέγιο. Στις ώρες τού
διαλείμματος ό Ευγένιος καί ό Βίκτωρ άρ
χισαν νά γράφουν μαζί στίχους, θεατρικά
έργα, μεγάλα ποιήματα καί τραγωδίες!
Γιά τόν Εύγένιο οί παιδικές έκείνες δοκιμές
έγιναν ή αίτια γιά ένα ψυχικό τραύμα,
άπό τό όποιο δέν μπόρεσε νά άπαλλαγή
σέ όλη τήν ζωή το υ : πολύ γρήγορα κατά
λαβε πώς δέν μπορούσε νά συναγωνισθή
τόν μικρότερο άδελφό του (ό Βίκτωρ ήταν
τότε δεκατεσσάρων χρόνων) καί άρχισε
νά παθαίνη νευρικές κρίσεις, πού άργότε
ρα, μετά τόν γάμο τού άδελφού του μέ τήν
Άντέλα (πού τήν άγαπούσε κι ό Εύγένιος), τόν οδήγησαν στήν παραφροσύνη.
Τό 1817 ή Γαλλική Ακαδημία προ
κήρυξε έναν ποιητικό διαγωνισμό, μέ
θέμα: «Ή εύτυχία πού χαρίζει στόν άν
θρωπο ή μελέτη». Πάνω στό θέμα αύτό
ό Βίκτωρ άράδιασε τριακόσιους τριάντα
τέσσερις στίχους. Μέ τήν συνενοχή τού
διευθυντού τού κολλεγίου ,στήν διάρ
κεια ένός κυριακάτικου περιπάτου, περ
νώντας άπό τήν Ακαδημία, παρέδωσε τό
χειρόγραφό του στόν θυρωρό. "Υστερα
άπό μερικές έβδομάδες κάλεσαν τόν Βί
κτωρα στήν διεύθυνσι τού κολλεγίου,
όπου τού άνακοίνωσαν πώς είχε πάρει
τό πρώ το βραβείο. "Ηταν μόλις δεκα
πέντε χρόνων!
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"Οταν τελείωσαν τό κολλέγιο, οί Αδελ
φοί Ούγκώ γράφηκαν στό πανεπιστήμιο,
στήν νομική σχολή. Ό Βίκτωρ, ώστόσο, καταλάβαινε πώ ς δέν θά μπορούσε
νά γίνη τίποτε άλλο έκτος άπό ένας ποιη
τής. Είχε άρχίσει κιόλας νά συχνάζη σέ
φιλολογικούς κύκλους, ένώ μερικοί σ υ γ
γραφείς άρχισαν νά τόν άποκαλοϋν άπό
τώρα «άγαπητό συνάδελφο». ‘Η Άντέλα Φουσέ παρακολουθούσε μέ ζωηρό ένδιαφέρον τήν άνοδό του. Καί ένα καλοκαί
ρι, πού οί δυό οικογένειες πέρασαν μαζί
στά περίχωρα τού Παρισιού, στάθηκε άρκετό γιά νά έξελιχθή σέ φλογερό πάθος
ό έρωτας των δυό νέων. Οί Φουσέ τό περίμεναν καί δέν άργησαν νά κάμουν στήν
κυρία Ούγκώ διακριτικούς ύπαινιγμούς.
Κατά τήν γνώμη τους, ό γάμος των δυό
νέων θά ήταν πολύ ταιριαστός. ’Αλλά συ
νάντησαν τήν έπίμονη άρνησι τής Σοφί
ας. 'Ο Βίκτωρ ήταν μιά ίδιοφυία, καί έπί
πλέον γιός τού στρατηγού Ούγκώ, κόμητος τής Σιγκουέντσας, καί φυσικά δέν
ήταν δυνατόν νά παντρευθή μιά όποιαδήποτε κοπελλίτσα, έστω κι αν αύτή λε
γόταν Φουσέ. Ή Σοφία δέν ύποχώρησε
ποτέ στό σημείο αύτό καί ό Βίκτωρ χρειάσθηκε νά περιμένη τόν θάνατό της γιά νά
παντρευθή τήν Αγαπημένη του. Τό μυ
στήριο έγινε στήν έκκλησία τού άγιου
Σουλπίκιου τό 1822. Α λλά ό χρόνος άπέ-

Είς τήν απέναντι σελίδα: 'II Ά ντέλα
Φουσέ, σύζυγος τού Βίκτωρος Ούγκώ,
σέ πίνακα τον έτους 1832. Κάτω: Ή γοη
τευτική Ίονλιέττα Ντρουέ, μέ τήν έκφραστ)
τής αθωότητας στο πρόσιοπό της, λίγο
καιρό πριν γνωριαθή μέ τόν διάσημο συγ
γραφέα (Λιθογραφία τού 1832).

δείξε πώς ή κυρία Ούγκώ είχε δίκιο: ή
Άντέλα δέν ήταν γιά τόν Βίκτωρα ή ιδεώ
δης σύζυγος.
Ά π ό τά πρώ τα χρόνια τής λογοτε
χνικής του καρριέρας, ό Ούγκώ Απέδειξε
ότι ήταν Ακαταπόνητος, χαλκέντερος,
όπως λένε. Ά π ό τό 1819 ως τό 1821 είχε
τήν δύναμι καί τήν Αντοχή νά συντάσση
μόνος του τήν έπιθεώρησι «Le Conservateur Litteraire», στήν οποία έγραφε
μέ ένδεκα ψευδώνυμα Τό 1822 έξέδωσε
ένα τόμο ποιημάτων μέ τόν τίτλο «Ωδές»
Τά βιβλίο έκεϊνο δέν έγινε δεκτό μέ πολύ
ένθουσιασμό άπό τούς κριτικούς. Αλλά
άπέφερε στον συγγραφέα κάτι πού εκεί
νος περίμενε: μιά έτήσια έπιχορήγησι χιλίων διακοσίων φράγκων Από τό «βασι
λικό θησαυροφυλάκιο» καί άλλα τόσα άπό
τό ύπουργεϊο των ’Εσωτερικών. ‘Η οικο
νομική άνεσις τού έδωσε τήν δυνατότητα
(μιά καί ή μητέρα του είχε πεθάνει, καί
ό στρατηγός Ούγκώ πού είχε παντρευ
θή ύστερα άπό δεκαοκτώ χρόνια παρα
νόμων σχέσεων, τήν αύτοαποκαλούμενη
κόμισσα τού Σαλκάνο, δέν είχε καμμιά
άντίρρησι γ ι ’ αύτό) νά κάμη γυναίκα του
τήν Αγαπημένη του Άντέλα "Ενα χρόνο
μετά τόν γάμο γεννήθηκε τό πρώτο π α ι
δί, πού πέθανε σέ βρεφική ήλικία. Ακο
λούθησαν άλλα τέσσερα παιδιά. Στό με
ταξύ ό Ούγκώ έγραψε πολλά ποιήματα
καί ένα μυθιστόρημα μέ τίτλο « Ό ψα
ράς τής ’Ισλανδίας» "Ενας οικογενειακός
φίλος, ό ποιητής Έμίλ Ντεσάν. έλεγε:
« Ό Ούγκώ φτιάχνει ποιήματα καί π α ι
διά χωρίς σταματημό».
Τά πρώ τα χρόνια τής συζυγικής ζω
ής τού νεαρού ζεύγους στάθηκαν εύτυχισμένα. Ή πολύ όμορφη καί καλότροπη
Άντέλα άνταποκρινόταν στήν έντέλεια
στήν εικόνα τού φύλακα Αγγέλου τού σ πι
τιού πού ό Βίκτωρ καί οί οικογενειακοί
φίλοι είχαν σχηματίσει γ ι ’ αύτήν. ’Εκεί
νη τήν έποχή, ώστόσο, ήσαν πολύ τής
μόδας τά φιλολογικά σαλόνια. Σ ’ ένα άπό
αύτά, ό Ούγκώ γνώρισε πολλούς Ανθρώ
πους τών γραμμάτων, καλλιτέχνες καί
ώραίες γυναίκες
Τήν ίδια έποχή κάνει τήν έμφάνισί του
στήν σκηνή ένα πρόσωπο πού θά έπηρεάση Αποφασιστικά τήν ζωή τού ζεύ
γους Ούγκώ Πρόκειται γιά τόν διάσημο
κριτικό Σαίντ-Μπέβ, πού έγινε φανατικός
θαυμαστής τού Ούγκώ καί τέλος εραστής
τής γυναίκας τού ποιητού. Δύσκολος δε
σμός, για τί καί μαζί του ή Άντέλα όπως
καί μέ τόν άνδρα της, είχε περιόδους Αγά
πης καί ψυχρότητος, πού διαδέχονταν ή
μιά τήν άλλη. Παρ' όλα αύτά ή Άντέλα
στάθηκε πιστή σύντροφος τού άνδρα της
στις δύσκολες έκεϊνες ήμέρες, πού ό Ούγκώ
έδινε Αληθινή μάχη στό θέατρο γιά τόν
«Έρνάνη» του.
Γιά τήν ιστορία τής λογοτεχνίας, ή
νύχτα τής 25ης Φεβρουάριου 1830 είναι
ένας σημαντικός σταθμός: ή ρομαντική
σχολή έδωσε μέ τό έργο αύτό τού Ούγκώ
τήν μάχη της, στήν Γαλλική Κωμωδία,
έναντίον τής μεγάλης καί πανίσχυρης
κλασικής παραδόσεως. ‘Η σύγκρουσις
ήταν Αναπόφευκτη: άπό τις πρώτες
δοκιμές κιόλας σημειώθηκαν οί πρώτες

Ό Βίκτωρ Ούγκώ έφηβος.
Αψιμαχίες, όταν ό Ούγκώ άπέσυρε τόν
πρώτο γυναικείο ρόλο άπό τήν πρω τα
γωνίστρια τής κωμωδίας, Μαντεμουαζέλ Μάρς, πού ήταν κρυφή έχθρά του,
μέ τήν περίφημη έκείνη φράσι του: «Δε
σποινίς, είσθε βέβαια μιά προικισμένη
καλλιτέχνις, ξεχνάτε όμως ότι έγώ είμαι
μεγαλοφυΐα». "Οπως ήταν έπόμενο, οί
Αντίπαλοι θά φρόντιζαν νά διακοπή ή
παράστασις. Αλλά ή Άντέλα μέ πραγμα
τική μαεστρία οργάνωσε τό τάγμα τών
ύποστηρικτών τού συζύγου της. Άνάμεσά τους ήσαν ό Ζεράρ ντέ Νερβάλ. ό
Θεόφιλος Γκωτιέ καί άλλοι νεαροί μακρυμάλληδες. Ή πλατεία Απεπειράθη νά
σφυρίξη τό έργο. Αλλά τό ύπερώο έπεβλήθη μέ παταγώ δη χειροκροτήματα καί
τήν κραυγή: «Στήν γκιλοτίνα οί φαλά
κρες!»
Στό διάλειμμα τής πρώτης πράξεως,
όταν κανένας δέν μπορούσε νά προεξοφλήση τό Αποτέλεσμα, ό έκδοτης Μάμ
πρόσφερε πέντε χιλιάδες φράγκα στόν
Ούγκώ γιά νά τού παραχωρήση τά δι
καιώματα τής έκδόσεως τού έργου του
σέ βιβλίο, λέγοντάς του: «θά καταλα
βαίνετε βέβαια ότι τήν στιγμή αύτή δια
κινδυνεύω τά χρήματά μου, γιατί ύστερα
άπό δυό ώρες μπορεί κάποιος νά σάς
προσφέρη δέκα χιλιάδες ή τίποτε». Ό
Ούγκώ δέχθηκε. Ό «Έρνάνης» σημείωσε
έκείνη τήν βραδυά πραγματικό θρίαμβο,
πράγμα πού έπανελήφθη καί στίς έπόμενες παραστάσεις. Τά χρήματα τού Μάμ
στάθηκαν τυχερά γιά τόν Ούγκώ. Τού
έδωσαν πλούσιους καρπούς. Γιατί ό
Βίκτωρ Ούγκώ κέρδιζε πάρα πολλά χρή
ματα. Αλλά, ένώ ό Δουμάς καί ό Μπαλζάκ, δηλαδή δυό συγγραφείς πού κέρ
διζαν τά ίδια μέ τόν Ούγκώ, ξόδευαν τά
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χρήματά τους ασυλλόγιστα, εκείνος,
μή ξεχνώντας τά δύσκολα χρόνια τής
παιδικής του ζωής (τά όποια θά δούμε
νά περιγράφη στους «’Αθλίους» του, μέ
τήν φτώχεια τού Μάριου), τά κρατούσε.
"Ηταν μάλιστα τόσο - προσεκτικός στις
δαπάνες, ώστε νά δίνη τήν έντύπωσι ότι
ήταν φιλάργυρος.
Στην διάρκεια τριών χρόνων, άπό
τό 1835 ώς τό 1838, οΐ είσπράξεις του
άπό τρεις μόνο ποιητικές συλλογές άνήλθαν σέ ποσό πού άντιστοιχοΰσε τό 1954
—καθώς γράφει ό Μωρουά στήν βιογρα
φία τού Ούγκώ —σέ έννιά έκατομμύρια
φράγκα. Έ π ί πλέον ύπήρχαν τά κέρδη
του άπό τό θέατρο. "Ενα δράμα του, σή
μερα λησμονημένο, ό «Άγγελος», έκανε
62 παραστάσεις. Μεγάλα, έπίσης, ποσά
είσέπραξε άπό δικαιώματα γιά τά μυθιστορήματά του, όπως ή«Παναγία των
Παρισίων» καί άλλα. Τό 1841 ύπέγραψε
μέ τόν έκδοτη Ντελουά συμβόλαιο, μέ τό
όποιο τού παραχωρούσε γιά δέκα χρό
νια τό δικαίωμα νά έκδίδη όσα έργα τού
συγγραφάως ήθελε, άντί τού συνολικού
ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
χρυσών φράγκων! Δέν σταμάτησε ποτέ
νά κερδίζη χρήματα, πολλά χρήματα,άπό
τήν συγγραφική του έργασία. 01 « Ά 
θλιοι» τού άπέδωσαν τό μυθώδες σχεδόν
ποσό τών έκατό καί πλέον έκατομμυρίων
φράγκων. Καί όμως ό πάμπλουτος Ούγκώ
παρακολουθούσε αύτοπροσώπως τις δα
πάνες τού σπιτιού. Τό 1839 σημειώνει
μέ κάποια δηκτικότητα ότι τόν χρόνο
έκεϊνο ή γυναίκα του είχε πάει δεκαοκτώ
φορές στόν κομμωτή. Στό μεταξύ ή οικο
γένεια είχε μετακομίσει στό πολυτελές
διαμέρισμα τής πλατείας Βοσγίων, τό
σημερινό «Μουσείο Ούγκώ».
Στό θέατρο ή «Μαριόν Ντελόρμ» καί
«‘Ο βασιλεύς διασκεδάζει» σημείωσαν τε
ράστια έπιτυχία. Ό Βέρντι, στήν 'Ιτα 
λία, έγραψε πάνω στό δεύτερο αύτό έργο
τού Ούγκώ τόν πασίγνω στο «Ριγολέττο» του. Αντίθετα, στους λογοτεχνικούς
κύκλους ό Ούγκώ συνάντησε έχθρότητα,
άντιζηλίες, κακία. Ό Προσπέρ Μεριμέ
καί ό Σταντάλ χαρακτήριζαν τόν Ούγκώ
πληκτικό. Α λλά δέν προχώρησαν πάρα
πέρα. "Οταν, όμως, ό Ούγκώ έθεσε ύποψηφιότητα γιά τήν Γαλλική Ακαδημία,
καταψηφίσθηκε δυό φορές συνέχεια. Κατάφερε, ώστόσο, νά έκλεγή την τρίτη φο
ρά, τό 1840. "Ενα άλλο στοιχείο πού προκαλούσε τήν όργή τών «άνθρώπων τών
γραμμάτων» τής έποχής του ήταν τό
ψευδώνυμο «’Ολύμπιος», πού είχε δια
λέξει γιά τόν έαυτό του ά Ούγκώ. ‘Η
«’ Επιθεώρησις τών Δύο Κόσμων» έγραψε
πικρόχολα γιά τό ψευδώνυμο αύτό: «’Εκ
τός τού ότι τό άπίθανο αυτό όνομα δεν
έχει καμμιά Ιδιαίτερη σημασία, δείχνει,
ώστόσο τήν πρόθεσι τού κ. Ούγκω νά
θεωρηθή γιός τού ’Ολυμπίου Διός...».
Στό θέατρο ό Ούγκώ χρω στά τήν
τυφλή καί άπόλυτη άγάπη μιας γυναίκας,
πού τού έμεινε άφοσιωμένη πάνω από μι
σόν αιώνα, χωρίς έκείνος νά τής δίνη σε
αντάλλαγμα παρά μόνο ψυχία άγάπης.
‘Η Ίουλιέττα Ντρουέ, μιά νεαρή, άλλά
ώραιότατη ήθοποιός. άγάπησε τόν Ο ύγ
κώ μέ τήν πρώ τη ματιά, όταν τόν γνώ 
ρισε στις δοκιμές τού έργου «‘Ο βασιλεύς
διασκεδάζει». Ένας ρολάκος τού έργου
δόθηκε στήν νεαρή θεατρινούλα. Ή νέα
δέν έκρυψε ούτε στιγμή τόν έρωτά της
γιά τόν μεγάλο συγγραφέα. Πολύ συναι
σθηματική καθώς ήταν, δέν δεχόταν κανέ
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να συμβιβασμό. Καί γιά νά γίνη άντάξια
τού μεγάλου άνδρα, έγκατέλειψε όλες
εκείνες τις πρόσκαιρες «φιλίες» πού τής
έξασφάλιζαν μιά άνετη ζωή. Ό Οϋγκώ,
άπέραντα έγωϊστής, τής πρόσφερε μέ τά
λόγια σχεδόν τά πάντα, άλλά στην πράξι
σχεδόν τίποτε. 'Ωστόσο, ή Ίουλιέττα
τοϋ άρεσε: οί σχέσεις του μέ τήν Άντέλα,
καθώς γράφει ό Μωρουά, είχαν άπό καιρό
άποκτήσει καθαρά τυπικό χαρακτήρα
Άνάμεσά τους άλλωστε είχε μπή ό Σαΐντ Μπέβ. Ή Ίουλιέττα Ντρουέ ήταν μιά
φλογερή γυναίκα, γεμάτη πάθος, άλλά καί
κατανόησι. "Ακουγε μέ άνεξάντλητη υπο
μονή τά σχέδια καί τά παράπονα τοϋ
μεγάλου Ιραστοϋ της —καί έπιπλέον
τόν γλύτωνε άπό τήν δαπάνη νά πληρώνη μιά γραμματέα... Πενήντα όλόκληρα
χρόνια ή ’ Ιουλιέττα δέν έκαμε τίποτε άλ
λο παρά νά άντιγράφη, κάθε μέρα, εκεί
να πού έγραφε ό έραστής της.
Γιά τόν έαυτό της ή νεαρή γυναίκα δέν
πήρε σχεδόν τίποτε. Πολλές φορές ό Ο ϋγ
κώ προσπάθησε νά τής έξασφαλίση δεύ
τερους ρόλους σέ έργα του πού άνεβάζονταν στό θέατρο. Δέν έπέμενε, όμως,
ύποχωρώντας στίς άπαιτήσεις των άλλων
ήθοποιών καί στίς διαμαρτυρίες τής Άντέλας πού μισούσε θανάσιμα τήν άντίζηλό της. Κάποτε, ώστόσο. κατάφερε
νά τής άνατεθή ό πρώτος γυναικείος ρό
λος στό έργο «Pout Μπλάς» άλλά τήν
τελευταία στιγμή ό ρόλος δόθηκε σέ μιά
άλλη. ’Εκτός άπό αύτά ήταν καί ή παθο
λογική σχεδόν ζήλεια τού Ούγκώ Χρό
νια καί χρόνια ή δυστυχισμένη γυναίκα
ήταν άναγκασμένη νά μένη νύχτα-μέρα
κλεισμένη στό σπίτι, χωρίς νά έρχεται σέ
έπαφή μέ κανένα. Ή μοναδική της παρη
γοριά καί άνταμοιβή ήταν ένα ταξίδι
πού έκανε κάθε καλοκαίρι τό ζεύγος είτε
στήν Ιτα λ ία είτε στήν Ισπανία. Στό
σύντομο αύτό διάστημα ή Ίουλιέττα είχε
τήν αύταπάτη ότι ήταν ή κυρία Ούγκώ.
Στήν διάρκεια ένός τέτοιου ταξιδιού μέ τήν
έρωμένη του, στίς 9 Σεπτεμβρίου τού
1843, ό Ούγκώ πληροφορήθηκε άπό
τΙς έφημερίδες ότι ή κόρη του Λεοπολδίνη νεόνυμφη άκόμη είχε π νιγή μαζί μέ
τόν άνδρα της σέ μιά θαλάσσια έκδρομή.
"Εξη χρόνια νωρίτερα είχε πεθάνει μανια
κός κλεισμένος σ ’ ένα άσυλο ψυχοπαθών
ό μεγαλύτερος άδελφός του Ευγένιος.
Στήν οικογενειακή του ζωή ό μεγάλος
συγγραφεύς δέν στάθηκε τυχερός όπως
στόν έπαγγελματικό τομέα.
’Αφού έφθασε στήν κορυφή τής λογο
τεχνικής δόξας, ό Ούγκώ άρχισε νά έκδηλώνη καί πολιτικές φιλοδοξίες. Τό 1845 ό
βασιλεύς Λουδοβίκος - Φίλιππος τόν όνόμασε μέλος τής Βουλής τών 'Ομότιμων.
Ό Ούγκώ φόρεσε τήν χρυσοποίκιλτη
στολή καί καμαρώνοντας πήρε μέρος
στήν πρώ τη συνεδρίασι. Λίγες ήμέρες
νωρίτερα όμως είχε ξεσπάσει σκάνδαλο.
Κάποιος Ώ γκύσ τ Μπιάρ σύζυγος μιας
θεατρινούλας μέ τήν όποία ό Ούγκώ είχε
σχέσεις κατήγγειλε τόν συγγραφέα γιά
μοιχεία. ‘Η μοιχαλίδα φυλακίσθηκε καί ό
Ούγκώ γιά νά σωθή άναγκάσθηκε νά
καταφύγη στήν προστασία τής βουλευ
τικής άσυλίας. Καί γιά κάμποσο καιρό
κρύφθηκε στό διαμέρισμα τής Ίουλιέττας
Ντρουέ καί άφοσιώθηκε στό γράψιμο
τώ ν «’Αθλίων». Στήν Βουλή πάντως ξανάκαμε τήν έμφάνισ! του ύστερα άπό τρία
όλόκληρα χρόνια, όταν τό σκάνδαλο είχε
π ιά ξεχασθή. Κατά τήν Έπανάστασι τού
1848 βρέθηκε στό πλευρό τών δημοκρα

τικών. Στήν διάρκεια όμως τών αιμα
τηρών έκείνων γεγονότων, τό σπίτι του
πυρπολήθηκε άπό τόν όχλο καί οί δικοί
του κινδύνεψαν νά καούν ζωντανοί. Με
τακόμισαν σέ ένα σπίτι τής Μονμάρτρης
όπου ό Ούγκώ καί όλη ή οικογένεια έπιδόθηκαν στήν σύνταξι μιας έφημερίδος μέ
τόν τίτλο «Τό Γεγονός». Στήν εφημερίδα
αυτή δημοσίευε άρθρα της καί ή κυρία
Ούγκώ —πού τά διόρθωνε φυσικά c
Σαιντ Μπεβ... «Το Γεγονός» χαιρέτησε μ:
ένα ένθουσιαστικό άρθρο μέ τίτλο « Ό
Ναπολέων δέν πέθανε» τόν έκλογικό θρί
αμβο τού Λουδοβίκου Ναπολέοντος Βοναπάρτη, τού νέου πρίγκιπος - προέδρου
τής Δημοκρατίας.
’Αξίζει, όμως, νά σημειωθή ότι ένα
πολιτικό μανιφέστο πού δημοσίευσε τό
1848 ό Ούγκώ στήν έφημερίδα του περι
είχε πολλές ίδέες καί γενικά παγκόσμια αι
τήματα, πρώιμα γιά τήν έποχή εκείνη’.
Σήμερα μερικά άπό αύτά έχουν πραγματοποιηθή καί άλλα έχουν γίνει τουλάχι
στον παγκοσμίως άποδεκτά. Ό πρώην
'Ομότιμος τής Γαλλίας (ή Έπανάστασις
είχε καταργήσει τήν "Ανω Βουλή) ζητού
σε τόν παγκόσμιο άφοπλισμό. τήν ϊδρυσι μιας Παγκοσμίου Όργανώσεως. ή
όποία νά λύνη ειρηνικά κάθε διαφορά που
θά άνέκυπτε ανάμεσα στά μέλη της Ζη
τούσε άκόμη τήν διάνοιξι τής Διώρυγος
τού Παναμά καί τής Διώρυγος τού Σουέζ,
τόν έκπολιτισμό τής Κίνας, τόν άποικισμό
τής Αλγερίας γιά τήν άνάπτυξι τού λα
ού της, τόν άγώνα εναντίον τής φτώ 
χειας, χρηματοδοτήσεις γιά τις νέες βιο
μηχανικές καί έμπορικές επιχειρήσεις κλπ
Τόν Δεκέμβριο τού 1851 ό Ούγκώ μέ
μιά όμάδα φίλων καί όμοφρόνων του
θέλησαν νά άντιταχθοΰν στό βοναπαρτικό πραξικόπημα. 'Η προσπάθειά τους ύποστηρίχθηκε άπό μικρές λαϊκές ομάδες
άλλά ή συνολική δύναμις ήταν πολύ μι
κρή, γιά νά φέρη κάποιο θετικό αποτέλε
σμα. Στίς 4 Δεκεμβρίου τά —ήδη αύτοκρατορικά — στρατεύματα έπνιξαν στό
αίμα τήν άνίσχυρη δημοκρατική έξέγερσι
Γιά μιά έβδομάδα ό Ούγκώ κρύφθηκε
κάπου μέ τήν φροντίδα πάντα, τής Ίου
λιέττας Ντρουέ. Ή ίδια φρόντισε νά έκδοθή ένα διαβατήριο μέ τό πλαστό όνομα
Ζάκ Φιρμέν Λανβέν, τυπογράφος Με
τό διαβατήριο αύτά ό Ούγκώ πήρε στίς
11 Δεκεμβρίου τό τραίνο άπό τόν σταθμό
τού Βορρά γιά τις Βρυξέλλες Είναι σχε
δόν βέβαιο ότι ή άστυνομία ήξερε ποιος
ήταν στήν πραγματικότητα ό «τυπο
γράφος Ζάκ Φιρμέν Λανβέν». Είχε, όμως,
τήν έξυπνάδα νά μήν ένοχλήση μιά τόσο
σπουδαία καί διεθνώς γνωστή προ σ ω π ι
κότητα. ’Απέφυγε, έπίσης, νά ένοχλήση
τήν οικογένεια τοΰ φυγάδος, πού είχε μεί
νει στό Παρίσι. Οί δυό γιοί του έμειναν
μερικές ήμέρες στήν φυλακή, άλλά ούτε
στό σ πίτι τής Μονμάρτρης έγινε έρευνα,
ούτε ή περιουσία τού συγγραφέως δημεύθηκε, καθώς συνηθιζόταν πολύ τότε
Έ ξ άλλου ή Ε ταιρία τών Γάλλων Συγ
γραφέων έξακολουθούσε κανονικά νά
καταβάλλη στήν οίκογένειά του τά δικαι
ώματα άπό τά πωλούμενα βιβλία τού
Ούγκώ, ένώ ή Γαλλική Ακαδημία δέν
διέκοψε τήν μηνιαία έπιχορήγηση τών
χιλίων φράγκων πού έπαιρνε ό συγγρα
φεύς ώς μέλος της.
Καί όμως, στις Βρυξέλλες ό Ούγκώ
παρίστανε τόν φτωχό πού χρειάζεται τήν
έλεημοσύνη τών άλλων γιά νά τά βγάλη
πέρα. Ό Βέλγος πρωθυπουργός Ροζιέ
Συνέχεια εις τήν σελίδα 491

Ε ί; τήν απέναντι σελίδα: Τό ΙΙάνθεον, ό
που ι τάφη ό Ούγκώ. 'Επάνω: Ό πατέρας
τον σνγγραφέως Ιω σήφ Ούγκώ. Κάτω:
Ό Ούγκώ σέ γεροντική ηλικία.
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οι ι:λ\ποιηιι τον aitov
Μετάφρ. — Διασκευή
*Υπό τοΰ Άστυν. Δ/ντοϋ κ. I. Σταθαρα
ΠΕΡΙΛΗΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Τό πρώτο αύθεντικό ντοκουμέντο
τού είδους του «Έμποροι ήρωΐνης» έκθέτει γυμνή τήν άπέραντη έκτασι μιας διεθνοΟς συνωμοσίας. Ό συγγραφεύς Alvin
Moscow, ύστερα άπό τετραετή έρευνα
καί έξαντλητικές συνεντεύξεις μέ άξιωματούχους τής 'Αστυνομίας σέ έπτά χώ
ρες έχει παρακολουθήσει μιά πραγματι
κή αποστολή ναρκωτικών άπό τό φυτώ
ριο τής παπαρούνας τής Τουρκίας μέχρι
τούς δρόμους τής Αμερικής.
Ή αποστολή άρχισε μέ τήν αγορά
500 κιλών τουρκικού όπίου. Μετά τή με
τατροπή του σέ μορφίνη στή Συρία, πέ
ρασε διά μέσω τού Λιβάνου καί μέσω τής
Μεσογείου στή Γαλλία όπου ραφιναρίστηκε σέ 50 κιλά καθαρής ήρωίνης.
Ό άνθρωπος, πού ώργάνωσε τήν
αποστολή ήταν ό Λέων Αεβονιάν, μέλος
μιας μείζονος συμμορίας ναρκωτικών στή
Μασσαλία. Μέ τό συνεταίρο του Πέτρο
Τριγγάνο είσήγαγε λαθραία 25 κιλά ναρ
κωτικά στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.
Ή συνέχεια τού άναγνώσματος πού
άκολουθεΐ έν κατακλείδι άποκαλύπτει
πώς διακινείται ή ήρωΐνη στήν ’Αμερική,
περιγράφει τήν τολμηρή άποκαλυπτική
έργασία τών πρακτόρων τών ναρκωτικών,
οί όποίοι έχουν συγκεντρώσει ένα κατα
πληκτικό άρχείο έναντίον μερικών άπό
τούς πιό παντοδυνάμους έγκληματίες τού
κόσμου. Ή ιστορία αυτή, γεμάτη μέ έν
ταση ένός σεναρίου κατασκοπείας, είναι
άληθινή, άλλά λόγω τών νομικών περιο
ρισμών καί άπαγορεύσεων, όλα τά όνόματα τών άναμεμιγμένων προσώπων, όπως
έχει λεχθή καί στήν άρχή τής άφηγήσεως, έχουν άλλαχθή.

Ψ
Μέ τα 25 κιλά καθαρήs ήρωίνης κρυμ
μένα μέσα σέ άσφαλή θέσι στό διαμέρι
σμά τους, στό «Kew Gardens» μιά ήσυχη
συνοικία στό «Long Island» όχι μακρυά
άττό τή πόλι τής Νέας Ύόρκης, ό Λέων
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Αεβονιάν καί ό Τριγγάνο κατέστρωσαν
σχέδιο καί άρχισαν νά έκτελοϋν τις οδη
γίες πού είχαν λάβει στή Γαλλία. Είχαν
δύο σημαντικές άποστολές νά έκτελέσουν
στις *Ηνωμένες Πολιτείες: νά μαζέψουν τά
χρήματα πού χρωστούσαν στό Δομένικο
Μπενούτσι. τόν Α ρ χη γό τής συμμορίας
ναρκωτικών τής Μασσαλίας, καί νά πωλήσουν τήν ήρωΐνη. Ή πρώτη δουλειά
άρχισε μόλις χτύπησε τό τηλέφωνο.
'Ο Αεβονιάν σήκωσε τό άκουστικό.
«ΕΙσθε ό Φρανσουά;» ρώτησε μιά
φωνή. «Μάλιστα» είπε ό Αεβονιάν. Φραν
σουά ήταν τό κωδικό όνομα πού είχε
Κάτω: Εξώφυλλο έντυποι- έναντίον τών
ναρκωτικών, άπό τά πολλά τέτοια έντυπα,
που κυκλοφορούν στην ’Αμερική. Κι; τήν
άπέναντι σελ/da έπάνω: Τονρκάλε; αγρό
τισσες ασχολούνται μέ τήν σπορά τον
οπίου.

έκλέξει γιά νά τό χρησιμοποιή στήν 'Α
μερική .
«θά ήθελα ένα ραντεβού νά κανονί
ζαμε μαζύ σας αύριο».
«Πολύ καλά, φίλε μου, θά είμαι έκεϊ»
Ό Αεβονιάν κατέβασε τό δέκτη του
ακουστικού καί έχαμογέλασε μέ ίκανοποίησι. Παχουλούτσικος στά 35 του χρό
νια, είχε ένα φαρδύ βαρελοειδές στήθος
καί κοντά πόδια. Τό πρόσω πό του ήταν
στρογγυλό καί έδειχνε χαρω πό. Είχε
μακρυά μύτη καί μεγάλα καστανά μάτια
πίσω άπό συμμετρικά μαύρα βλέφαρα
Έφάνταζε ό ίδιος πολύ όμορφος. 'Αλλά
τό καιρό τούτο ό Αεβονιάν είχε τήν ύπέρτατη ματαιοδοξία καί τόν άχαλίνωτο
έγωϊσμό τών άρχιεγκληματιών τού κό
σμου.
Ή τηλεφωνική κλήση, ήξερε, ήταν
ένα προειδοποιητικό σήμα τής προπαρασκευής του γιά «τή συλλογή», τό κέρδος
τής πληρωμής πού θά προέκυπτε άπό
τή Μαφία, γιά μιά άποστολή ήρωΐνης —
καί στις 1 μ μ. τήν έπομένη αύτός καί ό
Τριγγάνο έφτασαν στή πλάζ Ροκφέλλερ.
Καθώς ό Αεβονιάν περίμενε σέ μιά δια
κριτική άπόστασι ό Πέτρος προχώρησε
σέ ένα Γαλλικό Βιβλιοπωλείο, ά π ' όπου
άγόρασε μιά Γαλλική έφημερίδα Σέ λι
γάκι τόν έπλησίασε κάποιο άτομο
«Εϊσθε ό Πέτρος Τ ριγγάνο;»
«Μάλιστα».
«Μπορείτε νά μού έπιβεβαιώσετε
τήν ταυτότητά σας»;
Ό Τριγγάνο έδωσε τό διαβατήριό
του καί ό άνθρωπος τό μελέτησε προσε
κτικά.
' Ικανοποιημένος παρέδωσε στό Πέτρο
ένα μεγάλο φάκελλο σφραγισμένο μέ τρεις
λωρίδες άπό πλαστική ταινία. Ό Τριγγάνο κοίταξε νά διαπιστώση έάν ύπήρχαν
ώρισμένα σημάδια κάτω άπό τή ταινία.
Χωρίς τά σημάδια αύτά πού θά άποτελούσαν άπόδειξι ότι ό φάκελλος δέν είχε άνοιχθή καί ξανασφραγισθή, θά έπρεπε τό
δέμα νά άπορριφθή. 'Ολα όμως ήταν

έντάξει καί καμμία ανωμαλία δέν είχε
παρατηρηθή. Ευχαρίστησε τό ταχυδρό
μο καί ό καθένας τους πήρε τό δρόμο του.
Ό Τριγγάνο, περπατώντας διά μέ
σου τής πλάζ, γύρω άπό τή πίστα π α γο 
δρομίας, έφθασε στό γραφεία μιας τρά
πεζας συναλλαγών. ’Αφού μπήκε μέσα,
κατευθύνθηκε σέ ένα σκοτεινό δωμάτιο,
πού έχρησίμευε καί ώς υπνωτήριο, καί
έκεί άνοιξε τό φάκελλο γιά νά μέτρηση τά
χρήματα πού περιείχοντο σ ’ αύτόν.
Τό ποσό, όπως τοϋ είχαν πή , μπορούσε
νά ποικίλη άπό 10.000 έως 40.000 δολλάρια, άνάλογα μέ τό μέγεθος τής παρτίδας
ήρωίνης. Γιά τίς ύπηρεσίες του πού προσέφερε, τόσον όσον άφορά τίς εισπράξεις,
όσο καί τή κατάθεση τού χρήματος στή
τράπεζα έπετρέπετο νά κρατή άπό τό
συνολικό ποσό των εισπράξεων 2 1)2%
κάθε έβδομάδα. ‘Ο Τριγγάνο ένεθυλάκωνε
τή προμήθειά του καί ύστερα τοποθετού
σε τό ύπόλοιπο σέ ένα μυστικό 'Ελβετικό
λογαριασμό. Ό Λεβονιάν καί ό Τριγγάνο ήξεραν καί οί δυό τους, ότι ό λογαρια
σμός άνήκει στό Δομένικο Μπενούτσι καί
ότι ή πληρωμή ήταν γιά τή παράδοσι
των ναρκωτικών στόν ’Αρχηγό τής
Μαφίας στό Μόντρεαλ. Γιά τό λόγο ότι
έθεωρεϊτο πολύ έπικίνδυνο νά ένεργεΐται
λαθρεμπόριο ά π ’ εύθείας μέσα στή Νέα
Ύόρκη, ή όργάνωσι τού Μπενούτσι είχε
έπιτύχει νά έχη μιά σταθερή κυκλοφορία
ήρωίνης στό Καναδά, άπό όπου ήταν σχε
τικά εύκολα γιά τή Μαφία νά διοχετεύη τά
ναρκωτικά στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, διά
μέσου τών συνόρων Καναδά - ‘Ηνωμένες
Πολιτείες.
’Αλλά ό Λεβονιάν, όμως, μιά έξέχουσα
φυσιογνωμία μέσα στή συμμορία τού
Μπενούτσι θέλησε νά άψηφίση τούς κιν
δύνους καί έφερε πράγματι τήν ήρωίνη
μέσα στή Νέα Ύόρκη. Έπρόκειτο γιά τή
δική του παρτίδα καί οί εύθύνες τίς όποι
ες είχε έπωμισθή άφορούσαν άποκλειστικά τό πρόσω πό του, μολονότι τό μέ
γεθος τού κινδύνου καί κάθε βήμα τής

έπιχειρήσεως είχε συζητηθή μέ τόν Μπενοΰτσι.
Ό Λεβονιάν έγνώριζε πολύ καλά, ότι
τήν ήρωΐνη του, μόνο στόν άνθρωπο τού
Μπενούτσι θά μπορούσε νά πωλήση καί
αύτός ήταν ό ’Αρχηγός μιάς οίκογενείας
τής Μαφίας στή Νέα Ύόρκη, όνόματι ’Ιω
σήφ Μπιάνι. Πράγματι όταν ό συνεταί
ρος του τόν συνάντησε ύστερα άπό τήν
είσπραξη ό Λεβονιάν τίπ ο τα άλλο δέν
μπορούσε νά σκέπτεται, παρά μόνο τήν
πρώ τη πώληση πού είχε σχεδιασθή γιά
τήν έπομένη ήμέρα.

Πίσω άττό τήν
πόρτα

πράσινη

Οί όροι τής πωλήσεως είχαν ήδη συμφωνηθή. Λίγο μετά τήν άφιξι τού Λεβονιάν στή Νέα Ύόρκη ό Μπιάνι τόν έκάλεσε σέ δείπνο προκειμένου νά κανονισθή ή
μεταφορά τών πρώτων 10 κιλών. Ή
άξία —25.000 δολλάρια—έπρεπε νά πληρωθή μέ τή παράδοσι. Τούτο άποτελούσε
μία πώλησι τεραστίου μεγέθους, τό ζενίθ
μηνών έργασίας καί φυσικά ό Λεβονιάν
δέν μπορούσε νά μή λάβη κάθε προφύ
λαξη γιά νά μειώση τούς κινδύνους του.
Μέ τό άμάξι τού Τριγγάνο έπισκόπησε
τό σημείο παραδόσεως, ένα φαινομενικά
έγκαταλελειμμένο κτίριο στήν όδό Χιού
στον στό κάτω Μανχάτταν. Είδε μιά
έρημο πρόσοψι άποθήκης στό Ισόγειο καί
τρεις όρόφους μέ βρώμικα ξεθωριασμένα
παράθυρα χωρίς πατζούρια.
*0 Λεβονιάν κοίταξε προσεκτικά τήν
είσοδο τού ισογείου. Εύρίσκετο πέντε π ό 
δια άπό τό έπίπεδο τού δρόμου καί είχε
μιά πράσινη πόρτα πού ήταν κλειδωμένη
μέ λουκέττο.
Μαζύ μέ τό Τριγγάνο καί τό αύτοκίνητό του ξεκίνησαν τό άπόγευμα πού
είχαν όρίσειγιά συνάντηση παίρνοντας μα
ζύ του τό δέμα μέ τά 10 κιλά ήρωίνης,
πού ήταν τυλιγμένη μέσα σέ 20 σακούλες
πλαστικές τού μισού κιλού.' Ο Τριγγάνο,

οδηγώντας τό αύτοκίνητο πρός τήν
όδό Χιούστον, σταμάτησε δύο τετράγωνα
μακρυά άπό τό κτίριο. *0 Λεβονιάν βγήκε
έξω καί έπλησίασε μόνος του τό τόπο συ·
ναντήσεως. "Ενας βλοσυρός νεαρός σκο
πός, πού στεκότανε μπροστά στήν έγκαταλελειμμένη άποθήκη καθόλου δέν κινή
θηκε, καθώς ό Λεβονιάν περνούσε μπροστά
του κατεβαίνοντας τά σκαλοπάτια τού
ύπογείου. Ό Λεβονιάν χτύπησε τή πόρ
τα δυνατά καί άκουσε πίσω της ένα σύρ
τη νά γλυστρά. Ή πόρτα άνοιξε καί
φανερώθηκε κάποιος άνθρωπος, πού ποτέ
δέν τόν είχε ξαναδή.
«Περάστε μέσα».
’Αμέσως μέ τήν είσοδο τού Λεβονιάν
στό δωμάτιο ή πόρτα έκλεισε μέ π ά τα γο
καί ξαναμανταλώθηκε. Τό δωμάτιο τού
ύπογείου ήταν μεγάλο καί σκοτεινό.
Στό κέντρο ύπήρχε ένα στρογγυλό τρα
πέζι πού έφωτίζετο άπό πάνω άπό τήν
όροφή μέ ένα γλόμπο μέ πράσινη άπόχρωσι φωτός. Γύρω άπό τό τραπέζι κα
θόντουσαν δύο - τρεις άνδρες στό σκοτά
δι.
«Φρρνσουά!» είπε ύποδεχόμενος τόν
φιλοξενούμενο του ό Μπιάνι, άφού έβημάτισε λίγο πρός αύτόν. Τό χωρίς παρά
θυρα ύπόγειο έχρησίμευε ώς αίθουσα χαρ
τοπαιγνίου, πού έπαίζετο έκεί κάποτε
χονδρό παιγνίδι πόκερ, έξήγησε ό Άρχηγός τής Μαφίας Μπιάνι καί καθώς
έλεγε αύτά τά μάτια του έρευνούσαν.
Προφανώς άπορούσε πού ό Λεβονιάν
θά μπορούσε νά Ιχη τήν ήρωίνη έπάνω
του. Τελικά έρώτησε: «Πού έχεις τό π ρ ά γ
μα;»
«Δέν τό έχω» απάντησε ό Λεβονιάν
«τό έχει ό συνεταίρος μου πού περιμένει
έξω». Τά μάτια τού Μπιάνι στενέψανε.
«Μά δέν έχετε πή τίποτα γιά συνεταίρο».
« Ό συνεταίρος μου είναι ένας παράξενος
νευρικός τύπος καί δέν θέλει νά φαίνεται»,
είπε ήρεμα ό Λεβονιάν «βρίσκεται μέ τό
έμπόρευμα μέσα στό άμάξι καί θέλει νά
πάρω πρώ τα τά χρήματα, νά τά μετρή-
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σω καί ύστερα νά τού τά δώσω μέσα στό
άμάξι. Ύστερα θά μού δώση τά δέκα κι
λά. ’Εγώ φυσικά θά παραμείνω μαζύ σας
καί θά είμαι στή διάθεσή σας μέχρις δτου
τό έξετάσετε λεπτομερώς καί πεισθήτε
γ ιά τήν άγνότη τα τού έμπορεύματος».
«Γιατί δέν μού μιλήσατε γιά τό συνε
ταίρο σας; Ένόμιζα ότι μού είχατε έμπιστοσύνη» είπε ό Μπιάνι.
«Είναι πολύ πιό καλά καί γιά τούς
δυό μας» έπέμεινε ό Λεβονιάν. «Μπορείτε
νά έρθετε μαζύ μου στό άμάξι». Κοίταξε
τό ρολόι του. «’Αλλά πρέπει νά βιαστού
με. θ ά περάση άπό έδώ σέ δέκα λεπτά».
Ό Μπιάνι δέν θέλησε νά συμβουλευθή τούς άνθρώπους πού ήταν κρυμμένοι
μέσα στό μισοσκόταδο. «Έ ν τάξει, είπε,
άφού πέταξε ένα μικρό άεροπορικό σάκκο
έπάνω στό τραπέζι τού πόκερ. «Μέτρησέ τα». Ό Λεβονιάν κάθησε κοντά στό
τραπέζι καί τράβηξε τό φερμουάρ τού
σάκκου. Τά χαρτονομίσματα ήταν πακεταρισμένα σέ δέσμες, πού ή κάθε μιά ήταν
άσφαλισμένη μέ ταινία άπό έλαστικό
καί μιά χαρτίνη λωρίδα πού έπάνω της
άνεγράφετο τό ποσό: 1000 δολλάρια,
5.000 δολλάρια, 10.000 δολλάρια Τά
χαρτονομίσματα είχαν πολλές ύποδιαιρέσεις καί ήταν διαφόρων ήλικιών, μερικά
καινούργια, μερικά παλαιών έκδόσεων.
Άνοιξε μιά δέσμη καί μέτρησε τά χρή
ματα, ύστερα όμως άπεφάσισε νά μή μετρήση όλες τίς δέσμες, για τί φοβήθηκε
ότι αύτό μπορούσε νά προσβάλη τό
Μπιάνι. Παίρνοντας τό σάκκο ό Λεβονιάν βγήκε καί περπάτησε έξω στό δρό
μο μέ τό Μπιάνι, άκριβώς πάνω στήν ώρα
πού τό αύτσκίνητο θά έστριβε στή γωνία
καί θά έρχότανε πρός αύτούς. Ό Λεβονιάν ώδήγησε τό Μπιάνι σέ ένα φανοστάτη στή γωνία τού δρόμου. Αύτός τότε
βγήκε προσεκτικά άπό τό κατάστρωμα
τής όδού καί έσταμάτησε στό διάκενο
δύο παρκαρισμένων αύτοκινήτων πού
εύρίσκοντο δεξιά τού φανοστάτου. ’Εάν
δέν έπήγαινε σ’αύτό τό σημείο, άλλά πρός
τά άριστερά τούτο θά έσήμαινε ότι κάτι
δέν πήγαινε καλά καί τό προειδοποιητικό
αύτό σήμα κινδύνου θά ύποχρέωνε τόν
Τριγγάνο νά μή σταθμεύση τό αύτοκίνητο, άλλά νά άπομακρυνθή.
’Αφού τά πράγματα έδειχναν εύνοϊκές τίς συνθήκες ό Τριγγάνο σταμάτησε
άλλά γιά μιά μόνο σ τιγμ ή .Ό σάκκος πετάχτηκε μέσα στό αύτοκίνητο καί ένα μικρό
δέμα μέ καφέ χάρτινο περιτύλιγμα πέρασε
άπό τό άνοιχτό παράθυρο. Τό αύτοκίνη
το έξαφανίσθηκε άναπτύσσοντας ύπερ
βολική ταχύτητα.
Ό Λεβονιάν παρέδωσε άμέσως τό
έμπόρευμα στά χέρια τού πελάτου του
καί ό Μπιάνι προηγήθηκε στήν έπιστροφή τους πρός τό ύπόγειο. 'Εκεί άνοιξε τό
δέμα, έβγαλε τά πλαστικά σακκίδια καί
τά έτοποθέτησε στό τραπέζι. Άνοίγοντας τό κάθε ένα άπό αύτά έβγαλε άπό
όλα λίγους κόκκους ήρωίνης πού τούς
Ιτόποθέτησε σέ ένα πιατάκι. Κατόπιν
άπό ένα φιαλίδιο μέ σταγονόμετρο έστα
ξε λίγες σταγόνες θεϊκού όξέος στήν ήρωΐνη. Έ γνώριζε ό Λεβονιάν ότι μέ τό άντιδραστήριο αύτό θά έκανε ένα τεστ γιά
νά δοκιμάση τή καθαρότητα τής ήρωίνης.
Άπόδειξι τής άγνότητος θά άποτελούσε
ή ταχύτη τα τής άντιδράσεως καί τό
χρώ μα πού θά παρήγετο. ’Εάν τό χρώμα
γινότανε σ ιγά-σ ιγά ρόδινο θά έσήμαινε
ένα άδύνατο δείγμα μέ πολλές άχρηστες
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προσμίξεις, τούτο όμως δέν παρατηρή
θηκε γιατί ή ήρωίνη πήρε άμέσως ένα
κόκκινο βαθύ χρώμα, πού άποδείχθηκε
έτσι ή άρίστη ποιότητα. «Αύτό είναι καλό
πράγμα», είπε ό Μπιάνι. ’Ικανοποιη
μένος τόν συνέστησε στούς συναδέλους του στό ύπόγειο. Ό πιό σπουδαίος
ταν ό συνεταίρος του, ένας άγριάνθρωπος 50 έτών, όνόματι Φράνκ Μερλόττι.
Στίς συστάσεις του ό Μπιάνι ήταν πολύ
προσεκτικός καί έπιφυλάχθηκε νά συστήση τόν Λεβονιάν άπλώς σάν κάποιο φίλο
άπό τή Μασσαλία, λέγοντας μόνο σάν
όνομά του τό «Φρανσουά». Ό Λεβονιάν
έφυγε, άφού άποποιήθηκε εύγενώς τήν
πρόσκληση νά πάρη ένα ποτό μαζύ τους
Πέρασε μπροστά άπό τό σκοπό καί πήρε
ένα ταξί γιά τό κέντρο τής πόλεως. Ά π ό
έκεί πήρε τόν ήλεκτρικό γιά τό «Kew
Gardens». ’Εδώ τόν περίμενε ό Τριγγάνο
μέ τά λεφτά. Οί δύο συνεταίροι νοιώσανε
άνακούφησι καί χαρά γιά τήν έπιτυχία
τους.
Ό Λεβονιάν όμως π α ρ ’ όλα αύτά δέν
ήταν ύπέρμετρα αισιόδοξος. Μέχρι τώρα
τό πράγμα πού είχε φέρει άπό τά χω 
ράφια τής παπαρούνας τής Τουρκίας
9.000 μίλλια μακρυά έδειχνε άσφαλές, άλλά
σέ κάθε στιγμή όμως, ένας πράκτορας
ναρκωτικών ήταν δυνατόν νά μπή στό
κατώφλι τους.

300 πράκτορες
«ναρκω τικώ ν»
Μέ τήν ΐδρυσι κάθε έπιχειρήσεως σέ
μιά νέα χώρα, ό έξυπνος έμπορος βολι
δοσκοπεί τήν άγορά καί τόν άνταγωνισμό. "Ετσι καί ό Λεβονιάν προτού άναχωρήσει άκόμα άπό τή Μασσαλία είχε
κατατοπισθή γύρω άπό τούς κινδύνους
πού θά άντιμετώπιζε: τήν ’Αστυνομία
καί ιδιαίτερα τό 'Ομοσπονδιακό Γραφείο
Ναρκωτικών. (Ή ύπηρεσία αύτή γιά
τή δίωξη τών ναρκωτικών τελευταία έχει
μετονομασθή σέ Γραφείο Ναρκωτικών καί
’Επικινδύνων Φαρμάκων καί ύπάγεται
στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ή άποστολή του έχει διευρυνθή γιά νά έμποδίζη
τή παράνομη κυκλοφορία τοιούτων φαρ
μάκων, όπως άμφιταμίνες, μαριχουάνα,
μπενζεντρίν καί βαρβιτουρικά καθώς έπίσης καί τά ναρκωτικά π α ρ ά γω γα τού
οπίου). Είχε μελετήσει τή σχετική νομο
θεσία περί ναρκωτικών καί οί Κορσικανοί
φίλοι του δέν παρέλειψαν νά τόν μυή
σουν στή δύσκολη δουλειά καί νά τόν
πληροφορήσουν γιά τό κάθε τι πού ήξε
ραν γύρω άπό τάς μεθόδους καί τήν
πρακτική τού άντιναρκωτικού άγώνος.
Οί άνθρωποι πού ένεργούν τήν άγοροπωλησία ήρωίνης στίς ’Ηνωμένες Πο
λιτείες συνέχονται άπό μιά βαθειά άγωνία
καί νοιώθουν ένα άποκρουστικό φόβο γιά
τήν ύπηρεσία ναρκωτικών. Τούς βασανί
ζει ή ιδέα καί έχουν πάντοτε τήν ύποψία ότι οί «όμοσπονδιακοί» πράκτορες
ύπάρχουν παντού. Οί φόβοι τους αύτοί
είναι πράγματι δικαιολογημένοι καί οί
λόγοι γ ι ’ αύτό είναι έπαρκεϊς. 18 τοίς
έκατόν άπό όλους πού βρίσκονται σήμε
ρα πίσω άπό τά σίδερα τής φυλακής έχουν
σταλή έκεί άπό τούς πράκτορας τής 'Υ
πηρεσίας ναρκωτικών. Μεταξύ αύτών τών
φυλακισμένων είναι μερικοί άπό τούς πιό
γνωστούς τύπους στό ώργανωμένο έγ
κλημα: Ό Βίτο Τζενοβέζε, ό Μπίγκ Τζών
Όρμέντο, ό σκληρός Καρμίνε Γκαλέντε,

ό Τζό Βαλάτσι. Στή πραγματικότητα ή
ύπηρεσία ναρκωτικών είναι μιά άπό τίς
μικρές σέ άριθμητική δύναμι ύπηρεσίες,
πού έφαρμόζουν τούς νόμους τής 'Ομο
σπονδιακής Κυβερνήσεως. Έχει 300 περί
που πράκτορες σέ σύγκρισι μέ τούς 6.500
άνδρες τού Έ φ - Μπί - Ά ϊ. Ά λλά οί
έπικεφαλής όμως τής Μαφίας ή τής Κόζα
Νόστρα, ξέρουν πολύ καλά ότι οί π ρ ά 
κτορες τών ναρκωτικών συγκεντρώνουν
τά πυρά τους εναντίον αύτών καί όχι έναντίον τών όπιομανών ή τών μικροπωλητώ ν τού δρόμου. Γνωρίζουν άκόμη ότι,
άν καί ποτέ δέν τύχη νά συλληφθούν έπ’
αύτοφώρω γιά κατοχή ήρωίνης, είναι
δυνατό νά κατηγορηθούν γιά συνωμοσία
σέ πώλησι ναρκωτικών. Ά π ό τό 1958
μέχρι τό 1968, έπί παραδείγματι, σέ 20
μεγαλύτερες περιπτώσεις συνωμοσίας ή
ύπηρεσία ναρκωτικών κατάφερε νά τσουβαλιάση περισσότερους άπό 200 σπου
δαίους γκάνγκστερς. Πέρα άπό τό κίν
δυνο αύτό οί Α ρχη γοί ·<ού ώργανωμένου
έγκλήματος γνωρίζουν ότι οί ποινές
γιά τίς παραβάσεις περί ναρκωτικών εί
ναι αύστηρότατες καί ό περιορισμός τής
έλευθερίας γ ι ’ αύτούς είναι πολύ μακράς
διάρκειας : 5-20 χρόνια γιά τούς παραβαίνοντας τό νόμο γιά πρώ τη φορά
καί 10 έως 40 χρόνια γιά τούς ύποτρόπους. ΟΙ έπιβαλλόμενες ποινές έκτελούνται
στό άκέραιο, χωρίς τό προνόμιο τής άναστολής ή τής άπολύσεως έπί έγγυήσει.
Αύτό τό γεγονός άνάγκασε τούς ’Αρ
χηγούς τής Μαφίας κάποτε νά άποφασίσουν νά σταματήσουν έντελώς τό έμπόριο ναρκωτικών. Τό 1957 στή περίφημη
συνδιάσκεψι πού έλαβε χώρα στό Ά παλλαχίν τής Ν. Ύόρκης έλήφθη άπόφασις
σύμφωνα μέ τήν όποία κάθε μέλος τού
όχλου ήταν ύποχρεωμένο μέσα σέ έξι
(6) μήνες νά πωλήση τό «πράμα» καί νά
βγή τελείως άπό τή δουλειά. Μερικοί δέν
θέλησαν νά συμμορφωθούν πρός τό πνεύ
μα τής διαταγής καί έφονεύθησαν άσπλα
χνα. Μέ τή πάροδο όμως τού χρόνου
μερικοί δειλά - δειλά μπήκαν πάλι στή

Είς τήν απέναντι σελίδα: "Ενας ύποπτος
έχει συλληφθή για χρήσι ναρκωτικών. Ή
σωματική ερευνά πον τοϋ γίνεται είναι
εξονυχιστική. Εις αυτήν τήν σελίδα επάνω:
Τούρκοι όπιοκαλλιεργητα'ι εις τά βάθη
τής ’Ανατολικής Τουρκίας. ’Αριστερά:
"Ενα ακόμα τραγικό θύμα τον ιι’Αργοϋ
θανάτου». Μία νέα γυναίκα ετοιμάζει τήν
«πρέζα» της.

δουλειά. Ή αιτία ήταν άπλή: τά κέρδη
ήταν τόσο δελεαστικά ώστε νά μή μπο
ρέσουν νά τηρήσουν τό λόγο του;. Τε
λικό έπιτεύχθηκε κάποιος συμβιβασμός.
Ή Μαφία θά ήσχολεΐτο μέ τήν ηρωίνη
μόνο στά υψηλότερα έπίπεδα, μέ τό νά
διατηρή τόν έλεγχο στίς πηγές τοϋ έφοδιασμοϋ άπό τήν Ευρώπη καί τήν 'Εγγύς
’ Ανατολή. Τή διανομή καί τις πωλήσεις
όμως τίς άνέλαβαν άλλοι, ιδιαίτερα δέ οϊ
Νέγροι καί οϊ Πορτορικανοί, πού ήσαν
διατεθειμένοι νά διακινδυνεύσουν τίς βαρειές ποινές.
Ό Λεβονιάν είχε κατανοήσει τή προϊ
στορία αύτής τής ύποθέσεως καί έγνώριζε ότι ό βασικός νόμος πού διέπει τή
κυκλοφορία των ναρκωτικών στίς ‘Ηνω
μένες Πολιτείες ήταν τό Διάταγμα Χάρισσον. "Ο Νόμος αύτός πού θεμελιωδώς δια-

φέρει άπό άλλα νομοθετήματα σχετικά μέ
τό έγκλημα μπορεί νά γίνη κατανοητός
μόνον έάν έξετασθή σέ ιστορικό φόντο.
Στή καμπή τοϋ αίώνος ή πώλησις, ή
κατοχή καί ή χρήσις τής μορφίνης καί
τοϋ όπίου ήσαν πράξεις νόμιμες. Τό όπιον
άποτελοϋσε τό κύριο συστατικό στοι
χείο κάθε άντηβηχικοϋ σιροπιού καί ήταν
στό καθένα δυνατό νά άγοράση χάπια
μορφίνης στό φαρμακείο αντί 25 περίπου
σέντς τό χά πι. Ή χρήσις τής μορφίνης
διαδόθηκε εύρέως. Σύμφωνα μέ τήν ιατρι
κή Στατιστική, τήν εποχή έκείνη ένας
στούς τετρακοσίους (400) ’Αμερικανούς
ήταν μορφινομανής. (Κανένας δέν έπεχείρησε νά μετρήση τούς πότες τού σιρο
πιού). Πράγματι τά χά πια τής ήρωίνης
έμπαιναν καί κυκλοφορούσαν στήν άγορά σάν ύποτιθέμενο θεραπευτικό φάρμα
κο των μορφινομανιών.
Τότε, τό 1909, ό Θεόδωρος Ροϋσβελτ
είχε ουγκαλέσει τήν πρώτη διεθνή συνάντησι γιά τά ναρκωτικά στή Σαγκάη. Τή
συγκέντρωσι αύτή τήν παρηκολούθησαν
13 έθνη. Τρία χρόνια άργότερα μία δεύ
τερη συνδιάσκεψις πραγματοποιήθηκε
στή Χάγη, όπου ύπεγράφη καί μία
συνθήκη. Σύμφωνα μέ τήν συνθήκη αύτή
κάθε έθνος πού συμμετέσχε στή σύσκεψι
έδεσμεύθη νά ψηφίση έσωτερικό δίκαιο
γιά τόν έλεγχο τής κυκλοφορίας των ναρ
κωτικών.
Κατόπιν αύτού τό Κογκρέσσο τών
‘Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε νά σχεδιά-

ζη τό σχετικό νόμο. Παρά τις άγνές π ρ ο 
θέσεις όμως τού νομοθέτου γ ιά τό καλό τής
κοινωνίας, δέν ήταν νομικά δυνατό νά
τεθή ή χρήσις όποιουδήποτε ναρκωτικού
έκτός νόμου, γιά τό λόγο ότι στό Σύντα
γμα τών *Ηνωμένων Πολιτειών δέν ύπήρχε άντίστοιχος διάταξις πού θά έξουσιοδοτούσε τό κοινό νομοθέτη καί θά τού
έδινε τή δύναμι νά περιορίση τουλάχι
στον καί όχι νά καταστείλη τό κακό. Καί
έτσι άφού δέν μπορούσε νά βρή στό Σύν
ταγμα τή διάταξι γιά νά θέση έκτός νό
μου κάποιο ναρκωτικό, καί νά έπιτύχη
τήν ά π ’ εύθείας άπαγόρευσι, τό Διάτα
γμα Χάρισσον ύποχρεώθηκε άπό τά
π ρά γμα τα νά πολεμήση κατά τρόπον
έμμεσον τή κυκλοφορία τών ναρκωτικών.
’Επέβαλε φόρο καί συγκεκριμένα ένα
σέντς τήν ούγγία σέ όλα τά π α ρά γω γα
φάρμακα τού όπίου μέσα στις 'Ηνωμένες
Πολιτείες. Παράλληλα δέ έπέβαλε τήν
ύποχρέωσι νά έφοδιάζωνται μέ άδεια τού
‘Υπουργείου Οίκονομικών, όλοι έκείνοι
πού άσχολούνται μέ τέτοιου είδους ναρ
κωτικά. Φυσικά μόνο οί γιατροί, φαρ
μακοποιοί, όδοντογιατροί καί κτηνίατροι
μπόρεσαν καί έλαβαν άδεια.
"Ετσι ή πραξις τού Χάρισσον δέν μπό
ρεσε νά έπιτύχη τόν άντικειμενικό της
σκοπό καί θέση έκτός νόμου τήν χρήσι
τών ναρκωτικών. Μπορεί σήμερα όποιοδήποτε άτομο νά κυκλοφορή στούς δρό
μους καί νά φέρη καταφανή τά σημεία τής
ύποδορίου ένέσεως στό βραχίονά του
χωρίς ό αστυφύλακας νά έχη τό δικαίωμα
νά τό συλλάβη, έκτός βέβαια καί έάν κατέχη πράγματι ναρκωτικά.
Στά περισσότερα έγκλήματα άπό τίς
ληστείες, μέχρι τις έπιθέσεις, τις σωματι
κές βλάβες καί άνθρωποκτονίες ή Ά στυ
νομία είσέρχεται στή σκηνή ύστερα άπό
τό έγκλημα καί ύπάρχουν συνήθως τά
θύματα ή οί συγγενείς καί οί φίλοι του,
πού έπιθυμούν διακαώς νά βοηθήσουν τήν
’Αστυνομία γιά τήν άνεύρεσι τής άληθείας. Στά ναρκωτικά όμως τό θύμα είναι
ένας έκούσιος παράγω ν τού έγκλήματος. Αύτό τό ίδιο θύμα έκτελεϊ μέ τή θέλησί
του τό έγκλημα. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον
γιά νά μπορέσουν οί άστυνομικοί νά
άποκτήσουν τις κατάλληλες άποδείξεις
θά πρέπει νά άρχίζουν νά μπαίνουν στή
σκηνή τού έγκλήματος, πριν άπό τή διάπραξί του. 'Αφού έτσι παρουσιάζεται
ή κατάστασις στην ίδιάζουσα περίπτωση
οί πράκτορες τών ναρκωτικών πρέπει νά
έργάζωνται «ύπό κάλυψιν» γιά νά μπο
ρούν νά ποζάρουν σάν έμποροι ήρωίνης,
νά διεισδύουν στίς συμμορίες ναρκωτικών
καί νά συγκρίνουν τήν έξυπνάδα τους μέ έ
κείνη τών έπαγγελματιών τού ύποκόσμου.
Οί πράκτορες αύτοί άποτελούν ένα έπίλεκτο Σώμα άνθρώπων, είναι ή άφρόκρεμα. Κάθε πράκτορας ύπό «κάλυψιν» γνω 
ρίζει ότι προστατεύεται άπό άλλους π ρ ά 
κτορας, οί όποιοι τόν παρακολουθούν
Ξέρει έπίσης ότι ένα λάθος άπό κάποιο
άνθρωπο θά μπορούσε νά στοιχίση
τή ζωή ένός άλλου άνθρώπου καί έξω
άπό μιά τέτοια έξάρτηση, έχει άναπτυχθή
μιά σπάνια συναδελφωσύνη, πού είναι
άφθαστη καί ασύγκριτη στήν ύπηρεσία
αύτή.
‘Ο συναγωνισμός μεταξύ τών πρα
κτόρων είναι έν τούτοις σοβαρός. Πέρα
άπό τις βασικές άπαιτήσεις γιά στρατολόγησι —άψογο παρελθόν, τετραετείς π α 
νεπιστημιακές σπουδές, ή άλλες ίσοδύνα-
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ήμάς ποιητοϋ. ϋστ/ς Εζησε τήν ισ τορικήν
έλληνοαραβικήν άνάμειξιν». τού Ίμ π ν
ερ-Ρούμι (: ό γιός του Ρωμαίου). ’Αξίζει
νά τούς μεταφ έρω με στή ζωντανή μας
γλώ σσα:
Εμείς, τά παιδιά τής Ελλάδας
τή σοφ ία μονοπωλούμε,
τή δόξα, άλλα καί τήν άντρεία.
"Ενας άπό τούς Μ αουάλι είμαι,
όμως καταγω γή μο υ είναι
τό Ενδοξο Βυζάντιο.
Πατέρες Εχω τό Θεόφιλο
καί τούς σοφούς "Ελληνες.
Δέ μ έ γέννησε Ράβαι τής ερήμου
ούτε κανένας άπ' τούς νομάδες.
Είμαι παιδί του Ίωνα,
τού πατέρα τών βασιλιάδων.
Ή θέση μου πρέπει
νάνοι ψηλά κοντά ατούς βασιλιάδες.
Κατέχω τή διάνοια καί τήν κρίση
καί στή γλώσσα τών Αράβων, γιά νά
γίνω κριτής.
Μ ου ταιριάζει νά γίνω ήγέτης
καί στά γράμματα κριτής
Οί στίχοι αύτοί μιλάνε πιο εύγλω ττα
άπό όποιοδήποτε άλλο στοιχείο καί γιά
τή βυζαντινή Επίδραση καί γιά τήν άκτινοβολία τοΰ Βυζαντίου ατούς "Αραβες. Τε
ράστια. έξ άλλου, καί ευρύτατα γνωστή
ύπήρξε ή Εκπολιτιστική του προσφορά
ατούς Ρώσους καί ατούς Σλάβους, ατούς
όποιους μετέδω σ ε μέσω τής Εκκλησίας
τήν τέχνη καί άλλα π ολιτιστικά στοιχεία
Χαρακτηριστικά είναι όσα ό Καθηγητής
τού Πανεπιστημίου Αθηνώ ν Βλάσιος
φειδάς. πού Εχει Ιδιαίτερα άσχοληθή μέ
τις βυζαντινές Επιδράσεις ατούς σ λα 
βικούς λαούς, παρατηρεί στή διδακτορική
του διατριβή «Ή πρώτη έν Ρωσία Εκκλη
σιαστική ιεραρχία καί α ί ρω σικοί πηγαίιι
ιι'Η άπό τού Βυζαντίου άποδοχή τοΰ
Χ ριστιανισμού ύπό τών Ρώσων ώ δήγηαε
τούτους είς τήν σφαίραν τής Εκκλησια
στικής τού Βυζαντίου έπιδράσεως καί
έχάραξε τά μελλοντικά πεπρωμένα τού
ρω σικού λαού... Δ ιά τής διαδόσεως τού
Χριστιανισμού παρά τοϊς βαρβάροις
λαοϊς, ούτοι παριήρχοντο άποφασιστικώς είς τήν σφαίραν τών βυζαντινώ ν
Επιδράσεων, τού βυζαντινού πολιτισμού,
τού β υζαντινού πνεύματος, καί κ α θ ίσ τα ν
το. Εκτός τινων Εξαιρέσεων, στενοί φίλοι
τής Αύτοκρατορίας».

2 Η υψηλή στάθμη τοΰ βυζαν
τινού πολιτισμού
Οί Επιδράσεις τού βυζαντινού π ολι
τισμού στήν Ευρώπη, ατούς Άραβες,
ατούς σλαβικούς λαούς, μ έ όποιους τέλος
πάντων ήλθαν σέ Επαφή, δίνουν κατά τόν
καλύτερο τρόπο τό μέτρο τού πολιτισμού
αυτού πού προσδιορίζουν τήν υψηλή του
στάθμη Ακόμη καί μαρξιστές ιστορικοί,
όπως ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
τού Λένινγκραντ Μ .Β Λεφτσένκο. πού
μέ δριμύτητα Επικρίνει πολλές πτυχές τού
κοινωνικού, πολιτικού καί Εκκλησιαστι
κού βίου τού Βυζαντίου, άναγνωρίζουν
τή μεγάλη π ολιτιστική του προσφορά:
«φ α ίνετα ι πώς δέ θά Επρεπε, γράφει,
νά ύπάρχει ούτε θέση, ούτε χρόνος, ούτε
ευνοϊκοί όροι γιά μ ιά πνευματική ζωή μέ
κάποια λάμψη μέσ α στό Βυζάντιο τού
δέκατου τρίτου καί δέκατου τέταρτου
αιώνα, τό Βυζάντιο αυτό,πού σπαραζότανε άπό τις άσταμάτητες Εσωτερικές δ ι
χόνοιες καί χτυπιόταν άπό τις ξένες είσ-

βολές. "Ομως, παρά τόν μή ευνοϊκό α υ 
τόν περίγυρο, τό Βυζάντιο Εξακολούθησε,
όπως καί στά πριν χρόνια, νά κ ρ α τεί τό
ρόλο τού κέντρου τής πνευματικής ά κτινοβολίας. "Οπως καί ατούς πιό κ α λύ τε
ρους καιρούς, ο ί σχολές τής Κ ω νστα ντι
νούπολης τραβούσαν τή νεολαία όχι μ ό 
νο άπό τις χώρες όπου μιλο ύσ αν τήν Ελ
ληνική γλώσσα, μ ά κι άπό τις χώρες τής
Χ ριστιανικής Α να το λή ς κι άκόμη τής
Ιτα λία ς, όπου ξυπνούσε ή ούμανιστική
κίνηση. Ή φιλολογική παραγωγή τής
Εποχής αύτής δέν είνα ι κατώ τερη άπό τή
λογοτεχνική παραγωγή τής προηγούμενης
Εποχής, αν όχι στό περιεχόμενο καί στό
βάθος της, τό λιγότερο στήν ποικιλία καί
τήν άφθονία της. Οί φ ιλόσ οφ οι μ ’ Επικε
φαλής τό Γεμιστό Πλήθωνα, σχολιάζανε
όπως καί στά πριν χρόνια τόν Α ρ ισ το τέ 
λη καί τόν Πλάτωνα. Οί ρήτορες κ ’ ο ί φ ι
λόλογοι. πού σπουδάζανε τά καλύτερα
Εργα τής κλασσικής άρχαιότητας. Εξακο
λουθούσαν νά Εχουν πολυάριθμους μ α 
θητές Μ ιά σειρά άπό ιστορικούς περιγράφανε ατά Εργα τους τά γεγονότα κα
τά τούς τελευταίους αιώνες τής Α ύ το κρ α 
τορίας Ή ποίηση άνθησε ξανά Τέλος, οί
καλές τέχνες άναπτυχθήκανε μέ τή σειρά
τους καί άφησαν μ ερικά μ νημ εία μεγάλης
άξίας
Στά χρόνια τών Παλαιολόγων
άνάγεται καί τό τελευτα ίο νομικό Εργο
τού Βυζαντίου, πού είχε τεράστια Επί
δραση στά Βαλκάνια καί τή Βεσσαραβία,
Επίδραση πού κράτησε άκόμα καί ως τά
τελευτα ία τούτα χρόνια. Π ρόκειται γιά
τή συλλογή νόμων τού Θεσσαλονικιώ τη
νομικού καί δικαστή Κω νσταντίνου Ά ρ μενόπουλου, πού είνα ι γνωστή μ έ τόν
τίτλο " Εξάβιβλος ” .

Τό εσωτερικόν τής Ά γ ια ς Σοφίας στήι\
Κωνσταντινούπολη, όπως ήταν τό 17X7.

"Ας δούμε όμως Εναν-Εναν ξεχωρι
στά τούς τομείς τού β υζαντινού π ο λιτι
σμού, όπως μάς προσφέρονται όχι μόνο
άπό τά μ νη μ εία τοΰ μεσαιω νικού μας πα
ρελθόντος. άλλά καί άπό τις τόσες Επι
βιώ σεις του μ ετά τήν Ά λω σ η. Επιβιώσεις
πού όχι μόνο στή χώ ρα μας, άλλά καί σέ
κοντινούς καί μακρυνούς τόπους Εφθασαν ως τις μέρες μας. Καί πρώτα θά άναφ ερθοΰμε α τόν τομέα τής βυζαντινής τέ 
χνης, πού είνα ι άπό τούς σημαντικώ τερους. Δ έν ύπάρχει ά μφ ιβολία ό τι ή τέχνη
τών Βυζαντινώ ν κατέχει περίοπτη θέση
σέ παγκόσμια καί διαχρονική κλίμακα.
Π ού όφ είλετα ι όμως ή ύπεροχή α ύτή;
Ασφαλώ ς στό ό τι άπ οτελεϊ Εκφραση τής
όρθόδοξης πνευματικότητας. "Εχει δη 
λαδή β αθύτα τα πνευματικό χαρακτήρα,
θέτοντας σέ δεύτερη μο ίρα ή καί περιφρονώντας τήν ύλη. Μ έ τήν Επίπεδη άπεικόνιση. τήν αύστηρότητα τών μορφώ ν καί
τό ύψηλό δογματικό της περιεχόμενο.
Στοιχεία πού τήν φέρνουν κοντά στή
σύγχρονη τέχνη. Μ ελετώ ντας κανείς τά
Εργα τού Θεοφάνη τού Ελληνα, τοΰ ζω 
γράφου πού χάρισε στή βυζαντινή Ρωσία
άριστουργήματα τέχνης καί ύπήρξε ό
άρχηγέτης τής βυζαντινής της σχολής, τό
άντιλαμβάνεται άμέσως αύτό. Ό Δ ο μ ή 
νικος Θεοτοκόπουλος, Εξ άλλου, μ έ τις
βυζαντινές καταβολές του, είνα ι μ ιά ξε
χω ριστή περίπτωση τής προσεγγίσεως
αύτής. άκόμη πιό μεγαλειώδης. Μ έ τήν
έξάπλωση τής τέχνης τού Β υζαντίου στό
Βορρά καί τή Δύση, μ ά καί στήν Α ν α 
τολή. τό Βυζάντιο άπέβη ό μέγας διδάσκα
λος στόν συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή
πέραν άπό αύτή κα θ' έαυτήν τήν κα λλι
τεχνική του προσφορά. Εδωσε τό φώτα,
ή γιά ν ’ άκριβολογήσουμε τήν τεχνική σέ
τρεις ήπείρους. Τό άναγνω ρίζει αύτό ό
Κάρλ Ράθ στήν « Ισ το ρ ία τού Βυζαντινού
πολιτισμού», όπου Εξετάζει άκριβώς τήν
Επίδραση τής βυζαντινής τέχνης στή
Δύση, περιοχή μ έ δογματικό κλίμα (τής
Κατόλικης Ε κκλησ ίας) διόλου κα τά λ
ληλο: «Τό Βυζάντιο, παρατηρεί, ήταν ό
μεσάζων άνάμεσα στή Δ ύση κα ί τήν Α 
νατολή. πού μετέδω σ ε μερικά άπό τά
θαύματά του στή διαμορφω νόμενη Δ ύ 
ση, τά λαμπρά χρυσονφ αντα ύφ άσματα
τά πολύτιμα χρυσοχοϊκά Εργα, τις Επαρ
γυρωμένες ή άργυρές θύρες κ α ί τέλος
τήν ίδ ια τήν τεχνική του. Τήν Επίδραση
τών Εργων αύτώ ν τήν δείχνει ή β α σ ιλ ι
κή τού Μ όντε Κασσίνο, όπου τά συγκεν
τρώνει στά μέσ α τού 1 Ίου αίώνα ό ήγούμενος Ντεζιντέριους. Ά π ό τά Εργα αύτό
διδάχτηκαν ο ί δυ τικο ί μο ναχοί τήν τε
χνική Επεξεργασία τοΰ μετάλλου, τού
γυαλιού καί τού Ελεφαντοστού. Ή άναγέννηση τού Καρόλου δέν είνα ι δυνατό
νά κατανοηθή χω ρίς τό Βυζάντιο καί ο ί
γερμανικές σχολές τής Κολωνίας, τοΰ
Ά α χ εν κλπ. παίρνουν μα θήματα άπ’ α ύ 
τό. Άπ ό τήν Εποχή τής Θεοφανώς, τής
συζύγου τού Ό θω νο ς Β '. έξασκοΰσε Εδώ
τό Βυζάντιο μεγάλην Επίδραση Τόν 13ο
αίώνα "Ελληνες μ ο υ σ ικο ί βρίσκονται στά
μοναστήρια. "Ελληνες κινο ύντα ι στήν αύλή καί "Ελληνες άρχιτέκτονες βρίσ κο νται
στήν ύπηρεσία τού αύτοκράτορα. Ο! μ ι
κρογραφίες καί ή τέχνη τού σμάλτου δ εί
χνουν Ελληνική τεχνική. Κυριαρχεί άκό
μη ή Επίδραση αύτή στή Βετσφαλία, στή
Σαξονία καί τή Θουριγγία, όπως άποδεικνύουν τό ψαλτήρι τοΰ κόμητος "Ερμανν τής Θουριγγίας (1217) καί τό Εύαγγελιστάριο τού Κοσλάρ. Ά κ ό μ η ή βυζαν
τινή αύτή Επίδραση ύπάρχει κα ί στήν Α γ 
γλία καί τή Γαλλία, όπως δείχνουν ο ί Εκ-
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μες καί έμπειρία έργασίας, υψηλή νοη
μοσύνη καί φυσική Αντοχή καί υγεία έπάνω Από τή συνήθη—ή υπηρεσία ναρκω
τικών Αναζητεί Ανθρώπους μέ ορισμένα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 01 πρά
κτορες πού θά έπιλεγούν πρέπει νά είναι
«άετονύχηδες», νά έχουν τήν Ικανότητα
προσαρμογής πρός τό περιβάλλον, ούτως
ώστε νά μπορούν νά όμιλούν άνάλογα μέ
ένα «χαρμάνη» τής πρέζας στό δρόμο ή
καί μέ ένα Αρχιμαφιόζο, νά έχουν τέλος
τήν έτοιμότητα νά έλϊσσωνται σέ αιφνι
διαστικές καταστάσεις πού συχνά λόγω
τής φύσεως του έπαγγέλματος τούς π α 
ρουσιάζονται.
Ηφθε πράκτορας μέσα στήν ύπηρεσία
δημιουργεί τή προσωπική του φήμη σάν
τούς παλαιούς πιστολέρος τής Δύσεως.
Νέος ή γέρος, έμπειρος στή δουλειά του
ή Αρχάριος ζή τήν ύπόθεσί του καί έπιμένει σ ' αύτήν, Αποφασίζοντας καθώς
προχωρεί, άντιμετωπίζοντας τόν πωλητή
ή τόν όπιομανή, δημιουργώντας πληρο
φοριοδότες, προωθώντας τά σχέδιά του
καί βάζοντας πλώρη πρός τούς καλώς
προφυλαγμένους άνθρώπους, οΐ όποιοι
έλέγχουν τή ροή τών ναρκωτικών. Στό
κόσμο αύτόν μέ τό ηύξημένο γραφειοκρα
τικό σύστημα ό πράκτωρ ναρκωτικών
σπάνια έχει τήν εύκαιρία γιά νά είναι ικα
νός νά μπορή νά μέτρα τήν προσωπική
του παράσταση καί άξια του ώς άνθρώπου. Είτε κερδίζει, είτε χάνει μιά ύπόθεσι,
είναι άποκλειστικά δικό του ζήτημα. Κα
νείς δηλαδή δέν πρόκειται νά τόν έγκωμιάση ή νά τόν μεμφθή.

"Ενας πληροφοριοδότης
Ή ύπηρεσία ναρκωτικών τίποτα δέν
έγνώριζε γιά τόν Λεβονιάν, γιατί καμμιά
εϊδησι δέν είχε γ ι' αύτόν. Ά π ό τίς άναφορές τών πρακτόρων σέ καμμία δέν περιείχετο καί ή έλαχιστώτατη ένδειξις ότι
στή Νέα Ύόρκη έχει φθάσει ένας νέος
έμπορος ναρκωτικών μέ 25 κιλά καθαρής
ήρωΐνης. Καί όπως τόσο συχνά συμβαί
νει, όταν ή πρώ τη πληροφορία περιήλθε
σέ γνώσι τής ύπηρεσίας, κανείς δέν Θά
μπορούσε νά έχει φαντασθή καί έκτιμήση
τή σπουδαιότητά της.
Τό πραγματικό άνοιγμα παρουσιάσθηκε, όταν ό Τζών Πίντο, ένας νεαρός
πράκτωρ άπό τήν ‘Υπηρεσία τής Ν.
Ύόρκης συναντήθηκε μέ ένα πληροφοριο
δότη σέ μιά καφετερία τής 42ας όδού. Ό
πληροφοριοδότης διαμένει στή καρδιά
τής διώξεως τών ναρκωτικών καί ένας
πράκτωρ θά έργασθή έπί μήνες γιά νά
έπιτύχη έκείνη τή στιγμή, όπου θά μπορέση νά καταστήση ένα μικροπωλητή
ή όπιομανή όργανό του, μετατρέποντάς
τον σέ πληροφοριοδότη του.
‘Ο Φράνκι, ένας άσήμαντος μικροπωλητής, είχε διαπράξει δύο σοβαρά λάθη
μέ τόν Πίντο. Τό πρώ το λάθος του, ήταν
ότι είχε πωλήσει στό πράκτορα ήρωίνη
καί κατόπιν, τό δεύτερο σφάλμα του, ή
ταν ότι ώμολόγησε σ ' αύτόν ότι τό «πρά
γμα» τό είχε κλέψει άπό τό άφεντικό του.
*0 Πίντο έπίεσε τή μέγγενη καί άπό τίς
δυό μεριές. 'Απείλησε νά στείλη τόν Φράν
κι στή φυλακή γιά πέντε χρόνια, τό έλάχιστο τής καταδίκης πού μπορεί νά έπιβληθή άπό τό νόμο «περί ναρκωτικών»
σέ ένα πρωτοείσακτο παραβάτη ή —τό
χειρότερο —νά διαδώση στόν ύπόκοσμο
του Χάρλεμ ότι ό Φράνκι είναι καί κλέ
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φτης καί καταδότης. Ή ποινή στή δεύ
τερη αύτή περίπτωση ό Φράνκι ήξερε
καλά, είναι ό θάνατος. "Ετσι, κάθε έβδομάδα, ήταν αναγκασμένος νά βρίσκη τόν
Πίντο καί νά συζητή μαζύ του.
«Τί νέα;» έρώτησε ό Πίντο όταν τόν
συνάντησε ό Φράνκι στή τράπεζα τής
καφετηρίας.
Ό Φράνκι έσώπασε γιά μιά στιγμή,
πράγμα πού έκανε τόν Πίντο νά καταλάβη
ότι μέσα του γινότανε πόλεμος καί προσ
παθούσε νά άποφασίση έάν θά έπρεπε νά
άποκαλύψη ή νά μή πή κάτι πού ήξερε.
Έάν ή άποκάλυψις άφορούσε κάτι πού
ίνδιέφερε τό δικό του κόσμο ποτέ δέν θά
ήθελε νά τή κάνη. Ό τα ν όμως ή συζήτησις άπεμακρύνετο άπό τή δική του
συμμορία, τότε δέν μπορούσε νά όδηγήση
στήν άποκάλυψη καί μιλούσε έλεύθερα.
Ό Πίντο διαβάζοντας τίς σκέψεις του καί
βλέποντας τίς διαθέσεις του άρχισε νά
άνυπομονή καί νά έφαρμόζη έναντίον του
μέθοδο πιέσεως «κοίταξε!» είπε άπότομα
«δέν μπορώ νά σέ ύπομένω γιά πάντα.
‘Ο προϊστάμενός μου μού βάζει τό μα
χαίρι στό λαιμό. 'Εκεί πού τά έχεις κατα
φέρει μέ τή συμπεριφορά σου τώρα ή θά
πρέπει νά άποφασίσης νά μιλήσης Αμέ
σως ή ή ύπόθεσίς σου θά κοινολογηθή στό
συνάφι σου».
«Έν τάξει» άποκρίθηκε ό Φράνκι.
«Έ χω ακούσει γιά κάποιο τύπο, πού τή
περασμένη έβδομάδα έρριξε πολλά λεφτά
στά χαρτιά. Τή πληροφορία μού τήν έδω
σε ένα άπό τά παιδιά, πού ανακατεύεται
στά ναρκωτικά στή Φιλαδέλφεια».
«Δέν κράτησες τό όνομα αύτού τού
τύ π ο υ ;»
«Ναί, Τζίμμυ Σικάρυτο. Διευθύνει ένα
είδος λέσχης στή Μικρή ’Ιταλία τής Φι
λαδέλφειας» .
«Γνωρίζεις τίποτα άλλο γιά τό άτομο
αύτό;»
«"Οχι, τίπ ο τα άλλο δέν ξέρω γύρω
άπό τή ζωή του».
Ό Πίντο ύψωσε τά χέρια του, έκφράζοντας άπέχθεια.
«Καί περιμένεις νά τρέξω νά κυνηγήσω
κάποιον στή Φιλαδέλφεια; Μέ ένδιαφέρει
καί θέλω νά ξέρω τί συμβαίνει έδώ μέσα
(στή Νέα Ύόρκη). Τίποτα δέν μπορείς
νά μού πής γιά τό τί γίνεται έδώ ;»
Στή πραγματικότητα όμως ό Πίντο
ήταν απόλυτα εύχαριστημένος. Έσκόπευε νά συνέχιση τή δουλειά μέ τόν Φράν
κι μέχρις δτου ό πληροφοριοδότης αύτός
μέ τή θέλησί του είτε κατά λάθος θά τόν
ώδηγούσε στό άφεντικό του στό 'Ανα
τολικό Χάρλεμ. Υ πήρχε έν τώ μεταξύ
ένας πράκτορας στή Φιλαδέλφεια πού
θά ήθελε νά μάθη γιά τό Τζίμμυ Σικάρυτο.

Μία παγίδα στό Μάστορα
Στά ναρκωτικά ένα πρόσωπο πού
θέλει νά πώληση ήρωΐνη πρέπει νά βρή
κάποιον πού έπιθυμεΐ νά Αγοράση καί
ένας άγοραστής πρέπει νά βρή ένα π ω λη 
τή. ‘ Ο ένωτικός κρίκος, έκεΐνο πού χρειά
ζεται σ ’ αύτές τίς περιπτώσις γιά τήν
έπαφή, είναι ό «σύνδεσμος».
‘Ο Τζέϊμς Σικάρυτο ήταν ένας άπό τούς
καλλιτέρους συνδέσμους μέσα σ ’ όλη τή
Φιλαδέλφεια. Ή τα ν ό Διευθυντής μιας
βασικής Λέσχης, όπου αθόρυβα μπορού
σαν νά συγκεντρωθούν όλοι οί τύποι τού
ύποκόσμου πού κινούνται μέσα καί γύρω
άπό τή Μαφία.

*Ο Σικάρυτο όλα αύτά τά ήξερε.
"Ενα άπόγευμα καθώς Ατένιζε άπό τό
κάθισμά του τό χώρο τού καταστήματος
είδε κάποιον έπισκέπτη νά κατευθύνεται
πρός αύτόν, καί νά τού αύτοσυστήνεται
ώς Μάϊκ Τελάνο, έμπορος ναρκωτικών
άπό τή Δυτική ’Ακτή. «Έ χω σκοπό νά
Αγοράσω πολύ «πράμα» καί μού είπαν
ότι σείς μπορείτε νά μέ βοηθήσετε» άνεκοίνωσεν. 01 δικοί του τόν έπίεζαν, έξήγησεν ό Τελάνο καί έτσι Αναγκάσθηκε νά
έρθη στίς ’Ανατολικές Συνοικίες, γυρεύον
τας ένα σύνδεσμο. Ό ένας τόν έστελνε
στόν άλλον —Απαρίθμησε ένα μικρό Α
ριθμό όνομάτων —και τελικά άναφέρθηκε
καί τό όνομα τού Σικάρυτο.
Ό Διευθυντής τής Λέσχης μελετούσε
έπισταμένως τόν Τελάνο. "Εμοιαζε σάν
άνθρωπος τών τυχερών παιγνίω ν, μι
λούσε μέ κομπασμό. Αποκαλύπτοντας
Αρκετά γιά τόν έαυτόν του καί ήθελε άπλώς νά δείξη ποιός ήταν. Φαινότανε σο
βαρός. ’Ανάστημα 1.75, βάρος 100 κιλά
περίπου, κατσαρά μαύρα μαλλιά, Ατη
μέλητος στήν έμφάνιση Αλλά μέ πολύ
Ακριβά ρούχα.
Ό Σικάρυτο παρετήρησε άπό μέσα
Από τό παραθυράκι τού γραφείου του
ότι ό Τελάνο είχε έρθει μέ ένα καινούργιο
αύτοκίνητο κουπέ (Ελντοράντο) πού
τού είχε κοστήσει τούλάχιστον 8.500
δολλάρια. "Ενας ύπηρέτης τόν περίμενε
στό βολάν τού αυτοκινήτου. Αύτό Απαι
τούσε ή τάξις. "Εδωσε τήν αϊσθησι τού
πλούτου.
«Ποιόν ξέρετε στή Φιλαδέλφεια;» έρώ
τησε ό Σικάρυτο.
«Κανέναν» είπε ό Τελάνο. Έφθασα
στή πόλι μόλις χθές».
«Πού μένετε;»
Ό Τελάνο άνέφερε τό όνομα ένός ξενο
δοχείου άπό τά μεγαλύτερα πού βρί
σκονται στό κέντρο τής Φιλαδελφείας.
«‘Ωραία! θά μπορούσα ίσως νά σάς βο
ηθήσω», είπε προσεκτικά ό Διευθυντής.
«’Αλλά θά πρέπει νά μού πήτε τί ποσό
τητα θά θέλατε νά Αγοράσετε».
«Πόσο μπορείτε νά μέ έφοδιάσετε;
’ Ενδιαφέρομαι μόνο γιά καθαρό πράμα,
κατ’ εύθεϊαν άπό τό πλοίο, θ ά πληρώσω
καλά, δέν θέλω όμως σαβούρα. Νά έξηγούμεθα, νομίζω ότι μέ καταλαβαίνετε».
«Βέβαια», είπε ό Σικάρυτο. «Δέν σάς
λέγω ότι τό έχω έγώ, θά κάνω όμως μιά
βόλτα γιά νά τό βρώ».
Ό τα ν ό Τελάνο έφυγε άπό τό γρ α 
φείο, έπιασε τό τηλέφωνο. Προσπάθησε
πιέζοντας τίς σκέψεις του νά θυμηθή όνόματα στά όποια θά μπορούσε νά τηλεφωνήση. Ένας άγοραστής πού δέν έγνώ
ριζε κανένα στή Φιλαδέλφεια καί Ανυπομονούσε νά άγοράση ύψηλής ποιότητος
ήρωίνη σέ μεγάλη ποσότητα ήταν μία
φοβερή εύκαιρία. Φυσικά θά ήταν Ανάγ
κη νά είχε πάρει προηγουμένως πληροφο
ρίες γ ι ’ αύτό τό «ύποκείμενο». Ά λλ’ αύτό,
σκέφθηκε ό Τζίμμυ Σικάρυτο, καθώς έσχημάτιζε τούς Αριθμούς τηλεφώνου στό
καντράν, θά μπορούσε νά άποτελέση, τήν
Αρχή κάποιας μεγάλης Αφετηρίας.
Ό Τελάνο έκανε τήν ίδια σκέψι καθώς
έμπαινε στή καντιλλάκ. Ό όδηγός ξεκι
νώντας, κατευθύνθηκε γιά τήν έμπορική
συνοικία Φιλαδελφείας. «Λοιπόν πώς
π ή γε;» έρώτησε. «"Ολα καλά», είπε ό
Τελάνο. Είναι άπληστος καί έχω τή πεποίθησι ότι θά μάς πουλούσε Αμέσως ναρ-

κωτικά έάν τά «Ιχε στή διάθεσή του. Νο
μίζω όμως ότι ή ύπόθεσις έτσι καί έτσι
θά πάει καλά. Μπήκαμε μέσα στή φωληά. Οί δύο άνδρες, πράκτορες καί οί
δυό τους τής υπηρεσίας ναρκωτικών, τό
προηγούμενο μήνα είχαν άπασχοληθή
άναζητώντας έπίμονα κάποιον πού θά
μπορούσε νά τούς συστήση στό Τζίμμυ
Σικάρυτο. Παρ’όλες τους όμως τίς προσπά
θειες δέν τά κατάφεραν νά βρουν κανένα.
Έ τσι ό Τελάνο έλαβε ένψυχρώ τήν άπόφαση νά τόν έπισκεφθή μόνος του. ’Από
ό,τι μπόρεσε νά πή στό Σικάρυτο έπέτυχε νά γίνη πιστευτός. Ό Μάϊκ διέθετε
καί τό φυσικό προσόν νά είναι ένας πολύ
πειστικός ήθοποιός. Τό πραγματικό του
όνομα ήταν Μιχαήλ Φαλγκόνι.Είχε προσληφθή ώς πράκτωρ άμέσως μετά τόν π ό 
λεμο τής Κορέας. ’Επέτυχε νά παίξη τό
ρόλο τού γκάγκστερ τόσο ύπέροχα ώστε
νά καταστή γνωστός ώς ένας άπό τούς
καλύτερους ύπό κάλυψιν άνδρας τής ύπηρεσίας ναρκωτικών.
’Απόφοιτος τής Νομικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου τού Ράτυγερς είχε όνειρευθή κατά καιρούς νά άνοίξη γραφείο
νομικών ύποθέσεων καί νά έργάζεται τίς
κανονικές ώρες. Οί ειδικές όμως άποστολές στή Καλλιφόρνια, στό Λάς Βέγκας,
στό Τέξας καί στή Νέα Ύόρκη τόν έκαναν
νά άγαπήση τή δουλειά καί νά διαπιστώση ότι δέν θά μπορούσε νά παραιτηθή
άπό τίς συγκινήσεις καί τίς προκλήσεις
τής γεμάτης μέ περιπέτεια έργαάίας.
Εύτυχώς πού τόν είχε εύνοήσει ή μοίρα
νά νυμφευθή μιά γυναίκα μέ κατανόησι.
' Η ιδανική αύτή γυναίκα μπόρεσε νά ταιριάση μέ τό σύζυγό της, ό όποιος έδούλευε 1 2 -1 6 ώρες τό 24ωρο, δειπνούσε στό
σπίτι μόνο μιά ή δυό φορές τήν έβδομάδα
καί πού ήταν όχι άσύνηθες νά έξαφανίζεται 3 - 6 μήνες, όταν μιά ειδική περίπτωσις τό άπαιτούσε. Ό Μάϊκ στή προετοι
μασία γιά τή συνάντησι μέ τόν Σικάρυτο
είχε έπιτύχει νά φέρει τό πλαστό όνομα
Τελάνο καί νά κατασκευάση προσεκτικά
δελτίο ταυτότητος στό όποιο ύπήρχε ή
ένδειξις ότι ήτο πεπειραμένος έμπορος ναρ
κωτικών άπό τή Δυτική ’Ακτή. Είχε
μιά ψεύτικη άδεια όδηγήσεως καί οί
πινακίδες κυκλοφορίας τής καντιλλάκ
έδειχναν ότι άνήκαν στή πάλι τής Καλλιφορνίας.
Στά άρχεϊα τής τοπικής ’Αστυνομίας
καί τών Πολιτειών ύπήρχε φάκελλος τού
Έ φ - Μπί - Ά ϊ, στον όποιον ό Τελάνο
έφέρετο προσεσημασμένο άτομο γιά λη
στείες, δολοφονίες, χαρτοπαιξία καί ναρ
κωτικά.
Ό συνεταίρος τού Μάϊκ, όνόματι "Α
λαν Βάϊνερ ώδηγούσε τή κάντιλλακ καί
έχρησίμευε σάν «μπουζουριέρα» στούς ρό
λους του «ύπό κάλυψιν». "Εστειλε έπίσης καί τά δακτυλικά του άποτυπώματα
γιά νά έμπλουτισθή τό έγκληματολογικό
του ’Αρχείο στό Έφ - Μπί - Ά ΐ, ούτως
ώστε νά μπορέση νά κυκλοφορήση στό
δελτίον άναζητήσεων ύπόπτω ν έγκληματιών. Ό Μάϊκ ήταν κατηφής καί τρα
χύς, ό τύπος ένός σκληρού άνθρώπου. *0
"Αλαν πού χρησιμοποιούσε τό όνομα
Τζούννυ Γκόλντ, ήταν ύψηλού άναστήματος, άδύνατος έργένης 28 έτών. ΤΗταν
ώραϊος στήν έμφάνισι, άψογος στή παράστασι καί εύφραδής όμιλητής. Καί οί
δυό τους έπέτυχαν νά παρουσιάσουν ένα
έξαίρετο ζευγάρι.

γελοιοποιήση. ’Αλλά ό Μάϊκ γιά τή
τελευταία αύτή έκδοχή άμφέβαλε.
Ό Σικάρυτο στή πραγματικότητα εί
χε ένα φίλο ύπαξιωματικό τής Ασφαλείας
στήν ’Αστυνομία τής Πενσυλβανίας. Αύτός θά μπορούσε νά έλέγξη τόν φάκελλο
τού Τελάνο καί νά παράσχη τίς
άυαγκαϊες πληροφορίες. Ό ύπαξιωματικός πράγματι ήρεύνησε τό άρχεϊο πρός
χάριν του καί έτηλεφώνησε στό Σικάρυτο.
«'Ακούσε Τζίμμυ» τού είπε. «Αύτόν τό
φίλο τόν Τελάνο τόν γυρεύουν στόν Ά γ ιο
Φραγκίσκο. Έ χει φάκελλο γιά ληστείες,
έπιθέσεις μέ πυροβόλα όπλα, άνθρωποκτονίες καί παραβάσεις περί τυχερών
παιγνίω ν καί «περί ναρκωτικών». Είχε
λάβει μέρος σέ μιά δολοφονία πού έγινε
ύστερα άπό μιά συμπλοκή πού είχαν με
ταξύ τους ο! φατρίες τώ ν γκάγκστερς
καί είχε κάτσει γ ι ’ αύτό φυλακή».
Ό τα ν τό τηλεφώνημα τελείωσε ό Μάϊκ
Τελάνο είχε π ιά όλες τίς άναγκαϊες συ
στάσεις γιά νά κάνη δουλειές μέ τό Σι
κάρυτο.

«Παιδί, οί μπελάδες σου
τελειώ νουν»
Συλλογή βιβλίων μέ περιεχόμενο τόν πό
λεμο κατά τών ναρκωτικών.

’Εξαιρετικές συστάσεις
Λίγες μέρες ύστερα άπό τή πρώ τη τους
συνάντησι ό Τελάνο και ό Σικάρυτο πέ
ρασαν μιά βραδυά σέ ένα έξοχικό κέντρο
έπί τής ’Εθνικής όδού καί λέγοντας διά
φορες ιστορίες. Ό Μάϊκ έπλήρωσε τό
λογαριασμό καί έδωσε στό σερβιτόρο ένα
γενναίο φιλοδώρημα. ’Αφού έχαιρέτησε
τό Σικάρυτο μέ διαχυτικότητα τού έξήγησε ότι είχε πελάτες στή Δυτική Ακτή,
άλλά ήταν άνάγκη νά τόν έφοδιάση στά
γρήγορα μέ μιά καλή παρτίδα ήρωίνης.
Ό Σικάρυτο τόν διεβεβαίωσε ότι έψαχνε
γιά τό κατάλληλο πω λητή. Στή τρίτη
συνάντησι ό Σικάρυτο έδέχθη τήν π α 
ραγγελία γιά 250 γραμμάρια ήρωίνης.
"Οταν ό Τελάνο άρνήθηκε νά τού δώση
προκαταβολή ό Διευθυντής τής Λέσχης
φάνηκε ότι δυσαρεστήθηκε. Τελικά έξήγησε ότι δέν είχε ρευστό χρήματα καί
τόν παρεκάλεσε νά τόν δανείση 350 δολλάρια άπέναντι τής μελλούσης άγοράς.
Ό Τελάνο έβγαλε μιά μεγάλη δέσμη χαρ
τονομισμάτων καί έτράβηξε άπό αύτή
τά πρώ τα 4 - 3 τών 100 καί J τών 50
δολλαρίων. Ό Σικάρυτο θαμπώθηκε άπό
τό μέγεθος τής δέσμης. Δέν ύπήρχε τρό
πος νά καταλάβη ότι πίσω άπό τά πρώ 
τα μεγάλης άξίας χαρτονομίσματα ήταν
μιά έκατοντάδα άπό μονά δολλάρια.
’Αργότερα ό Μάϊκ ύποχρεώθηκε νά
δικαιολογήση τό γεγονός ότι έδωσε χρή
ματα τής ύπηρεσίας, λαμβάνοντας εις
άντιστάθμισμα μόνο ύποσχέσεις. Συναν
τήθηκε μέ τό προϊστάμενό του, τόν ’Ιω
σήφ Λάνσκυ, ’Επιθεωρητή τής Ύ πηρε
σίας στή Φιλαδέλφεια καί συζητήσανε
τό ζήτημα. Ή ύπόθεσις θά ξεκίναγε, σκέφθηκε ό Μάϊκ, άλλά φυσικά δέν μπορούσε
νά είναι απολύτως βέβαιος άν θά έμπαινε
σέ καλό δρόμο. 'Υπήρχε ή πιθανότης νά
είχε άνακαλύψει ό Διευθυντής τής Λέσχης
τή πραγματική ταυτότητα τού πράκτορος καί άπεφάσισε νά δανεισθή 350δολλάρια άπό τή Κυβέρνησι προτού άκόμα
διακόψη σχέσεις, άκριβώς γιά νά τούς

Εννιά μέρες άργότερα σέ μιά άλλέα,
τρία τετράγωνα μακρυά άπό τό κτίριο
πού εύρίσκετο ή Λέσχη, ό Σικάρυτο παρέ
δινε 250 γραμμάρια ήρωίνης στό Μάϊκ
Τελάνο. Ό πράκτωρ έπλήρωσε 5150 δολ
λάρια στό Διευθυντή τής Λέσχης καθ’
όν χρόνον τρεις άλλοι πράκτορες παρα
κολουθούσαν τή συναλλαγή άπό κρύ
πτες.
Μιά καί μόνο παράνομη πώληση ναρ
κωτικών καί άν άκόμα έπιβεβαιούται άπό
τρεις ^μάρτυρες τού Υπουργείου Οικο
νομικών δέν άποτελεϊ πάντοτε Ικανοποιη
τική άπόδειξι προκειμένου νά έπιβληθή
ποινή άπό τό Δικαστήριο Ενόρκων. Ή
ύπηρεσία πού έκπαιδεύει τούς πράκτορές
της γιά τή συλλογή τού άποδεικτικού ύλικού, όπως έπίσης καί γιά τήν έφαρμογή
των νόμων, άκολουθεϊ μιά διαδικασία,σύμ
φωνα μέ τήν όποία θά πρέπη νά βρεθούν
2 ή 3 άγοραστές, σέ τρόπο ώστε ή ύποψία ότι ή κατηγορία είναι σκηνοθετημένη
νά μή μπορή νά σταθή.
Ό Τελάνο έπραγματοποίησε τή δεύτερή του άγορά μιά έβδομάδα ύστερα
άπό τή πρώτη καί ό Σικάρυτο τόν συνέ
στησε σέ ένα άνθρωπο πού τόν έφωδίαζε
μέ ναρκωτικά. Ή τα ν ένας άσήμαντος μικροπωλητής πού τόν έλεγαν Τζών
Σουντόρα. Κατόπιν καί άφού πέρασαν
λίγες μέρες ό πράκτωρ έπαραπονέθη ότι
ή ήρωΐνη ήταν κακής ποιότητος. Είπε
στό Σικάρυτο ότι ύστερα ά π ’ αύτό δέν
μπορεί νά κάνη π ιά άλλη δουλειά μαζύ
του, έκτός βέβαια καί έάν έλάμβανε έμπόρευμα καλλιτέρας ποιότητος.
Ό Σικάρυτο ύποσχέθηκε ότι θά βρή
άλλο σύνδεσμο καί ότι ή φιλία του θά
έξακολουθούσε. ‘Ο πράκτωρ τού συνέ
στησε τό συνεταίρο του, Τζώννυ Γκόλντ,
τόν όποιον ό Σικάρυτο έδέχθη ώς τή
συνήθη «μπουζουριέρα», ένα χαρτοπαίκτη, όπως δηλαδή ό Τελάνο θά έπρεπε νά
τόν χρησιμοποιή γιά βοηθό του.
Καθώς ό καιρός περνούσε, οί δύο
πράκτορες προχώρησαν στήν έπίθεσί
τους, πεπεισμένοι ότι ό Σικάρυτο θά τούς
όδηγούσε σέ άνθρώπους ίσταμένους πολύ
ύψηλότερα μέσα στόν ύπόκοσμο. Έ τό-
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νισαυ τήν ανάγκη νά προμηθεύωνται
ήρωίνη άνόθευτη άττό κιλό καί πάνω.
"Εδωσαν τήν Οπόσχεσι ότι Θά έπλήρωναν
καλά, άλλά έκαναν καί τήν άπειλή ότι θά
φύγουν άπό τή Φιλαδέλφεια Ιάν ό Σικάρυτο δέν Θά μπορούσε να άνταποκριθή
στού; νέου? όρου; πού τάσσονται.
Τελικά ό Διευθυντή; ύποσχέθήκε νά
συστήση τόν τελευταίο σέ ένα σπουδαίο
σύνδεσμο. «Τό άτομο αύτό είναι σέ Θέσι
νά σά; έφοδιάση μέ όσο πράμα θέλετε»,
είπεν. «"Εχει στενέ; σχέσει; μέ όλο τόν ύπόκοσμβ τή ; Ν ' Υόρκη;». Γιά τό σκοπό αύτό
προγραμματίσθηκε μιά συνάντησι; γιά
τι; 2 μ.μ. λίγε; μέρε; άργότερα στό γρ α 
φείο τή ; Λέσχη;.
Ό Τελάνο πήγε στό ραντεβού ώπλισμένο;, φέροντα; στή μέση του ένα Σμίθ Γουέσον 38. Τρεί;, πράκτορε; ήσαν τοπο
θετημένοι έξω άπό τή Λέσχη γιά νά τόν
προστατεύσουν σέ περίπτωσι τυχόν πού
θά έδίδετο μέσα άπό τό κτίριο τό σήμα
κινδύνου. Ά λλά ό Σικάρυτο ήτο μόνο;.
Έπισήμω; ή Λέσχη ήταν κλειστή γιά
τού; πελάτε; μέχρι; άργά τό άπόγευμα
καί ό Διευθυντή; πήγε πίσω στό μπάρ
γιά νά σερβίρη τά ποτά, καθ’ δν χρόνον
έπερίμεναν. ’Ηταν πολύ άνήσυχο;.
«Μάϊκ, πρόσεξε θέλω νά είσαι προ
σεκτικό; σέ ό,τι λέγει; σ ' αύτό τό πρόσω
πο. Είναι ένα; μεγαλοεπιχειρηματία; καί
δέν έννοεί νά τόν κοροϊδεύουν».
«Μήν άνησυχεί;. Θά είμαι πολύ προ
σεκτικό;» .
Μέ τόν άγκώνα άκουμπισμένο στό
μπάρ ό Τελάνο έβλεπε πρό; τή πόρτα πού
ώδηγούσε στό άδειο δωμάτιο τή; Λέ
σχη;. Ακούσε τά βήματα καί είδε ένα
άνθρωπο νά πλησιάζη. Άμέσω; τό χέ
ρι του άσυναίσθητα έπεσε στή μέση του
κοντά στό περίστροφο. "Οταν ό σύνδε
σμο; πέρασε τή πόρτα ό Τελάνο τόν άνεγνώρισε άμέσω;.
Ή ταν ήλικία; περίπου 35 έτών. Τό
πρόσω πό του ήταν ίσχύο μέ έκφρασι
σκληρή καί θλιμμένη. Είχε άετίσια μύτη,
λεπτά χείλη καί ψυχρά γκρίζα μάτια
Δέν έκανε καθόλου λάθο;. Ό τύπο; αύτό;
ήταν ό Νικόλα; Γκολίνο, σεσημασμένο;
κακοποιό; στήν Αστυνομία τή ; Φιλαδελφεία;. Έφέρετο σάν ένα άπό τά κορυ
φαία καί φρικώδη ίρατα του έγκλήματο;, πού δροϋσαν στή περιοχή τή; Φιλαδελφεία; καί Νοτία; Νέα; Ύόρκη;.
Ύπετίθετο ότι άνήκε στό Συμβούλιο των
άρχιεγκληματιών πού έκανε τά προγράμ
ματα καί κατηύθυνε τή πολιτική του
έγκλήματο; στή τοπική Μαφία. ‘Υπετί
θετο έπίση; ότι είχε όπωσδήποτε άνάμιξι σέ κάθε είδου; άτιμία μέσα στή δικαι
οδοσία του. Στά νεανικά του χρόνια είχε
χρηματίσει σωματοφύλακα; καί γκάγκστερ, ό φάκελλο; του όμω; στήν ’Αστυ
νομία ήταν λευκό;. Ή ύπηρεσία Ναρκω
τικών δέν είχε καμμιά πληροφορία γ ι'
αύτόν όσον άφορά τήν δράσι του γύρω
άπό τά ναρκωτικά.
Ό Γκολίνο κάθισε ό ίδιο; σέ ένα σκαμπ ώ τού μπάρ μακρυά άπό τόν Τελάνο
καί προσπαθούσε νά βολιδοσκοπήση τί;
προθέσει; του, καί νά διαβάση τί; σκέψει; του. Τά σταχτιά του μάτια, πού κα
θόλου δέν βλεφαρίζανε, φαινόντουσαν σάν
πέτρε;. Τότε ξαφνικά είπε: « Ό Τζίμμυ
μου λέγει ότι ένδιαφέρεσαι νά άγοράση;
πράμα σέ χονδρική πώλησι».
Ή συνέχεια στό έπόμενο
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I. Ή περί του θέματος σπουδή
Κατά κανόνα οί έπίγονοι έκπεφυλισμένων άτόμων είναι άτομα πεπροικισμένα ύπό πλήθους έλαττωμάτων. Έ χουσι σοβαρός μειονεξίας. Διαφέρουν τοΰ
κανονικού ανθρωπίνου τύπου. Αί άνεπάρκειαι δέ καί αί μειονεξίαι αύται απαν
τούν καί παρουσιάζονται πάντοτε όλαι
όμού εις περισσότερα μέλη μιας οικογέ
νειας ή πλέον καθαρότερον είς εν μόνον
άτομον.
Είναι άναντίλεκτον ότι παλαιότεραι
καθώς καί νεώτεραι έρευναι έφερον είς
φώς ότι ώρισμέναι οίκογένειαι καί πλη
θυσμοί παρουσιάζουν στρατιάν έγκληματικών άτόμων μέ ροπήν είς τήν άντικοινωνικήν συμπεριφοράν, τό έγκλημα.
Χαρακτηριστικής θ' άναφέρωμεν ένταύθα τάς έγκληματικάς οικογένειας τών
«Kallikak», «Zero», «Marcus» καί «Ada
Juke».
Βέβαιον είναι ότι είς τάς οικογένειας
ταύτας υπάρχει ή πληθύς παρασιτικών
άτόμων, άλητών, άλκοολικών καί πορ
νών. ’Επίσης βέβαιον είναι ότι μέγα μέ
ρος τών άτόμων τούτων είναι όλιγοφρενεϊς, ψυχοπαθείς καί έν γένει γέμουν νευροψυχολογικών νοσημάτων. Τούτο δει
κνύει ότι ταύτα έχουν σχέσιν μέ κληρονο
μικήν καταβολήν τού άτόμου.
Είναι άληθές, ότι πασαι αί έρευναι
-έδειξαν τήν είς τό έγκλημα καί τόν άντικοινωνικόν βίον έμμονήν διά γενεών πολ
λών ώρισμένων οικογενειών.
’ Η τοιαύτη όμως σπουδή τών γενεαλο
γικών δένδρων τών άνω οικογενειών ή
έγκληματικότης τών όποιων όντως προ
ξενεί φρίκην δέν είναι άπότοκος μόνον
τής κληρονομικής καταβολής άλλά καί
τοΰ άθλιου κοινωνικού, οικονομικού καί
οικογενειακού έν γένει περιβάλλοντος
τών οικογενειών τούτων ένθα ώς γνωστόν
διεβίουν αύται.

2. Ή κληρονομική μεταβίβασις
ψυχικών ιδιοτήτων είναι
π λ έο ν ή βεβαία
Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι
έκαστον άτομον είναι προϊόν τής ένώσεως
τοΰ πατρικού σπερματοζωαρίου καί τού
μητρικού ωαρίου. Έ ξ αύτής παράγεται τό
νέον κύτταρον. 'Εξ αύτοΰ είτα παράγεται
τό έμβρυον. Διά τών ήμικυττάρων τού
των διενεργεΐται καθ’ (βρισμένους νό
μους τοΰ Mendel ή άπό γενεάς εις γενεάν
μεταβίβασις τής κληρονομικής ουσίας
Πολλοί έκ τών εγκληματιών και έκ τών
παιδιών καί έφηβων, τά όποια ι'ιφίστανται
αναγκαστικήν άγωγήν είς τά ειδικά κα
ταστήματα κατάγονται έκ ψνχικώς νοσονντων, ψνχικώς άνωμάλων, οινοφλνγων
καί εγκληματικών άτόμων.

τών φυσικών καί ψυχικών ιδιοτήτων.
Εις ταύτην ό πατήρ καί ή μήτηρ συμβάλλουσι, κατά τό I )4 έκαστος, ό πάππος καί ή μάμμη κατά τό 1)6 έκαστος, οί
προπάπποι καί αί προμάμμαι κατά τό
1)64 έκαστος καθ' έξής.
Διά τούτο καί έκαστον άτομον έχει
κληρονομικάς ιδιότητας ούχί άμιγείς
καί άπολύτους άναριθμήτων προγόνων.
Τινές μάλιστα τούτων δέν έκδηλούνται
άμέσως. Δυνατόν όμως άργότερον νά
έμφανισθώσιν.
Τούτο είναι άπολύτως ορθόν διότι
έχει παρατηρηθή όντως ότι έστιν ότε
τά τέκνα ούτε πρός τούς γονείς αύτών
όμοιάζουσι, άλλ’ ούτε καί πρός άλληλα
άλλά πρός έτέρους στενούς συγγενείς.
Ή κληρονομικότης λοιπόν κατά ταύτα
άσκεϊ μεγάλην έπίδρασιν έπί τοϊς έκγόνοις. Ψυχικοί νόσοι συχνάκις 30 - 60 %
είναι κληρονομικοί, ώς έπί σχιζοφρενών
όταν ό είς τών συζύγων πάσχη 10%
τών τέκνων νοσούσι, έτερα 30 % τυγχά
νουν νευροπαθή. Ό ταν δέ νοσούσι άμφότεροι, τά 80 % τών τέκνων πάσχουσι έκ
σχιζοφρενίας. Αί όλιγοφρενίαι έπίσης
μεταβιβάζονται κατά τό 1)4 περίπου. Κα
τά ταύτα ή μεταβίβασις τών ψυχικών ιδιο
τήτων τοϊς έκγόνοις είναι αναντίλεκτος.

3. Οί επ ίγονοι τών διανοητικώς
καί ψυχικώς μειονεκτούντων
καί έκττεψυλισμένων ατόμων
είναι λίαν επικίνδυνοι
Κατά τά άνωτέρω διά τής κληρονομι
κής ούσίας μεταβιβάζονται γενικαί τινες
χαρακτηριστικοί ψυχικοί ιδιότητες. Τό
φέρον δέ αύτάς άτομον παρά τούς εύμενείς έξωτερικούς όρους τής διαβιώσεως
αύτοΰ κατά μεγίστην πιθανότητα, πάντως
ούχί μοιραίως, έξελίσσεται είς έγκληματίαν.

Βεβαίως ή έγκληματικότης αύτή καθ’
έαυτήν δέν κληρονομείται άλλά κληρονο
μικοί συνδυασμοί, ών ένεκεν, ή άντίστασις τής βουλήσεως μειοΰται καί τό άτο
μον ύπείκει εύχερέστερον εις τούς πει
ρασμούς τού έγκλήματος.
Ή έπίδρασις τών κληρονομηθεισών
μειονεξιών δείκνυται έναργέστερον έκ
τού ότι αύται ένεργούσι καί άν έτι τό
άτομον ζή έν περιβάλλοντι όπερ παρέχει
όλίγας μόνον άφορμάς πρός τέλεσιν
έγκλημάτων.
Ή προδιάθεσις είς τό έγκλημα άριδήλως έδείχθη ύπό τών Sichart, Jchueli
Healy είς έμβριθεΐς μελέτας των. Είνα;
άληθές ότι οί πλεϊστοι τών έγκληματιών καί τών έν είδικοΐς καταστήμασιν
ύφισταμένων άναγκαστικήν άγωγήν παίδων καί έφήβων κατάγονται έκ ψυχικώς
νοσούντων, ψυχικών άνωμάλων οίνοφλύγων καί έγκληματικών άτόμων.
Ό Sichart εύρεν ότι έκ τών κρατουμέ
νων έν ταϊς φυλακαίς τής Βυρτεμβέργης
16,20% κατήγοντο έκ γονέων, οΐτινες
ήσαν πόται.
Ό Laurent έν Γαλλίμ διεπίστωσεν ότι
σχεδόν πάντες οί βαρείς έγκληματίαι τής
χώρας είχον πατέρα οίνόφλυγα.
Ό . Cruhle εύρεν ότι έκ τών 105 ηθι
κώς διεφθαρμένων καί έγκληματικών παίδων οΐτινες έκ τού λόγου τούτου ύφίσταντο άναγκαστικήν άγωγήν έν τώ ίδρύματι
τού Flechingen οί 31 % είχον τόν έτερον
ή καί άμφοτέρους τούς γονείς πότας.
Ό Schnell έξετάσας περί τά 502 άτομα
ύποτρόπους εύρεν ότι είχον οίνόφλυγα
πατέρα 39 % μητέρα 2,4 %.
Ό Schmid έξετάσας περί τά 502 άτομα
τό πρώτον έγκληματίσαντα εύρεν ότι
είχον οίνόφλυγα πατέρα 14,7 %.
Ό Healy όμοίως εύρεν ότι πολλοί 30 %
τών άνηλίκων έγκληματιών τού Chicago
είχον γονείς οίνόφλυγας.
Συλλήβδην ή προδιάθεσις είς τό έγ
κλημα δείκνυται έκ τού ότι ύψηλή άναλογία έγκληματιών, κατάγονται έκ γο
νέων, οΐτινες είναι ψυχικώς νοσοΰντες,
πόται έγκληματικοί ώς έδειξαν αί έρευναι
τού Cruhle καί τού Moenkenroeller. Ό
τελευταίος εύρεν ότι έκ τών έν φυλακαίς
τής Lochtenberg ύφισταμένων άναγκαστι
κήν άγωγήν διεφθαρμένων έγκληματι
κών παίδων κανονικοί ήσαν οί 41,5 %
ύπολελειμένοι τήν διάνοιαν (Angeborenschwachsinning) 34 %, ύστερικοί 3,5 %
έπιληπτικοί 12 % είχον τόν ένα ή καί
άμφοτέρους τούς γονείς πότας 12 % ψυ
χικώς νοσούντας, 13 % έπιληπτικούς καί
13 % τούς γονείς νευρικώς βαρέως πάσχοντας.
Μείζονα λοιπόν κατά τ’ άνωτέρω έπιβάρυνσιν έχουσιν οί τελούντες βαρέα έγκλήματα, οί πλειστάκις ύπότροποι καί τά
είς πρωϊαιτέραν τού βίου ήλικίαν έγκληματούντα άτομα. Έ ν συμπεράσματι κατό
πιν τών άνωτέρω καταλήγομεν ότι οί
έπίγονοι τοιούτων άτόμων είναι λίαν έπικίνδυνοι.

4. Ό κίνδυνος άποβαίνει μείζω ν επειδή τά κατώτερα
ταϋτα άτομα είναι άκρατή
καί άκριτα δντα
Βεβαίως ή έγκληματικότης τών γονέ
ων, ή ροπή δηλονότι πρός τό έγκλημα δέν
κληρονομείται ύπό τών τέκνων.
Ά ληθές όμως είναι ότι πλεϊστοι τών

έγκληματιών καί τών έν είδικοΐς καταστήμασιν υφισταμένων άναγκαστικήν ά
γωγήν παίδων καί έφήβων κατάγονται έκ
ψυχικώς νοσούντων, ψυχικώς άνωμάλων,
οίνογλύφων καί έγκληματικών άτόμων.
Τούτο σημαίνει ότι ή κληρονομική
καταβολή άσκεϊ σοβαρόν έπίδρασιν τοϊς
έκγόνοις καί ότι ή έπιγονή έκπεφυλισμένων άτόμων, είναι λίαν έπικίνδυνος. ’Α
φού άλλωστε τά έκ ταύτης άτομα (οί έπίγονοι) κατά κανόνα είναι άτομα κατώτερα
άκρατή καί άκριτα. Μείζονα τοιαύτην
έπιβάρυνσιν έχουσιν οί τελούντες βαρέα
έγκλήματα, οί πλειστάκις ύπότροποι
καί τά είς πρωίαιτάτην τού βίου ήλικίαν
έγκληματοΰντα άτομα.
Πρός κατάδειξιν καί έπιβεβαίωσιν
τούτων άνάγκη νά άναδράμωμεν δι’ όλίγον έπί τών γενεαλογικών δένδρων έκφύλων καί έγκληματικών προσώπων ώς τών
οικογενειών τών «Kallikak». Ό γενάρχης
Μαρίνος Kallikak είχεν έκ νομίμου γάμου
δέκα υίούς καί 496 άπογόνους. Ά παντες
ήσαν ψυχικώς καί κοινωνικώς κανονικοί.
'Από έξωγάμους γενετησίους σχέσεις μετά
γυνπικός διανοητικώς καθυστερημένης
άπέκτησε ένα υίόν κανονικόν. Ό υίός
του ούτος έκ τού γάμου του μετά κανονι
κής γυναικός άπέκτησε 189 άπογόνους.
Οί πλεϊστοι τούτων άπέβησαν άντικανονικά καί παρασιτικά άτομα. Είς τήν οι
κογένειαν «Zero» άνήκον 310 πρόσωπα.
Ή πλειονότης τούτων ήσαν άλήται, άλκοολικοί καί γενικώς τύποι άντικοινωνικοί.
Είς 240 ένήλικας άναλογούσίν, 20 έγκληματίαι καί ισάριθμοι ήλίθιοι καί 181 υ
πήρξαν ίερόδουλοι. Ά λητική οικογένεια
ήτο είσέτι καί ή οικογένεια «Markus».
Οί περισσότεροι ήσαν άναλφάβητοι καί
έζων μακράν άπό τά χωρία, ζωήν άστατον, πλανητικήν καί άντικοινωνικήν.
Πολλοί είχον καταντήσει άλκοολικοί,
άλήται, έπαϊται. Πολλοί παρουσίαζον
ένεργητικήν έγκληματικήν δράσιν καί
τέλος τής Ada Juke. Έ κ τού νεοαγγλικανού ίερέως Ίωνάθαν Edwards, γεννηθέντος τφ 1703 παρήχθησαν μέχρι τού 1900,
ήτοι έπί δύο αιώνας, 1934 έπίγονοι, έξ
ών ούδείς κατέστη έγκληματίας, 300
έγένοντο έπιστήμονες, τινές μάλιστα
διάσημοι, 75 άξιωματικοί τού στρατεύ
ματος, 180 κατέλαβον άνώτερα άξιώματα
τής πολιτείας, γενόμενοι δήμαρχοι, πρέ
σβεις, γερουσιαστα ί, κυβερνήται άμερικανικών πολιτειών, είς δέ μάλιστα καί
άντιπρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών
τής Αμερικής. Τοιαύτη τις είναι ή έπί
δύο αιώνας παραγωγή έπιγόνων ένός κα
λού καί ύγειοΰς ζεύγους. Άντιθέτακ δ' έκ
τής όλιγοφρενοΰς καί πορνικής γυναικός Ada Jukes, οίνόφλυγος καί άλήτιδος
ήτις έζησε κατά τόν αύτόν χρόνον πρός
τόν Edwards, παρήχθησαν μέχρι τού έ
τους 1915, περίπου 2.820 έπίγονοι αί
θήλιαι τούτων ήσαν ύπέρ τά 50 % πόρναι. Έ ξ 709 έπιγόνων τής Juke, περί ών
γνωρίζομεν καλλίτερον, αί 196 ήσαν
νόθοι, 181 πόρναι, 142 άλήται καί έπαϊται, 64 τρόφιμοι τού άσύλου έπαιτών, 76
έγκληματίαι, έξ ών οί 7 φονεΐς, ύποστάντες ποινάς κατά τής έλευθερίας, ών τό
άθροισμα υπερβαίνει τά 161 έτη. Έ κ τού
γένους τής Juke ουνήφθησαν 399 φρι
καλέοι γάμοι, ών οί έπίγονοι ήσαν ύπέρ
τά 55 % άτομα κοινωνικώς έπιζήμια ήτοι
πάσχοντες έγκληματίαι, άλήται, έπαϊται
καί πόρναι, ύπέρ τών έπιγόνων δέ τούτων
τής Juke ή περίθαλψις τών άπορων εδα-
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πάνησεν υπέρ τά 2*1)2 έκατομμύρια δολλάρια.

5. Τά άτομα ταΰτα έλαύνονται
ύπό τής τυφλής φοράς τοϋ
όρμεμφύτου δι* δ και έχουν
τήν άνατταραγωγήν μείζονα
των κανονικών άνθρώττων
Είναι άναντίλεκτον ώς ύπεστηρίχθη
καί άνωτέρω ότι τά άτομα ταϋτα ώς κατώ
τερα, είναι άκρατή καί άκριτα. Έλαύνονται ύπό τής τυφλής φοράς τού όρμεμ
φύτου. Διά ταύτα έχουσι τήν άναπαραγωγήν καί τήν θνησιμότητα έτι μείζονα
τών κανονικών άνθρώπων. Τούτο άπέδειξαν αί στατιστικοί έρευναι τής ’Αγ
γλίας καί τής ’Ελβετίας. Ή άκράτεια μά
λιστα κληρονομείται. Δι' 6 δύναται νά
ύποστηριχθή σοβαρώς ότι αίτια ταύτης
τό άτομον ύπείκει εις τούς πειρασμούς
τού βίου. Ό ταν ίδίμ συνυπάρχη μετ’ άλ
λης τινός έπικινδύνου ίδιότητος (άκράτεια μετά ισχυρός γενετησίου όρμής).
Τινά τών άκρατών άτόμων τούτων είναι άνίκανα διά τήν πάλην τής ζωής πρός άνεύρεσιν έργασίας ή παραμονήν εις αυτήν.
Δι’ δ περιπίπτουσιν εις τό εύχερέστερον
παρασιτικόν βίον τής έπαιτείας, τής άλητείας καί τής πορνείας.
6

Oi όλιγοφ ρενεΐς καί οί πόται
φύονται ταχύτερον. Μ έγας
δέ
άριθμός
εγκληματιών
είναι όλιγοφ ρενεΐς

Ό λ ι γ ο ι ρ ρ ε ν ί α ή μικρόνοια είναι
ή έκ γενετής ένυπάρχουσα ή κατά τήν νηπιακήν ήλικίαν κτηθεϊσα ά δ υ ν α μ ί α
καί ά ν ω μ α λ ί α τού ν ο η τ ι κ ο ΰ. Εί
ναι μόνιμος κατάστασις μή όφειλομένη
εις πάθησιν τού φλοιού τού έγκεφάλου,
λόγω τής όποιας παρακωλύεται ή λειτουρ
γία αύτοΰ καί συνεπώς καί ή άνάπτυξις
τής νοήσεως. (Μ. Στριγγάρη: Ψυχιατρο
δικαστική, Κ. Κωνσταντινίδη: Μαθήμα
τα Ψυχιατρικής, Kraepelin: Psychiatrie).
'Εμφανίζεται ύπό τρεις δ ι α β α θ μ ί 
σ ε ι ς . Τήν έλαφράν, τήν μ ε τ ρ ί α ν καί
τήν β α ρ ε ϊ α ν. Τήν μ ι κ ρ ό ν ο ι α ν
Debilitat τήν β λ α κ ε ί α ν Imbezilitat
καί τήν ι δ ι ω τ ε ί α ν Idiotie.
Έ ν τή ολιγοφρενία ού μόνον ή διά
νοια άλλά καί τά συναισθήματα, αί συγκι
νήσεις καί έν γένει ή δλη προσωπικότης
μειονεκτούσιν. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι
έχομεν έπίσχεσιν τής άνελίξεως τής ό
λης προσωπικότητος. Τέλος ένίοτε δυνα
τόν νά συνυπάρξωσι καί άνωμαλίαι εις
τήν σωματικήν διάπλασιν.
Παλαιότερον άπέδιδον τάς καταστά
σεις ταύτας εις τόν άλκοολισμόν καί τήν
συφιλίδα. Έπίστευον ιδία ότι ή σύλληψις
τού παιδός έν καταστήσει μέθης προκαλεΐ
τήν όλιγοφρενικήν έλαττωματικότητα.
Τό βέβαιον είναι ότι ή σύφιλις δημιουρ
γεί ειδικός μορφάς διανοητικής καθύστερήσεως.
Εις τάς όλιγοφρενίας ή άνατομοφυσιολογική κατάστασις τού έγκεφάλου δέν
είναι ή έμπρέπουσα. Εις πολλάς περιπτώ
σεις δέν ύπάρχουν άνατομικαί βλάβαι εις
τόν έγκέφαλον. Αί βιολογίαι (βιοχημι
κοί) του λειτουργίαι γίνονται έλαττωματικώς. Εις τινας περιπτώσεις ή άρχική
βλάβη δέν εύρίσκεται εις τόν έγκέφαλον
άλλά εις άλλα όργανα. Έκεϊθεν δέν έπιδρα εις τάς έγκεφαλικάς λειτουργίας.
Αυτό συμβαίνει εις ένδοκρινικάς διατα
ραχής ή εις γενικωτέρας άνωμαλίας καί

408

παθήσεις (κρετινισμός, λιπογεννητική
δυστροφία).
Συλλήβδην, αίτια τής όλιγοφρενίας
είναι έλαττώματα τής βιολογικής κατα
βολής τού έγκεφάλου. Πολλάκις όμως
ή ολιγοφρενία όφείλεται καί εις έξωθεν
βλάβας ήτοι κακώσεις τοϋ κρανίου
κατά τόν τοκετόν, πρωίμους έμβρυακάς
μηνιγγίτιδας, έκ γενετής συφιλίδα. Συνηθέστεραι όμως είναι αί τοξικαί μολυσμα
τικοί, λοιμώξεις, έπίκτητοι αίτίαι (έγκεφαλίτιδες, μηνιγγίτιδες, ύδροκεφαλία).
Καί τέλος τραυματικοί αίτίαι (άσφυξία,
έμβρυουλκός, πτώσις),
Αί όλιγοφρενίαι καί κατά τάς έλαφράς
έτι μορφάς αυτών συνοδεύονται ύπό άνωμαλιών τών όρμών τής γ ε ν ε τ η σ ί ο υ
ιδία τού χαρακτήρος, τής διαθέσεως. Οί
όλιγοφρενεΐς κατά κανόνα είναι ώ μ ο ι
κ α ί β ά ν α υ σ ο ι . Τά συναισθήματα
τής μητρότητος είναι άβληχρά. Δυνατόν
νά άγάγωσιν εις τό έγκλημα (έκθεσιν τού
τέκνου).
Ώ ς άνεπαρκείς ούτοι διανοητικώς δέν
έχουσι ώς οί λοιποί συνάνθρωποί των νη
φάλιους σταθμήσεις τών πράξεών των.
Δέν έχουσι ά ν α σ τ ο λ ά ς τών έ π ιθ υ μ ι ώ ν καί τών ρ ο π ώ ν . Ώ σ τε δέν
συγκροτούνται νά έκτιμήσουν τά προτε
ρήματα καί μειονεκτήματά των.
Οί πόθοι καί όρμαί, ή έκδίκησις είναι
ίσχυροτέρα εις αύτούς. Αί πράξεις των
είναι προϊόν άδυναμίας καί άκρατείας τής
βουλήσεως. Ούτοι καθίστανται άδιόρθωτοι καθ’ έξιν έγκληματίαι. Μεγίστη είναι
ή βαναυσότης καί ώμότης ήν έχουσιν όλιγοφρενεΐς φονεΐς ή βιασταί.
Σκόπιμος έν προκειμένιρ μάλιστα κρίνεται ή παράθεσις ένταΰθα παραδειγμά
των πρός διάνθησιν τού θέματος.
1η Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς .
Τού Δ.Μ. 35 έτών έξ Ά ϊδινίου Μ.
’Ασίας. Παρέμεινεν όρφανός έκ μικρός
ήλικίας. Έτοποθετήθη εις ύποδηματοποιεΐον όπως έκμάθη τήν τέχνην. Πλήν
δέν παρέμεινεν έπί πολύ. Περιεφέρετο εις
Σμύρνην άλητεύων καί έζη κάμνων «θε
λήματα». Κατά τήν μικρασιατικήν κατα
στροφήν ήσχολεΐτο μέ άρπαγάς. Εις Θεσ
σαλονίκην μετά όμάδος άλλων κακοποιών
ώς μέλος διέπραξε σωρείαν έγκλημάτων
(κλοπάς, διαρρήξεις). Κατεδικάσθη καί
παρέμεινεν εις τάς φυλακάς έπί 10 έτη.
Εις τάς φυλακάς συνεδέθη μετ’ άλλων κα
κοποιών καί κατά τήν έξοδόν του έγένετο

θαμών τού καπηλειού. Ή ρξατο νά καπνίζη χασίς. Ά ργότερον έποιεΐτο χρήσιν
ήρωίνης. Ό τα ν έξήλθε τών φυλακών μετέβη εις ’Αθήνας εις άδελφήν του. Πλήν
όμως αΰτη λόγφ τής κακής διαγωγής του
δέν τόν έδέχθη. Κατήντησε νά κοιμάται
εις σπήλαιον εις Καλογρέζαν. Ό τα ν κατήρχετο εις τόν συνοικισμόν τόν «έ
παιρναν άπό πίσω» τά παιδιά καί τόν περιέπαιζον ρίπτοντάς του λίθους. Τόν έκάλουν εις τάς ταβέρνας καί τόν έμέθυον.
'Επειδή έγένετο άπειλητικός ένεκλείσθη
δίς εις τό Δημόσιον Ψυχιατρεϊον Α θη 
νών όπου διεπίστωσαν «άλκοολικήν ψύχωσιν». Μετά τήν έξοδόν του έκ τού Ψυ
χιατρείου παρέσυρε μικρόν διά καραμελλών άρρεν ήλικίας 6 έτών εις τό σπήλαιον καί άφοΰ ήσέλγησεν έπ’ αύτού παρά
φύσιν τόν έφόνευσε καί τόν ένεταφίασε
πλησίον τού σπηλαίου. "Υστερον διμήνου ήρπασε έξ όμάδος έν κοράσιον ήλι
κίας 5 έτών. ’Αφού τό έβίασε όπεβίωσεν
έκ τής αιμορραγίας. Δέν είχε ποτέ σχέ
σεις μετά γυναικών καί ηύνανίζετο. Τό
λεκτικόν του ήτο πτωχόν. 'Ολόκληρος ή
ζωή καί ή έγκλημτική σταδιοδρομία του
κατόπιν διαπιστώσεως δεικνύουν τήν όλιγοφρενικήν του προσωπικότητα. Είναι
γνωστός ύπό τό όνομα «ό Δράκος τής
Καλογρέζας».
Κατεδικάσθη εις ισόβιον κάθειρξιν
(Δ.Ε.Υ.).
2α Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς .
Τού έγκληματίου Κ. Χαρίτου έτών
26 έργάτου. Κατήγετο έκ Μ. ’Ασίας.
Άνεπτύχθη σωματικώς καί ψυχικώς όμαλώς. Εις μικράν ήλικίαν ήσθένησεν έξ
εύλογίας. Τά ίχνη της φέρονται άποτυπωμένα εις τό πρόσωπόν του. Ούδαμώς
έτυχε ποτέ σχολικής μορφώσεως (άναλφάβητος).
Τετραετής ήκολούθησε τήν οίκογένειάν του, ήτις έξετοπίσθη κατά τούς διω
γμούς τών Τούρκων άρχομένου τού Εύρωπαϊκού πολέμου. Κατέφυγε μετά τή>,
οικογένειας του εις Δωδεκάνησον. Ή σχολείτο μέ τήν άλιείαν. Ά ργότερον μετα
βαίνει εις Σητείαν πρός έξεύρεσιν καλυτέρας έργασίας καί έκεϊθεν εις Πει
ραιά καί είτα έν ’Αναβύσσψ τώ 1936 ένθα
είργάζετο εις τάς άλυκάς καί τάς άμπέλους. Ή το λίαν έργατικός καί χαρακτή
ρος ήσύχου καί συνεσταλμένου. Οίνου
έποιεΐτο τήν συνήθη εις τήν τάξιν του
χρήσιν. ’Οσάκις έμεθύσκετο κατελαμβάνετο ύπό ύπνηλίας ή άπέβαινεν εύερέθιστος καί φίλερις. Εις ταύτην τήν κατάστασιν παρ’ όλίγον κάποτε νά έπιτεθή
κατά τού άδελφού του. Συνεκρατήθη ύπό
τών προσδραμόντων. Ώ ς πρός τήν άνάπτυξιν τής γενετησίου όρμής λέγει κατά
τήν έφηβικήν του ήλικίαν έμαθε νά αυ
νανίζεται μιμούμενος τούς συνομήλικούς
του. Άνδρωθείς μετέβη κατ’ έπανάληψιν
εις οίκους άνοχής πρός ίκανοποίησιν τών
όρμών του κατά τήν έν Άναβύσσω παρα
μονήν του. ’Επειδή δέν τού έδόθη εύκαιρία νά συνουσιασθή μετά γυναικός ήρκεΐτο νά ίκανοποιή τάς όρμάς του δ ι’ αύνανισμοϋ. Εις τούτο έπεδίδετο δύο ή τρεις
φοράς καθ’ έβδομάδα. ’Αναφέρει δ’ έπιπροσθέτως αυτομάτους νυκτερινός έκσπερματώσεις. Τήν 6.12.1936 μετέβη εις
τήν τοποθεσίαν «μαύρο λιθάρι» μέ τόν
σκοπόν όπως συλλέξη άμανίτας. ’Εν φ
ήσχολεΐτο μέ τό έργον αύτό, συνήντησέ
τήν γνωστήν εις αυτόν Καλομοίραν Κορωνιά μετά τοϋ μικρού άδελφού της εύρισκομένους εις τό έρημικόν έκεΐνον μέ
ρος διά τόν αύτόν σκοπόν. Έξηκολούθη-

σε τήν άναζήτησιν τών άμανιτών άπό
κοινού μετ' αυτών, άνταλάσσων φράσεις
οικείας καί σχετικός πρός τό άπασχολοΰν αυτούς έργον. Μετά πάροδον ήμισείας ώρας κατελήφθη ύπό τής έπιθυμία<· νά κατακτήση τήν δεκατετραέτιδα
Καλομοίραν— έκεί μού μπήκε ό διάβο
λος στό μυαλό νά πειράξω τό κορίτσι,
ισχυρίζεται— καί έπετέθη μέ έρωτικάς
διαθέσεις, άνευ άλλης προειδοποιήσεως
κατ' αύτής. 'Επειδή αύτη ήρνήθη, ώς ήτο
φυσικόν προσεπάθησε νά καταστήση υ
ποχείριον τών έπιθυμιών του βιαίως καί
έπειδή έκείνη ήρχισε φωνάζουσα φοβού
μενος ούτος έπεχείρησε νά τής έπιβάλη
σιωπήν κλείων τό στόμα της μέ τό μανδήλιον τής κεφαλής της.
Παλαιών ούτω μετά τού θύματος τήν
έρριψε χαμαί καί έπειδή έξηκολούθει
κραυγάζουσα, ώς λέγει, «πήρε μιά πέτρα
καί τήν κοπάνισε». Κατάφερε δέ τόσα
κτυπήματα κατά τής κεφαλής τού θύμα
τος, μέχρις δτου τά αίματα περιέλουσαν
αύτόν καί τό κοράσιον «άφού σπαρτάρι
σε» ώς λέγει έμεινε άκίνητον. Κατά τό
διάστημα αύτό ό μικρός άδελφός τής Κα
λομοίρας, βλέπων τό πρό αύτού θέαμα, έξέβαλλε ζωηρός κραυγάς αί όποϊαι έτάραξαν τόν Κ.Χ. δστις έπετέθη κατ’ αύτού
καί τόν έκτύπησεν μέ τόν ίδιον λίθον εις
τήν κεφαλήν άναισθητήσας αύτόν. Έπελθούσης ούτω ήσυχίας άφήρεσε τήν περισκελίδα καί είσήγαγε τό έν στήσει πέος
του είς τόν κολεόν αύτής. Μετά τήν συ
νουσίαν έσυρε τό θύμα έκ τού ποδός είς
άπόμερον μέρος διά νά είναι όλιγότερον
ορατόν. Παρέλαβε τό καλάθιον είτα μέ
τούς άμανίτας καί άνεχώρησε εις τό χωρίον. Καθ' όδόν άπήλλαξε τών αιμάτων
τάς χειρίδας τού ύποκαμίσου του. Κατεδικάσθη είς ίσόβειον κάθειρξιν.
Παρατηρητέον όντως ένταΰθα ότι ή
τυχαία συνάντησις τού δράστου μετά τού
θύματος είς μέρος μάλλον έρημικόν προεκάλεσεν είς αύτόν γενετήσιον διέγερσιν.
δεδομένου ότι ούτος άπό διετίας ήτο ήναγκασμένος είς άποχήν, λόγιρ τοπικών
συνθηκών, τό δέ θύμα ή βάσκον καί ού
τως έκ πρώτης όψεως εύάλωτον. Ό παρευρισκόμενος μικρός άδελφός ήτο πρά
γματι έμπόδιον πλήν άμελητέα ποσότης
έν τή ούσίμ. Ήμίσειαν ώραν πού συνδιαλέγοντο περί άλλοτρίων ήτο άρκετόν διά
νά δημιουργήση τάς προϋποθέσεις τής
γενετησίου διεγέρσεως είς τόν Κ.Χ. Πρό
αύτού κύπτουσα καί άναζητοϋσα τούς ά
μανίτας έκινείτο ή κορασίς. Τό αίσθημα
τής άσφαλείας είς τό έρημικόν έκεϊνο μέ
ρος συμπαρασύρει τούτον. Ό τρόπος τής
έκτελέσεως τής πρώτης κινήσεως είναι ό
πλέον άποφασιστικός διά τήν κατόπιν
έκβασιν. Τό αίφνίδιον τής έπιθέσεως προεκάλεσε τόν πανικόν είς τό θύμα. Αί κραυγαί δέ μεταβάλλουν τήν γενετήσιον διέγερσιν τού Κ.Χ. είς γενικήν τοιαύτην.
Σημαντικόν ψυχολογικόν κίνητρον τής
συμπεριφοράς τού δράστου είναι ή έρημία τού μέρους καί ή ούτως δημιουργούμενη έντύπωσις τής πλήρους άσφαλείας.
Άμφότερα τά παραδείγματα ταΰτα ύποδηλούν καί πρωτοφανή φρικώδη έγκλήματα είς άγριότητα. Τούτο είναι εύεξήγητον. Περί τούτου έδίδαξεν ό Λομπρόζο ότι ή έγκληματικότης τής ύπαίθρου
καί τών άγροτών είναι βιαιοτέρα, έχει δη
λαδή τόν χαρακτήρα τής έγκληματικότητος τών πρωτογόνων λαών, βαναύσου
καί ώμής βίας, χονδροεδοΰς έκδικήσεως
τραχείας άπολαύσεως (Πλείονα έν Κ.
Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α' σελ. 184
Ε. Κοκολάκη : Ή Βεντέττα έν Έλλάδι

σελ. 62).
Πρός έξήγησιν τών πράξεων τού κα
τηγορουμένου άρκεί μόνη ή γενετήσι
ος όρμή καί έξαψις έκ τής άντιστάσεως
καί τών φωνών τού θύματος. Τό ύπό κρίσιν έγκλημα φέρει σαφή σφραγίδα τού
γενετησίου ένστικτου καί δύναται νά χαρακτηρισθή ώς «γενετήσιον έγκλημα»
(Sexualverbrechen).
Δέον είναι νά σημειωθή ένταΰθα ότι
ή συμμετοχή τών όλιγοφρενών είς τήν
πορνείαν ήτο άνέκαθεν γνωστή.
Ά πό τάς είδικάς έρεύνας αΐτινες έγένοντο καθόσον άφορά τήν συμμετοχήν
τών όλιγοφρενών είς τάς διαφόρους κα
τηγορίας τών έγκληματιών προέκυψαν αί
άκόλουθοι διαπιστώσεις :
Μεταξύ τών άνηλίκων έγκληματιών ήσαν όλιγοφρενεΐς τό 25 %, είς τούς έγκληματίες έν γένει τό 25 %, είς τούς άλήτας
τό 30 %, είς τούς έπαίτας τό 45 %, είς τάς
πόρνας τό 30 %, είς τούς ύπολοίπους τό
30 %, είς τούς καθ' έξιν έγκληματίας τό
25 %, είς τούς έγκληματίας κατά τών ήθών τό 35 %.
Τέλος ή άπόλαυσις τού οινοπνεύμα
τος καθίσταται αιτία τελέσεως έγκλημάτων είτε ύπ' αύτού τούτου τού πίνοντος
(άμεσος) είτε ύπό έτέρου άτόμου, όπερ
δέν πίνει άλλ’ είναι άπόγονος οίνόφλυγος, λόγιρ ψυχικής νόσου έξ ής ύποφέρει
κληρονομικώς(έμμεσος).Βέβαια ή έξις τού
πότου καθ’ έαυτήν δέν κληρονομείται
ύπό τών έπιγόνων. Οί άπόγονοι όμως οίνοφλύγων λίαν συχνάκις καί ούτοι καθί
στανται οίνόφλυγες.
Εύεξήγητον ότι τούτο όφείλεται είς
τήν έπίδρασιν τού παραδείγματος καί φοΰ
περιβάλλοντος έν ώ ζώσιν. Είναι άλλωστε
άποδεδειγμένον ότι ή χρονιά κατάχρησις τού οινοπνεύματος έπιφέρει κληρονο
μικήν έκφύλισιν. Τοιαύτη δέ ύπάρχει
όταν ού μόνον τά γεννητικά κύτταρα είναι
βεβλαμένα καί ή άμέσως έπομένη γενεά
προσβεβλημένη, άλλ' όταν ή άλλοίωσις
αύτη μεταβιβάζεται είς περαιτέρω γενε
άν.. Ή χρονιά κατάχρησις τού οινοπνεύ
ματος έπιφέρει ύποβίβασιν τής άντιστάσεως, έξασθένησιν καί μείζονα συχνό
τητα ψυχικών άνωμαλιών άναντιλέκτω;
τής άμέσως έπομένης γενεάς.
Ά πό άπόψεως έγκληματολογίας άρ
κεί μόνον νά ύπογραμμισθή ότι τά τέκνα

Ή συμμετοχή όλιγοφρενών γυναικών είς
τήν πορνείαν ήτο ανέκαθεν γνωστή.

τών ύποδουλομένων είς τόν πάτον (trinksucht) γεννώνται έχοντα σωματικά καί
ψυχικά έλαττώματα. Συλλήβδην τό οινό
πνευμα είναι ή μεγαλυτέρα αιτία έγκλημάτων. Κατά τόν Clemsncau μάλιστα τό
οινόπνευμα είς φονικά άποτελέσματα
ύπερβαίνει καί τάς αίματηρωτέρας μάχας
τής ιστορίας, δι" 6 καί παρά τού Πλουτάρ
χου άναφέρεται «τούς ένεκα παιδοποιΐας
πλησιάζοντας ταίς γυναιξίν ήτοι τό παράπαν άοίνους ή μετρίως γοΰν οίνωμένους
ποιεισθαι προσήκει τόν συνουσιασμόνφίλοινοι γάρ καί μεθυστικοί γίνεσθαι φιλοΰσιν ών άν τήν άρχήν τής σποράς οί
πατέρες έν μέθη ποιησάμενοι τύχωσ;ν·
ή καί Διογένης μειράκιον έκστατικόν ίδών
καί παραφρονούν, νεανίσκε έφησεν, ό
πατήρ σε μεθύων έσπειρεν».
Δύναταί τι; μάλιστα είπείν ότι πολύ
όρθότεραι τών συγχρόνων ήσαν αί τού
άρχαίου Ελληνικού Δικαίου διατάξεις.
'Εντεύθεν λοιπόν κατά τ' άνωτέρω οί
όλιγοφρενεΐς καί οί πόται ώ; άκροατεϊς
περί τάς όρμάς καί άκριτοι φύονται ταχύτερον. Ώ ς μή λαμβάνοντες άναστολήν
ή προφύλαξιν έπί τά γενετήσια.

7. Ή τοιαύτη άθλιότης των δέν
οφείλεται μόνον είς τήν
κληρονομικότητα, άλλά καί
τό άνήθικον καί εγκληματι
κόν περιβάλλον
Η προδιάθεσις είς τό έγκλημα άριδήλως κατεδείχθη άνωτέρω. Είναι άληθές ότι οί πλεϊστοι τών έγκληματιών καί
τών έν είδικοίς καταστήμασιν ύφισταμένων άναγκαστικήν άγωγήν παίδων καί
έφήβων κατάγονται έκ ψυχικώ; νοσούντων, ψυχικώς άνωμάλων οίνοφλύγων καί
έγκληματικών άτόμων. Μείζονα τοιαύ
την έπιβάρυνσιν έχουν οί τελοΰντες βα
ρέα έγκλήματα. οί πλειστάκις ύπότροποι
καί τά είς πρωϊαιτέραν τού βίου, έγκληματοϋντα άτομα, ήλικίαν.
Αί νόσοι τού νευρικού συστήματος
έχουσιν κληρονομικότητα ειδικήν ή γε
νικήν. Ή τοι ή κληρονομική μεταβίβασις ψυχικών ιδιοτήτων είναι άναντίλεκτος. Ά λλο ις λόγοις κληρονομική είναι
ή ούσία όργάνων τινων τού έγκεφάλου
τών ένδοκρινών άδένων. Ιδιότητες όμως
κτώμεναι ύπό τών γονέων κατά τήν δια
δρομήν τού βίου δέν μεταβιβάζονται τοϊς
έπιγόνοις.
Δήλον τυγχάνει ότι ή άθλιότης αύτη
δέ,ν οφείλεται μόνον είς τήν κληρονομι
κότητα άλλά καί τό άνήθικον καί έγκληματικόν περιβάλλον τού άτόμου.
Πάσαι αί έρευναι έδειξαν τήν είς τό
έγκλημα άντικοινωνικήν συμπεριφοράν
έμμονήν διά γενεών πολλών τής έπιγονής
ώρισμένων οικογενειών.
Η έγκληματικότης τών άτόμων τού
των έξηγεΐται άριστα έκ τού όλεθρίου πε
ριβάλλοντος έν ώ άναπτύσσονται καί
όπερ ού μόνον δέν συνέχει, άλλά διε
γείρει καί τάς παντός είδους αύτών άνωμαλίας, ώς τό έλαιον τήν πυράν.
Καίτοι δύναται νά ύποστηριχθή σοβαρώς ότι καί ή σταθερά παραμονή οικογέ
νειας τίνος έν τοιαύτη καταστάσει πιθα
νώς οφείλεται καί είς τήν έλλειψιν δυνάμεως τής κληρονομικής ούσίας τού όλου
γενεαλογικού δένδρου.
Ασφαλές συμπέρασμα περί τούτου θά
έχωμεν έάν έκ πρωίαιτάτης ήλικίας άνατρέφωμεν είς περιβάλλον κόσμιον έπιμελώς, τέκνα έγκληματιών άγνοούντων
έντελώς τήν καταγωγήν των. Θά έβλέπο-
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μεν τότε αν παρά τήν καλήν άγωγήν θά
άνεφαίνοντο πάλιν αί έγκληματικαί ροπαί
έκείνων. 'Ορθή ή παρατήρησις αύτη. Περί
τούτου μάλιστα ήσχολήθη ό Lund. Κατ'
αυτόν κοράσιον καταγόμενον έξ οικογέ
νειας βαρέως έγκληματικής άπεσπάσθη
άπό πρωϊαιτάτης ήλικίας καί στοργικώτατα άνετρέφετο υπό άμέμπτου οικογέ
νειας. Τό κοράσιον έπεδείκνυε άρίστην
διαγωγήν. Κατά τό 11ον όμως έτος τής
ήλικίας του ήρξατο ψευδόμενον καί κλέπτον. Επειδή δέ αί πρός άγωγήν του προσπάθειαι άπετύγχανον είσήχθη εις ίδρυμα
άναγκαστικής άγωγής. Ή έν τώ ίδρύματι
διαγωγή του ήτο καλή. Μόλις όμως άπελύθη τού ιδρύματος αμέσως ύπετροπίασεν.

8. ΆψοΟ οί επ ίγονοι κατηγο
ριών τινω ν έκπεψυλισμένων
ατόμων είναι λίαν επικίνδυ
νοι εις τήν κοινω νίαν θά ήτο
λογικόν νά παρεκωλυετο τεχνητώ ς ή γονιμότης αυτών
' Η λειτουργία τής παραγωγής ένδιαφέρει σύμπασαν τήν κοινωνίαν, καί τό γεννηθησόμενον παιδίον πολύ πλειότερον
άπό τούς γονείς οΐτινες παράγουσιν αύτό.
’Επί τούτοις μάλιστα σοβαρά τάσις τής
Επιστήμης υπάρχει πρός περιστολήν τής
γονιμότητος αύτών καί νομοθετήματα έν
Έσπερίμ καί τόν νέον Κόσμον διά τήν
παρακώλυσιν τεχνητής τής γονιμότητος
τούτων θεσμοθετούνται.
Παρατηρητέον δ' άλλωστε ότι ή πρός
εύγονίαν άσκουμένη σήμερον έντισι χώραις τεχνητή στείρωσις καί ό εύνουχισμός (Castration) έβλάστησεν έκ τού πο
λιτισμού τής άρχαίας Ελλάδος.
Οί άρχαΐοι "Ελληνες έμερίμνων ύπέρ
τής ευγονίας. Ή τοι ένδιεφέροντο διά
τήν δημιουργίαν παίδων, υγιών ρωμαλέων
καί ωραίων πρός βελτίωσιν τών έπερχομένων γενεών. Τούτο προκύπτει έκ δια
φόρων πηγών. Έ κ τών όμηρικών έπών
γνωρίζομεν ότι κατά τήν ήρωϊκήν έποχήν τόν 1Β αιώνα π.Χ. οί γονείς έφρόντιζον τά τέκνα των νά συνάπτωσιν γάμον
μετά προσώπων έξ οικογενειών αϊτινες
έξετιμώντο διά τήν σωματικήν καί ψυ
χικήν υγείαν καί τελειότητα. Τούτου ένεκεν ό Ά χιλλεύς, ό Όδυσσεύς, ό Νέστωρ
καί ό Διομήδης διεκρίνοντο διά τό θάρ
ρος έν πολέμιο καί τάς συνετάς άγορεύσεις
των έν ταϊς συνελεύσεσι. Έθεωρούντο
υ π ε ρ φ υ ε ί ς διά τε τήν τελειότητα τού
σώματος καί τήν άγνότητα τής ψυχής.
Προϊόντος τού πολιτισμού πλήν τού
νόμου τού Σόλωνος περί έπικλήρου άτθίδος εχομεν ίδίςι τούς νόμους τού Λυκούρ
γου τού Θ ' αιώνα έν Σπάρτη όστις έπιθυμών ϊνα οί πολίται μή έκ τών τυχόντων
άλλ’ έκ τών άριστων γεννώνται, έταξε νό
μους άναλόγους.
Οί άλλοι «κύνας μέν καί ίππους ύπό
τοίς κρατίστοις τών όχείων βιβάζουσι
χάριτι πείθοντες ή μισθώ τούς κυρίους,
τάς δέ γυναίκας έγκλεισόμενοι φρουροΰσι, έξ αύτών μόνον τίκτειν άξιοΰντες, καν
άφρονες ώσι, καν παρήλικες. καν νοσώ
δεις».
Έ ν άλλω χωρίιρ άναφέρεται προκειμένου περί ήλικιωμένου συζύγου άνδρός
«έξήν μέν γάρ άνδρί πρεσβυτέρα) νέας
γυναικός εί δή τινά τών καλών καί άγαθών άσπάσαιτο νέων καί δοκιμάσοιεν, είσαγαγεϊν παρ’ αύτήν καί πλείσαντα γεν
ναίου σπέρματος ίδιον αύτοίς ποιήσασθαι
τό γεννηθέν. Έξήν δέ πάλιν άνδρί χρη
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στή τών εύτέκνων τινά καί σιοφρόνων θαυμάσαντι γυναικών έτέριρ γεγαμημένην,
πείσαντι τόν άνδρα συνελθεϊν, ώστερ έν
χώρμ καλλικάρπω φυτεύοντα καί ποιού
με νον παίδας άγαθούς, άγαθών όμαιμους
καί συγγενείς έσομένους» (Πλουτάρχου:
Παράλληλοι Βίοι, Λυκούργος ιε ).
’Αλλά καί ό Πλάτων έν τοίς νόμοις
του παρέχει συμβουλάς πρός εύγονίαν.
Τέλος καί ό ’Αριστοτέλης θεωρεί ότι ό
νομοθέτης οφείλει νά μεριμνήση όπως
τά σώματα τών παίδων καταστώσιν ύγιέστατα δι’ ό έχει καθήκον νά καθορίζει
πότε, ποιοι τινες δντες. καί εις τίνα ήλικίαν οί νεόνυμφοι δύνανται καί καθήκον
έχουσι νά συνέρχωνται πρός άλλήλους εις
γάμου κοινωνίαν.
Πλήν τής ’Αρχαίας Ελλάδος καί έν
άλλαις χώραις έπεζητήθη ή τεχνιτή έπιλογή τού άνθρωπίνου γένους. Αί προσπάθειαι όμως συγκρινόμεναι πρός τάς τών
άρχαίων Ελλήνων έστερούσι κατά τήν
έπιστημονικήν άκρίβειαν, τήν έπιμέλειαν.
Ή πρότασις τού Κάντιου πρός έκτομήν
τών γεννητικών όργάνων τών ένοχων βια
σμού δέν έπεζήτει τήν άμεσον θεραπείαν
τής εύγονίας άλλά τήν ταύτοπάθειαν τού
άμαρτήσαντος. Τήν δικαιοτέραν τιμω
ρίαν αύτοΰ ίνα πληγή είς τό όργανον δι’
ού έγκλημάτισεν.
Ή ταύτοπάθεια τού άμαρτήσαντος
ίσχυε καί παρ’ Αίγυπτίοις «πικροί δέ καί
περί τών γυναικών νόμοι παρά τοίς Αί
γυπτίοις ύπήρχον- τού μέν γάρ βιασαμένου γυναίκα έλευθέραν προσέταξαν άποκόπτειν τά αιδοία» (Διόδωρος A 78).
Παρά τού Lombroso, Carofalo καί Nacke
έν Γερμανία προυτάθη ή στείρωσις πρός
πρόληψιν έγκλημάτων. Τάς τελευταίας
δεκαετηρίδας έν ’Αμερική, Σουηδία, Ελ
βετία, Δανία καί Γερμανία κατεβλήθησαν
προσπάθειαι ύπέρ τής εύγονίας. Πρός παρακώλυσιν τής γονιμοποιήσεως καί άναπαραγωγής άτόμων βεβαρυμένων διά νό
σων ή έλαττωμάτων κληρονομικής μεταβιβαζομένων ώς καί τών κοινώς έπικινδύνων έγκληματιών διότι οί έπίγονοι
αύτών είναι καταδικασμένοι είς ζωήν
φυσικής καί ήθικής άθλιότητος έν τοίς
φρενοκομείοις ή ταΐς φυλακαϊς. ’Από πολ
λών δεκαετηρίδων Κράτη τινά έψήφισαν
νόμους άπαγορεύοντας τόν γάμον εις
διανοητικής καί ψυχικής νοσούντας.
Τοιαύτα είναι ή Σουηδία καί ιδία Α με
ρικανικοί τινες Πολιτείαι ή Connecticut
(1895), Kentucky (1893), Ohio (1904).
Indiana (1905), Michigan (1867). Ό Γερ
μανικός νόμος Ehegesundheitsgesetz τής
18 X 1935 έπιβάλλει τήν προσαγωγήν
πιστοποιητικού υγείας πρός σύναψιν γά
μου. Ή έλλειψις πιστοποιητικού υγείας
καθιστά τόν γάμον άκυρον. Ή δέ παρ.
4 προβλέπει αύστηράς ποι'νάς φυλακίσεως
κατά τού δολίως συνάψαντος ή άποπειραθέντος τήν σύναψιν άπηγορευμένου γάμου
Τό προγαμιαίον πιστοποιητικόν υγεί
ας υίοθετήθη καί παρ’ ήμϊν διά νόμου.

9. Είναι επιβεβλημένη σήμερον
έν όψει τών ανωτέρω ή εΰρεΐα άσκησις εύ γονία ς ;
Δύναταί τις άληθώς νά είπη άφοΰ κιν
δυνεύει τό μέλλον τής φυλής διατί νά μή
άσκήσωμεν σήμερον τήν εύγονίαν είς εύρυτάτην κλίμακα; Νά στειρώσωμεν άτέγκτως δηλαδή πάντας όσοι φαίνονται παρα
γωγοί κακής ποιότητος άνθρωπίνων προ
ϊόντων. Εύλογοφανής είναι ή παρατήρησις ότι οί υποψήφιοι πρός εύνουχισμόν
θά είναι πάμπολλοι.

Δέν δύναται δέ καί νά καθορισθή άν
ώρισμένον άτομον θά φέρη είς φώς υγιείς
άπογόνους. Άλλωστε δέν δύναταί τις νά
παρίδη ότι ό άνακαλύψας τόν νόμον τής
άφθαρσίας τής ένεργείας ό Meier ήτο μανιοκαταθληπτικός. Ό δέ Beethoven κατήγετο έξ οικογένειας κληρονομικής λίαν
βεβαρημένης. Βεβαίως ό εύνουχισμός
(Castration) καί ή στείρωσις (Sterilizatim) είναι γνωστοί άπό παλαιοτέρας έποχάς. Ήσκείτο έπί φυλάκων τών χαρεμίών καί έπί ψαλτών έκκλησιαστικών έν τή
αύλή τών Παπών.
Ό εύνουχισμός (Castration) έκτομή
τών δρχεων ή ώοθηκών είναι έγχείρησις.
ΔΓ αύτής έπιδιώκεται ή κατάργησις τής
ίκανότητος πρός συνουσίαν (potentia
coeundi) ή ίκανότης πρός άναπαραγωγήν (potentia generandi) καί ή έφεσις πρός
γενετησίους απολαύσεις (lipido sexualis).
Ή στείρωσις είναι έπέμβασις έπινοηθείσα λήγοντος τού παρελθόντος αίώνος.
Διενεργειται κατά διαφόρους μεθόδους.
Διά τομής τής άπολινώσεως τών έκφορητικών πόρων τού όρχεως (Vasektomie) ή
τών σαλπίγγων τής γυναικός (Fallectomie) άλλά καί δΓ άκτινοβολίας τών γεν
νητικών άδένων δι’ άκτίνων (Roentgen)
ή ραδίου δηλαδή άναιμάκτως.
Κατά τάς παρατηρήσεις τού Lange
τού άσφαλεστέρου τών μελετητών τού
ζητήματος τούτου 14 % τών έκτιμηθέντων μετά δεκαετίας άπό τής έκτομής διετήρουν τήν ικανότητα πρός συνουσίαν άν
καί μειωμένην. Πολλοί τών έκτιμηθέντων μετά τήν άπώλειαν τής ίκανότητος
διετήρησαν τήν έφεσιν πρός άπόλαυσιν
(Libido). Ε νίοτε ρέπουσιν είς τήν έπίδειξιν τών γεννητικών μορίων, ψαύσεως
μικρών παίδων, όμοφιλίαν. Ώ ς πρός τάς
γυναίκας διετηρήθη έπί 25 % τών περι
πτώσεων τό γενετήσιον ένστικτον, έπί
30 % έπαυσεν καί έπί 43 % έμειώθη.
Φαίνεται ότι ό εύνουχισμός είναι λίαν
έπιβλαβής έπί τών νεαρωτέρων άτόμων.
Ή διάρκεια τού βίου συντέμνεται.
Οί πνεύμονες, οί νεφροί καί ή καρδία
προσβάλλονται. Έ κ τών εύνουχισθέντων είς τήν πρεσβυτέραν ήλικίαν πολλοί
ύπέστησαν μεταβολάς ψυχικάς έκδήλους,
κρίσεις, ιλίγγων καί σπασμών. Μειοΰται
ή πρός έπαγγελματικήν έργασίαν ίκανό
της των. Καθίστανται ευερέθιστοι. Έξ
έτέρου έπειδή σκώπτονται διά τήν άναπηρίαν των, ιδία ύπό γυναικών, φέρονται
εύχερώς είς έγκλήματα βίας. Κατόπιν τών
άνωτέρω νομίζομεν άντεδείκνυται ή εύρεϊα άσκησις τής εύγονίας έν όψει τών
πραγματικών τούτων περιστατικών. Διότι
άλλωστε δέν έχει βεβαιωθή έπιστημονικώς καί ότι οί έπίγονοι άτόμων έκπεφυλισμένων θά είναι πάντοτε βεβαρημένοι κλη
ρονομικής.

10. Τό Γερμανικόν Δίκαιον
Πρό τού έπικειμένου κινδύνου έκ τών
έκπεφυλισμένων άτόμων έχώρησεν ό ν όμ ο ς τής 14.6.1933 πρός ά π ο τ ρ ο π ή ν
τής κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ή ς
νοσηρός
έ π ι γ ο ν ή ς (Cesetz zur Verhiitung des
Erbkanken Nachwushs) τροποποιηθείς
διά νεωτέρων νομοθετημάτων τής 26.6.
1945 καί 4.2.1936. Έ ν παρ. 1 τού νόμου
ορίζεται ότι «δ ι ά χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς
έ π ε μ β ά σ ε ω ς δ ύ ν α τ α ι νά καταστή
άνίκανος πρός αναπαραγω
γ ή ν όστις πάσχει έ κ τ ι ν ο ς τ ώ ν έν
τώ νόμω κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ώ ν ν ό σ ω ν
άν κατά τήν πείραν τής ιατρικής έπιστήμης είναι λίαν πιθανόν οί έπίγονοι ειύτού
νά ώσι βεβαρημένοι διά σοβαρών σωμα-

τικών ή διανοητικών κληρονομικών βλα
βών». Περί τής στειρώσεως ά π ο φ ασίζειτό ειδικόν Δ ικαστήριον
τής κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ή ς υ γ ε ί α ς (Erbgesundheitgdt-icht) συγκροτούμενον έξ
ένός δικαστοΟ καί δύο ιατρών, ό εις τού
των κρατικός ύπάλληλος.
Είναι δέ αί προβλεπόμεναι ύπό τού νό
μου αί ακόλουθοι νόσοι: Ή όλιγοφρένια.
ή σχιζοιρρένια, ή μανιοκαταθλιπτική
ψύχωσις, ή κληρονομική έπιληψία, ή
κληρονομική χορεία τού Huntington, αί
βαρεΐαι κληρονομικοί διαμαρτίαι περί
τήν σωματικήν διάπλασιν καί αί βαρειαι
μορφαί τής οίνοπνευματιάσεως.
Τό Δικαστήριον τής κληρονομικής
υγείας (παρ. 14 τού Γερμανικού νόμου)
κρίνει κατόπιν αίτήσεως γραπτής τού
πάσχοντος ,τών κρατικών ιατρών, τών
διευθυντών ιατρών, τών διευθυντών ια
τρών τών κλινικών ή άσύλων (έν οίς οί
περιθαλπόμενοι) τών διευθυντών τών φυ
λακών κατόπιν συμφώνου γνώμης τού
ιατρού τού Ιδρύματος, περί τών έν τοΐς
σωφρονιστηρίοις αύτών κρατουμένων.
'Αλλά καί πδς ιατρός κατά τήν έξάσκησιν τού έπαγγέλματός του, ύποχρεοΰται ν’ άναγγείλη τήν περίπτωσιν, ευθύς
ώς λάβει γνώσιν, εις τήν άρμοδίαν ύγειονομικήν αρχήν.
Έάν ό κληρονομικός βεβαρυμένος
είναι ύπερήλιξ καί είναι άνίκανος πρός
άναπαραγωγήν δέν ύπόκειται εις στείρωσιν.
Κατόπιν τού νόμου τούτου έν Γερμανίμ
έλειτούργησαν τό έτος 1934,205 δικαστή
ρια τής κληρονομικής ύγείας. Ύπεβλήθησαν 84.525 αιτήσεις πρός στείρωσιν,
42.903 κατ’ άνδρών καί 41. 622 κατά γυ
ναικών. Διετάχθη ιατρική έπέμβασις ώς
πρός 56.244 άτομα (28.286 άνδρας καί
27.958 γυναίκας).
Παρεκτός τούτου κατά τόν γερμανικόν
νόμον περί τών έπικινδύνων καθ’ έξιν
έγκληματιών καί τών μέτρων άσφαλείας
καί βελτιώσεως τής 24.6.1933 άσκειται καί
ό εύνουχισμός (Entmannung άπανδρισμός) πρός τή ποινή ώς μέτρόν άσφαλείας
κατά έπικινδύνων έγκληματιών κατά τών
ηθών.
Τό μέτρον τούτο δύναται νά καταγνωσθή ταυτοχρόνως μετά τής καθείρξεως.
Πρός άσκησιν τού εύνουχισμοΰ (δυνητική
διά τόν δικαστήν) άπαιτεΐται ύποτροπή
ήτοι τό τελεσθέν έγκλημα νά έπήνεγκε
τόν θάνατον καί ό καταδικασθείς κριθή
ώς έπικίνδυνος έγκληματίας κατά τών
ήθών.
Ό κατά τών ήθών δέ έγκληματίας κρίνεται έπικίνδυνος ώς έκ τού είδους τών
τελουμένων ύπ’ αυτού έγκλημάτων.

αί Πολιτεϊαι τής Washington, Califor
nia (1909), Nevanda, Iowa, New Jersey
(1911), New York (1912), Michigan (1913)
κλπ. έπιτρέποντας ή έπιβάλλοντας τήν
στείρωσιν έχουν 27 έν δλω Πολιτεϊαι
τής Β. ’Αμερικής.
Ό σκοπός δν έπιδιώκει, ό νόμος έν
ταϊς Πολιτείαις ταύταις είναι άναντίλεκτον ή ε ύ γ ο ν ί α. 'Εν έντισι Πολιτείαις ό νόμος έκρίθη αντισυνταγματικός
έν άλλαις ούδόλως έφηρμόσθη. ’Εν Νέμ
Ύ όρκη κατηργήθη τό 1930, έν δέ τή Καλιφορνίμ έγένετο ή συχνοτέρα άσκησις
αύτού. Έ πί 20.000 στειρώσεων έν ταΐς
Η.Π.Α. τό ήμισυ έγένετο έν Καλιφορνίμ.

12. Τό εγχώ ριον Δίκαιον
Οί νόμοι τής άρχαίας 'Ελλάδος οί
άποσκοπούντες είς τήν εύγονίαν τών πο
λιτών άνεπτύχθησαν άνωτέρω.
Κατά τό παρ’ ήμΐν δίκαιον ή διενέρ
γεια εύνουχισμοΰ ή στειρώσεως κολάζεται
κατά τάς κειμένας διατάξεις, ώς τραύμα
έκ προμελέτης.
Ή συναίνεσις τού υφισταμένου τήν
έγχείρησιν δέν άπαλλάσσει τόν ιατρόν
τής ποινικής ευθύνης.
Παρ’ ήμΐν έν άρθριρ 304 Π.Κ. αί παρ.
4 καί 5 όρίζουσι πότε ή άμβλωσις είναι
θεμιτή. Κατά τήν παρ. 4 αίρεται ό άδικος
χαρακτήρ τής πράξεως. Πρός τούτοις δμως πρέπει νά συντρέχουν αί κάτωθι προ
ϋποθέσεις α) ό έκτελέσας νά είναι Ιατρός
(άλλως είναι άξιόποινοςί,καί β) ό σκοπός
τής άμβλώσεως πρέπει νά είναι ή άποτροπή κινδύνου ζωής. Τό γεγονός τούτο πρέ
πει νά βεβαιοΰται καί ύπό έτέρου ιατρού.
Ή πιστοποίησις όμως καί πάλιν αϋτη
δέν δεσμεύει τά δικαστήρια. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν άπαιτεΐται ή συγκατάθεσις τής έγκύου. Ή διάταξις αϋτη έχει
ώς έρεισμα τήν κατάστασίν άνάγκης τής
μητρός.
Διά τής παρ. 5 άναγνωρίζεται τό άτιμώρητον τής πράξεως τής παρ' ιατρού
έπίσης έκτελουμένης. Είς τήν περίπτωσιν
ταύτην άπαιτεΐται συγκατάθεοις τής έγ
κύου καί ή σύλληψις νά προήλθεν έκ μιας
τών έξής έγκληματικών πράξεων. Ιο) Βι
ασμού (άρθρον 336 Π.Κ.). 2ον) Καταχρήσεως θήλεως ή παράφρονος ή άνικάνου
πρός άντίστασιν έξ οίασδήποτε αιτίας
(άρθρον 338 Π.Κ.). 3ον) Άποπλανήσεως
κόρης ανηλίκου νεωτέρας τών 16 έτών
(άρθρον 339 Π.Κ.) ή 4ον) Αίμομειξίας
(άρθρον 345 Π.Κ.). Ή άμβλωσις αϋτη
έχει ώς έρεισμα λήξεως λόγους ήθικής.
Ζήτημα γεννάται μόνον έπί ποιου στοι
χείου θά βασισθή ό ιατρός. Τό άσφαλέστερον είναι ή δικαστική άπόφασις.

II. Τό ’Αμερικανικόν Δίκαιον

13. Αί νέαι τάσεις της
Επιστήμης

'Εκτός τών άπαγορευτικών περί γάμου
νόμων, εϊσήχθη καί ή αναγκαστική στείρωσις είς τό ’Αμερικανικόν Δίκαιον.
Πρώτος ήτο ό νόμος τής ’Ινδιάνας Πο
λιτείας τών Ηνωμένων Πολιετιών τής Β.
'Αμερικής τής 9.3.1907. Κατ’ αύτόν παν
ίδρυμα έν ώ κρατούνται άβελτίωτοι έγκληματίαι, βιασταί ή βλακικά άτομα οφεί
λει νά προσλάβη δύο χειρουργούς έπί πλέ
ον οΐτινες μετά τού ιατρού τού Ιδρύματος
θά έξετάσουν τήν σωματικήν καί ψυχι
κήν κατάστασίν των. Ά ν παρά τών πραγματογνωμώνων τούτων καί τού διοικητι
κού συμβουλίου τού Ιδρύματος κριθή
άσύμφορος ή άναπαραγωγή καί δέν υπάρ
χει περίπτωσις βελτιώσεως, ό χειρουρ
γός θά προβή είς τήν στείρωσιν αύτοΰ.
Νόμους τοιούτους έψήφισαν κατόπιν

Θόρυβος έπ’ έσχάτων γίνεται έν ταϊς
Σκανδιναυϊκαΐς χώραις. Οί καθηγηταί
East Ν. καί Dupont Α. άνεκοίνωσαν δτι
έπέτυχον έπί πολλαπλών (600) περιπτώ
σεων τήν έκ τών χρωματοσωμάτων τού
έμβρύου διάγνωσίν του.
"Ητοι έάν τό γεννηθησόμενον θά ή
άρτιμελές ή καχεκτικόν ή νοσούν, σωματικώς καί ψυχικώς καί πάσχων έκ νο
σημάτων ώς ή όλιγοφρένια, ή υδροκεφα
λία, ή μικρόνοια, ό μογγολισμός. Τά
χρωμοσώματα, σημειωτέον αποτελούν
μίαν τών προσφάτων άνακαλύψεων τής
ιατρικής ’Επιστήμης. Ή έρευνα καί ή με
λέτη των λαμβάνει διαστάσεις. Τά χρωμο
σώματα άπαντοΰν είς τόν κ ύ τ τ α ρ ο λ ο γ ι κ ό ν π υ ρ ή ν α . ’Ανέρχονται είς
46 κατά κ ύ τ τ α ρ ο ν. Κατατάσσονται είς

23 ζ ε ύ γ η . Τ ό 23ο ν ζεύγος θεωρείται δτι
προσδιορίζει τό φύλον τού ατόμου.
Πρόσφατοι έρευναι κατέδειξαν τό μέγα
ποσόν τών διανοητικώς καθυστερημένων.
"Ηδη μετά μεγίστης πιθανότητος άποδίδεται είς συγκεκριμένην τοιαύτην τινά
ανωμαλίαν ό μογγολισμός. Έπιτυγχανομένου τούτου δέν έχομεν πλέον χρείαν,
τής στειρώσεως καί τού εύνουχισμοΰ έξ
ών έστιν δτε κίνδυνοι δυνατόν νά προέλθωσιν. Έκβλαστάνει ή έπιτρεπομένη άμβλωσις καί τίθενται αί μέθοδοι αύται είς
τό περιθώριον.

14. Θετέον Δίκαιον
Είναι άναντίλεκτον δτι έάν καί έφ'
δσον είναι άσφαλής ή διάγνωσις δτι τό
συνειλημμένον έμβρυον είναι κληρονομικώς βεβαρυμένον ύφ' ένός τών ρηθέντων νοσημάτων καί παθήσεων, δτι συμφέρουσα λύσις είναι ή άποβολή τούτου
τάχιον τής μητρικής κοιλίας δΓ άμβλώ
σεως. "Αρα άντεδείκνυται ή στείρωσις καί
ό ευνουχισμός διότι παρεκτός τού δτι ή
έπέμβασις έγκυμονεΐ κινδύνους καθόσον
άφορά τήν ζωήν τών ύφισταμένων, δέν
πιθανολογείται καί πάντοτε δτι τό γεννη
θησόμενον θά είναι κληρονομικώς βεβα
ρυμένον.
Έάν βεβαίως κατισχύη ή άνακάλυψις
αϋτη, δηλαδή θά διαγιγνώσκεται έκ τών
χρωμοσωμάτων τού έμβρύου ή άρτιότης
του ή μή, εύκταϊον είναι δτι πρέπει νά
κατισχύση καί παρ’ ήμΐν ή έπιτρεπομένη
άμβλωσις καί διά τήν περίπτωσιν ταύτην
καί νά προστεθή διάταξις έν άρθρω 304
Π.Κ. § 6 έχουσα οΰτω: «άτιμώρητος πα
ραμένει έπίσης ή άμβλωσις ή παρ’ ιατρού
τή συγκαταθέσει τής έγκύου έφόσον διαπιστωθή έκ τών χρωμοσωμάτων δτι τό
συνειλλημένον τυγχάνει νοσούν ώς πά
σχων έκ ψυχικών νοσημάτων (μικρονοίας, μογγολισμού).
’Ο εύνουχισμός άλλωστε μόνον, ώς
πρός τινας έγκληματίας κατά τών ήθών
δύναται ν' άποβή χρήσιμος (β ι α σ τ ά ς
ά ν η λ ί κ ω ν). Ούτοι φέρονται είς τά
έγκλήματα ταύτα ένεκα τής ύπερεντάσεως τής ορμής.
Λόγω τής έπικινδυνότητός των ό
εύνουχισμός ώς άδάπανον μέτρον θά έπιτρέψη τήν μετά τήν ποινήν άπόλυσίν του
άνευ κινδύνου νέας υποτροπής.
'Ομοίως νεάνις όλιγοφρενής έπανειλημμένως κυοφορούσα έκτός γάμου παιδοκτονεΐ καθ’ υποτροπήν. ’Απαλλάσσε
ται τής ποινής ώς άκαταλόγιστος ή τιμω
ρείται διά μικράς ποινής λόγοι τού ήλαττωμένου καταλογισμού. 'Υπάρχει δμως
κίνδυνος καί νέων έξωγάμων κυήσεων καί
παιδοκτονιών. Διό τής στειρώσεως άποφεύγονται τά πάντα.
Τό προβαλλόμενον έπιχείρημα τών
άντιφρονούντων είναι δτι ό ευνουχισμός
είναι μέτρον καί ποινή β ά ρ β α ρ ο ς καί
τ υ ρ α ν ν ι κ ή άσκηθεΐσα μόνον κατά τόν
μεσαίωνα. Τούτο δμως δέν φαίνεται όρθόν. Τότε ήτο άσκοπος. Σήμερον άσκειται
πρός κοινωνικήν ώφέλειαν καί είναι ανώ
δυνος (στείρωσις).
Πάντα ταύτα βέβαια έκ πρώτης δψεως
φαίνονται εύκολα καί όρθά. ’Εκείνον
δμως δπερ θά παρατηρηθή είναι δτι θά
χρειασθοΰν ειδήμονες ιατροί διά τήν διάγνωσιν. Ή δέ άποβολή τού έμβρύου έκ
τού μητρικού κόλπου δέον νά διατάσσηται κατόπιν δικαστικής άποφάσεως τή
άκροάσει δύο ειδημόνων ιατρών τού δη
μοσίου. Οϋτω μόνον νομίζομεν θά άποφεύγωνται ικανά λάθη καί άτυχεΐς άμβλώσεις.
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ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΑΗΑΗΤΗΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τό οινόπνευμα είσαγόμενον εις τον
οργανισμόν διαποτίζει όλόκληρον τό
νευρικόν σύστημα. Τά άνώτερα κέν
τρα, ώς πλέον λεπτεπίλεπτα καί ευ
αίσθητα υποκύπτουν έκ των πρώτων,
τά ενδιάμεσα, αί αίσθητικαί καί κι
νητικοί λειτουργίαι, καθ’ δ καλύτε
ρον όργανωμέναι άντέχουν περισ
σότερο.

4Ι2

Π ΑΓΚΟ ΣΜ ΙΟΣ Οργανισμός 'Υ 
γείας έδω σε τό 1951 τόν έξης
ορισμόν τοϋ άλκοολισ μοϋ: « Α λ 
κοολικοί είνα ι έκεϊνοι οΙ κα θ' υπερβολήν
πόται των όποιων ή έξάρτησις άπό τό
οινόπνευμα έφθασεν εις τοιοΰτον β α 
θμόν, ώ στε να παρουσιάζουν έμφανή
διανοητικήν διαταραχήν ή προσβολήν
τής σω ματικής καί ψυχικής των υγείας,
των σχέσεων των μ ε άλλα πρόσωπα καί
τής κανονικής λειτουργίας των ώς κ ο ι
νωνικών καί οικονομικώ ν παραγόντων.
Κατά συνέπειαν τά άτομα αυτά έχουν
άνάγκη θεραπείας».
Ο Duchene (19 50 ) έπρότεινε τόν
έξής όρισμόν: « Ό άλκοολισμός είνα ι κατ'
ουσίαν ή διαταραχή έκείνη τής συμπε
ριφοράς. ή όποια έπισημαίνεται διά τής
λήψεως βλαπτικών ποσοτήτω ν άλκοολούχων ποτών καί τής όποιας διαταραχής
τό ουσιώδες παθολογικόν χαρακτήρισμα
σ υ νίσ τα τα ι είς τό ό, τι είνα ι άνεπανόρθωτη
ή τουλάχιστον δυσχερώς έπανορθώσιμη.
μ έ λογικά έπιχειρήματα πού έπηρεάζουν
γενικά τούς τρόπους συμπεριφοράς τών
άνθρώπων: Βλάβη ή έπαπειλουμένη
βλάβη τής υγείας, έπιπτώσεις δυσμενείς
είς τόν οικονομικόν, τόν οικογενειακόν,
τόν έπαγγελματικό τομέα κ.ά ».
Π ερισσότερον έπιγραμματικώς ό Bou
quet (1951) άποφαίνεται ά τι «ύπάρχει
άλκοολισμός όταν ένα άτομον έχασε κ α τ’
ουσίαν τήν ελευθερία ν' άποφεύγη τό
οίνόπνευμαιι, ϋπονοών νά πίνη ή νά μή
πίνη κατά βούλησιν Π ροσθέτομεν « Ο 
ταν τό άτομον πίνη κα ίτοι γνωρίζει άτι
δέν πρέπει νά πίνη» Επιβάλλεται ευθύς
έξ άρχής νά γίνη κατανοητόν o n ό χρό
νιος άλκοολισμός είνα ι άρρώ στεια όπως
ή ουραιμία λ.χ. καί μόνον ώς τοιαύτη θά
κα τασ τή δυνατόν ν ’άντιμετω πισθή σωστά
καί άποτελεσματικά Η παλαιό άντίληψις
ά τι είναι έλάττωμα, πού συνεπάγεται τήν
έννοιαν τής άστυνομεύσεω ς καί τής φ υ 
λακής ώς έπανορθωτικού μέσ ου πρέπει
νά παραχωρήση τήν θέσιν της είς τήν
άπαίτησιν υγειονομικής μερίμνης καί
νοσοκομειακής περιθάλψεως
Ό όρος άλκοολισμός έπλόσθη τό
1849 άπό τόν Σουηδό ιατρό Magnus
Huss (18 07 -189 0), είς έποχήν κατά τήν
όποιαν ή κατάχρησις οινοπνευματωδών
ποτών ήτο λίαν σημαντική είς τήν χώραν
αυτήν. A lko o l ή A lko h o l είνα ι λ έξις άραβική, σύνθετος έκ τοϋ άρθρου at = τό,
καί τής λέξεως ko o l ή koxt = άψηλάφητη,
λεπτεπίλεπτη σκόνη, τό άνυδρο ο ινό 
πνευμα, οίνου πνεύμα, πού παράγεται
κατόπιν ζυμώσεως τής σακχάρεως. τού
γλαύκους ή τών σακχαρωδών ουσιών
Είναι δέ ή ζύμωσις μετατροπ ή όργανικών
προϊόντων ύπό τήν έπήρειαν ένζυμων ή
φυραμάτων, τά όποια άπεκκρίνονται είς
έλαχίστας ποσότητας ή άκριβέστερον
περιέχονται μέσ α είς Γυρισμένους μικροσκοπικούς οργανισμούς, τούς σχιζομύκητας(σακχαρομύκητας) Τό σπουδαιότερον
έκ τών φ υραμάτω ν αύτών λέγεται καρβοξυλάση. Ο ί Α ιγύπ τιοι στερούμενοι άμπέλων «κατεσκεύαζον πόμα, λειπόμενον
ού πολύ τής περί τόν οίνον ευωδίας, ο
καλούσι ζύθον», κατά τόν Δ ιοσ κορίδην
(Ια τρ ό ν καί Φαρμακολόγον ζήσαντα
έπί Νέρωνος καί Β εσπ ασιανοΰ).
Η τεχνική ονομασία τοϋ οίνοπνεύμα
τος είνα ι αιθυλική άλκοόλη, ή αίθανόλη.
Α π ’ αυτήν έσχηματίσθη ό όρος αίθυλισμός (ethylisme) τόν όποιον ένθυμούμαι

Ο

άπό τά φ οιτητικά μου χρόνια στή Γ α λ
λία ό τι μετεχειρίζοντο ο ϊ διδάσκαλοί μου
παρά τήν κλίνην τού άσθενούς διά νά
άποφύγουν τόν χαρακτηρισμόν του ώς
άλκοολικοϋ.
Τό άλκοόλ είνα ι κοινόν σ υ στατικόν
όλων τών οίνοπνευματούχων ποτώ ν:
4% εις τήν μπάρα, 12% εις τά επι
τραπέζια κρασιά. 20% εις τά γλυκά κρ α 
σιά, 22,5% εις τά διάφορα liquers (ήδύποτα), 40 -5 0 % εις τά άπεσταγμένα ο ινο 
πνευματώδη, όπως είνα ι τό ούίσκυ, τό
κονιάκ. ή βότκα, τό τζίν κλπ.
Δ ιακρίνουν συνήθως πέντε φάσεις
κατά τήν όξεϊαν δηλητηρίασιν δΓ οινο
πνεύματος, ή όποια είνα ι αυτή αύτη ή
μέθη, μ έ τάς άντιστοίχους ποσότητας
άλκοόλ εις τό αίμα (εις 1000 γραμμάρια).
1) Ψυχική διέγερσις: 2-3,5% .
2) έκδηλος μέθη μ έ τρίκλισμα τών
ποδιών καί κατάπτω σιν: 3,5-5% .
3 ) Κωματώδης κατάσ τασ ις μ ε τ' άναισθησίας: 5-6% .
4) Θάνατος: 8-10% .

Τό οινόπνευμα διαποτίζει
ολόκληρον τό νευρικόν σύστημα
0 ’Αγγλος Νευρολόγος Huglings
Jackson γράφει: «τό οινόπνευμα είσαγόμενον εις τόν όργανισμόν διαποτίζει
ολόκληρον τό νευρικόν σύστημα. Τά
άνώτερα κέντρα, ώς πλέον λεπτεπίλεπτα
καί ευαίσθητα υποκύπτουν έκ τών πρώ

των, τά ένδιάμεσα, αί α ισ θ η τικο ί καί κ ι
νητικοί λειτουργία /, κα θ’ δ καλύτερον ο ρ 
γανωμένα άντέχουν περισσότερον. 'Εάν
τώρα τά κατώ τερα τά πλέον πρωτογενή
σταθερά κέντρα τής άναπνοής κ α ί τής κ υ 
κλοφορίας, είχον τήν ιδ ία ν ώς τά άνώ 
τερα, τά μεταγενεστέρω ς κτηθέντα, άπολειπομένην άντοχήν, ό θάνατος έκ μ έ 
θης θά ήτο σύνηθες φαινόμενον». Τά
παιδιά είνα ι πλέον ευπρόσβλητα, ή θ α 
νατηφόρος δόσις είναι, τηρουμένω ν τών
άναλογιών ώς πρός τό βάρος,κατά τό ήμισυ μ ικροτέρα έν σχέσει πρός τόν ένήλικα
’Εδώ είνα ι χρήσιμον νά έπισημανθή ή
όλεθρία συνήθεια μερικώ ν μητέρω ν ή
νταντάδων νά πίνουν μπάρα πρός μεγαλυτέραν έκκρισιν καί παροχήν εις τό θηλόζον βρέφος γάλακτος, εις τό όποιον
έννοείται, διοχετεύεται τοιουτοτρόπω ς
άρκετή ποσότης οινοπνεύματος διά τού
μαστού.
Ό ’Α ρισ τοτέλης εις τήν «περί ύπνου
κα ί έγρηγόρσεως» περίπυστον πραγμα
τείαν του γράφει : «Τοίς παιδίοις ου συμφ έρουσ'ν ο ί οίνοι, ουδέ ταίς τίτθαιςιι
(τίτθη. είνα ι ή θηλή τού μαστού, αυτός
οΰτος ό μαστός, κα ί ή τροφός, ή παρα
μάνα, όπως εις τό προκείμενον χω ρίον).
’Ακόμη πλέον καταστρεπτική διά τήν
υγείαν τού νηπίου είνα ι ή συνήθεια νά
τού δίνουν «κρασί γιά δυναμω τικόιι!
Επί ένός δισεκατομμυρίου άνθρώπων
άνά τήν ύφ ήλιον ο ί όποιοι είνα ι καταναλω τα ί εάφραντικώ ν καί ναρκωτικών.

Εις τήν απέναντι σελίδα : Τό γεύμα τών
χωρικών (Λοιπ λέ Ναίν 1593 - 1648).
Επάνω: Ό βασιλιάς πίνει. Λ'ταβίντ
Τένηρς τού ΝεωτέρΟν 1610-1690). "Εκ
τής ιιΛΌΜΙΙΣιι.

τοξικών οάσιών γενικώς, άναλογούν συμφώνως πρός τά ς σ τα τισ τικό ς διαπ ιστώ 
σεις τού
Escoffier Lambiotte. 30
έκατομμάρια άλκοολικοί. Ό άριθμός α υ 
τός παρουσιάζει κα τά τούς τελευταίους
χρόνους τάσιν πρός αϋξησιν, ένώ παρατηρ είτα ι μείω σις τής ήλικίας, δηλαδή όλο
καί νεώτεροι ρέπουν πρός λήψιν ο ιν ο 
πνευματωδών ποτών, είνα ι δέ γνωστή ή
πνευματική τρω τότης τών νέων ή όποια
τούς προδιαθέτει εις ψυχικός διαταραχάς
Λαμβάνομεν διά τού στόμα τος τό
οινόπνευμα άπορροφδται άπό τόν σ τό 
μαχον κα ί μ ά λισ τα κ α τ' έξαίρεσιν. διότι
τό δργανον τούτο σ τερ είτα ι σχεδόν άπορροφ ητικής ίκανότητος, έν συνεχεία άπό
τό λεπτόν έντερον, όπόθεν διοχετεύεται
καί διαποτίζει ολόκληρον τόν όργανισμόν.
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κλησίες τής Σάρτρ καί τής Ά μ ιέ ν κα ί ο ί
μικρογραφίες τών ψαλτηρίω ν τοϋ Ούεστμίνστερ».
Τά γνωρίζουν άραγε όλα αυτά ο ί ξενόπληκτοι συμπατριώ τες μας πού ο ύ τε
τό μεγαλείο τής βυζαντινής μουσ ικής
ούτε τήν άπαράμιλλη α ισ θητική τής β υ 
ζαντινής τέχνης μπορούν νά κατανοήσουν
κι έξακολουθοϋν νά άντιγράφ ουν τούς
φράγκους, αυτούς δηλαδή τούς όποιους
ο ί Β υζα ντινοί μας πρόγονοι δίδαξαν, μ ε
άποτέλεσμα τήν άπομάκρυνση άπό τό
όρθόδοξο δόγμα μας;
Καί ώς πρός τή βυζαντινή τέχνη, είνα ι
άλήθεια Οτι ή άξια της έχει άναγνω ρισθή
σέ διεθνές έπ>πεόο Τό ίδ ιο δυστυχώς δέν
μπορούμε νά πούμε κα ί γιά τή βυζαντινή
λογοτεχνία, παρά τά γεγονός Οτι μ έ τό
μνημειώ δες έργο τού Καρόλου Κρουμπάχερ « Ισ το ρ ία τής Βυζαντινής Λ ο γο 
τεχνίας», τοποθετήθηκε σω στά κα ί άκριβοδίκαια. "Ενας έπιπόλαιος κριτής θά τό
άπέδιόε αύτό σέ μ ειο νεξία τής β υ ζα ντι
νής λογοτεχνίας άπέναντι στή βυζαντινή
τέχνη. Τά πράγματα. Ομως, δέν είνα ι κ α 
θόλου έτσι. Ό λόγος Οπου ή βυζαντινή
λογοτεχνία δέν διαδόθηκε εύρύτερα είνα ι
τό γλω σσικό της ένδυμα, ένώ ή τέχνη
χωρίς τόν περιορισμό αύτό μ ιλ ά ει άμέσως σέ όποιονδήποτε ξένο. Μ ελετώ ντας
κανείς τά προϊόντα τού βυζαντινού πνεύ
ματος. διαπιστώ νει Οτι έκτός άπό τήν
ύμνογραφία καί τήν ποίηση έδωσε Ισ το 
ριογραφία, έπιστολογραφία. φ ιλολογία
καί βέβαια θεολογία καί σέ μικρότερη
κλίμακα φ ιλοσ οφ ία καί θέατρο.
Κι άν άκόμη δέν ίσχυρισθούμε ό τι τό
Βυζάντιο έδωσε άριστουργήματα στήν
παγκόσμια λογοτεχνία, δέν έχομε δικαίω 
μ α νά περιορ/ζωμε τήν προσφορά του
στή διάσωση τής κλασσικής φιλολογίας
καί μόνο. Γ ια τί ο ί Β υζαντινοί δημιούρ
γησαν σημαντικώ τατη ποίηση, πού παρά
τό θρησκευτικό της περίβλημα καί τήν
αυστηρή της προσήλωση στό δόγμα είνα ι
πλουσιω τάτη σέ λυρισμό, σέ ύποβλητικότητα, φ ιλοσοφ ικό στοχασμό κα ί γλω σ
σικό ύλικό. "Α ν στά στοιχεία αύτό προσθέσωμε τις άρχαιοελληνικές καταβολές,
τό τραγικό μεγα λείο καί τό ψυχικό κά λ
λος, θά έχωμε μ ιά χαρακτηριστική εικόνα
τής ποίησης αυτής. Ό Ρωμανός ό μελω δός, ό Ιω ά ννης Δαμασκηνός, ό Κοσμάς
τοϋ Μ αίουμά, ό Ιω σ ή φ ό ύμνογράφος. ό
Ά νδρ έα ς Κρήτης, ό Π αύλος Σιλεντιάριος,
ό Μ ιχαήλ 'Ιταλικός καί άλλοι άκόμη είνα ι
ποιητές μ έ όλη τή β αρύτητα τής λέξεως.
Καί βέβαια ο ί άνώ νυμοι ύμνογράφοι πού
μ έ τή θεία έμπνευση χάρισαν στή βυζαν
τινή ποίηση ύψηλόπνοους στίχους.
Στόν Καθηγητή Κάρολο Μ ητσ άκη όφείλομε μ ιά εύστοχη παρατήρηση, μ έ
τήν όποια έπ'σημσίνετσι τό τρίπτμχο τής
μεγάλης καλλιτεχνικής προσφοράς τοϋ
Β υζαντίου:
« Ά π ο τελ εί κοινοτοπία, γράφει, ν ’
άναφέρω ό τι ο ί βυζαντινές σπουδές γνω 
ρίζουν σήμερα έξαιρετική άνθιση σέ παγ
κόσμια κλίμακα. Α ύ τή ή κοινοτοπία όμως
μο ϋ έπιτρέπει νά προσθέσω ά τι μ έσ α σ ’
αύτό τό εύρύτερο πλαίσιο τής άκμής τών
σπουδών γύρω άπό τό Β υζάντιο, όπως
άλλω στε θά τό περ/μενε κανείς, παρατηρ ε ίτα ι τά τελευτα ία χρόνια ζωηρό τό ένδιαφέρον καί γιά τήν ύμνογραφία, τό πιό
γνήσιο καί τό πιό σπουδαίο δημιούργημα
τής βυζαντινής λογοτεχνίας. 'Εάν μ ά λ ι
σ τα ήθελε κανείς νά συνοψίση τήν «προ
σωπική» προσφορά τοϋ Β υζα ντίου στόν
παγκόσμιο πολιτισμό, θά ξεχώριζε τρεις
κυρίως έκφράσεις τοϋ βυζαντινού πνεύ
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ματος. πού δέν είνα ι άπλή σύμπτωση ό τι
όλες τους σχετίζονται άμεσα μ έ τή θρη
σκευτική ζωή: τις έκκλησίες. τις αγιογρα
φίες πού κοσμούν τούς τοίχους τών έκκλησιώ ν καί τούς ύμνους πού ψ άλλονται
μ έσ α σ τήν κα τανυκτική ά τμόσ φ αψ α τών
έκκλησιώ ν αυτών».

4. Οί επιβιώσεις τοϋ
βυζαντινού πολιτισμού
Ό βυζαντινός πολιτισμός έπιβιώνει
στις μέρες μας όχι μόνο στά μνη μ εία πού
διασώζουν τήν τέχνη του. 'Ο χι μ όνο στά
έκθέματα τού Βυζαντινού μο υσ είου ,σ τή
συλλογή εικόνων τής Κύπρου, ατούς β υ 
ζαντινούς ναούς πού ύπάρχουν σ ' όλόκληρη τήν 'Ελλάδα, στις τοιχογραφίες
τόσω ν ναών στήν Κωνσταντινούπολη,
σ τά Βαλκάνια, στή Ρωσία κα ί στήν 'Α ν α 
τολή. 'Επιβιώνει σέ ζωντανές έκδηλώσεις
τής σημερινής ζωής, πού δείχνουν τή
δυναμικότητα κα ί τό σφ ρίγος του. Δ έν
είνα ι μόνο ό Μ υστράς, ή βυζαντινή πο
λ ιτε ία τής Καστοριάς, ή βυζαντινή Θ εσ
σαλονίκη, ο ί παλαιοχριστιανικές β α σ ιλ ι
κές, τά μ ο νασ τήρια τής Θεσσαλίας, τής
'Ηπείρου, τοϋ Μ όριά καί τής Κρήτης.
Είναι: α) Τό τυπικό κα ί ή λειτο υρ γία τής
Μ ιάς 'Αγίας Ά π οσ τολικής καί Καθολικής
'Εκκλησίας μας, που έμεινε πιστή κα ί σ υ 
νεχίζει ίδ ια κι άπαράλλσκτη τή βυζαντινή
παράδοση, β ) Είναι ή έκκλησιασ τίκή μας
τέχνη, πού χάρη ατούς άγώνες τοϋ μ ε 
γάλου καλλιτέχνη, δασκάλου κα ί άγωνισ τή τής 'Ορθοδοξίας Φώτη Κόντογλου.
ξαναγύρισε στή γνήσια μετα βυζα ντινή
μα ς παράδοση, γ) Είναι ή β υζαντινή μ ο υ 
σική, ή μονοφ ω νική κα ί άφθαστη, πού
ψέλνεται καί σήμερα στις έκκλησίες μας,
όπως τό τε στις μεγάλες έκκλησίες τής
Ά γ ια Σόφιάς' καί τών Ά γ ιω ν Α π ο σ τό 
λων. στήν ένδοξη Βασιλεύουσα. 6) Ε ί
ναι τά ελληνορθόδοξα πατριαρχεία στά
Ιεροσόλυμα , τήν Α ντιό χ εια , τήν Α λ ε 
ξάνδρεια. πού μ α ζί μ έ τό τραγικό καί τα 
πεινό Φανάρι κρατούν τις παραδόσεις

τής β υζαντινής Ε κκλησ ίας ε) Καί πάνω
άπ’ όλα ό όρθόόοξος μοναχισμός, στό
Ά γ ιο ν Ό ρος, στά Μ ετέω ρα, στή μο νή
Σινά. πού έφ αρμόζει μ έ ζήλο κα ί εϋλάβεια
τό πσνάρχαιο τυπικό τών βυζαντινώ ν
αιώνων. Ιδ ια ίτε ρ α ή άθω νική πολιτεία,
ή μεγαλύτερη σέ έκταση άπό όλες τις ά λ
λες, ά νθίσ τατα ι μ έ θαυμαστή συνέπεια σέ
ό.τιδήπ οτε είν α ι δυνατό κα ί κα τά μ ία κ ε 
ραία νά άλλοιώ ση τόν βυζαντινό της χ α 
ρακτήρα. ’Ε κεί περισσότερο άπό παν
τού τό Β υζάντιο ζεί, ή καρδιά του δέν
έπαψε ούτε γιά μ ιά σ τιγμή νά χτυπά, μ ν η 
μο νεύοντα ι άκόμη ο ί π ισ το ί β ασ ιλείς
τών Ρωμαίων. Ό χ ι μόνο στούς ναούς, άλλά καί στό φ αγητό, στόν τρόπο ζωής.στις
συνήθειες, τό άγιασμένο βουνό έχει ρ ίξει
άγκυρα καί μ έ ν ε ι άμετακίνητο στό Β υζάν
τιο. Ό ήσυχασμός του συνεχίζεται κι
αύτός στις μέρες μας στόν Ά θ ω καί ή
’Ο ρθοδοξία θριαμβεύει έκεϊ. Τό «περιβόλι
τής Παναγίας» ύπάρχει πάντα σ έ μ ιά
αιώ νια άνοιξη τών ψυχών.
Μ έσα στήν κατάνυξη πού δ η μιο υρ 
γούν ο ί άκολουθίες σ τά βυζαντινά κα θ ο 
λικά τού Ό ρ ο υ ς μ έ ατά έξαπτέρυγα».
«τ’ άσήμια τών σκευών, τά κηροπήγια»,
«τά φώτα, τές εικόνες, τόν άμβωνα», «μέ
τών θυμιαμάτω ν τές ευωδίες, μ έ τές λ ε ι
τουργικές φωνές κ α ί συμφωνίες, τές μ ε 
γαλοπρεπείς τών ιερέω ν παρουσίες, καί
κάθε των κινήσεω ς τόν σοβαρό ρυθμό,
λαμπρότατοι μές α τώ ν άμφιω ν τόν σ το 
λισμό», ό νοΰς σου πηγαίνει «σέ τιμές
μεγάλες τής φ υλής μας. στόν ένδοξό μας
Βυζαντινισμό», όπως λέγει μ έ τήν άνεπανάληπτη τέχνη του ό Καβάφης. Σ φ α 
λίζεις τά μ ά τια κα ί ταξιδεύοντας μ έ τής
φ αντασίας τά φ τερά φθάνεις πολλά χ ρ ό 
νια πίσω. Απ ομονω μένος στό Ά γ ιώ ν υ μ ο ν Ό ρ ο ς νομίζεις πώς ζεϊς πραγματικά
σέ μ ιά μεσαιω νική π ο λιτεία τού κραταιοΰ
Βυζαντίου, πώς είσ α ι κα ί σύ κάτοικος
τού θαυμάσιου α ύτοΰ χώ ρου κα ί πώς σέ
λίγο, όταν τελειώ ση ή λειτουργία, θά φ υ 
γής μ έ τό μικρό πλοιάριο, τ ι λέω ; μ έ τόν
βυζαντινό δρόμωνα γιά τήν Β α σ ιλίδα τώ ν

Ή άπορρόφησις τού οινοπνεύματος
άπό τόν οργανισμόν εις τόν όποιον εισ έρ
χεται αύτούσιον άρχιζε < μετά 10' άπό τής
λήψεως. Εντός μιας ώρας περίπου ή περιεκτικότης ώς πρός τό οινόπνευμα φ θά 
νει εις τό μέγισ τόν καί διατηρείται έπί 4 -5
ώρας, έλαττουμένη βαθμιαίως. Τό οινό
πνευμα άποβάλλεται άπό τόν όργανισμόν
εις διάστημα 24 ωρών καί έκ του γεγο
νότος τούτου ή κατά τό διάσ τημα αυτό
τυχόν είσαγομένη νέα ποσότης π ροστί
θεται εις τήν μή είσ έτι άπεκκριθεϊσαν καί
δρά συσσωρευτικώς, όπως τούτο σ υ μ 
βαίνει έπί χρονίου άλκοολισμού.
Εκ τής μελέτης πειραματικών έρευ
νών. γνωρίζομεν ό τι τό διά τών οινοπνευ
ματω δώ ν ποτών είσαγόμενον εις τό σ ώ 
μα
καθαρόν
οινόπνευμα
ά π ο β ά λ λ ε τ α ι φυσιολογικώ ς έκ τού
οργανισμού μ έ μίαν ταχύτητα έξ (6) πε
ρίπου γραμμαρίων καθ' ώραν (Bogen)
Κατά μέσ ον όρον ένα άτομον βάρους
70 kg περίπου διά νά φθάση εις τό πρώ
τον στάδιον ή τήν έλαφράν μέθην καί νό
έχη περιεκτικότητα εις τό αίμα, 0 ,5 "„
πρέπει πρό μιας ώρας νά έχη καταναλώ 
σει 800 γ ρ α μ μ ά ρ ι α μ π ύ ρ α ς ή
400 γ ρ α μ μ ά ρ ι α ο ϊ ν ο υ, τό όποιον
Ισοόυνα μεϊ μ έ 40 γ ρ α μ μ ά ρ ι α πε
ρίπου καθαρού οινοπνεύματος
Εις τόν υπολογισμόν αύτόν πρέπει
νά έχωμεν ύπ' όψιν ό τι παίζει σημαντικόν
ρόλον κα ί ό τρόπος λήψεως τού ποτού,
δηλ έάν τό άτομον έχει λάβει τροφήν ή
όχι Επί λήψεως τού ποτού μετά τροφής
ή άνευρισκομένη άλκοολαιμίο, είναι κ α 
τά 1)4 μικροτέρα παρά έπί κενού σ το 
μάχου
Τό ήπαρ δέχεται τήν πρώτην έπ'θεσιν,
δ ι' αύτό έπί χρονιάς χρήσεως ύφ ίστα ται
ίστολογικάς άλλοιώσεις πού καταλήγουν
εις τήν άνεπανόρθωτον καί θανατηφόρον
κίρρω σιν αύτού, τό δέ νευρικόν σύστημα
παρουσιάζει τάς πλέον σοβαρός καί δι
αύτήν τήν ζωήν άκόμη βλάβας Θά πρέ
πει νά τονισθή ιδιαιτέρω ς ή έπενέργεια
έπί τής όράσεως μ έ συνέπειαν τήν πτώσιν
τής όπτικής όξύτητος, τήν δυσχέρειαν
όιακρίσεως τών χρω μάτω ν μεταξύ τών
όποιων τού έρυθρού καί τού πρασίνου
— αύτών τούτω ν τών φω τεινώ ν σ η μά 
των τής τροχαίας — τήν αδυναμίαν έκτιμήσεως τών άποστάσεων έπακριβώς,
καθώς καί τήν διπλοπίαν ήτις είναι έξ
ίσ ου έπικίνόυνος πρός τήν δυσχρω μα
τοψίαν Τά δυσάρεστα αύτά φαινόμενα
είνα ι δυνατόν νά συμβούν ύπό τήν έπίδρασιν ποσότητος οινοπνεύματος χωρίς
τό άτομον νά έχη περιπέσει εις μέθην.
Συνέπεια πάντως είνα ι ό τι κα θίσ τατα ι
όλιγώ τερον ικανόν νά διενεργή λεπτός
κινήσεις κατά τήν όδήγησιν, δ ιό τι α ί πλη
ροφ ορίαι πού τού παρέχει τό κ α τ’ έξοχήν
χρήσιμον πρός έκτέλεσιν ταύτης α ισ θ η
τήριον τής όράσεως, είνα ι έσφαλμέναι.
Π ροτού προχωρήσω εις τάς άλλας
βλαπτικός έπιδράσεις σπεύδω νά τονίσω
ότι θά πρέπει νά έπιστηθή ή προσοχή τών
άρμοδίων εις τήν άνάγκην ταχείας έφαρμογής έν τή πράξει καί γενικεύσεω ς τής
μεθόδου άνακαλύψεως παντός όδηγοΰ
τελούντος ύπό τήν έπήρειαν οινοπνεύμα
τος διά τού άπλού καί πρακτ·κοΰ alcotest, τό όποιον άνιχνεύει τό οινόπνευμα
εις τόν άέρα τής έκπνοής τού αύτοκινητιστού. όστις ένεπλάκη εις άτύχημα ή οδη
γ εί κακώς. Εις περίπτωσιν θετικής άντιδράσεως έπιβάλλεται έν συνεχείς/ ό προσ
διορισμός τής ποσότητος τού οινοπνεύ
ματος εις τό αίμα πρός καταλογισμόν τού
Βαθμού τής εύθύνης τού προκαλέσαντος
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άτύχημα οδηγού. Τοιουτοτρόπως θά τού
γίνη έσώψυχον καί αύτοματικώ ς λειτο υ ρ 
γούν βίω μα ή άποχή άπό οινόπνευμα,
όταν πρόκειται νά όδηγήση.

Η μέθη αιτία πολλών
τροχαίων ατυχημάτων
Κατά μίαν άπόφανσιν τής Διεθνούς
'Επιτροπής, μόνον τά 20% τών τροχαίων
άτυχημάτω ν είνα ι δυνατόν νά άποδοθοΰν
εις τήν τύχην. Τά υπόλοιπα 80°/„ ο φ ε ί
λονται άποκλειστικώς εις ύπ αιτιότητα τού
όδηγοΰ. Τό δέ ήμισυ τού 80 % είόικώς
εις τήν μέθην. Εις τόν ημερήσιον τύπον
τής 28 Ια νο υ ά ρ ιο υ 1971 άνεγράφη ή εΐδησις ότι εις τήν Δ υτικήν Γερμανίαν ό
Υπουργός τής Συγκοινω νίας George
Leber, άντί τού διά Ν όμου καθορισμού
ένός ορίου περιεκτικότητας τού αίματος
εις οινόπνευμα εως 0 ,8 ") ένεκαινίασε δια
φ ώ τισ ιν τού κοινού διά τής όποιας κ α 
λούνται ο ι α ύτο κινη τισ τα ί ν' άποφεύγουν
έθελουσ·'ως νά πίνουν οινοπνευματώδη
ποτά Κατά τήν ταπεινήν μ ο υ γνώμην τό
μέτρον αύτό θά είνα ι πλέον τελεσφόρον
άν τά ηνία τής όλης προσπάθειας άναλάβη τό Ύ πουργεϊον Κοινωνικών Υπη
ρεσιών έν συνεργασία μέ τό Υπουργεϊον
Δημοσίας Τάξε ως
Αλλά τό μέτρο ν τού άπλού διαφ ω 
τισμού τών αύτοκινητιστώ ν άσφαλώς
δέν θά είνα ι άρκετόν νά άναχαιτίση τό
κακόν αν τυχόν αύτό καί μόνον, δηλα
δή χωρίς αύστηράς κυρώσεις, έφαρμοσθή
εις τήν χώραν μας, όπου εις ώρισμένους
κύκλους θεω ρείται ώς προτέρημα ή διά
θευιτών καί άθεμίτω ν μέσω ν έπίτευξις
τού έπιδιωκομένου σκοπού, δηλαδή ό
έτσιθελισμός, μ έ παραγκώνισιν τών κα 
νόνων τής εύπρεπείας, ά ρκεί νά έξασφαλισθή τό άτιμώρητον.
Είναι καί αύτή μία ίδιότης τού χαρακτήρος όχι βέβαια παντός Νεοέλληνος,
θλιβερόν πάντως ύπόλειμμα ειδικώ ν ψ υ
χολογικών μηχανισμώ ν άμύνης πού έκινητοποιήθησαν καί έόραιώ θησαν κατά
παράδοσιν εις τά μέλη ώρισμένων ο ικο 
γενειών. έπί συνειδητού έπιπέόου, ώς
έπί τό πολύ, κατά τήν τεσσάρω ν αιώνων
δουλείαν, ώς άντίδρασις έπιβιώσεως εις
ένα έξόχως στερητικόν καί κα ταπ ιεστι
κόν περιβάλλον Εύτυχώς πού κατά τούς
τελευταίους χρόνους ή ίδιότης αύτή, πού
διετηρήθη ώς ύπόλειμμα καί μετά τήν
άπελευθέρωσιν άπό τόν τουρκικόν ζυγόν,
τείνει νά έκλειψη χάρις εις τήν μεγαλυτέραν προσοχήν πού καταβάλλεται άπό τήν
Π ολιτείαν καί τήν οικογένειαν εις τήν διαμόρφω σιν άπαρτιωμένης καί υγιούς κα 
τά τό δυνατόν προσωπικότητας εις τά
άτομα τής νέας γενεάς, ή όποια δέχεται
τήν εύεργετικήν καί τελεσφόρον έπίδρασιν μορφώσεως πλέον άνθρωπιστικής
καί εύρείας καί μ έ περισσοτέραν ύπευθυνότητα καί κατανοήσω τών προβλη
μάτω ν της Διαφω νώ ριζικώ ς πρός τούς
πρεσβεύοντας άντιθέτους άπόψεις, άβασανίστω ς στηριζομένας εις τήν σκέψιν
ότι τάχα ή άνωτέρα μόρφω σις δέν συμ
βαδίζει πάντοτε μ έ χρηστόν ήθος, διότι τά
προβαλλόμενα ύπ’ αύτών παραδείγματα
άφορούν άμελητέαν μειοψηφίαν.'Ω ς πρός
τό ζήτημα αύτό ό Π λάτω ν εις τούς «Νό
μους» (6. 766α) γ ν ω μ α τεύ ει: «άνθρωπος
παιδείας μέν ορθής θειότατον, ήρεμώτατόν τε ζώον γίγνεσθαι φιλεί». Έ ξ ά λ 
λου κατά τήν συλλογήν ύλικοΰ διά μίαν
διάλεξιν πού είχα δώσει τόν Φεβρουάριον
τού 1970 εις τήν αίθουσα τού Π αρνασ
σού μ έ τίτλο ν : « Η μ είς καί ο ί Νέοι», τινές
έξ αύτών είχον έκφρασθή μ έ έλάχιστα

κολακευτικά λόγια διά τούς γεννήτορας,
πού έτυχε νά διακρίνω νται διά τήν, ώς
έλέχθη, ιδ ιό τη τα καί νά τήν στιγματίζουν
χωρίς περιστροφάς Μ οϋ έφάνη ό τι αύτό
είνα ι ένας συντελεστής τού λεγομένου
χάσματος μετα ξύ τών γενεών εις τόν τό 
πον μας εις ώ ρισμένας περιπτώσεις.
Εκτός άπό τήν λειτουργία ν τής όρά 
σεως τά μ έγ ισ τα έπηρεάζονται κατά τήν
μέθην α ί ψυχικοί λειτο υρ γία ι α ί πλέον
ύψηλαί καί έκλεπτυσμέναι, δηλαδή αί
λειτο υργία / προσαρμογής εις τήν πρα
γμα τικό τητα καί συμμορφώ σεω ς πρός
τούς κανόνας τής ήθικής καί γενικώς πρός
ο .τι ή κοινω νία έχει θεσπίσει ώς σωστό
καί πρέπον διά τήν άρμονικήν συμβίω σιν τών άνθρώπων. Δ ιά τήν έπίτευξιν
αύτού τού σκοπού άπ α ιτείτα ι συνεχής
έπαγρύπνησις κα ί κα τασ τολή τών δια 
φόρων κατω τέρω ν τάσεων καί Ιδιαίτερα
τής έπ 'θετικότητος χάρις εις τήν έπέμβασιν άνωτέρας λειτουργίας έλέχγου
καί διοχετεύσεω ς τού δυναμισμού τών
ένορμήσεων, διά μετουσιώ σεω ς, πρός
άνώτερα ιδανικό (κοινω νικά, θρησκευ
τικά, καλλιτεχνικά κ .ά ). "Αν λοιπόν αύτή
ή λειτο υργία παύση νά έκτελή τό έποπτικόν έργον τό όποιον ύπό ομαλός συνθήκας έκτελεί, διά τόν λόγον ό τι έχει
ύποστή ήδη τήν βλαπτικήν έπίόρασιν
τού οινοπνεύματος, τότε τά κατώ τερα έν
σ τικτα άποχαλινοϋνται καί τείνουν νά
έξω τερικευθοΰν μ έ τρόπους συμπ εριφ ο
ράς άπροσφόοους, άπροσαρμόστους.
άντικοινωνικούς, έγω ίστικούς, πού ε ί
ναι δυνατόν νά οδηγήσουν εις τήν άστυνομικήν παράβασιν, εις τήν άδικοπραγίαν,
εις τό πλέον άποτροπιαστικόν έγκλημα.
Παρεμπιπτόντως άναφέρω ό τι ή εισροή
οινοπνεύματος εις τόν έγκέφαλον προκα λεί εις τούς περισσοτέρους άνθρώπους
τό γνω στόν φ αινόμενον τής παροδικής
εύφορίας, μ έ ύπερπαραγωγήν ιδεών καί
λογόρροιαν, άλλά έκ παραλλήλου ή λ ε ι
τουργία τής προσοχής γίνεται άσταθής
καί έπιπολαία, ή συγκράτησις εις τήν
μνήμην προσφάτων έντυπώσεων πλημ
μελής, ή συγκέντρω σις τής σκέψεως μέ
κα τευθυντήριον γραμμήν άδύνατος Ή
τυχόν ποιητική καί καλλιτεχνική δημιουρ
γία ύπό τήν έπίόρασιν τοΰ άλκοόλ άφορά
εις πνευματικόν έργον πού ήτο έτοιμον
πρός έκκόλαψιν, θά άνεόύετο δέ, καί μ ά 
λισ τα πλέον συντεταγμένον, εις κατάστασιν νηφαλιότητος.
Έ λεγον προηγουμένως, ό τι μόλις οί
χαλινοί χαλαρω θούν θά έλθουν εις τήν
έπιφάνειαν άνεπίτρεπτοι έπιθυμίαι καί
ροπαί τάς όποιας ή κρατούσα ήθική, τό
λεγόμενον
Υπερεγώ καταδικάζει καί
άπωθεί εις τά έγκατα τοΰ ψυχισμού, μέ
άλλους λόγους πάν τό άπηγορευμένον
πραγματοποιείται χωρίς δισταγμόν καί
χωρίς αιδώ Κάτι θά ήξεραν διά τόν τρό
πον παρακάμψεως καί κατασ τρατηγήσεως τού tabou τής αιμομιξίας α ί θυγα
τέρες τού Λώτ, α ί όποϊαι κατά τήν Π α 
λαιόν Δ ιαθήκην έπέτυχον τοΰ σκοπού
των άφ' ού προηγουμένως τόν έπότισαν
μ έ τήν άπαιτουμένην ποσότητα οίνου
( Παροιμία/, Κεφ. ΚΓ' Έδ. 29-32).
Εις άλλας περιπτώσεις ή βλαπτική
έπίόρασις τού οινοπνεύματος έπί τοΰ
άνωτέρου ψυχισμού περιορίζεται εις τά
λόγια: «Έν ο ίνψ τό ήθη φανερά γίγνονται» γράφει ό Π λάτω ν εις τό Συμπόσιον.
Ο δέ ιατρός Εύρυξίμαχος. παρεμβαίνων
εις τόν διάλογον λέγ ει: (176 ό) «Έμοί
γάρ δή τούτο γε οίμαι κατάδηλον γέγονεν έκ τής ιατρικής, ό τ ι χαλεπόν τοϊς
άνθρώποις ή μέθη έστίν». «In vino veri-

tus» έλεγον o i Λ ατίνοι. Είς τό ρητό ν αυτό
άποδίδεται συνήθως ή έννοια δ η τό κρ α 
σί, ώς άλλος «όρρός τής αλήθειας» απο
καλύπτει, όταν πίνεται εις αρκετήν ποσό
τητα, τον βαθύτερον εαυτόν μας, τόν
άληθινό. Τό πράγμα δέν είν α ι όκριβώς
έτσι. Ό ύπό τό κράτος του οίνοπνεύμα
τος διατελών, έπειδή κα τέχεται οπό ά κα
τάσχετη φλυαρία, είνα ι δυνατόν ποϋ καί
που νά έκστομίσ η κάποια φ ράσ ι άποκαλυπτική τού εαυτού του, άλλα αυτό
έπ ιτελεϊται κατά τρόπον άσυνάρτητον
καί χωρίς νά γίνεται άντιληπτόν.

Καί εις τήν Ελλάδα ύφίσταται
πρόβλημα αλκοολισμού
"Ας μ ή νομισθή δέ δ τι μ έ τό νά μή
φ αίνεται μεγάλος εις τόν τόπον μας ό άριθμός των άλκοολικώ ν έν σχέσει μ έ όλλας
χώρας, δέν υπάρχει λόγος άνησυχίας καί
δ τι τάχα δέν ύ φ ίσ τα τα ι πρόβλημα άλκοολισμοϋ στήν Ελλάδα. Εν πρώτοις ά\/σ
κάπτει τό θέμα τού κρυπ τοαλκοολισμοϋ
τών σαλονιών κα ί των κοσμικώ ν συγκεν
τρώσεων. Μ έ τήν ευκαιρία αύτή ας μο ϋ
έππραπή νά επανορθώσω μίαν πλάνην.
Είναι πολλοί πού βεβαιώ νουν δ τ ι κατά
τήν διάρκειαν μιας έσπερίόος τούς πει
ράζει όλιγώ τερον τό άλκοόλ όταν χ ο 
ρεύουν δλη τή νύχτα παρά όταν κάθωνται σέ μ ιά γωνιά κ α ί συζητούν διά τά
πεπρωμένα τής άνθρωπότητος Ή έξήγησις είνα ι άπλή: έκείνο ι πού χορεύουν
δλη τή νύκτα, δέν έχουν καιρό γιά πιοτό
ΕΙρήσθω έν παρόδψ. δ τι τό οίνόπνευματροφή ε ίν α ι ένας μύθος Ά λ λ ο ι δ ια τε ί
νονται δ τι τά aperitifs, ούζο, ούίσκυ τούς
πειράζουν περισσότερο άπό τό κονιάκ,
άλλά λησμονούν ό τι αύτά τά λαμβάνουν
μέ σχεδόν άδειο στομάχι, ενώ τό κονιάκ
πίνεται συνήθως μετά τό γεύμα Επί
πλέον τά έκ τού οινοπνεύματος άτυχήματα, τά τροχαία καί τά βιομηχανικά ή
α ί παντοειδείς άδικοπραγίαι, διαπράττο ντα ι έξ ίσου συχνά καί ύπό άνθρώπων
πού δέν είνα ι καθ' έξιν, ούτε χρόνιοι άλκοολικοί. Α ρ κ ε ί πρός τούτο ή κατά σ υ γ 
κυρίαν λήψις οινοπνεύματος, έστω καί
εις μικράν ποσότητα, ένώ άφ έτέρου λ ή 
ψις μεγαλυτέρας ποσότητος μ έ συσκότισ ιν τής συνειδήσεω ς συνεπάγεται έξ
ύπαρχής. άνικανότητα πρός όδήγησιν
Τό έπισυμβαίνοντα άτυχήματα. ούχί
σπανίως πέριξ τών οινοπωλείων ή πα
ρομοίω ν κέντρων καί μ ά λισ τα τάς νυκτε
ρινός ώρας, οφ είλο νται εις σφαλερόν
έκτίμησιν τής άποστάσεως, εις ταχυτέρας
κινήσεις κατά τόν χειρισ μόν τούπηδαλίου
τού όχήματος κα ί έλλειψιν ψυχραιμίας
Έξ άλλου σημαντικός συντελεστής δστις
έξηγεϊ τήν βλαπ τικότητα καί τών μικρώ ν
δόσεων, είνα ι ή προνπάρχουσα δομή τής
προσωπικότητος (ή ψυχοσυγκρότησις)
— μερ ικο ί μ ά λισ τα δ ιατείνοντα ι ό τι ό άλκοολικός έχει ίόιότυπον νευρω τικήν προ
σωπικότητα — κα ί έπί πλέον συντείνουν
περιστατικά τής σ τιγμής: έκεϊνος λ.χ.
πού κατά τήν διάρκειαν γεύματος μετά
οινοποσίας έδέχθη ύπό συνδαιτημόνος
ϋβριν ή ταπείνωσιν χω ρίς νά έκτονω θή
κα ί νά ξεθυμάνη άμέσως μετά, λόγιμ τοΰ
δυααρέστου συναισθήματος έσω τερικής
τάσεως πού τόν καταλαμβάνει έστω καί
άν δέν έχει φ θάσει μέχ ρ ι μέθης είνα ι
έπιρρεπής έν συνεχεία νά θέλη νά προσ
περάση κατά τήν όδήγησιν ή νά συγκρουσθή μ έ άγνώστους αύτοκινητιστάς ή διαβάτας, δυνάμει τής άρχής τής μεταθέσεω ς
τών συναισθημάτω ν άπό τόν ύβρίσαντα
είς αύτούς, (τούς άγνώστους).

"Ενα παράδειγμα ενδεικτικόν τής σ η 
μασίας πού έχει ή συγκρότησις ο λ ο 
κλήρου τής προσωπικότητος ύπάρχει είς
τήν Οδύσσειαν, είς τάς Ραψωδίας Κ καί
Λ (σ τίχ οι 552-560 κα ί 5 7 -6 5 ), δπου ένας
άπό τούς συντρόφους τού Οδυσσέως
πού είχε μεταμορφ ω θή άπό τήν Κίρκη
είς χοίρον (ή μετα μόρφ ω σ ι αύτή είνα ι
βεβαίως ύποκειμενική). όταν έν συνεχεία
έλαβε τήν άνθρωπίνην μο ρ φ ή ν «οίνο
βαρέων» (έ κ ο ιμ ά το ). Θ ' άναφέρω τά σχε
τικά χω ρία άπό τόν "Ομηρον, άπό τόν
όποιον ό περί ού ό λόγος χ αρακτηρίζεται
ώς «ούτε όλκιμος έν πολέμω, ούτε φρεσίν άρηρώςιι (γερός α τά μυ αλά ). Θά
έλέγομεν σήμερον δ τι είχεν άνώριμον
προσωπικότητα, λόγω τής όποιας εύκόλως έπηρεάζονται τά το ιαύτα άτομα άπό
έξω τερικά δυσάρεστα γεγονότα κα ί μέ
άδεξιότητα άντιμετω πίζουν αύτά.
Τό έπεισόδιον συνέβη είς τό άνάκτορον τής Κίρκης καί άφορά τόν Έλ πήνορα Ο Οδυσσεύς δ ιη γ είτα ι (κατά
μ ετά φ ρασ ιν Γιάννη Ο ίκονομ/δη): «Είχα
μ ε μ α ζ ί μας κάποιον Έλπήνορα, νεώ τατον
άκόμη, ούτε πολύ γενναϊον σ τόν πόλε
μον, ούτε πολύ γερό α τά μυ α λά του Αύτός, δροσιά ζητώντας, είχε άνεβή μ ο ν α 
χός του νά πλαγιάση στό λιακω τό τής
Κίρκης, παραζαλισμένος άπό τό κρ ασ ί
Καθώς ακούσε μέσ α στόν ύπνο του τό
ποδοβολητό καί τις φωνές τών σ υ ντρ ό 
φων πού ξεκίναγαν, πετάχτηκε πάνω ξα
φνικά καί άστοχώντας νά πάη νά κατεβή άπό τήν ψηλή σκάλα, τράβηξε όλο
ίσ ια μπροστά του κι έπεσε άπό τήν σ τέ 
γη κάτω Έ τσ ι έσπασαν ο ί σπόνδυλοι
τού αύχένα του κα ί ή ψυχή του κατέβηκε
στόν Ά δη»
Πρώτη ήλθε ή ψυχή τού Έλπήνορα.
όταν ό Οδυσσεύς κατά τήν τέλεσιν τής
νεκρομαντείας έπεκαλέσθη τάς ψυχάς
τών νεκρών διά νά μάθη τάς περιπλανή
σεις πού τόν περίμεναν άκόμη Κατά
πρώτον έπληροφορήθη άπό τήν φωνή
τού Έλπήνορα τά διατρέξαντα είς τά
άνάκτορα τής Κίρκης, κ α ί δ τι τόν άφησαν
άταφ ον: «Τόν είδα έγώ κ α ί δάκρυσα, λ έ 
γει ό Οδυσσεύς. τόν έλυπήθηκε ή κα ρ 
διά μου Καί τού μ ίλη σ α λέγοντάς του τά
φτερω μένα το ύτα λόγια: «Έλπήνορα,
πώς έφτασες σ τ ’ άραχνιασμένα σ κότη;
Ηρθες πεζός ένω ρίτερα άπό μένα μ έ τό
μασροκάραβό μου» Καί στενάζοντας
έκεϊνος άπεκρίθη: «— Θ εογέννητε τού
Λαέρτη γιέ, πολυμήχανε Οδυσσέα, μ ’
έφαγε κάποιου Θεού βουλή, κα ί τό κρασί
τό πλήθιο κλπ».
Τήν αυτήν λέξιν ιιοίνοβαρής» μ ε τ α 
χειρίζεται έπίσης ό Ά χ ιλ λ εύ ς κατά τήν
λογομαχίαν πού είχε μ έ τόν Ά γαμέμνονα
(Ίλ ιά ς Α ’. 225) «Οίνοβαρής. κυνός όμμ α τ ’ έχων. κραδίην δ ’ έλάφοιο», διότι
κατά τήν ομηρική άρχαιότητα καί κατά
τούς μεθομηρικούς χρόνους έθεω ρεϊτο ή
δεινοτέρο τών ύβρεων ν' άποκληθή κ α 
νείς μέθυσος

Οί αρχαίοι "Ελληνες
αραίωναν τόν οίνον
Δ ιά τόν λόγον αύτόν κα ί κυρίω ς διά
νά διατηρήσουν τήν πνευματικήν των
διαύγειαν «κουτσοπίνοντας» κα τά τά πε
ρίφ ημα Συμπόσια ο ί άρχαίοι Έ λληνες
ήραίω νον τόν οίνον μ έ τρία ή τέσσαρα
μέρη ϋδατος, τόν έπινον «κεκραμένονιι.
Τό ρήμα «κεράννυμ/ιι σ η μαίνει άρα/ώνω
διά μείξεως, έξ ού τά νεοελληνικά «κερνώ
καί κρασί», άλλά καί ή λ έξις κρατήρ καί ή
περί κράσεων (άναμείξεω ς τών 4 χυμών)
θεωρία τοΰ Ίπποκράτους. Ά κ ρ α το ν ο ί

νον έδιδον ο ί Σπ αρτιάται είς τούς είλ ω 
τας, ίνα ούτοι, μεθυσ κό μενοι κα ί άσχημονοϋντες. γίνω νται παράδειγμα πρός άποφυγήν διά τούς νέους. Ο ί Στω ίκοί θεωρούντες άρετήν τήν άποφυγήν τής μέθης
έξεθείαζον «τήν συμποτικήν, τήν έπιστήμην τοΰ πώς δ ε ι (δ ι) έξάγεσθαι τά σ υ μ
πόσια καί τού πώς δ ε ι πίνεινιι Σήμερον
γίνεται χρήσις διεθνώς τής λέξεως Σ ύ μ 
η όσιον πρός δήλω σιν τής σσγκεντρώ σεως πρός έπιστημονικήν συζήτησιν, χ ω 
ρίς κ α τ' αύτήν νά γίνεται χρήσις ο ι
νοπνευματωδών ποτών, άλλως δηλούται τούτο διά προσθέτου προειδοποιήσεως
Είς μίαν μ ελέτην μου μ έ τόν τίτλον
«Ψυχαναλυτική σχολίασις είς τό άφήγημα τού Στρ Μ υριβήλη «Τό όνειρο τού Παναγάκου». τό όποιον περιλαμβάνεται είς
τήν συλλογήν «Πτεροεντα», καταλήγω ν
έγραφα «Παραμένει ή άπορία άναφορικώς μέ τό γεγονός δ τι (μέ τό νά είνα ι τό
όνειρο τόσον «έναργέςιι ώ στε καί ξυπνη
τός άκόμη τό έζοϋσε ό Π αναγάκος), έξηκολούθησε νά πιστεύη δ τι διέπραξε στόν
ύπνο του πραγματικό φόνο είς τό πρόαωπον τής γυναικός του, μέχρι τής στιγμής
πού είς τήν Δ )σ ιν τής Α σ τυ νο μ ία ς «είδε
τήν Αντιόπη κατάπληκτος καί άνένηψε»
Ή άπάντησις είν α ι δ τι εύρίσκετο ύπό τό
κράτος κάποιας τοξικής καταστάσεω ς ή
μέθης,ή όποια άποδυναμώνει τήνλειτουργία τών άναστολώ ν έπί τών ένορμήσεων
καί τών κρυφώ ν έπιθυμιών, ιδιαίτερα
δέ τόν αύτοέλεγχον καί τήν αύτοκριτικήν
Δ ιευκρινιστικώ ς προσθέτω δ τι ένδομύχως ή έπιθυμία τού Παναγάκου ήτο ν'
άπαλλαγή άπό τήν συμβίαν του καί τήν
έπιθυμίαν του αύτή έπραγματοποίησε
είς τό όνέιρο. άφ'ού είχε περιπέσει ό ίδιος
είς κατάστασιν μέθης. "Ας μο ύ έπιτραπή
νά συμπληρώσω τάς παρεκβάσεις αύτάς
είς τήν περιοχήν τής λογοτεχνίας, μ έ μ ιά
εύθυμη ίσ τοριούλα Ή σκηνή διαδραμα
τίζετα ι μεταξύ συζύγων, τάς μ ετα μ εσ ο 
νυκτίους ώρας, στήν κρεββατοκάμαρα
Καθώς ξυπνάει ή σύζυγος όνήσυχη ένεκα
ένός θορύβου πού έγινε στό διάδρομο,
φωνάζει ξαφνικό: «Π αναίτσα μου. ό ϋν
δρας μου». Καθώς ξυπνάει άπό τή φωνή
τής γυναίκας του ό σύζυγος, χω ρίς κ α 
λά - καλά ν ’ άντιληφ θή τί συμβαίνει,
σηκώ νεται γρήγορα - γρήγορα, παίρνει
τά ρούχα του πού τά είχε άποθέσει
έπάνω
σέ μ ιά π ο λυθ ρό να ...
καί
τρέχει νά κρυφ τή μέσ α στή ντουλάπα
Διπλή έπιθυμία — άνάμνησις συζυγικής
άπιστίσς και διπλός φόβος άποκαλύψεως
αύτής Α ί κακαί πράξεις καί τά άμαρτήμα τα τών άνθρώπων, τά πραγματικά καί
τά φ αντασιω τικά, πληρώ νονται άπό τούς
ίδιους είς αύτόν έδώ τόν κόσμο, τά σ υ 
ναισθήματα ένοχής καραδοκούν κα ί τούς
κατατρύχουν,είναι δέ τόσον περισσότερον
δραστικά, όσον βαθύτερα είνα ι έγκατεστημένα είς τά έγκατα τού ψυχισμού.
Εκεί ένεργούν «άνεπαισθήτως». όπως λ έ 
γει ό Καβάφης, είς τόπ ολύ ψυχολογημένο
σύντομο ποίημά του «Τά τείχη», τά όποια
κατά βάθος αύτός ό ίδ ιο ς έκτ·σε κ α ί δπου
έγκλω βίσθη μέσ α Σ τήν περίπτω σι τού
ζεύγους πού προανέφερα, ή λαχτάρα πού
πήραν δ ιό τι άπεκαλύφθησαν είν α ι ένας
άπό τούς πολλούς τρόπους αύτοτιμω ρίας,
πού σοφ ίζεται ή ένοχη συνείδησις διό
νά έξιλεω θή έναντι τού ύπερεγώ.
Ο διάσημος Αμερικανός ψυχίατρος
κα ί πολύτιμος φίλος μ ο υ Professor Karl
Menninger, έγραψε ένα όγκώδες καί β α 
θυστόχαστο βιβλίο «Man against h im 
self» (ό άνθρωπος έναντίον τού έαυτού
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παιδιά καί τούς έφήβους μέχρις ηλικίας
18 έτών, εις τάς έγκύους καί θηλ.οζούσας
γυναίκας εις τούς ίαθέντας κατόπιν άπεθισμοΰ κα ί εις τούς νευρω τικούς καί ψυχανωμάλους. Π εραιτέρω θά πρέπει κα τ'
αρχήν νά μή λαμβάνω νται οινοπνευμα
τώδη ποτά, πρό καί κατά τήν όδήγησιν
οχημάτων. Ή διαπίστω σις ό τι ή άλκοολαιμία ενός οδηγού ύπερβαίνει τά όρια
θά πρέπει νά συνεπάγεται ά ν ά λ ο γ ο ν
πρός
τήν
ύπερβαίνουσα.
π ο σ ό τ η τ α π ο ι ν ή ν μ έ φ υλάκισιν
μή έξαγοράσ/μον κ α ί φ υσ ικά άφαίρεσιν
τής άδειας όδηγήσεω ς οριστικήν εις περίπ τω σιν προκλήσεως θανατηφόρου άτυχήματος. Ποινή έξαγοράσιμος είνα ι α σ ή 
μαντη κ α ί άνώδυνη άμυχή εις τό βαλάντιον τού δράστου, όστις, έφ ’ όσον μ ά λ ι
στα είνα ι εύπορος, θά ύποτροπιάση άναποφεύκτως, δ ιό τι τά ελατήρια πού τόν
οίστρηλατούν, έπίδειξις ή άγρα τού θήλεως είνα ι ισχυρά καί δελεαστική.
Ιδ εώ δ η ς τακτική είν α ι βεβαίω ς ή έθελουσία πλήρης άποχή καί άναπληρωματική λήψις χυμού φρούτων, περιλαμβανομένου κα ί τού χυμ ού νωπών σταφ υλιών. Ό χυμός φ ρούτω ν περιέχει έπιπλέον όλας τάς βιτα μίνα ς έν άντιθέσει
πρός τά οινοπνευματώδη, άλλ’ άμφιβάλλω άν ή χρήσις χυμού παχυρεύστου καί
γλυκίζοντος θά έχη γεύσιν κατάλληλον
διά νά τά άντικαστήση. Θά πρέπει νά
εύρεθή τρόπος βιομηχανικής έπεξεργα
σίας τού χυμού τών φρούτων, πού νά τόν
κάνη ελκυσ τικόν έπιτραπέζιον ποτόν,
κατά τό μά λλο ν ή ή ττο ν τερψιλαρύγγιον

Σνμπόπιοτ κατά τήν αρχαιότητα (Αναπαράσταση). Ο Ι αρχαίοι " Ελληνες διά »·« Λιατ»;ρονν την πνευματικήν των διαυγείαν κατά τά σνμπόσια, ηραΰονον τον οίνον με τρία η
τεσσαρα μέρη νόστο;, τον έπιναν δηλαδή ιικεκραμένονιι.
του).βασισμένο στήν τεράσ τια πείρα του,
όιά ν'άττοδείξη δτιιιό χρόνιος άλκοολισμός
είνα ι ένα είδος αύτοκαταστραφής». Μ ο 
λονό τι ο ί άνθρωποι άποστρέφονται έξ
ένσ τικτου τό οινόπνευμα καί κάθε τοξικήν
ουσίαν καί αισθάνεται ένα είδος «φ υ σ ιο 
λογικής ί> δυσαναξίας. όταν τό γεύονται
διά πρώτην φοράν -κα ί μ ά λισ τα τήν ίδική μας ρετσίνα κι ό όργανισμός τους άναστατώ νετα ι όπως περίπου μετά τό κάπνι
σμα του πρώτου τσιγάρου, έν τούτοις
παρασύρονται νά πίνουν φθάνοντες καί
μέχρι κραιπάλης. Πού οφ είλετα ι ή άδυναμ ία κατανικήσεω ς τής καταστρεπτικής
αυτής έπιθυμίας;
Ως πρός τούς έξω ατομικούς παρά
γοντας έν πρώτοις. έχει λεχθή ό τι ή μ ίμησ ις καί ό συρμός ένέχοντα εις άλλοτε
άλλην άναλογίαν. Ναι. ύπό τόν όρον νά
συνυπάρχη άτομική προδιάθεσις. κά τι τό
άνώμαλον εις τήν ψ υχοσύνθεσι τού πό
του. Τόζήτηματώ ν οίκονομικοκοινω νικώ ν
παραγόντων κα ί τών δυσμενώ ν έπιπτώ
σεων τού αλκοολισμού εις τό έπάγγελμα
τούτο μόνον κρ/νεται σκόπιμον νά λεχθή
έδώ. ό τι δηλαδή ή θεω ρητική τοποθέτησις τού μαρξισμού κατά τήν όποιαν άρκ ε ϊ ν ’ άνατραπούν α ί βάσεις τής καπιτα
λισ τικής κοινω νίας διά νά έξαλειφθοϋν οί
κοινω νικοί λόγοι ύπάρξεως τού άλκοολισμοΰ. έκτός τού ό τι δέν σ τηρίζεται εις
ισ τορικά δεδομένα, άποδεικνύεται άνερ
μ ά τισ το ς έκ τού γεγονότος ό τι ό άλκοολισμός δέν έξηλείφθη παρά τά ληφθέντα
περιοριστικά μέτρα, άπό τάς κομμουνι
στικός χώρας, όπου κα ταντά πρόβλημα
έξ ίσ ου καυστικόν όπως εις τάς χώρας
τού δυτικού κόσμου. Έ ξ άλλου εις πά
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σαν κοινωνίαν, έστω καί πρωτογόνου
υφής, άνέκαθεν έγίνετο χρήσις άλκοολούχων σκευασμάτω ν, τά όποια έξάγονται άπό φυτά, μύ κητα ς ή καρπούς καί ή
έπίδρασίς των είνα ι όμοια πρός τήν παραγομένην ύπό τού ο ίνο υ : έπιφέρει εύφο
ρίαν καί α ίσθημα δυνάμεως.
Ή έντύπωσις εύεξίας καί ρώμης πού
επιζητούν όσοι κατέχονται άπό σ υ ναι
σθήματα κατω τερότητος. άνεπαρκείας. άνασφαλείας καί καταθλίψεω ς μ έ σκοπόν
νά τά εξουδετερώ σουν τεχνητώς καί ή
φυγή άπό μία ν δυσάρεστον, πλήρη φ ρον
τίδων πραγματικότητα ή άπό διαφόρους
όντιξοότητας τής ζωής, διά νά τάς άντικαταστήσουν μ έ εύάρεστα πλάσματα τής
φαντασίας, είνα ι ο ί κ α τ’ έξοχήν άτομικοΐ
συντελεσταί τής υπερβολικής οινοπο
σίας.
Ά ντιμετω π ίζοντες τώρα τό ζήτημα
τής καταπολεμήσεως τού άλκοολισμού.
θεραπευτικώς μέν έχομεν εις τήν διάθε
α ίν μας σήμερον ένα άποτελεσματικόν,
άλλα λεπτής χρήσεω ς φάρμακον. τό ντισουλφιράμ, έν συνδυασμοί πρός τήν κ α 
τάλληλον ψυχοθεραπείαν καί δημιουρ
γίαν εύμενών συνθηκώ ν οικογενειακής
κα ί λοιπής διαβιώσεως, προληπτικώς δέ
είνα ι δυνατόν νά δράσωμεν κατά διαφ ό
ρους τρόπους
Έν πρώτοις, άς έχωμεν ύπ' όψιν ότι
τά νομοθετικά μ έτρ α καθολικής ποτοαπαγορεύσεως ήστόχησαν έντελώ ς εις
χώρας όπου έφ ησμόσθησαν εις τό πα
ρελθόν, τουναντίον μ ά λισ τα ηϋξησαν τό
λαθρεμπόριον κα ί τάς συναφ είς παρα
βάσεις.
Αποχή απόλυτος έπιβάλλεται εις τά

Διότι ό άνθρωπος έστω καί προσφυώς ένημερωθείς καί διαφωτισθείς
περί τών βλαβερών όποτελεσμάτων τής
οινοποσίας, δύσκολα παραιτεϊται αύτής,
έκτός άν ύπήρχε τρόπος άσφαλής — λύσις άνάγκης — νά περιορισθή αύτη εις
ήμισυ ποτήρι τού κρασιού καθ' έκαστον
γεύμα καί τούτο άραιωμένον έντός πο
τηριού ύδατος. μέ τήν έπιφύλαξιν άκόμη
ότι εις μερικά άτομα διά τά όποια καί ή
δόσις αύτή καί μόνη δέν είναι άνεκτή
χωρίς δυσαρέστους συνέπειας, έκτός τού
ότι ύπάρχει καί τό ένδεχόμενον αύξήσεως
τής δόσεως λόγω έθισμού ή βλαπτικής
έπιόράσεως έπί χρονιάς χρήσεω ς οινο
πνευματωδών, έστω καί εις τήν προαναφερθείσαν δόσιν έπί ώρισμένων άτόμων.
Ό άνθρωπος παρασύρεται άπό τήν
συνήθειαν τού ποτού, διά τούς γνωστούς
έκείνους λόγους, άλλά κα ί δ ιό τι παρομοία
πρός τήν ψυχικήν κα τάσ τασ ιν. πού τού
προκαλεί τό ίδ ιο τό οινόπνευμα, τού είναι
ήδη γνωστή άπό ώ ρισμένα βιώ ματα,
πού δονούν εύαίσθητες χορδές τού είνα ι
του, όταν έλαύνεται άπό τήν έξαψιν τού
θυμού, τήν μέθην τής έπιτυχίας, τόν ένθουσιασμόν τής νίκης, τήν έξαρσ/ν τής
δημιουργίας. Δ ιά τούτα έκτός τής διαφωτίσεως, τής ίκανοποιήσεω ς τών άπαραιτήτω ν διό τήν ζωήν, τής άρσεως παν
τός ψυχοτραυματικού β ιο τικο ύ άδιεξόδου. χ ρειάζεται κα ί ή δημιουργία άντισταθμισμάτω ν ψυχαγωγίας κ α ί άναψυχής, ιδιαιτέρω ς διά τούς κατοίκους τής
ύπαίθρου.
"Ας έκφράσω μεν τήν εύχήν νά έλθη
ήμέρα κατά τήν όποιαν ο ί άνθρωποι δέν
θά αίσθάνω νται τήν άνάγκην ν' άναζητούν εις τά οινοπνευματώ δη ποτά τήν
λήθην ή τήν παραίσθησιν δυνάμεως.
εύχήν πραγματοποιήσιμον ύπό τόν όρον
όχι μόνον τών προηγμένων καί τών
καλοπροαιρέτων, άλλα κα ί τών κα 
θυστερημένω ν κα ί τών μισαλλοδόξω ν
ή ψυχή νά καλλιεργηθή καί νά γαληνεύση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΧΟΣΡΟΗΣ
Ενας ίβιορικός
πίνακας

Ρ* ΙΝΑΙ γνωστό ότι τό 613 ό
Πέρσης βασιλεύς Χοσρόης
Β' αφού πολέμησε επί δέκα χρόνια
εναντίον τοΰ Βυζαντίου καί κατέ
λαβε πολλές από τίς άσιατικές ε
παρχίες του, έφθασε στην Ιερου
σαλήμ, όπου άρπαξε τόν Τίμιο
Σταυρό.Μιά συλλογή από βίους
Άγιων τού δομινικανού μοναχού
Τακώβου ντά Βαράτσινε ή ντά Βαράτσε περιλαμβάνει τήν έξής διήγ η σ ι: «Έπειτα ό Χοσρόης διέτα
ξε νά τόν όνομάζουν Κύριο καί
Θεό, τοποθέτησε τόν Σταυρό στά
δεξιά τοΰ θρόνου, στήν θέσι τοΰ
Υιού, καί τόν πετεινό στά άριστερά στήν θέσι τοΰ Αγίου Πνεύμα
τος, καί επέβαλε νά τόν φωνάζουν
όλοι Πατέρα. Τότε ό 'Ηράκλειος,
6 αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, συ
γκέντρωσε πολύ στρατό καί πήγε
νά πολεμήση έναντίον τοΰ γιοΰ
τοΰ Χοσρόης Σιρόη...», τόν νίκη
σε στόν Δούναβι καί άφοΰ τοΰ πρότεινε νά γίνη Χριστιανός καί έκεΐνος άρνήθηκε, τόν άποκεφάλισε.
Άπό τήνδιήγησι αύτή είναι έμπνευσμένο τό θέμα τής «Μάχης τοΰ 'Η 
ρακλείου καί τοΰ Χοσρόη», μιάς
άπό τίς λαμπρότερες σκηνές τοΰ
κύκλου τοΰ Σταυροΰ, στήν τοιχο
γραφία πού ζωγράφισε ό Πιέρο
ντέλλα Φραντσέσκα μεταξύ 1452
καί 1460 στήν έκκλησία τοΰ Α γί
ου Φραγκίσκου στό Άρέτσο, καί
πού άντιπροσωπεύει, εκτός άπό τόν
μεγαλύτερο ίσως τίτλο αθανασίας
τοΰ μεγάλου ζωγράφου, ένα άπό τά
πιό σημαντικά ντοκουμέντα τής
έπαναστάσεως πού ύπήρξε ό σαμα
νισμός τής Αναγεννήσεως. Στήν
μεγάλη αύτή πνευματική περιπέ
τεια, ό Πιέρο ντέλλα Φραντσέ
σκα κατέχει έξέχουσα θέσι, είτε μέ
τήν τέχνη του, είτε μέ τήν πίστι
του στις έπιστημονικές καί μαθη
ματικές θεωρίες, ιδίως τίς θεωρί

ες γιά τήν προοπτική καί τίς άναλογίες, πού πριν άπό αύτόν είχε
έπεξεργασθή ό Λεόν Μπατίστα
Άλμπέρτι. Εκείνη τήν εποχή κέ
ντρο των ιδεών καί κάθε είδους δη
μιουργίας ήταν ή Φλωρεντία. Α λ 
λά ό Πιέρο, άντίθετα άπό τούς
άλλους όνομαστούς ζωγράφους, μέ
τήν μεγάλη εύθύτητα πού τόν διέκρινε, δέν άπαξιοΰσε νά πάη.
Στήν Φερράρος πέθανε τό 1417
ό πάμπλουτος φαρμακοποιός άπό
τό Άρέτσο, Μπάσιο ντί Μάτζιο.
Στήν διαθήκη του όριζε νά ζωγραφισθοΰν οί τοίχοι τής έκκλησίας
τοΰ πολιούχου Άγιου Φραγκίσκου.
Δέν είναι έξακριβωμένο ποιος διά
λεξε τό θέμα τής ιστορίας τοΰ Σταυ
ροΰ. Ό ίδιος ό Μάτζιο ή οί κλη
ρονόμοι ή κάποιος επίσκοπος μέ
έπιρροή, άπό σεβασμό πρός τό συμ
βούλιο πού υπήρχε αύτά τά χρό
νια στήν Φλωρεντία καί στό όποιο
συμμετείχαν άρκετοί άντιπρόσωποι άπό τό Βυζάντιο; Είναι γεγο
νός ότι τό έργο τό είχε άρχίσει έ
νας άξιος τεχνίτης, ό ΦλωρεντινόςΜίτσι ντά Λορέντσο, πού πέ
θανε τό 1452. Είχε ζωγραφίσει μό
νο ένα μικρό μέρος. Έπειτα άνέθεσαν τό έργο στόν Πιέρο ντέλλα
Φραντζέσκα πού μόλις είχε τελεί
ωση μιά άλλη εργασία στόν ναό
Μαατέστα στό Ρίμινι.
Ό ζωγράφος τοΰΜπόργκο Σάν
Σεπόλκρο έπρεπε νά είναι κάτω

άπό σαράντα (ή χρονολογία γεννήσεώς του είναι πάντως άγνωστη
καί τοποθετείται μεταξύ 1410 καί
1420) καί ώς τότε είχε ζωγραφίσει
τήν «Βάπτισι τοΰ Χριστοΰ», τήν
«Σταύρωσι» καί διαφόρους άλλους
σημαντικούς πίνακες. Είχε μείνει
στήν Φλωρεντία, μέ τόν Ντομένικο Βενετσιάνο, είχε διορισθή σύμ
βουλος τής πόλεως, έκανε ίσως πα
ρέα μέ τόν Λεόν Άλμπέρτι. ’Ηταν
ένθουσιασμένος άπό τίς άνακαλύψεις του σχετικά μέ τήν προοπτι
κή, πού έπειτα τίς μελέτησε μόνος
του, τις τελειοποίησε καί τίς έφήρμοσε. Είχε γνωρίσει καί είχε θαυ
μάσει τόν Μαζάτσιο καί τόν Μαζολίνο, τόν Πάολο Ούτσέλλο καί τόν
Άγγέλικο, είχε διαμορφώσει μιά
προσωπικότητα ώριμου ζωγράφου.
Ή τέχνη του ήταν μιά σύνθεσις
κλασικισμού καί ρεαλισμού, φω
τεινών χρωμάτων γεωμετρικής στερεότητος, μεγαλείου καί δυνάμεως.
«'Η μάχη τοΰ 'Ηρακλείου μέ τόν
Χοσρόη» είναι ένα σπουδαίο δεί
γμα αύτών τών ιδιοτήτων. Ή τοι
χογραφία, πού παριστάνει συμπλο
κή σώμα πρός σώμα καί ή όποια
εξελίσσεται άπό τά άριστερά πρός
τά δεξιά, χωρίς λύσι τής συνεχείας
ώς τόν θόλο, κάτω άπό τό όποιο ό
Πέρσης βασιλεύς δέχεται καρτερι
κά τήν μοίρα του, αντί νά είναι δρα
ματική είναι μεγαλοπρεπής, κλα
σική καί άρχαϊκή συγχρόνως.
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Μ! I ΕΠΙΚΗ ΜΑΣ
I. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
Ύγειον ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Β'

«Τήν (onα τήν νπερτατη οπον Οά σβή τό φως ιιον,
αγάλια - αγάλια ο θάνατος —ά πιο τρανός κανμός ιιον
Θά rival πώς δεν δννήΟηκα μ'εσέ νά ζήσω ώ πλάση
— πράσινη άπάνον στά βουνά στά πέλαγα στά δάση
Οά είναι πώς δεν σέ χάρηκα σκνφτός μες τά βιβλία
ώ φύση άλάκερη ζωή κι ολάκερη σοφία!»
Συνέχεια έκ toft προηγουμένου καί τέλος

Τό άγχος αιτία τής
άκόρεστης φιλοδοξίας
Ίόοΰ λοιπόν καί τό άγχος άπό την
ακόρεστη φιλοδοξία, άπό τήν μανία
άποκτήσεως αύτοκινήτου καί άπό τήν
νευρική ύπερένταση που δημιουργεί ή
όδήγησίς του,
Καί λέγεται άπό πολλούς ότι είναι
πλέον ένα είδος πρώτης άνόγκης! Είναι
πράγματι ένα κέρδος πού σοϋ κάνει τή
ζωή πιό άνετη, πηγαίνεις εύκολώτερα
μιά έκδρομή ή ένα ταξίδι.
Μέ πόσες όμως πιθανότητες νά έπιζήσης;
Σκέφθηκε κανείς, άπό τις χιλιάδες
των άτόμων πού ξεκινούν κάθε Σάββατο
άπό τήν Αθήνα πρός τό χωρ ά, πόσοι
θά έπιστρέψουν στό σίτίτι τους γεροί;
Είναι γνωστό ότι κάθε έβδομάδα,
ένας - δύο, πέντε ή δέκα αφήνουν τήν
ζωή τους καθ' όδόν θυσία στήν πρόοδο
καί τόν πολτισμό.
Στούς μεγάλους δρόμους έχεις τήν
πιθανότητα νά έρθη -κάποιος κατ' έπάνω
σου.
Τό πόδι άνά πάσαν στιγμήν έτοιμο
γιά τό φρένο, τό χέρι γιά τήν αιφνίδια
άλλαγή πορείας, τά μάτια πρέπει νά έρευνοΰν τούς στύλους καί τούς τοίχους γιά
όποιοδήποτε άπαγορευτικό σήμα
"Οχι στάσις έδώ, όχι -δεξιά, όχι άριστερά, όχι ταχύτητα, προσοχή στούς
πεζούς, προσοχή στις διαβάσεις, στις
γωνίες, στά ποδήλατα, στά μηχανάκια,
στόν τροχονόμο καί τόσα άλλα
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Κι' άλλοίμονον άν έχης τήν τύχη νά
πάθης έστω καί ένα μικρό άτύχημα. Τότε
βλέπεις ξαφνικά τό καμάρι σου, τό αύτοκινητάκι σου, στά κακά του χάλια κΤ
έρχεται ό έκνευρισμός, άκολουθεί κατά
κανόνα ό διαπληκτισμός, άν όχι καί ξυλο
δαρμός καί στή συνέχεια ή φθορά τών
νεύρων στήν τροχαία, στόν άνακριτή,
στό δικηγόρο, στό δικαστήριο, στό συν
εργείο ή στή φυλαίΤήτ
Έν συμπεράσματι φαίνεται ότι τό
αύτοκίνητο σάν είδος τής μόδας, είτε
σάν όνειρο είτε σάν άπόκτημα, κάνει μέν
άνετη τή μετακίνηση, φθείρει όμως πολύ
περισσότερο τά νεύρα καί φέρνει πολλές
φορές δυστυχώς τό πένθος στήν οικο
γένεια.
"Αλλος παράγων — καί αύτός δώρον
τής τεχνικής προόδ&α.^- είναι ή άπομάκρυνση άπό τή φύση.
Ό σο πάμε καί μπαίνουμε στις άχα
ρες πολυκατοικίες, μέ τίς-άναθυμιάσεις,
τις κακές γειτονιές, τις άσυνέπειες τών
διαχειριστών καί κυρίως τό κλείσιμο
στούς τέσσαρες τοίχους.
Γιατί άν άνοιξης τό παράθυρο θά
δής τις άποχετεύσεις τής διπλανής πολυ
κατοικίας ή έστω έναν έλεύθερο χώρο
στενό κι’ άχαρο ή έναν πολυθόρυβο
δρόμο.
Ό άνθρωπος όμως γεννήθηκε στή
φύση, στό πράσινο, στό χωράφι καί
σ τ1 άμπέλι, στήν άκροποταμιά, στό τρε
χούμενο νερό, στό άκρογυάλι ή στό
βουνό.
Εκεί τά νεύρα ισορροπούν καί γα
ληνεύουν γιατί νοιώθεις όλα αύτά τά
δώρα τού δημιουργού νά προσφέρωνται

Σπουόαιοτάτη αιτία τον άγχους τής επο
χής, είναι ή απομάκρυνση τοϋ άνθρωπον
άπό τη φύση. Ό άνθρωπος γεννήθηκε στ»)
φύση, στό πράσινο, στό χωράφι, ατό
αμπέλι, στήν άκροποταμιά, στό τρεχού
μενο νερό, στό άκρογιάλι, στό βουνό,
κοντά στό γραφικό εκκλησάκι, οπον τά
νεύρα του ισορροπούν και γαλήνευαν γιατί
νοιώθει ολα αυτά τά όώρα τον Δημιουργού
νά τού προσφέρωνται άόολα, άκακα, ιιγνά.

πρός άνακούφισιν τής ψυχής σου άδολα,
άκακα άγνά.
'Απομακρυνθήκαμε άπό τή σοφία
τής φύσεως, δέν ζοϋμε τις διαρκείς άλλαγές της καί μόνο σέ βιαστικές εξόδους
προσπαθούμε ν' άποθηκεύσουμε, αν
ήταν δυνατόν, τήν εικόνα τής υπαίθρου
μέσα μας, λές καί μπορούμε νά τή φυλά
ξουμε καί γιά τήν άλλη μέρα.
«Νάξερες πώς ξεκουράζουμαι όταν
σηκώνουμαι τά χαράματα», μοϋ έλεγε
κάποτε ένας γεροβοσκός «κολλάω τά
πρόβατά μου στήν πλεύρη τού βουνού
κ ' άκούω τ' άηδόνι. ύστερα, σάν έρθη
ή μέρα κολατσίζω τό ψωμοτύρι μου, πίνω
νεράκι άπ' τήν πηγή καί χωνεύω καλά.
Ύστερα τά μαζεύω τ' άρμέγω, τά σταλίζω
καί τό δειλινό πάλι ξαπλώνω κοντά τους
στους θάμνους, άκούω τόν κούκο καί σκέ
φτομαι τού Θεού τά μεγαλεία.
Ά μ' δέν πάω έγώ στήν πόλη... έδώ
είν' ή ζωή μου, έδώ κΓ ό πατέρας μου
κΓ ό παππούς μου. Έδώ, σέ τούτη ράχη
θά θαυτώ νά βλέπω τό ήλιοβασίλεμμα!»
Πώς νά κολλήση άγχος σέ τέτοια
γαλήνεια ζωή;
ΚΓ ό ποιητής, ό Παλαμάς, μ' άλες
του τις δόξες καί τά μεγαλεία τής έποχής του έγραφε:
«Τήν ώρα τήν ύπέρτατη όπου θά
σβή τό φώς μου, άγάλια - άγάλια ό θά
νατος — ό πιό τρανός καϋμός μου — θά
είναι πώς δέν δυνήθηκα μ’ έσέ νά ζήσω ώ
πλάση — πράσινη άπάνου στά βουνά
στά πέλαγα στά δάση — θά είναι πώς
δέν σέ χάρηκα σκυφτός μές τά βιβλία —
ώ φύση όλάκερη ζωή κΓ όλάκερη σ ο
φία !»
"Ενα άλλο θέμα πού πρέπει νά προ
σέξουμε είναι ή άπουσία ή τούλάχιστον
ή έλλιπής χορήγησις πνευματικής τρο
φής.
Παρά τήν τεραστία κυκλοφορία τών
έντύπων, τήν πρόοδο τού ραδιόφωνου
καί τής τηλεοράσεως δέν βρίσκεις εύκολα
κάτι εύχάριστο, κάτι πού θά σέ στηρίξη
πνευματικά καί ήθικά, κάτι πού θά σέ
ξεκουράση. Πού είναι τά λογοτεχνικά
περιοδικά τού παλαιού καιρού; Πού τά
ωραία λογογραφήματα στις έφημερίδες
ή τά διηγήματα μέ τή γλαφυρότητα τού
Παπαδιαμάντη, τού Ξενόπουλου ή τού
Καρκαβίτσα; Δέν διαβάζουμε στις μέρες
μας διηγήματα γιά τή φύση, γιά τό βουνό
γιά τούς ναυτικούς, γιά τούς φτωχούς
άγιους.
Τά πάντα άρχίζουν άπό ένα έγκλημα,
μιά μεγάλη κλοπή, μιά άπάτη καί καταλή
γουν πάλι σ' ένα φόνο ή μιά φυλάκιση
πού δέν ξεκουράζουν τήν ταλαιπωρημένη
μας ψυχή.
Ό πω ς ή εύγενής άμιλλα είναι ένα
αγαθό κίνητρο γιά τήν πρόοδο, ή δίψα
τού χρήματος, ή πλεονεξία γενικώς καί
ό μιμητισμός ζημιώνουν τήν προσωπικό
τητα καί τήν ψυχική γαλήνη.
Γιατί ό τάδε έπιχειρηματίας έπλούτισε; τό ίδιο θά κάνω κι έγώ. Πώς ό
ύπάλληλος άνέβηκε μέ πλάγια μέσα καί
κολακείες; Τό ίδιο θά κάνω κΓ έγώ.
Καί αύτό τό διαπιστώνουμε, όταν
γνωστοί μας άνθρωποι σάν καλοί χαρα
κτήρες, γιατροί ή έμποροι ή άλλοι έπαγγελματίες ή ύπάλληλοι φθείρωνται καί
άλλάζουν χαρακτήρα όταν βρεθούν στόν
έπαγγελματικό άνταγωνισμδ καί τούς
κυριέψει ή δίψα τού χρήματος.
'Αμβλύνεται τότε ή συνείδησις, κά

Ί:να γαλανό ακρογιάλι είναι, οτι χρειάζεται γιά τη /ιείοιση τον αγχονζ.

νουμε πράξεις πού δέν τις εγκρίνει τό
«Υπερεγώ», τό αγαθό μέρος τής προ
σωπικότητάς μας, απωθούμε τά ανεπι
θύμητα στά ύποσυνείδητο, διαταράσσεται ή ισορροπία τής συνθέσεως τής
προσωπικότητος καί δημιουργεΐται τό
άγχος.
Καί όπως είπαμε στήν αρχή, τό άγ
χος δέν είναι μόνο μιά άπλή στενοχώ
ρια ή μιά διαρκής μελαγχολία, άλλά αιτία
τής έγκαταστάσεως πλείστων ψυχικών
καί όργανικών νευρώσεων.

Μεγάλη ή κυκλοφορία
άντιαγχωδών φαρμάκων
Άπόδειξις τού φαινομένου είναι ή
μεγάλη κυκλοφορία κατασταλτικών καί
άντιαχγωδών φαρμάκων καί ή συνεχής
άνακάλυψις νέων πού χορηγούνται όλο
καί σέ περισσότερες περιπτώσεις όχι μό
νον στις σαφείς νευρώσεις άλλά καί στις
λεγάμενες σπλαχνονευρώσεις, όπως τά
έλκος, ή στηθάγχη, ή ύπέρταση, ή κολϊτις, ακόμη καί σέ ισχιαλγίες, αρθρίτιδες,
βρογχίτιδες, χολοκυστίτιδες.
Ένδεικτικώς θά άναφέρω τις ένδείξεις όπως ακριβώς διαφημίζονται δύο
μόνον ψυχοτρόπων φαρμάκων άπό τις
δεκάδες πού κυκλοφορούν.

SINEGUAN: Κατάθλιψις - άγχος - ύπερδιέγερσις - έντασις - ανησυχία - άύπνία - ανορεξία - κεφαλαλγία - ίλιγγος ναυτία - έμετοι - διάρροια - δυσκοιλιότης - καρδιακά άλγη - ταχυκαρδία δύσπνοια - έλλειψις ένεργητικότητος άγωνία - έχθρότης πρός τό περιβάλον αίσθημα φόβου καί ένοχής - ύποχονδρία

- νυκτερινή ένούρησις - κλιμακτηριακή
κατάθλιψις - δυσθυμία έκ χρονιών πα
θήσεων.
LIMBITROL; Απασαι αί περιπτώσεις
άγχους καταθλιπτικής προελεύσεως δυσθυμία - ύπερέντασις - ύποχονδρία απάθεια - φοβία - σύγχισις - άνορεξία - ναυτία - έμετοι - αίσθημα φαρυγγικοϋ
κόμβου - ξηρότης στόματος - σπασμοί

- βάρος εις τό έπιγάστριον - μετεωρι
σμός - δυσκοιλιότης - κεφαλαλγία - αύχενικά καί ινιακά άλγη - μετωπιαίοι κεφαλαλγίαι - άνορεξίαι - διαταραχαί ύπνου πρώιμος άφύπνισις - κόπωσις - τρόμος έσωτερική άνησυχία - κνησμός - Οσφυ
ϊκά άλγη - άναφροδισία - αίσθημα ψύχους
-έφιδρώσεις - διάχυτα μυϊκά άλγη -ώμαλγίαι - αίσθημα βάρους κατά τά άκρα πολλακισουρία - άνικανότης κ.λπ.
Είναι δυνατόν νά θεραπευθοϋν όλα
αύτά τά συμπτώματα δΓ ένός μόνον φ αρ
μάκου;
Καί όμως είναι δυνατόν γιατί όλα
αύτά είναι συμπτώματα μιας μόνον άσθενείας — τού άγχους.
Τό περίεργον είναι ότι θά μπορούσαν
όλα αύτά νά περάσουν όχι μέ ένα φάρμακον, άλλά μέ μία καλή θέληση.
Όλα αύτά μας πείθουν ότι ό άνθρω 
πος είναι άρρωστος. “Οτι πάσχει σάν
σύνολον, σάν κοινωνία, άφοΰ έλάχιστοι
είναι έκεϊνοι πού ζοϋν ήσυχα κι εύχαριστημένοι.
'Ακόμη βγάζουμε τό συμπέρασμα
ότι ή τεχνική πρόοδος, τό χρήμα καί ή
καλοπέραση δέν γεμίζουν τήν ψυχή μας.
Καί είναι δυνατόν καί σχεδόν σ ί
γουρο, ό φτωχός νά αισθάνεται περισ-
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Επάνω: 'Η θάλασσα αποτελεί πάντα το προσφορώτερο μέσο για ψυχική ξεκούραση καί ηρεμία. Εις την απέναντι σελίδα. ,νακει
τρικό τμήμα τών Αθηνών. Οι άχαρες πολυκατοικίες, τά καυσαέρια, οι θόρυβοι καί τα άλλα «αγαθά» του τεχνικόν πολιτισμού μας
ώδήγησαν τον σύγχρονο άνθρωπο στο διαρκές άγχος.

σότερο εύτυχισμένος άπό τόν πλούσιο.
Άπόδειξις αύτοϋ είναι καί τό θέμα
τής τεκνογονίας.
Ό φτωχός γεννά περισσότερα παι
διά γιατί έχει σιγουριά γιά τό μέλλον καί
λιγότερες απαιτήσεις άπό τό παρόν.
Ό πλούσιος γεννά 1 - 2 παιδιά γιατί
φοβάται τή ζωή, τις εύθύνες, τό μέλλον
αυτών τών παιδιών καί φυσικά λόγω τών
ηύξημένων απαιτήσεων τού ίδιου.
Οί ύλικές άξιες, ό πλούτος, οί άνέσεις, έχουν γίνει τό προσκύνημα τού
συγχρόνου άνθρώπου.
Δέν πρόκειται γιό χρι,σιμοποίησι
υλικών άγαθών, άλλα γιά τή θεοποίησί
τους πού παραμερίζει τις ήθικές άξιες.
Ζωή γι' αύτοΰς σημαίνει κυνήγι τού
χρυσού, τού δολλαρίου πού χαρίζει παγ
κόσμια δόξα.
Κυνήγι τής ηδονής, σπόρ, λατρεία τού
σώματος, έμπορία τής σάρκας.
Παραγνωρίζονται οί πραγματικές άξίες.
Στά περισσότερα παιδικά δωμάτια
πού μπαίνω, βλέπω κολλημένα στους
τοίχους πόστερς ή φύλλα έγχρωμων πε
ριοδικών μέ ήμίγυμνους γεννειοφόρους
τραγουδιστός, έπαναστάτες, μαρξιστάς,
ήθοποιούς, μοντέρνους άκατάληπτους
πίνακες ζωγραφικής, βιβλία άνήθικα
ή έπαναστατικά.
Δέν είδα σέ κανέναν τοίχο παιδικού
δωματίου τή μορφή τού Σβάϊτσερ ή τού
Πασκάλ ή τού φλέμινγκ ή έστω τού

420

Παπαδιαμάντη τού Παλαμά ή τού Δροσίνη.
Συναγερμός στά άεροδρόμια άν περάση κάποιος ήθοποιός καί σιωπή άν
έρθη ένας εύεργέτης τού άνθρώπου.
Ακόμη καί στά δικαστήρια χειρο
κροτούν κακοποιούς καί κλέφτες έπειδή έτυχε νά είναι όμορφοι!
'Αλλά καί ό τύπος καί ή ραδιοτηλεό
ρασή δέν προβάλλουν κατά κανόνα
άνθρώπους ούσιαστικής άξίας, άλλα ήθο
ποιούς με σκυλάκια, όρυομένους τρα
γουδιστός πού πηδούν μιά μπρος καί
μιά πίσω, φεστιβάλ τής κακιάς ώρας πού
τά ειρωνεύονται καί οί Τδιοι οί παρουσιασταί, τραγούδια χωρίς μουσική καί νόημα.
"Ολα αύτό μάς κάνουν νά χάνουμε
τό άληθινό νόημα τής ζωής καί νά πέ
φτουμε όλο καί περισσότερο στην άγχώδη, τήν πνιγηρή κατάσταση.
Γιατί ή δίψα τού συγχρόνου άνθρώ 
που γιά υλικά άγαθά εΤναι άκόρεστος'
πίνει καί πάλι διψά. ΠοθεΤ τό κέρδος καί
ζητά συνεχώς μεγαλύτερο κέρδος.
Αυτή ή δίψα τής άναζητήσεως όλο
καί περισσοτέρων άνέσεων δέν άφήνει
χρόνο γιά λίγη ξεκούραση, λίγη αύτοσυγκέντρωση.
Δέν δίδεται ή εύκαιρία κάποιας άνάσας νά άπολαύση καί νά εύχαριστηθή
ό άνθρωπος μέ όσα τώρα έχει. Ζητά
όλο καί περισσότερα καί πάλι εύχαριστημένος δέν είναι. Οί άνθρωποι έχουν
ένα πηγάδι άπύθμενο στήν ψυχή τους.

Τό μεγάλο βάσανο τής έποχής μας
είναι αύτό τό πηγάδι πού δέν μπορεί νά
γεμίση. Ά νθρω ποι άπλοι, άλλά καί άν
θρωποι μέ πτυχία καί τίτλους, μέ μεγά
λες θέσεις. Είναι καθηγηταί πανεπιστη
μίων, είναι διευθυνταί κλινικών, διά
σημοι χειρουργοί, διάσημοι άρχιτέκτονες ή δικηγόροι καί διψούν γιά χρήμα
Καί δέν χαρίζονται στους φτωχούς γιά
νά μήν πέση τό γόητρό τους. "Ηρθαν σέ
έπαφή μέ τήν έρευνα καί τήν άλήθεια,
μέ τήν άνθρώπινη δυστυχία, άλλά άντιπαρήλθον.
Καί τρέχουν άσθμαίνοντες πίσω άπό
τό είδωλο τού χρυσού θεού. Άλλά γρή
γορα στό κυνηγητό αύτό έρχεται άπογοήτευσις.
—Καί τώρα τί κατάφερα; Τί θά τάκάνω
τά έκατομμύρια;
«Καθελώ μου τάς άποθήκας καί
μείζονας οικοδομήσω' καί συνάξω έκεϊ
πάντα τά γεννήματά μου».
Ή ψυχή τού άνθρώπου δέν γεμίζει
μέ πλούτη, μέ άπολαύσεις μέ γλέντια,
μέ άκριβά αύτοκίνητα καί καράβια.
Χρειάζεται πνευματική τροφή, πίστη
στή ζωή καί τό σκοπό της, πίστη στό
Θεό καί τις αιώνιες ήθικές άξιες, άγάπη
στόν πλησίον.
Καί όταν στήν προσπάθειά του ό
άνθρωπος καταχωνιάζη κάτω άπό τή
λάσπη τού κακού τις ήθικές άξίες — τις
άπαιτήσεις τού «ύπερεγώ» όταν άφαιρή
τό λόγο άπό τή συνείδησί του, τότε άνα-

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
πηδάει άττό μέσα του ή άλήθεια καί βλέ
πει ότι:
«Χωρίς λύπην, χωρίς περίσκεψιν, χωρίς
αιδώ
μεγάλα κι' ύψηλά τριγύρω μου έκτι
σαν τείχη
καί τώρα κάθομαι κι’ άπελπίζομαι έδώ.
"Αλλο δέν σκέπτομαι. Τόν νοΰν μου
τρώει αύτή ή τύχη».
"Οπως γράφει ό άρρωστος ποιητής
Καβάφης.
Καί έρχεται κάποτε ή ώρα πού βλέπει
πόσο πλανήθηκε.
Πόσο μάταιη ήταν ή προσπάθεια
μιας όλόκληρης ζωής.
Γιά νά ξεφύγη ό άνθρωπος άπό έναν
τέτοιο παραλογισμό πρέπει νά ξαναστήση μέσα του μιά λησμονημένη άρετή,
τήν όλιγάρκεια.
"Οχι νά παραιτηθούμε άπό τήν πρό
οδο, άλλά νά άρκούμεθα εις τά άναγκαϊα.
Νά μήν στερούμεθα, άλλά καί νά μή σ υσ 
σωρεύουμε άχρηστα ύλικά. 'Αληθινά
πλούσιος είναι έκεϊνος πού άρκεϊται
εις τά όλίγα.
Όταν τά παιδί έρχεται στόν κόσμο
καί ιδιαίτερα όταν άρχίζη νά καταλαβαίνη
τήν ώραιότητα τού κόσμου γελά, παίζει,
τραγουδά, άτακτεί, κάνει τολμηρά καί
άπίθανα όνειρα, άγαπά τούς πάντας καί
τά πάντα, χαίρεται τή ζωή. Τί σημαίνει
αύτό;
"Οτι ή ζωή είναι κατ' άρχήν χαρά κΓ
άγάπη· ότι θά μπορούσε νά συνέχιζε τή
ζωή του ό άνθρωπος μέ τά ίδιο παιδικό
πνεύμα, τά πνεύμα τής άθωότητος καί τής

άγάπης, τής έμπιστοσύνης καί τής φιλίας,
τής άγνότητος καί τής καλοσύνης. 'Αντί
αύτών όμως, μπαίνοντας στόν άγώνα
τής ζωής, άντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες
τής ζωής μέ φόβο, δημιουργώντας ό ίδιος
κι’ άλλες δυσκολίες, άπό τις ύπερβολι
κές άπαιτήσεις, άντικαθιστά τό γέλιο μέ
τό δάκρυ, τή φιλία μέ τό συμφέρον, τήν
άγάπη μέ τό μίσος, τήν άγνή διασκέδαση
μέ τήν κραιπάλη. Καί άποτέλεσμα;
Τό άγχος μέ όλες του τις διακλαδώ
σεις.
"Αλλο ένα γνώρισμα τού σημερινού
άνθρώπου πού συχνά γίνεται αιτία τής
παρεκκλίσεως άπό τό φυσιολογικό είναι
ό ύπερβολικός άτομισμός καί ό έγωϊσμός.

Ό σύγχρονος άνθρωπος
ύπερβολικά άτομιστής
Γιατί ό έγωιστής άνθρωπος, αύτός
πού λέει «γιατί έσΰ καί όχι έγώ» δέν συν
εργάζεται γιά τό κοινό ή τό έθνικό συμ
φέρον.
’Ηθική του είναι τό άτομό του καί
λογικό ότι τόν ώφελήση.
"Αν είναι μικρός άγωνίζεται μέ κάθε
θεμιτόν καί άθέμιτον μέσον νά γίνη με
γάλος. "Αν είναι φθασμένος, έμποδίζει
μέ κάθε τρόπο τόν νεώτερόν του νά προαχθή. Είναι δυστυχής όταν δέν επιδει
κνύεται ή όταν δέν τόν προσέχουν. Καί
πέφτει σέ μελαγχολία όταν άποτύχη.
Ό έγωιστής είναι άντικοινωνικός.
Καί ή κοινωνικότης είναι γνώρισμα τής
άνθρωπίνης προσωπικότητος.

"Ετσι ό έγωιστής καταντά άγχώδης,
γιατί άφαιρεϊ άπό τήν ψυχοσωματική του
σύνθεση τόν παράγοντα «κοινωνία».
Αλλά καί σάν σύνολον άνθρώπων,
σάν όμάδες, σάν οργανώσεις πόσες φ ο 
ρές ό έγωϊσμός δέν γίνεται αιτία αύτοκαταστροφής, γιατί διώχνει τό πνεύμα
τής άλληλεγγύης καί όδηγεΐ κάθε π ρ ο σ 
πάθεια σέ άποτυχία, γιατί λείπει τό στοι
χείο τής άγάπης, γιατί ή άγάπη είναι ή
εύγενέστερη έκδήλωση τής ψυχής καί
αύτή μόνο ύπερνικά τή στενότητα τού
«έγώ».
"Ενα άπό τά έντυπωσιακά γνωρίσματα
τής έποχής μας, παρ' όλη τή γνωστή πρό
οδο είναι, όπως καί πάλιν έλέχθη, ό
εύκολος θαυμασμός προσώπων άνευ
αξίας καί έργων, άνευ νοήματος καί πρά
ξεων, χωρίς σκοπό.
Γενικώς ώρισμένες πράξεις τού άν
θρώπου έχουν πλήρως τό νόημα τής
βλακείας. Λέγεται ότι στήν 'Αγγλία κά
ποτε οί έφημερίδες διεφήμισαν ένα «Βου
βό Κοντσέρτο». Κάποιος διάσημος πια
νίστας θά έπαιζε χωρίς χορδές, χωρίς
ήχο. Πράγματι, όταν ήρθε ή ώρα, ό πια
νίστας άρχισε νά παίζη μέ τις γνωστές
κινήσεις τών δακτύλων πού μουσική ό
μως δέν έβγαζαν. Τό κοινό στήν άρχή
άλληλοκοιτάχθηκε, καθ' ένας άμφέβαλλε
γιά τή νοημοσύνη τού άλλου, περίμεναν καρτερικά τό τέλος καί όταν ό διά
σημος πιανίστας ύποκλίθηκε τόν ύπεδέχθησαν θυελλώδη χειροκροτήματα.
Τήν άλλη μέρα ό ίδιος μουσικός άφηγήθηκε τήν ιστορία καί κατέληξε. «Ήθελα
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νά ϊόώ ώς που φθάνει ή ανθρώπινη
βλακεία. Διεπίστωσα ότι είναι άπεριόριστη !»
Αλλά καί ό πρόσφατος θόρυβος κά
ποιου δικηγόρου μέ τό θαυματουργό
νερό καί τήν άναστάτωση τόσου κό
σμου, δέν είναι σημάδι τής βλακείας μας;
Καί όσοι τρέχουν μέ τά κάθε είδους τρο
χοφόρα όχήματα καί τραυματίζονται καί
σκοτώνονται δέν προδίδουν τή μειωμένη
τους νοημοσύνη; Γιατί όταν βλέπουμε
ατυχήματα άπό ταχύτητα άπό κακή ύπέρβαση, άπό κακή έκτίμηση τής στροφής,
άπό άφηρημάδα καί τόσα άλλα, θά μπο
ρούσαμε νά λέμε άπλούστερα ατυχήματα
άπό βλακεία. Καί νά είμαστε μέσα στήν
πραγματικότητα. Καί ή άνοησία αύτή
όμως είναι άποτέλεσμα τής έλλείψεως
συνέσεως καί αύτοσυγκρατήσεως λό
γω τού άγχους τής έποχής μας πού οί
ίδιοι δημιουργούμε.
Υπάρχει καί ό δρόμος τής εύκολίας.
Σέ κάθε τομέα πνευματικής ή τεχνικής
δραστηριότητος προηγείται ή εύκολία.
Ό έπαγγελματίας, ό έπιστήμων, ό
έμπορος, ό τεχνίτης, ό πολιτικός, ό ύπάλληλος θά έπιδιώξη πρώτα' τήν εύκολία
του. Δέν θέλει νά κουρασθή, νά ίδρώση,
νά ματώση, νά άνεβή άπό τό δύσκολο
μονοπάτι τής άλήθειας καί. τής άρετής.
Γιατί έχοντας κάποιο σκοπό καί βαδί
ζοντας άπό τό σωστό δρόμο γινόμα
στε άγωνιστές.
Καί ό άγωνιστής δέν πλήττει δέν
πέφτει ποτέ στό άγχος. Κάθε μέρα με
τρούν τό κομμάτι πού κατέκτησαν καί
νιώθουν ικανοποίηση. Δέν πέφτουν στήν
άνία καί τήν κατήφεια αύτοΰ πού κέρ
δισε εύκολα τά πάντα καί τώρα δέν
έχει τί άλλο νά κόμη.
Πώς μπορεί νά έξηγηθή διαφορετικά
ό ηύξημένος άριθμός ψυχονευρώσεων
καί αύτοκτονιών στις λεγάμενες προη
γμένες χώρες;
Τί φταίει λοιπόν; Δέν πρέπει νά προο

δεύει ό άνθρωπος γιά νά μήν πλήξη στό
τέλος; Δέν πρέπει νά άναζητά τό καλύ
τερο, τό καινούργιο, τό άνετώτερο;
Επειδή ό αγωνιστής δέν έχει καιρό
νά σκεφθή τήν καλοπέραση, πρέπει διαρ
κώς νά άγωνίζεται γιά νά μήν πλήξη;
Στά πάντα χρειάζεται λογική, αύτοσυγκράτησις, σύνεσις, σεβασμός τών
ήθικών αξιών καί παραδόσεων, σεβα
σμός στις συμβουλές τών ανθρώπων τής
πρώτης γενεάς, τού κεφαλαίου τής πεί
ρας τής ζωής.
"Ετσι τό άτομο θά νιώθη σάν μέρος
ένός συνόλου καί θά βλέπη τούς άλλους
σάν αδελφούς. "Ετσι δέν έρχεται κανείς
σέ σύγκρουση μέ τή συνείδησί του καί
δέν κυριεύεται άπό τό άγχος καί τις νευ
ρώσεις.
Στήν πραγματικότητα είναι τόσο
άπλά τά πράμματα άλλά δέν θέλουμε νά
τό παραδεχθούμε.
'Όλοι γνωρίζουμε τό δρόμο άλλά
μένουμε στό περιθώριο.
Διαμαρτυρόμεθα πολλές φορές γιά
τήν κακή ήγεσία, τούς άσυνεπεϊς πολι
τικούς, τούς κακούς έπιστήμονας, τούς
φαύλους κρατικούς λειτουργούς, τούς
φιλοχρήματους ιερείς.
Δέν σκεφτόμαστε όμως ότι ένας άπό
αύτούς είμαστε κι' έμεΐς.
Καί τί κάνουμε;
Αδιαφορούμε γιά τόν έαυτόν μας
καί έλέγχουμε τούς άλλους. Αλλά άς
μήν άπελπιζόμαστε. Ό άνθρωπος είναι
καί κτήνος καί "Αγγελος. Ό άνθρωπος
έχει νά έπιδείξη σπάνιες άρετές αύτοθυσίας καί άλτρουϊσμοΰ. Υπάρχουν πάν
τοτε οί ήρωες τής ζωής.
Ο καλός γιατρός πού ξενυχτά σέ
κάποιο φτωχόσπιτο ή νοσοκομείο γιά
να σώση τόν άρρωστο.
Ό δάσκαλος τού παραμεθορίου η
τού ορεινού χωριού, ό τίμιος ίερεύς τού
φτωχικού χωριού, ό βιοπαλαιστής τής
φτωχογειτονιάς, ό καλός υπάλληλος

Ή μεγάλη κυκλοφορία τώτ ναρκωτικών και τών άλλιον κατασταλτικών καί ιιάντιαγχιυόών» φαρμάκων και ή συνεχής άνακάλυψις νέων πού χορηγούνται ολο καί σέ περισ
σότερες περιπτώσεις, αντί νά μειώνουν, αυξάνουν το άγχος καί συνεχώς χειροτερεύουν
την κατάστασι.
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πού καταναλώνει τή ζωή του στήν ύπηρεσία τών άλλων.
Είναι καί στή νεολαία μας εύτυχώς
έλπιδοφόρα μηνύματα, νέοι πού δέν
βγήκαν στά πεζοδρόμια, πού δέν ζητω
κραύγασαν ύπέρ καμμιάς παρατάξεως,
πού δέν διεμαρτυρήθησαν έναντίον κα
τεστημένων ήθικών νόμων.
Καί είναι πολλοί, άλλά αύτοί δέν
φαίνονται. Αύτοί μάς στηρίζουν, σ' αύ
τούς έλπίζουμε, ότι δέν θά ναυαγήσουμε
στό πέλαγος τής έξαλωσύνης.
Αύτούς πρέπει νά βοηθούμε, νά
βραβεύουμε, νά τούς ένθαρρύνουμε ότι
ό άγώνας τους δέν πάει χαμένος, ότι
στό τέλος θά δικαιωθούν άπό τήν κοι
νωνία, άπό τό έθνος, μά κυρίως άπό τή
συνείδησί τους.
Ποιός λοιπόν άπ' όλους πού ζεΐ στή
σημερινή κοινωνία κινδυνεύει λιγώτερο
νά κυριευθή άπό τό άγχος;
Ξεκίνησα μέ ιατρικό θέμα καί κατα
λήγω σέ Κήρυγμα.
Γιατί έτσι είναι όσο κΓ άν δέν τολ
μούμε νά τό παραδεχθούμε άπό τό
τύφλωμα τού εγωισμού.
Μόνον ό τίμιος, ό ήθικός, ό ειλικρι
νής, ό δίκαιος, ό γενναίος ,ό πνευματι
κός άνθρωπος, πού πορεύεται μέ κάποιο
σκοπό πού ρυθμίζει τή ζωή του όχι μόνο
μέ ύλική άλλά καί πνευματική τροφή,
πού δέν παραγνωρίζει τόν πλησίον. Ε
κείνος ό καλός Σαμαρείτης τής παραβο
λής τού 'Ιησού μπορεί νά ζήση χωρίς
άγχος, μέ πληρότητα, μέ άγάπη γιά τά
άγαθά τής ζωής μέ τήν ικανοποίηση γιά
τό δόσιμο τής ψυχής του ύπέρ τών άλλων,
μέ τήν άρετή τής ταπεινοφροσύνης καί
τής συγγνώμης.
Σάν γιατρός, άπ' όσα σπίτια έχω
περάσει κατά κανόνα ώρες δυστυχίας,
άπό τής άπλής άρρώστειας μέχρι τού
θανάτου, μόνο στους πνευματικά ώρι
μους άνθρώπους έχω ίδή αύτή τήν καρ
τερικότητα.
Αύτοί πονούν λιγώτερο άπό τους
άλλους πού δέν ξέρουν γιατί έζησαν ή
έζησαν κυνηγώντας τό χρήμα καί τή δόξα.
Δέχονται σάν φυσιολογικά γεγονότα
καί τήν άρρώστεια καί τή δυστυχία καί
τό θάνατο. Πορεύονται ηρωικά καί π ε
θαίνουν όρθιοι.
"Ας μπορούσαμε όλοι μας νά μήν ύποδουλωθοΰμε στό συρμό τής ύλιστικής
έποχής μας καί θά έκμηδενιζόταν ή άγωνία καί ό φόβος καί θά λιγόστευαν οί
άρρώστειες. Καί όσες έμεναν θά ήσαν
λιγώτερο όδυνηρές κι' ό θάνατος δέν θά
μας προκαλοΰσε φόβο.
Κι άς τελειώσουμε μέ τήν προσευχή
τού ταπεινού ποιητοΰ Ζαχαρία Παπαντωνίου;
«Κύριε σάν ήρθε ή βραδυά σοΰ λέω τήν
προσευχή μου.
"Αλλη ψυχή δέν έβλαψα στόν κόσμο άπ
τή δική μου.
Δέν έχω δόξα· είν' ήσυχα τά έργα πού
έχω πράξει.
"Ακόυσα τή γλυκειά βροχή — τή δύση
έχω κοιτάξει.
"Εδωσα στά παιδιά χαρά, σέ σκύλους
λίγο χάδι.
Ζευγάδες καλησπέρισα πού γύριζαν τό
βράδυ.
Δέν περιμένω άνταμοιβή. πολύ ναι τέτοια
έλπίδα
Σ' εύχαριστώ γιά τά βουνά καί γιά τούς
κάμπους πού είδα.

ΠΡΙΜ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΑΗΑ
ΑΟΚΝΑ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1896
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άττό και
ρού ή έν Πειραιει κατάστασή όσον Αφορά
τήν δημοσίαν Ασφάλειαν καί τήν Αστυ
νομικήν έπίβλεψιν περιήλθεν εις λίαν έκρυθμον σημείον. "Εκαστο; είναι έλεύθερος
νά ζή κατά τό δοκοΰν. Καί οί μέν οίκοκυραϊοι καί έργάται τόν ήσυχον καί φιλόνομον αύτών βίον διάγουσιν, οϊ δέ φαυλόβιοι καί κακοποιοί έλευθέρως δρώσιν,
άδιάφορον έάν έπί βλάβη των πρώτων.
Οΐ λωποδύται καί νυκτοκλέπται εύρον στάδιον ένεργείας έν τή γείτονι πόλει. Οϊ απεχθείς χασισοπόται καδίδρυσαν
τά βρωμερά κέντρα των είς πασαν συνοι
κίαν σχεδόν. Τά γύναια διεσπαρμένα εϊς
τά ξενοδοχεία όργιάζουν έλεύθερα άνευ
ιατρικής έπιτηρήσεως. Ή χαρτοπαιξία
λειτουργεί άκωλύτως. Οϊ Αναίσχυντοι
νεανίσκοι περιφέρονται τήν νύκτα μετά
των φαυλοβίων Αναιδέστατα. Οϊ άρτοπώλαι Αφίνονται νά πωλοϋν Αρτους λιποβαρείς. Τά μέτρα καί τά σταθμά δέν
έπιθεωροΰνται. 01 κρεοπώλαι καί ίχθυοπώλαι άλιεύουν καί σφάζουν καί πωλοϋν
όπως θέλουν. ΕΙς τά ωδικά καφενεία καθ'
έσπέραν σχεδόν γίνονται π α ν η γ ύ ρ ι α .
ΕΙς τάς οδούς παννύχιοι όρύονται οϊ κανταδόροι καί πυροβολούν οϊ κουτσαβάκη
δες καί τέλος τά πάντα έχουν άφεθή εις
τήν τύχην των τόσον πολύ, ώστε έκεϊνοι οϊτινες αίωνίως ώς έχθράν των νά θεω
ρούν τήν Αστυνομικήν Αρχήν, έάν έπετέλει τό καθήκον της, όμολογούν ότι καλλιτέραν Αστυνομίαν δέν συνήντησαν εις
τήν ζωήν των.
Οϊ οίκοκυραϊοι όμως καί οϊ φιλήσυχοι
έργάται διακηρύττουν ότι ό Πειραιεύς
είναι πόλις Ανευ Αστυνομίας, Αφού αυτοί
τούλάχιστον δέν τήν βλέπουν ούδαμού.
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1896
ΔΥΟ ΛΩΠΟΔΥΤΑΙ έκ τής τάξεως των
«λαχανάδων» — διότι έχουν καϊ οϊ λωποδύται τάς τάξεις καί τούς βαθμούς των —
Από κοινού προέβησαν χθες εις τήν έξής
εύφυεστάτην λωποδυσίαν: ΕΙσήλθον ό
εις είς γνωστόν ϋποδη ματοποιεΐον τής
οδού .Αίόλου καϊ έζήτησε νά άγοράση έν
ζεύγος ύποδημάτων. Ό καταστηματάρ
χης έπροθυμοποιήθη Αμέσως νά τω ΰποδιίξη τήν καλλιτέραν ποιότητα, υποδή
ματα 22 δραχμών. Ό Αγοραστής λωποδ' της τά έφόρεσε. τού ήρεσαν, ένώ δέ τά

έδοκίμαζε βαδίζων, προύχώρησε μέχρι
τής θύρας τού μαγαζειού, όπου ό σύντρο
φός του, όστις έκαιροφυλάκτει έξωθεν —
έν γνώσει —έπλησίασεν είς τήν θύραν καί
Αμέσως:
*
—«Βρέ μασκαρα», λέγει πρός τόν
συνάδελφόν του, «μπερμπάντη, νά λοι
πόν! — καϊ τω καταφέρει ισχυρόν ράπι
σμα.
— Στάσου μωρέ», τω λέγει ό κτυπηθείς.
Τρέχει ό κτυπήσας έμπρός. σπεύδει
καταδιώκων αύτόν όπισθεν - διά νά τόν
συλλάβη δήθεν — ό κτυπηθεϊς μέ τά και
νουργή πλέον υποδήματα καϊ έξαφανίζονται είς στενωπόν τινα άδελφωθέντες
καί ξεκαρδιζόμενοι είς τά γέλοια μέ τήν
πράξιν των.
Ό δυστυχής υποδηματοποιός, όστις
έγινε θύμα λωποδυσίας, καθ’ όλον τό διά
στημα, καθ' 6 έφαίνετο ό Αγοραστής νά
καταδιώκη τόν έτερον, ΐστατο έξωθεν τής

Μιύ όμορφη εποχή, ///Ac τό ιόιο όμορφηc
καί n ’Tσχισμένης Αθήνας. Τότε, πού πτής
IIλάκας τίς ανηφόρι ες. άνθιζαν οί τριαν
ταφυλλιές, τά γιασεμιά καί οί γαζίες...

θύρας του, λέγων :
—Ή τόν πιάνει, ή δέν τόν πιάνει.
—Τί τόν πιάνει. Αφεντικό», τω άπαν
τα ό μικρός υπηρέτης του· «δέν Κ ατάλα
βες ότι μας πήραν τά παπούτσια κι έφυ
γαν!
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1896
ΕΝ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΟΝ καινουργές καθ’
όλα έκαμε πτερά μίαν νύκτα καϊ όιτέταξεν
είς τάς Αγκόλας νυκτοκλέπτου διά τού
παραθύρου τού δωματίου ένός φοιτητού.
Ό φοιτητής Ανεφέρθη είς τήν ’Αστυνο
μίαν. Ή ’Αστυνομία άνεκάλυψε τό έπανωφόριον είς ένα παλαιοπωλεϊον, άλλ’ ούχί
καί τόν κλέπτην. Τό περίεργον όμως είναι
ότι κύριοι τού έπανωφορίου έπαρουσιάσθησαν τέσσαρες διεκδικούντες αύτό. "Ε
καστος θέλει νά πείση τήν ’Αστυνομίαν
ότι είναι Ιδικόν του, διότι καί οϊ τέσσαρες
κατά τάς τελευταίας ήμέρας είχον άπολέσει τά έπανωφόριά των.
"Αγνωστον ήδη έάν ό Αστυνόμος
έφαρμόση τήν Απόφασιν τού Σολομώντος καί κατανείμει είς τέσσαρα τεμάχια
τό πολυθρύλητον έπανωφόριον διά νά
ίκανοποιηθώσι καϊ των τεσσάρων αϊ
Απαιτήσεις.
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1896
ΠΡΩΤΗ Ν φοράν ίσως διαπράττεται
έν μέση όδω λωποδυσία διά χλωροφορμιάσεως, ή νέα δ ’ αυτή λωποδυτική μέ
θοδος είναι τόσον κακούργος καί τόσον
Αποτελεσματικούς δύναται νά έφαρμόζεται ύπό των λωποδυτών, ώστε ό καθείς
διατρέχει τόν κίνδυνον έκεΐ πού περιπατεϊ
νά πέση Αναίσθητος έν μέση όδω καί όταν
άφυπνισθή νά εύρη κενά τά θυλάκιά του.
)^ωρίς μάλιστα νά ένθυμήται τίς τόν άπεγύμνωσε, χωρίς νά δύναται νά καλέση είς
βοήθειαν.
Τούτο έπαθε χθές τήν νύκτα παρά
τόν ναόν τών 'Αγίων θεοδώρων ό δεκαοκταετής νέος ’Αντώνιος θερμιώτης ’Εν
ώ έπέστρεφεν είς τήν οικίαν του, αίφνιδίως τόν πλησιάζει είς Αγνωστος καί τω
θέτει τήν χείρα ύπό τήν ρίνα. ‘0 νέος δέν
ένθυμείται τίποτε περισσότερον, Αλλ’
όταν συνήλθεν έκ τής νάρκης παρετήρησεν ότι τω είχεν άφαιρεθή τό ώρολόγιόν
του, ή άλυσσος καί τό χρηματοφυλάκιόν
του.
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’Αριστερά: Ί 1 Μονή τής χώρας στην
Κωνσταντινούπολη ( Καχριΐ Τζάμι) όπως
ήταν τό έτος 1875. Δεξιά: Ό «Μαρμαρωμένος Βασιληάς», ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. ”Αγαλμα τού γνωστού γλύ
πτου χ. Νικόλα (Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσεϊον). Τον τελευταίο ηρωικό υπερασπι
στή τής Βασιλεύουσας ό Ελληνισμός τον
έκανε θρύλο. Δεν δέχθηκε ποτέ βτι πέθανε,
οτι σκοτώθηκε στο πεδίο τής μάχης από
τον βάρβαρον επιδρομέα, άλλ’ οτι κοιμή
θηκε και οτι μια μέρα θά ξυπνούσε για νά
άπελενθερώση την τουρκοπατημένη Κων
σταντινούπολη. Κάτω : Ό
Ανδρόνικός
ΙΤαλαιολόγος, από Βυζαντινό χειρόγραφο.
πόλεων για κάποια ύπόθεση. Μ όνο ή φ ω 
νή τοΟ έκκλησάρη μπ ορεί νά σέ έπαναφέρη στήν τάξη λέγοντάς σου πώς ή λ ε ι
τουργία τελείω σε καί ό ναός θά κλείση.
Στό "Α γιο ν Ό ρ ο ς συνεχίζεται άκόμη
κα ί ή βυζαντινή ύμνογραφία. ’Εκεί, στή
σκή τη τής Μ ικρός Α γ ία ς Ά ν ν η ς ό κα λ
λικέλαδος ύμνογράφος καί μελω δός Γεράσ ψ ος μοναχός Μ ικραγιαννανίτης, ή
«άηδών rod Άθω »,έχει κι ό Ιδιος άπολησμονήσει πόσες άκολουθίες, κοντάκια,
μεγαλυνάρια. τροπάρια καί συναξάρια
έχει συνθέσει πρός δόξαν τοϋ Θεού καί
πρός τιμήν τών 'Αγίω ν του.
Μ όνο ένας πολιτισμός μ έ τή στάθμη
τοϋ βυζαντινού ήταν δυνατό νά έπιβιώση
έ τσ ι στις μέρες μας. Καί είνα ι βέβαιο πώς
ϋν τό υπόδουλο γένος δεν λύγισ ε στόν
έπαχθή τουρκικό ζυγό καί πραγματο
ποίησε τό μέγα θαύμα τοϋ Είκοσιένα,
τούτο τό ό φ είλει έξ όλοκλήρου στή σ υ 
σπείρωσή του γύρω στις βυζαντινές του
παραδόσεις

5. Ή ελληνικότητα
τοϋ Βυζαντίου
Π ρώ τος ό έθνικός μας Ιστορικός Κων
σ τα ντίνο ς Παπαρρηγόπουλος, άπεκάλεσε τό Βυζάντιο, — όνομασίαπού ουδέποτε
χρησιμοπ οίησαν ο ί μεσ αιω νικοί μας πρό
γονοι, έκείνο ι έλεγαν πάντοτε: κράτος
Ρωμαίων, — «Χριστιανικόν κράτος τοϋ

Μ εσαιω νικού Ελληνισμού». Εύστοχα καί
δίκαια, όπως μαρτυρούν όλες ο ί έκιδηλώ
σεις τού βυζαντινού πολιτισμού. Α ύ τό
όμως δέν συνέφερε σέ πολλούς κ ι έτσι
άρχισαν νά μ ιλο ύ ν γιά «πολυεθνικό Β υ 
ζάντιο >ι κ.τ.δ. σαν νά ήτα ν ό β υζα ντινι
σμός διεθνής ιδ έ α ! Μ α ζ ί τους σ υ ντά 
χθηκαν καί κάποιοι δ ικο ί μα ς ε ίτε άπό
ταύτιση, ε ίτε άπό έπιπολαιότητα. ’Αλλά
ο ί σοβαροί επιστήμονες ποτέ δέν υιοθέ
τησαν τέτοιες θέσεις. Γ ι' αύτό μ έ έκπλη
ξη διαβάσαμε πριν λίγο καιρό σέ άθηναίκή καθημερινή έφημερίδα «γράμμα
άπό τήν Ευρώπη» τοϋ άνταποκριτή της
στή Ζυρίχη, μ έ θέμα τόν «Βυζαντινό πο
λιτισμό», α τό όποιο μετα ξύ άλλων άναφ έρεται ό τι «δέν ήτα ν βέβαια ή βυζαντινή
περίοδος στό σύνολό τη ς μ ιά "χρυσή έποχή". Ά π ό κάμποσες άπόψεις ήταν " Μ ε 
σαίω νας" — μ έ τήν άρνητική άξιολογική
χροιά πού έχει ή λέξη» κα ί ά τι «άπό δ ιά 
φορες άπόψεις — αύτό τονίζεται άπό νη
φάλιους Βυζαντινολόγους καί στήν Ελ
λάδα κα ί στό έξω τερικό — τό Βυζάντιο
ήταν καρπός μιάς π ολιτιστικής επιμι
ξίας» !
Οί θέσεις αύτές, καθώς διατυπώ νονται
άπό μελετητή, τόν όποιο «άπασχολεί πο
λύ τό θέμα τούτο στά πλαίσια τής διδα
σκαλίας του σέ 'Ελβετικό πανεπιστήμιο»
δημιουργούν πολλές άπορίες, για τί όπως
φάνηκε άπό όσα ήδη είπαμε τό Βυζάντιο,
καθώς όνόμασαν τόν μεσαιω νικό 'Ε λ
ληνισμό νεώ τεροι Εύρωπαίοι ιστορικοί,
ούτε Μ εσαίω νας ύπήρξε. ούτε «καρπός
μιάς π ολιτιστικής έπιμιξίας», άλλα ή έλληνική συνέχεια κα τά τήν περίοδο τοϋ
Μ εσαίω να, καθώς δείχνουν σημαντικώ τατες πηγές καί μεγάλος άριθμός σ το ι
χείων. ώ στε νά μ ή χρειάζεται καμμιά
«προσπάθεια μ έ έθνικιστικά μάτια», γιά
νά άνακαλύψωμε «τό έλληνικό πνεύμα
κάτω άπό κάθε π ολιτιστική του προσφο
ρά».

Ό έλλην/κός χαρακτήρας είνα ι έκδιή
λος σέ κάθε τομέα τοϋ β υζαντινού π ολι
τισμού. άκόμη κα ί στή χρισ τια νική τέχνη.

«Οί Βυζαντινοί, γράφ ει ό H enri Stern, μ έ
τις έπανειλημμένες έπιστροφές τους στά
άρχαϊα πρότυπα κα ί χάρη στή βαθειά
αίσθηση τής άρμονίας τών μορφώ ν, έχουν
έπιδέξια άπαλύνει τήν α ύστηρή σφ ριγηλό τη τα τώ ν παλαιοχριστιανικώ ν έργων.
Χω ρίς ποτέ νά ξεχνούν τήν καταγω γή τής
τέχνης τους, τής έδω σαν μ ιά χάρη έμπνευσμένη άπό τό άρχαίο παράδειγμα.
Στό άπόγειο αύτής τής τέχνης, μ ιά Ισορ
ροπία δη μιο υργείτα ι άνάμεσα σ τήν κλ α σ 
σική «φόρμα» κα ί τό θρησκευτικό περιε
χόμενο, άνάμεσα σ τήν άρχαία όμορφιά
κα ί τή χρισ τια νική πνευματικότητα».
Θά ήταν κοινός τόπος ή άναφορά καί
μόνο τής έλληνικότητας στή βυζαντινή
φ ιλολογία κα ί γλώσσα, για τί κα τά κόρον
γίνετα ι λόγος γιά τή συμβολή τών Β υ 
ζαντινώ ν στή διάσωση τής άρχαίας έλληνικής φιλολογίας. Κανείς δέν μπ ορεί
νά άμφιβάλλη δ τι άν δέν ένδιαφέρονταν
ό λόγιος Πατριάρχης Φ ώτιος κα ί ό μ α 
θητής του ’Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας
Ά ρέθας, μεγάλο τμήμα τής κλασσικής
μας γραμματείας θά είχεχαθή. «Όπως καί
άν έχουν τά πράγματα, π αρατηρεί ό Κ α
θηγητής Νικόλαος Τωμαδάκης. έξαιρέσει
τών έπιγραφών ό,τιδήπ οτε γνωρίζομεν
σήμερον έκ τού άρχαίου κόσμου μνημεϊον
γραπτόν, έάν δέν προέρχεται άπό τάς
αιγυπτιακός άνασκαφάς, κα ί αύτά τά κ ε ί
μενα, τά οποία τυχόν γνω ρίζομεν άπό
μεταφ ράσ εις κα ί μόνον διασω θέντα είς
άνατολικάς γλώσσας, ό φ είλετα ι είς τήν
άντιγραφήν κ α ί α υντήρησιν τώ ν Β υζαν
τινών, ο ί όποιοι πολλάκις τό έσχολίασαν
ή τό έξεμεταλλεύθησαν λεξικογραφικώ ς
ή άλλως».
Α λ λ ά ο ί Β υζαντινοί δέν περιορίσθηκαν μόνο στήν έκδοση ή τόν σχολιασμό
τών ’Αρχαίων. ’Επηρεάσθηκαν βαθύτα τα
στή λογοτεχνία τους.έγραψαν πάνω σέ
άρχαιοελληνικά πρότυπα, σέ πάμπολλες
έκδηλώσεις τής καθημερινής ζωής τους
παρουσίαζαν στοιχεία άπό τήν κληρονο
μ ιά τών άρχαίων'Ελλήνων. Συνεχώς προσ
παθούσαν νά πλησιάσουν τήν ά ττική
διάλεκτο. Ή παράδοση ήταν τόσο έ ν το 
νη, ώ στε ή όμιλουμένη τής έποχής δέν
μπόρεσε νά τή σταματήσ η καί συνεχίσθηκε καί μ ετά τήν Ά λ ω σ η μ έ τούς λ ό 
γιους έκείνους πού έβλεπαν στήν έπαναφορά τής άρχαίας ελληνικής τήν άναβίωση τών προγονικών άρετών. Α λ λ ά καί
ή κοινή τοϋ Β υζαντίου δέν ήταν καί έκεινη έλληνική; δέν συνέχιζε μ ιά ν άλλη πα
ράδοση, πού δημιουργήθηκε έπί Μ εγά 
λου Α λεξάνδ ρου μ έ τήν έξάπλωση τοϋ
'Ελληνισμού ώς τή μακρυνή Ιν δ ία ; ΓΓ
αύτό κα ί δέν γίνεται λόγος γιά βυζαντινή
γλώσσα, άλλά γιά έλληνική τών μέσ ω ν
χρόνων.

Είναι ά ναμφ ισ βήτητο γεγονός ά τι ή
κλασσική λογοτεχνία καί ό άρχαϊος έλληνικός πολιτισμός γενικά έπαιξαν σπ ου δαίο ρόλο σ τήν πνευματική άνάπτυξη τού
Βυζαντίου. Ή βυζαντινή παιδεία ήταν
πάντοτε έλληνική κα ί άρχαϊοι "Ελληνες
συγγραφείς διδάσκονταν στά σχολεία
του. Ο ί βυζαντινές βιβλιοθήκες ήτα ν γε
μά τες άπό άρχαϊα έλληνικό συγγράμμα
τα. τό Ιδιο καί ο ί πατριαρχικές! Στήν άρχή, όπως ήταν φυσικό, ο ί Β υζαντινοί ε ί
δαν μ έ δισ τα κτικό τητα τούς Αρχαίους,
καθώς τούς ταύτιζαν μ έ τούς είδωλο λάτρες. τούς έθνικούς. Χαρακτηριστικό
ε ίν α ι ά τι ό Μ έγας Βασίλειος συμβούλευε
τούς νέους πώς νά χρησιμοποιούν τά άρ-
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Δεξιά: Πεινααμένο 'Ελληνόπουλο
στις ώρες τής μαύρης κατοχής.
’Αποτέλεσμα τής ((Νέας Τάξεως»
την όποια θέλησε νά έπιβάλη στον
κόσμο ό Ναξιστικός <ιμεγαλοϊδεατι
σμός». Κάτω: Τό κτήριο, όπου
έστεγάζετο ή Γκεστάπο ’Αθηνών
επί τής οδού Μέρλιν. ’Εδώ έμαρτνρησαν εκατοντάδες πατριώτες,
θύματα τής φιλοπατρίας τονς καί
τής θηριωδίας των χιτλερικών τε
ράτων. Μεταξύ των ηρώων τής
εθνικής Αντιστάσεως εναντίον τών
κατακτη ιών, σνμπεριλαμβάνοντο
δεκάδες αιώρες τής 'Αστυνομίας
Πόλεων, οι όποιοι έπολέμησαν μέ
κάθε τρόπο τον κατακτητή καί τού
προξένησαν Ανεπανόρθωτες κατα
στροφές. Εις την Απέναντι σελίδα:
Ή δι<στνχία, ή πείνα, ή άρρώστεια
καί ό θάνατος βασίλευαν στην ’Α 
θήνα καί σ' ολόκληρη την Ελλάδα.
Ετη φωτογραφία, ένας δρόμος τής
πρωτενονσης. Στο Αριστερό διακρίνεται «Αγέρωχος» κάποιος στρα
τιώτης τής Βέρμαχτ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΣΤ. ΠΟΛΕΩΝ

« ι ιι

ειιιιι

nun

H im

OMAHA « 0 . Μ.»
οΐϋκοίΐΕΐίί - iliu m - iiriim iii ι.λπ.
Από τις πρώτες ημέρες τής μαύρης κατοχής μιά ομάδα τής 'Αστυνομίας
Πόλεων οργανώθηκε μέ σκοπό τά σαμποτάζ εις βάρος τοΰ έχθροϋ, τή
φυγάδευση πατριωτών, τήν κατασκοπεία κλπ. Τό ιστόρημα πού ακολου
θεί, γραμμένο άπό τον ’Αστυνόμο Σ. Άντωνάκο δημοσιεύθηκε στήν εφη
μερίδα «Βραδυνή» καί ή αρχή του στό προηγούμενο τεύχος τών «Άστυν.
Χρονικών». Άναφέρεται στον επικό αγώνα τών άνθρώπων εκείνων πρός
τούς οποίους ή ευγνωμοσύνη τής πατρίδος θά είναι αΐωνία.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Φαίνεται όμως, ότι ή ύπόθεσις δέν
είχε κλείσει καί γιά τόν Έντέμφσκυ πού
όπως προαναφέραμε, ήταν έκεΐνος πού
έρωτεύθηκε τή Ντόρα Καραβανάκη.’Επρόκειτο γιά Γερμανό άρχικατάσκοπο
καί έπιστεύετο, ότι ανήκε στούς έμπι
στους, τού άρχηγού τής Γερμανικής
Κατασκοπείας Φόν Κανάρη. Μετά τήν
άνατίναξι τού βουλγαρικού πλοίου έμεινε
στήν 'Αθήνα μέ άποκλειστικό σκοπό νά
άνακαλύψη τούς δράστες τοΰ σαμποτάζ,
γιά τό όποϊον ήταν σχεδόν βέβαιος. Κά
ποιες ύποψίες είχε καί γιά τή Ντόρα.
Τήν κάλεσε λοιπόν ένα βράδυ νά φάνε
μαζύ, στό σπίτι τοΰ φίλου του ταγματάρ
χου Κλούς, πού βρισκόταν στή γωνία
Λουκιανού καί ’Αλωπεκής. Τόν Κλούς
«έγνώριζε» καλά καί ό 'Αστυνόμος Λουκάκης, καί ό Άρχιφύλαξ Δουκάκης. Ή
Ντόρα θορυβημένη άπό τήν «πρόσκλησι»
τοΰ «έρωτευμένου» Έντέμφσκυ έτρεξε καί
βρήκε τόν άρχηγό τής Ο.Μ. ’Αστυνόμο
Τσενόγλου. 'Εκείνος, άφοΰ τής έδωσε τις
σχετικές όδηγίες, ειδοποίησε γιά καλό
καί γιά κακό τά μέλη τής όμάδος. Συγ
χρόνως οί Δουκάκης καί Λουκάκης, πα
ρακολουθούσαν στενά, τόσο τή Ντόρα,
όσο καί τό σπίτι τής όδοΰ ’Αλωπεκής.
Οί δύο άστυνομικοί διεπίστωσαν ότι στό
γκρίζο ήμιδιώροφο άρχοντικό, έμπαι
ναν συνήθως τέσσαρα άτομα. Ό ταγματάρχης Κλούς, μία Αύστρο - Εβραία
γνωστή στήν ’Αστυνομία, ό Γερμανός
ύπαξιωματικός τού ναυτικού Ρέμπερ καί
ένας έπίσης Γερμανός δεκανεύς γνωστός
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Ο Μ Α Δ Α «Ο. Μ.»
Εις αυτήν την σελίδα δεξιά: Ό Άστννόμος Τσενόγλου, αρχηγοί τής Ο.Μ. και ο ιατρός
Λιβέρης. Ό δεύτερος ήταν αρχηγός ομάδας, ή όποια ανήκε στην Ο.Μ. Οί δύο αληθινοί
"Ελληνες κάνουν χαρούμενοι τον περίπατό τους στην όδό Σταδίου, λίγο πρό τού Ιεκε/ι βριανοϋ κινήματος. Για τις προς την πατρίδα υπηρεσίες τους οί «πατριώτες» καί
«αντιστασιακοί» τού Ε.Α.Λί. τούς δολοφόνησαν. Εις την απέναντι σελίδα επάνω: Μπλό
κο από τήν' Ιταλική Καραμπινιερία, αέ δρόμο τώ ν’Αθηνών. Κάτω: Ό Άρχαρύλαξ Γεώρ
γιος Λουκάκης. Υ π ή ρ ξε από τά πιό σημαντικά στελέχη τής Ο.Μ.

στους κοσμικούς κύκλους ώς ΤζΙνος. Ο
τελευταίος, πού μιλούσε άπταίστως τά
'Ελληνικά, φαινόταν τό άφεντικό στό
σπίτι τής όδού ’Αλωπεκής. Οί πληροφο
ρίες ήταν, ότι δέν έπρόκειτο περί δεκανέως, αλλά περί σημαίνοντος στελέχους
τής Γερμανικής άντικατασκοπείας.
Μέ τήν συμβολή λοιπόν τού Τσενόγλου ή Καραβανάκη συναντήθηκε μέ
τούς Έντέφσκυ καί Κλούς.
Τή συνάντησι αυτή περιγράφει σέ
παλαιό δημοσίευμά του ό δημοσιογράφος
Α. ^ατζηαναστασίου, πού όπως είδαμε
άποτελούσε μέλος τής Ο.Μ.
«... Ύ στερα άπό μιά συνήθη «κουβέν
τα» συστάσεων καί γνωριμίας, ό ταγμα
τάρχης Κλούς, άφοΰ άναψε ένα χονδρό
πούρο, άνοιξε τή συζήτησι. Α ποτεινό
μενος εις τήν Ντόρα άρχισε νά τής λέη:
—Ό φίλος μου κ. Έντέμφσκυ μοΰ
είπε πολύ καλά λόγια γιά σάς. Θέλησα
νά σάς γνωρίσω καί έγώ. Μπορούμε νά
γίνουμε περίφημοι φίλοι, άλλά...
Ή Ντόρα τότε είπε:
—Μπορείτε νά έχετε έμπιστοσύνη σέ
μένα. Συνεχίστε χωρίς ένδοιασμούς.
Αγαπώ τή Γερμανία καί πιστεύω εις τόν
Φύρερ...
Τά λόγια έκεΐνα τής Ντόρας, πρός στι
γμήν άφώπλισαν τόν Γερμανό ταγματάρ

χη·

Ό Έντέμφσκυ πού πρόσεχε τή Ντόρα
στά μάτια, χαμογέλασε ειρωνικά. Ή
Ντόρα προσεποιήθη ότι δέν τό πρόσεξε
αυτό καί συνέχισε.
—Μπορείτε κ.ταγματάρχα, νά μοΰ μι
λήσετε άνοικτά. Σάς άκούω...
Ό Κλούς ήπιε λίγο κονιάκ καί συνέ
χισε:
—Θά μπορούσαμε διά τής βίας μέσα
έδώ νά σάς άποσπάσουμε κάποιο μυ
στικό πού μάς κρύβετε άλλά δέν θά τό
κάνουμε αυτό. Προτιμούμε νά τό μάθουμε
φιλικά καί άκόμη νά σάς συγχωρήσουμε
γιά δ,τι κάματε, άλλά άπ’ έδώ κι’ έμπρός
θά γίνετε δική μας. Θά υπηρετήσετε τήν
Γερμανία καί μόνον. Διαφορετικά είσθε
χαμένη κι έσείς κι ή οίκογένειά σας!!!
Ή Ντόρα εις τό άκουσμα τών λόγων
έκείνων ώπλίσθηκε μέ άπέραντη απο
φασιστικότητα καί χωρίς νά χάση τήν
ψυχραιμία της σηκώθηκε όρθια λέγουσα:
—Κύριοι, σας άφίνω. Αύτά πού μοΰ
λέτε γιά μένα είναι άκατανόητα. Ούτε μυ
στικά έχω ούτε ξέρω, ούτε σάς κρύβω τί
ποτε. Είμαι μιά κοπέλλα πού έπειδή έχω
άνάγκη καί ξέρω καλά γερμανικά άναγκάσθηκα νά έργασθώ εις τήν Γερμανική
Ναυτική Διοίκησι τού Πειραιώς.
—Καί τά πλοία πού τινάχθηκαν στόν
αέρα; διέκοψε άγρια ό Κλούς.
Ή Ντόρα άρχισε νά γελά θορυβωδώς:
—Μοΰ μιλάτε σοβαρά κ. ταγματάρχα
ρώτησε μέ άφθαστη ήθοποιΐα.
'Ο Κλούς έσυρε τό περίστροφό του
καί τό πρότεινε πρός τήν Ντόρα.
—"Αν σάς μιλώ σοβαρά; Καί νομίζετε
τούς Γερμανούς ήλιθίους; ρώτησε μέ
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μίσος.
'Η Ντόρα τόν κύτταζε στά μάτια έπίμονα.
Εκείνος κατέβασε τό περίστροφο καί
τό άφησε έπάνω σ’ ένα τραπεζάκι.
—Πάρτε τό πιστόλι άπ’ έδώ, είπε ήρε
μα ή Ντόρα. Δέν είμαι μαθημένη νά παί
ζω μέ πιστόλια...
Καί στρεφόμενη πρός τόν άμίλητο
Έντέμφσκυ, συνέχισε:
—'Ωραία «σουρπρίζ» μοΰ κάματε άπόψε. 'Ομολογώ ότι μένω κατάπληκτη άπ’
όσα βλέπω έδώ μέσα.
Ό Κλούς όμως δέν τήν άφησε νά συνέ
χιση:
—Καί τήν Γερμανική σημαία πού κα
τέβασαν χθές τήν νύκτα άπ’ τήν ’Ακρό
πολη ρώτησε τήν Ντόρα.
'Η Ντόρα μέ τή νέα αυτή έρώτησι τού
Γερμανού ταγχατάρχου πήρε κουράγιο:
—Κύριε ταγματάρχα, σάς παρακαλώ.
Έγώ ήλθα έδώ νά γλεντήσω. Δέν ήλθα νά
άκούσω μυθιστορήματα. Τί είναι αύτά
πού μοΰ λέτε; Μέ ξέρετε καλά; Μι έχετε
ξαναδή ποτέ σας; Σάς παρακαλώ πολύ...
Τά λόγια έκεΐνα τής Ντόρας είχαν τό
άποτέλεσμά τους. Ό Κλούς ήσύχασε.
Σταμάτησε τόν θυμό του καί άποτεινόμενος πρός τόν Έντέμφσκυ είπε:
—Ε σείς δέν μέ βοηθάτε; Ή φίλη σας
είναι πολύ δυνατή ήθοποιός.
Ό Έντέμφσκυ πήρε ένα ύφος μισο
κακόμοιρο καί άρχισε νά λέη:
—’Ακούστε Ντόρα σάς έφερα έδώ
νά έξηγηθοΰμε. Ό κ. ταγματάρχης σάς
ύποπτεύεται ότι δέν είσθε ξένη πρός τήν
καταστροφή τού Πειραιώς. Τού έδωσαν
τήν πληροφορία ότι έσείς μεταφέρατε
μέσα εις τό πλοίο ένα έκρηκτικό μηχά
νημα. Πές τε μας ποιοι σάς τό έδωσαν.
Εμείς δέν πρόκειται νά σάς άποκαλύψουμε. Θά σάς τό συγχωρήσουμε αύτό, άλλά
θά άρχίσετε άπό τώρα νά έργάζεσθε διά
λογαριασμόν τής Γερμανίας καί μόνον.
'Η Ντόρα άρχισε νά χάνη τήν ψυ
χραιμία της. Τό παιγνίδι ήταν πολύ έπικίνδυνο. Σέ διάστημα πέντε δευτερολέ
πτων συνέλαβε τό νόημα τής τραγικής
της θέσεως. Χωρίς νά άπαντήση άρχισε
νά γελά δυνατά.
—Μιλάτε σοβαρά, ή μέ δοκιμάζετε;
Ρώτησε έντονα. Αύτά πού μοΰ λέτε είναι
άκατανόητα. Τί μηχανήματα καί άνατινάξεις μοΰ λέτε; Μοΰ φαίνεται σάν νά
όνειρεύωμαι... Δέν καταλαβαίνω τίποτε.
Οί δύο άρχικατάσκοποι κυττάχθηκαν.
Ή ήθοποιία τής Ντόρας ήταν τόσο
φυσική, ώστε τούς είχε σοβαρά κλονίσει.
Ο Κλούς άλλαξε άμέσως τακτική:
—’Αγαπητή δεσποινίς, άρχισε νά
λέη έχει καλώς. Δέν μποροΰμε νά συνεννοηθοΰμε έπί τοΰ πολιτικού πεδίου, μπο
ροΰμε νά μιλήσουμε γιά έρωτα;
Τήν στιγμή έκείνη μπήκε στό δωμά
τιο ό δεκανεύς Τζίνο.
Μόλις άντίκρυσε τήν Ντόρα γέλασε
καί προχωρώντας κοντά της, τής έτεινε
τό χέρι λέγων:

—Τί ευχάριστη έκπληξις; Γνωρίζεσθε μέ τούς φίλους μου καί δέν μοΰ τό
είπατε;
Ή Ντόρα σηκώθηκε μέ ευγένεια καί
μέ παράτολμη ψυχραιμία καί τοΰ έδωσε
τό χέρι.
—Γειά σου Τζίνο, τοΰ είπε πώς έδώ
μέσα;
Ό Κλούς κι’ ό Έντέμφσκυ έμειναν
άφωνοι.
—"Ωστε γνωρίζεσθε; τραύλισε ό Γερ
μανός ταγματάρχης.
Ό Τζίνο συνέχισε:
—Ή δεσποινίς Δωροθέα είναι μιά
καλή μου φίλη. Μοΰ μάθαινε κάποτε Ελ
ληνικά. Έ χω νά τήν ίδώ άπό τόν Αύγου
στο τοΰ 1939. Είναι μιά πρώτης τάξεως
κοπέλλα.
Καί βόμβα άν έπεφτε στά κεφάλια τών
δύο άρχικατασκόπων, δέν θά τούς έκαμε
τόση έντύπωσι. Οί δυό άρχικατάσκοποι
παρακολουθοΰσαν τά λόγια τοΰ Τζίνο
άποσβολωμένοι. Πρώτος ό Έντέμφσκυ
πήρε τόν λόγο:
—Μετά χαράς βλέπω ότι ή δεσποινίς
Ντόρα είναι δική μας.
Ό Κλούς κούνισε τό ξυρισμένο κε
φάλι του.
Ό Τζίνο προσέθεσε:
—Καί βέβαια δική μας .μπορείτε νά
τής έχετε άπεριόριστη έμπιστοσύνη. Α 
γαπά τούς Γερμανούς...
Έ να βάρος βγήκε άπ’ τήν ψυχή τής
Καραβανάκη. Οί έλπίδες της ότι θά ξεγλυστροΰσε άπό τήν άγωνιώδη έκείνη
συνάντησι άρχισαν νά ζωντανεύουν μέσα
της.
Ή συζήτησις μεταξύ τών τριών κατα
σκόπων καί τής Ντόρας σιγά σιγά έστράφη πρός τά γεγονότα τής Κρήτης.
Έπηκολούθησε ένα τραγικό γιά τή
Ντόρα γλεντάκι καί κατά τάς 1.30 τά
μεσάνυχτα ό Γερμανός ταγματάρχης μέ
τήν σπόρ κούρσα του τήν συνώδευσε ώς
τό σπίτι της ήρεμος, εύγενικός, σάν νά μή
είχε συμβή τίποτε.
Τής έδωσε τό τηλέφωνό του καί καληνυχτίζοντάς την τής είπε:

Ο Μ Α Λ Α «Ο. Μ.»

—’Επειδή ό κ. Έντέμφσκυ ταξιδεύει
σάς παρακαλώ πολύ νά έρχεσθε νά μέ
βλέπετε. Ά ν ό Πειραιεύς σάς είναι μακρυά διά τήν έργασίαν σας μπορώ νά
σάς μεταθέσω εις τάς Αθήνας. Θά γίνου
με δυό καλοί φίλοι. ’Αφού μάλιστα σάς
γνωρίζει καί ό Τζίνο τά πράγματα άπλοποιούνται!»
Πολλές μέρες ύστερα δέν υπήρξε καμμιά έπαφή μέ τή Ντόρα. Μόνο ό Ά ρχιφύλαξ Δουκάκης, τήν έπιτηρούσε μέ με
γάλη προσοχή, γιά νά διαπίστωση τις
περαιτέρω κινήσεις τών Γερμανών. Ά νέφερε στόν Τσενόγλου, ότι ή κοπέλλα παρηκολουθείτο άπό τά «σκυλιά» τής Γερ
μανικής άντικατασκοπείας καί ότι κάθε
έπαφή μαζύ της θά ήταν άληθινή αυτο
κτονία. Τις δυσκολίες γιά νά έλθη σέ
έπαφή μέ τήν Καραβανάκη ό Δουκάκης
άνέφερε στόν Αστυνόμο Νικόλαο Ταβουλάρη τής Γενικής 'Ασφαλείας Πει
ραιώς, ένα γενναίο καί ριψοκίνδυνο άξιω-

ματικό. Ό Ταβουλάρης τότε σκέφθηκε
νά καλέση έπισήμως τή Ντόρα στό γρα
φείο του γιά μιά δήθεν ύπηρεσιακή ύπόθεσι, όπότε θά ήταν δυνατή ή έπαφή της
μέ τήν ομάδα, μέσα στό ίδιο τό άστυνομικό κατάστημα. Έ τσι καί έγινε. "Ενας
άστυφύλακας μέ στολή παρουσιάσθηκε
τήν άλλη ήμέρα στό γραφείο τής Καρα
βανάκη, στή Γερμανική ύπηρεσία όπου
έργαζόταν. Έπέδωσε ένα ύπηρεσιακό ση
μείωμα στό Γερμανό άνθυπολοχαγό Κασνερ πού ήταν προϊστάμενός της, μέ τό
όποιο ό Αστυνόμος Ταβουλάρης καλοΰσε
τή Ντόρα γιά «ύπόθεσί» της στή Γενική
Ασφάλεια. Τήν ώρισμένη ώρα ή Καραβα
νάκη έφθασε στό γραφείο τού Ταβουλάρη καί βρέθηκε μπροστά στόν πάντα άκούραστο άρχιφύλακα Δουκάκη. Τή σκη
νή τής συναντήσεως καί τό διάλογο πού
άκολούθησε, ό άείμνηστος Δουκάκης.
είχε διηγηθή στόν γράφοντα λίγο πριν
άπό τόν θάνατό του, όταν έτοιμαζόταν νά
γράψη τά άπομνήμονεύματά του, τό όποια
άτυχώς δέν έπρόφθασε.
—Πρόσεξε Ντόρα, είπε ό Δουκάκης
γιατί σέ παρακολουθούν στενά.
Εύρίσκεσαι στά διασταυρωμένα πυρά
τών άσσων τής Γερμανικής άντικατασκοπείας. Πάντως μή φοβάσαι. Σέ ύποψιάζονται γιά τήν άνατίναξι τού πλοίου,
άλλά μάλλον μπλοφάρουν. Κράτησε τήν
ψυχραιμία σου. Πρέπει έδώ νά βγάλουμε
λαγό! Διετήρησε τις σχέσεις σου μέ τό
Τζίνο καί μέ τόν Κλούς.
Ή Ντόρα κοίταξε άπορρημένη κάπως
τόν Δουκάκη.
—Μά όλα αύτά μοΰ έχουν σπάσει τά
νεύρα. Πώς μπορώ έγώ νά φέρω σέ πέρας
ένα τόσο μεγάλο έργο:
—Μήν άνησυχής, έκανε ό Δουκάκης.
Είμαστε κοντά σου. Καί γιά ότι θέλεις,
νά πηγαίνης άφοβα στόν Υποδιοικητή
τής Γενικής Ασφαλείας τόν κ. Τσαγκλή.
Ή Ντόρα φαινόταν άρκετά φοβισμέ
νη, πράγμα πού έβαλε σέ σοβαρές άνησυχίες καί τόν Δουκάκη καί τόν ’Αστυ
νόμο Ταβουλάρη.
—Προσπαθώ νά μετατεθώ άπό τόν
Πειραιά είπε:

Έ τσι, όσο νά λησμονηθή τό πράγμα
καί νά βρώ τήν ήσυχία μου. Μά μή νομί
ζετε πώς θά σάς άφήσω. Γνωρίζω μιά κα
λή φίλη, πού έργάζεται στό τηλεφωνικό
κέντρο τού Γερμανικού Ναυαρχείου καί
έχει φίλο ένα Γερμανό λοχία τού λιμενι
κού. Είναι έξυπνη καί άποφασιστική.
—Ή πρόταση μοΰ άρεσε, είχε πή ό
Δουκάκης, καί κράτησα τά στοιχεία τής
φίλης τής Ντάρας γιά νά τήν παρακολου
θήσουμε καί νά έξακριβώσουμε τό ποιόν
της. Τήν έλεγαν Μαρία Δάρα. Πληροφορηθήκαμε, ότι ήταν νόθο παιδί ένός
Γερμανού στρατιωτικού, πού σκοτώθηκε
τό 1916 στή Μ. ’Ασία.
Ή μητέρα της Έλληνίδα, τήν έστειλε
σέ γερμανικό σχολείο στήν Πόλη. Ή
Μαρίνα μιλούσε άπταίστως Γερμανικά,
Γαλλικά, ’Αγγλικά καί Ιταλικά καί γι’
αύτό ήταν πολύτιμη γιά τό Γερμανικό
Ναυαρχείο. Ό φίλος της ονομαζόταν
Γιόζεφ Μπρέκμαν καί ώς πολίτης είχε
μεγάλες έπιχειρήσεις στό ’Αμβούργο.
Μέ τή βοήθεια τής Καραβανάκη, ό
δημοσιογράφος Χατζηαναστασίου «μπή
κε» στήν παρέα τής Δάρα καί τού Μπρέκ
μαν. Μετά άπό μερικά γλεντάκια σέ τα
βέρνες τών 'Αθηνών ό Γερμανός λοχίας
άρχιζε νά «συνηθίζη» τήν 'Ελληνική συν
τροφιά.
Ά λλά άς άφήσουμε τόν Δουκάκη καί
άς δώσουμε τό λόγο στόν δημοσιογράφο
Χατζηαναστασίου.
«Τό ψητό, ήταν νά μάθουμε τί άκριβώς κάνουν οί Γερμανοί εις τόν Πειραιά
γιά τήν ύπόθεσι τού βουλγαρικού πλοί
ου. Ά πό ένα πιστό μας φίλο άστυνομικό πού υπηρετούσε ώς διερμηνεύς στή
Γερμανική στρατιωτική διοίκησι τού
Πειραιώς καί ήταν συνεργάτης μας, τόν
Ά λέκο τόν Ρούφο. μάθαμε ότι ένας λοχα
γός τής Στρατιωτικής Γερμανικής Δικαιο
σύνης Πειραιώς, ό Χάνς Λέχνερ, είχε
στά χέρια του τό φάκελλο τών άνακρίσεων τής άνατινάξεως τού «Πριγκίπισσα
Μαρία - Λουίζα». Ό Ροδφος μάς είπε
άκόμη. ότι ό Λέχνερ ήταν τύπος μπεκρή
καί γυναικά. Τό σπίτι του ένα έπιταγμένο
διώροφο στή στροφή τής Καστέλλας, τό
είχε μεταβάλλει σέ κέντρο οργίων καί
διασκεδάσεων. "Ο "όμηρος Τσενόγλου
έπρότεινε νά βρούμε μιά όμορφη γυναίκα
γιά νά τή «ρίξουμε» στόν Λέχνερ. Στή
σκέψι αύτή άντέδρασε ό Λουκάκης. Μήν
τά σκαλίζεις πολύ είπε. Τί μάς ένδιαφέρει
νά μάθουμε γιά τις άνακρίσεις. Βλέπετε,
ότι έχουν άναθέσει τήν ύπόθεσι σέ λο
χαγό τής στρατιωτικής δικαιοσύνης.
Αύτό σημαίνει, πώς πιστεύουν, ότι ύπάρχουν εύθΰνες μέσα σ ’ αυτούς καί τούς
Βουλγάρους. Γνωρίζουν καλά, ότι στό
πλοίο δέν άνέβηκε κανένας άλλος έκτός
άπό αύτούς καί τή Ντόρα. Μιά καί δέν
τήν «βούτηξαν» σημαίνει ότι ή μπάρα
πάρασε».
Μ’ αύτά συμφωνεί καί ό κ. Λουκά
κης. Συμπληρώνει όμως ό συνομιλητής
μας:
-—Πρότεινα, νά άχρηστεύσουμε τή
Ντόρα γιά πολλούς μήνες, ώστε νά «κα
τασταλάξουν» οί ύποψίες τών Γερμανών.
Α ντί αύτής, μπορούσαμε τώρα νά άξιοποιήσουμε τή Δάρα καί τόν Μπρέκμαν.
"Αλλωστε δέν ύπήρχε χρόνος γιά χάσιμο.
Ή ταν άρχές άκόμα καί έπρεπε νά ώργανωθοΰμε. Μάς περίμενε πολλή δουλειά···»·
Πράγματι άγαπητοί άναγνώστες. F'"
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χαν ακόμη πολλή δουλειά νά κάνουν οί
λίγοι έκεΐνοι άστυνομικοί... Κ,αί όπως
θά ΐδοΟμε στή συνέχεια «έφεραν σέ αίσιο
πέρας» τήν άποστολή τους.
'Αναφέραμε στά προηγούμενα ότι
ένας άπό τούς πιό άφοβους καί πιό έξυ
πνους άστυνομικούς τής Όργανώσεως
Τσενόγλου ήταν ό Άρχιφύλακας Δουκάκης.
'Ο Δουκάκης δέν ήταν μόνον ένας τέ
λειος πράκτορας στόν άγώνα έναντίον
τών κατακτητών, άλλά καί ένας δαιμό
νιος άστυνομικός, τού όποιου ή φήμη στή
δίωξι τού κοινού έγκλήματος, είχε βγή
καί έξω άπό τήν Ελλάδα. ’Αρκεί νά άναφερθή ότι ό Δουκάκης έξάρθρωσε στή
Μασσαλία διεθνή σπείρα παραχαρακτών
δολλαρίων, άπό τήν όποιαν κινδύνευσε
νά κλονισθή τό 'Αμερικανικό νόμισμα.
Γιά τήν έπιτυχία του αύτή έπαινέθηκε άπό
τόν ίδιο τό Πρόεδρο Ρούσβελτ. Οί ζη
μιές καί τά «χουνέρια» πού έφτιαξε ό
Δουκάκης στούς Γερμανούς σάν μέλος τής
Όμάδος, τόν έκαναν άληθινό θρύλο στόν
Πειραιά, όπου ήταν γνωστός ώς ό «κύρΓίώργης» καί άγαπητός καί στούς σκλη
ρούς» άκόμα «τύπους» τού λιμανιού καί
στις γυναίκες τής Τρούμπας.
— Μέ άληθινή άπογοήτευσι μοΰ είχε
διηγηθή ό Δουκάκης, όσο άκόμα ζοΰσε,
βλέπαμε ότι πολλές γυναίκες στόν Πει
ραιά όδηγημένες άπό τήν πείνα καί τήν
έξαθλίωσι κυλιόντουσαν στό βούρκο,
γιά ένα κομμάτι ψωμί. Φυσικά «διασκέ
δαζαν» μέ τούς Γερμανούς κοντά στούς
όποιους εΰρισκαν τροφή άλλά καί τήν
ανάλογη «προστασία». Οί περισσότερες,
χωρίς καμμίά ιατρική παρακολούθησι
έπασχαν άπό όλα σχεδόν τά αφροδίσια
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κρυά άπό τούς Γερμανούς είναι έθνικό
χρέος». Ή «διαταγή» τού Κύρ Γιώργη
«κυκλοφόρησε σέ λίγες μόνο ώρες στά
καμπαρέ καί στά «σπίτια» τής Τρούμπας.
Καί οί «δηλωμένες » πειθάρχησαν. Πει
θάρχησαν άκόμα καί οί άγαπητικοί.
Μέ διάφορα προσκόμματα στις αρχές
κατοχής καί διάφορες δικαιολογίες οί
πιό πολλές έφυγαν άπό τόν Πειραιά, ή
σταμάτησαν νά «έργάζωνται». "Ετσι οί
Γερμανοί στρατιώτες έπεσαν καί πάλι μέ
«τά μούτρα» στό «πεζοδρόμιο». Ό Λίτκε
καί οί γιατροί του έτριβαν τά μάτια τους...
Πού νά ήξεραν... Τό «κόλπο» τού Δου
κάκη είχε άχρηστεύσει έκατοντάδες Γερ
μανούς στρατιώτες, τή στιγμή πού τόσο
πολύ έχρειάζοντο, άφού οί έπιχειρήσεις
στή Βόρειο ’Αφρική εύρίσκοντο στό πιό
κρίσιμο σημείο τους.
’Αλλά δέν ήταν μόνον οί «κοινές» τού
Πειραιώς καί οί Γερμανοί «πελάτες» τους,
πού άπασχολοΰσαν τήν Ο.Μ. Έ να άπό τά
πιό σοβαρά ζητήματα, πού ένδιέφερε τις
συμμαχικές υπηρεσίες τής Μ. ’Ανατολής
καί τις άντιστασιακές οργανώσεις στήν
Ε λλάδα ήταν ό έντοπισμός τών πρακτό
ρων τής Γερμανικής Άντικατασκοπείας
καί τών Ε λλή νω ν έκείνων, πού άπό εύτελή κίνητρα συνεργάζονταν μέ τόν κατακτητή.’Από τήν πρώτη στιγμή ήΟ.Μ. έθε
σε ύπό παρακολούθησιν, όλα τά ύποπτα
καί γνωστά άπό παλαιότερα πρόσωπα,
γιά τά όποια υπήρχαν ένδείξεις, ότι ήσαν
πρόθυμα νά ύπηρετήσουν, ή διέκειντο
εύνοϊκώς πρός τις άρχές κατοχής. Έ νας
άπό αύτούς, ήταν πρώην έφεδρος άνθυπολοχαγός τού Ε λληνικού στρατού. Μιά
μέρα στις «κεραίες» τού Δουκάκη έφθασε
ή πληροφορία: Υ π ά ρ χει ένας Έ λληνας
πράκτορας Γερμανικής καταγωγής μέ τά
νοσήματα, τά όποια καί μετέδιδαν στούς
στοιχεία ό 221, πού συνεργάζεται μέ τόν
στρατιώτες τών κατακτητών. Ε κατοντά
Τζίνο καί τόν ταγματάρχη Κλούζ. Ό
δες Γερμανοί μπήκαν γιά θεραπεία στά
πράκτορας αύτός «καρφώνει» στήν Ά π νοσοκομεία καί άλλοι άχρηστεύονταν σάν
βερ τούς Έ λληνες άξιωματικούς, πού
πολεμιστές. Ό Γερμανός στρατιωτικός
μέ ψεύτικες ταύτότητες προσπαθούν νά
διοικητής, ό διαβόητος Λίτκε, θορυβή
φύγουν στήν Αίγυπτο καί στήν Τουρκία.
θηκε. Κάλεσε σέ έκτακτη σύσκεψι τούς
Ή πληροφορία έλεγε, ότι ό μυστηριώ
έπιτελεϊς του, γιά νά έξετασθοΰν τά μέτρα
δης αύτός πράκτωρ ήταν Γερμανικής
πού έπρεπε νά ληφθοΰν. Έξεδόθη μιά
καταγωγής, ότι τόν έλεγαν Ά ντώνη, ότι
άπόρρητη αύστηρή διαταγή πού άπαγόήταν άπό τό Μαρούσι καί ότι ό άδελφός
ρευε, μέ απειλή βαρυτάτων ποινών στούς
του διατηρούσε γκαράζ στήν Αθήνα.
Γερμανούς στρατιωτικούς, νά έχουν σχέ
Έπρόκειτο γιά έναν πολύ έπικίνδυνο
σεις μέ τις «έλεύθερες πεταλούδες» τού
προδότη, ό όποιος έπρεπε μά κάθε τρόπο
πεζοδρομίου. Άντιθέτως, τούς υποχρέω
νά έντοπισθή καί νά έξοντωθή. Ό Δου
ναν νά έπισκέπτωνται τά έπίσημα «σπί
κάκης μέ τή βοήθεια τού Αστυνόμου Λουτια» όπου γινόταν υγειονομικός έλεγχος
κάκη καί τού άντισυνταγματάρχου Κακαί όπου οί πιθανότητες μολύνσεως ήταν
λούδη, κατάφερε έπειτα άπό άτέλειωτες
πολύ περιωρισμένες. ’Εκτός αυτού, άπαώρες κοπιαστικής καί έπικίνδυνης παραγόρευαν στούς Έ λληνες γιατρούς νά θε
κολουθήσεως, νά έντοπίση τόν G221,
ραπεύουν Γερμανούς πού έπασχαν άπό
άφού διεσταύρωσε τις πληροφορίες του
άφροδίσια καί γιά νά γνωρίζουν έπισήμως
άπό τά πολύτιμα στοιχεία πού τού έδω
τούς άρρωστους, άλλά καί γιατί πίστευαν,
σαν ό διοικητής Γεν. Α σφαλείας Πει
ότι οί Έ λληνες γιατροί έκαναν καί κάτι
ραιώς Θ. Τασίνης, ό Αστυνόμος Μάνθος
πιό «προοδευτικό» άκόμα. Επειδή ή κατάΚορναράκης καί ό Αστυνόμος Άνδρ.
στασι χειροτέρευε συνεχώς, άναγκάστηΚαλόθετος. Ό «Έλληνας» προδότης, ό
καν νά ιδρύσουν μονίμους οίκους άνοάδίστακτος πληροφοριοδότης τού άρχιχής γιά άποκλειστική χρήσι τών στρα
κατασκόπου Τζίνο, ήταν ό Ά ντώνης
τευμάτων τους. Τήν περίπτωσι σκέφθηκε
Μπαχάουερ, γόνος τής γνωστής οικο
νά έκμεταλλευθή ό Δουκάκης. Μέ τήν
γένειας Μπαχάουερ.
άδεια τού Διοικητοΰ 'Ασφαλείας Πειραιώς
Ό Μπαχάουερ, στις άρχές τού 1942,
Θεοδ. Τασίνη καί μέ τήν βοήθεια τών
διετάχθη άπό τήν Ά πβερ, δηλαδή τήν
άστυνομικών Χατζητσοπάνη καί Πανα'Υπηρεσία άντικατασκοπείας τών Γερ
γιώτου, έθεσε σέ εφαρμογή τό σχέδιό
μανών, νά πάη στήν Μ. Α νατολή, νά
του. Είπαμε, πώς διέθετε μεγάλο κύρος
ένταχθή στά έκεϊ σώματα τού ’ Ελληνικού
καί άγάπη μεταξύ τού ύποκόσμου τού
στρατού, άπό όπου άνέτως θά διεβίβαζε
Πειραιώς. Μιά λέξη τού Δουκάκη, άποκάθε πληροφορία στις Γερμανικές μυ
τελούσε διαταγή πού έξετελεΐτο μέ θρη
στικές Υ πηρεσίες. Αύτό τό έγνώριζε ή
σκευτική εύλάβεια. Καί ό Δουκάκης παΟ.Μ. Έ τσ ι άφησε τόν Μπαχάουερ νά
ράγγειλε μέ τούς άνθρώπους του. «Μα-
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αναχώρηση γιά τήν Αίγυπτο.
Ό τελευταίος μέ τό ψευδώνυμο Κλίμανόπουλος κατέλυσε στό σπίτι τού ομο
γενούς Σόλωνος Χριστοπούλου, τού όποι
ου πλήρη διεύθυνσι κατώρθωσε νά μάθη
ό Δουκάκης.
Τό πρόβλημα όμως ήταν μέ πιό τρόπο
θά ένημεροΰντο οί σύμμαχοι.
Τό έργο αυτό άνέλαβε ό Διοικητής 'Α
σφαλείας Πειραιώς Τασίνης καί ό Α
στυνόμος Καλόθετος οί όποιοι .μέ δικό
τους άνθρωπο, κάποιο "Ελληνα πλοίαρχο
διεβίβασαν τήν πολύτιμη πληροφορία

στό Κάιρο. Λίγους μήνες αργότερα ό
Μπαχάουερ συνελήφθη. Τήν προδοσία
του έπλήρωσε διά τυφεκισμού, έπειτα
άπό συνοπτική διαδικασία. Μετά τήν
άπελευθέρωση συνελήφθησαν στήν ’Α
θήνα καί άλλοι πράκτορες τών Γερμα
νών, τής όμάδος Φύρστ, μεταξύ τών όποι
ων ό άδελφός Μπαχάουερ Ρενέ, ό Κων)
νος Φλαμής κ.ά.
Τήν έπιτυχία του αυτή, περιγράφει μέ
λίγα, απλά λόγια, στήν άναφορά του πρός
τό Κέντρον ’Αλλοδαπών ό πάντα σεμνός
Άρχιφύλαξ Δουκάκης.
'Από τούς πράκτορες τών Γερμανών
"Ελληνες καί ξένους ή όμάδα Τσενόγλου
ένετώπισε αρκετούς, οί όποιοι είτε άχρηστεύθησαν, είτε έγιναν άκούσιοι πληρο
φοριοδότες τών Ελλήνω ν άστυνομικών.
Τόν Νοέμβριο τού 1943, έντοπίσθηκαν οί
Βούλγαροι Τσαοΰσεφ καί Ίβάνωφ, οί
όποιοι μέ τό πρόσχημα τού έμπορου
ήσχολούντο μέ τή συλλογή πληροφο
ριών καί προπαγάνδας. ’Επικίνδυνοι πρά
κτορες ήσαν καί οί Α ρμένιοι Σαβογιάν,
Γενοφιάν καί ό ποιητής Γκραβαριάν, οί
όποιοι, τόν 'Ιανουάριο τού 1944 καί φο
βούμενοι, ότι έν περιπτώσει ήττας οί
Γερμανοί θά τούς έγκαταλείψουν εις τήν
τύχην των, άνεχώρησαν γιά τή Γερμανία.
«Περιώνυμος» κατά τόν χαρακτηρισμό
τού πράκτορος υπήρξε καί ό Έλληνας
Πάϊ Τζάκ τέως υπασπιστής στρατιωτικού
πού γιά ένα διάστημα έκυβέρνησε τήν
’ Ελλάδα. Γιά τόν Πάϊ Τζάκ, ό πράκτορας
σημειώνει στό δελτίο του τής 26ης 'Ια
νουάριου 1944.
« Ό περιώνυμος πράκτωρ τών Γερ
μανών (τέως υπασπιστής τού .... ) Πάϊ
Τζάκ σημειώνει τελευταίως δίς τούλάχιστον τής έβδομάδος ταξείδια διά Θεσ
σαλονίκην, έπιβαίνων στρατιωτικών Γερ
μανικών αυτοκινήτων,ή Γερμανικών στρα
τιωτικών άμαξοστοιχιών, έν έπειγούση
δέ άνάγκη καί άεροπλάνων. Παρόντος
έμοΰ καί εις έπίδειξιν ύπ' αύτοΰ τού ΠάίΤζάκ όπερ είναι έγγραφον, εις Γερμανόν
ύπαξιωματικόν, ό ύπαξιωματικός αυτός
έτήρησε τήν στάσιν τής προσοχής, έχαιρέτησε καί έξετέλει τάς διαταγάς του».
Στή χορεία τών πρακτόρων τού έχθροΰ,
ήταν καί ή ούνίτις Καμπάρ Ε λένη, ή
όποια, άφού στήν άρχή υπηρέτησε τούς
Ιταλούς, προσελήφθη δέ συνέχεια άπό
τούς Γερμανούς, παρά τό ότι στό τέλος δέν
τής είχαν έμπιστοσύνη. Πράκτωρ τών
Γερμανών, πού υπηρετούσε ώς μεταφρα
στής στήν Έ ς - Ντέ, τήν ύπηρεσία δηλα
δή άντικατασκοπείας τών Έ ς - Έ ς ήταν
ό Έ λλην Α.Π. ή Φράντς, όπως καί οί
άδελφοί Διαμαντής καί Παναγιώτης Γ...,
οί όποιοι έπλούτιοαν άπό τούς Γ ερμανούς
μέ τήν προμήθεια οινοπνευματωδών πο
τών γιά τις στρατιωτικές υπηρεσίες.
Στον κατάλογο τών πρακτόρων τού κατακτητού πού ένετοπίσθησαν άπό τήν Ο.
Μ. ήταν καί ό Τούρκος Μουστεμπά'Αλής,
τρομερός μισέλλην μέ πλούσια «δράσι»
κατά τήν κατοχή. 'Επικίνδυνος πράκτο
ρας τής Γερμανικής Αστυνομίας ήταν καί
ό Βούλγαρος Θ.Γ. ό όποιος είχε ζήσει
πολλά χρόνια στήν Ελλάδα, καί είχε όργανώσει κατασκοπευτική όμάδα μέ συνερ
γάτες τούς Έλληνες Γ.Σ., τούς άδελφούς
Α καί Θ. Μ. τόν Ε.Π. καί τόν Δ.Π., οί
όποιοι άντί άδράς άμοιβής, δράσαν εις
βάρος τής πατρίδος των.
Α λλά δέν έχουν τελειωμό τά συχαμερά
σκουλήκια, οί περισσότεροι σεσημα-

Ε ’ις τήν άπέναντι σελίδα: Ή σημαία τον
αγκυλωτού σταυρού κυματίζει στην ’Α 
κρόπολη. Εις αυτήν τήν σελίδα αριστερά:
’Αντώνιος Μπαχάουερ. Συνεργάτης τών
Γερμανών, άπεκαλνφθη άπό τήν Ο.Μ. καί
συνελήφθη στήν Α ίγυπτο. Κάτω: Χάνς
Λέχνερ. Λοχαγός τής Γερμανικής Σ τρα
τιωτικής Δικαιοσύνης. Γνωστός στους
Πειραιώτες, άνέλαβε τήν άνάκρισι γιά
τήν άνατίναξι τού ιιΠριγκίπισσα Μαρία
Αονΐζα». ’Επάνω: Ό άστνφνλαξ ’Α λέ
ξανδρος Ρονφος. Ώ ς διερμηνεΰς τής Γκέέφ-Πέ, μετέδιδε στήν Ο.Μ. όλα τά άιπόρρητα τού εχθρού.
σμένοι κακοποιοί πού συνεργάσθηκαν
μέ τά S - S τήν G.F.P. FAT 376, τήν Aints
Marine (Ναυτική άντικατασκοπεία) τήν
OFI καί τις άλλες μυστικές ύπηρεσίες
τού έχθροΰ. Τά ίδια πρόσωπα είχαν ορ
γανώσει τήν ΕΣΠΟ, τήν ΟΕΔΕ τήν
ΜΠΟΥΝΤ, τήν 3.000 Μ (Όργάνωσι
Άγήνορα) κ.ά. παγίδες μέ τις όποιες
προσπαθούσαν νά προσηλυτίσουν τούς
πεινασμένους πατριώτες στον Χιτλερι
σμό καί νά τούς κάνουν άβουλα όργανά
τους.
Μία άπό τις μεγάλες «μορφές» αύτοΰ
τού είδους ήταν καί ό «πολύς» Ά νιάν,
άδίστακτος τυχοδιώκτης, παλαιός κατά
σκοπος τών Γερμανών, πριν άπό τό 1940.
«Φακελλωμένος» στή Σήμανσι μέ τήν ένδειξι «δυναμικός στά πλαστά τσέκς»
καμουιρλαριζόταν πρό τού πολέμου, ώς
τίμιος καί έργατικός έμπορος, στή στοά
Παπαδοπούλου, όδός Ίωνος άρ. 1 στήν
Αθήνα.
Τήν δράσι του έναντίον τής Ε λλάδος
άπεκάλυψε ή Ύ πηρεσία ’Αλλοδαπών τής
Αστυνομίας Πόλεων.
Ό ’Ανιάν, ήταν ένας άπό τούς στενώτερους συνεργάτες τού Άρθρούρου Τάϊς
τού Γερμανού άρχικατασκόπου τής A.S.D.
Πληροφορίες έδινε καί στούς Roseti καί
Marineii, τούς ’Ιταλούς κατασκόπους τής
OFI, όπως καί στόν Aragoni, ένα ικανό
πράκτορα τής ’Ιταλικής κατασκοπείας,
πού διατηρούσε παραγγελιοδοχικό γρα
φείο στήν όδό Σταδίου, μέ τό Ε λληνικό
όνομα «Άγγελής».
Τή δράσι του ό Ά νιά ν συνέχισε ό
πως είπαμε καί μετά τή διάρκεια τής κα
τοχής. Αύτό τό ήξερε πολύ καλά ό Τσε
νόγλου, ό Δουκάκης καί τά άλλα μέλη
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Ο Μ Α Λ Α «Ο. Μ.»
τής Ο.Μ. Ο Ά νιάν, έπρεπε μέ κάθε τρόπο
νά έξουδετερωθή. Γιά τό θέμα αυτό συναν
τήθηκαν σ' ένα καφενεδάκι κάτω άπό τό
'Αρχηγείο τής 'Αστυνομίας ό "Αρχηγός
τής Ο.Μ. Τσενόγλου, ό Ύπαστυνόμος
Λουκάκης καί ό Άρχκρύλαξ Δουκάκης.
— Γνωρίζω, πολύ, πολύ καλά τόν
Ά νιάν, έκανε ό Δουκάκης παλιός πρά
κτορας τού Ζάϊτς, λατρεύει σάν θεό του
τό χρήμα, είναι τρομερά έξυπνος καί
προνοητικός. Μά έχει μιά μεγάλη άδυναμία. Παθαίνεται γιά τις όμορφες γυναίκες.
— Αύτό τό τελευταίο είναι τό πιό εν
διαφέρον, είπε ό Τσενόγλου. Θά έκμεταλλευτούμε τό «χόμπυ» τού «φίλου» μας.
θ ά τού ρίξουμε τήν αράχνη, πού έλπίζω
νά τόν τυλίξη τελικώς στόν ιστό της.
Αύτό τό ρόλο άνέλαβε νά παίξη ή
Έ λενα, μιά πανέμορφη, άλλά και έξυπνη
’Αθηναία, τήν όποια ό Τσενόγλου χρη
σιμοποιούσε γιά άναλόγους περιπτώσεις.
Έ να πρωί, τό ώραΐο κορίτσι έφθαοε
στήν όδό Κρατίνου 11, όπου τώρα ό Ά νιάν διατηρούσε γραφείο πωλήσεως οικο
πέδων. Ό γυναίκας Ά νιάν θαμπώθηκε
άπό τήν ομορφιά της, ιδίως άπό τή στι
γμή, πού ή Έ λενα τού έδειξε κάποια «άδυναμία».
Γυρνοΰσαν «βλέποντας» οικόπεδα,
διασκέδαζαν μαζύ, ώσπου στό τέλος,
έρωτευμένος πιά ό Ά νιάν, κρατούσε
συνεχώς τήν Έ λενα στό γραφείο του, τό
οποίον άποτελοΰσε κατασκοπευτικό κέν
τρο τών Γερμανοϊταλών.
Μέ τόν τρόπο αύτό, ή Ο.Μ. κατώρθωσε νά «βάλη» στό χέρι τόν παμπόνηρο
Ά νιάν καί νά παρακολουθή άπό κοντά
τή δραστηριότητα τών όμάδων άντικατασκοπείας τών κατακτητών. Ή Έλενα
έδινε κάθε τόσο τό δελτίο της στόν Α 
στυνόμο Τσενόγλου. Έ τσι, έγιναν γνω
στά έκτος τών άλλων καί μερικά ονόματα
Ελλήνων προδοτών, όπως τού Μ.Κ.,
τού Τ.Ζ., τού Μ.Δ. καθώς καί «κάποιου
άριστοκράτου θηλυπρεπούς γνωστού τύ
που τής Αθήνας» κατά τήν έκφρασι τού
άειμνήστου Δουκάκη.
Ή Έλενα, έπαιξε τόσο όμορφα τόν
ρόλο της, ώστε ό Ά νιάν νά τής άποκαλύψη τή συνεργασία του μέ τόν έχθρό καί
νά τής ζητήση μάλιστα νά τόν βοηθήση.
Σ' όλη όμως αύτή τήν ιστορία ύπήρχε
κάτι, πού άνησύχησε τόν Τσενόγλου καί
τούς άμεσους συνεργάτες του. Ο Ά νιάν
δέν άπεκάλυπτε στήν Έ λενα τό σπίτι του.
Μάλιστα, έπαιρνε αύστηρά μέτρα, καί
κάθε φορά πού έκείνη έφερνε τό θέμα
αύτό στήν κουβέντα, ό μεγαλοκατάσκοπος τήν άπέφευγε, λέγοντας πώς είναι
παντρεμένος καί πώς καλύτερα ήταν έτσι
γιατί μπορεί νά είχε μπλεξίματα μέ τή
γυναίκα του. Ό Τσενόγλου ύποψιαζόταν, ότι ό Ά νιάν μπλόφαρε, προσπαθών
τας νά μπή στις όργανώσεις άντιστάσεως.
Παρακολούθησι τού ίδιου ήταν δύσκολο,
άν όχι άκατόρθωτο έγχείρημα. Έ τσ ι τή
συνέχεια τής προσπάθειας άνέλαβε ή
Έλενα. Ή τελευταία «ρίχτηκε» στά κρυ
φά, σ ’ έναν άπό τούς συνεργάτες τού Ά 
νιάν. Ά πό αύτόν έμαθε ότι ό «άγαπημένος» της έμενε στήν όδό Μεγ. 'Αλεξάν
δρου. 'Αμέσως μόλις ή πληροφορία αύτή
διεβιβάσθη στόν Τσενόγλου, παρηκολουθήθη τό σπίτι τού Άνιάν.
Τό δελτίο τού πράκτορος τής Ο.Μ.
άνέφερε, ότι τό σπίτι αύτό, ήταν άντρο
τών «μεγάλων κεφαλών» τών μυστικών
ύπηρεσιών τού άξονα. Ε κ εί μπαινόβγαιναν ό Σοΰμαν Ά νγκρε τής Γερμανικής
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Άστυνόμος Νιχ. Τσαγκλής. 'Ως υποδιοι
κητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, συνέδραμε
πολνπλεύρως τό εργον τής Ο.Μ.
Υπηρεσίας Πληροφοριών, ό Χέρμοϋς,
άξιωματικός τού Ναυαρχείου, ό Τόλου,
στέλεχος τής ’Ιταλικής 'Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών, τής γνωστής OFI, ό πλωτάρ
χης Άντρεάζι, ό Ούμβέρτο Ό σπίτσι, λο
χαγός τής OFI, ό ίταλός άξιωματικός Τ.
Ριμάλντι, ό μαρεσάλος Φολίνι, τής Υ π η 
ρεσίας Πληροφοριών τής Καραμπινιερίας Αθηνών κ.ά. Γιά τόν τελευταίο είναι
γνωστό, ότι μέ τόν Τόλου καί τόν Μεόλι
κύκλωσαν τό σπίτι τού ήρωϊκοΰ συνταγμα
τάρχου Τσιγάντε, προκειμένου νά τόν
συλλάβουν ζωντανό στις 14-1-1943. Ά πό
τήν άντίστασι τού Τσιγάντε τραυματί
σθηκε ό Τσιγάντε καί ένας καραμπινιέρος.
Έ τσ ι μέ τή βοήθεια τής Έλενας ή Ο.
Μ. καί οί συμμαχικές 'Υπηρεσίες, ήξεραν
τήν πλήρη σχεδόν σύνθεση τήν όργάνωοι
καί τά πρόσωπα πού συνεργάζονταν μέ τις
μυστικές ύπηρεσίες τού έχθροΰ.
Ό Ά νιάν ύπηρέτησε πιστά τούς άφέντες του, μέχρι τή στιγμή πού άρχισαν νά
φαίνωνται τά πρώτα νέφη γιά τούς Ναζί.
Τό καλοκαίρι τού 1944 οί Γερμανοί
άρχισαν νά έτοιμάζωνται γιά νά έγκαταλείψουν τ ή ν ' Ελλάδα μετά τήν κατάρρευσι
τού στρατού τους στήν Α φρική. Έ πρεπε
όμως νά «κλείσουν» μερικά στόματα, άπό
έκεϊνα πού μπορούσαν νά μιλήσουν, γιά
τά όνόσια έγκλήματά τους. Έ νας άπό
έκείνους πού «ήξεραν πολλά» ήταν καί ό
Άνιάν. "Ο προδότης πλήρωσε όπως τού
άξιζε γιά τά έγκλήματά του σέ βάρος τού
Ελληνικού λαού. Στις 10 Μαρτίου τού
1944, ένα τηλεφώνημα ειδοποιούσε τό
Νοσοκομείο τού ’Ερυθρού Σταυρού, ότι
πτώμα άνδρός, βρίσκεται σ’ ένα ύψωμα
κοντά στό Ψυχικό. Ο νοσοκόμος Έ πισκόπουλος πού έφθασε έπί τόπου μέ τό
άσθενοφόρο, διεπίστωσε, ότι ό άγνωστος
ήταν άκόμα ζωντανός. "Οταν τόν μετέ
φερε στό νοσοκομείο καί μετά τις πρώτες
βοήθειες ό τραυματισμένος συνήλθε,
ό νοσοκόμος μέ έκπληξί του διέκρινε στό
χλωμό έκεϊνο πρόσωπο τόν Γιάννη Ά 
νιάν, πού τόν είχε γνωρίσει στις φυλακές
Καλλιθέας, όταν ό Έπισκόπουλος ήταν
φυλακισμένος άπό τούς ’Ιταλούς, γιά
άπόπειρα φυγαδεύσεως τού Ά γγλου λο
χαγού Ά τκινσον.
— Τί έγινε; Ρώτησε ό Έπισκόπουλος
τόν έτοιμοθάνατο Άνιάν. Ποιος σέ κτύ-

πησε;
— Οί φίλοι μου άπάντησε τρέμοντας
ό Ά νιάν. Ό Γερμανός Κάρολος καί ό
Καρούσας. Μοΰ είπανε νά πάμε γιά
γλέντι...
Αότά μπόρεσε νά πή ό κατάσκοπος καί
ξανάπεσε σέ άφασία. Ά λλά, πριν προφθάσουν οί γιατροί τού ’Ερυθρού Σταυρού νά
κάνουν τήν έπέμβασί τους στά τραύματα
τού Ά νιάν, ένα αύτοκίνητο τών Έ ς Έ ς σταμάτησε στό προαύλιο τού νοσο
κομείου. Ό Γερμανός λοχίας ζήτησε τόν
τραυματία. Τόν έβαλαν στό καμιόνι καί
άνεχώρησαν βιαστικά. Ό Ά νιάν ξεψύ
χησε λίγο άργότερα στό δρόμο...
"Οσο γιά τόν Καρούσα, τόν άρχινοσοκόμο τού Πολιτικού Νοσοκομείου,
πρέπει νά πούμε, ότι ήταν φίλος τού Ά 
νιάν καί πράκτορας τών Έ ς - Έ ς. Γ ιά
τούς δύο αύτούς ισχυρίζεται ό μακαρίτης
ό Δουκάκης, ότι έγνώριζαν καί κατέδω
σαν στούς ’Ιταλούς τό κρησφύγετο τού
Τσιγάντε στήν όδό Πατησίων 86.
Ό Καρούσας έφυγε στή Γερμανία μέ
τά στρατεύματα κατοχής.
Στις 19-10-46 τό Ειδικόν Δικαστήριον
Δοσιλόγων Πειραιώς τόν κατεδίκασε
έρήμην δίς εις θάνατον.
Ε κτός άπό τούς προαναφερθέντες,
όργανα τών Έ ς - Έ ς καί τής Γκεστάπο
ήσαν οί; Δ.Δ., Ν.Μ., υπάλληλος ξενο
δοχείου. Φ.Δ. είδη ραδιοφώνων, Ν.Ρ. υ
πάλληλος Υπουργείου Έμπορ. Ναυτι
λίας. Α.Κ., Α.Δ. Μαίρη Β. άπό τά δυναμικώτερα στελέχη τής Γκεστάπο τό ζεύ
γος Π. τό όποιον διέπραξε τραγικά κα
κουργήματα έναντίον τών Ε λλήνω ν έν
Πελοποννήσψ, Κ.Π., Α.Δ., πράκτωρ τών
Γερμανών καί πρό τού πολέμου μέ τόν
ύπ’ άρ. 514 Π.Μ. καί άλλοι.
Θά τελειώσουμε μέ τήν δράσιν τής
Ο.Μ. στόν τομέα τής διεισδύσεως στά
κλιμάκια κατασκοπείας τού έχθροΰ καί
τήν άποκάλυψι τών πρακτόρων του, μέ τήν
όποια άποκαλύπτεται ή άγωνιώδη προσ
πάθεια τών Γερμανικών ύπηρεσιών νά
«μποΰν» στά κλιμάκια τών όμάδων έθνικής άντιστάσεως, τά όποια πολύ ύπελόγιζαν καί έφοβούντο άπό τήν άρχή τής
Κατοχής.
Τόν Ιούνιο τού 1941, οί πράκτορες
τού Αστυνόμου Τσενόγλου, έπεσήμαναν
ύποπτες κινήσεις στό ξενοδοχείο «Ξε
νίας Μέλαθρον» στή γωνία τών οδών
Βουκουρεστίου καί Βαλαωρίτου. Οί πλη
ροφορίες έλεγαν, ότι στό έπιταγμένο άπό
τούς Γερμανούς ξενοδοχείο, θά έγκαθίστατο μία όμάς τών Έ ς Έ ς, πράγμα πού
έγινε στις 2 αύτοΰ τού μηνός. Ή ταν καμμιά έβδομηνταριά άπό αύτά τά «θηρία» μέ
έπικεφαλής τούς λοχαγούς Βάϊζελ καί
Κράϊσνερ.
Οί Γερμανοί, άπό τό προσωπικό τού
πολυτελούς ξενοδοχείου κράτησαν μόνο
μία θαλαμηπόλο πού ήξερε λίγα Γερμανι
κά, τή Λουΐζα Χρηματοπούλου, τό θυ
ρωρό καί ένα νυκτοφύλακα. Αύτοί ήταν
οί μόνοι πού μπορούσαν νά βοηθήσουν
μέ πληροφορίες τόν Τσενόγλου. Ποιος
όμως τολμούσε νά διανοηθή τήν έποχή
έκείνη νά τά βάλη μέ τά Έ ς - Έ ς; Οί
τρεις υπάλληλοι κατατρομαγμένοι κρα
τούσαν τό στόμα τους κλειστό. Μόνο έπει
τα άπό παρέμβασι τού ' Υποδιοικητοΰ
τής Γενικής Α σφαλείας Αστυνόμου
Τσαγκλή, στόν όποιο τόσο ό θυρωρός,
όσο καί ό νυχτοφύλακας είχαν άπόλυτη
έμπιστοσύνη, άρχισαν σιγά σιγά νά μι
λούν γιά τις συνήθειες τών Γερμανών

ΟΜΑΛΑ «ο .
στήν αρχή, γιά τά πρόσωπα πού έρχον
ταν έκεί έπειτα. ’Από τό «Ξενίας Μέλα
θρον» ή Ο.Μ. έμαθε μερικά σημαντικά
μυστικά τών κατακτητών, όπως ότι οί
Γερμανοί προετίθεντο νά όργανώσουν
στήν 'Αθήνα λέσχες χαρτοπαιγνίου καί
ρολίνας καί νά πουλούν ναρκωτικά πού
έφεραν άπό τή Βουλγαρία, μέ σκοπό νά
ένισχύσουν τούς πόρους γιά τις άμοιβές
τών πρακτόρων τους, ότι έπρόκειτο νά
έπιτεθούν κατά τής Ρωσίας καί έπίσης
έγιναν γνωστά τά ονόματα πολλών προ
δοτών άπό τούς πιό άδίστακτους πού έδρα
σαν στή συνέχεια εις βάρος τής έθνικής
ύποθέσεως.
Ή δράσι τής Ο.Μ. στήν έπιχείρησι
«Ξενίας Μέλαθρον» άτύχησε μέ τή λιπο
ταξία ένός Γερμανού στρατιώτη τ ώ ν Έ ς "Ες τού Χάνς Σάϊντλ. Ό Σάϊντλ φανατικός
άντιναζιστής, ζήτησε κατ’ άρχός βοή
θεια άπό τήν καμαριέρα Αουϊζα Χρηματοπούλου. Αποφάσισε νά λιποτακτήση,
όταν έπληροφορήθη. ότι έπρόκειτο νά
άποσπασθή στό Ρωσικό μέτωπο έν όψει
τής κηρύξεως τού πολέμου κατά τής Ρω
σίας. Ό Ούβάς, έτσι έλεγαν τό θυρωρό
τού ξενοδοχείου, σκέφθηκε νά συνδέση
τόν Σάϊντλ μέ τούς πράκτορες τής Ο.Μ.
Αφού οί τελευταίοι πήραν τά άπαραίτητα προληπτικά μέτρα, μήπως τυχόν και
ό Γερμανός ήταν βαλτός, τού ύποσχέθηκαν νά τόν βοηθήσουν άλλά τού συνέ
στησαν νά μήν άπομακρυνθή άπό τήν
μονάδα του. 'Ετσι ό Σάϊντλ, πού ήταν
δακτυλογράφος τού λοχαγού Βάϊζελ, έδω
σε στήν ομάδα μερικά άπό τά πιό άπόρρητα έγγραφα τών Έ ς - Έ ς.
Τά έγγραφα αύτά μετάφρασε όγερμανομαθής Άστυφύλαξ ’Αλέξανδρος Ρούφος. ό όποιος ήταν άνθρωπος τού Τσενόγλου καί μέ έντολή του διωρίσθηκε διερμηνεύς τής Γ κ έ - Έ φ - Πέ στόν Πειραιά.
Τό κείμενο τών σπουδαίων έγγράφων όπως
πρό έτών δημοσιεύθηκε άπό τόν Α. Χατζηυναστασίου, στέλεχος τής Ο.Μ έχει
ώς έξής:
«Γραφεϊον Ε'. Άριθμ. 1082.
Απολύτως ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

2—Β
Ή κατάστασις εις τήν Ελλάδα καί
ιδιαιτέρως είς τάς Αθήνας καί τόν Πει
ραιά είναι όλοσχερώς άντίθετος μέ τά
όσα είς τήν ύμετέραν ύπηρεσίαν άναφέρονται άπό τά κλιμάκια πληροφοριών
τού Φόν Κλέμ, τού άντι πλοιάρχου Λίτιβ.
τού δικτύου Νένεκε καί τών άλλων όργανώσεών μας.
Τό πνεύμα τού πληθυσμού είναι έχθρικώτατον πρός τάς δυνάμεις κατοχής τού
Στρατού μας, ή δέ συμπαράστασις τών
κατοίκων τών 'Αθηνών καί τού Πειραιώς
πρός τούς συλλαμβα νομέ νους Άγγλους
φυγάδας τού διαλυθέντος έκστρατευτικού
Σώματος έγγίζει τά όρια τής σκανδαλώ
δους προκλητικότητος.
ΟΙ Έ λληνες μή άντιληφθέντες ότι τό
Γ ’ Ράϊχ διεξάγει πόλεμον καί είναι ύποχρεωμένον νά φερθή μετά σκληρότητος,
έξακολουθούν τό άγέρωχο πνεύμα ύπερηφανείας καί περιφρονήσεως πρός τά
στρατεύματά μας. Έξαίρεσιν άποτελούν
εύάριθμοι φίλοι μας άλλά κατά γενικήν
ομολογίαν άνευ τής ύπολήψεως τού πλη
θυσμού καί οί όποϊοι είναι ανίκανοι νά
μάς έξυπηρετήσουν είς τόν τομέα τών
πληροφοριών καί τής άσφαλείας τών
στρατευμάτων μας.
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Διά νά καταστή δυνατή ή διασφάλισις τού κατεχομένου έλληνικού έδάφους
ύπολογίζεται ότι άπαιτεΐται δύναμις στρα
τού είσέτι τριών τούλάχιστον Μεραρχι
ών.
Ό σ ο ν άφορά είς τήν χρησιμοποίησιν
δυναμικών στοιχείων φιλικών πρός τό
Γ' Ράϊχ, πρός κατάληψιν τών ύπευθύνων Ελληνικών Κρατικών Υπηρεσιών,
όπως είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τήν
Χωροφυλακήν, τό Λιμενικόν Σώμα καί
τόν κλάδον έπισιτισμοΰ, αί πληροφορίαι
μας παρουσιάζουν τήν έξής κατάστασιν:
Πρόκειται περί άνυπολήπτων προσώπων
τά όποια καραδοκούν νά άνέλθουν είς
τά άνώτατα άξιώματα τής κρατικής ιε
ραρχίας έπωφελούμενα τής ανοχής τού
Γερμανικού Στρατού, έτοιμα όμως νά τόν
πλήξουν όταν τά προσωπικά των καί μό
νον συμφέροντα έπιβάλουν τούτο, χωρίς
νά σημαίνη αύτό ότι πιστεύουν είς τούς
Άγγλους.
Ένηργήσαμεν έπισταμένην έρευναν
έπί τών προσώπων τού πίνακος 9. Πάντα
τά πρόσωπα αύτά είναι χρεωκοπημένα
στοιχεία, ούδεμίαν έντιμότητα ή έγγύησιν
έντιμότητος παρουσιάζοντα. Χθεσινοί φί
λοι τής Γερμανίας σημερινοί προδότες
τής πατρίδος των, αύριανοί έχθροί τής
Γερμανίας καί μέλλοντες συνεργάται
τών Ά γγλων, διά νά προδώσουν καί αύτούς έκ τών υστέρων.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
4—Α. Μεγάλη προσοχή δέον νά καταβληθή α) διά τήν έξεύρεσιν πόρων συντηρήσεως δικτύου πληροφοριών, πρός άνακάλυψιν κρυπτομένων Βρεταννών στρατιω
τικών είς τά πέριξ, β) πρός άνακάλυψιν
τών όργανώσεων ή άτόμων άτι να προπα
ρασκευάζουν καί πραγματοποιούν τάς
διαφυγάς πρός Τουρκίαν καί Μ. Α νατο
λή, γ) Πρός φυσιολογική φυγάδευσιν
τών πρακτόρων μας είς Αίγυπτον μέσω
τών ώς άνω διαφυγών καί δ) πρός ένταξιν
προσώπων τής άπολύτου έμπιστοσύνης
μας είς Έλληνικάς Κρατικάς 'Υπηρεσί
ας καί Α γγλικός μυστικός οργανώσεις
έν Έλλάδι, ή έπισήμανσις τής λειτουρ
γίας τών όποιων μέχρι τοΰδε κατέστη
άκατόρθωτος, λόγιρ τού κάκιστης ποιότητος έμψύχου υλικού τό όποιον χρησιμο
ποιείται άπό τάς Μυστικός Γερμανικός
Υπηρεσίας.
Ά λλά, αί πληροφορίαι γιά τό σχέδιο
AWHS τής Γερμανικής Άντικατασκοπείας, συμπληρώθηκαν άπό μία έκθεσι
πού μέ κίνδυνο τής ζωής του συνέταξε ό
άστυφύλακας Ροΰφος, πού όπως άναφέραμε προηγουμένως ήταν διερμηνεύς τής
Γ κ έ - Έ φ - Π έ (Γκεχάιμνε Φέλτε Πολιτσάϊ). Ό Ρούφος άνέφερε, ότι θά έρχόταν στήν Α θήνα κάποιος Περικλής Νικολαΐδης, άνθρωπος τής Γερμανικής
Άντικατασκοπείας, μέ σκοπό τήν πώλησι
μεγάλης ποσότητος ήρωΐνης. Ά πό τά
έσοδα, θά πληρώνονταν οί πράκτορες
τών Γερμανών. Ό Ροΰφος έγνώρισε άκόμα στόν Τσενόγλου, ότι στό μέγαρο τής
όδοΰ Έμμαν. Μπενάκη άρ. 8, στόν 4ο
όροφο, έδρεύει ένα παράρτημα τής «Ά πβερ - Στέλλε» ύπό τόν ταγματάρχη Φίρστ,
μέ άποστολή τόν έντοπισμό καί τήν σύλληψι τών άξιωματικών τού Ελληνικού
στρατού καί τών συμμάχων πού έφευγαν
στήν Μ. Ανατολή. Πληροφορίες γιά τόν
Νικολαΐδη είχε καί ό ιστυνόμος Τσιώτος. Έ τσ ι, έγινε κατορθωτό νά γίνη δια-
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σταύρωσις μέ τήν προσθήκη, ότι ό Νικολαΐδης έγκαταστάθηκε στό ξενοδοχείο
«Άθήναι» μαζί μέ ένα Βούλγαρο ταγμα
τάρχη. Τό σιχαμερό έκείνο ύποκείμενο
άναζητοΰσε «πλασαδόρους» ναρκωτικών,
γιά νά ξεκινήση τήν «έπιχείρησι», δη
λαδή τήν ϊδρυσι μυστικών λεσχών ρολίνα.
άπό τά έσοδα τών όποιων, θά έπληρώνοντο οί πράκτορες τών Γερμανών.
Πράγματι κατάφερε νά πουλήση τό
«πράγμα» καί μέ τά έσοδα νά άνοιξη λέ
σχη χαρτοπαιξίας στό κέντρο «Φέμινα»
μέ τρεις ρολίνες. Αργότερα οί λέσχες
έγιναν 10.
Γιά τόν Νικολαΐδη ό πράκτορας Α 
στυνομικός τού όποιου τό όνομα δέν έγι
νε δυνατόν νά έξακριβώση όγράφων,συνέταξε τρία άπόρρητα δελτία. Ά πό αύτά τό
πρώτον δέν άνευρέθη. Τό δεύτερο μέ
ήμερομηνία 22-1-1944 άναφέρει στήν πα
ράγραφο ζ τού 2ου μέρους, μέ τίτλο «διά
φοροι πληροφορίαι» τά έξής:
«Είς τό προηγούμενον δελτίον μας
άνεφέραμεν διά τόν Δ/ντήν τού Κέντρου
διασκεδάσεως «Φέμινα» ήδη συμπληροϋμεν τάς πληροφορίας μας ώς κάτωθι:
Ούτος ονομάζεται Νικολαίδης Περι
κλής τού Γεωργίου καί τής ’Ελισάβετ,
έγεννήθη έν Θεσσαλονίκη τό έτος 1911,
έπηγγέλλετο τόν έμπορον. Έ χει καταδικασθή έπί άπάταις. λιποταξία καί άλλα
άδικήματα.
Ά πό τής έποχής τής Γερμανικής κα
τοχής καί έντεύθεν ήτο πράκτωρ τών Γερ
μανών έν Θεσσαλονίκη, πολλούς δέ Έ λ 
ληνες έστειλεν είς τό έκτελεστικόν άπόσπασμα προσποιούμενος τόν πράκτορα
τών Άγγλων.
Ά πό τού μηνός Νοεμβρίου 1943 άφίχθη είς Αθήνας καί διαμένει είς τήν όδό
Δεριγνύ άρ. 6, διευθύνει τήν Λέσχην χαρ
τοπαιξίας τήν έντός τού κέντρου «Φέμινα»
μέ τρεις ρολίνες, τή προτροπή τών Γερ
μανών καί είδικώς τής Υ πηρεσίας Ά ντικατασκοπείας, κερδίζει μεγάλα ποσά καί
είναι λίαν έπικίνδυνος κατάσκοπος».
Στό δεύτερο δελτίο ύπό ήμερομηνία
2 4 - 1 -4 4 στό μέρος 3ον καί ύπό τόν τί
τλον «ποικίλοι πληροφορίαι» άναφέρεται:
«Έ ν συνεχεία πρός τάς περί τού Δ/τού
τής είς τό κέντρον «Φέμινα» χαρτοπαιχτικής Λέσχης ΝΙΚΟΛΑ Ϊ ΔΗ ΠΕΡΙΚΛΗ
πληροφορίας γενικώς δέ περί τού έκ τών
χαρτοπαικτικών λεσχών έν Άθήναις κιν
δύνου πληροφορούμεν ύμάς, ότι έν Ά θήναις τή ένεργείμ τής Γερμανικής Ά ντικατασκοπείας παρά δέ τούς Ελληνικούς
νόμους ίδρύθησαν καί λειτουργούν ήδη
10 χαρτοπαικτικαί Λέσχαι μέ ρολίνας μέ
άποκλειστικόν σκοπόν νά έξοικονομοΰνται χρήματα πρός χρηματοδότησιν τών
πληροφοριοδοτών καί είδικώτερον διά
τήν συλλογήν πληροφοριών. Ανάγκη
όθεν όπως διά παντός τρόπου ή κλεισθούν
αί Λέσχαι αύται ή ύποδειχθή είς τούς Έ λ 
ληνας διά τίνος τρόπου νά μή συχνάζουν
είς αύτάς».
Έ ν παρόδω πρέπει νά διευκρινισθή,
ότι τά δελτία πού προαναφέραμε καί τά
όποια προέρχονται άπό τό άρχείο τής
Όργανώσεως Τσενόγλου, είναι πιστά
άντίγραφα διότι τά πρωτότυπα παρεδίδοντο στόν Στρατηγό Ζέρβα καί στούς
άντιπροσώπους τών μυστικών συμμαχι
κών υπηρεσιών στήν Ελλάδα.
Ή συνέχεια στό έπόμενο
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Ο ΣΕΙΣΜΟΣ
Τρόμος ^ιά ιόν άνθρω πο
ά π ό ιπ ν
ά ρ χ α ίό ιπ ια μ έχρ ι θήμερα
Του καθηγητου φυσικών κ. θωμά Δούβρη
ΟΥΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥΣ συντιναγμοΰς
τοϋ έδάφους πού έχουν τήν αιτία
τους έντός τής Γης καί είναι άνεξάρτητοι άπό τήν άνθρωπίνη ένέργεια
τούς ονομάζουμε σ ε ι σ μ ο ύ ς .
Μερικοί έκ των σεισμών έπιφέρουν
τεράστιας καταστροφάς.
Παραθέτομεν μερικά παραδείγματα
Ιστορικών σεισμών.
Α) Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
1. 9 - 12 Αύγούστου 1953.
Έρήμωσις άπό διαδοχικούς σφοδροτάτους σεισμούς τοϋ ΝΑ τμήματος τών
νήσων Κεφαλληνίας - Ζακύνθου.
Ά π ό τάς 33.300 οίκίας 27.659 κατεστράφησαν, 3.000 ύπέστησαν σοβαρός
ζημίας καί αΙ ύπόλοιποι ελαφρός.
’ Εκ τών κατοίκων 455 εύρον τόν θάνα
τον, 21 έξηφανίσθησαν καί 2.500 έτραυματίσθησαν. Έγινεν έπίσης έξαρσις τής
ξηρας εις τήν Α καί Ν άκτήν τής Κεφαλλη
νίας, ενώ συγχρόνως ρωγμαΙ πολλά! καί
μεγάλαι αύλάκωναν τό έδαφος τών Νή
σων
2 . 9 ’ Ιουλίου 1956.
Παγκόσμιος σεισμός βάθους έσεισε τάς
νήσους Αμοργόν, Θήραν. Νίσυρον μέ
έπακόλουθον έρημωτικόν σεισμικόν θα
λάσσιον κύμα τοϋ όποίου τό ύψος είς
τήν ’Αμοργόν ξεπέρασε τά 25 μέτρα. Κατεστράφησαν 529 οΙκίαι, 1482 μέ σοβα
ρός βλάβας καί 1700 ελαφρώς 53 άνθρω
ποι έφονεύθησαν καί γύρω στούς 100
έτραυματίσθησαν.
Β) Ξ έ ν ω ν Χ ω ρ ώ ν .
1 15 Αύγούστου 1950.
Μέγιστος σεισμός είς τό Άσάμ τών
' Ινδιών πού προκάλεσε μεγάλες καταστρο
φές. Κατά διάσημον γεωλόγον άνυψώθη
ή κορυφή τοϋ όρους "Εβερεστ μερικές
έκατοντάδες πόδια. Κατολισθήσεις μεγά
λες έθαψαν μερικές έκατοντάδες χωριών
καί προεκάλεσαν τόν θάνατον χιλιάδων
άνθρώπων καί ζώων. Τής πόλεως Σίρ-
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πουρ μέ 10.000 κατοίκους ούτε μιά οικία
δέν παρέμεινεν στήν θέσιν της.
2. 1 Μαρτίου 1960.
‘Η πόλις Ά γκαντΐρ τοϋ Μαρόκου
έξηλείφθη μέσα σέ 11 δευτερόλεπτα έκ τοϋ
χάρτου άπό τόν σεισμόν. Σαράντα χιλιά
δες άστεγοι καί πολλαί χιλιάδες νεκρών
Ινώ Οί τραυματίαι ΰπερέβησαν τούς 5.000.
3. ‘Ο σεισμός τοϋ Μαρτίου τού 1977
εις τήν Ρουμανίαν (Βουκουρέστι), μέ
ύπερχιλίους νεκρούς καί 10.396 τραυμα
τίες. Οϊ ζημίες ξεπερνούν τά σαράντα
δισεκατομμύρια δραχμές...
4. Τής Λισσαβώνος (1755) μέ 32.000
νεκρούς.
5. Τής Καλαβρίας (1783) μέ 30.000
νεκρούς.
6. Τοϋ Πίγκ - Λιάγκ (Κίνα) μέ 200.000
νεκρούς (1920).
7. Τοϋ Τόκιο (1923) μέ 247.000 νε
κρούς .
Κάθε σεισμός έξορμά άπό μίαν θέσιν,
ή όποία εύρίσκεται είς τά βάθη τής Γής και
είς τήν οποίαν γεννάται ή ένέργεια ή όποί
α προκαλεϊ τόν σεισμόν.Ή θέσις αύτή ονο
μάζεται έ σ τ ί α τ ο ϋ σ ε ι σ μ ό ϋ. Τό
σημεϊον πού εύρίσκεται άκριβώς ύπεράνω
τής έστίας, έπ’ι τής έπιφανείας τοϋ εδά
φους όνομάζεται έ π ί κ ε ν τ ρ ο ν τοϋ
σεισμοϋ. ’Εκεί φθάνουν τά πρώ τα σει
σμικά κύματα, διά νά διαδοθούν μετά πρός
όλας τάς κατευθύνσεις.
Τά σεισμικά κύματα διακρίνονται εις
δ ι α μ ή κ η (Ρ) καί έ γ κ ά ρ σ ι α (S).
Τά πρώ τα προκαλούν οριζόντιον μετατόπισιν τοϋ έδάφους. κατά μήκος τής
διαδόσεως αύτών, τά δέ δεύτερα κραδα
σμόν κάθετον μέ τήν κατεύθυνσιν αύτήν.
Ή ταχύτη ςτώ ν κυμάτων (Ρ) είναι 8ΚΜ/
Sec καί τών (S) 4 KM) Sec.
Διά τόν προσδιορισμόν τής άποστάσεως τού έπικέντρου γίνεται ύπολογισμός τής διαδοχικής άφίξεως τώ ν κυμά
τω ν (Ρ) καί (S) άπό τόν σεισμολογικόν

σταθμόν.
Γιά τήν εΰρεσιν τής κατευθύνσεως τοϋ
έπικέντρου χρησιμοποιείται ή μέθοδος τής
διπλής καταγραφής τού σεισμού μέ δύο
σεισμογράφους πού ό ένας είναι τοποθε
τημένος καθέτως πρός τόν άλλον. Ή μία
δηλαδή συσκευή καταγράφει τάς άπό
Βορρά πρός Νότον ταλαντεύσεις τοϋ έδά
φους καί ή άλλη τάς άπό Ανατολών πρός
Δυσμάς.
Οί σεισμοί άποτελοϋν ιδιαιτέραν άπειλήν διά τάς χώρας όπου γίνονται συχνά,
πράγμα πού, δυστυχώς, συμβαίνει καί
είς τήν ‘Ελλάδα.
Ό Ίά π ω ν είδικός Ίμαμούρα, κατόπιν
μελέτης χιλιάδων περιπτώσεων σεισμών
είς τήν πατρίδα του, συνιστά τήν έφαρ-

μ ο γ ή ν τ ω ν ά κ ο λ ο ύ θ ω ν μ έ τ ρ ω ν δ ιά τ ή ν
τ τ ρ ο φ ύ λ α ξιν έξ Ι σ χ υ ρ ώ ν σ ε ισ μ ικ ώ ν δ ο ν ή 
σεω ν.
1. "Αν οΐ π ρ ώ τ ο ι κ ρ α δ α σ μ ο ί είν α ι τ α 
χ είς καί ισ χ υ ρ ο ί, τ ό κ ύ ρ ιο ν κ ύμ α τ ο ΰ σ ε ι
σ μ ο ύ θ ά έλθ η σ υ ν τ ό μ ω ς . Είς τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ ιν α υ τ ή ν , μ ά λ λ ο ν δ έν θ ά π ρ ο λ ά β ο υ ν οί
ά ν θ ρ ω π ο ι ν ά έ ξ έ λ θ ο υ ν τ ώ ν κ τ ιρ ίω ν ό π ο υ
ε ΰ ρ ίσ κ ο ν τ α ι. "Ο σοι κ α τ ο ικ ο ύ ν εις τ ο υ ς
ά νω τέρ ο υ ς όρόφ ους, κ α λύτερ ο ν νά άνέλθ ο υ ν εις τ ή ν τ α ρ ά τ σ α ν .
2 . "Αν δ έν ύΤ τάρχη ά λ λ ο μ έσ ο ν, άς
π ρ ο φ υ λ α χ θ ή κανείς κ ά τ ω ά π ό β α ρ έ α
έ π ιπ λ α ή κ ά τω ά π ό κ ο υ φ ώ μ α τα τ ώ ν θυρώ ν.
3 . “Ο σ ο ι ε ΰ ρ ίσ κ ο ν τ α ι εις τ ό ύ π α ιθ ρ ο ν
ν ά ά π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι ά μ έσ ω ς τ ώ ν ο ίκ ο 
δομώ ν.
4 . Εις τ ά ς π α ρ α λ ίο υ ς π ε ρ ι ο χ ά ς ο ί
κ ά τ ο ικ ο ι π ρ έ π ε ι ν ά α π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι τ ή ς
π α ρ α λ ία ς λ ά χ ω τ ο ύ κ ιν δ ύ ν ο υ έκ τ ώ ν
σ ε ισ μ ικ ώ ν κ υ μ ά τ ω ν .
5 . Εύθΰς μ ετ ά τ ό ν σ ε ισ μ ό ν ή π ρ ώ τ η
μ έρ ιμ να π ρ έ π ε ι ν ά είνα ι ή κ α τ ά σ β ε σ ις τ ώ ν
π υ ρ κ α ϊώ ν π ο ύ π ά ν τ ο τ ε σ υ νο δ εύ ο υ ν τ ο ύ ς
μ ε γ ά λ ο υ ς σ ε ισ μ ο ύ ς .
Ό σ ο ν ά φ ο ρ ά τ ή ν β α σ ικ ή ν π ρ ο φ ύ λ α ξ ιν
είς τ ά ς σ εισ μ ικ ά ς π ε ρ ι ο χ ά ς , α ύ τ ή έ ξ α σ φ α λ ίζ ε τ α ι δ ιά τ ή ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς ειδ ικ ώ ν
ά ν τ ισ ε ισ μ ικ ώ ν κ τ ιρ ίω ν .
‘ Η ίσ χ ύ ς τ ώ ν σ ε ισ μ ώ ν μ ε τ ρ ά τ α ι, σ υ ν ή 
θω ς είς β α θ μ ο ύ ς Μ ερ κ ά λ λ ι, ο ί ό π ο ι ο ι
χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ο ν τ α ι ώ ς έ ξ ή ς :
‘ Ο τ ε λ ε υ τ α ίο ς σ ε ισ μ ό ς τ ο ύ Β ο υ κ ο υ ρ εσ τ ίο υ τ ή ς Ρ ο υ μ α ν ία ς ή τ ο Ισ χ ύ ο ς 7 ο υ έω ς
8 ο υ β α θ μ ο ύ τ ή ς κ λ ίμ α κ ο ς Μ ερ κ ά λ λι.
Τ ά α ί τ ια τ ώ ν σ ε ισ μ ώ ν είν α ι κ υ ρ ίω ς τ ά

έξή?:
1. Α1 ή φ α ισ τ ε ια κ α ί έκρή ξεις.
2 . Α1 κ α τ α κ ρ η μ ν ίσ ε ις τ ώ ν σ π η λ α ί ω ν .
3 . Π ρ οκ ειμ ένο υ π ε ρ ί τ ώ ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν
τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν
σ ε ι σ μ ώ ν , αί μετα
τ ο π ί σ ε ις σ τ ρ ω μ ά τ ω ν τ ή ς γ ή ς , σ υ ν ε π ε ία
ό ρ ο γ ε ν ε τ ικ ώ ν τ ά σ ε ω ν π ο ύ έ κ δ η λ ώ ν ο ν τ α ι

είς τ ά δ ιά φ ο ρ α σ η μ ε ία τ ο ΰ φ λ ο ιο ύ τ η ς .
Ή ε ν έ ρ γ ε ια ή ο π ο ί α ά π ο δ ε σ μ ε ύ ε τ α ι
κ α τ ά τ ο ύ ς Ισ χ υ ρ ο ύ ς σ ε ισ μ ο ύ ς είν α ι 1 X 10 15
KW δ η λ α δ ή ά ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί μέ τ ή ν ή λ ε κ τ ρ ικήν π α ρ α γ ω γ ή ν όλω ν τώ ν σταθμώ ν τής
Ε ύρώ π η ς.
Τ ό π ρ ό β λ η μ α « ά ν ή έ π ισ τ ή μ η θ ά δ υ ν η θ ή ν ά π ρ ο β λ έ π η π ο λ ύ έ ν ω ρ ίτ ε ρ ο ν τ ή ν
έ κ δ ή λ ω σ ιν ενό ς σ ε ισ μ ο ύ καί τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν
είς τ ή ν ο π ο ί α ν θ ά έ κ δ η λ ω θ ή ο ύ τ ο ς » , ά π α σ χ ο λ ε ΐ ά π ό μ α κ ρ ο ύ χ ρ ό χ ρ υ τ ο ύ ς σ ε ισ μ ο λ ό γ ο υ ς καί τ ο ύ ς γ ε ω λ ό γ ο υ ς . Δ υ σ τ υ χ ώ ς
όμω ς τ ο ύ τ ο π α ρ α μ ένει άκόμη ά λ υ τ ο ν .
Ο ύ δ εμ ία π ρ ό β λ ε ψ ι ς είν α ι δ υ ν α τ ή , ο ύ τ ε
είς π ο ί α ν π ε ρ ι ο χ ή ν θ ά έ κ δ η λ ω θ ή σ ε ισ μ ό ς .
At κ υ ρ ιώ τ ερ α ι σ εισ μ ικ ά ! π ε ρ ι ο χ α ί τ ή ς
‘ Ε λλάδος ε ίν α ι:
1. Ί ό ν ιο ς Ζ ώ νη (Λ εύ κ ά ς, Κ εφ α λ λ η 
ν ία , ’ Ιθάκη, Ζ ά κ υ νθ ο ς ).
2 . 'Η τ ή ς Κ ρ ή τη ς ( Η ρ ά κ λ ε ι ο ν , ’ Ιερ ά π ετρ α ).
3 . Κ ο ρ ινθ ια κ ο ύ κ ό λ π ο υ ("Κόρινθος, Κ ιάτ ο , Ξ υ λ ό κ α σ τ ρ ο ν , Α ί γ ιο ν , Π ά τ ρ α ) .
4 . ‘ Η τ ώ ν Κ υ θ ή ρ ω ν.
5. Ρ όδου.
6 . Χ ίο υ , Λ έ σ β ο υ .
7. Χ α λ κ ιδ ικ ή ς.
8 . Ε ύ β ο ια , Ώ ρ ω π ό ς , ’Α τ α λ ά ν τ η .
9 . Π ή λ ιο ν.
1 0 . Β ο ιω τ ία ς .
11. Θ ε σ σ α λ ία ς .
Είς τ ό Λ ε κ α ν ο π έ δ ιο ν τ ώ ν ’Α θ η ν ώ ν
δ έν γ ί ν ο ν τ α ι π ο τ έ ισ χ υ ρ ο ί σ ε ισ μ ο ί. Κ α
νείς δ έν γ ν ω ρ ί ζ ε ι είς τ ί ά κ ρ ιβ ώ ς ό φ ε ίλ ε τ α ι
ή ά ν τ ισ ε ισ μ ικ ό τ η ς τ ο ύ ’Α θ η να ϊκ ο ύ έδ ά φ ο ν ς , είνα ι, ό μ ω ς , γ ε γ ο ν ό ς π ο ύ , μ ε τ α ξύ
ά λ λ ω ν , ά π ο δ ε ικ ν ύ ε τ α ι κ α ί ά π ό τ ή ν δ ια τ ή ρ η σ ιν τ ώ ν ά ρ χ α ίω ν μ νη μ είω ν , ό τ ι κ α τ ά
τ ο ύ ς ισ τ ο ρ ικ ο ύ ς χ ρ ό ν ο υ ς α ΐ Ά θ ή ν α ι δέν
ε ϊχ ο ν ΰ π ο σ τ ή κ α τ α σ τ ρ ε π τ ικ ο ύ ς σ εισ μ ο ύ ς.
Π ρ έπ ει ν ά σ η μ ε ιώ σ ω μ ε ν , ό τ ι ή μή σ ε ισ μ ικ ό τ η ς μ ερ ικ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν έ π α ιξ ε σ ο β α ρ ώ τ α τ ο ν ισ τ ο ρ ικ ό ν ρ ό λ ο ν . Αΐ π ρ ω τ ε ύ 
ο υ σ α !, π . χ . , ό λ ω ν , σ χ ε δ ό ν , τ ώ ν χ ω ρ ώ ν

Εις τήν απέναντι σελίδα επάνω: Ό Β ε 
ζούβιος σέ ωρα ιιδράσεως». Α ί ήφαιστειακαΐ έκρήξεις, άποτελονν μίαν έκ τών κυριωτέρων αιτίων τών σεισμών. Είς τήν
απέναντι σελίδα κάτω: Παραστατικό σχε
διάγραμμα τον τρομακτικού σεισμού, ύ
όποιος κατέστρεψε τό Βουκουρέστι, επληξε τή Σόφια και εγινε αισθητός σ ’ όλες τις
χώρες πού είκονίζονται ατό χάρτη. ’Επά
νω: Σεισμικόν θαλάσσιον κύμα, τό όποιον
έσχηματίσθη κατά τόν σεισμόν τής 'Αμορ
γού (9 'Ιουλίου 1956) κατέλυσε τήν προ
κυμαίαν τής Πάτμου (Σκάλαν). Τά νδατα
υποχωρούν μετά τόν κατακλυσμόν.

τ ο υ κ ό σ μ ο υ ε ΰ ρ ίσ κ ο ν τ α ι — π λ ή ν τ ο ύ Τ ό κ ιο
τ ή ς π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς τ ή ς ’ Ι α π ω ν ία ς π ο ύ είνα ι
κ α τ ’ έ ξ ο χ ή ν σεισ μ ικ ή χ ώ ρ α — είς π ε ρ ιο χ ά ς ά ν τ ισ ε ισ μ ικ ά ς .
Τ ο ύ τ ο δ έν ό φ ε ίλ ε τ α ι, β ε β α ίω ς , είς
σ ύ μ π τ ω σ ι ν , ά λ λ ά είς έν είδ ος « φ υ σ ικ ή ς»
ε κ λ ο γ ή ς . Είς τ ή ν Ε λ λ ά δ α π . χ . κ α τ ά κ α ι
ρ ο ύ ς, π ο λ λ α ί π ό λ ε ις π ρ ο ε κ ρ ίθ η σ α ν ώ ς
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ! , κ α θ ώ ς: α ϊ Μ υ κ ή ν α ι, ή
Κ νω σ ό ς, ή Σ π ά ρ τ η , ή Κ όρ ινθ ος, τ ό Ν α ύ π λ ι ο ν , α ί Ά θ ή ν α ι . Ά λ λ ’ έξ α ίτ ια ς τ ώ ν
σ υ χ ν ώ ν σ ε ισ μ ώ ν , ά π ό τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς π λ ή τ 
τ ο ν τ α ι α ί π ε ρ ι ο χ α ί τ ω ν , κ α μ μ ία έξ α ύ τ ώ ν
δ έν ά ν ε π τ ύ χ θ η ά κ ρ ε τ ά δ ιά ν ά ά π ο β ή
μ ό ν ιμ ο ν κ έ ν τ ρ ο ν τ ή ς έθνικ ή ς ζ ω ή ς τ ή ς
Ε λ λ ά δ ο ς . Έ ξ α ίρ ε σ ιν ά π ε τ έ λ ε σ α ν α ί είς
ά ν τ ισ ε ισ μ ικ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν
ε ύ ρ ισ κ ό μ ε να ι
Ά θ ή ν α ι.
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