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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Ο ΠΩΣ τήν άνοιξι όλη ή γή 
λουλουδιάζει καί στολί
ζεται με δλα της τά κάλ

λη, όμοια καί ή ελληνική ψυχή, 
έπειτα από τή βαρυχειμωνιά τής 
πολυστένακτης δουλείας, άρχισε 
μέσα στήν αύρα τής έλευθερίας νά 
ύφαίνη τόν καινούργιο της λόγο. 
Ό  λόγος αυτός καί ή τέχνη του 
έρχεται άπό τό βάθος τής ψυχής 
τού ελληνικού λαού, όπου θαρ
ρείς πώς αιώνες έμεινε κρυμμέ
νος. Καί δέν είναι μονάχα ξεχω
ριστό στολίδι τού έθνους ή νέα 
του λογοτεχνία, άλλά καί άληθι- 
νό βίωμα τής τύχης του, πού κάθε

τόσο τόν άναγκάζει νά άντιμετω- 
πίζη μέ καινούργιο τρόπο τό πρό
βλημα τής ζωής του.

Ή  λογοτεχνία αύτή ενώνει μέ
σα της νεανικότητα μαζί k u i  ωρι
μότητα. Ένώ τή βλέπεις νά προ- 
βάλλη νιοψάνταχτη, τήν ’ίδια 
στιγμή νιώθεις νά σοϋ λέη κάτι 
βαθιά ώριμο. "Οπως όλο τό έθνος 
είναι νεανικό μαζί καί αρχαίο, 
άμαθο καί σοφό, ζωηρό στήν ψυχή 
καί στό κορμί, μά σύγχρονα μέ πεί
ρα καί σωφροσύνη στον νοϋ του, 
έτσι είναι καί ό καινούργιος του 
λόγος.

'Ο λόγος αύτός, άν καί νιό

I. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ακαδημαϊκού

βγαλτος, έχει μέσα του τόσο μέτρο 
καί τόση λιτότητα, πού μόνο άπό 
βαθιά πολιτισμένη ψυχή μπορεί 
νά γεννιέται. ’Απαρχής είναι τόοο 
ζυγισμένος στή χρήσι του, πού δέν 
έπχτρέπει μέσα στήν έπικράτειά 
του μήτε μεθύσια κι άσωτεϊες, μή
τε πάλι τήν άκαμψία καί τή σχο
λαστικότητα, χαρακτηριστικά πού 
τά βλέπεις ουχνά στον έντεχνο  
λόγο άλλων λαών πρωτόπειρων 
στή χρήσι του. Καί αξίζει πραγμα
τικά μόνο μέ τόν τρόπο αυτόν νά 
μελετηθή ή νέα ελληνική λογοτε
χνία γιά νά φανούν τά κύρια χα- 
ρακτηριτικά της.
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ΦP A N  Τ Ι  ΚΑΦΚΑ
Χωρίς νά έχη συγγράψει είόική πραγματεία γιά τή διαπαι

δαγώγηση καί τήν άνατροφή τών παιδιών, δπως ό Ρουσσώ τόν 
«Αιμίλιο», καί χωρίς νά παρεμβάλλη εις τά έργα του συνειδητά 
καί σκόπιμα σχετικές παραινέσεις ή υποδείξεις, ό Τσέχος λο
γοτέχνης Φράντς Κάφκα (1883 - 1924), χάρις είς τήν άμεση 
έπικοινωνία μέ τίς υποσυνείδητες ψυχικές συγκρούσεις καί είς 
τήν ικανότητά του ν' άναπαριστά τόν έσωτερικό ψυχικό του 
κόσμο χωρίς συγκαλυπτικά λεκτικά τεχνάσματα, μέ άλλους 
λόγους, χάρις είς τήν ουσιαστική ειλικρίνεια καί τήν ξεχωριστή 
θέσι μέσα στά γραπτά του τών ψυχοτραυματικών βιωμάτων τής 
παιδικής του ήλικίας σέ συνάρτησι μέ έπιδράσεις άπό τή στάσι 
τών γονέων του άπέναντί του, ήμπόρεσε νά δώση σ' αυτά μορφή 
παγκόσμιας ήθοπλαστικής γλώσσης, που όχι μόνο γίνεται κα
τανοητή μέ κάποια ιδιαίτερη πάντως προσπάθεια, άλλά καί 
άναμοχλεύει άνεπαισθήτως παρόμοιες συναισθηματικές κατα
στάσεις, άπό τίς όποιες κάθε άνθρωπος έπέρασε, είτε τού 
έδημιούργησαν προβληματισμούς, όπως είς τόν Κάφκα, είτε 
όχι.

Τό «Γράμμα στόν πατέρα»(1) είναι τό κατ' έξοχήν άντι- 
προσωπευτικό άπό τήν άποψι αυτή έργο του. Αυτό καί ώρι- 
σμένες περικοπές άπό τό «’Ιδιαίτερο Ημερολόγιο» καί άπό τά 
μυθιστορήματά του άποτελσύν τά στοιχεία πού προσφέρσνται 
νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν άνάπτυξι τού θέματος.

Φόβος πίκρα, άγανάκτησι, κρυφή έξέγερσι, ένοχή, όλα αυτά 
τά συναισθήματα πού ή συγκλονιστική τους έπάνω στήν ψυχή 
έπίδρασι είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ή ήλικία κατά τήν όποιαν 
άρχίζουν νά έμφανίζωνται είναι μικρότερη, κυριαρχούν άπ’ 
άκρου είς άκρον σ' αυτό τό μοναδικό γιά τήν ένορατικότητά 
του «Γράμμα» ένός βαθειά πσνεμένου άνθρώπου, προικισμένου 
μέ έκτακτη ευαισθησία καί μέ τό χάρισμα τής πέννας καί παίρ
νουν τή μορφή έξομολσγήσεως, παραπόνου, άπολογίας, κατη
γορητηρίου έναντίον έκείνσυ είς τόν όποιον ώφειλε τήν ΰπαρξίν 
του.

Καθώς μάς πληροφορεί ό στενός φίλος καί βιογράφος του 
Μάξ Μπρόντ(2), ό Φράντς Κάφκα συνέταξε τό «Γράμμα» αυτό 
τό Ν/6ριο τού 1919 σέ ήλικία 36 έτών, 5 χρόνια πριν πεθάνει, 
καθώς έτοιμαζάταν νά κάνη τή δεύτερη (ή μάλλον τήν τρίτη) 
άποτυχημένη απόπειρα νά νυμφευθή, ύποκινημένη άπό τή λα
χτάρα του νά παραδοθή είς τά δεσμά τού γάμου, πού τόν προί- 
διάζετο σάν άπολύτρωσι καί σάν άντίδστο είς τά δεσμά τού 
πατέρα του. Έξ άλλου έσκόπευε νά τιτλοφορήση όλόκληρο τό 
συγγραφικό έργο του « π ρ ο σ π ά θ ε ι α  δ ρ α π ε τ ε ύ σ ε -

762

& * * * * * * --------- Ψ

ω ς  ά π ό  τ ή ν  π α τ ρ ι κ ή  σ φ α ί ρ α  έ π ι ρ ρ ο ή ς » .  Επτά 
χρόνια πρίν, στήν Πράγα, τήν πατρίδα του, στό σπίτι τού 
Μπρόντ έκαμε τήν γνωριμία τού προσώπου τής πρώτης του 
απόπειρας γάμου, τής Δίδος Φελίτσιας Β., κόρης μεγαλοβιο- 
μηχάνου άπό τό Βερολίνο. «Μόλις έφθασα στό σπίτι τού 
Μπρόντ, στις 13 Αύγούστου (1912) ήταν στήν τραπεζαρία»· 
αύτές είναι οί πρώτες λέξεις τού Κάφκα είς τό «’Ιδιαίτερο 
Ημερολόγιό» του γι’ αυτή τή σημαντική καί αποφασιστική γιά 
τή ζωή του συνάντησι, καί συνεχίζει: «καθώς πήγαινα νά καθή- 
σω, τήν κύτταξα γιά πρώτη φορά καί μόλις έκάθησα ή άπόφασί 
μου ήταν κιόλας παρμένη». Μετά ένα χρόνο (21 Αύγ. 1913) είς 
τό «Ημερολόγιό» του (3) γράφει: «Έχω στό μυαλό μου τό 
παρακάτω γράμμα πού θά στείλω στόν πατέρα της, άν θά έχω 
τή δύναμι νά τό κάνω... «ή έπαγγελματική μου κατάστασι (ήτο 
πραγματογνώμων σέ μιά Εταιρεία άσφαλίσεως άτυχημάτων) 
μοΰ είναι ανυπόφορη, διότι έρχεται σ’ άντίθεσι πρός τή μο
ναδική μου έπιθυμία, τή μοναδική μου κλίσι, τή λογοτεχνία. 
Έφ" όσον είμαι μόνον λογοτεχνία καί δέν μπορώ, ούτε θέλω 
τίποτ' άλλο, ή θέσι μου δέν θά έχη θέλγητρο γιά μένα, άντίθετα 
θά μέ καταστρέψη όλοσχερώς... Μιά νευρικότητα τού χειρίστσυ 
είδους περιορίζει τή δραστηριότητά μου καί ό χρόνος πού 
πέρασε, γεμάτος φροντίδες καί βάσανα άναφορικά μέ τό μέλλον 
το δικό μου καί τής κόρης σας, άπέδειξε πόσο μού/λείπει ή 
άντοχή σ' αυτά... Ή  κόρη σας, άπ' ό,τι μπορώ νά προβλέψω, θά 
είναι δυστυχής μαζί μου... όχι μόνο ένεκα τής κοινωνικής μου 
θέσειικ, άλλά διότι άπό φυσικού μου είμαι άνθρωπος κλειστός, 
ολιγόλογος, άκοινώνητος, άνικανοποίητος. χωρίς νά τό θεωρώ 
ώς τή δυστυχία μου, διότι είναι ή άντανάκλασι τού προορισμού 
μου. Από τόν τρόπο πού ζώ στό σπίτι είναι δυνατόν νά βγσύν 
συμπεράσματα. Έ , λοιπόν, μέσα στήν οίκογένειά μου, άνάμεσα 
στίς πιό καλές καί τρυφερές υπάρξεις, ζώ πιό ξένος κΓ άπό ένα 
ξένο. Τά τελευταία αυτά χρόνια ούτε είκοσι λέξεις τό εικο
σιτετράωρο δέν άντήλλαξα μέ τή μητέρα μου καί μόνο καμμιά 
καλημέρα μέ τόν πατέρα μου... Ό  λόγος είναι ότι δέν έχω 
τίποτε νά τούς είπώ...».

Τό Μάιο τού 1914 στό σαλόνι τού ξενοδοχείου «Άσκανίσερ» 
τού Βερολίνου έπρόκειτο νά τελεσθούν οί αρραβώνες. Οί καλε
σμένοι άπό μιά ώρα περιμένουν, όλοι άνυπομονούν καί δυσφο- 
ρούν διότι ό υποψήφιος γαμβρός άργοπορεϊ, ή μνηστή, μέ τούς 
γονείς καί τούς στενούς φίλους γύρω της, κλαυθμηρίζει σέ μιά 
γωνιά. Ξαφνικά ό Κάφκα εμφανίζεται άλαφιασμένος, διασχίζει 
βιαστικά τήν αίθουσα καί λέει στή Φελίτσια μέ φωνή ταραγμένη 
ότι δέν έκανε καλά πού ήλθε, ότι οί άρραδώνες πρέπει νά 
διαλυθούν, γιατί δέν είναι φκιαγμένος γιά γάμο καί ότι όλη 
αύτή ή συγκέντρωσι είναι γελοία. Τήν ίδια βραδυά γυρίζει στήν 
Πράγα καί γράφει στό «Ημερολόγιό» του: «αυτό τό ξενοδοχείο 
τού Βερολίνου έμοιαζε σάν δικαστήριο... Αισθανόμουν άλυσσο- 
δεμένος σάν κατάδικος». Αμέσως μετά τή διάλυσι τών άρρα- 
βώνων, έπάνω στήν ψυχική άναστάτωσι πού τήν έπροκάλεσε 
καί τήν άκολούθησε, άρχισε δύο μυθιστορήματα, τή «Δίκη» (4) 
καί τήν «Αποικία τών τιμωρημένων». Στή «Δίκη» ό ήρως, πού 
τό επώνυμό του άρχίζει, όπως καί τού Κάφκα, μέ τό Γράμμα Κ., 
Γιόζεφ Κ„ καλείται ν' άπολογηθή σ' ένα μυστηριώδες δικαστή
ριο γιά κάποιο μυστηριώδες έγκλημα, τελικά καταδικάζεται σέ 
θάνατο καί έκτελεϊται «τήν παραμονή τής τριακοστής πρώτης 
επετείου τών γενεθλίων του», καθώς άναφέρεται είς τό δέκατο 
καί τελευταίο κεφάλαιο τού μυθιστορήματος (5). Πράγματι ό 
ίδιος ό συγγραφεύς ήτο 31 έτών μόλις τό άρχισε καί, όπως 
αυτός είχε ρίξει μιά τελευταία ματιά στήν άρραβωνιαστικιά του 
στό σαλόνι τού ξενοδοχείου τού Βερολίνου, έτσι «μπροστά στά 
μάτια τού Γιόζεφ Κ. παρουσιάστηκε ή Φρόϋλαίν Μπύρνστνερ» 
ή αγαπημένη του. τή στιγμή πού οί δήμιοι τόν συνώδευαν είς 
τόν τόπο τής έκτελέσεως(*):

Μιά περικοπή άπό τό «Γράμμα» δείχνει ότι στή λανθάνουσα 
αντιδικία του μέ τόν πατέρα έκανε κοινό μέτωπο μέ τήν άδελφή 
του Όττλα: «Ή Όττλα δέν είχε κανένα σύνδεσμο μέ τόν πατέ
ρα. πρέπει μόνη της νά βρή τό δρόμο της, όπως κι έγώ, καί 
επειδή έχει πιό πολύ έμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, ύγεία, τόλ
μη, σέ σύγκριση μέ μένα, είναι στά μάτια σου χειρότερη καί πιό 
προδοτική άπό μένα... Έχεις τήν έντύπωση ότι βλέπεις μπροστά



οοι- I locum; συνωμότες. Είσαι βέβαια ένα άπό τά κύρια θέματα 
των συνομιλιών μας... (συζητούμε) τ ή ν  τ ρ ο μ ε ρ ή  δ ί κ η  
π ο ύ  κ ρ έ μ ε τ α ι  α ν ά μ ε σ α  σέ  μ ά ς  κ α ί  σέ  σ έ ν α  
σ' όλες τίς λεπτομέρειες, άπ' όλες τίς πλευρές, μέ όλες τίς 
αφορμές και άπό κοντά, α ύ τ ή  τή  δ ί κ η  σ τ η ν  ο π ο ί α  
ε σ ύ  π ά ν τ α  ι σ χ υ ρ ί ζ ε σ α ι  ό τ ι  ε ί σ α ι  δ ι κ α σ τ ή ς  
ένώ έ σ ύ  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  σέ μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  (έδώ 
άφ ηνίο ανοιχτή την πόρτα σέ βλες τίς πλάνες πού μπορεί 
ηυοικά νά κάνω) ε ί σ α ι  τ ό  ί δ ι ο  ά δ ύ ν α τ ο ς  κ α ί  
τ υ φ λ ω μ έ ν ο ς  ά ν τ ί δ ι κ ο ς ό π ω ς  έ μ ε ϊ ς».

Τα τρία χρονιά πού διήρκεσε τό γράψιμο τής «Δίκης» ό 
Καφκα έδοκιμαοε τήν άναγκαία ψυχολύτρωσι κι’ έτσι μπόρεσε 
να συνέχιση π) ζωή του έστω και βασανισμένη. «Γιά νά νικήσω 
τον εφιάλτη μου», είπε άργότερα στήν Ήγερία τών τελευταίων 
ήμερων (πού έγνωρισε τό καλοκαίρι τού 1922) Ντόρα Ντυμάν, 
«έπρεπε να μιλώ γι’ αυτόν μέσα στά βιβλία μου, τό γράψιμο 
ήταν για μένα ένα ναρκωτικό».

Τό «Γραμμα στόν πατέρα» (όπως καί αυτό πού προώριζε γιά 
τόν μέλλοντα πεθερό του) δέν έφθαοε στόν προορισμό του διότι 
ό Ψραντς, μή τολμώντας νιί τού τό διίκτη ό ίδιος, άνέθεσε τό 
ρόλο αυτό στη μητέρα του, ή όποια, μόλις τό διάβασε, τόν 
έπεισε να μήν έπιμενη καί τού τό έπέστρεψε μέ καθησυχαστικά 
λόγια. Είναι βέβαιον ότι αυτό τό γράμμα, όπου ό γυιός άπο- 
καλύπτει με τόση όξυδέρκεια όλα τά τρωτά καί τά έλαττώματα 
τού πατέρα του, άν έδιαβάζετο άπό αυτόν, πού ύπέφερε άπό 
κρίσεις στηθάγχη;, θά προκαλούσε σίγουρα τό θάνατό του, 
χωρίς έπειτα άπ' αυτό νά ΰπάρχη πιθανό της ότι ό Κάφκα θά 
ξαλάφρωνε καί θ’ άνεκουφίζετο, τουναντίον θ’ άνεζωπυρώνον- 
το μέσα του οί τύψεις (ένοχή) καί ή ΰποβόσκουσα άνάγκη αύτο- 
τιμωρίας. Αύπ) έξ άλλου στάθηκε ή αιτία τής άρνήσεώς του νά 
μπή σέ Σανατόριο όταν προσεβλήθη άπό φυματίωσι (6) καθώς 
και τής επιμονής του νιί διάγη ζωή ασκητική -  ήτο καί 
φυτικράγος - ,  νά κοιμάται τό χειμώνα σέ δωμάτιο χωρίς θέρ- 
μανσι, νιί μή φορή παλτό καί νά κολυμπά στόν παγωμένο 
Έλβα! Ή  γνωστή άπό τούς παλαιούς ιατρούς έπίδρασι τών 
«ήθικών καταπονήσεων καί δοκιμασιών». παράγεται σύμφωνα 
μέ τιί σημερινά επιστημονικά δεδομένα, εμμέσως υπό τήν έν
νοιαν ότι το άτομον διά νά δικαιολογηθή καί νά έξιλεωθή άπέ- 
ναντι τής ηθικής του αυνειδήσεως διά έπίμεπτες πράξεις ή καί 
δια άπλες επιθυμίες του καί σκέψεις, (φαντασιώσεων) χωρίς νά 
το καταλαίχιινη (άσυνείδητα), έπιδιώκει τήν ταλαιπωρία, τήν 
αποτυχία, το ατύχημα, την άρρώστια. Ό  Κάφκα σημειώνει (15 
Σεπτ. 1917) εις το « Ημερολόγιό» του: «οί άρρωστοι πνεύμονές 
μου συμβολίζουν το τραύμα, πού ή φλόγωσί του λύεται Φελί- 
τσια καί το βάθος του δικαίωσι».

Σέ άλλη σελίδα τού « Ημερολογίου» (Σεπτέμβριος 1923) γρά
φει: «”Αν ήταν ή μοίρα μου νά πεθάνω σύντομα ή νά γίνω 
άνίκανος γιά τή ζωή, αυτό δέν άποκλείεται - άφού δυό ήμέρες 
συνέχεια έχω αίμόπτυσι - μπορώ νά πώ ότι έσχίστηκα μόνος 
μου. Ή  βάναυση καί μάταιη άπειλή πού είχε τή συνήθεια ό 
πατέρας μου νά προσφέρη: «θά σέ ξεσχίσω σάν τό ψάρι» - στήν 
πραγματικότητα ούτε τό δάκτυλό του δέν άκούμπησε έπάνω 
μου - ή άπειλή λοιπόν αυτή πραγματοποιήθηκε τώρα άνεξάρτητα 
άπό αυτόν. Ό  κόσμος (ή Φελίτσια τόν άντιπροσωπεύει) καί τό 
έγώ μου, σέ κατάστασι συγκρούσεως χωρίς τέλος, ξεσχίζουν τό 
σώμα μου». Τέσσερα χρόνια πρίν είς τό «Γράμμα» έλεγε: «Στήν 
διαπαιδαγώγησι τά πιό άπστελεσματικά ρητορικά σου μέσα, 
πού, τουλάχιστον άπέναντί μου, δέν άποτύγχαναν ποτέ, ήσαν: 
βρισιές, άπειλές. ειρωνεία κακό γέλιο καί - κατά περίεργο 
τρόπο - αύτοκατηγορία... Οί βρισιές πετούσαν γύρω μου πάνω 
σέ άλλους μέ τόση άφθονία... ώστε έγώ τότε πού ήμουν παιδί, 
σχεδόν κόντευα νά λιποθυμήσω πολλές φορές άπ' αυτό καί δέν 
είχα κανένα λόγο νά μή τίς σχετίσω καί μέ μένα, γιατί οί άν
θρωποι πού έβριζες δέν ήσαν σίγουρα χειρότεροι άπό μένα καί 
δέν ήσουνα λιγώτερο ετ’ιχαριστημένος μ' αυτούς άπ’ δ,τι μέ 
μένα... Τό βρίσιμο τό δυνάμωνες μέ άπειλές καί αυτές άπευ- 
θυνόταν πιά καί σέ μένα. "Αν καί ήξερα ότι τίποτα κακό δέν 
έπακολουθούσε ( σ ά ν  ή μ ο υ ν α  μ ι κ ρ ό  π α ι δ ί  δέν τ ό 
ή ξ ε ρ α  β έ β α ι α ) ,  όμως άνταποκρινόταν σχεδόν στήν ιδέα 
πού είχα γιά τή δύναμή σου ότι θά ήσουν ικανός νά τό κάνης».

Τά λόγια αυτά ύπό τό πρίσμα τής Ένδομυχοψυχολογίας 
(Tiefenpeychologie) σημαίνουν (γιά κείνον πού στήν ψυχή του 
μένει άνεκκαθάριστο (πού δέν ξεπέρασε) τό οιδιπόδειο σύμ
πλεγμα, πού δέν έδέχθη τήν άμιλλα μέ τόν πατέρα καί τήν 
ταύτισι μ' αυτόν χωρίς άγχος (φόβο ευνουχισμού), συνεπώς δέν 
έκανε τίς σχετικές συνειδητοποιήσεις): «άρρώστησα κ' έτσι 
έξιλεώθηκα καί ξαλάφρωσα άπό τό άγχος πού μού προκαλει ή 
συναίσθησι ότι μέ τό νά τολμήσω νά κάνω μιά άνδρική πράξι 
σάν τόν πατέρα μου, νά γίνω καί έγώ σύζυγος, οικογενειάρχης, 
πατέρας, είναι σάν νά έπαιρνα τή θέσι του, σάν νά τόν έξε- 
τόπιζα καί νά τόν έξαφάνιζα (άσυνείδητη - μέ τήν ψυχολογική, 
όχι τήν ήθική σημασία τής λέξεως - έπιθυμία άντικαταστάσεως 
τού πατέρα) καί γι' αύτό αισθάνομαι ένοχος καί πρέπει νά 
τιμωρηθώ». Χαρακτηριστικές είναι οί παρακάτω περικοπές 
άπό τό «Γράμμα»: «Έρριχνα μπόί καί γινόμουν όλο καί πιό 
ψηλός, όμως δέν ήξερα τί νά κάνω τό κορμί μου, τό φορτίο ήταν 
υπερβολικά δαρύ, ή πλάτη μου καμπούριασε... Έκπληκτος κοί
ταζα όλα, όσα άκόμη είχα, σά θαύμα, όπως τήν καλή μου 
χώνεψη. Έφτασε αυτό γιά νά τή χάσω, καί μαζί μ’ αυτό άνοί- 
χτηκε ό δρόμος γιά κάθε υποχονδρία, έως ότου τέλος, κάτω άπό 
υπεράνθρωπη προσπάθεια τής θέλησης νά παντρευτώ, τό αίμα, 
ήρθε άπό τά πνευμόνια μου... "Ημουν όλοφάνερα άνίκανος νά 
παντρευτώ. Τούτο έκδηλώνεται στό έξής, ότι άπό τίς στιγμές πού 
άποφασίζω νά παντρευτώ, δέν μπορώ πιά νά κοιμηθώ, τό κεφάλι 
μου καίει μέρα - νύχτα, δέν υπάρχει πιά ζωή γιά μένα, παρα
παίω, άπελπισμένος. Δέν είναι οί φροντίδες πού παίζουν άπο- 
φασιστικό ρόλο... είναι ή γενική καταπίεση τής άγωνίας, τής 
άδυναμίας, τής αύτοπεριφρονήσεως... Ό  γάμος είναι σίγουρα ή 
έγγύηση γιά τήν πιό σαφή αύτοαπελευθέρωση καί άνεξαρτη- 
σία... θά ήμουν ισότιμος μαζί σου».

Δέκα τέσσαρες φορές στό «Γράμμα στόν πατέρα» ύπάρχει ή 
λέξις ένοχή. Τό συναίσθημα τής ένοχής πού, άντίθετα μέ τίς 
τύψεις, είναι κατά μέγα μέρος άσυνείδητο, προϋποθέτει κακή 
πράξι, έγκλημα. 'Q Κάφκα, πού πέοασε όλη του τή ζωή σάν νά 
ήτο έγκληματίας καί κατετρύχετο' άπό ένα συνεχές καί άπέ- 
ραντο άγχος, τί έγκλημα διέπραξε; Επειδή δέν έχουμε στή 
διάθεσί μας άμεση προφορική μαρτυρία, μόνον άπό συγκρίσεις 
μέ παρόμοιες, καταλλήλως έξηκριβωμένες περιπτώσεις, μπο
ρούμε νά σχηματίσουμε γνώμη καί αυτή «κατά προσέγγισιν», 
πού στήν περίπτωσι τού Κάφκα έχει πάντως τούτο τό πλεο
νέκτημα ότι θά βασίζεται σέ δεδομένα σχετικά μέ τό αίτιο πού 
έπροκάλεσε τίς συναισθηματικές του άντιδράσεις καί προσδιώ- 
ρισε τή μοίρα του, δηλαδή μέ τόν πατέρα του.

Ή  ιδιοτυπία καί ή τραγικότητα μαζί τής περιπτώσεως
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Κάφκα συνίσταται, κατά τη γνώμη μας, εις τό ότι στην προ
σωπικότητα αυτού τού πατέρα υπήρχαν στοιχεία πού τόν 
παρουσίαζαν ώς αυταρχικό, βάναυσο, σκληρό, άξισν αποστρο
φής καί περιφρονήσεως άπό τή μιά μεριά καί άπό τήν άλλη ώς 
καλό, περιποιητικό, πονετικό, προστατευτικό, άξιο θαυμασμού 
καί ευγνωμοσύνης: έτσι τουλάχιστον (διπρόσωπο), τόν ένοιωθε 
ό γυιός, δηλαδή μέ διχασμένα διπολικά (άμφιθυμικά) άπέναντί 
του συναισθήματα. Απόηχος τής αμφιθυμίας είναι καί πάλιν τό 
άγχος, δημιουργεϊται δηλαδή μία τεταμένη κατάστασις ένδοψυ- 
χικής διαμάχης, μία εσωτερική διελκυστίνδα.

Τό άγχος πού είναι συναίσθημα τόσο περισσότερο έξουθε- 
νωτικό όσο λιγώγερη έπίγνωσι τής βαθύτερης, τής πραγματικής 
του αιτίας έχει τό άτομον - ακριβώς έπειδή τήν απωθεί εις τό 
ασυνείδητο, τόσο τού είναι πολύ Οδυνηρό καί άνυπόφορο νά 
τήν αναγνώριση -  έκράτησε σέ κατάστασι τρομοκρατίας 
τον ταλαίπωρο Φράντς. πού τήν περιγράφει μ' αυτά τά λόγια: 
«ή αδυναμία να υπάρξει μια ήσυχη σχέση μαζί σου είχε καί 
μίαν άλλη ακόμη, κατά (πίθος πολύ φυσική συνέπεια: ξέμαθα 
να μιλώ. Δέν θά γινόμουν βέβαια αλλιώς κανένας μεγάλος 
ομιλητής, αλλά θά μπορούσα νά χειρίζωμαι τή γλύκισα μέ τον 
συνηθισμένο άνετο τρόπο πού έχουν οί άνθρωποι. Όμως μού 
απαγόρεψες νωρίς νά μιλιϊι, ή άπειλή σου: «Καμμιά λέξη 
αντιλογίας!» καί τό υψωμένο χέρι πού τή συνόδευε μέ συν- 
τροφεύουν πιά γιά πάντα. 'Απόχτηση μπροστά σου - είσαι, 
όταν πρόκειται γιά τις υποθέσεις σου. ένας έξοχος ομιλητής - 
έ ν α  κ ο μ π ι α σ μ έ ν ο ,  τ ρ α υ λ ό  ε ί δ ο ς  ό μ ι λ ί α ς . . .  
Έλεγες: «Καμμιά κουβέντα άντιλογίας!» κι' ήθελες μ' αυτό νά 
κάνεις νά σωπάσουν οί δυσάρεστες για σένα αντίθετες δυνάμεις 
μέσα μου αυτή ή έπίδραιτη ήταν για μένα υπερβολικά δυνατή, 
ή μ ο υ ν ύ π ε ρ β ο λ ι κ ά  υ π ά κ ο υ ο ς ,  6 ο υ 6 α ι ν ό- 
μ ο υ ν ό λ ό τ ε λ α, κ ρ υ β ό μ ο υ ν  ά π ό  μ π ρ ο σ τ ά  
ο ο υ. και μόνον όταν ήμουν τόσο μακρυά άπό σένα, πού ή 
δύναμή σου, τουλάχιστον άμεσα, δέν μ" έφτανε πιά. τολμούσα 
νά κουνηθώ».

Ό ταν δέν τόν τρομοκρατούσε, (ό πατέρας τον) εϋρισκε 
τρόπο νά τόν άποθαρρύνη σέ τέτοιο βαθμό πού τό άποτέλεσμα 
να είναι ακόμη πιό καταθλιπτικό: «Βρισκόμουνα σέ όλες μου 
τίς σκέψεις κάτω άπό τή βαρειά σου πίεση, ακόμα καί στις 
σκέψεις πού δέν συμφωνούσαν μέ τίς δικές σου καί πρό παντός 
σέ τούτες... Άρκούσε νά είναι ευτυχισμένος μόνον κανείς γιά 
κάτι, νά είναι γεμάτος απ' αυτό, νά έρχεται σπίτι καί νά τό λέει 
καί η άπαντηση ήταν ένας ειρωνικός στεναγμός, ένα κούνημα 
τού κεφαλιού, ένα χτύπημα μέ τό δάκτυλο πάνω ιττό τραπέζι: 
«Έχω δει άλλα ωραιότερα» ή «Μού είπες τίς φροντίδες σου» ή 
«Δέν έχω τόσο ξένοιαστο κεφάλι» ή « Ακόμα ένα γεγονός». Έξ 
αίτιας τής άντίθετης φύσης σου ήσουν αναγκασμένος νά δίνης 
πάντα και συστηματικά τέτοιες απογοητεύσεις στό παιδί. Τό 
θάρρος, ή αποφασιστικότητα, ή πεποίθησις. ή χαρά σέ τούτο 
καί σέ κείνο δέ βαστούσαν ώς τό τέλος, όταν έαύ ήσουν άντί- 
θετος ή καί όταν ά π  λ ώ ς  υ π έ θ ε τ α  ό τ ι  θ ά  ε ί σ α ι  
α ν τ ί θ ε τ ο ς .  Κ α ί  σ χ ε δ ό ν  μ π ο ρ ο ύ σ α  ν ά υ π ο 
θ έ σ ω  α υ τ ό  τ ό π ρ ά γ μ α ,  γ ι ά  κ ά θ ε τ ι π ο ύ  έ κ α
ν α. Αυτό συνέβαινε τόσο μέ τίς σκέψεις όσο καί μέ τούς 
ανθρώπους. Άρκούσε νά ένδιαφερθώ λίγο γιά έναν άνθρωπο - 
τούτο βέβαια έξ αίτιας τού χαρακτήρα μου δέ συνέβαινε συχνά 
- καί χωρίς νά λαμβάνεις ύπ' όψει σου τά αίσθήματά μου καί 
χωρίς νέι προσέχεις τήν κρίση μου, ανακατευόσουν μέ βρισιές, 
συκοφαντίες, έξευτελισμούς... Στήν πολυθρόνα σου κυβερνού
σες τόν κόσμο. Ή γνώμη σου ήταν σωστή, κάθε άλλη ήταν 
παλαβή, έξαλλη, τρελλή, ανώμαλη. Κοντά σ' αύτό ή αυτο
πεποίθησή σου ήταν τόσο μεγάλη, πού δέν είχες άνάγκη νά 
είσαι καθόλου συνεπής, κι' όμως δέν έπαυες νά έχης δίκηο... 
Ά π ό χ τ η σ  ες  γ ι ά  μ έ ν α  τ ή ν  α ι ν ι γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
π ο ύ  έ χ ο υ ν  ό λ ο ι  ο ί  τ ύ ρ α ν ν ο ι ,  πού τό δίκηο τους 
βασίζεται έπάνω στό πρόσωπό τους, όχι επάνω στήν ιδέα τους. 
Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο  έ τ σ ι  μ ο ύ  φ α ι ν ό τ α ν » .

Τύραννος τού φαινόταν, σκληρός καί αδυσώπητος, άν καί 
ποτέ δέν άπλωσε χέρι έπάνω του, διότι περισσότερη σημασία 
γιά τό παιδί έχει αύτό πού αισθάνεται, (οί φαντασιώσεις του) 
πού πιστεύει μέσα του παρά αύτό πού στήν πραγματικότητα 
συμβαίνει τό λέγει άλλωστε στήν παραπάνω περικοπή τού 
«Ημερολογίου»; «σάν ήμουν μικρό παιδί δέν ήξερα άν μετά τίς 
απειλές σου δέν θά έπακολουθούσε κακό».
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Ά ς  ΐδούμε τώρα (μετά τίς κακές) καί τίς καλές πλευρές τού 
πατέρα στά μάτια τού Φράντς. πού τόν έκαναν νέι τόν άγαπάη 
καί νά τόν υπολήπτεται, πράγμα πού τού έδυνάμωσε τήν έσώ- 
ψυχη σύγκρουσι -  πώς νά μισήσης τόν εύεργέτη σου; -  διότι 
τόν υποχρέωνε νά στρέφη έναντίον τού έαυτού του τήν αρχική 
έπιθετικάτητα πρός τήν κακή πλευρά τού πατέρα του. γιά νά 
έξαλείψη άπό μέσα του. στή ρίζα της, τήν πηγή τής συγκρού- 
σεως πού τού προκαλούσε άγχος, χωρίς βεβαίως όλα αυτά νά 
γίνωνται μέ συνειδητή έπίγνωσι καί έπιδίωξι τών σκοπών, 
αλλά, καθώς παραδέχεται ή Ψυχαναλυτική Σχολή τού Frend. 
άσυνείδητα:

«Δούλεψες σ' όλη σου τή ζωή σκληρά, θυσίασες τά πάντα γιά 
τά παιδιά σου, ιδίως γιά μένα (ό Φράντς ήταν ό μεγαλύτερος 
μεταξύ έξη παιδιών, άπό τά οποία δύο έιγόρια πού πέθαναν σέ 
μικρή ήλικία καί τρεις κόρες), έζησα έπομένως μές στήν καλο
πέραση... δέν άξίωσες καμμιάν εύγνωμοσύνη γι' αύτό, γνωρίζεις 
τήν «εύγνωμοσύνη τών παιδιών».. Κατά περίεργο τρόπο έχεις 
κάποια ιδέα γι' αύτό πού θέλω νά πώ. Έτσι μού είπες πριν άπό 
λίγο καιρό: «Πάντως σέ άγάπησα, άν καί έξωτερικα δέ σού 
φερόμουν έτσι, όπως συνηθίζουν νά φέρωνται οί άλλοι πατέρες, 
άκριβώς γιατί δέν μπορώ νά ύποκρίνωμαι όπως οί άλλοι». 
Αοιπόν, πατέρα, ποτέ δέν άμφέβαλλα γιά τήν καλωσύνη σου 
άπέναντί μου, άλλ' αύτή τήν παρατήρηση δέν τήν θεωρώ 
σωστή... είναι συνκεκαλυμένη έκφραση ό τ ι  κ ά τ ι  ά ν ά μ ε- 
σ ά  μ α ς  δ έ ν  π η γ α ί ν ε ι  κ α λ ά  κ α ί  ό τ ι  μ ι ά  ά π ό  
τ ί ς  α ι τ ί ε ς  γι’ α ύ τ ό  ή σ ο υ ν  έ σ ύ, χωρίς όμως νά 
φταις. Ή μ ο υ ν α  έ ν α  φ ο β ι σ μ έ ν ο  π α ι δ ί  μολοντούτο 
ήμουν βέβαια καί πεισματάρης, όπως είναι τά παιδιά, σίγουρα 
θά μέ παραχάίδευ καί ή μητέρα, άλλά δέν μπορώ νά πιστέψω 
ότι θά ήταν δύσκολο νά μέ διευθύνει κανείς... Λοιπόν είσαι 
ά λ η θ ι ν ά  σ τ ό  β ά θ ο ς  έ ν α ς  ά γ α θ ό ς  κ α ί  μ α λ α 
κ ό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  ά λ λ ά  δ έ ν  έ χ ε ι  κ ά θ ε  π α ι δ ί  
τ ή ν  ά ν τ ο χ ή  κ α ί  τ ή ν  ά φ ο β ί α  ν ά  ψ ά χ ν ε ι  τ ό 
σ ο ν  κ α ι ρ ό  ώ σ π ο υ  ν ά  φ τ ά σ ε ι  έ κ ε ϊ  π ο ύ  6 ρ ί- 
σ κ ε τ α ι ή κ α λ ω σ ύ ν η » .

Τό συναίσθημα πού κατ' εξοχήν έξουδετερώνει τήν έπιθετι- 
κότητα καί άφοπλίζει τόν άνθρωπο πού έχει λόγους (εσώ
ψυχα) νά εχθρεύεται έναν άλλον (ό Φράντς τόν πατέρα του στό 
προκείμενο) είναι ό οίκτος, πρό παντός όταν είναι άνάμικτος μέ 
φόβο: «Ήσουνα τόσο γιναντιαϊος άπό κάθε άποψη. Τί μπο
ρούσε νά σ' ενδιαφέρει ή συμπόνια μας ή ή βοήθεια μας;... Εν 
πάση περιπτιόσει υπήρχαν εύτυχώς καί οί εξαιρέσεις, ιδίως 
όταν ύπέφερες σιωπηλά καί ή άγάπη καί ή καλωσύνη ξεπερ- 
νούσαν μέ τή δύναμή τους κάθε τι πού αντιστεκόταν καί ύστερα 
συγκινσύσαν. Αύτό ήταν βεβαίως σπάνιο, άλλά ήταν θαυμά
σιο... ή όταν σέ καμμιά αρρώστια τής μετέρας. τρέφοντας άπό 
τό κλάμα, κρατιόσουν άπό τή βιβλιοθήκη ή όταν στό καιρό τη; 
τελευταίας αρρώστιας μου ερχόσουνα προς έμενα σιγά στο 
δωμάτιο τής ( άτλας, στεκόσουν στο κατώφλι, τέντωνες το 
λαιμό, γιά νά με δεις στο κρεββάτι. και. για να μη μ' ενοχλείς, 
με χαιρετούσες μόνο μέ τό χέρι. Σέ τέτοιες ώρες έπεφτε κανείς 
στό μαξιλάρι κι' έκλαιγε άπό εύτυχία, καί κλαίει καί πάλι τώρα, 
ένώ τό γράφει. Έχεις άκόμα ένα ιδιαίτερο ωραίο είδος ενός 
ήσυχου, ικανοποιημένου, γεμάτου επιδοκιμασία χαμόγελου, 
πού μπορεί νά κάνει εύτυχισμενον τον άνθρωπο για τόν οποίο 
τό προορίζεις. Μόνο που πολύ σπάνια μπορεί να το δει 
κανείς... Ά  λ λ ω σ τ ε ά κ ό μ α κ α ί σ ί τ έ τ ο ι ε ς  φ ι λ ι 
κ έ ς  έ ν τ υ π ώ σ ε ι ς  δ έ ν  π έ τ υ χ α ν τ ε λ ι κ ά  ά λ λ ο  
ά π ο τ έ λ ε σ μ α π α ρ ά  ν ά μ ε γ α λ ώ ο ο υ ν τ ή σ υ ν ε ί 
δ η σ η  τ ή ς  έ ν ο χ ή  ς μ ο υ  καί να μού κάνουν τον κοσμά 
άκόμη πιό άκατανόητο».

Καθώς φαίνεται ό πατέρας Κάη κα άη ηνι τη συνηθισμένη 
σκληρή καί απότομη συμπεριφορά του προς τους δικούς του 
μόλις άρρώσταιναν έπί πλέον όταν ήθελε να επιοαλη την γνώμη 
του, χωρίς συζητήσεις έχρησιμοποιούσε τη δική του αρρώστια 
τής καρδιάς: «Ή κυριαρχική σου ιδιοσυγκρασία δεν σου ίπι- 
τρέπει νιί μιλάς ήσυχος γιά ένα πράγμα γιά το όποιο, δέν 
συμφωνείς ή πού απλώς δέν προέρχεται άπό σένα. Στα τελευ
ταία χρόνια τό απέδιδες στήν νευρικότητα τής καρδιάς σου. δε 
θά μπορούσα όμως να σού πώ ότι κάποτε υπήρξες ουσιαστικά 
διαφορετικός, τό πολύ πολύ ή ν ε υ ρ ι κ ο τ η τ α τ ή ς κ α ρ 
δ ι ά ς  σ ο υ  ε ί ν α ι  έ ν α  μ έ σ ο  γ ι ά  ν' ά σ κ ε ί ς π ι ο  
α ύ σ τ η ρ ά τ ή ν  κ υ ρ ι α ρ χ ί α σ ο υ . αφού μέ το να μη



σκέφτεται ό άλλος είναι αναγκασμένος νά πνίξει καί την ύστατη 
αντίρρηση».

Δέν είναι μόνον ί) πατρική αγάπη πού αιοθάνθηκε ό Φράντς 
ότι τού έλλειψη από την παιόική τον ηλικία, αλλά σέ σύγκρισι 
μέ τό «σωματώδη. ψηλό, ευρύστερνο» πατέρα του, ένοιωθε - 
όπως κσί πράγματι ήτο - «ξερακιανός, άάύνατος, στενοθώρα- 
κος» (.«καθώς γόυνομαστε μαζί καμμιά φορά σέ μιά καμπίνα 
θεωρούσα τό εαυτό μου αξιοθρήνητο καί μάλιστα όχι μπροστά 
σου, άλλα μπρος σέ όλο τόν κόσμο, γιατί ήσουν γιά μένα το 
μέτρο όλων τών πραγμάτων»), δηλαδή μαζί μέ τή στέρησι και 
τήν αϋτοϋποτίμησι πού αντικατόπτριζε τήν άντίστοιχη στάσι 
τού πατέρα απέναντι του, τον κατέτρυχαν καί συναισθήματα 
κατωτερότητος, τά όποια τόν έφερναν σέ απελπισία καί άπο- 
γνωσι, καθώς τά έτροφοδοτούσε ή περιφρόνησι τού πατέρα του 
πρός τήν λογοτεχνική του έπιδοσι: «Πιό σωστά χτυπούσες μέ 
τήν απέχθεια σου τα γραφόμενα μου καί ό.τι άγνωστο σέ σένα 
είχε σχέιτη μαζί τους. Εδώ είχα πραγματικά ξεφύγει λίγο άπό 
σένα καί είχα γίνει ανεξάρτητος, άν καί θύμιζα κάπως το 
σκουλήκι πού πατημένο άπό ένα πόδι, ξεβγαίνει με τό μπρο
στινό μέρος τού σώματός του καί σέρνεται πρός τά πλάγια».

Συναισθηματική στέρησι, έλλειψη άγάπης είναι άνάμεσα στα 
άλλα τό πρωταρχικό όίωμα πού έκυριάρχησε στήν ψυχή τού 
Κάφκα καθώς δείχνει άπ' άκρου εις άκρον τό «Γράμμα στον 
πατέρα», μέ άποτέλεσμα μιά υπόκωφη επιθετική διάθεσι εναν
τίον εκείνου παν τό έπροκάλεσε, άλλά καί πού είναι συγχρόνως 
άναγκαϊος γιά τήν έπιβίωσι εις τρόπον ώστε ή επιθετικότητα νά 
μή έξωτερικεύεται, άλλά να στρέφεται πρός τά μέσα, διότι 
ισχύει καί στήν ψιυχολογία ό νόμος τής διατηρήσεως τής ένερ- 
γείας: μέ άλλου: λόγους ή επιθετικότητα κινείται μέσο στό 
υποσυνείδητο ώς είδος μπούμεραγκ. τό επικίνδυνο όπλο των 
ιθαγενών τής Αυστραλίας, πού άφ' αν χτυπήση τόν αντίπαλο 
έπιστρέφει σ' αυτόν πού τό έρριψε: «’Οφθαλμόν άντί οφθαλ
μού», φόβος ταυτοπάθειας καί φόβος μήπως χάση εντελώς τήν 
άγάπη καί προστασία τού πατέρα καί συναισθήματα ενοχής 
πούπαραλύσουντή δραστηριότητα γενικά καί έχουν δυσμενή 
άνίκτύπο (είδικώτερα) καί στήν άντιμετώπισι των τριών προ
βλημάτων πού προβάλλει ή ζωή, δηλαδή τών σχέσεων πρός τούς 
άλλους ανθρώπου;, τό κοινωνικό τών σχεσεων πρός τό ετερό
φυλο, τό σεξουαλικό καί τής εκλογής έπαγγέλματος. το οικονο
μικό.

Ό  Κάφκα κάτω άπό μια σεμνή σοβαρότητα έδειχνε άκοινώ- 
νητος, διότι ήτο μαζί συνεσταλμένος καί δειλός, ώς πρός τό 
σεξουαλικό είδαμε τί εσφαλμένη στάσι έτήρησε. ώς πρός δέ τό 
επάγγελμα ήτο εντελώς αποτυχημένος, διότι ένώ έκανε λαμπρές 
σπουδές στα Νομικά εΐργάζετο ώς κατώτερος υπάλληλος σέ μιά 
Εταιρεία χωρίς προοπτική άνόόου (προαγωγής).

Στέρησι, έπιθετικότητα, ένοχή, φόβος μεγάλης τιμωρίας μέχρι 
θανατώσεως, καταφυγή σέ αύτοτιμωρία μετριωτερη πού παίρ
νει τό δρόμο τής άποτυχίας στή ζωή ή τής ροπής πρός τήν άρρώ- 
στια είναι τα διαδοχικά στάδια πού παρακινούνται άπό τό 
αυστηρό υπερεγώ τους (τό ένδοβληθέν εις (υιοθετηθέν άπό) τό 
εγώ τους, χάρις εις τήν ταύτισι μέ τό έπιτιθέμενο πατρικό 
υπερεγώ) ν’ άκολουθήαουν οί άνθρωποι, οί όποιοι μεγάλωσαν 
κάτω άπό ένα σκληρό καί άνελέητο πατρικό μορφοείδωλο 
ι Imago), τέτοιο τουλάχιστον πού τό έπλασαν μέσα τους καί έτσι 
πού τό ένοιωσαν(7).

Ακόμη πιο άμεσα απ' ό.τι /ινεται στο τέλος τής «Δίκης» ή 
τιμωρία (θάνατο;) για την ένοχη επιθυμία επιβάλλεται όχι από 
άγνωστο και μυστηριώδη δικπο-φ άλλά άπό τόν πατέρα σ' ένα 
άλλο άφήγημα τού Κάψ κα, πού φερει τόν τίτλο «Ή Κρίση» (9). 
Ο ήρως έχει και αυτός πατέρα έμπορο, όπως καί ό Κάφκα. 
Καθώς ό ίδιος σημειώνει στο « Ημερολόγιο» καί των δύο τό 
όνομα άποτελείται άπό τον ίδιο άριθμό γραμμάτων (Franz - 
Georg) Ή κατάληξι mann τού κυρίου ονόματος «Bendemann 
είχε ένισχυτικη τού ονόματος Bende. πού έχει έπιστ|ς τόν ίδιο 
άριθμό σΐ'λλαβισν μέ το όνομα Κάφκα. Η μνηστή τού Georg εις 
το διήγημα λέγεται Frieda Brandenfeld ·. τό όνομα τής μντ|στής 
του Κιίφκα, εις την όποιαν εξ άλλου άφιέρωσε τό διήγημσ, 
αρχίζει επίσης μέ «F (Felicia) καί τό επώνυμο μέ Β. "Οπως ό 
Χεμινγκουαιη μετέφερε στό διήγημα του « Ο Γέρος κΓ ή Θά
λασσα» τήν άγωνία του ιός συγγραψέως, ό όποιος, άφού δι
καίως είχε έπευφημηθή ώς ό καλύτερος Αμερικανός μυθιστο- 
ριογράφος. είδε ν' άμφιοόητούν τήν άξια του, όπως επίσης

συμβαίνει μέ τόσα άλλα λογοτεχνήματα, τά όποια φαινομενικούς 
δέν έχουν τίποτα τό αύτοβιογραφικό καί όμως τό πληροφο- 
ρημένο μάτι μπορεί ν' άναγνωρίση προσωπικά συναισθήματα 
τού στ'γγραφέως νά ολισθαίνουν κάτω άπό τά πρόσωπα τού ή 
τών ηρώων, έτσι καί στην «Κρίση» ό Κάφκα άφίνει νά φανούν 
τα συναισθήματα πού τον συνετάραζαν μόλις άπεφάσισε τό 
γάμο. Να μερικές φράσεις άπό τό διήγημα (μιλάει ό πατέρας): 
«Καί πίστεψες μά τήν αλήθεια πως καλά τόν κρατείς (τόν πατέ
ρα σου), τόσο καλά πού μπορείς καί νά τόν καβαλλικέψης, 
δίχως αυτός νά κουνήση. κΓ έτσι ό κύριος γυιάς μου άπεφάσισε 
να παντρευτή... Γιατί σήκωσε έτσι τα φουστάνια τό παληοκό- 
ριτσο (καί γιά νά τό παραστήαη σήκωσε τόσο ψηλά τό που
κάμισό του, πού στό μερί του φάνηκε ή ούλή άπο τά χρόνια τού 
πολέμου), τής κόλλησες έσύ. καί γιά νά ευχαριστιέσαι μαζί της 
χωρίς ένόχλησι. άτίμασες τη μνήμη τής μητέρας μας (ή μητέρα 
τού Γκεόργκ είχε πεθάνει δυο χρόνια πριν) κι' έχωσες τόν 
πατέρα σου στο κρεββάτι για νιί μή μπορή νά κουνηθή»... Τιόρα 
θά γείρη μπρος, σκύφτηκε ό I κεόργκ. Νάπεφτε καί νά τσα
κιζόταν! Αυτή ή λέξη σφύριζε μέσα στό κεφάλι του...». Είναι 
άξιοσημείωτο ότι τά έπιτιμητικά καί πικρά λόγια τού πατέρα 
στό βάθος εκφράζουν ιδέες αΰτοκατηγορίας τού Γκεόργκ πού 
βαθύτερη επιθυμία του ήτο «νάπεφτε (ό πατέρας του) καί νά 
τσακιζόταν». ΓΙαραθεντικά αξίζει επίσης νά τονισθή ότι στους 
χαρακτηρισμούς πού έβαλε στο στόμα τού πατέρα τού Γκεόργκ 
για τή μνηστή του διαπιστώνουμε ομοιότητες μέ τούς χαρακτη
ρισμούς γιά τη μνηστή τού Καφκα από τό δικό του πατέρα εις 
τό «Γράμμα» μετά πού τού άνεκοινωσε τήν πρόθεσί του γιά 
γάμο: «ίσως νά φόρεσε καμιά προκλητική μπλούζα, άπ' αυτές 
που ξέρουν να φορούν οι Εβραίες τής Πράγας, καί γιά τούτο 
άποφάσισες ξαφνικά νά τήν παντρευτής. Καί μάλιστα όσο τό 
δυνατό γρήγορα, σέ μιά βδομάδα. αύριο, σήμερα. Δέν σέ κατα
λαβαίνω, κι' όμης είσαι ένας ώριμος άνδρας (εις τό διήγημα ό 
πατέρας λέει στό Γκεόργκ «πόσο άργησες νά ώριμάσης γιά 
γάμο!»), είσαι στην πόλη καί δέν ξέρεις νά δώσεις στόν έαυτό 
σου καμιάν άλλη συμβουλή παρά νά παντρευτής άμέσως μιά 
τυχαία...». Ό  Φράντς σημειώνει έν συνεχείρ: «ίσως ποτέ δέν μέ 
έχεις ταπεινώσει τόσο βαθειά μέ λόγια καί δέν μού έχεις δείξει 
τιτσο βαθειά τήν περιφρόνησι σου. Όταν πρίν άπό είκοσι 
χρόνια μού μίλησες μέ τόν ίδιο τρόπο κλπ.». Από τήν τελευταία 
αυτή φράσι συμπεραίνομεν ότι ό πατήρ Κάφκα καί τήν πρώτη 
απόπειρα γάμου τού γιού του μέ τή Φελίτσια τήν έκαυτηρίασε 
μέ παρόμοιες εκφράσεις καί αυτό έγινε άφορμή νά γράψη τότε 
το διήγημα «Ή Κριίση» ντροπιασμένος, άπογοητευμένος, περι- 
ψρονημένος. διωγμένος άπό τόν πατέρα του, καί συγχρόνως 
άγανακτισμένος καί ευχόμενος τό δικό του θάνατο, τόν όποιο 
τελικώς επιβάλλει, δυνάμει τής άρχής τής ταυτανταποδόσεως 
(talion) φυσικά, μέσα στό διήγημα στόν έαυτό του, στό Alter 
Ego του. μέ δικαστή τόν πατέρα του, ό όποιος λέει: «ήσουνα 
αθώο παιδί σίγουρα ναί, μά άκόμα πιό σίγουρα ήσουνα ένας 
καταχθόνιος άνθρωπος. Γ Γ αυτό καί νά ξέρης: σέ καταδικάζω 
τώρα σέ θάνατο, νά πνιγής!» Ό  Γκέοργκ έννοιωσε διωγμένος 
άπό τό δωμάτιο. Ίον χτύπο πού έκανε ό πατέρας πίσω του 
καθώς σωριάστηκε πάνω στο κρεβάτι τόν είχε άκόμα στ' αυτιά 
του όταν έφυγε... Γΐήδηξε άπό τήν πύλη, κι' ή όρμή του τόν 
έφερε, πίσω άπό τό γιοφύρι στό νερό. Κρατούσε κιόλας σφιχτά 
τό κιγκλίδωμα, όπως ό πεινασμένος τό ψωμί. ’Ανασήκωσε τό 
κορμί του, πού τόχε καλογυμνασμένο άπό παιδί -  τότε τόν 
καμάρωναν οι α,είς του. Κρατιόνταν άκόμα μέ τά χέρια, πού' 
όλο καί άδυνάτιζα». Ανάμεσα άπό τίς σιδερόβεργες καρτε
ρούσε κάποιο ) -ωφορείο, πού εύκολα θά σκέπαζε τό θόρυβο 
άπό τό πέσιμό τοτ Σιγοφώναξε: « Αγαπημένοι μου γονείς, κι’ 
όμως πάντα μου σάς άγαπούσα». κ’ έπεσε. ’Εκείνη τή στιγμή ή 
κίνηση δέν είχε σταματήσει πάνω στό γιοφύρι». Κάποτε στή 
συζήτησι μέ τό Μπρόντ, κατά τήν όποιαν ό Κάφκα διετύπωσε 
τρεις διαφορετικές εκδοχές γιά τό διήγημα αυτό, τού λέει 
ξαφνικά: «Ξέρεις τί σημαίνει ή τελευταία φράσι: Καθώς τήν 
έγραφα ερχόταν στήν σκέψη μου μιά έντονη έκσπερμάτωσι». 
Ένας τέτοις συνειρμός ιδεών ασφαλώς δέν είναι τυχαίος καί θά 
πρέπει νά προσδιορίζεται αιτιοκρατικά άπό άτομικά του βιώ
ματα καί άπωθημένες εις τό άσυνείδητο επιθυμίες, άλλ' έψ' 
όσον δέν υπάρχουν στοιχεία κάθε ύπόθεοι είναι άστήρικτη.

Στό «Γράμμα» ή μητέρα έχει δευτερεύουσα θεσι. Ξερουμε 
άπό τό Μπρόντ ότι πεθανε τό 1934. δέκα χρόνισ μετά το
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Φράντς, ότι ήταν ολόκληρη τήν ήμέρα άπησχολημένη στό κατά
στημα όπου βοηθούσε τό σύζυγό της. ότι τό βράόυ πάλι τού 
κρατούσε συντροφιά πρό παντός γιά νά παίζουν χαρτιά μαζί. 
Κάτω άπ' αύτές τις συνθήκες οί φροντίδες καί ή ανατροφή τού 
παιδιού είχαν άνατεθή στίς υπηρέτριες, στις γκουβερνάντες καί 
σέ διάφορους δασκάλους. Ό  μεγάλος καϋμός τού Φράντς ήταν 
ή ύποτακτικότητα καί ή τυφλή άφοσίωσι τής μητέρας του στό 
συζυγό της πατέρα του, πού, έκτος άπό τόν καταδυναστευτικό 
τρόπο μέ τόν όποιο έφέρετο στους δικούς του, δέν τού άφινε 
καμμιά πρωτοβουλία. Έτσι ένα έντονο συναίσθημα έγκαταλεί- 
ψεως καί άπό τή μητέρα καί μιά τάσι άπομονώσεως έριζο- 
βόλησε μέσα του, διότι είχε τήν ιδέα ότι δέν τόν αγαπούν, δέν 
τόν νοιώθουν, τόν άπορρίπτουν, καθώς καί τήν έντύπωση ότι οί 
γονείς του, έτσι ένωμένοι, έσχημάτιζαν κοινό μέτωπο έναντίον 
του άπό όπου ή μητέρα, άν τυχόν ήθελε καμμιά φορά νά τού 
δείξη άγάπη καί τρυφερότητα, μόνον στά κρυφά θά μπορούσε 
νά τό κάνη. Ή  έντύπωση αυτή θά τοί' ήταν πολύ Οδυνηρή καί 
άφισε βαθειά ίχνη είς τά γραπτά του, πού διαφαίνσνται είς τό 
διήγημά του «Τό άντρόγυνο» (Daw Ehepaar).

«Είναι άλήθεια ότι ή μητέρα ήταν άπειρα καλή σέ μένα, άλλά 
όλα αύτά είχαν γιά μένα σχέση μέ σένα, έπομένως κάθε άλλο 
παρά καλή σχέση. Ή  μητέρα κρατούσε άσυνείδητα τό ρόλο ένός 
κράχτη στό κυνήγι. Ά ν, σέ κάποια άπίθανη περίπτωση, ή 
παιδαγωγική σου θά μπορούσε, γεννώντας μέσα μου πείσμα, 
άποστροφή ή άκόμα καί μίσος, νά μέ είχε κάνει νά γίνω 
άνεξάρτητος, πρόβαλλε ή μητέρα καί εξομάλυνε πάλι τήν κατά- 
στασι μέ καλωσύνη, μέ μυαλωμένη όμιλία (ήταν στή σύγχυση 
τών παιδικών χρόνων τό πρότυπο τής λογικής), μέ παρακάλια 
καί μέ έσπρωχνε πάλι στό κύκλο σου, άπό τόν όποιο ίσως 
άλλοιώς, πρός δικό σου καί δικό μου καλό, θά είχα δρα
πετεύσει. Τί πάλι συνέβαινε νά μή μάς συμφιλιώσει ή μητέρα 
πραγματικά, νά μέ προστατεύσει άπλώς κρυφά άπό σένα, νά 
μού δώσει κάτι κρυφά, νά μού επιτρέψει κάτι, τότε έγώ ήμουν 
πάλι μπροστά του τό φοβισμένο πλάσμα, ό άπατεώνας, ό ένο
χος, πού έξ αιτίας τής ίδιας του τής μηδαμινότητος μόνον άπό 
πλάγιους δρόμους μπορούσε νά έρθει σ' αύτό πού θεωρούσε 
δικαίωμά του».

Καί άπό τήν πλευρά τής μητέρας λοιπόν, μέ λιγότερη βέβαια 
έντασι. ή συναισθηματική ζωή τού Κάφκα έπέρασε χωρίς θαλ
πωρή, στερημένη καί πληγωμένη καί άπό τό γεγονός ότι ή λόγω 
τής στερήσεως συνεπομένη επιθετικότητα δέν ηύρε διέξοδο 
(έκτάνωσι) έπί τά έκτος, σύμφωνα μ' αύτά πού άνεπτύξαμε στήν 
άρχή. Ό  Κάφκα έδέχθη τή μοίρα του καί έπεσε θύμα τού 
συναισθήματος ένοχής, σέ άντίθεσι πρός έκείνους πού. άντί νά 
κατηγορούν τόν έαυτό τους καί νά τόν τιμωρούν — καί τούτο 
χάρις εις τό γεγονός ότι έτυχε νά μή έγκαταλειφθούν άπό τά 
πρόσωπα τής έξαρτήσεως (ό πατέρας Κάφκα παρείχε τά πάντα 
στά παιδιά του) -  κατηγορούν τούς άλλους παράδειγμα ό Ρο- 
βεσπιέρος, ό όποιος έγεννήθη τέσσερες μήνες μετά τό βεβια
σμένο άπό φόβο σκανδάλου γάμο τής μητέρας του (πού πέθανε 
όταν αυτός ήταν 6 έτών) καί έγκαταλείφθη (στίς φροντίδες τού 
έκ μητρός πάππου του) άπό τόν πατέρα του, πού ποτέ δέν 
έδειξε ένδιαφέρον γιά τά παιδιά του (άλλους τρεις άδελφούς), 
είχε λοιπόν λόγους, σάν άνεπιθύμητος καί άποκρουόμενος πού 
ήταν άπό τήν οΐκογένειά του (καί τής μητέρας τό θάνατο τόν 
εισπράττει τό μικρό παιδί σάν έγκατάλειψι!) νά μισή, όταν 
ένηλικιωθή, τή μεγάλη οικογένεια, τήν κοινωνία, όπου έζησε 
καί νά γίνη σκληρός τιμωρός καί άδυσώπητος καταλυτής των 
άξιών της kui θανάσιμος έχθρός όλων τών «πατεράδων», πού 
κατείχαν οίανδήποτε έξουσία καί τούς όποιους έπάσχιζε στίς 
άγορεύσεις του ν' άποδείξη άνάξιους σάν τό δικό του πατέρα 
κατ’ έπέκτασι οί πάσης άποχρώσεως άναρχικοι έγιναν τέτοιοι 
λόγω παρεμφερών βιωμάτων οί πάσης ήλικίας πού τά μετέ
φεραν άργότερα καί τά συνέδεσαν μέ έξσντοτικά ή 
έρχοτα τάξι κ.τ.δ). Στό τέλος, μόλις έφθασε στήν κορυφή 
τής παντοδυναμίας του μετά τήν έξάντωσι τών άντιπάλων του, 
έκινητοποιήθηοαν μέσα του, στό άσυνείδητό του, αύτστιμωρη- 
τικοί μηχανισμοί, πού τον έσπρωξαν’-  άνάμεσα άπό διάφορες 
άδιεξότητες καί στραβοτιμονιές πού διάπραξε καί ευκαιρίες 
πού άφησε νά τού ξεφύγουν -  μέ τή σειρά του στή λαιμητόμο!

Σέ βαθύτερα στρώματα τού ψυνισμού θά πρέπει νά δεχθούμε 
ότι πίσω άπό τό συνειδητό φόβο που προκαλούαε μέ τή 
συμπεριφορά του ύ πατέρας Κάφκα στό γιό διά τούς προ- 
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αναφερθέντας λόγους -  πού είς ό.τι άφορι'ι τά ρηχότερα 
στρώματα τού ψυχισμόν είναι πλέιη· έμφανεΐς - κρύβεται 
ασυνείδητο άγχος ευνουχισμού, τό όποιον, ιός γνωστόν, οφεί
λεται σέ οιδιπόδεια καθήλωσι (μη διάλυσι τού οίδιποδείου 
συμπλέγματος), μέ άποτέλεαμα τήν παράτασι τής συναισθημα
τικής προσηλώσεως τού άγοριού πρός τήν μητέρα του καί μετά 
τό έβδομο έτος τής ήλικίας. μαζί μέ τήν συνακόλουθη έχθρό- 
τητα (άνάμικτη μέ φόβο) πρός τόν πατέρα του. Τήν καθολι- 
κότητα τού οίδιποδείου συμπλέγματος είς όλους τούς ανθρώ
πους. είς τούς θεωρουμένους ώς όμαλούς, καθώς καί είς τούς 
νευρωτικούς (έπί τών όποιων στήν άρχή διεπιστώθη διότι σ' 
αυτούς είναι πλέον έκδηλο) παραδέχονται σήμερον όλοι οί 
ειδικοί επιστήμονες, οί όποιοι, λόγω θεωρητικής καταρτίσεως 
καί προσωπικής πείρας, χάρις είς την -  όχι διδακτική θερα
πευτική -  ψυχανάλυσι είς τήν όποια ύπεβλήθησαν ν' άποκτή- 
σουν τό δικαίωμα νά τήν έξασκούν είναι οί μόνοι αρμόδιοι νά 
έχουν είς τό ζήτημα αυτό έγκυρο γνώμη* Ναι μέν είς τό 
«Γράμμα» δέν προβάλλει όφθαλμοφανώς. άλλά τήν ύπαρξί του 
εικάζομε μέ τήν ίδια βεβαιότητα μέ τήν όποια είναι έξηκριδω- 
μένο, ότι κατά τή φασματοσκοπική άνάλυσι τού φωτός ύπάρχ ι 
καί άορατη ακτινοβολία, υπέρυθρη καί ύπεριώδης, πού προ- 
καλεϊ αυξησι τής θερμοκρασίας καί χημικές μεταβολές στις 
άντίστοιχες περιοχές τού φάσματος, δηλαδή τήν παραδεχόμεθα 
τύ)ν αόρατη αυτή άκιινοβολια από τά αποτελέσματα Ετσι καί 
στήν περίπτωοι τού Κάφκα, ό όποιος τοοο στή σεξουαλική όσο 
καί στήν επαγγελματική τοτ’ ζωή έφέρετο σαν να τόν κατείχε 
ένας συνεχής φόβος, διστακτικοτητα. παθητική στάσι καί έλ- 
λειφ’ΐ άντιμετωπιστικότητος καί αΰτοπεποιθήσεως καί ό όποιος 
έν τέλει έπραγματοποίησε συμβολικά τόν αΰτοευναυχισμό μέ τό 
νά όρρωόηση κατ' έπανάληψι, χωρίς εξωτερικό αίτιο, πρό τού 
γάμου καί νά έπιδιώξη ΰποσυνειδήτως ένα είδος ιμυχιχτωματι- 
κού αύτοακριυτηριασμού μέ την άνευ άντιστάσεως, σχεδόν μέ 
έπιζήτησι, παράδοαί του είς τήν άρρωστια. πού τον ώδήγησε 
στύν τάφο, έχομε τό δικαίωμα νά ύποθέσωμε ότι αύτά όλα είναι 
άποτέλεσμα πραγματικού είς τό άσυνείδητό φόβου ευνουχισμού 
διά παιδικές άπευθημένες καί άσυνείδητες ένοχες επιθυμίες 
κατακτήσεως τής μητέρας καί έξουδετερώσεως τού ανδρισμού 
τού πατέρα, έξ συ ό φόβος άντιποίνων έκ μέρους του Ό . φόβος 
αυτός είναι κάτι τό πολύ βασανιστικό καί άνυπόφορο, γι' αύτό 
άπωθείται καί αυτός είς τό άσυνείδητό, άπ' όπου υπομονεύει -  
έφ' όσον δέν έχει συνειδητοποιηθή καί διαλυθή -  τήν ψυχική 
ισορροπία υποκινώντας κύματα άγχους πού δέν ξεύρεις πούθε 
πηγάζει. Γιά ν' απαλλαγή άπό τό φόβο αύτό καί ΰπό τό κράτος 
συναισθημάτων ένοχής, τό άτομο καταντά, τόν ευνουχισμό πού 
φοβάται μήπως '’ποστή. νά τον έπιζητη/ Ό.τι στήν παιδική 
ηλικία γίνεται «αισθητό» ώς φόβος ευνουχισμού, άργότερα 
έπεκτείνεται σέ γενικώτερους φόβους σε σημείο νά αισθάνεται 
τό άτομο ένοχή άκόμη καί άπό τό γεγονός ότι άπλώς υπάρχει: 
/ιά τήν'ύπαρξί του ( υ π α ρ ξ ι α κ ό  ά γ χ ο .;, πυγή τού υπαρ
ξιακού όταν μετουσιωθή σέ φιλοσοφικό σύστημα). Ό σο πιό 
βαθύτερα εις τά έγκατα τού είναι του άπώθησε ό Κάφκα τά 
ένοχα στοιχεία τής προσηλώσεώς του πρός τήν μητέρα λόγω τής 
τρομοκρατικής αΰστηρότητος τού πατέρα, τόσο περισσότερο 
σκοτεινή καί αινιγματική τού έφαίνετο ή προέλευσι τής ένοχής 
του καί αύτό άκριβώς τό συναίσθημα τού άξεδιάλυτου μυστη
ρίου κυριαρχεί σ' όλόκληρο τό έργο του: ένοχή μυστηριώδης, 
άγνώστου αιτιολογίας διά τήν όποιαν ψυχαναγκαστικά ήσθάνε- 
το ότι έπρεπε νά λογοδοτήση ένώπιον μυστηριώδους δικαστη
ρίου μέ τήν μοιραία είς βάρος του κατάληξι.

Ένώ τό «γράμμα στόν πατέρα» τού Κάφκα δέν έφθασε στόν 
προορισμό του, έκείνο πού (καθώς γράφει ό Κ. Μητσοτάκης είς 
«τά Μικρά Χρόνια ένός Μεγάλου», έκδ. «Μίνωας, 1972) τόλ
μησε κι" έστειλε στόν πατέρα του τό 1879 ό νεαρός Ελευθέριο: 
Βενιζέλος (ήτο τότε 15 έτών) «θά πρέπει νά θεωρηθή σάν τό 
ξέσπασμα ένός παιδιού μέ μεγάλη πνευματική άνάπτυξη, πού ή 
κηδεμονία καί ή στοργή τού πατέρα του (ό όποιος τόν προώριζε 
γιά έμπορο) καταντά άβάσταχτη»: «...Τότε άνοιξα τό στόμα 
μου διά νά έξεμέσω καί είπω όσα πρό πολλού ένέκλειον εντο- 
σθέν μου καί άποχαιρετησω υμάς διά παντός..., Η ζωή ήν βιώ 
είναι πλήρης άκανθών καί τριοόλων, ήτοι ερίδων καί θυμών και 
ίλών τών όμοιων», (οελ. 54 - 56). 'Εδώ κάνει την πρώτη του 

έπανάσταση», ό Μητσοτάκης. Καθένας μέ τον τρόπο του θά 
προσθέση ό γράφων.



Γεώργ. Σεφέρης

(*) Πρβ. Δ. Κουρεία: Βίοι Παράλληλοι (ψυχοβιογραφίαι) 
Αχιλλεΰς - Έκτωρ («Ίατρολογοτεχνική Στέγη» 1975), Κλεο

μένης A -  Χίτλερ («Πλάτων», 1976), Σαπφώ -  Πλάτων 
(«Λάφνος», No 27).

(*) Έ νας υπό ψυχοθεραπείαν νευρωτικός τύπου Κάφκα, διά 
τον όποιον, λιτγω ιατρικού απορρήτου, δέν είναι δυνατόν νά 
παρασχεθούν έδώ άλλα στοιχεία, μού διηγήθη τό έξης όνειρο: 
«Τέσσεροι νέοι μέ πλησιάζουν, ό ένας ντυμένος παππάς, θέλουν 
να μού βάλουν χειροπέδες, άλλα επειδή δέν έφερα άντίστασι. 
δέν τις έθαλαν προχωρούμε όταν σταματήσαμε τούς λέω νά 
προσδιορίσουν τι παρανομία έχω κάνει, δέν μπορούσαν νά τό 
προσδιορίσουν, είχα ύποψιασθεϊ ότι ετοιμάζονται να μ' έκτε- 
λέσουν καί τούς ρωτούσα γιατί φορούν μαύρα καί γιατί συνο
δεύει παππάς». Η εφιαλτική αυτή ονειρική σκηνή πού έφερνε 
στήν έπιφάνεια βαθύτερα στρώματα τού ψυχισμού, ομοιάζει 
καταπληκτικά με τήν παρατιθεμένη περιγραφή πού κάνει ό 
Κάφκα στό κεφάλαιο της «Δίκης» μέ τόν τίτλο «Τό Τέλος» (άς 
σημειωθεί ότι ό άσθενής δέν είχε γνώσιν τού έργου τού Κάφκα).

(*) Εννοείται, όλα αυτά δεν υποπίπτουν άμεσα εις τήν 
άντίληψι, επενδύονται δε μέ διάφορες εκλογικεύσεις, δηλαδή μέ 
λογικοφανείς δικαιολογίες: ή άρνησι τού γάμου λ.χ.. «δικαι
ολογείται» μέ το πράκτχημα ότι είναι εμπόδιο γιά τήν απερί
σπαστη «άναζήτησι της κρυμμένης τάξης τού κόσμου» (σύμφω
να μέ τη διατύπωση τής Αγλαΐας Μητροπούλου στόν πρόλογο 
τού «Πύργου», έκδ. «Δίφρος»),

Συνεπεία τής ψυχικτυμπλεγματι κοτητός του ό Κάφκα έβασα- 
νίζετο άπό τήν υπόνοια ότι ό ανδρισμός του ήτο ελαττωματικός 
καί ή αξία του ιός συγγραφέως παραγνωρισμένη, ένώ συγχρό- 
νως ΰπερέίκιλλε τίς σωματικές του ατέλειες (σχετική ΐσχνότητα 
καί άνάσπ]μα ολίγον κάτω τού μέσου), καί ύπέφερε άπό κε
φαλαλγίες, άύπνίες καί ύποχονδρικές ιδέες, μέ διάθεσι αύτο- 
καταστροφής. ’Επί πλέον ήσθάνετο άπεξενωμένος άπό τόν 
κοομο Καί μιίλιστα άπό τούς δικούς του. Ή  μηδενιστική κοσμο
θεωρία του προέρχεται εμμέσως (όπως τόσες άλλες κοσμοθεω
ρίες καί διάφορα φ ιλοσοφ ικομεταφυσικά συστήματα τύπου 
Sartra άπό την επεξεργασία προσωπικών εμπειριών καί μετου- 
σιωμένων εις πνευματικά παραπροϊόντα βιωματικών καταστά
σεων καί συναισθηματικών άντιδράσεων. Έκγλυφο παρά
δειγμα τέτοιας επεξεργασίας είναι επίσης ή φιλοσοφία τού 
Νιτσε (πρθλ. σημείωσιν ύπ" άριθ. 9) καί τού Sartre (προόλ. τήν 
αυτοβιογραφία τού: -l.es mots·).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οί περικοπές άπό τό «Γράμμα» είναι παρμένες άπό τή

μετάφρασι Όλγας Βότση («Εποχές», τεύχη Ιουλίου καί Αΰ- 
γούστου 1963).

2. Max Broad Fran/ Kafka Gallimard.
3. Fran/ Katka, Journal Intime Par P. Klossowski. Grasset i 1945. 

p. 175. 223.
4. Ή  «Δίκη» έξεδόθη άπό τό «Γαλαξία» σέ μετάφιρασι Άλ. 

Κοτζιά. Κινηματογραφική διασκευή τού μυθιστορήματος έγινε 
άπό τόν Όρσον θύελλες μέ πρωταγωνιστή τόν Τόνε' Περκινς. 
Μέ την ευκαιρία τής προβολής τού φίλμ στήν Αθήνα τό Φε
βρουάριο τού 1963. ό γράφων έδωσε μιά διάλεξι στις 3 Μαρ
τίου στό «Σύλλογο Ζαππίδων» μέ τίτλο «Γιά μιά βαθύτερη 
κατανόησι τής «Δίκης» τού Κάφκα» καί μια συνεντευξι μέ τόν 
Κωστή Μεραναΐο μέ τίτλο «Ή καλλιτεχνική φύσις συνυφασμέ- 
νη μέ τά παιδικά χρόνια -  ό ρόλος τών παιδικών βιωμάτων εις 
τήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν έξ αφορμής τής «Δίκης» τού 
Κάφκα» (« Ελευθερία». 17 Μαρτίου 1963. σελ. 9 Ιθ). Σέ μιά 
προηγούμενη διάλεξι (1 Μαρτίου 1958) εις τήν Αΐθουσιτ τής 
ΧΕΝ μέ τίτλο «Ή Ψυχική Υγιεινή στήν καθημερινή ζωή 
(«Κοινωνική Πρόνοια τεύχος ΙΟον, 1958), έλαβεν ώς παράδει
γμα εσφαλμένης διαπαιδαγωγήσεως τη μεταχείρησι τού Κάφκα 
άπό τόν πατέρα του.

5. Ένα τέτοιο άντικειμενικά αναιτιολόγητο συναίσθημα ενο
χής έβασάνιζε καί τό Γάλλο ποιητή Alfred de Vigny (1797- 
1863), ό όποιος γράφει: (Journal d' un poete. Pans. Editions 
Ratishonne. Delagrave, p. 64): «Αισθάνομαι επάνω στό κεφάλι 
μου τό βάρος μιι'ις καταδίκης πού μού έχει γιά πάντα έπιβληθή. 
Θεέ καί Κύριέ μου!. Αλλά χωρίς να γνωρίζω τό παράπτωμα 
καί τή δίκη, υφίσταμαι τή φυλάκισί μου... Σ' αυτή τή φυλακή 
πού λέγεται ζωή... δέν ξέρεις γιατί είσαι φυλακισμένος και γιά 
ποιο λόγο σέ κατεδίκασαν». Ό  Ντοστογιέφσκι είχε πή στό φίλο 
του Στραχνώφ ότι «δέν μπορούσε ν' άπαλλαγή άπό τό συναί
σθημα πώς έφερε τό βάρος αγνώστου παραπτώματος, ότι είχε 
διαπράξει κάποιο έγκλημα, συναίσθημα πού τόν συνέθλιβε».

6. Έδέχθη νά είσαχθή σέ Σιινατόριο όταν πλέον ήταν πολύ 
άργά.

7. Ό  φόβος ότι ή εξωτερική τιμωρία πού είναι δυνατόν νά 
έπιβληθή άπό τό δυνατό πρόσωπο, τού όποιου έπεθύμησε τό 
κακό (τό θάνατό του), θά είναι θάνατος, σύμφωνα μέ τήν άρχή 
πού κυριαρχεί στό άσυνείδητο τής ταυτανταποδόσεως (Talion), 
κάνει ώστε τό άτομο πού βασανίζεται άπό έντονα συναισθή
ματα ενοχής, νά έπιζητή νά έπιβάλη στόν έαυτό του προ- 
καταβολικώς μιά μικρότερη τιμωρία (εσωτερικής προελεύσεως), 
σωματική ή ψυχική, γιά ν' άποφυγη τή μεγάλη, τήν άνεπανόρ- 
θωτη (θανάτωσι). Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει μέ τήν περιτομή 
τών Εβραίων πού είναι ευνουχισμός έν μικρογραφία καί παρι- 
στά υπόλειμμα τών τελουμένων κατά τήν άρχέγονη Ιεροτελεστία 
μυήσεως (άντί τών πλέον άρχιγόνων άνθρωποθυσιών). Εκείνος 
πού θυσιάζει συμβολικά τον ανδρισμό του δείχνοντας υποταγή 
ή ταπείνωσι. έχει τήν ελπίδα ότι ό δυνατός αντίπαλος θά 
φεισθή τής ζωής του. Μέ τή συμπεριφορά του αυτή τό άτομο 
θυσιάζει τό μέρος άντί τού όλου... (pars pro toto).

8. Τό ίδιο καί ό Νίτσε, πού σέ ηλικία 4 έτών έχασε τόν 
πατέρα του καί έζησε κάτω άπό τήν άσφυκτική πειθαρχία πού 
τού επέβαλλαν ή μητέρα, δύο θείες, ή άδελφή καί ή γιαγιά («ή 
άγάπη τής μητέρας είναι κατά βάθος έπιθυμία κυριαρχίας», 
έγραψε οτή «Χαρούμενη ’Επιστήμη»): πέντε γυναίκες μέ αυστη
ρές παιδαγωγικές άρχές. Άφισε λοιπόν νά τού φύγη άπό τά 
χέρια ή πιό εκλεκτή σύντροφος τής ζωής του πού θά μπορούσε 
νά όνειρευθή, ή πανέξυπνη καί πασίχαρη έβραιοπούλα άπό τήν 
Φιλανδία, Λού Σαλομέ. «Τί είδους άλλόκοτα συναισθήματα», 
διερωτάται ό Benoit - Mechin στήν «Εισαγωγή» πού έγραψε γιά 
τή γαλλική έκδοσι τής βιογραφίας του άπό τή Σαλομέ, παρε- 
κίνησαν τόν Νίτσε νά τροπή σέ φυγή μπροστά στήν τόση ευτυ
χία;». Αφού έκφερη διάφορες εικασίες, δικές του καί ξένες, 
καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι «τά βαθύτερα αίτια θά 
παραμείνουν γιά πάντα σκοτεινά». Νομίζω έν τούτοις (έλεγα σέ 
μία δάλεξι στήν αίθουσα τού «Παρνασσού», στίς 19 ’Ιανουά
ριου 1960, πού έδημοσιεύθη μέ τόν τίτλο «Μέ τόν Φρόϋντ στό 
Νίτσε» στή «Νέα Εστία», τεύχος 790, 'Ιούνιος 1960), ότι ή 
μελέτη πού έγραψε ό Φρόϋντ τό 1916 μέ τό χαρακτηριστ ικό τίτλο 
«Αυτοί πού ναυαγούν (καραβοτσακίζονται) έπάνω στήν έπι- 
τυχία («Jene die am Erfolge scheitem ). διαφωτίζει τό ζήτημα...
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9. «Ή Κρίση» περιλαμβάνεται στον τόμο των εκδόσεων τον 
«Γαλαξία» που περιέχει καί άλλα έπτά διηγήματα μέ τόν τίτλο 
τον πρώτον «Ή μεταμόρφωση». (Μετ. Τέας Άνεμογιάννη).

Το ποίημα τον Γιιίιργου Σεφέρη «Επί ασπαλάθων» έγράφη 
την Μ Μαρτίου τον 1971, έδημοοιεύθη γιά πώτη φορά, μετα- 
φ,ρασμενο από τό ίδιο, στην Παρισινή εφημερίδα «Ιν Monde» 
τήν 27 Αΰγιηίστου, μετά τόν θάνατό του δέ εις τό «Βήμα» τήν 
22 Σεπτεμβρίου 1971 καί τέλος, περιελήφθη εις τά «Νέα Κεί
μενα». (έκδ. «Κέδρος», Άθ., σελ. 17): είναι τό κύκνειον άσμα 
τον και ιτυμίχιλιζει την έκρηξι τον ήψαιστείου.(*) Παρόμοιο 
αλληγορικο συμίκιλισμό ιχνηλατήσουμε μέ τιί φώτα τού Ένδο- 
ψυχολογισμού ιττόν έργο τον Κάφκα (ιδιαίτερα ατό «Γρίιμμα 
στον πατέρα»): Από τήν παιδική τον ηλικία ό Κάφκα έκα- 
τετρνχετο ιστό καταπιεστικά (κώματα προερχόμενα από τόν 
πατέρα τον, που ήσθάνετο ν' ι'ιναταράζουν την ψυχή τον καί 
από τιί όποια ι'ιπεπιτριίθη νά έκτονωθή, εκ τον εμφανούς μέ τό 
«γράμμα ·. και κατά τρόπο καμονφλαρισμενο (υπαινικτικά) σέ 
ολόκληρο το λογοτεχνικό τον οε όλοκληρο το έργο. 'Έτσι καί ό 
Σεφερη; «έξεθύμανε» με Ttjv ονγκαλυπτομενη (ποιητική αδείρ) 
έξωτερικευσι καί προίιολή των παλαιών άμφιθυμικών τον πρός 
τον πατέρα συναισθημάτων (χωρίς ένοχες και τύψεις) επάνω σέ 
άλλο συγκαιρινό νποκαταοτασιακο πρόσωπο (Surrogate), πού 
έ συμβόλιζε τον πατέρα μεοα τον (καί πού ή τοτινή λογοκρισία 
δέν ιιντελήφιθη). Τα καθεστωτικά γεγονότα τη; εποχή; κατιί τήν 
όποιαν έγράφη το ποίημα έπέδρασαν καταλντικώς καί τόν 
ένέπνενοαν σαν τί; εντυπώσει; καί τιί συμβάματα πού υπο
κινούν την παραγωγή των όνείρ (τιί λεγάμενα ημερήσια υπο
λείμματα), τα οποία συνήθως γίνονται αφορμή άναμοχλεύσεως 
παρεμφερών (κωμάτων τής παιδικής ήλικίας (έπικαιροποίησις 
παλαιών ψνχοτρανματικτϊιν περιστατικών). Πρβ. Δ. Κουρέτα: 
τό όνειρο στη Λογοτεχνία εις τι'ιν Τομο «Ψυχανάλυσις κ.λ.π.» 
έκδ. Παραπόνου 1972, σελ. 84 I)

Τό λογοτεχνικό έργο άμφοτέρων. και άλλων συγγραφέων 
Alfred de Vigny, Ντοοτογιέφοκι, Κίρκεγκωρ κ.ά) κατά τρόπο 
συγκεκαλνμένο είναι σνμίκοαστική διευθέτησι μεταξύ άντιμα- 
χομένων εις το βαθύτερο φτυχισμό τους τάσεων έπιθέσεως εις τό 
ασυνείδητο και υποταγής επί συνειδητού έπιπέδον. διευθέτησι, 
σννεπαγομένιι λυτρωτική άνακούφισι. Πλήν όμως όλοι οί άν
θρωποι δέν έχουν τη δυνατότητα καί δέν τούς παρουσιάζονται 
οί κατάλληλε; ευκαιρίες νά μετατρεψονν δια μετοΐ'οιιικιεως καί 
μεταρσωκιεω; τον πόνο τους καί τήν έσωτερική τους διαμαρ
τυρία καί νιί λυτρωθούν διά τής τέχνης γενικώς. (Πρ6. Δ. 
Κουρέτα: Η ψυχοκαθαρτικη έπίδρασι τής Τραγωδίας» εις
τόμον «φινχανιίλι σις κ.λ.π Έκδ. Παρισιιίνον 1972, σελ. 293).

Είς τήν αποκαλυπτική μονογραφία τής Κας ’Ιωάννας Τσάτσου 
«Ό  αδερφό; μου Γιώργος Σεφέρης» παρέχονται μέ αντικειμε
νικότητα καί αφηγηματική δεξιοτεχνια άφιθονα στοιχεία απο
δεικτικά καί ιπιβιβαιωτικά τιίιν ανωτέρω, λ.χ. είς τή σελίδα 89: 
«ή ιτννεννοηιπ μεταξύ τους (πατέρα Σεφεριάδη και υιού) ήταν 
ανέφικτη... το σαράκι τον Γιώργον γιά τήν τέχνη τι'ιν φόβιζε». 
Εί; σελίδα 136 τιί σχετικά (καί... όχι άσχετα μέ τιί βιώματα τού 
Σεφέρη) με τούς υιούς τού Clovis II (832 - 626), υιού τού 
Dagobert. όασιλέως τής Βουργουνδίας, (πού ασεβήσανε στή 
μάννα τους. Ό  πατέρας τους, τούς ξενευρωσε. δηλαδή τούς 
έβγαλε απο τα άκρα τους, χέρια καί ποδιά, τά κυριώτερα νεύρα 
(τένοντας θέλει νιί πή). Έτσι τούς άφησε μισοπεθαμένους 
έπάνω σέ μιά σχεδία, καί τους έρριξε στό ρέμα τού ποταμού, 
στήν τύχη. Στο τέλος τους μάζεψε κάποιος καλόγερος. Είναι 
χαρακτηριστικό τής ώρας εκείνης, πόσβ ό Γιώργος είχε γοη- 
τευθή άπιί τιί ρόλο αύτιίν. Πόσο τι'ιν είχαμε συζητήσει τό καλο
καίρι τού '22 Έβλεπε όλη τήν ποίησή του. Σέ άλλες έποχέ; 
ποιητής ήταν ό Προμηθέας ό καρφωμένος (άπό τόν Δία - 
Πατέρα) στον Καύκασο γιατί είχε δώσει τό ψώς ατούς άν
θρωπον;. Σήμερα ο ποιητης. ψυχή άποκαμωμένη, λαχανιασμένη 
είναι ό ξενέυρωμενος γιατί ασέβησε πρός τό σύστημα τή; 
ζωής» (μετάθεση συναισθημάτων). Είκάζομεν ότι φαντασιωτι- 
κώς άπέδιδεν εί; τον πατέρα του (ό πατέρας κατα την άντίληψι 
τού παιδιού «γνωρίζει» τι; μύχιες σκέψεις του) παρόμοιες μέ 
τίς πράξεις τού Clovis προθέσεις αντιποίνων διά τις ίδικες του 
άπωθημένες μέιχι στό ασυνείδητο φαντασιωτικές παλαιές οίδι- 
ποδικές επιθυμίες, δεδομένοι' ότι τό οιδιπόδειο σύμπλεγμα
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είναι διπολικό καί περιλαμβάνει μιά θετική φορά πρός τόν 
έτερόφυλο γονέα καί μία αρνητική (έχθρική) πρός ιό γονέα τού 
ίδιου φύλου (Πρβλ. Δ Κ. ψυχανιίλυσι τού παιδιού Μεγάλη 
Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 2, σελίς 745-8). Έτσι 
διαφωτίζεται καί ό «ακρωτηριασμός» (Σεφεριάδης - Σεφέρης) 
τού πατρικού ονόματος: είς τό άσυνείδητο ισχύει ό εβραϊκός 
νόμος τού «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» (Talion), τό μέρος αντί 
τού όλου (pars pro mu», ή μεταφορά καί άντιθετικότης (συνύ- 
παρξις αγάπη; και μίσους) τών συναισθημάτων (αμφιθυμία) 
καί ή ύποκατάστασι; προσώπων: τό ένα άντί τού άλλου (τού 
προκαλοϋντος μεγαλύτερο άγχος) αβάσταχτο καί βασανιστικό...

Από τό άρθρο τού Γ. Θεοτοκά (ό Γιώργος Σεφέρης όπως τόν 
γνώρισα, «’Εποχές». Φευρ. 1964) παρατίθεται εδώ γιά αντικει
μενική βασικώτερη τεκμηρίωσι τών ύποστηριζομένων άπόψεών 
μου), τό κάτωθι χαρακτηριστικόν απόσπασμα γιά τον πατέρα 
Στυλιανό Σ.: «. Λ1·· τού; δικούς του ήτο αυστηρός, αυταρχι
κός.. Αισθανόμουνα οιι υπήρχε μόνιμα ανάμεσα στόν πατέρα 
και τούς δυο γιους ταυ ιιια καθώς λένε «τεταμένη άτιιό σφαίρα», 
που δέν θυμούμαι να έλιιψε ποτέ... Μεταξύ τους είταν πάντα 
σκυθρωποί...».

Ιδού τώρα το ποίημα: «ΕΠΙ ΑΣΠΑΛΑΘΩΝ...».

E ituv ωραίο το Σούνιο τή μέρα έκείνη τού Ευαγγελισμού 
πάλι μέ τήν άνοιξη.
Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες 
Τό κόκκινο χώμα κι' ασπάλαθοι
δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια καί τού; κίτρινους

άνθούς.
Απόμακρα οι άρχαυ ς κολόνες, χορδές μιάς άρπα; άντηχούν

άκόμη...
Γαλήνη.

— Τί μπορεί νά μυύ θύμισε τόν Άρδιαϊο εκείνον.
Μιά λέξη στόν Πλάτωνα θαρώ. χαμένη στού μυαλού τ' αυλάκια
τ' όνομα τού κίτρινου θάμνου
δέν άλλαξε από κείνους τούς καιρούς.
Τό βράδυ βρήκα τήν περικοπή:
«Τόν έδεσαν χειροπόδαρα, μας λέει
«τόν έρριξαν χάμω καί τον έγδαραν
τόν έσυραν παράμερα τόν καταξέσκισαν
πάνω στους αγκαθερού: ασπάλαθους
καί πήγαν καί τόν πεταξαν στον Γαταρτο, κουρέλι».
Έτσι στον κάτω κόσμο πλερωνε τα κρίματά του 
ό Παμφύλιος Αρδιαϊο; ό πανάθλιος Τύραννο;.

Τό χωρίον τού Πλάτωνος (Πολιτείας κεφ. 10, 612 - 616) πού 
υπαινίσσεται έχει ώς έξης:

« Ό  όι Άρόιαϊυς ο ίτο ; Παμφνλία: εν τινι πόλε/ τύραννο; 
έγενόνει... Τόν όέ Αρόιαίυν καί άλλον: σνμχοόέσαντες χεΐρα: 
τε καί πάόα; καί κεφαλήν καταδαλόντες και έκόειραντε,, 
είλκον παρα τήν όόον έκτο: επ' αοπαλαβων κνά.τνοντε; (σπα
ράζοντας τό κορμί τον:), καί τοί: άεί παριονσι σημαίνοντε: ων 
ένεκά τε καί ει: ο,τι τον Ταρταρον έμαεσοναενοι έίγοιντυ».

Ή  Παμφυλία ήτο χωρά τής Νοτίου περιοχής τής Μικρός 
Ασίας, παρά τήν Αττάλειαν, ό Άρδιαϊος όμως, «πρόσωπο 

έφευρημένον άπό τόν Πλάτωνα» (κατά τόν μεταφραστήν τή; 
«Πολιτείας», Γ. Γεωργούλην σελ. 573) δέν υπάρχει ώς λήμμα, 
μέ τό όνομά του (ώς ιστορικόν πρόσωπον δηλαδη) στή Γερμα
νική Realencyklopadie τών Pauly - Wissowa

Προσθέτω παρενθετικά ότι ό Μορέας (Ί. Παπαδιαμαντόπου- 
λος. 1856 - 1910). ό Έλλην ποιητή; πού διέπρεψε στή Γαλλία, 
άπετέλεσε τιί θέμα Ομιλίας τού Σεφέρη στό Παρίσι στί; 18 
Μαρτίου 1921. Είς σελίδα 110 ή Κα Τσάτσου σημειώνει: ·τώρα 
πού ξαναβλέπω τό κείμενο, θαυμάζω πώς όλα τά μολυβωμένα 
μου. είναι «κείνα όπου ο Μορεάς ταυτίζεται μι τό Γιώργο, 
Έτσι συναντούμε σκέψεις οάν τίς άκόλουθες: τόν στέλνει (τον 
Μορεά:) ό πατέρας του στή Γερμανία νά οπουδάση Νομικά, μά 
ύστερα άπό μερικούς μήνες παγερών νομικών σπουδών, παρατά 
νόμους καί νομικούς κι' έρχεται νά έγκατασταθεί γιά πάντα στο 
Παρίσι, μιά μέρα τού 1880 (καί παρακάτω γιά τήν τραγωδία 
τού ποιητή, τή δική του τραγωδία:) Ποιά είναι ή αιτία αυτής 
τής λύσης δέν ξέρουμε...» κ.λ.π. (λέγει ό Σεφερης γιά τόν 
Μορεάς).



Ήθικοθρησκευτικά
ζητήματα

Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α
Α λ ή θ ε ια  είναι ή θεμε

λιώδης καί υπέρτατη ά- 
ξία τού πνεύματος. Εί

ναι ή «θεία πραγματικότητα» εί
ναι ή ϊόια ή θεότης. Ή δύναμή 
της καθολική καί ακαταμάχητη. 
Στην αλήθεια στηρίζεται, ότι ή 
γλώσσα τών ανθρώπων ώνόμασε 
αιώνιο. Αυτή τή θεότητα, τήν ά- 
λήθεια, ό άνθρωπος τή βρίσκει 
γλυκεία, όταν νομίζη ότι είναι 
ακόμα ψέμμα, αλλά πικρή, όταν 
τού άποκαλυφθή με όλη τή δύνα
μη πού τή διακρίνει. Τήν άλήθεια 
τήν περιφρσνούν οί άνθρωποι ό
ταν ύπάρχη καί τήν λατρεύουν 
μόνο, όταν εκείνη χαθή.

Ό  κόσμος, φοβάται τήν άλή- 
θεια. Τή φοβάται, άπό τήν ένοχη 
σκέψη, ότι άν ή τελευταία μπό
ρεση νά φωτίση με τό φώς της, οί 
άνθρωποι θά κλείσουν τά μάτια, 
άπό τό φόβο νά μήν τυφλωθούν, 
άφού τής άλήθειας τό φώς είναι 
καί άπό τής ημέρας καί άπό τού 
ήλιου τή λάμψη έκτυφλοτικώ- 
τερο. Φοβάται λοιπόν ό άνθρω
πος τήν άλήθεια, γιατί σ’ αυτής 
πάνω συντρίβεται κάθε προσπά- 
θειά του, νά κάνη όλα έκεϊνα τά 
ταπεινά τά ευτελή καί τ’ άσήμαν- 
τα πού νομίζει, ότι τού γεμίζουν 
τή ζωή καί τού χαρίζουν τήν εύ- 
τυχία, σ' αυτό τό σύντομο πέρα
σμά του στόν πρόσκαιρο κόσμο 
τής γής.

Όμως άλλοίμονο!... Ό  δυστυ
χής άνθρωπος, έχει καί στό ση
μείο αυτό πλανηθή, συνεπαρμένος 
άπό τού μίσους καί τού υλισμού 
τά κηρύγματα.

”Αν μπορούσε, νά όμολογήση μέ 
πίστη καί θάρρος τήν άλήθεια... 
Ά ν  μπορούσε νά τήν δή κατάμα
τα, χωρίς υποκρισία καί φόβο... 
Ά ν  μπορούσε νά πιστέ ψη στήν 
άξια της μέ παρρησία, καί χωρώ 
περιστροφές... Τότε ίσως καταφέ- 
ρη, περπατώντας στό δύσκολο 
δρόμο τής θυσίας, νά έξασφαλίση 
τήν ψυχική γαλήνη καί ήρεμία, 
πού σήμερα τού είναι πολύ περισ
σότερο άπαραίτητες, άπό κάθε 
άλλη εποχή.

Τού Αστυν. κ. Μ. Φελώνη

Είναι λοιπόν άνάγκη, ή άλή- 
θεια νά όμολογείται, νά κηρύσσε
ται καί νά διδάσκεται, όσο πικρή 
κι' άν είναι, όσες θυσίες καί πό
νους κι' άν χρειασθή. «Έγώ Είμί 
ή Αλήθεια», είπε ό Θεάνθρωπος, 
ταυτίζοντας τή Θεία Του φύση μέ 
αυτή τήν άρετή στήν προσπάθειά 
Του νά κάνη τήν άλήθεια βίωμα 
καί «πιστεύιυ» τών άνθρώπων. 
Τήν άλήθεια θεωρούσε σάν άπαρ- 
χή, γιά μιά ενάρετη ζωή, σάν προ
ϋπόθεση γιά τήν ομορφιά τής ζω
ής καί τήν ευτυχία τού κόσμου. 
Α λλά καί οί γίγαντες τής φιλο
σοφίας καί τής επιστήμης, πα
λαιοί καί νεώτεροι, μίλησαν καί 
αυτοί μέ πάθος γιά τήν άλήθεια, 
θεωρώντας τήν τήν άπαρχή, γιά 
τήν έπικράτησι τής άγάπης καί 
τής ειρήνης, στον καταταλαιπω- 
ρημένο από τό μίσος καί τόν πό
λεμο πλανήτη μας. Είθε ή άλή- 
θεια. αυτή η ωραία θεά, νά όασι- 
λεύση στήν κοινωνία πού κατα- 
τρύχεται άπό τήν υποκρισία καί 
τό ψεύδος. Οί μεγάλοι τού κό
σμου. οί πολιτείες, οί διεθνείς ορ
γανισμοί. άς δώσουν πρώτοι το 
παράδειγμα, γιά νά μπορέση επι
τέλους ο δύστυχος άνθρωπο;, νά 
νοιώση τήν πραγματική χαρά, 
πού τού ύποοχέθηκε ό Δημιουρ
γός, όταν τόν έπλασε τό τελειωτε- 
ρο δημιούργημα στην απέραντη 
ζούγκλα τής γής.

Ελληνα αστυφύλακα... Ανήκεις στήν 
πιό σύγχρονη Υπηρεσία τού Ελληνι
κού Κράτους. Υπηρετείς τά πιό ώραια, 
τά πιό ύψηλά ιδανικά. Τήν έλευθερία, 
τή ζωή καί τήν περιουσία τών πολιτών. 
Είσαι ό εφαρμοστής τού νόμου, άλλά

καί ό στοργικός συμπαραστάτης, προ
στάτης καί φίλος. Έλληνα άστυφύλα- 
κα... Μέσα στή σαπίλλα πού βρωμίζει 
τόν κόσμο μας, είσαι ό άγνότερος, ό 
τιμιώτερος, ό έργατικώτερος δημόσιος 
λειτουργός. Νά είσαι ύπερήφανος γιά 
τήν άποστολή σου...
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Δεξιά Ένα πεινασμένο Ελλη
νόπουλο ψάχνει, μαζύ μέ τό 
σκύλο του. γιά κανένα ξερο
κόμματο στά σκουπίδια Εξα
θλιωμένα έπίσης Ελληνό
πουλα των Αθηνών, στά μαύ
ρα χρόνια τής κατοχής. Εις 
τήν άπέναντι σελίδα: Μεταφο
ρά καυσοξύλων γιά λίγη ζε
στασιά στόν χειμώνα τής 
σκλαβιάς Τό καροτσάκι ήταν 
τό μόνο μεταφορικό μέσο

*
9
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΣΤ. ΠΟΛΕΩΝ

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

: «  . »
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ - ΣΑΜΠΟΤΑΖ - ΟΥΓΑΑΕΥΣΕΟΝ Κ.Α.Η

Από τίς πρώτες ημέρες τής μαύρης κατοχής μιά ομάδα 
τής Άστυν. Πόλεων οργανώθηκε μέ σκοπό τά σαμπο- 
τάζ εις βάρος τού εχθρού, τή φυγάδευση πατριωτών, 
τήν κατασκοπεία κλπ. Τό ιστόρημα πού ακολουθεί 
γραμμένο άπό τόν Αστυνόμο Σ. Άντωνάκο, άναφέρε- 
ται στόν έπικό αγώνα τών άνθρώπων εκείνων πρός 
τούς όποιους ή εύγνωμοσύνη τής πατρίδος θά είναι 
α ιωνία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΙ ΙΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Καί τώρα, άς δούμε πώς περιγρά
φει τήν άνατίναξι τού «"Αγιος Γεώρ
γιος» ό ηρωικός Διαβατίδης, ό ύπ’ 
άρ. 8 συναγωνιστής, όπως τόν έξεραν 
τά μέλη τής όργανώσεως:

'Όταν άνέλαβον τήν πλοιαρχίαν 
τού ύπ’ άρι. 258 Ρ.Ι πετρελαιοκινή- 
του έπι τακτούπαρά τιϋν Γερμανων "Α
γιος Γεοιργιος συνολικής χωρητι- 
κότητος 100 τόννων καί μέ μηχανήν 
75 ίππων ειδοποίησα Υμάς, ότι προ
τίθεμαι τή βοηθείρ πάντως καί Υμών 
να παραδώσω τούτο μετά τού έκ πυ- 
ρομαχικών καί τροφίμων φορτίου του 
εις Συμμαχικόν Λιμένα. Άνεχώρησα 
έκ Πειραιώς μέ άλλα δύο σκάφη συν- 
οδείςι ένός καταδιωκτικού τήν 28.7. 
44 μέ προορισμόν τό Ηράκλειον τής 
Κρήτης. Τό πλήρωμά μου άπετελεΐτο 
από τόν μηχανικόν καί τρεις ναύτας 
άπαντας τής απολύτου εμπιστοσύνης 
μου άποφασισμένον νά έκτελέση πά
σαν διαταγήν μου. "Οταν περί ώραν 
18.45' τής αυτής έφΟάσαμεν έναντι 
τής νήσου ΚΕΑΣ άφθονα ύδατα εί- 
σήρχοντο εις τό σκάφος μου καί κα
θίστατο αδύνατος ή έξακολούθησις 
τού πλού. Ειδοποίησα τό συνοδόν
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Πρότυπο σταθερό στάθηκε έδώ 

τό λαϊκό τραγούδι, πού μέσα του ή 
χρήσι τής λέξης γίνεται τόσο α
πλά, τόσο φυσικά, καί δέχεται τό- 
(X) νόημα, πού θαρρείς πώς ζυγί
ζεται μέ την αιωνιότητα. Τίποτε 
δέν μπορείς μέσα ατό λαϊκό τρα
γούδι νά άλλάξης χωρίς νό φθεί- 
ρης την αθανασία του. Γιά τούτο ή 
χρήσι τού λόγου μέσα του είναι 
απόλυτη. "Οσοι από τούς λειτουρ
γούς τής λογοτεχνίας μας στάθη
καν κοντά στά λαϊκά πρότυπα, εί
ναι αληθινοί, είτε στην ποίηοι 
δουλεύουν, είτε στόν πεζό λόγο.

Είναι όμοχ; τϊλήθεια ότι ό ποιη- 
11κός λόγος παρουσιάζει μεγαλύ
τερη τελειότητα από τόν πεζό λό
γο. Ή  αιτία πρέ· ι καί γι’ αύτό 
νά ζηιηθή αχόν λαο, δηλαδή στό 
πρότυπο, γιατί ό λαός δέν είναι 
πεζογράφος. Ό  πεζός του λόγος 
είναι τό παραμύθι- δηλαδή ένα 
είδος λόγου πολύ κοντά στην ποί
ησε Ό  άλλος του λόγος είναι 
πραχτικός, βιωτικός καί ή χρήσι 
του είναι περιωρισμένη. Γιά τούτο 
πρέπει νά πούμε, πιίχ; τό έργο τού 
πεζό γράψου είναι πιό δύσκολο α
πό τό έργο τού ποιητή, όταν μιά 
λογοτεχνία βρίσκεται ακόμη στην 
αρχή της. Ό  πεζογράφος πρέπει 
νά ξεχωρίζη τό είδος τούτο τού 
λτϊγου από τήν ποίηοι, καί άπό τό 
πραχτικό έπίπεδο τής ζωής νά τό 
ύψώοη ιπήν ιδανική οφαϊρα τής 
τέχνης.

Ό  ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάν- 
της, σεμνός λειτουργός τής νέας 
ελληνικής τέχνης τού λόγου, μέ 
τό διήγημά του υψώνει τόν απλό 
λαϊκό λόγο οέ περιωπή. Δημιουρ
γώντας τό διήγημα, ό τεχνίτης αύ- 
τός δέν (ΐποκαλύπτει μονάχα τό 
έοωτερικό τής ελληνικής ψυχής, 
αλλά πολιτογραφεί μέσα στήν 
πνευματική μας ζωή καί τό όρ
γανο, τή γλώσσα τού λαού. Δου- 
λευτής αληθινός, είναι κι αύτός, 
όπως όλοι οί άνθρωποι τών γραμ
μάτων τής έποχής του, αύτοδίδα-

χτος στήν τέχνη του. Αισθάνονται 
ότι από τό επίσημα βήματα δέν 
μπορούνε νό λάβουνε φώς, γ ι’ αύ- 
τό προχωρούνε στόν λαό καί προ
σπαθούνε νά γνωρίσουνε τή λογο
τεχνία κι άλλων λαών. Έτσι δου
λεύουνε όλοι.

Σύντροφός του παντοτινός ήτα- 
νε ή πενία. Καί είναι τούτο γενι
κό γνώρισμα τών ανθρώπων τού 
πνεύματος. Πενία πού πολλές φο
ρές αγγίζει τήν αθλιότητα. Όμως 
ό Παπαδιαμάνιης ποτέ δέν γογγύ
ζει γιά τή φτώχεια του, τήν ύπο- 
μένει σεμνό καί δουλεύει μένον
τας κλεισμένος μέσα του χωρίς 
ποτέ νό πιχιδίντ) τόν εαυτό του. Ή  
πενία είναι έδώ συνδυασμένη μέ 
τήν κατακόθαρη ήθικότητα. Καί 
θάλεγε κανείς πώς ή μιά θρέφει 
τήν άλλη. Ό  Παπαδιαμάντης εί
ναι παράδειγμα πνευματικού αν
θρώπου. Γιά τήν έποχή μας μάλι
στα, πού πάει νό κάνη τό πνεύμα 
φήμη, τήν αλήθεια φαινόμενο, 
τήν ούσία λεπτομέρεια καί τήν 
τέχνη τέχνασμα, ό Παπαδιαμάν- 
της σά μορφή μπορεί νό μάς βοη- 
θήση οέ μιά κάθαροι.

Ό  1 ίαπι,διαμάντης είναι ένας 
αληθινός νέος "Ελληνας, δηλαδή 
ζή όλη τήν ζωή πού σχηματίζεται 
στήν Ελλάδα έπειτα άπό τήν άπό- 
κτηοι τής ελευθερίας, καί τή ζή 
άμεσα στήν πηγή της, στόν λαό. 
Ομως είναι, θάλεγε κανείς, ό ί

διος άνθρωπος καί βυζαντινός. 
Καί άπό καταγωγή καί άπό κλίσι 
είναι δεμένος μέ τή βυζαντινή 
χριστιανική παρόδιχπ. ’Αγαπάει 
ιρυφερό κάθε έκδήλωοι τής θρη
σκευτικής ζωής. Καί λατρεύει τό 
μυστικό της βάθος. Ιδιαίτερη εί
ναι ή άγάπη του πρός τήν Αγία  
Γραφή. ',Η ψυχή του κι ό λόγος 
του εϊ.νάι θρεμμένα άπ’ αυτήν, ο
ίκος κι απ’ όλα τό φιλολογικά έρ
γα τής χριστιανικής πίστης. Είναι 
χαρακτηριστική μιά κλίσι τής παι
δικής του ζωής. Ζωγραφίζει, χω
ρίς κανείς νά τόν διδάξει, προφή

τες, άγιους κι ό,τι άλλο σχετίζε
ται μέ τή χριστιανική θρησκεία.
Η παιδική αύτή κλίσι είναι προ- 

μήνυμα. Ό ταν πιό είναι ώριμος, 
αρχίζει νά ζωγραψίζη μέ τήν τέ
χνη τού λόγου όλο ιό βάθος τής 
χριστιανικής παράδοσης.

Ό  Παπαδιαμάντης όμως είναι 
γενικό ό ζωγράφος τού έσωτερι- 
κού βίου τής ψυχής τού λαού μας. 
Οί άποχρώσεις τής λαϊκής ψυχής 
δουλεύονται έδώ άδιάκοπα καί 
φανερώνονται πάντα, όμως μέ βά- 
αι τό φώς τής πατρικής νησιωτικής 
γής. Ή  ’Αθήνα, όπου ζή τόν πιό 
πολύν καηχί ό Παπαδιαμάντης, 
τόν βοηθεί γιά νό κρατάη τήν από
σκιοι άπό τό άμεσο βίωμα τών 
παιδικών του χ(κϊνων εκεί στό νη
σί του καί νά έξιδιςνικεύη τά θεά
ματα τής πρώτης εκείνης ζωής.

Ό  χριστιανός όμως αύτός δέ θέ
λησε νά δεχθή τό σχήμα τής ίε- 
ρωσύνης. Γνωστή είναι ή περίφη
μη εκείνη φράσι του: «θέλω  νά 
γίνω κοσμοκαλόγηρος», δηλαδή 
καλόγηρος μέσα στήν κοινωνία, 
στ ή ζωή. Τούτο είναι χαρακτηρι
στικό πολλών διαλεχτών νέων 
Ε λλή νω ν, νό δέχωνται τήν ού
σία, όχι όμοχ; καί τόν τύπο τού 
Χριστιανισμού. Ό  τύπος αισθά
νονται ότι τούς άφαιρεί τήν ελευ
θερία, πού τόσο βαθιά τή ζούνε.

Δημιούργημα τού ΙΊαπαδιαμάν- 
τη είναι τό διήγημα. Μέσα του 
έχομε μιάν άβίαστη τέχνη, πού 
μάς άναγκάζει νό άκροαοθούμε 
τήν ψυχή τού λαού, τόν έοωτερι
κό της βίο, καθώς καί τό φυσικό 
πλαίσιο όπου μέσα απλώνεται. 
Αγάπη π|χ'χ; τόν λαό είναι ιό κύ

ριο γνώρισμα τού ΙΙαπαδιαμάντη. 
Αυτόν νοσταλγεί πάντα όντας έδώ 
στήν ’Αθήνα, κι αύτόν αναζητεί, 
αύτού γίνεται κι έδώ μέσα στήν 
πάλι τής έποχής εκείνης σύντρο
φος. Ό  λαός, ή πατρική γή, λίγοι 
διαλεχτοί φίλοι, μέσα σ’ αύτό ά- 
πλώνεται ή ψυχή τού ΓΙαπαδια- 
μάντη.
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Δεξιά: Αστυνομικός Διευθυντής Αναγνωστόπουλος Πέτρος. Μέ κίνδυνο τής ζωής έβοήθησε 
τούς ήρωϊκούς άγων ιστός τής «Ο. Μ.··. Γιά τις υπηρεσίες του αυτές, οι «καλοί πατριώτες- τού 
ΕΛΑΣ τόν έξετέλεσαν τήν 4.12 1944. Είς τήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Πλοία βυθισμένα ατό 
λιμάνι τού Πειραιώς μετά τόν βομβαρδισμό τών συμμάχων τήν 11ην Ιανουάριου 1944 Κάτω: 
Ένα άκόμα άπό τά δραστήρια μέλη τής «Ο.Μ.» ά ύπαστυνόμος Βιγλάκης Ιωάννης.

πολεμικόν σκάφος καί διετάχθην ύπ’ 
αυτού νά προσορμισθώ είς τό Λαύ- 
ριον δΓ επισκευήν. Έπιστρέφων είς 
τό Λαΰριον μετά παρέλευσι δε μιας 
ώρας ή υπόλοιπος Νηοπομπή μας ή- 
τις έξηκολούθησε τόν πλούν της έβλή- 
θη ύπό Συμμαχικών άεροπλάνων. 
Μετά παρέλευσιν δύο ώρών καί ήμι- 
σείας άπό τής αλλαγή; τής πορείας 
μου καί ένώ εύρισκόμην παρά τήν ντή- 
σον Μακρόνησον ήκουσα βόμόον 
Συμμαχικού άεροπλάνου νομίζων δε 
ότι έπρόκειτο περί άεροπλάνου τό ό
ποιον ήρχετο είς βοήθειάν μας διά νά 
έχω δέ άπόλυτον ελευθερίαν εις τάς 
κινήσεις μας διέταξα ένα τών ναυτών 
μου νά κπυπήση διά πελέκεως τόν 
Γερμανόν Στρατιώτην συνοδόν τού 
φορτίου μας καί άκολούθως νά τόν 
ρίψη είς τήν θάλασσαν τούτο δέ καί 
έγένετο τή βοήθεια τού μηχανικού 
καί έτέρου ναύτου μου. Δυστυχώς τό 
άεροπλάνο έπροχώρησε καί οΰτιυ ή- 
ναγκάσθην νά είσέλθω είς τόν Λιμένα 
τού Λαυρίου περί ώραν 21.45' ότε τό 
άεροπλάνον τούτο κατόπιν καί τών 
σημάτων μου βοήθειας διήλθε πλησί
ον μας καί είς πολύ χαμηλόν ύψος δτε 
έξ ένός πολυβόλου ευρισκομένου έπί 
Ναρκαλιευτικοϋ έβλήθη ύπό τών Γερ
μανών καί κατερίφθη παρά τήν τοπο
θεσίαν Γαϊδουρόματρα. Τό άεροπλά
νον τούτο ήτο ’Αμερικανικόν τρικι- 
νητήριον άπαντες δέ τού πληρώματος 
του έφονεύθησαν. Διά τήν άπουσίαν 
τού Γερμανού στρατιώτου συνοδού 
τού φορτίου μου μετά τήν είς τόν 
Λιμένα Λαυρίου άφιξίν μου έδικαιο- 
λογήθην όσον μπόρεσα καλλίτερα καί 
έγινα πιστευτός διά τά άνωτέρω ει
δοποίησα σχετικώς καί Υμάς. Αφού 
έπεσκευάσθη τό πλοϊον μου διετά- 
χθην παρά τών Γερμανών ν’ άναχω- 
ρήσω άπό τό Λαύριον τήν 6.8.44 ό
πως συναντήσω έτέραν Νηοπομπήν 
παρά τό Σούνισν, λόγω όμως τής έπι- 
κρατούσης κακοκαιρίας κατέστη ά- 
δύνατος ή άναχώρησις καί οΰτω άνε- 
χώρησα τήν έπομένην 7.8.44, πλήν 
καί πάλιν έπέστρεψα καί τούτο διότι 
δέν είχα ειδοποιήσει Υμάς προσποι- 
ηθείς ότι τό σκάφος μου κάνει καί 
πάλιν νερά καί χρήζει επισκευής και 
πάλιν.

Τήν 10.8.44 διετάχθην έκ Πειραιώς 
όπως άναχωρήσω διά Πειραιά 
διά νά έπισκευασθή τό πλοίο μου έ- 
κεϊ. "Οντως τήν 11.8.44 καί περί ώ
ραν 11.45' άνεχώρησα έκ Λαυρίου 
κατά τήν άπόφασίν μου όμως τό 
πλοϊον καί τό φορτίον του δέ έπρεπε 
νά φθάσουν είς Πειραιά.

Ά π ό  τήν Άνάβυσσον όπου 
προσωρμίσθην έπρομηθεύθην δυνα- 
μίτιδα διά νά τό άνατινάξω άφήκα 
δέ είς τήν ξηράν τούς δύο έκ τών 
ναυτών μου διά νά δικαιολογήσω· 
καλλίτερα είς τούς Γερμανούς τήν ά- 
πώλειαν τού πλοίου μου έξ έχθρικής 
ένεργείας 'Υποβρυχίου κατά τήν ό
ποιαν καί έφονεύθησαν άπωλεσθέν- 
τες καί οί δύο ναύται μου είς τήν 
Άνάβυσσον άποβιβασθέντες καί οί 
όποιοι έκτοτε θεωρούνται νεκροί 
πλέον. Διά τήν έν γένει τακτοποίησιν 
τής ύποθέσεως ταύτής είς τήν ΑΝΑ- 
ΒΥΣΣΟΝ κατέβαλλαν έξοικονομήσας 
όπως ήδυνήθην 500.000.0(H) δραχμών 
είδικώς δέ καί διά τήν άγοράν τής 
δυναμίτιδος έκ πέντε τεμαχίων. Ακο
λούθως βσηθούμενος ύπό ναύτου καί 
τού μηχανικού μου ανοίξαμε δύο ό- 
πάς είς τό μηχανοστάσιον έθραύσα- 
μεν τόν σωλήνα κυκλοφορίας τού ύ- 
δατος άπό τήν θάλασσαν πρός τήν 
μηχανήν καί όταν πλέον άπεμακρύν- 
θημεν τής Άναβύσσου περί ώραν δέ 
3.30' τής 12.8.44 έθεσα πύρ εί; τά 
τεμάχια τής δυναμίτιδος άτινα είχα 
τοποθετήσει καταλλήλως καί μετ’ ολί
γον τό σκάφος άνετινάχθη. Κατόπιν 
τούτου εγώ, ό μηχανικός καί ό ναύ
της μου διά τής λέμβου μας άπεμα- 
κρύνθημεν κωπηλατούντες, πλήν λό
γω τής μεγάλης θαλασσοταραχής ά- 
ναποδογύρισε ή λέμβος καί εύρέθη- 
μεν είς τήν θάλασσαν. Έπαλαίσαμεν 
έπί δίωρσν περίπου μέ τά κύματα καί 
τέλος έφθάσαμεν είς τήν άκτήν τής 
Αττικής, μετά άωρον δέ πορείαν έ
φθάσαμεν είς τήν Άνάβυσσον καί δΓ 
αυτοκινήτου έφθάσαμεν είς Αθήνας. 
Είς τήν Γερμανικήν ύπηρεσίαν άνέ- 
φερα ότι τό πλοίο μου έβυθίσθη ύπό 
έχθρικού ύποβρυχίου, άπώλεσα δέ 
καί δύο άνδρας έκ τού πληρώματος 
μου. Οί Γερμανοί έδυσπίσθησαν κατ’ 
άρχήν άλλά εί τό'τέλος φαίνεται ότι

έπείσθησαν. Δέν μπορούν νά έννοή- 
σουν πώς τόσον κοντά είς τόν Πει
ραιά μάς έπετέθη έχθρικόν ύποβρύ- 
χιον. ’Εγώ τούς είπα νά ρωτήσουν 
τούς Άγγλους καί νά τούς κάνουν 
καί παράπονα. 16.8.1944. Ό  ύπ’ άρ. 
8. (όκτώ).

’Εκτός άπό τά κυρίως σαμποτάζ 
είς βάρος Γερμανικών πλοίων, άν
θρωποι τής Ο.Μ. έπεδίδοντο είς ιδιό
τυπα μικροσαμποτάζ, μέ τά όποια έ- 
πεδιώκετο νά άχρηστευθούν προσ- 
καίρως πλοία, ώστε νά μήν είναι δυ
νατή ή χρησιμοποίησίς τους άπό τούς 
κατακτητές, όπως έπίσης καί ή κω
λυσιεργία στή φόρτωσι καί έκφόρτο)- 
σι τών σκαφών στό λιμάνι τού Πει
ραιώς.

Γιά τήν περίπτωσι αυτή κρίνεται 
σκόπιμος ή παράθεσις έδώ μιάς άνα- 
φοράς τού κυβερνήτου τού ρυμουλ
κού «Κωστάκης» πρός τήν ομάδα: 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΝ «ΚΩΣΤΑΚΗΣ» Ά -  
ριθ. 1403.

Προσληφθείς είς τήν ύπηρεσίαν τού 
άνωτέρω ρυμουλκού ώς κυβερνήτης 
3.1 1.41 έχων μηχανικόν τόν π. Ζώη. 
Συνεννοηθέντες έπροξενήσαμεν με
ρικός ζημίας διά νά χωλαίνωμεν τήν 
ύπηρεσίαν. Όπου είς τάς 12.6.42 
έπροξενήσαμεν ζημίαν είς τάς άν- 
τλίας τής μηχανής καθυστερήσαντες 
έπί 18 ημέρας είς έργοστάσιον Πορ- 
τούλα πρός άνανέωσιν. Τή 20.10.42 
πάλιν έξ άπροσεξίας έθραύσθη ή ώς 
άνω άναφερομένη άντλία καθώς καί 
τό ύπάρχσν, τό όποιον έθεώρησαν οί
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προϊστάμενοι ότι προήλθεν άπό τά 
υλικά όπου αντικατέστησαν καί κα- 
θυποβάλλουν τόν κ. Πορτούλη νά έπα- 
νορθώση τό σφάλμα του, καθυστερή- 
σαντες έπί ένα όλόκληρσν μήνα, προ- 
φασιζόμενον τό έργοστάσιον ότι δέν 
εϋρισκε τά άπαιτουμενα υλικά.

Τή 15.1.44 έχοντας τό σκάφος μερικός 
βλάβας έπί τον καταστρώματος έκ τού 
βομΰαρόισμοΰ τής 11.1.44 έκαμε έκθεσιν 
ότι τό σκάφος έχει ανάγκη γενικής έπι- 
σκευής διότι κάμει νερά άπό τάς δονίσεις 
τού βομβαρδισμού καί τής πολυκαιρίας 
τής διαχειρίσεώς του εις τήν υπηρεσίαν. 
Έκρίθη νά τό τραβήξουμε είς Τουρκο- 
λίμανον, καρενάγειο Μ. Ζερμπενίδη. διαρ- 
κέσασα ή έπισκευή 2 1/2 μήνας, ήτοι άπό 
15.1.44 έως 30.3.44 άλλάξας μέρος τών 
πλευρών εις τά βρέχόμενα 15 1-4 τού χαλ
κού, κουπαστές παραπέτα, μέρος κατα
στρώματος καί κοπάνισμα λέβητος. Σ' αυ

τό τό άναμεταξύ μέρος τού πληρώματος 
έξηφάνισε τάς άπό χαλκόν διακλαδώσεις 
άτμοϋ, τό τζιφάρι, φανάρια γραμμής καί 
διάφορα σχοινιά καί εργαλεία, άναθέσαν- 
τες τό έργοστάσιον κ. Σαραφωνίτου νά τά 
άντικαταστήση δηλώσας ότι έκλάπησαν 
είς καρενάγειο. καθ' ήν στιγμήν έγκατε- 
λείπετο τό σκάφος άπό τόν φύλακα λόγω 
συνεχών βομβαρδισμών.

Τή 10.5.44 διερχόμενος τού 5ου ύπο- 
στέγου, στρέψας ολίγον άριστερά έπέπεσα 
έπί τού βυθισμένου άτμοπλοίου «ΕΛ
ΛΑΣ» καί έτρύπησεν ή άριστερή πλευρά, 
δικαιολογηθείς εις τήν υπηρεσίαν έλαβα 
διαταγήν νά τό υπάγω στό Πέραμα κα- 
ρενάγειο Καστρινού, διά επισκευήν τής 
άναφερομένης ζημίας, όπου έπί τή ευκαι
ρία αυτή έζήτησαν νά έλθη προσωπικόν 
τού εργοστασίου διά προμάζευμα γενικώς 
τής μηχανής ληξάσης τή 25.5.44.

Τήν I 1.10.44 πληροφορηθείς άπό κατώ
τερον άξιωματικόν τής υπηρεσίας (Γερμα
νών) ότι τήν νύκτα μέ χειροβομβίδα θά 
έβΰθιζαν τό σκάφος ένώπιον τού ξενοδο
χείου «Κοντιναντάλ», όπου ήτο καί τό 
ρεμέτζο μας ώς άλλος Έλλην πατριώτης 
έσπευσα πρός άναζήτησιν τού πλοιοκτή
του Κων. Αδαμ, ό όποιος τυγχάνει δίοπος 
ναύτης τού λιμενικού σώματος, άναφέρας 
είς αυτόν τά τρέχοντα.
Συσκεφθέντες μεθ' αυτού, πού νά καταφύ
γω πρός σωτηρίαν τού ρυμουλκού, έν ά- 
γνοίρ τής υπηρεσίας, ή οποία μάς άνεζήτει 
έξήλθον τού λιμένας άναφέρας εις τό Κον
τρόλ ότι υπάγω είς ΓΙαπρ λιμάνι προς 
ρυμούλκησιν ενός καϊκιού είς Πειραιά κα
τόπιν εντολής τής υπηρεσίας μου. Τοιου
τοτρόπως συνοδεία τού κ. Κ. Αδαμ άγκυ- 
ροβόλησα αυτό σώον καί άβλαβές είς Λι
μένα Τουρκολίμανον, παραδώσας αυτό είς 
τόν ύποδειχθέντα παρά τού κ. Κ. Άδάμ 
φύλακα.

Μετά παρέλευσιν 4 ημερών, ή όργάνω- 
σις ΕΛΑΝ έτακτοποίησε πληρώματα τή ά- 
γνοίρ τού εφοπλιστού καί μέχρι στιγμής 
εργάζεται είς τήν υπηρεσίαν καταδιώξεως 
τής λιμενικής αρχής.

Ό  Κυβερνήτης Κ. ΜΑΥΡΟΣ.
Έ να  σαμποτάζ πού έκανε ή 'Ομάδα 

Τσενόγλου καί πού άφορούσε τή γέφυρα 
τού Ισθμού τής Κορίνθου καί Παπαδιάς 
είναι τό εξής:

Τό κλιμάκιο είχε πληροφορίες, ότι στό 
λιμάνι τού Πειραιώς, οί Γερμανοί μετέ
φεραν εκατοντάδες σιδηροδοκούς μέ ει
δική καί προσεκτική άρίθμησι γιά τόν 
κάθε ένα. Ήταν σαφές ότι τά σίδερα αυτά 
είχαν κάποιο σπουδαίο προορισμό. Μέ 
πολλή προσπάθεια, ό Ύπαστυνόμος Σταύ
ρου έμαθε ότι θά έχρησιμοποιούντο διά τή 
ξεύξι τών γεφυρών τού ’Ισθμού τής Κορίν
θου καί τής Παπαδιάς, πού είχαν κατα
στροφή. Ό  άρχηγός Τσενόγλου έδωσε έν- 
τολή νά ματαιωθή όπωσδήποτε ή μεταφο
ρά τών δοκών. Τήν «έπιχείρησι» άνέλαβε 
ό Σταύρου' καί ό Άρχιφύλαξ Χατζηλιά- 
δης.

Οι δύο άστυνομικοί, γιά τήν δράσι τών 
όποιων θά μιλήσουμε καί σέ άλλο σημείο, 
βρήκαν δυό μεγάλα τετράτροχα κάρρα 
χωρίς βεβαίως άλογα. Τά τελευταία είχαν 
φαγωθή άπό τούς πεινασμένους καρραγω- 
γεΐς. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο έπρεπε νά 
κλαπούν ώρισμένοι σιδηροδοκοί άπό κάθε 
σωρό, έκεινοι πού φαίνονται οί πιό σπου
δαίοι. Επιστρατεύονται έργάτες έμπιστοι 
τού Σταύρου. Ντύνονται μέ φόρμες όμοιες 
μέ έκεϊνες, πού χρησιμοποιούσαν οί Γερ
μανοί γιά τούς έργάτες τών έπιταγμένων 
έργοστασίων. Άνά τέσσερις τραβούν τά 
δύο κάρρα, ένώ άλλοι τόσοι βοηθούν έκ 
τών όπισθεν^ Έτσι «πλαισιωμένα» τά 
καρρα ξεκινούν ιττόν κατήφορο της γεφύ- 
ρας 'Αγίου Διονυσίου. Πώς όμως θά περ
νούσαν την είσοδο, πού ώδηγούσε στήν 
περιφραγμένη λιμενική περιοχή καί ή 
οποία έφρουρείτο άπό Γερμανό σκοπό; 
Σκέφθηκαν ένα απλό μα αληθινά αποτε
λεσματικό τρόπο. "Αρχισαν «ζεμένοι» 
πάντα τα κάρρα, νά τρέχουν τόν κατηφο
ρικό δρόμο. Μέ μεγάλη ταχύτητα έφθασαν 
στήν πύλη τής λιμενικής περιοχής καί πέ
ρασαν μέσα, χωρίς να προφθάση ό σκοπός 
νά κάνη τον άπαραίτητο έλεγχο, ό όποιος 
τελικά δέν έπέμεινε, γιατί υπέθεσε, ότι 
πρόκειται γιά έπιταγμένους έργάτες τού 
λιμανιού. Μέ τον τρόπο αύτό οί άφοβοι 
έκεινοι πατριώτες έφθασαν στό 5ο λιμε
νικό υπόστεγό καί μπρος στά μάτια τών 
Γερμανίάν άξιωματικών πού περιφέροντο 
εκεί άρχισαν νά φορτώνουν τούς μικρούς 
σιδηροδοκούς στά δύο άμάξια. Τό σχέδιο 
όμως προέβλεπε την άφαίρεσι καί πολλών 
μεγάλων δοκών, έτσι ώστε νά γίνη παντε
λώς άδύνατη ή σύζευξι τών γεφυρών. Στο 
σημείο αύτό έβοήθησε μυημένος άπό τόν 
Ύπαστυνόμο Σταύρου, ό προϊστάμενος 
τών γερανών Νικόλαος Λεμονής. Διέθεσε 
ένα γερανό μέ τόν όποιο φορτωθήκαν οί 
δοκοί, πού έπρεπε νά έξαφιανισθούν. Γε
μάτα έτσι μέ τό πολύτιμο φορτίο τους τιί 
δύο κάρρα τράβηξαν πρός τήν πόλι άπό
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άλλη έξοδο. "Οταν ό Γερμανός σκοπός 
τούς σταμάτησε, γιά νά έλέγξη τα δικαιο- 
λογητικά έξόδου, οί εργάτες μέ ψυχραιμία 
καί μέ χειρονομίες τού έδωσαν νά κατα- 
λάβη, άτι οί δοκοί θά έτρυπώντο στό απέ
ναντι έργοστάσιο καί θα έπεστρέφοντο καί 
πάλι. Εξαφανίστηκαν όμως αμέσως σέ 
διάφορα σημεία! ώστε παρά τίς αναζητή
σεις πού έκαναν αργότερα οί Γερμανοί νά 
μήν εύρεθή, ούτε ένας.

Ή  σημασία αυτής τής παράτολμης 
«κλοπής» ήταν, ότι μετά δύο όλόκληρους 
μήνες κατώρθωσαν οί κατακτητές, νά ά- 
ποκαταστήσουν τήν λειτουργία τών γεφυ
ρών. Μιά ακόμη επιτυχία τής Ο.Μ. ήταν 
έκείνη τής καταόυθίσεως άπό συμμαχικό 
υποβρύχιο, Γ ερμανικού βενζινοπλοίου, 
κοντά στον "Αγιον Όρος.

Ό  Πράκτορας τής όμάδος,φορτοεκφορ
τωτής Γιαντζίκης Χαράλαμπος, εΐδοποί- 
ησε4 τόν Ύπαοτυ νόμον Σταύρου νά 
συναντηθούν γιά μιά έπείγουσα ύπόθεσι 
στό λιμάνι. Ό  Σταύρου έφθασε εκεί ντυ
μένος μέ τή στολή του καί μέ τή χρήσι 
τού ειδικού δελτίου ταΰτότητος τού Ερυ
θρού Σταυρού, μέ τό όποιο πολλά μέλη 
τής όμάδος είχαν έφωδιασθή άπό τούς 
Γερμανούς.

Οί πληροφορίες τού Γιαντζίκη ήταν, ότι 
τό έκεί πλησίον ελλιμενισμένο πλοίο φορ
τώνεται ύποπτο φορτίο καί ότι τό πλήρω
μά του άποτελείται άπό τέσσερις Γερμα
νούς πού μιλούσαν άπταίστως τήν 'Ελλη
νικήν. Ό  Γιαντζίκης παρακολούθησε, ότι 
μεταφέρονταν στά άμπάρια τού βενζινο- 
πλοίου πολλές βαλίτσες τών όποιων τό 
περιεχόμενο έπρεπε νά γίνη γνωστό. Χρη
σιμοποιήθηκε ένας απλός τρόπος. Ό  
Γιαντζίκης «γλύστρησε κατά τή μεταφορά, 
έπεσε μέ δύναμη στή βαλίτσα, ή όποια καί 
έσπασε στή μία πλευρά της. Περιείχε όλο- 
καίνουργιες στολές Ελλήνων άξιωματι- 
κών!... Ή  παρουσία τών Ελληνομαθών 
Γερμανίάν καί δύο Ελλήνων προδοτών 
στό καράβι έκεϊνο, έπεισε τόν Τσενόγλσυ, 
ότι κάτι σοβαρό προετοιμαζόταν, είς βά
ρος τής Ελληνικής άντιστάσεως καί τών

δικτύων πληροφοριών τών συμμάχων.
Έτσι κρίθηκε απαραίτητη ή καταβύθησι 

τού πλοίου, ή οποία όπως είπαμε έγινε 
κοντά στίς άκτές τού Αγίου Όρους.

Καί γιά νά κλείσουμε μέ τα σαμποτάζ, 
πού έγιναν άπό τήν Ο.Μ. είς βάρος τών 
κατακτητών, θά άναφαίρουμε έν συντομία 
τήν άφαίρεσι τού οπλισμού από Ιταλική 
στρατιωτική μονάδα τού Πειραιώς.

Εκτός τών άλλων οί άστυνομικοί τής 
όμάδος, έστερούντο καί του άπαραιτήτου 
γιά τήν προστασία τους όπλισμού. Από 
καιρό «είχαν βάλει στό μάτι» τά όπλα 
μιάς Ιταλικής μσνάδος, πού έστρατωνίζε- 
το στό Δημοτικό Σχολείο επί τών όδών 
Παλαμηδίου καί Πλούτωνος. Γνώριζαν, 
ότι πολλά αυτόματα καί άτομικά τυφέκια 
έκρύπτοντο στό υπόγειο τού Σχολείου. 
Συγκροτήθηκε μια ομάδα κρούσεως, ή 
όποια αφού εξουδετέρωσε τον Ιταλό σκο
πό, άρπαξε όλο τόν κρυμμένο οπλισμό. 
Στή συνέχεια τά όπλα κρύφτηκαν σέ εξ 
φέρετρα, πού ό Σταύρου, πήρε άπό τό 
απέναντι φερετροποιείο Πετράκη. Μέ τά 
όπλα αυτά έξωπλίσθηκαν οί άστυνομικοί 
καί άλλοι πατριώτες. Έ να μέρος τους 
κρύφθηκε σέ σπίτι κοντά στόν Κόκκινο 
Βράχο Πειραιώς. Ή  κρύπτη αυτή προδό- 
θηκε, άγνωστο άπό ποιούς. Τό άποτέλε- 
σμα ήταν νά καή τό σπίτι εκείνο τού Κόκ
κινου Βράχου. Αλλά, οί δυνατότητες γιά 
σαμποτάζ τών άνθρώπων τής Ο.Μ. ήταν 
άπεριόριστες. Ένδεικτικώς παραθέτουμε 
δύο άπό τίς πολλές άναφορές πρός τήν 
ήγεσία τής όμάδος.

Έχομεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν 
ότι είς οίανδήποτε στιγμήν καί ώραν δια- 
ταχθώμεν, εϊμεθα έτοιμοι όπως άχρηστεύ- 
σωμεν φράγμα Αίγίνης-Μεθάνων, άφού 
προηγουμένως μάς δοθή τουλάχιστον 
48ωρος προθεσμία.

Πρός τούτο δέον όπως γνωρίσητε ήμίν 
άπό σήμερον, άν δηλαδή τό άνωτέρω χα
ρακτηρίζεται ύφ' υμών ώς άπαραιτήτως 
ωφέλιμον, ούτως ώστε νά έπιόοθώμεν είς 
στενωτέραν επαφήν μετά τού τοπικού τμή

ματός μας πρός καταρτισμόν έτι άρτιω- 
τέρου συνεργείου πρός έπίτευξιν τού σκο
πού.

Πρός στιγμήν έχουν άφαιρεθή δύο νάρ- 
και, μή γενόμεναι άντιληπταί παρά τών 
Γερμανίάν. Ημείς διετάξαμεν την μή πε
ραιτέρω άφαίρεσιν μέχρι νεωτέρας έντο- 
λής διά λόγους σϋς έπιφυλασσο^ίθα νά 
σάς άναφέρωμεν έν καιρώ.

Γνώσεις στρατηγικής δέν έχομεν. άπό 
στρατιωτικής όμως άπόψεως άς μάς επι
τροπή νά άναφέρωμεν πλεονεκτήματα 
τινά τής τοιαύτης χειρονομίας.

Ιον. Διά τής άπασχολήσεως τής δευτε- 
ρευούσης σημασίας καί αξίας άχυρού Νο
τίου Πέρδικας, μάς δίδεται ή ευχέρεια έν 
ώρα επιχειρήσεων, όπως καταστρέψωμεν 
τό άνωτέρω φράγμα.

2ον. Έν ώρα άναμονής όμως έπιχειρή- 
σεων δυνάμεθα, άμα διαταχθώμεν νά 
άχρηστεύσωμεν τούτο ειδοποιούμενοι έμ- 
προθέσμως.

3ον. Διά τής άχρηστεύσεως τούτου άπο- 
φεύγεται ή κατ' άξονα καί κατά διεύθυν- 
σιν βεληνεκούς τροχιάς τών πυροβόλων 
(πυροβολείων) Φλεβών-Ψυτταλείας- 
Πούντας-Τουρλού-Πέρδικας καί τών βοη
θητικών πού ήθελον προσκομισθή έπί 
άκτών Αττικής.

4ον Ή  έμφάνισις ναυτικών δυνάμεων είς 
τάς βόρειας άκτάς Αΐγίνης, θά έπέφερε 
γενικήν σύγχισιν καί εις τά υπόλοιπα άχυ
ρά.

5ον. Τά άχυρά Φλεβών κ!ιί Τούρλου 
δυνανται νά βάλουν καττί τών διά τών 
βορείων άκτών Αΐγίνης είσπλευσαντων 
μονάδων. Τά Ψυτταλείας καί Πούντας άν 
άπασχοληθυύν μέ αύτάς, θά διευκολύνουν 
κατά πολύ τήν θέσιν τών έξ ’Ανατολών 
Αΐγίνης έπιχειρούντων διάβασιν.

6ον. Ό  ταχύς πλούς καί τό βραχύ τής 
άποστάσεως θά άχρηστεύσωσι τελείως τήν 
βολήν τών έν λόγω Φρουρίων.

7ον. Ή κατάληψις τήί νήσου Αΐγίνης 
θέλει έπιτευχθή εϋχερέστερον διά τής ά
χρηστεύσεως τού διαύλου τής δυτικής
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πλευράς.
Σχεδιάγραμμα καί μελέτην έπιφυλασσό- 

μεθα νά σάς άποστείλιυμεν ευθύς ώς δοθή 
εις ή μάς έντολή.

Πρός τόν άξιότιμον Κον Σ - Ι
Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν Ύμϊν 

δτι δυνάμεθα νά άχρηστεύσωμεν τό Κεν
τρικόν ’Εργοστάσιον Σ.Ε.Κ. έάν κρίνετε 
τούτο σκόπιμον, έν καιρψ, καί έφ’ όσον 
δοθή είς ημάς έντολή.

Τούτο θεωρείται ώς τό Βον έν Βαλκα- 
νίοις, διότι έκτος τού ότι έχει είς τά ύπό- 
στεγά του έκάστοτε περί τάς 10-15 άτμο- 
μηχανάς έκτελεί καί γενικός έπισκευάς 
τών άνωτέρω μηχανών μέ καινουργή άν- 
ταλλακτικά μηχανημάτων.

Ε π ' αύτού στηρίζεται όλόκληρος ή κί- 
νησις τών σιδηροδρόμων. Είναι μέ άλλους 
λόγους ή καρδιά τών μεταφορικών μέσων 
τών Γερμανών. Ή  άνυπαρξία τούτου θά 
έδυσχέραινε τά μέγιστα τάς μετακινήσεις 
τών στρατευμάτων, τάς μεταφοράς πολε
μικών μηχανών καί έφοδίων λαμβανομέ- 
νου ύπ’ δψει τού χρόνου έπισκευής τών 
έκάστοτε καταστρεφομένων μηχανών είς 
έτέραν έπικράτειαν. Έάν λοιπόν τούτο 
καταστροφή ή άχρηστευθή παραλύει τε
λείως διά τούς Γερμανούς τό σιδηροδρο
μικόν δίκτυον.

Ό θεν παρακαλούμεν Υμάς, όπως μάς 
γνωρίσητε άπό σήμερον περί τής ώφελιμό- 
τητος τού άνωτέρω, ϊνα έπιδοθώμεν είς 
τόν καταρτισμόν Συνεργείων πρός έπίτευ- 
ξιν τού σκοπού.

Σχεδιάγραμμα δυνάμεθα νά σάς άπο- 
στείλωμεν εύθύς ώς ήθελε μάς δοθή έντολή 
πρός τούτο.

’Εκτός άπό τά σαμποτάζ είπαμε, ότι ή 
άστυνομική όργάνωση τού 'Ομήρου Τσε- 
νόγλου είχε σάν άποστολή τήν πλήρη 
ένημέρωσι τών συμμάχων, έπί τής κινή- 
σεως γενικώς τού λιμένος τού Πειραιώς, 
άπό τόν όποιον καθημερινώς διεκινούντο 
δεκάδες έμπορικά καί πολεμικά πλοία τών 
στρατευμάτων κατοχής. Γιά τήν προσφορά 
αύτή τής Ο.Μ. θά ήταν δυνατόν νά γρα
φούν έκατοντάδες σελίδες, πράγμα πού 
είναι έξω άπό τίς δυνατότητες τού παρόν
τος. Θά άναφερθούν όμως ένδεικτικώς καί 
μόνον έλάχιστες περιπτώσεις, άπό τίς ό
ποιες μπορεί κανείς νά σχηματίση μιά ει
κόνα γιά τόν άδυσώπητο έκεινο μυστικό 
πόλεμο, πού γινόταν τόσο άθόρυβα, μά 
τόσο άποτελεσματικά μέσα στήν ’Αθήνα 
καί στον Πειραιά. Θά παραθέσουμε έδώ 
μερικά έλάχιστα μόνο άπό τά δελτία πού 
οί άνδρες τής Ο.Μ. συνέτασσαν κυριο
λεκτικούς «κάτω άπό τό στόμα τού λύκου» 
καί μέ τόν κίνδυνον τής ζωής τους τά 
έστελναν στίς συμμαχικές μυστικές ύπη- 
ρεσίες, ώστε νά γίνη έκ τού άσφαλσύς ένα 
σαμποτάζ νά βομβαρδισθή έπιτυχώς μιά 
νηοπομπή, νά βυθισθούν έχθρικά πλοία 
κ.λ.π.
Δ ε λ τ ί ο ν  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ ή ς  
2 8 η ς  ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  1 9 4 3  
α) (Έπανάληψις έκτάκτου καί άκρως έ- 
πείγοντος σημερινού δελτίου)». Χθες τό 
έσπέρας άπέπλευσεν έκ Πειραιώς μικρά

νηοπομπή προοριζομένη διά τάς νήσους, 
μάλλον τά Δωδεκάνησα. Ώ ς  έγνώσθη 
ήμϊν αύτη άποτελείται έκ δύο τέως Ισπα
νικών άτμοπλοίων, τού άτμοπλοίου «Τσί- 
τα ντί Σαβάνα» καί ένός πλοίου άποβά- 
σεως μέ στρατεύματα. Τά άτμόπλοια 
ταύτα παρέλαβον τρόφιμα, πυροβόλα, πυ- 
ρομαχικά, έπί δέ τού «Τσίτα ντί Σαβόνα» 
έφορτώθησαν αύτοκίνητα, θωρακισμένα 
αύτοκίνητα, τάνκς, πυρομαχικά, ξυλεία 
(πάσαλοι) καθώς καί πυροβόλα μεγάλα 
καί μικρά.
β) Τήν παρελθσύσαν Κυριακήν τό είς τήν 
άκτήν τέως ευρισκόμενον άντιτορπιλλικόν 
κατά τάς άπογεματινάς ώρας έξήλθε τού 
λιμένος είς τά άνοικτά δέ τής θαλάσσης 
προέβη είς δοκιμήν. Τούτο τήν ιδίαν εσπέ
ραν ένανήλθεν είς τήν θέσιν του. 
Δ ε λ τ ί ο ν  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27.11.1943

Τήν νύκτα τής 26 πρός 27 τρέχοντος 
άνεχώρησαν δύο άτμόπλοια προοριζόμενα 
τό έν διά τήν Κρήτην καί τό έτερον διά 
Μήλον. Ταύτα παρέλαβον περί τούς 1.000 
στρατιώτας, ήτοι 700 διά τήν Κρήτην καί 
300 διά τήν Μήλον, καθώς καί τρόφιμα 
καί πυρομαχικά. Τά πλοία ταύτα συνο
δεύονται παρ’ ένός άντιτορπιλλικού καί 
δύο τορπιλοβόλων.

Έ κ τ α κ τ ο ν  δ ε λ τ ί ο ν  π λ η ρ ο φ ο 
ρ ι ώ ν  29.12.43 έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς  έ- 
π ε ϊ γ ο ν

ΓΙληροφορούμεθα, δτι έντός τής σήμε
ρον. ή τό πολύ αύριον καί κατά τάς νυ- 
κτερινάς ώρας θά άναχωρήση διά Κρήτην 
νηοπομπή, ήτις θά συνοδεύεται ύπό πολ
λών μικρών σκαφών καταδιωκτικών ύπο- 
βρυχίων. Τούτου ένεκα καί άν κρίνεται 
σκόπιμον δέον νά έπιτηρηθή ή άκολου- 
θουμένη ύπό τών πλοίων πρός Κρήτην 
θαλασσία όδός.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι  δ ι ά  τή κ ί ν η σ ι ν  
τ ο ύ  Δ ι μ έ ν ο ς  Π ε ι ρ α ι ώ ς

Κατά τάς τελευταίας ήμέρας 14-18/ 
12/1943 έξεδόθη ύπό τών Γερμανών ήτοι 
ύπό τού Γερμανικού Φρουραρχείου Πει
ραιώς διαταγή άπαγορεύσασα τήν άπό 
τού Ναυτικού Νοσοκομείου μέχρι Σχολής

Δοκίμων διέλευσιν πολιτών Ελλήνων 
άνευ έξαιρέσεως μέ βαρείας ποινάς καί 
χρήσιν δπλου διά τούς παραβάτας. Ή 
περιοχή αύτη άπό τίνος χρονικού διαστή
ματος έχει καταστή έπικίνδυνος διά τόν 
λόγον δτι οί Γερμανοί καθ’ δλον τό μήκος 
τής παραλίας έχουν τοποθετήσει συρμα
τοπλέγματα καί νάρκας πρός παρεμπόδι- 
σιν άποβάσεως συμμαχικών στρατευμά
των. Έ φ ’ όλης τής άκτής ταύτης καί μέχρι 
τού Σουνίου άκόμη έχουν τοποθετήσει πυ
ροβολεία, άντιαεροπορικά, έχουν κατα
σκευάσει ορύγματα, καταφύγια καί άπο- 
θήκας πυρομαχικών.
Δ ε λ τ ί ο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ ή ς  
5.12.1943

Χθες τάς μεσημβρινός ώρας έκ τού 
Ναυπηγείου Βασιλειάδη καθειλκύαθη τό 
άπό έτους καί πλέον νεοκατασκευαζόμε- 
νον άτμόπλοιον περί τού οποίου είχομεν 
άναφέρει είς προηγούμενον δελτίον μας 
δτι είναι φορτηγάν, δεν είναι φορτηγόν, 
άλλ’ είναι τόννων 750-800. προορίζεται 
δέ διά τό Γερμανικόν Πολεμικόν Ναυτι
κόν. Θά χρησιμοποιηθή ώς άντιτορπιλλι- 
κόν. Ε π ' αύτού άνηρτήθησαν χθές 37 διε
θνείς σημαϊαι, καθώς καί παράλληλα πρός 
τάς Γερμανικάς σημαίας θαλάσσης καί ξη- 
ράς καί αί Ελληνικοί σημαϊαι. Είς τήν 
έξωτερικήν πλευράν τής πρύμνης του μία 
ξύλινη έπιγραφή άναγράφει τό όνομα Ma- 
raton.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι  έκ  Π ε ι ρ α ι ώ ς  
δ ι ά  τ ή ν  κ ί ν η σ ι ν  τ ο ύ  λ ι μ έ ν ο ς

Τό έσπέρας τής 8.12.43 άνεχώρησαν διά 
Πάρον έν Ισπανικόν άτμόπλοιον τόννων 
650-700 περίπου πλήρες πυρομαχικών. 
Άνεχώρησαν έπίσης καί 3 Ιστιοφόρα με
γάλα πλήρη πυρομαχικών. Τήν 9ην Δεκεμ
βρίου έφορτώνσντο έτερα 3 ιστιοφόρα μέ 
πυρομαχικά καί έν μικρόν άτμόπλοιον μέ 
πτύα, έργαλεϊα, δδοστρωτήρες, σύρματα, 
σίδερα βαγόνια καί σιδεροτροχιές. Ταύτα 
προορίζονται διά Πάρον, όπου θά κατα- 
σκευασθή άεροδρόμιον, έκτός τής κατα
σκευής καί άλλων έργων άμύνης. 
’Α π ο λ ύ τ ω ς  ά π ό ρ ρ η τ ο ν .  Ά 
κ ρ ω ς  έ π ε ϊ γ ο ν

Σάς πληροφορούμεν, δτι έντός τού μη-
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ΟΜΑΔΑ «Ο.Μ.»
νός Ιουλίου έ.έ. θά Αναχωρήση έκ Πειραι
ώς, διά Πρέβεζαν καί Γ) Πειραιώς διά 
Πρέβεζαν καί Κέρκυραν Γερμανικόν ίστι- 
οψόρον φορτωμένον μέ πολεμοφόδια. Τό 
ίστιοφόρσν τούτο θά έχη: Δύο Αντιαερο
πορικά πυροβόλα. Σημαίαν μεσίστιον. 
Παρακαλούμεν, δπως προβήτε εις την δέ
ουσαν εΐδοποίησιν πρός τούς αρμοδίους, 
ώστε τούτο νά μή κτυπηθή, διότι καί τό 
ίστιοφόρον καί τό φορτίον του θά τό πα
ραδώσω είς τήν Πάργαν διά τάς άνάγκας 
τού Στρατού τής Ελλάδος (Έθνικαί όμά- 
δες ’Ανταρτών Ζέρβα). Ή  είδοποίησίς 
σας νά γίνη καί πρός τάς συμμαχικός 
άρχάς πρός Αποφυγήν έπιθέσεως έναντίον 
μας. Πρός πλήρη κατατοπισμόν σας σάς 
Αναφέρω, ότι εισερχόμενος είς τόν λιμένα 
Πάργας έάν μέν είναι ήμέρα θά φέρω είς 
τόν ιστόν τόν έπισείοντα όκτώ (8) τού 
Διεθνούς Κώδικος, έάν δέ είναι νύκτα θά 
φέρω έναλλάσσοντα έρυθρόν-λευκόν- 
πράσιναν. Έάν έχετε ποντίσει νάρκας δεί- 
ξατέ μου τόν δρόμον ινα διέλθω άκινδύ- 
νως μέ ότι μέσον σάς είναι δυνατόν. Τέσ- 
σαρας Γερμανούς ναύτας θά σάς παρα- 
διοσω αιχμαλώτους. Οΰτοι θά έπιβαίνουν 
τού ιστιοφόρου μου.
Δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά  ι σ τ ι ο φ ό ρ ο υ :  
Χωρητικότητος 150 τόννων περίπου. Ση
μαία μεσίστιος Γερμανική. Δύο Αντιαερο
πορικά πυροβόλα τών 4 ίντσών. ’Επανα
λαμβάνω, ότι κατά τήν είσοδόν μου είς τόν 
Λιμένα Πάργας θά φέρω. Αν μέν είναι 
ήμέρα τόν έπισείοντα 8 τού Διεθνούς Κώ
δικος Αν δέ είναι νύκτα φανόν έναλλάσ
σοντα έρυθράν-λευκόν-πράσινον.

Καλή έπιτυχία. Καλή τύχη. Καλήν Αντά- 
μωσιν.

Ό  συναγωνιστής 8 (’Οκτώ)
(Σ.Α. είναι φανερόν, ότι ό περί ού πρό
κειται «συναγωνιστής 8» είναι ό ήρωίκός 
πλοίαρχος Διαβατίδης τού όποιου τή δρά- 
σι προηγουμένως έξιστορήσαμε). 
Δ ε λ τ ί ο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ ή ς  
5.7.44

Είς τά συνεργεία τού Ναυστάθμου παρά 
τήν βάσιν υποβρυχίων κατασκευάζονται 
έκ συναρμολογήσεως πολεμικά σκάφη. Τά 
τεμάχιά των καί τά έξαρτήματα μεταφέ- 
ρονται είς Πειραιά έκ Γερμανίας καί 
συναρμολογούνται είς τόν Ναύσταθμον. 
Περισσοτέρας λεπτομέρειας έπί τούτων θά 
μεταδώσωμεν ύμίν διά μεταγενεστέρου 
δελτίου μας.
Δ ε λ τ ί ο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ ή ς  
β.7.44

Πληροφορούμεθα, ότι είς τόν Λιμένα 
Πειραιώς τήν 29.6.44 έγένετο σαμποτάζ 
έπί έκεί έλλιμενισμένου γερμανικού πολε
μικού σκάφους μέ ωρολογιακός βόμβας, 
συνεπείς! δέ τής έκρήξεως έφονεύθησαν 7 
άξ/κοί καί ναύται Γερμανοί, κατεστράφη 
μία καμπίνα καί δύο διαμερίσματα. Διά 
τό σαμποτάζ τούτο συνέλαβαν οί Γερμα
νοί 20 Έλληνας ώς υπόπτους οΰς καί 
έδειραν Ανηλεώς, πλήν έξακριδωθέντος 
ότι δράσται ήσαν Γερμανοί Αξ/κοί τούς 
Αφήκαν έλευθέρους.

’Εκτός Από τάς κινήσεις τών έχθρικών 
πλοίων τά στρατεύματα, τά πυρομαχικά, 
τά έφόδια πού μετέφεραν κ,λ.π. ή Ο.Μ. 
ήταν πλήρως ένήμερος καί γιά τίς έγκατα-

στάσεις τού πρώτου λιμένος τής χώρας τά 
σημεία είς τά όποια είχαν ποντισθή νάρ
κες, τίς οχυρώσεις κ.λ.π.

Σχετικές είναι οί πιό κάτω έκθέσεις οί 
όποιες, όπως Αναφέραμε Αποτελούν έλάχι- 
στο μόνο μέρος Από τήν πλούσια δράσι 
τής Αστυνομικής όμάδος στήν ένημέρωσι 
τών συμμάχων γύρω Από τήν ναυτική κί- 
νησι τού έχθρού.

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί φραγμάτων Κόλπου ’Αθηνών.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 
Ιον ΜΕΡΟΣ
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΡΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Πλήν τού άνθυποβριχιακού φράγματος έν 
τώ Σαρωνικώ ύπάρχουσιν ετεραι 2 κατη- 
γορίαι: 1. Τά έπιφανειακά. 2. Τά τών 
ναρκών
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Φράγματα έπιφανείας είς τόν κόλπον τών 
Αθηνών έχομεν τά κάτωθι είδη: 1. Φρά

γματα έπιφανείας. Εμπόδια έπιφανείας 
καί υποβρυχίων, Απαρτιζόμενα έκ συρμα
τοπλεγμάτων. 2. Φράγματα ύπερεπιφα- 
νειακά άσφαλείας έξ Αεροτορπιλλών. 3. 
Φράγματα Ψευδοφράγματα.
Ιον ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Τό μέγα φράγμα λιμένος Λιμενοβραχί- 
ονος Θεμιστοκλέους κ.λ.π. Αποτελείται έκ 
συρματοπλεγμάτων φραγμού διόδου 
πλοίων έπιφανείας καί υποβρυχίων.

Τούτο άρχεται έκ τής Ν.Α. άκρας τού 
Ανωτέρω Λιμενοβραχίονος καί Ακριβώς έκ 
τού Αγκώνος τού σχηματίζοντος Αμβλεϊαν 
γωνίαν καί ευρισκομένου είς τό 1/4 περί
που τού όλου αυτού μήκους.

Έ π ί τού Ανωτέρω Αγκώνος είναι προο
δεμένη ή Ανατολική άκρα τού φράγματος 
καί μέ κατεύθυνσιν περίπου Πουνέντε -  
Μαΐστρο καταλήγει βορείως τής άκρας 
όπου είναι προσδεδεμένη ή Δυτική τελική 
του άκρα. Τό γενικόν του μήκος είναι 
περίπου τό δέ βάθος

Τό έν λόγω φράγμα λόγω τής πολυχρο

νίου ποντίσεως καί τών θαλασσοταραχών 
έπαθε φθοράς. Οί Γερμανοί είς Αντικατά- 
στάσεις προέδησαν διά ύλικών Γερμανι
κής προελεύσεως κατά τό 1943, ένεκεν 
ένεκεν όμως τής κακής ποιότητος τών ύλι
κών έσαρώθη τούτο κυριολεκτικώς μέ τήν 
πρώτην τρικυμίαν τού αυτού έτους, όσα 
τεμάχια συγκρατώνται Ακόμη ταύτα είναι 
έξ ύλικών τού Ελληνικού Ναυαρχείου.

Σήμερον διέρχεται κατά θέλησιν, οΰδε- 
μία δέ έποπτεία γίνεται έπ’ αυτού.

Περί τά 600 νοτίως τού φράγματος τού
του καί είς τό μέσον περίπου αύτού ύπάρ- 
χει έτερον φράγμα ποντισθέν παρά τών 
Γερμανών τού όποιου τό βάθος τών συρ
ματοπλεγμάτων μόλις φθάνει τά 6 μέτρα 
τής έπιφανείας.

Καί τό φράγμα τούτο ένεκεν τών κακών 
ύλικών έσαρώθη καί ύπολείμματα τούτου 
μόνον σήμερον ύπάρχουσι, καίτοι τούτο 
παραμένει έντεταγμένον. Αϊτή είναι ή κα- 
τάστασις φράγματος Θεμιστοκλέους κ.λ.π. 
καθώς καί τού πρό αυτού ύπάρχοντος 
προστατευτικού.
Β' ΦΡΑΓΜΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Κ.Λ.Π.

Τό φράγμα τούτο έπεκτάθη ύπό τών 
Γερμανών ώς έχει σήμερον. Τό μήκος είναι 
περί τά 900 μέτρα, τό δέ βάθος του κυ
μαίνονται Από 3· παρά τάς ·Ακτάς μέτρα 
μέχρι 40, ή δέ κατεύθυνσίς του Από Ψυτ- 
ταλείας είναι περίπου πρός...

Καίτοι τό μέγα φράγμα έπανετοποθετή- 
θη είς ή θέσιν εύρίακετο κατ' αύτάς. τούτο 
δέν σημειώνει ότι έκπληροϊ τόν προορι
σμόν του, ή συστηματικόν έμπόδιον.
Γ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Επιφανειακά φράγματα άσφαλείας έξ 
Αεροτορπιλλών ύπάρχουν 10 έν λιμένι 
Πειραιώς ύπάρχουν έσωτερικώς τού λιμε
νοβραχίονας Θεμιστοκλέους, Αποτελείται 
Από διπλήν σειράν σημαντήρων παραλλή
λων συγκρατουμένων διά ποντίσεως καί 
έχοντας έπ’ αυτών συρματόπλεγμα τό 
όποιον φθάνει είς βάθος 4 -  5 μέτρων.

Τό φράγμα τούτο σχηματίζει ένα -  τό 
κενόν μέρος έξασφαλίζεται έκ τού λιμενο- 
βραχίονος.

Τό βόρειον σκέλος χρησιμεύει ώς θυρίς, 
τούτο δέ είναι ποντισμένον Αλλά προοδε- 
δεμένον έπί τής διπλής σειράς τών σημαν
τήρων καί τού λιμενοβραχίονος τό έτερον 
άκρον.

Τό Φράγμα τούτο έχει χωρητικότητα 
διά δύο περίπου Αντι/κά όπως προστα- 
τεύση αυτά έξ Αεροτορπιλλών.

Έ τερα φράγματα έξασφαλίσεως άερο- 
τορπιλλών ύπάρχουν δύο πρό τών βορεί
ων Ακτών τής... έτερον πρό τού βορειο
δυτικού άκρου... καί έν δυτικώς τών Γερ
μανικών ναυπηγείων Περάματος.

Τά έν λόγω φράγματα Αποτελούνται 
Από διπλήν σειράν σημαντήρων παραλλή
λους ποντισμένων μέ μέσον άνοιγμα 25-30 
μέτρων καί μήκος πλέον τών 150 μ. καί 
ταύτα φέρουν έπί τών σημαντήρων συρμα
τοπλέγματα τά όποια καταλήγουν μέχρι 
βάθους 4 -3  περίπου μέτρων, τά ώς άνω 
προφυλάσσουν τάς πλευράς τού πλοίου 
μόνον, ή δέ κάθετος τών παραλλήλων μέ
νει Ανοικτή (Απροφύλακτος).

Δ. ΨΕΥΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ
Ψευδόφραγμα ύπάρχει μόνον είς τόν
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ΟΜΑΔΑ «Ο.Μ.»
όρμον Δραπετσώνας, τούτο άποτελείται 
άπό σειράν σημαντηρών ποντισμένων εις 
κανονικά διαστήματα καί τίποτε έπί 
πλέον, έπιφανειακώς καί έξ άποστάσεως 
έχουν τήν όψιν φράγματος πραγματικού.

Μέ τό ίδιον ένδιαφέρον οί άνδρες τού 
Τσενόγλου παρακολουθούσαν καί ενημέ
ρωναν τά μυστικά συμμαχικά κλιμάκια, 
γιά τήν άεροπορική δράσι τών Γερμανο- 
ϊταλών καί τίς μεταφορές διά σιδηροδρό
μων καί αυτοκινήτων. ’Ακούστε μερικά 
άπό τά σχετικά δελτία τών πρακτόρων τής 
όργανώσεως:

«Τήν νύκτα τής 17.10.1943 άνεχώρησεν 
άμαξοστοιχία τών Σ.Ε.Κ., ήτις παρέλαβε 
μεταξύ άλλων 10 βαρέα πυροβόλα καί 
τάνκς έξ ’Αθηνών. 'Επίσης άφίχθησαν 
χθές διά τής αυτής γραμμής 3 άμαξοστοι- 
χίαι φορτωμένοι υλικόν, τό όποιον είχε 
παραλάβει παρά τών ’Ιταλών έκ τών ε
παρχιών — εις τό πρότελευταϊον δελτίον 
μας εϊχομεν άναφέρει, ότι πολλαί βόμβαι 
έχωσι τοποθετηθή εις χαράδραν πλησίον 
τού άεροδρομίσυ Αγρίνιου. Ή  πληροφο
ρία αϋτη καίτοι απολύτως έξηκριβωμένη 
έδόθη έσφαλμένως ως πρός τόν τόπον 
άποκρύψεως τούτων. Αί βόμβαι αύται αι- 
τινες είναι παντός διαμετρήματος ώς καί 
άλλα πυρομαχικά εΰρίσκονται καμσυφλα- 
ρισμένα πέριξ τού χωρίου Δοκίμη βορει- 
οδυτικώς τής πόλεως ’Αγρίνιου, εις τήν 
περιοχήν δέ ταύτην εΰρίσκονται καί πολ
λά δοχεία βενζίνης — έσχάτως ή έν Έλ- 
λάδι Γερμανική άεροπορία ένισχύθη διά 
πολλών καταδιωκτικών αεροπλάνων κυ
ρίως δέ τά άεροδρόμια Έλευσϊνος καί Τα- 
τοίου, τά όποια κρύπτονται κάτωθι τών έ- 
λαιοδένδρων καί πεύκων. ’Εντός τού άε- 
ροδρομίου εΰρίσκονται έλάχιστα -  Τήν 
8ην τρέχοντος άφίχθησαν 29 κλειστά βα
γόνια φέροντα τό σήμα τού ’Ερυθρού 
Σταυρού. Ταύτα τήν ιδίαν έσπέραν έξε- 
φόρτωσαν τό φορτίον των άποτελούμενον 
άπό πυρομαχικά καί ΰγειονομικόν ΰλικόν 
τού στρατού -  Κατά τούς χθεσινούς βομ
βαρδισμούς (τής 15.11.43) τών άεροδρο- 
μίων Χασανίων καί Έλευσϊνος έφσνεύθη- 
σαν πολλοί ’Ιταλοί, Γερμανοί καί Έλλη
νες. Εις τό άεροδρόμιον Χασανίου κατε- 
στράφησαν έπί τού έδάφους πέντε άερο- 
πλάνα, πολλά δέ άλλα ΰπέστησαν ζημίας. 
Επίσης κατεστράφησαν εις άερομαχίας 4 
γερμανικά αεροπλάνα.
-  Εις τον σιδηροδρομικόν Σταθμόν 'Αθη
νών τήν 15.11.43 διά δύο άμαξοστοιχιών 
τών Σ.Ε.Κ. μέ 30 βαγόνια μετεφέρθησαν 
περί τά 50 βαρέα πυροβόλα καί δ ι’ έτέρας 
άμαξοστοιχίας 1.000 Γερμανοί στρατιώται 
Τήν 18.11.43 άφίχθησαν εις τό Άεροδρό- 
μιον Χασανίου 200 άεροπλάνα, άτινα ά- 
πεκρύθησαν ύπό τών Γερμανών ύπό τά 
δέντρα τού κτήματος Γερουλάνου, όπου 
έπίσης άποκρύπτονται πυρομαχικά, βόμ- 
βαι καί άεροτορπίλλαι. Τέσσαρες άμαξο- 
στοιχίαι μετέφερσν νάρκας, αΐτινες καί με
τεφέρθησαν δΓ αύτοκινήτων εις Καλαμάκι 
Φαλήρου. Έκ τού έργοστασίου λιπασμά
των καθώς καί έκ τού έργοστασίου παρα
γωγής οξυγόνου οί Γερμανοί δι' ειδικών 
δοχείων λαμβάνουν καί διά τών ΣΕΚ με
ταφέρουν εις Γερμανίαν ΰγρόν τι, τό 
όποιον λέγεται, ότι είναι ΰγροποιημένον 
όξυγόνσν. Ό  Γερμανός διοικητής τών Σι

δηροδρόμων έχει τήν έδραν του εις Βε- 
λιγράδιαν, εις δέ τόν Πειραιά έπί κεφαλής 
τών Μηχανοστασίων ΣΕΚ εύρίσκεται ό 
ΰπολοχαγός Μύλλερ. Οί Βούλγαροι εις 
τάς περιοχάς τών πεδιάδων τής Θράκης 
καί τής Μακεδονίας έπεξέτειναν τά έκεϊ 
άεροδρόμια, κατεσκεύασαν δέ καί νέα τοι- 
αύτα. Εις τό γήπεδον Φιλαδέλφειας ’Αθη
νών καί τό Άλσος Φιλαδέλφειας πλησίον 
τού έπιταχθέντος έργοστασίου ΜΓ1Ρ γί
νονται πυρετώδεις έργασίαι διά τήν κα
τασκευήν άεροδρομίου, ένθα θά προσγει
ώνονται μικρά άεροπλάνα. Πλησίον τής 
Μαλακάοας ΰπάρχει άεροδρόμιον μεγέ
θους όμοιου μέ τό τού Τατοΐου, όπου καί 
ύπάρχουν πολλά άεροπλάνα. Εις τό έργο- 
στάσιον Αεροπλάνων Φαλήρου ύπάρχουν 
28 καταδιωκτικά εις καλήν κατάστασιν.
— Διά τήν φόρτωσιν καί έκφόρτωσιν πυ- 
ρομαχικών καί γενικώς πολεμικού ύλικού 
χρησιμοποιείται ό νέος Σιδηροδρομικός 
Σταθμός Θεσσαλονίκης καί ούχί ό παλαι
ός. Δέκα άεροπλάνα τύπου γιούνκερς 188 
προερχόμενα έκ Χάλ Γερμανίας άφίχθη
σαν χθές (20.4.1944) μέσω Σέδες εις ’Αε
ρολιμένα Καλαμακίου. Τό έν έξ αυτών 
λόγω βλάβης μετεφέρθη εις τό έργοστά- 
σιον πρός έπισκευήν.
-  Χθές άφίχθη άμαξοστοιχία μέ πολλά 
άντιαεροπορικά μικρά πυροβόλα μέ δι
πλές τριπλές καί τετραπλές κάννες. Ά φ ί
χθησαν έκ Ρουμανίας 7 καταδιωτικά άμύ- 
νης Μ. 109 G.G. Τρία έκ τούτων έφωδιά- 
σθησαν μέ ήλεκτρομαγνητικάς τορπίλλας.
Αναχώρησαν διά τό Φρούριον Κρήτης». 

Είναι γνωστόν ότι οί Γερμανοί καθ' όλη τή 
διάρκεια τής κατοχής τής Ελλάδος κατέ- 
βαλον σύντονες προσπάθειες γιά νά άνα- 
καλύψουν καί νά έξοντώσουν, όλους τούς 
Έλληνες πατριώτες πού έθεωρούντο ύπο
πτοι άντιστάσεως, πρώην άξ/κούς τού 
Ελληνικού στρατού, ώστε νά μή γίνη δυ
νατή ή διαφυγή τους στή Μ. Ανατολή, 
Άγγλους στρατιώτες κ.λ,π. Στό σημείο 
αύτό ή Όμάς Τσενόγλου είχε καί πάλι νά 
προσφέρη μιά σπουδαία ΰπηρεσία στήν

Εις τήν άπέναντι σελίδα Η κα Στέλλα Δου- 
κάκη σύζυγος Γ. Δουκάκη Η προσφορά της 
στό έργο τής «Ο Μ ·· υπήρξε πολύτιμος Ε
πάνω Τά Γερμανικά στρατεύματα εισέρχον
ται στήν Αθήνα, στις 29 Απριλίου τού 1941 
Ή μαύρη κατοχή άρχίζει.

έθνική ύπόθεσι. Γιά τή δράσι της στόν 
τομέα αύτό μάς λέει ό έπιζών ύπαρχηγός 
τής Όργανώσεως τότε Αστυνόμος κ. 
Λουκάκης:

«Ή άποστολή μας αυτή ήταν δύσκολη 
καί άρκετά έπικίνδυνη. Περίπτωσις άπο
κρύψεως καταζητουμένου ή φυγαδεύσεως 
στή Μ. Ανατολή συνεπήγετο έκτελεστι- 
κό άπόσπασμα. Παρά τίς δυσκολίες έκα- 
τοντάδες καταζητούμενοι 'Έλληνες καί ξέ
νοι σύμμαχοι σώθηκαν άπό τά δικά μας 
συνεργεία, πότε μέ διαφυγή, πότε μέ άπό- 
κρυψι καί πότε μέ τήν έκδοσι πλαστών 
ταυτοτήτων».

-  Μπορείτε κ. Λουκακη νά μάς άνα- 
φέρετε μέ περισσότερες λεπτομέρειες τή 
δραστηριότητα τής Όργανώσεώς σας στό 
σημείο αύτό;
«Μού είναι άδύνατο νά θυμηθώ μετά άπό 
τόσα χρόνια, τίς περιπτώσεις πού ή Ο.Μ. 
έσωσε άνθρώπους μέσα «άπό τά νύχια» 
τών Έ ς  -  Έ ς γιατί τό άρχεΐο μας γιά τίς 
διαφυγές άτυχώς κατεστράφη. Μπορώ μό
νο νά άναφέρω, ότι έφυγαδεύσαμε τόν 
Ύπαστυνόμον Μιχαηλίδη, έπικηρνγμένο 
άπό τούς Γερμανούς γιά τήν έθνική του 
δράσι, τόν Ύπαστυνόμο Βολτεράκη, τούς 
άστυφύλακες Μαργέτη, Ήλιόπουλο, τό 
λοχαγό Πετρόπουλο μαζύ μέ τριάκοντα 
άκόμα άξ/κούς, τούς Άγγλους άξ/κούς, 
Γκόρντον καί Τζάκ καί δεκάδες άκόμα πα
τριώτες. Είχαμε οργανώσει όλόκληρο έρ- 
γαστήριο παραχαράξεως ταυτοτήτων καί 
άλλων εγγράφων μέ σφραγίδες, ειδικά 
χαρτιά, μελάνια κ.λ.π. Μέ τόν τρόπο αύτό 
πολλοί σώθηκαν, χωρίς νά χρειασθή νά 
φύγουν άπό τήν πατρίδα».
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γ  γ  Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  δηλη-
l ·  #  τηρίων α ά ι μέσον  για  τερ- 

Μ . Λ .  ματισμό τής ζωής, rival άρ- 
χα ιοτάτη . Ό  διασημότερος κα ί π ρ ο 
σφ ιλέστερος ήρωας ττ/ς 'Ελληνικής 
μ υθ ο λο γία ς  Η ρα κλής πέθανε μόλις  
έφόρεαε τό δηλητηριασμένο χιτώ να  
τον Κ ένταυρον Νέσσον, άφ ού πρ ο η 
γουμένω ς άρχισε νά κα ίγετα ι άπό  το 
δηλητήριο  καί νά οχίζη τίς σάρκες  
τον. Ή  Μ ήδεια, περ ιβόητη φαρμα- 
κ εντρ ια  κα ί γόησσα, προσπάθησε νά 
θανατώ ση τον ά ντρα  της θ η σ έα  μέ  
δηλητήριο , πού ή ίδια  κατασκεύασε  
κ α ί ή Κ ίρκη μ έ  τό ίδ ιο  μέσο σκότωσε 
τόν ά ντρα  της, βασιλιά  των Χ αρμά
των.

Σ τή ν  Α σ ία  ή Π αρύσατις γυνα ίκα  
τον  Δ α ρ είο ν  καί μητέρα  τον Α ρτα -  
ξέρ ξο ν  Β  κα ί τού Κ ύρον τον  νεώτε- 
ρον, έδηλητηρίασε την γυνα ίκα  τον 
π α ιδ ιο ύ  της Σ τάτειρα, την όποια  
φ θονούσε καί μισούσε. Γιά τόν Μι- 
θριδά τη , βασιλιά τού Π όντον λέγετα ι 
δτι έπα ιρνε δηλητήριο σέ μ ικρ ή  δόση 
μ έ  σκοπό  τή συνήθεια  τού οργανι
σμού τον σ ' αυτό. Σ τήν Α ίγυ π το  καί 
στήν  Ε λλά δα , ένα άλλο δηλητήριο, 
τό « κ ώ ν ε ι ο » ,  δ ινόταν στους κα- 
ταδικασθεντας σέ θάνατο. Κ αί ή 
χλω ρίδα  τής Ε λλά δο ς  έχει τό δικό  
της « 'Ά νθος τού κακού». Τό «κώ
νειο» κ α ί τό συγγενικό  τον  «ψ ευδά- 
κώνειο» έπιστημονικά είναι γένη  τών

--------------------------------------------  Από την άρχαιότ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚA
Μεγάλα ονόματα τής 
ιστορίας υπήρξαν 
θύματα δηλητηρίων
Η Μήδεια, προσπάθησε νά θανατώση τό Θησέα 

μέ δηλητήριο, πού έφτιαξε ή ίδια. Μέ δηλητήριο ή 
Κίρκη σκότωσε τόν άντρα της βασιλιά τών Σαρ- 
ματών. Στήν Ελλάδα μέ κώνειο έφονεύοντο, εκεί
νοι πού κατεόικάζοντο εις θάνατο, όπως συνέβη 
μέ τό Σωκράτη. Μέ τόν ίδιο τρόπο θανατώθηκε 
προηγουμένως καί ό μαθητής τού μεγάλου σοφού, 
ό στρατηγός Θηραμένης.

άγγειοσπέρμω ν δικοτνληόόνω ν σκια- 
δανθώ ν φυτών.

Ό  λαός τό ονομάζει βρωμόχορτο, 
καρμπούσα, μα γκούτα , κιρκούτα, 
καρμονδιά , τοαπονδιά, ή άσκοτι-  
σάρα  (στήν Κρήτη), θ εω ρείτα ι γεν ι
κά σ ά ν  «φυτό κακό» γ ια τί ο ί βλαστοί 
κ α ί τά σπέρματά τον περ ιέχουν δρα 
στικό  δηλητήριο π ο ύ  έπα ιξε σπου
δα ίο  ρόλο στήν Α ρχα ία  Ε λλην ική  
Ισ το ρ ία . Ά λλω σ τε  κ α ί τό όνομα κώ
νειο προέρχεται άπό  τό κωνάω  = 
στριφογυρίζω , άπό  τόν ίλ ιγγο  κ α ί τή 
σκοτοδίνη  πού  προ  καλέ ι σέ κείνον 
π ο ύ  τό  π ίνει. Τό πρω τεύον στοιχείον  
τού δηλητηρίου π ο ύ  περιέχει τό άφέ- 
ψημά τον, είναι ή κ ω ν ε ΐ ν η ,  ο ρ γα 
νική ούσία  πού άνήκει στήν κ α τη γο 
ρ ία  τώ ν αλκαλοειδών, μ έ  βασική  άν- 
τίδρασ ι παρόμοια τής νικοτίνης 
C |qH 14Ν2,σ τρυχνίνης (ποντικοφάρμα
κο) C21H22N2O2 ηρωίνης c  | ? Η ,7ΝΟ 
(OH) (OCH-j), κ.λ.π. δραστικώ ν δηλη
τηρίω ν επίσης.

Η  κωνεΐνη κ τνπάει ατό κεντρικό  
νευρ ικό  σύστημα κ α ί φέρνει τήν π α 
ρ ά λυση  τών περιφερικώ ν νεύρων.
Σ τήν  πατρ ίδα  μ α ς  κα ί τά  δυό  είδη  
τού κώνειου συναγω νίζοντα ι στήν 
δρα στικό τη τα  τού δηλητηρίου τους  
κ α ί φυτρώ νουν σέ όλη τή χώ ρα συν
ήθως όμως στά κράσπεδα τών δρό
μω ν κα ί στους ά γονους γεν ικά  τό
πους. Ή  δηλητηριώ δης δύναμή του

ή τα ν  γνω στή άπό τά άρχα ιότατα  χρό
νια κ α ί (χρησιμοποιείτο κατά  Δ ιο- 
σκουρ ίδη  κ α ί Γαληνό σάν φάρμακο  
άντιαφ ροδισ ιακό  κ α ί ναρκωτικό. Έ ξ ' 
ά λλον  ό Ιπ π ο κ ρά τη ς  άκριβώ ς γιά  τό 
ναρκω τικό κα ί κα τα πρα ύντικό  ρόλο, 
τό έβαζε κ α ί σέ υπόθετα ή κα τα π λά 
σματα . Σ άν άντίδοτο  ατό «κώνειο» 
πρ ό σφ ερα ν  τό κρα σ ί ή τό γα ϊδουρινό  
γά λα  κ α ί π ι(π ένα ν άκόμη ότι ό ορ
γα ν ισμός σ ΐ’νηθίζει σέ αύτό  έπειτα  
άπό  τακτική χρήσι μικρώ ν δόσεων.

Ιο  κ ώ ν ε ι ο  έχει α πορ ία  καί μ ά 
λ ισ τα  δραματική. Έ χρ ησιμοποιείτο  
για  αυτοκτονίες (όπως οτήν περιπτω - 
σι τής Α ντεία ς γυνα ίκα ς τού Προί- 
του) ή γιά  εγκληματικούς σκοπούς  
(άνθρω ποκτονίες). Στήν Κέα σύμ
φω να μ έ  αρχαίο έθιμο, ο ί υπερήλικες  
κ α ί άχρηστοι γέροντες συγκεντρώ 
νοντα ν  κα ί αύτοκτονούσαν ομαδικά  
μ έ  κώνειο. Α λλά  τό δηλητήριο  έγινε 
διάσημο  γιατί χρησιμοποιήθηκε πάρα  
π ο λύ  γ ιά  τήν έκτέλεσι θανατικώ ν κα- 
ταδικαστικώ ν αποφάσεω ν. Πρώτος 
π ο ύ  έκτελέστηκε μ έ  κώνειο είναι ό 
θ ηρα μένη ς, πολιτικός κα ί σ τρατηγός  
π ο ύ  καταδικάστηκε σέ θάνατο  την 
εποχή  τών τριάκοντα  τυράννω ν (403 
π .Χ .) . Ό  θ ηρα μένη ς πού έκτελέστηκε 
στήν  Α θή να  ήταν μαθητής τού Σω 
κράτη. Ό  δάσκαλός του παρακολού
θησε τό μαθητή  του μέχρι τή φυλακή, 
ό ίνοντά ς του θάρρος νά αντιμετώ πιση
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ι σήμερα χρησιμοποιήθηκαν γιά αυτοκτονίες καί άνθρωποκτονίες.

'Υπό Θ. ΔΟΥΒΡΗ 
Καθηγ. Φυσικών

τό θα να το μ έ δύναμη. Κα ίπρα  γμ ατι κά ό 
Θ ηραμένης πήρε μ έ  πολύ θάρρος το 
δηλητήριο  κα ί τις τελειπα ίες  σ τα γό 
νες τίς έχυσε οτό έδαφος άναποδο- 
γυρ ίζο ν τα ς  τό ποτήρι καί λέγοντας  
δτι ο ί σταγόνες εκείνες προορίζοντα ι 
γιά  τόν άντίπαλό τον Κ ριτία , πού  
π ρ α γμ α τικά  έπειτα  άπό λ ίγο  σκοτώ 
θηκε στην εξέγερση γιά  τήν κατάλυση  
τής τυραννίας.

Τέσσερα χρόνια  όμως άργότερα  
(λ 99 π .Χ .) συνέλαβαν τό Σω κράτη  
γιά  νά ύποστή κα ί αυτός τήν ιόια  
καταδίκη  κα ί τόν ιόιυ τρόπο  θα
νάτου. "Οταν τό ιερό πλο ίο  έφτασε  
άπό  τήν Δ ήλο  στόν Π ειραιά  έγινε  
άμέσω ς ή θανατική εκτέλεση.

— Ό  Σω κράτης έκπληκτικά  ψ ύ
χρα ιμ ο ς  μέχρι τήν τελευτα ία  στιγμή, 
κρατούσε τό ποτήρι μ έ  τό κώνειο καί 
παρηγορώ ντας τούς μα θητές του πού  
έκλα ιγαν, ήπιε τό όηλητήριο μ έ  άτα-  
ραξία . 'Έ πειτα άπό  λίγο ά ρχισα ν τά 
συμπτώ ματα  τής όηλητηριάσεω ς καί 
ξαπλώ θηκε στό όάπεόο. Ό  δήμιος 
τότε έπίεζε τά πόδια  του, άω ηόντας  
άν ένοιω θε τίποτε, κα ί κείνος απά ν
τησε άρνητικά, σημείο δτι άρχιζε τό 
μούδιασμα . « Ό τα ν  τό κρύο φθάσει 
στην καρδιά  θά έρθη τό τέλος» τού  
είπ ε ό δήμιος. Α λλά  ό Σω κράτης γα 
λήνιος κα ί άπαθής συνέχισε τή στερ
νή δ ιδα σκαλία  του πρός τούς μαθητές  
του.

Γιά τή θανατική εκτέλεση ή δόση 
ή τα ν  καθορισμένη. Π ερίπου 4,5 
γραμμά ρια  δηλητήριο πού τό διέλυαν  
σέ ένα ποτύ]ρι νερό, καί ήταν γνωστή  
στό  δήμιο. "Αν δέν  έφ τανε νά φέρη τό 
θά να το  τότε δ ινόταν καί δεύτερη καί 
τρ ίτη  δόση. Ό  Σω κράτης π ρ ο σ π ά 
θησε νά κάμη σπονδή μ έ  τό κώνειο 
άλλά  ό δήμιος δέν  τόν ά φ ησε γ ια τί 
δέν θά έφτανε ή υπόλοιπη δόση καί 
τού ζητούσε νά πάψ η  νά μ ιλά η  γ ια τί 
θά χρειάζονταν κα ί άλλες δόσεις. Ό  
φ ιλόσοφ ος όμως άτάραχος τού είπε 
νά έτοιμάση καί άλλο δηλητήριο  καί 
συνέχ ισε τή δ ιδασκαλία  του  στους  
μ α θ η τές  του πού διαρκώ ς έκλαιγαν. 
Δ έν  χρειάστηκε δμως περισσότερο  
κώνειο. Τό μούδιασμα  άπλώ θηκε ιπή  
καρδιά  κ α ί μόλις πρόφ τασε ό Σω κρά
της νά παρα}γείλη  νά προσφέρουν

θυσία στό Θεό Α σκληπιό . Αμέσως 
έπ ειτα  έκανε ένα δυνατό τελευτα ίο  
σπα ρτά ρ ισμα  κα ί πέθανε...

"Αλλοι σπουδαίοι άνδρες που  π ι 
θ α νό ν  με τό ίδιο δηλητηριο  είναι ό 
Φωκίων καί ο ί τέσσερες π ολ ιτικ ο ί η ι- 
λοι του (517 π .Χ .). Κατά τίς  συμβ ι
βαστικές του προσπάθειες μ έ  τούς 
Μ ακεδόνες όταν αυτο ί κατέλαβαν  
τόν Πειραιά, κατηγορήθη επ ί προδο 
σία καί καταδικάσθηκε σέ θάνατο. 
Σ τις  10 Μ αΐου 317  π.Χ . ήπ ιε τό κώ
νειο κ α ί πέθανε μ έ  τά 'ίδια περίπου  
συμπτώ ματα τού θανάτου τού Σω
κράτη. Ό  Δημοσθένης ά ντίπα λυς τού 
Φωκίωνα ηύτοκτόνησε μέσα στό ναό 
τού Π οσειδώνος στό Πόρο π ίνοντας  
τό δηλητήριο  (πιθανώ ς κώνειο) τό 
οποίο διατηρούσε εντός ειδικού δο

χείου (δακτυλιδιού) πού έφερνε μ α ζί 
του. Κ αί ό 'Αννίβας ηύτοκτονηοε π ί
νοντας τό δηλητήριό του πού πάντα  
έφ ερνε μ α ζ ί του εντός δα κτυλιδ ιού  τό 
183 Π .Χ. "Εχομε δμως κα ί άιλλους 
τρόπους αυτοκτονίας πρω τότυπους  
μ έ  δηλητήρια  άλλης μορφ ής κα ί δ ο 
μής. 'Αναφέρομε τήν Κ λεοπάτρα Η 
βασίλισσα τής Α ίγύ π το υ  μ έ  τήν π ο λύ 
κροτη καί σκανδαλώ δη ζωή της, πού  
έδοκ ίμαζε κάθε μέρ α  δ ιάφ ορα  δηλη 
τήρια, γιά  νά βρή εκείνο τό δηλητή 
ρ ιο  π ο ύ  θά προκαλούσε τόν ήρεμοι - 
τ ιρ ο  θάνατο καί βρήκε τελικά  μετά  
ά π ό  πολλές δοκιμές δτι μόνο τό δηλη 
τήριο μ ιά ς  κόμπρας τής νάϊας  (Naja 
haje) προσφέρει θάνατο χω ρίς σ π α 
σμούς δμοιον μέ γλυκό βαθύ ύπνο. 
Ή  Naja haje είναι ένα φ ίδ ι π ο ύ  φτά-

Είς τήν άπέναντι σελίδα: Κόμπρα του είδους Naia naia. ή -διοπτροφόρος». Επάνω: « Αγρός μέ 
παπαρούνες στό Givemy · τού Claude Monel 1840 - 1926.

779



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ

νει τό μήκος τών 2 μέτρω ν κ α ί φου- 
οκώνει τό λαιμό της. Τό είδος αυτό  
τής κόμπρας στήν Α ίγυπ το  (θεω ρείτο  
ιερό κα ί σέ πολλά άγάλματα , μέοα οέ 
ναούς ο ί θεοί παριατάνοντα ι μ έ  κε
φ ά λι νάϊας. Τό δηλητήριό  της έχει 
συνήθω ς δύο συστατικά , τήν αίμοτο- 
ξίνην ή όποια δ ιαλύει τά ερυθρά  α ι
μ οσφ α ίρ ια  κα ί τήν ισχυρότερα ν νευ
ροτοξίνη  πού π ρ ο κα λεΐ σνντομότατον  
θάνατον. Ή  Κ λεοπάτρα μετά  τήν α υ 
τοκτονία  τού άγαπημένον της Α ν τω 
νίου 30  π .Χ . μέ κάποιο άπό τά δη 
λητήρ ια  πού  δοκ ίμαζαν μ α ζ ί  κ α ί πλη- 
ροφορηθεϊσα  ότι ό Καϊσαρ επ ισ τρέ
φει, έπήρε άμέσως τήν απόφαση νά 
αντοκτονήση μ έ  τό δηλητήριο  τον φ ι
δ ιού  Naja haje (Κ όμπρας τής Α ιγυ π τ ι
ακής). Α φ ού  παρεκάλεσε τόν Ό κτά -  
όιο νά τήν άφήση νά άσπαστή γιά  τε 
λευτα ία  φορά τόν Αντώ νιο, δ ιέταξε  
κ α ί τής ετοίμασαν τό λουτρό  της... 
Α φ ο ύ  λούστηκε κ α ί έφ αγε κ α ί σ τολί

σ τηκε βασιλικά, έδιωξε τίς δούλες 
της κρατώ ντας μόνον δ ιά  κ α ί έκλεισε 
τίς πόρτες...
Λ ίγο  άργότερα ο ί άνθρω ποι τον Καί- 
σαρα  βρήκαν τήν Κ λεοπάτρα νεκρή 
έπάνω  σέ χρυσό κρεββάτι μέ όλα τά  
βασιλικά  της κοσμήματα, ενώ ατά 
π ό δ ια  της πέθα ιναν ο ί δυό δούλες της 
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τό (30 Π .Χ .).
Σ τήν Ν εάπολι πάλι μ ιά  γυνα ίκα  ή 
Τοφάνα βρήκε δηλητήριο  π ο ύ  ονομά
στηκε «νερό τής Τοφάνας» Μέ τό 
υγρό αυτό  έγιναν στήν Ν εάπολι φ ο 
βερά κακουργήματα, άναφέρετα ι π ά 
λι ότι ή Σ κάλα άλλη φοβερή φαρμα- 
κεύτρ ια  πού διαδέχτηκε τήν Τοφάνα  
κατώ ρθω σε  ΐ'ά καταφέρει έκατόν π ε 
νήντα γυνα ίκες νά δηλητηριάσουν  
τούς άνδρες τους. Βάσις τού δηλητη
ρ ίου  κατά Χ όφ μαν ήταν τό άρσενικό  
(As) κ α ί είχε τόση δύναμη π ο ύ  πέντε  
ή εξ  σταγόνες ήταν άρκετές νά σκο
τώ σουν κα ί τόν ισχυρότερο ο ρ γα ν ι
σμό. Σ τήν Γαλλία περιβόητη φαρμα- 
κεύτρ ια  ήταν ή κυρία  Βουασσέν κα ί ή 
μα ρκησ ία  ντε Μ πρενβιλιέ. Ή  τελευ
τα ία  μ α ζ ί μ έ  τόν έραστή της έδηλη- 
τηρίασε τόν πατέρα  της καί τά άδέλ- 
φ ια  της, χρησιμοποιούσα σκόνι ή 
όποια , κατά Πλέντς, ήτο (As) άρσε
νικό κα ί όξεικός μόλυβδος.

Κ α ί οι άγριοι γνω ρίζουν δηλητηρια  
εντός τών όποιων β α φ τίζο υν  τά βέ/,η 
τους κ α ί έτσι γίνοντα ι θανατηφόρα. 
Σήμερα τά χρησιμοποιούμενα δηλη
τήρια γ ιά  αυτοκτονία  ή ανθρω ποκτο
νία είναι συνήθως τά:
(As) άρσενικό, φώ σφορος  (Ρ). χλω 

ρ ίου  (CU, θειϊκόν οξύ ή βιτριόλι 
(H2SO4 ) πού π ίνετα ι σέ περιπτώ σεις  
αυτοκτονίας. Τά συμπτώ ματα τής δη 
λητηρ ιάσεω ς είναι δυσκολία  εις η)ν 
κατάπω σιν, πόνος, δίψ α και ιμετος. 
π ο ύ  άκολουθεϊται άπό κώμα, κατά 
πτω ση και θάνατο. Π αρόμοια είναι 
κ α ί τά συμπτώ ματα, δηλητηριασεω ς  
μ έ  άλλα  οξέα, Ν ιτρ ικόν οξύ  (ΗΝΟ^), 
υδροχλω ρικόν οξύ  (HC1) κ.λ.π. είναι 
Α Ν Ο Ρ Γ Α Ν Α  Δ Η Λ Η Τ Η Ρ ΙΑ . Ύ π α ρ 
χο υν  όμως καί τά τόσον δραστικά  
Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΚ Α  Δ Η Λ Η Τ Η Ρ ΙΑ , 
όπως:
Ή  σ τ ρ υ χ ν ί ν η  (^ 21^ 2^ 0 2 ) 
κοινώ ς ποντικοφάρμακο συχνότατα  
χρησιμοποιούμενο κα ί π ο λύ  ξακου
στό
Η  Η ρ ω ί ν η  ( € \ η  Η | 7 NO (OH) 

(OCH^)) γνώ σηj γιά  τή δραστικότητά  
της κ α ί τή δράση της.
Τά β α ρ β ι τ  ο υ ρ ι κ ά  ισχυρά δη 
λητήρια  εις ένυσχιμένας δόσεις.
Τό Έ ν τ ο μ ο  κ τ ό ν ο  Π α ρ α 
θ ε ί ο  παράγω γο  τού φω σφορικού  
οξέος πολύ  επ ικ ίνδυνο  γιά  τόν ά ν
θρωπο. Ο ί εφημερίδες συχνότατα  δ ί
δουν πολλές πρα γμα τικές  απορίες  
αυτοκτονιώ ν καί άνθρω ποκτονιώ ν μέ  
αυτό  τό δρα ιπ ικό  δηλητήριο πού ό 
χημ ικός του τύπος είναι:



Χριστερό: Μαύρος ιθαγενής έτοιμος νά ριί,η τό δηλητη- 
ιαομένο βέλος του. Επάνω: Ό Μάρκος Αντώνιος καί ή 
λεοπάτρα εις συνεστίασιν Ή ωραία βασίλισσα αύτοκτόνη- 
ε μέ τό δηλητήριο τής κόμπρας Ναία. Δεξιά: Ο θάνατος μέ 
ώνειο τού Σωκράτους Ελαιογραφία τού Λ. Ντάβιντ. (Μη- 
οοπολιτικόν μουοεϊον Ν νάρκης) Κάτω: Γκλοριόζα ή υπέ- 
οχος. Αυτοφυές φυτό τής Ασίας καί Αφρικής Παράγει 
ηλητήριον άλκαλοειδές. τό όποιον είναι συγγενές τής κολ- 
ικίνης.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ

Τό ό ικνά νυον ή κυάνιο  
*(CN)2 '
είνα ι άέριο οσμής m κραμιιγδάλω ν  
π ο λύ  δηλητηριώ δες πού π ο λύ  χρησ ι
μοπο ιήθηκε γιά  άνθρω π οκτονίες  
ομα δ ικές  κιρίω ς.

Τό ν  δ  ρ  ο κ υ ά ν ι ο 
HCN
Υ γ ρ ό  οσμής π ικρα μνγδά λω ν πολύ  
δηλητηριώ δες χρησιμοποιηθέν πάρα  
π ο λύ  γιά  αυτοκτονίες κα ί άνθρωπο- 
κτονίες. Π ιστεύεται ότι π ιθα νόν αυτό  
νά ήτα ν τό δηλητήριο τής α υτοκτονί
α ς τού  Χ ίτλερ.
Τό φ  ω α γ έ ν ε ι ο  COC ̂  είναι καί 
αυτό  δραστικό δηλητήριο τής ορ γα νι
κής χημείας. Κατά τό Μ.Ν. Κ αΐρη οί 
σπουδαιότεροι λόγοι αυτοκτονιώ ν  
κ α ί άνθρω ποκτονιώ ν είναι Ιον) Κ λη
ρονομ ικο ί 2ον) ’Ερω τικοί 3ον) Ο ικο
νομικοί. Τά νεαρά άτομα δηλητη ρ ιά 
ζοντα ι κα ί πεθαίνουν ευκολότερα  
άπό ότι τά ενήλικα άτομα. Μ ερικά  
άπό τά δηλητήρια πού άναφέραμε  
λαμβάνοντα ι διά τού στόματος καί 
άποροφ ούντα ι εις τήν κυκλοφορίαν  
μ έ  τό ιπομάχι καί τό έντερο ή είαπνέ- 
οντα ι κ α ί περνούν στήν κυκλοφορία  
τού α ίματος διά μέσου των πνευμό
νων.

Λ ίγα  μόνον άπό αυτά  χορηγούντα ι 
μ έ  ένεσι καί προκαλούν έτσι ταχυτά- 
τη δράστ],
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Τό αστυνομικόν 
κατάστημα πρέ
πει νά παρουσιά- 
ζη τήν έμφάνισιν 
μιας καλής έπι- 
χειρήσεως, όσον 
άφορρ τά γρα
φεία αύτού καί 
τήν όψιν μιας 
συγχρόνου κατοι
κίας.

ϊο nzivNomiKo
κπτπςιηιμι 1
Κατάστασις - Έμφάνισις



ΤΟΝ ΠΑΛΗΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ...

Επάνω Συμπλοκή μεταξύ άποοπασμάτων 
καί ληστών, κατά τή διάρκεια, πού οι ληστο
συμμορίες έλυμαίνοντο τήν Ελλάδα

Υ ΣΤΕΡΑ άττ’ τήν ίδρυση τών Δή
μων, ττού έγινε στήν Ελλάδα 
μετά τό 1830 καί συγκεκριμένα 

τό 1833 ιδρύθηκε καί ή Δημοτική Αστυ
νομία στίς 31-12-1836. Τό Β.Δ. τής 
31-12-1836 έττήρε τή μορφή νόμου μέ 
τό πλεονέκτημα, ότι είχε καθολική καί 
ειδική ισχύ σέ όλη τότε τή μικρή Ελλάδα 
καί έθεσε τέρμα στίς άλλες διατάξεις, 
πού  ϊσχυσαν γιά τήν άστυνομία.

Καί τά δύο όμως νομοθετήματα δέν εί
χαν θασισθή στά ήθη, τά έθιμα, τά π ά 
τρια καί τά ελληνικά θέσμια, όπω ς καί 
στίς συνήθειες καί τρόπους τής ζωής 
τού ελληνικού λαού, ούτε πολύ περισ
σότερο είχαν προσανατολισθή πρός τήν 
Ελληνική πραγματικότητα, πού  είχε δι- 

απλασθή μετά τήν Επανάσταση τού 
1821. Τά θεσμοθετήματα είχαν γερμανι
κή τήν προέλευση καί θά έπρεπε νά 
περάση πολύς χρόνος νά προσαρμο- 
σθούν πρός τίς άπαιτήσεις καί τίς άνάγ- 
κες τών κατοίκων τής Ελλάδας, πού 
ήταν πάρα πολλές καί διαφορετικές.

Οί "Ελληνες άγωνισταί έξ άλλου είχαν 
κακομάθει απ ' τήν αύθαιρεσία καί τήν 
αταξία καί δέν ήταν εύκολο νά προσαρ- 
μοσθούν μέ τήν κατάσταση τών πρα
γμάτων, πού απαιτούσαν τά δύο αύτά 
νομοθετήματα. Τό γεγονός, ότι είχαν 
φρίξει οί Μακρυγιάννης καί Γρατούσας 
σάν πολιτάρχες τής Αθήνας άπό  τήν 
απειθαρχία τού κοινού καί τήν άκατα-
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Η ΕΚΛΟΓΗ 
ΠΣίνΝΟΙΠΟΝ

πον
ΛΕΝ ΕΓΙΝΕ

Τού κ. Γ. Σέττα 
Τ. Αστυνομικού Δ/ντού

στασιαν των μαρτυρουν καταφάνερα 
τή μεγάλη συνήθειαν πού ύπήρχε τότε 
καί τήν άσέβεια πρός κάθε τί πού ζη
τούσε τήν εύπείθεια καί τήν εύπρέπεια 
πρός τούς νόμους καί τήν καλή συμπε
ριφορά. Αλλά καί ή έπιβολή τού νόμου 
καί τής τάξης δέν ήταν εύκολη γιά ένα 
λαό, όπω ς ό ελληνικός, πού είχε δια- 
τελέσει σέ σκλαβιά 600 χρόνια άπ ' τό 
1204-1821 δηλ. νά έφαρμοσθή με μαγεία 
ή δημοσία τάξι καί άσφάλεια. Ή Δημο
τική Αστυνομία, παρμένη καί αύτή ά π ’ 
τούς ίδιους τούς άγωνιστάς δέν ήταν 
δυνατό εύκολα νά έπιβληθή καί πολλές 
φορές ή έκανε πώ ς δέν ήξερε τά άδική- 
ματα ή τά έφερνε καμωμένα άπό αγνώ
στους ή τά δημιουργούσαν δικοί τους 
άνθρωποι οί λεγόμενοι παραστυνομία ή 
άνέπρόκειτοπερί κλοπιμαίων, ταάντι κεί
μενα, τά έχαρακτήριζαν χαμένα, γιά νά 
μετανοήσουν οί δράστες νά τά έπιστρέ- 
ψουν. Τό Άστυν. όργανο μέσα στίς άν- 
τιθέοεις καί στήν πολιτική δίνη δέν ήξερε 
τί νά έφαρμόση καί τί όχι, γιατί πέρα 
άπό τό νόμο τής Δημοτικής Αστυνο
μίας δέν ύπήρχαν κανονισμοί, παρά μό
νον διαταγές έγγραφες ή προφοφικές. 
Γιά τόν λόγον αύτό άντικαταστάθηκε 
γρήγορα ή Δημοτική Αστυνομία. "Ετσι 
στά 1849 στήν Αθήνα καί στόν Πειραιά 
ή Δημ. Άστυνομία άποκαταστάθηκε 
ά π ’ τή Διοικητική. Στα 1892 ά π ’ τούς 
Στρατιωτικούς. Στα 1904 ά π 'τή  χωροφυ

λακή καί τό 1921 ά π ’ τήν Αστυνομία 
Πόλεων γιά τάς πόλεις Αθήνα, Πειραιά, 
Πάτρα καί Κέρκυρα.

Ή Άστυνομία πόλεων στην Ελλαδα 
θεωρήθηκε σάν ό τελευταίος α π ’ το 
1925 έξελικτικός άστυνομικος θεσμός ό 
όποιος έπί 50 χρόνια δεν έπεκτάθηκε 
γιατί φαίνεται, πώ ς δεν εύρεθηκαν ακό
μα άνθρωποι πολιτικοί νά την επεκτεί
νουν. Δέν πρόκειται βέβαια έδω νά έξε- 
τάσωμε τά αίτια, πού δεν εξαπλώθηκε ή 
Άστυνομία, άν καί επέτυχε σ ’ όλους 
τούς κοινωνικούς σκοπούς καί στόχους.

Στή Δημοτική Αστυνομία ό Αστυνό
μος στηριζόταν ά π ’ τόν Άνώτατον Αρ
χοντα, πού ήταν ό Βασιλεύς μέ ΒΔ τού 
υπουργού τών Εσωτερικών, πού στη
ριζόταν σέ εισήγηση ή πρόταση τού 
Δημάρχου τής τοπικής περιοχής.

Ό  τρόπος τού διορισμού, ή επιτέλεση 
τών καθηκόντων τού Αστυνόμου, 
όπω ς καί ή ορκωμοσία του, έφεραν δή
μαρχο καί Αστυνόμο ποιό κοντά πρός 
τήν κομματική διοίκηση, γιατί στερέω
ναν τήν πολιτική κατάσταση πού  διοι
κούσε καί κυβερνούσε ποιό συγκεντρω
τικά καί μέ μεγαλύτερη (σιγουριά) κι’ 
άσφάλεια.

Ή Διοίκηση ή Αστυνομική γινόταν μέ 
τόν Αστυνομικό Νόμο καί τή λογική 
κρίση, άν μπορούσε νά ύποτεθή ότι 
καί αύτή ύπήρχε. Ό  πολίτης δέν μπο
ρούσε νά παραπονεθή πουθενά. Γι' αύ-



Επάνω: Ο άστυφύλαξ, όπως Εμφανίστηκε τό 
1921 στήν Κέρκυρα Δεξιά: Ανδρες τής Κρη
τικής Χωροφυλακής, ένός άπό τά άξιολογώ- 
τερα άστυνομικά Σώματα τού παρελθόντος 
αΐώνος.

τό τταροιμιωδέοτατη κατήντησε ή φρά
ση «Τά παράπονά σου στον Δήμαρχο», 
ότι δηλ. δέν έπρόκειτο ποτέ νά βρουν 
δικαίωση. Ό  Δήμαρχος ήταν γιά τό 
κόμμα καί ό Αστυνόμος γιά τό Δήμαρ
χο (Κ=Δ=Α). καί (Α=Δ=Κ). Έγίνετο δηλ. 
ό φαόλος κύκλος τής διοίκησης, θ ά  ήτο 
όμως παράτολμο νά διαχειρισθούμε, ότι 
οί Αστυνόμοι δέν είχαν πατριωτισμό καί 
δέν έκτελούσαν τά καθήκοντά τους. Τά 
έκτελοϋσαν βέβαια, άλλά όχι μέ άμερο- 
ληψία καί άντικειμενικότητα. Γι’ αύτό 
καί ό λαός τότε τούς πρόσδωσε χίλια 
δυό παρωνύμια, τά όποια έμειναν στήν 
ιστορία. Πάντως οί κάτοικοι δέν έμειναν 
εύχαριστημένοι ά π ’ τήν άστυνόμευση, 
δηλ. τήν τάξη καί άσφάλεια τού κοινού. 
Είχε διαπιστωθή, ότι μέσα στόν κόσμο 
είχαν δημιουργηθή λόγοι άντιπολιτευτι- 
κοί, άντιθέσεις άπό  ζηλοτυπίες, λόγοι 
εκδικητικοί, επίτηδες δημιουργημένοι, 
πρό  πάντων δέ ζηλοφθονίας καί δημα
γωγίας.

Ή εποχή μας στό σημείο αύτό π α 
ρουσιάζει κάποια ομοιότητα μέ τήν νοο
τροπία τού κοινού γιά τήν άστυνομία 
τής εποχής έκείνης. Καί τώρα υπάρχουν 
άνθρωποι, οί όποιοι δέν χρωστούν νά 
πούν τό ϊσο, τό σωστό καί τό νόμιμο γιά 
τά άστυν. όργανα, γιατί άπλούστατα 
δέν ξέρουν νά κάμουν τή διάκριση τού 
καλού καί τού κακού άπό πρόθεση, καί 
σημφέρον, προσωπικό πάθος καί κομ

ματισμό. Στίς παλιές διαμάχες δέν έλαβε 
μόνο μέρος τό κοινό, άλλά ή Άστυνομία 
καί ή πολιτική. Ά ν όμως ή πολιτική 
ξεφεύγει εύκολα άπό τήν υπευθυνότητα 
γιατί ή Βουλή κατηγορεί τούς βουλευ- 
τάς, τό κοινό καί ή Άστυνομία είναι 
δύσκολο νά διαφεύγουν, όταν άνακύψη 
ζήτημα εύθύνης, άμελείας κ.λ.π. γύρα 
ά π ’ τήν έκτέλεσι καθηκόντων. Κατά τήν 
εποχή τού 1880 καί ένωρίτερα είχεν ά- 
νακοινωθή τό ζήτημα τών οικονομικών 
στό κρόττος καί τό γναχπό ζήτημα γιά 
τήν αποκέντρωση. Πολλοί νέοι πολπικοί 
ένόμιζαν, ότι μαγικά θά μπορούσαν νά 
επιλυθούν τά οικονομικά θέματα μέ τήν 
αποκέντρωση. Ύστερα βέβαια άπό  πολ
λά χρόνια ή αποκέντρωση έγινε καί τά 
οικονομικά δέν διορθώθηκαν όπω ς με
ρικοί περίμεναν. Ή  αποκέντρωση βέ
βαια διευκολύνει τόν πολίτη, άλλά δέν 
τόν πλουτίζει. Ή  έργασία θά τόν άνα- 
δείξη καί θά τόν έξυψώση στήν κοινω
νία.

Ο Φλογαίτην ήταν τίμιος πολιτικός, 
άλλά χωρίς να τό καταλαβη βρέθηκε 
αρχηγός να ζητή μεταρρυθμίσεις γιά 
ιήν άΓτοκέντρωση, για τις οικονομίες, 
γιά τούς άστυνόμους κ.λ.π. Ό  Φλογαί
της βουλευτής Χαλκίδος, καθηγητής στή 
Πάντειο, συγγραφεύς, ερμηνευτής στό 
Ναυτικό Δίκαιο καί στήν έξάβιβλο 
τού Κων. Άρμενοπούλου μέ δύο έκδό-

σεις τού 1888 και 1904 είχεν άποκτήοει 
μεγάλο κύρος στόν επιστημονικό, τόν 
πολιτικό καί νομικό κόσμο τής Ελλάδος 
καί θεωρήθηκε κατάλληλος ν’ άναλάβη 
τόν άγώνα γιά τήν μεταρρύθμιση μερι
κών θεσμών, πού  αποτελούσαν τήν 
τροχοπέδη στήν διακίνησή των.

Συγκεκριμένα ό Φλογαίτης ζητούσε.
1) Τήν Διοικητική άποκέτρωση.
2) Τήν έξάρτηση τής Αστυνομίας άπ ' 

τό Δήμαρχο μέν, άλλά μέ έμμεση έκλογή 
άπό  ένα σώμα Δημοσίων ύπαλλήλων, 
ά π ' τά μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου 
καί άπό  ένα άριθμό επιστημόνων τής 
περιοχής τού Δήμου.

3) Τήν προσαρμογή τής Ελληνικής 
νομοθεσίας πρός τά ήθη, έθιμα καί 
συνήθειες τών έλλήνων.

4) Τήν επίτευξη οικονομιών στό κρά
τος καί 5) Τήν καθιέρωση νόμων προ
σανατολισμένων στήν έλλ. πραγματικό
τητα.

Είχε τήν γνώμη, ότι έφ ’ όσον οί ξενικοί 
θεσμοί σάν έλλ. νόμοι δέν μπορούσαν 
εύκολα νά έφαρμοσθούν, έπρεπε νά γί
νουν νόμοι προσαρμοσμένοι πρός τήν 
ψυχοσύνθεση καί τόν χαρακτήρα τού 
έλλ. λαού.

Γιά τούς λόγους αύτούς ό Φλογαίτης 
μαζί μέ τήν πλειάδα τών νομικών και 
πολιτικών ήθελε νά κάμη τήν άρχή ά π ’ 
τήν Άστυνομία, κάνοντας τό παρα-
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κάτω νομοσχέδιο γιά τούς Αστυνό
μους.

«Νομοσχέδων περί εκλογής Αστυνό
μων». "Αρθρον 1ον. Εν τοϊς Δήμοις 
Α,Β,Γ, τάξεως πλήν των Δήμων Αθηνών 
καί Πειραιώς ή Αστυνομία ένεργείται 
Εφεξής δι' Αστυνόμων, εκλεγόμενων κα
τά 3ετίαν (3) διά σχετικής πλειοψηφίας 
ύπό του κατά τού άρθρου 2 τού παρόν
τος νόμου καταρτιζόμενου Συμβου
λίου. Αστυνόμος δύναται νά έκλεγή πάς 
πολίτης έχων συμπληρώσει τό 25ον έτος 
τής ήλικίας του οίουδήποτε Δήμου καί 
άν τυγχάνη ών δημότης. "Αρθρον 2ον. 
Τό πρός εκλογήν τού Αστυνόμου εκλο
γικόν Συμβούλων σύγκεπαι έκ τών με
λών τού Δημοτικού Συμβουλίου, τών 
προύπηρετησάντων προηγουμένως ώς 
βουλευτών, δημάρχων, δημαρχιακώνπα- 
ρέδρων, δημοτικών παρέδρων καί ένορ
κων, ή ώς δημοτικών συμβούλων, Επαρ
χιακών συμβούλων καί ενόρκων ή ώς 
δημοσίων ύπαλλήλων έν θέσει ούχί κα- 
τωτέρα τή τού ύπουργικού γραφέως α' 
τάξεως και φερόντων πτυχίου σχολής 
τινός τού Πανεπιστημίου, άν δέν άπώ- 
λεσε κατά τάς διατάξεις του περί Εκλο
γής βουλευτών νόμων τού δικαιώματος 
τού ψηφοφορείν. "Αρθρον 3ον. Τό Εκλο
γικόν τούτο Συμβούλιο συνέρχεται είς 
τό Δημοτικόν κατάστημα κατά πρόσ- 
κλησιν τού Δημάρχου, δημοσιευομένων 
διά μιάς τών Εφημερίδων τής πρωτευ- 
ουσης τού Νομού καί τοίχο κολλουμένης 
είς τάς θύρας τής Μητροπολιτικής Εκ
κλησίας τής πρωτευούσης τού Δήμου, 
Εντός 3 μηνών άπό  τής έγκαταστά- 
σεως τού είς τήν θέσιν τού Δημάρχου 
καθ' ήμέραν καί ώραν ρητώς όριζομέ- 
νην ύπ ' αυτού. "Αν ό Δήμαρχος άμελήση 
τό Εκλογικόν Συμβούλων κατά τόν όρι- 
σθέντα τρόπον καταδικάζεται είς φυλά- 
κισιν τούλάχιστον 3 μηνών καί 5ετή οτέ- 
ρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων. Άρ- 
θρον 4ον. Τήν Εκλογήν διευθύνει ή κατά 
τάς διατάξεις τού Εκλογικού νόμου κα
ταρτιζόμενη πρός διεύθυνσιν τών δημο
τικών καί βουλευτικών Εκλογών πεντα
μελής Εφορευτική Επιτροπή. Αρθρον 
5ον. Ή  ψηφοφορία άρχομένη 5' λεπτά 
της ώρας μετά την όρισθεισαν όια της 
δημαρχιακής προσκλήσεως, τελείται 
μυστικώς δΓ Εγγράφου ψηφοδελτίου 
κατατιθεμένου είς τήν κάλπην φρου- 
ρουμένην ύπό τής Εφορευτικής Επι
τροπής. "Εκαστος έκ τών ψηφοφόρων 
καλούμενος ύπό τού Προέδρου τής Ε
φορευτικής Επιτροπής διά τού ονόμα
τος αύτού προσέρχεται είς τήν κάλπην 
κατά τήν έν τώ καταλόγω άλφαβητική 
σειράν τού ονόματος του καί ψ ηφοφο- 
ρεί. Συντάσσονται δέ περί τής ψηφο
φορίας καί διαλογής πρωτόκολλον κα
τά τάς διατάξεις τού περί Εκλογής βου
λευτών νόμου. "Αρθρον 6σν. Άναφέρε- 
ται σέ Ενστάσεις σέ τυχόν παραλείψεις. 
Αρθρον 7ον. Αναφέρεται είς διαλογήν 

τών ψήφων μέ τήν παρουσία τής Δι
καστικής Αρχής, τήν σφράγιση τών 
πρωτοκόλλων τής ψηφοφορίας, διαλο

γής καί τής όπτοστολής όλων τών Εγγρά
φων είς τό πρωτοδικείον. Αρθρον 8ον. 
Αναφέρεται είς το κύρος τών Εκλογών 

καί τήν άρμοδιότητα τού πρωτοδικείου. 
Αρθρον 9ον. Ό  Αστυνόμος μετά τήν 

Εκλογήν του δίδει όρκον Ενώπιον τού 
Δημάρχου καί ή θητεία του είναι διά 4 
έτη.

Αρθρον 10ον. Τόν μισθόν του κατα
βάλλει τό δημοτικόν ταμείον. Το δημο
τικόν Συμβούλων έχει τό δικαίωμα ν' 
αύξηση ή νά περωρίση αύτόν ανάλογα 
με τά έσοδα τού Δήμου.
Αρθρον 11ον. Τήν θέοιν τού Αστυνόμο 

δύνανται νά άρνηθούν 1) Οί ουμπληρώ- 
σαντες τό τά 60 έτη τής ήλικιας των, 2) 
οί ύπηρετηοαντες σέ δυο περιόδους 
Αστυνόμοι, 3) οί Δήμαρχοι ή οί Δημο

τικοί Σύμβουλοι καί 4) οί ιατροί. Κάθε 
άλλος είναι ύποχρεωμένος νά ύπηρε- 
τήση άστυνόμος. "Αρθρον 12ον. Οί Δή
μαρχοι, οί Δημοτικοί καί Επαρχιακοί 
Σύμβουλοι, οί βουλευταί, οί Δικηγόροι, 
καί οί Δημόσιοι ύπάλληλοι δύνανται νά 
δεχθούν τήν θέσιν τού Αστυνόμου, άλ- 
λά άμα δεχθούν άποβάλλουν ιήν θέσιν 
πού  είχαν πρότερον.
Αρθρον 13ον. Ό  Άστυνόμος άπολύε- 

ται ύπό τού Πρωτοδικείου διά παρά- 
βασιν τών άστυνομικών καθηκόντων. 
Αρθρον 14ον. Άν ή θέσις τού άστυνό- 

μου χηρεύση γίνεται νέα Εκλογή Εντός 10 
ήμερών. Αρθρον 15ον. "Αμα ό άστυνό
μος κωλύεται ή άποθάνη την ύπηρεσίαν 
Ενεργεί προσωρινώς ό Δήμαρχος.

Έν Άθήναις τή 8 Ιανουάριου 1880 
ό Βουλευτής Χαλκίδος 

Θεόδωρος Νικ. Φλογαΐτης.
"Οπως όμως ήταν Επόμενο τό νομο- 

σχέδων αύτό τού Θ. Φλογαΐτη δέν έγινε 
νόμος, γιατί δέν ψηφίστηκε τότε ά π ’ 
τήν Έλλ. Βουλή. "Ετσι παρέμεινε στήν 
ιστορία τού έλλ. Άστυν. θεσμού τό νο
μοσχέδιο.
Τό άστυνομικό νομοσχέδιο τού Φλογαΐ
τη ύποστηρίχτηκε ώς τόσο άπό πολ
λούς νέους βουλευτάς, άλλά οί παληοί 
βρέθηκαν νά είναι οί περισσότεροι. Εξ 
άλλου τότε τά μεγάλα κόμματα, όπως 
ήταν τού Δεληγιώργη, τού Δεληγιάννη 
καί τού Τρικούπη δέν ήθελαν ούτε τήν 
άποκέντρωση, ούτε τήν Εκλογή τών 
άστυνόμων. Υπήρχε τότε Εδραιωμένη ή 
άντίληψη, ότι ή άποκέντρωση έξασθε- 
νίζει τήν Εθνική συνείδηση, Ενώ άντίθετα 
ή συγκέντρωση τήν Ενισχύει. Γιά τήν 
Εποχή Εκείνη ή άποψ η  είχε κάποια δι
καιολογημένη βάση. Ό  Φλογαΐτης 
όμως είχε ύποστηρίξει τήν άντίθετη 
άποψ η , ότι ή Επαρχία καί τό χωριό 
πρέπει νά έξυπηρετηθή γιά νά συντελέ- 
ση στή κοινή εύημερία. Πάντως ό άγώ- 
νας τού Φλογαΐτη γιά τήν Εποχή του 
τούλάχιστον πρέπει ιδιαίτερα νά έξαρ- 
θή, γιατί είχεν άποτελέσει τήν άπαρχή 
μιάς γενικώτερης άλλαγής στό διοικητι
κό τότε σύστημα, τό όποιο τυπικά άλ
λαξε ύστερα άπό 50 χρόνια ά π ’ τό θά
νατό του. Τέλος ή Εκλογή τών Αστυνό
μων δέν έγινε.
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Η  προσπάθεια όπως έρμη- 
νευθή ή μοίρα τών αν
θρώπων έν συνδυααμώ 

πρός τάς θέσεις καί τάς κινήσεις 
άστρων, ή καί αστερισμών, ώνομά- 
ζετο Αστρολογία. Ή  ’Αστρολο
γία είναι πολύ παλαιοτέρα τής 
Αστρονομίας, χρονολογουμένη 

άπό τής προϊστορικής άκόμη έπο- 
χής, ότε δέν είχεν άρχισει ή έρευ
να διά τήν σπουδήν τών κινήσεων 
τών άστρων. Ή  πρόγνωσις ιής 
μοίρας πΐιν ανθρώπων έθαοίζετο:
1) Είς τήν ημερομηνίαν καί τόν 
τόπον γεννήσεως. 2) Είς τήν θέσιν 
τού ήλιου, τής σελήνης καί τών 
πλανητών κατά τήν ήμέραν τής 
γεννήσεως. 3) Είς τήν θέσιν ώρι- 
σμένων αστερισμών κατά τήν αυ
τήν ήμέραν κ. λ. π.

Αΐ πρώτοι έφαρμογαί άατρολο- 
γικών έρευνών άφεώρων είς τούς 
βασιλείς καί τούς τυράννους, οί
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όποιοι είχον εις τάς Αυλός των 
άστρολόγους, επιφορτισμένους νά 
προλέγουν τά μέλλοντα. Εις την 
έποχήν τών Ρωμαίων αύτοκρατό- 
ρων, άλλα καί μέχρι τών ήμερων 
μας ακόμη, οί άρχοντες, κατά τό 
πλεϊστον, ήσχολούντο μέ την ’Α
στρολογίαν. 'Ο διάδοχος τού Ρω
μαίου αύτοκράτορος Αύγουστου, 
Τιβέριος, εύρισκόμενος εις την 
Ρόδον, συνεζήτει, καθημερινώς, 
μέ άστρολόγους, τά τής μοίρας 
του. Λέγεται δέ, ότι όταν δέν έμε- 
νεν  ευχαριστημένος άπό τάς ά- 
παντήσεις των είς τά διάφορα έ- 
ρωτήματά του, μετά τά τέλος τής 
σχετικής συζητήσεως... κατεκρή- 
μνιζε τούς άστρολόγους είς τήν 
θάλασσαν, άπό τά ύψος τής άπο- 
τόμου άκτής, όπου εύρίοκετο ή 
έπαυλίς του. Κάποτε, έκάλεσε 
πρός συμβουλήν τόν διάσημον 
"Ελληνα ’Αλεξανδρινόν άστρολό- 
γον, θράσυλλον. Ό ταν έτελείω- 
σεν ή συζήτηοις, ό Τιβέριος δέν 
έμεινε καί πολύ εύχαριστημένος. 
Πρίν, όμως, τόν φονεύση διά τής 
κατακρημνίοεως, τού υπέβαλε καί 
την τελευταίαν έρώτησιν: «Τώρα 
θέλω νά μοϋ πής, τί σκέπτομαι!». 
Ό  θράσυλλος τόν έκύτταξε καλά 
στά μάτια, κατελήφθη ύπό τρόμου, 
καί τού άπαντά: «Σκέπτεσαι νά μέ 
ψονεύοης». Ό  Τιβέριος έμεινεν  
έμβρόντητος άπό την άπάντηοιν, 
διότι αύτό πράγματι έσκέπτετο καί 
άπό τής ήμέρας έκείνης ό θράσυλ
λος ήτο ό έμπιστος άστρολόγος 
τού διαδόχου καί κατόπιν αύτο
κράτορος τών Ρωμαίων.

Η σημασία τής ’Αστρολογίας, 
ώς έπιστήμης, ήμφεσβητείτο πάν
τοτε. Έ ρευναι, όμως, Γερμανών 
έπιστημάνων, γενόμεναι κατά τά 
τελευταία έτη, ιδίως μετά τόν Β’ 
Παγκόσμιον Πόλεμον, κατέδει- 
ξαν, ότι ή ’Αστρολογία, κατά τήν 
άρχαίαν έποχήν, έβοήθηοε πολύ 
τήν άνάπτυξιν τής ’Αστρονομίας.

Μ εγάλο ένδιαφέρον διά τήν 
πρόβλεψιν τής μοίρας τών άνθρώ- 
πων, είχον καί τά λεγάμενα μαγι
κά τετράγωνα, έν συνδυασμό) μέ 
άστρολογικάς παρατηρήσεις. Νύ-

ξιν περί αύτών τών «μαγικών τε
τραγώνων» έχομεν άπό τόν θέω- 
να τόν Σμυρναϊον (2ος αί. μ. X ), 
είς τό βιβλίον του πρός ερμηνείαν 
τών μαθηματικών γνώσεων, τών 
περιεχομένων είς τούς διαλόγους 
τού Πλάτωνος. Περισσότερα τής 
«τέχνης» αύτής δέν έγνώσθησαν, 
διότι έθεωροΰντο μυστικά. Μόλις 
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ό περίφημος "Ελλην 
μαθηματικός καί άστρολόγος, Μο- 
σχόπουλος, καταφυγαιν είς τήν ’Ι
ταλίαν, έθεμελίωσε τήν θεωρίαν 
τών μαγικών τετραγώνων, ιδίως 
άπό μαθηματικής άπόψεως. ’Αλλά 
γεννάται τόέρώτημα: Τί είναι μα
γικόν τετράγωνον;

”Ας θεωρήσωμεν τούς άριθμούς 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μέ αύτούς, 
είναι δυνατόν νά καταοκευάοω- 
μεν τό πρώτον μαγικόν τετράγω
νον, ώς εξής: θέτομεν είς μίαν

σειράν τούς άριθμούς 2, 9, 4 κά
τωθεν άύτής, θέτομεν, άντιστοί- 
χως, τούς άριθμούς 7, 5, 3 καί 
κάτωθεν τής νέας οειράς θέτομεν, 
άντιοτοίχως, τούς άριθμούς 6, 1,
8. Μέ αύτήν τήν τοποθέτησιν, έ
χομεν σχηματίσει έν τετράγωνον 
οχήμα. Λέγεται δέ αύτά τό τετρά
γωνον «μαγικόν», διά τόν έξης 
λόγον. "Οπως καί άν προσθέσωμεν 
τούς άριθμούς, κατά σειράν ή κα
τά στήλην ή διαγωνίως, λαμβάνο- 
μεν πάντοτε τά αύτό άθροισμα 15.

Από I έως 9 κατασκευάζεται 
μόνον έν μαγικόν τετράγωνον ά
πό 1 έως 16 κατασκευάζονται 8(Χ) 
μαγικά τετράγωνα κλπ. Έπιοτεύ- 
ετο, λοιπόν, άτι κάθε άνθρωπος 
είχε τό ίδικόν του μαγικόν τετρά
γωνον.

Ας σημειωθή, τέλος, ότι συγγε
νής κλάδος πρός τήν ’Αστρολογί
αν ήτο ή μαντική τέχνη.
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ LELAND STOWE

ι  Minim τοτ ί ι

IW  DM EIBII 1:1 MINK
Ό  φασισμός εχει κατασκεύασα θαυμασίας μηχανάς, τέλεια πυροβόλα, θαυμασίως 

ακριβή πολυβόλα καί χιλιάβες άεροβυναμικά καί αποτελεσματικά άεροπλάνα.
Ό  φασισμός όμως βέν κατεσκεύασε πολεμικές καρδιές. Οί Έλληνες δέν είχαν καν 

νά κατασκευάσουν τέτοιες καρδιές. Είχαν γεννηθή μέ αυτές.
Είναι ευκολον νά λέγωνται λέξεις περί ελευθερίας. Οι Έλληνες είναι άπό τούς 

σπανίους αυτούς λαούς, πού γνωρίζουν πώς νά άποθάνουν διά 
• την ελευθερίαν μέ ένα τραγούδι εις τά χείλη των.

«Πουθενά άλλου δέν είδα στρατόν 
νά κυριεύη τό ένα Γιβραλτάρ μετά τό 
άλλο, ένα στρατόν τόσον άτρόμητον 
ενώπιον έμποδίών, τά όποια θά συνέ- 
τριβαν τό ηθικόν τών περισσοτέρων 
άνθρωπο>ν εις οίοδήποτε μέρος τσϋ 
κόσμου.

"Οταν όμιλώ περί μαχητικότητος 
άναφέρομαι εις πράγματα τά όποια 
είδα. Πρό ημερών εύρέθην είς μίαν 
έλληνικήν πυροβολαρχίαν παρά τό 
Τεπελένι. Ή μονομαχία τού πυροβο
λικοί» έσυνεχίζετο σφοδρά έπί ημέρας 
καί κάθε όλίγα λεπτά αί οβίδες τών 
’Ιταλών έσφύριζαν έπάνω άπό τόν 
λόφον πού εύρίσκετο μπροστά μας. 
Κατά τό πλεϊστον έπιπταν μακράν, 
άλλά κάποτε έξερρηγνύοντο έπί ση
μείου όπου μερικοί, άνευ υπηρεσίας 
στρατιώται τού μεταγωγικού είχαν 
έκλέξει διά την άνάπαυρίν των. Είδα 
λοιπόν κάτω άπό ένα δένδρον ήμί- 
σειαν δωδεκάδα στρατιωτών νά τρα
γουδούν ύψηλοφώνως, ενώ αί όβίδες 
έπιπταν κάποτε πολύ κοντά των, τό 
λαϊκόν πολεμικόν τραγούδι «Κορόϊόο 
Μουσολίνι», χωρίς νά ένδιαφέρωνται 
διά τάς εκρήξεις τών όβίδων πού 
έδονούσαν όλόκληρον την κοιλάδα.

"Ακόυσα Έλληνας στρατιώτας νά 
τραγουδούν εύθυμοι κατόπιν όλονυ- 
κτίου πορείας έν μέσω φοβερού ψύ- 
χους έν γνώσει των ότι μετά τρεις 
ώρας θά έρρίπτοντο είς τήν μάχην μέ 
ένα ξεροκόμματο ψωμιού ως πρόγευ
μα. Ήταν άνθρωποι, τών όποιων τά 
φορέματα δέν ήταν κατάλληλα δι’ 
αύτόν τόν καιρόν, άνθρωποι πού 
κτυπούσαν όλην τήν νύκτα τά πόδια 
των έπί χιόνος 90 έκατοστών, έπί τών 
κορυφογραμμών διά νά μή ξεπαγιά
σουν. "Ανθρωποι πού έπολεμούσαν 
ήδη έπί δύο ή τρεις ήμέρας χωρίς νά 
κοιμηθούν. Τούς μετέφεραν τώρα είς 
τά νοσοκομεία πρός περίθαλψιν, άλ
λά δέν ήθελαν νά φύγουν. Συχνότατα 
παρα καλούν τούς άξιωματικούς 
των νά τούς άφήσουν νά λάβουν μέ
ρος είς τήν έπίθεσιν.

Ό  φασισμός έχει κατασκευάσει 
θαυμασίας μηχανάς, τέλεια πυροβό
λα, θαυμασίως άκριβή πολυβόλα καί 
χιλιάδες άεροδυναμικά καί άποτελε- 
σματικά άεροπλάνα. Ό  φασισμός 
όμως δέν κατεσκεύασε πολεμικές 
καρδιές. Οί Έλληνες δέν είχαν κάν 
νά κατασκευάσουν τέτοιες καρδιές. 
Είχαν γεννηθή μέ αυτές. Είναι εύκο-

λον νά λέγωνται λέξεις περί έλευθε- 
ρίας. Οί Έλληνες είναι άπό τούς 
σπανίους αυτούς .λαούς, πού γνωρί
ζουν πώς νά άποθάνουν διά τήν 
έλευθρίαν μέ ένα τραγούδι είς τά χεί
λη των.

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τών 
εβδομάδων αυτών είς τήν Ελλάδα 
καί είς τήν ’Αλβανίαν ουδέποτε είδα 
Έλληνα στρατιώτην μέ κατηφές πρό- 
σωπον, δέν είδα κανένα νά παραπο- 
νήται, είδα όλους νά κάνουν τό καθή
κον τους μέ καλήν θέλησιν. Ούτε καί 
ήκουσα ποτέ πολίτην νά παραπονή- 
ται διά τά δεινά καί τάς θυσίας, τάς 
όποιας έπιβάλλει ό πόλεμος αυτός 
ενός λαού 9 έκατομμυρίων.

’Αλλά ή έξαιρετική αυτή μαχητικό- 
της τών Ελλήνων δέν θά άπώθει τάς 
συντριπτικώς άνωτέρας είς άριθμόν, 
είς οπλισμόν καί είς άεροπορίαν δυ
νάμεις τής ’Ιταλίας, έάν οί "Ελληνες 
στρατιώται δέν είχαν τόσον καταπλη
κτικήν ρώμην καί τόσον ισχυρούς ώς 
σίδηρον μϋς, όσον καί τό άόάμαστον 
θάρρος των. Οί μικροί αυτοί όροφά- 
γοι είναι σκληροί. Είναι οί υιοί μιάς 
γής, ή όποια μού φαίνεται πώς είναι
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" Αέρα... Αέρα!...- Πίνακας τού Αλέκου Αλεξανδράκη

κατά 95% βράχοι καί πέτρες. Μόνον 
μιά σκληρή ράτσα θά μπορούσε νά 
έχη έπιζήσει εις τάς βραχώδεις αύτάς 
κοιλάδας επί χιλιετηρίδας. Ή βραχώ
δης χώρα γρανιτώνει τά σώματα καί 
τάς ψυχάς τών άνδρών καί τών γυ
ναικών. Λέγεται ότι ό Έλλην στρατι
ώτης μπορεί νά ζή καί νά πολεμά μέ 
όλιγωτέραν τροφήν άπό κάθε άλλον 
στρατιώτην τής Ευρώπης. Αμφιβάλ
λω, έάν πρόκειται περί υπερβολής. Δώ
σατε εις ένα "Ελληνα ένα κομμάτι 
ψωμί, ή ένα ξηρό σύκο καί αύτό θά 
τού άρκέση ώς συσσίτιον, χωρίς δια
μαρτυρίαν. Φαίνεται πώς οί "Ελληνες 
έχουν πειθαρχήσει τόν έαυτόν των νά 
ύπομένη τήν έλλειψι τροφής επί ώρας 
ολοκλήρους, έάν παραστή ανάγκη. 
Αυτός είναι ένας άπό τούς κυρίους 
λόγους όιατί προελαύνουν επί αλβα
νικών όρέων ύψους τριών, τεσσάρων 
καί πέντε χιλιάδων ποδών.

Χωρίς νά έχω τήν έλαχίστην πρό- 
θεσιν νά μειώσω τό μέγεθος τών κα
τορθωμάτων τού έλληνικού στρατού, 
θά μπορούσα νά πώ ότι τό ηθικόν 
τού Ιταλού στρατιώτου είναι τό χει
ρότερον πού έχω συναντήσει ποτέ. 
Έχομεν ίδή έκατοντιχδες αιχμαλώ

τους άπό όλα τά μέρη τής ’Ιταλίας 
καί ήκσύσαμεν τάς μαρτυρίας πολ
λών Ελλήνων στρατηγών, οί όποιοι 
διηύθυναν επιχειρήσεις εναντίον των. 
Οί Έλληνες δέν έχουν καμμίαν έκτΐ- 
μησιν διά τάς πολεμικός άρετάς τών 
Ιταλών, διότι οί ’Ιταλοί δέν πολε

μούν σχεδόν ποτέ σκληρά όταν οί 
όροι είναι ίσοι, ή όταν πρόκειται νά 
πληρώσουν άρκετά άκριβά άμυνό- 
μενοι επί άκαλύπτων θέσεων. Όταν 
εύρίσκωνται εις ώχυρωμένας θέσεις ή 
φυσικώς όχυράς επί γιγαντιαίων 
βράχων καί χιόνων, οί ’Ιταλοί άνθί- 
στανται, κάποτε δέ καί μετά πείσμα
τος. Έξ άλλου όμως έξετοπίσθησαν 
άπό πολλά όρη, τά όποια στρατιώται 
μέ όπλα καί μέ καρδιά δέν άφιναν 
ποτέ εις τάς χείρας τού εχθρού.

Ό λα αυτά καταλήγουν εις τό ότι 
οί ’Ιταλοί δέν πιστεύουν εις τόν άγώ- 
να των, δέν ένδιαφέρονται δι’ ένα 
κατακτητικόν πόλεμον εναντίον τής 
Ελλάδος. Μερικοί ύπστηρίζουν ότι 
βασικώς οί ’Ιταλοί δέν είναι φτιαγμέ
νοι γιά στρατιώται. Αύτό ένισχύεται 
άπό τό Καπορέττο. τήν Γκουαδαλα- 
χάραν, τήν Κορυτσάν καί τό Άργυ-

ρόκαστρον. Αλλά εις τον έλληνοίτα- 
λικόν πόλεμον κάτι άλλο ακόμη 
γίνεται εμφανές. Τό βλέπετε εις 
τά μάτια κάθε Ιταλού αιχμαλώ
του. Είναι ή βουβή όμολογία ότι οί 
σκλάβοι αυτοί τού Μουοολίνι δέν εί
ναι δυνατόν μέσα εις τάς καρδίας 
των νά σέβωνται αυτά πού τούς διέ
ταξε νά κάνουν ό Μουοολίνι.

Αύτή είναι ή τρομακτική διαφορά 
μεταξύ τών στρατιωτών τής Ελλάδος 
καί τών στρατιωτών τού φασισμού. 
Εις τόν πόλεμον αυτόν οί Έλληνες 
είναι ένας εμπνευσμένος λαός. Κατέ- 
πληξε τόν κόσμον μέ τάς συντριπτι
κός νίκας ταυ εναντίον τών εισβο
λέων, διότι καί ό πλέον ταπεινός καί 
ό πλέον άσήμαντος εις έμφάνισιν 
Έλλην στρατιώτης γνωρίζει ότι 
πράττει κάτι διά τό όποιον όλόκλη- 
ρος ή Ελλάς δύναται νι'ι είναι υπε
ρήφανος. Έάν χρειάζεται νά ύπο- 
μνησθή εις τόν κόσμον ότι εις πείσμα 
τών δικτατόρων καί τής τρομοκρα
τίας, τό δίκαιον μπορεί ακόμη νά δη- 
μιουργήοη τήν ίσχύν, οί Έλληνες 
έδωσαν τό παράδειγμα εις έκατομμύ- 
ρια άνθρώπων, οί οποίοι ήδη ζούν 
εις τήν σκλαβιάν».
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ

Ε ΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΟ' roO ήμειέρου ΙΙοινι- 
κοϋ Κωδικός περιλαμβάνονται τά εγκλήματα 
κατά τών ήθάιν, ώς ιοιούτων νοουμένων κυρίως τών 

γενετηοίω ν ήθάιν, πρώτον δέ περιγράφεται τάέγκλημα του 
βιαομού (άρθρον 336 Π. Κ .). Τά εγκλήματα τούτα έχουν 
τό κοινόν γνώρισμα, ότι προσβάλλουν τό έννομον αγα
θόν τής γενετησίου ελευθερίας, τό βασικόν βιοτικόν 
αγαθόν τής γενετησίου ορμής, ώς καί τήν γενετήσιον έν 
γ ένε ι ήθικήν. ’Απηνής δέ ό ήμέτερος Νομοθέτης έναντι 
τού οίουδήποτε έγκληματήσαντος κατά τής ήθικής τάξεως 
έπα πειλ ε ϊ ώς ποινικόν έπακόλουθον εις τινα έξ αυτών 
διαζευκτικώς μετά τής ποινής τής καθείρξεως τήν ισό
βιον τοιαύτην (άρθρα 336, 337, 338, 339, έν συνδυασμό) 
340 Π. Κ ).

Γνωρίζομεν, ότι ύπάρχει πλουσία βιβλιογραφία έπί 
τού αντικειμένου τούτου, καθ ότι αντί κείμενον ζωτικόν 
καί τά μάλα ένδιαφέρον τήν κοινωνικήν ολότητα, θά 
άποτολμήαωμεν όμως καί ημείς άπό τής θέσεως τούτης νά 
έξετάοωμεν έν βραχυτάτοις τό έγκλημα τού βιαομού, 
τουλάχιστον DE LEGE LATA, δηλονότι άπό άπέτψεως 
θετού δικαίου, χωρίς νά θέλωμεν νά κομίοωμεν γλαύκα 
εις ’Αθήνας, όμιλούντες περί ένός αντικειμένου ώπλι- 
σμένου μέ πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν, έξετασθέντος 
DE LEGE LATA καί DE LEGE FERRENDA ύπό δια
πρεπών ήμεδαπών καί αλλοδαπών Ποινικολόγων καί 
ύπό ’ Ηθικολόγων καί Κοινωνιολόγων.

Ό  διά σωματικής βίας ή δ ι’ απειλής σπουδαίου καί 
αμέσου κινδύνου, λέγε ι ό "Ελλην Ποινικός Νομοθέτης, 
έξα να γ κάζων θήλυ εις έξώγάμον συνουσίαν τιμωρείται 
διά καθείρξεως, ήτοι άπό 5 έως 20 έτη (άρθρον 336 Π. Κ., 
52 παρ. 2, 3 Π. Κ.). Είς τήν Ποινικήν τούτην διάταξιν 
ευκόλω ς διαγιγνώσκομεν τόν αξιολογικόν δεοντολογι
κόν κανόνα, ώς καί τόν κυρωτικόν δεοντολογικόν τοτ- 
ούτον. Έ ν  τώ αξιολογικά) δεοντολογικά) κανόνι περέχε- 
ται τό ένδικον αγαθόν (RECHTGUT) τής προσωπικής 
έλευθερ ίας καί δή τής γενετησίου έλευθερίας τού θή- 
λεος, έν  δέ τώ κυρωτικά) δεοντολογικά) κανόνι, τό έγ
κλημα τής προσβολής (τής ASSAULT, κατά τό Ά γγλοοα- 
ξω νικόν δίκαιον) τού άκ; άνω άναφερθέντος βασικού βιο
τικού αγαθού, όμού μετά τής SANCTIO, δηλονότι τής 
ποινικής κυ ράϊσε ως.

Ή  κοινωνική παραφωνία ήτις λαμβάνει χώραν εις ιόν 
κόσμον τού δέοντος, δηλαδή τό έγκλημα τού βιασμού, 
προσβάλλει έννομόν τι αγαθόν, τήν γενετήσιον έλευ- 
θερίαν, δημιουργεϊται δηλονιίτι μία άντίθεσις, δ ι’ ό καί 
έρχετα ι τό ποινικόν έπακόλουθον, νά άρη τήν άντίθεσιν 
τούτην (σύνθεοις τής άντιθέσεως) καί νά ίκανοποιήση τό 
κοινόν περί δικαίου αίσθημα, διά τής υλικής καί ήθικής 
δεινοπαθήοεως τού έγκληματήσαντος.

Έ ξετάζοντες ιήν υποκειμενικήν ύπόστασιν τού έγκλή- 
ματος τούτου διαγιγνιΰσκομεν, ότι άπαιτεϊται δόλος, ό- 
ατις περιλαμβάνει τήν γνάχιιν καί τήν θέλησιν τών στοι
χείω ν τής πράξεως. Δηλαδή τήν γνάχιιν καί τήν θέληοιν 
όσκήσεως σωματικής βίας ή άπειλής σπουδαίου καί αμέ
σου κινδύνου καί τήν θέλησιν όπως έξαναγκαοθή ιοιου- 
τοτρόπως τό θήλυ είς έξώγάμον συνουσίαν. ’Ενδεχό
μενος δόλος (DOLUS EVENTUAL.IS) αρκεί έν πρικει- 
μένω

Ύπό Δ. ΚΑΛΟΥΤΑ Δικηγόρου
Υ ποκείμενον τής πράξεως είναι μόνο ό άνήρ. Ή  γυνή 

δυνατόν νά γίνη υπαίτιος βιαομού μόνον κατά συναυ
τουργίαν μετά τού άνδρός.

’Απαιτείται προσέτι ά σ κ η σ ι ς  σ ω μ α τ ι κ ή ς  
β ί α ς  ή α π ε ι λ ή ς  σ π ο υ δ α ί ο υ  κ α ί  α μ έ 
σ ο υ  κινδύνου, ώστε νά έ ξ α ν α γ κ α ο θ ή  τό θήλυ 
είς τήν έ ξ ώ γ ά μ ο ν  συνουσίαν. Ή  σωματική βία 
δέον όπως άσκήται έπ ί τού προσώπου τού βιαζομένου, νά 
είνα ι δέ αύτη σοβαρά καί άληθής Ή  βία, ήτις δέν έξα- 
ναγκάζει αλλά κατακτή ή γοητεύει, ήτις κατανική μίαν 
άντίστασιν, ήτις προβάλλεται μόνον ϊνα σωθούν τά 
προσχήματα δέν είναι ή βία ή καθιστώοα τήν πράξιν 
αξιόποινον βιασμόν. Οϋτω CASSAR 31 Ιανουάριου 1944. 
Είς τάς περιπαιχτείς ταύτας ό δράστης δέν εισέρχεται διά 
βίας αλλά περιορίζεται νά άιθήοη ήμιάνοικτον άν όχι 
ανοικτήν θιήχιν. Οϋτω ΜΑΝΖΙΝΙ: OP. CIT τόμος 2<κ; 
(1963) οελ. 273. Ή  σωματική ουνεπάις βία ουνίοταται είς 
τήν χρήοιν δυνάμεως, ή ν ό  υπέρτερος σωματικάχ; άνήρ 
έιιιβάλλει έπί ιής γυναικός, ϊνα θραύση ιήν άντίοταοίν 
της (Ποινικόν Δ ίκαιον Ή λ ία  Γ. Γάιρου, τεύχος Ε ', οελίς 
13). Διαζευτικάχ; μετά τής βίας αναφέρει ό Νομοθέ'ΐης 
καί τήν απειλήν σπουδαίου καί άμέοου κινδύνου ένεκεν 
τού οποίου έξηναγκάσθη τό θήλυ είς  έξώγάμον συνου
σίαν, ϊνα στοιχειοθετηθή τό έγκλημα τού βιασμού. Ό  
απειλούμενος κίνδυνος δέον νά είναι ικανός νά έξα- 
ναγκάση πάνια μέσον κοινωνικόν καί έμφρονα άνθρω
πον, όπως άνεχθή τήν ιηχίξιν, ό δέ κίνδυνιχ; ό έκ τής 
άπειλής προερχόμενος νέι είναι άμεσος καί οπιχιδαίος καί 
νά περιέρχεται ιό θύμα είς φόβον, σύγχυοιν ή άπ<>- 
γνω οιν (Γαρδίκας OP. CIT ΙΙοιν. Χ(Χ)νικά ιόμος 1952, 
σελ. 50). Ό  έξαναγκαομός δυνατόν νά λάβη χωράν ούχί 
μέινον δι άσκήσεως σωματικής βίας κατά τού θήλειχ; 
ή δι απειλής σπουδαίου καί άμέοου κινδύνου άλλά καί 
διά τής περιελεύοεως τούτου είς κατάοτασιν αναισθησίας 
ή ανικανότητος πρός άντίστασιν διό ιής χρήαεως ύπνω- 
τικών μέσων ή ναρκωτικών ή άλλων αναλογών (άρθρον 
13 έδ. δ ' 11. Κ_).

’Απαραίτητος προϋπόθεσις τού έγκλήματος ιού βια
σμού ή έ ξ ώ γ ά μ ο  ς συνουσία. Δέν νοείται βιασμός 
μεταξύ συζύγων, διότι έλ λ ε ίπ ε ι τό στοιχεϊον τού έξω- 
γάμου έν ιή ουνουαίρ ταύτη. Συμψάινως δέ τά κοινάχ; 
παραδεδεγμένα έν  τη έπιστήμη καί έν  τή νομολογία, ή 
συνουσία ουντελεϊται όταν όλόκλιμχιν ή μέρος ιού γεν- 
νη ιικού μορίου ιού άνδρός εισέρχεται είς κ'ιν κόλπον 
τής γυναικός χωρίς καί νά άπαιτεϊται EMISSIO SEMINIS 
(Ποινικόν Δίκαιον, Ή λ ία  Γόψου, τεύχος Ε ', οελίς 12). 
Αντίθετον άποφιν διετύπωοεν ό Γαρδίκας, όοτις καί 

απαιτεί διά τ<) τετελεομένον τής πράξεως περάτοκπν τής 
συνουσίας, οπότε καί μόνον υπάρχει καί ιέ) σοβαρόν 
ένδεχιίμενον τής κυήσειος τής παθούσης (Γαρδίκα, ΟΡ. 
CIT Ποιν. Χρονικά, τόμ. 1952, οελίς 50).

Χατά ιήν ήμετέραν άποφιν ιό έγκλημα ιού βιασμού 
είνα ι αυντετελεομένον άμα λάβη χώραν ή συνένοχος τού 
γεννητικού μορίου ιού άνδρός μετά τού κόλπου ιής γυ- 
ναικός, άδιαφόρως αν συνετελέσθη ένιελάχ; ή ίκανοιιοί- 
ησις τής ορμής, καθ ότι προστατειχίμενον έννομον άγα- 
θόν είναι ή γενετήσιος ελευθερία  τού ατόμου, ήτις καί 
καταπατειται διό τής άχ; άνω πρόξεοχ; τού έγκλημα τή-



οοντος ανδρός, άδιαφόρως εάν ούτος έποιήοατο έκοπερ- 
μάτωοιν τού πέους του εντός του κόλπου τής γυναικός, 
καί ύφίστπται ώς έκ τούτου ενδεχόμενον κυήαεως ταύ- 
Γήέ. Π έόν εύρεν αυτήν παρθένον ή ού.

ί ΐ ς  όνεψ έ|χιμεν έν τοίς προγενεστέροις, ό ποινικός 
νομοθέτης είναι λίαν αύοτηρός καί έπαπειλεϊ εις τόν 
δρόατην τού βιασμού ποινήν πρόσκαιρου καθείρζεως (αρ- 
θρον 3.36 Π. Κ. έν ουνδυαομφ 52 παρ. 2, 3 Π. Κ.), ήτοι 
από 5 — 20 έτη. Τό έν λόγω λοιπόν έγκλημα κατα
τάσσεται εις τήν χορείαν τών κακουργημάτων. Έ όν  
όμως, συμφώνως τώ άρθρω 340 ΓΙ. Κ., ή πράζις τού δρά
στου εσχεν ως έπακόλουθον ιόν θάνατον τού παθόντος 
ιότε έπιβάλλεται διαζευκτικώς ή κάθεΐ(Κ,ις τουλάχιστον 
δέκα (10) ετών, ήτοι άπό 10 έως 20 έτη (άρθρον 52 παρ. 3 
II. Κ.), ή ισόβιος τοιαύτη. Ώ ς  έκ τής διατάξεως τούτης τό 
έγκλημα τού βιασμού χαρακτηρίζεται ώς έγκλημα έκ ιού

αποτελέσματος (αρθρον 29 Π. Κ.) καί ή βαρυτέρα ποινή 
επ ιβάλλετα ι μόνον έάν τό έπελθόν αποτέλεσμα δύναται 
νά αποδοθή εις αμέλειαν τού πράζανιο<; καί ούχί εις τήν 
τύχην.

Η ποινική δίωζις τού εγκλήματος τούτου έν αρχή 
εναπόκειται εις τήν βούλησιν τού παθόντος θήλεος καί 
χωρεϊ μόνον κατόπιν έγκλήσεως, ϊνα μή διαουρθή ή ύπό- 
ληψ ις τού προσώπου (άρθρον 344 έδ  α ' Π. Κ.). Έ ό ν  όμως 
ή τελεσθεΐσα πράξις έδημιούργηοεν σκάνδαλον ή διήγει- 
p tv  τήν κοινήν περιέργειαν, τότε χωρεϊ αύτεπαγγελτος 
δίω ζις τού ύπαιτείου (NODILE OFF1CIUM). Είναι ι’μφκι- 
νής ή πρόθεσις τού νομοθέτου, όπως πατάξη τόν ύπαίτιον 
τής εγκληματικής τούτης πράξεως, ϊνα προοτατευθή όσον 
οίόν τ έστί ή γενετήσιος ελευθερία  τού ατόμου καί νά 
παραδειγματική  τό ευρύτερον κοινόν πρός αποφυγήν 
τυχόν έπαναλήψεως τής π ρόζε ως.

Πώς αμφισβητείται 
ή Ιστορία

D R ΓΚΑΡΟΝΤν 
ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ 

ΤΟΥ
MAPAHDNOI

Α ΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ έφημερίς 
τών ’Αθηνών έφιλοξένησε δη
λώσεις τού γνωστού Γάλλου 
μαρξιστού διανοουμένου, Ροζέ Γκαρωντύ, 

ό όποιος, μέ πρωτοφανή θρασύτητα, έχα- 
ρακτήρισε τήν μάχην τού Μαραθώνος 
«μύθον τών ιμπεριαλιστών», είπεν ότι «ό 
αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός δέν ήταν 
ένα θαύμα» κ.λπ. κ.λπ. Τάς δηλώσεις δέ 
αύτάς ό άνθέλλην Γκαρωντύ δέν έκαμεν έν 
Παρισίοις ή άλλαχού έν τή ξένη, άλλ- έν 
Έλλάδι, ένθα προσεκλήθη ύπό τής «’Ορ
θοδόξου» Ακαδημίας Χανιών εις τό συμ- 
πόσιον «Σοσιαλισμός καί Πολιτισμός».
Έπισημαίνουσα τήν πρίκλησιν, πρωινή 
Αθηναϊκή έφημερίς σημειώνει ότι «άφού 

βρήκε (ελληνική) έφημερίδα, καλά έκανε ό 
Γάλλος ψευδοφιλόσοφος». Άλλ’ ή πρό- 
κλησις δέν εύρίσκεται μόνον έδώ, τό μέγα 
σκάνδαλον συνίσταται εις τήν πρόκλησιν βλέπει; Άλλ’ ό ίδιος μάς ανοίγει τά μάτια 
τού Γάλλου διαίκτλέως. Διότι αί θέσεις ώ  τάς δηλώσεις του: 
του ήταν γνωσταί. άφού κατ’ έπανάληφαν Ό  μύθος τού Μαραθώνα έγινε, έσκεμ- 
ειχε δηλιίχιει ότι καταγίνεται μέ τόν «άφ- μένα, τό ωμβι «ο τής νίκης τού δυτικού 
ελληνισμόν» τής Ιστορίας -  ή ιδία άπο- πολιτισιισύ έν' ,τίον τών βαρβάρων. Νομί- 
γευματινή έφημερίς μάς είχεν ένημερώσει, ότι πρέπει ν ά  ά π ο μ υ θ ο π ο ι ή -  
παλαιότερον, επί τών άνθελληνικών του " θ ύ μ ε  τή μάχη τού Μαραθώνα», 
σκοπών -  διότι είχεν ήδη άνακοινώσει τά Η περίφημος «άπομυθοποίησις», λοι- 
συμπεράσματά του: Οί Έλληνες έλαβον Τον· Ή άπομυθοποίησις διά τήν άπομυ- 
τόν πολιτισμόν των έκ τών Φοινίκων!... θοποίησιν. Άνευ δισταγμού. άνευ περιο- 
Σκάνδαλσν, λοιπόν, ήτο ή πρόσκλησις είς ρισμού, άνευ ήθικής ή λογικής. Μέ οίον- 
τήν 'Ελλάδα τού κυρίου αυτού, τού ό- δήποτε μέσον προκειμένου νά έπιτευχθή ό 
ποιου τό θράσος δέν τόν ήμπόδισε νά μάς σκοπός. Εντάσσεται δηλαδή καί ό Γκα- 
τά είπή καί κατά πρόσωπσν: οωντύ εις τό γενικώτερον σχεδίαν, τό άπο-

«Ό  Περσικός πολιτισμός ήταν μεγάλος, υλέπον είς τόν μηδένισήν, τήν άποκοπήν 
Οταν ακόμα οί Έλληνες έπίστευαν στον Γ°ύ άνθρώπου άπό τήν ιστορίαν του, ώστε 
πολυθεϊσμό, ή Περσία τού 6ου μ.Χ. αιώνα ν<< δημιουργηθή τό κατιίλληλον έδαφος 
έπίστευε στό μονοθεϊσμό, στό Ζαρατού- διά τήν κατίσχυσιν γνωστών συστημάτων 
οτρα». καί ιδεών. Μέ τήν διαφοράν ότι άλλοι

Μένει, δηλαδή, νά μάς είπή ό κ. Γκα- προσπαθούν έντέχνως νά άποκρύψουν 
ρωντύ ότι ό πόλεμος τών Περοών ήτο... ιούς σκοπούς των, νά ένδύσουν τάς θέσεις 
αμυντικός καί ότι οί «ίμπεριαλισταί» Έλ- Γι»ν μέ τόν πέπλον τής άντικειμενικότητος 
ληνες τού έπετέθησαν! Βέβαια δέν τόν κ.λπ., ένώ ό κ. Γκαρωντύ όμιλών ώς άπό 
βολεύει ό χώρος τής μάχης, ώστε ό Περ- καθέδρας δέν διστάζει νά δηλώση κυνικώ- 
σικός έπεκτατισμός νά έμφανισθή ώς άμυ- ιατα:
να, οπότε έφευρίσκει τήν λύοιν τού... έκ- «Ό  'Ελληνικός πολιτισμό: δέν είναι με- 
πολιτισμού! Καί άναμφισβητήτως τό πολι-γαλείτερος άπό τήν Άναγγέννηοη. Στό 
τικον μίσος τού Γάλλου άνθέλληνος τόν θέμα τής πολιτιστικής έκρηξης, ή άρχαία 
ώδήγηαεν εις τοιούτου είδους έξωφρενι- Ελλάδα έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα· 
σμούς καί παρακρούσεις ημείς, όμως, πώς προηγήθησαν, όμως, άλλοι μεγάλοι πολιτι- 
καλούμε, πώς φιλοξενούμε, πώς δημοσιεύ- σμοί».
ομε τίς «άπόφιεις» ενός τοιούτου άνθέλλη- Εν άλλοις λάγοις, μάς άπέδωσαν οί 
νος; Μήπως μάς διαφεύγει ποιαν μέθοδον ίμπεριαλισταί» ιστορικοί έπιτεύγματα, 
χρησιμοποιεί καί είς ποιους στόχους άπο- τα όποια παρελάβομεν έξ άλλων Μεσογει

ακών λαών! Ό ,τι μέχρι τούδε έγίνετο άπό 
εντοπίους κονδυλοφόρους, διά τό Βυζάν
τιον («μωσαϊκόν λαών») διά τό Βυζάν- 
τίνον ΓΙαλαιολόγον («είχεν έλθει είς συν
εννοήσεις μετά τού Πορθητού διά νά τού 
παραδωση τήν Πόλιν!»), διά τό Είκοσιένα 
(«ήτο κοινωνική έπανάστασις»), διά τήν 
Εκκλησίαν καί τούς μάρτυράς της («έτά- 

χθη εναντίον τής Έπαναοτάσεως καί ήτο 
μέ τό μέρος τής 'Υψηλής Πύλης»), κ.λπ., ό 
κ. Γκαρωντύ τό έτόλμησε διά τήν άρχαίαν 
Ελλάδα. Οί άνθρωποι αυτοί δέν ορρω

δούν πρό οϋδενός. Χρησιμοποιούν, ώς έ- 
σημειώθη, τήν άπομυθοποίησιν διά τήν 
άπομυθοποίηαιν. Τήν έκαμαν σκοπόν ζω
ής, μέθοδον έργασίας, τρόπον σκέψεως. 
Δέν μάς διαφεύγει ότι έδημιούργησαν 
σχολήν, ότι ενίοτε έχρησιμοποίησαν καί 
τήν έπιστημονικήν μέθοδον διά νά παρα
πλανήσουν, άλλτί τό φιεύδος ουδέποτε 
συγκαλύπτεται, τουναντίον κονιορτοποι
είται άπό την ψυχρόν λογικήν τής Ε π ι
στήμης. Ο,τι καί νά κάνουν οί άμφισβη- 
τούντες θά μείνη ή άντίστασις τών Έλλή- 
νων είς τον Μαραθώνα, κατά τήν Άλωσιν 
καί τήν Τουρκοκρατίαν νά τούς διαψεύδη. 
Καί δέν θα πείθουν παρά τούς όμοϊδεάτας 
των, οί όποιοι θά ευρίσκουν ίκανοποίησιν 
εί: τήν ΰπ’ αυτών κακοποίησιν τής Ίστο- 
ραις. Αναμφιβόλως, οί απανταχού ξένοι 
Ελληνισταί. κλασσικοί φιλόλογοι καί με- 

λετηταί τού άρχαίου Ελληνικού πολιτι
σμού θά γελούν, άναγιγνώσκοντες τά γρα
πτά καί τά: δηλώσεις τού κ. Γκαρωντύ...

Τό θέμα, έν τούτοις, τό όποιον ύφίστα- 
ται. αφορά είς τήν προσκαλέσασαν αυτόν 
« Ορθόδοξον» ’Ακαδημίαν τής Κρήτης, 
τήν οποίαν καί έρωτώμεν: Έγνώριζε τάς 
θέσεις τού κ. Γ καρωντύ προτού τόν προσ- 
καλέση; Καί άν ναί, συμφωνεί μέ αύτάς; 
Άναμένομεν τάς άπαντήσεις της, διά νά 
έκκαθαρισθή και ή όλη περί τήν « Ορ
θόδοξον» Ακαδημίαν της Κρήτης ύπόθε- 
σις καί νά ίδωμεν τί είδους ορθόδοξος 
άκαδημία είναι. Ή  ύπόθεσις είναι λίαν 
σοβαρά καί τό σκάνδαλον μέγα. Άναμέ
νομεν δέ καί τό ένδιαφιέρον τής έποπτευ- 
ούσης τί) έν λόγω ίδρυμα εκκλησιαστικής 
Αρχής. Καί τό άναμένομεν εϋλόγως, διότι 

δΓ ημάς τούς Έλληνας Θρησκεία καί ΓΙα- 
τρίς. Ορθοδοξία καί Ελλάς ταυτίζονται.

Ι.Μ. X ΑΤΖ Η ΦΩΤΗΣ 
Άπό τήν «Εστία», 25.10.77



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ

S ΑΝ0Ρ0Π0Ε ΑΠΟ THE EMOANIIEQI ΙΠ Ϊ ΕΠΙ THE [HE
ΝΟΣΤΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΕΑΕΥΒΕΡΙΑΣ

Τοϋ Διδασκάλου κ. I. Δ. Παπαναγιώτου

Ή αγάπη τοϋ Έλληνος πρός τήν ελευθερίαν είναι μοναδική 
εις τό είδος της καί παροιμιώδης είς τήν ιστορίαν, ώστε ό ποιητής 
νά θέλη νά πιστεύη, ότι « Ελευθερία καί Έλλην ζυμώθηκαν μαζύ».

Η ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΙΑ , ή έκ φύσεως αυ
τή ίδιοκτηοία τού άνθρώπου, 
διά τήν οποίαν τόοα έγράφησαν 

ΰπό τής άνθ|κοπίνης διανοίας καί ακόμη 
πι·ρκκ>ότερα διεπράχθηοαν ύπά τής ανθρώ
πινης θελήοεως, είναι κατά κοινήν όμολο- 
γίαν τό μεγαλύτερον είς τόν κόομον αυτόν 
αγαθόν τού άνθρώπου καί μάλιστα πολυτι
μότερου άκόμη καί αυτής τής ζωής, διότι 
«είναι χωρίς καμμία αξία η ζωή, πού δέν 
μπορεί κανείς ελεύθερα νά τήν χαρή ..πα
ρατηρεί ό Νουμάς Ντρόζ.

Τ ή ν  άξιοποιόν αυτήν δύναμίν της ό άν- 
0|κι>πος πολύ ένωρίς τήν ένοιωσε καί άν- 
τελήφθη τήν θείαν της καταγωγήν, τήν 
έδέχθη ώς θειον δώρον, ιήν ένηγκαλίοθη 
καί μαζί της έβάδιοε τήν εξελικ τική ν ιστο
ρικήν του πορείαν.

"Αν ό πρωτόγονός μας αισθάνεται πίστιν 
καί άφοσίωσιν είς τόν Γενάρχην του, τού
το συμβαίνει ακριβώς, διότι μόνον παρά τό 
πλευράν του νοιώθει τήν υποτυπώδη έστω, 
τής εποχής του ελευθερίαν καί άντιλαμ- 
βάνενται, ότι ή τρώγλη του είναι οπωσ
δήποτε άπηλλαγμνένη άπό τήν μανίαν τού 
ουναθρώπου του καί άπό τούς λοιπούς κιν
δύνους.

’Αργότερα δτε ό άνθρωπος, συνεδέθη 
ψ υχίκώ ς μέ ένα τμήμα γής, τό τμήμα όπου 
είδε διά πρώτην φοράν τόφώ ς τής ήμερος, 
ήκουοε τήν αρμονίαν τών ήχων καί έσκίρ- 
τηοε άπό χαράν διά τό μεγαλείου τής δη
μιουργίας τοϋ θ εο ύ , ουνέπηξε κοινωνίας 
καί διεμόρφωοε, κατόπιν αιματηρών άγώ- 
νων κράτη καί ώριοεν είς αύτά ήγέτας διά 
τήν έξααφάλιοιν τής εδαφικής του άκε- 
ραιότητος καί άνεξαρτηοίας, ή ελευθερία

Κάτω Ο ρω μαντικόςποιητής τού Δρίοκου. ό 
Λ ορέτζος Μαβίλης Τραγούδησε κατά τόν πιό 
φ λογερό κα ί επ ιγραμματικό τρόπο, τόν πόθο 
τής άνθρωπίνης ψυχής πρός τήν έλευθερ ία . 
που έξακο λουθε ί νά ζή κα ί πέραν τού τάφου

Είς τήν άπέναντι σελίδα: Από τούς άγώνες 
του λαού μας γιά τήν έλευθερ ία  Η ναυμαχία  
τής Έλλης.

έκτοτε συνυφάνθη στενως μέ τήν ψυχήν 
του καί άπετέλεοε δΓ αύτάν τό άντικτί- 
μητον οέβαομά του, τό κέντρον τής ζωής 
του, τό ακρογιάλι τής χαράς του, ιό  λιμάνι 
τής εύτυχίας του τήν ποθητήν του Εδέμ 
καί τήν λατρευτήν του Ιθάκην καί υπήρξε 
ό νους καί ή καρδία ιώ ν μεγάλων ονείρων 
του, ή σκάλα τού Ιακώβ διά ιό  άνέβασμό 
του άπό τά γήινα καί χαμηλά ιηχτς τά 
ουράνια καί ύψηλά.

’Αληθώς, μύρον άνοιξιάτικον ή ιινοή 
της, καί νάρκισσος ή δύναμίς της, μαγεύει 
κτ'ιθε άνθρωπίνην ΰπαρξιν, πρός τά παλά
τια της

Πλούσιοι καί πένητες, βασιλείς καί άρ
χοντες, στοχασταί καί άγράμματοι, νέοι 
καί γέροι, όλοι τήν νοσταλγούν όλοι τήν 
ποθούν. Δ ιοτί ά|χιγε; Διότι μέσα είς τά 
θεϊκά της παλάτια αισθάνονται, οί πάντες, 
ώς ε ίς  άνοιξιάτικον ανθοφορίαν, τούς εαυ
τούς των, τό δ έ  πνεύμα των καί τήν αυνεί- 
δηαίν των άδέομευτον καί άκαταπίεστον.

Διότι δύνανται νά οκέπτωνται, νά κι
νούνται ή νά ϊστανται ουμφώνως, πρός τήν 
έκ λογ ή ν τού πνεύματός των, προϋποθέσεις 
διά τήν έδραίωσιν τής ήθικής καί τοϋ δι
καίου, διά τήν αρμονικήν ουμβίωυιν τών 
μελώ ν μιας κοινωνίας καί τών Εθνών 
Μ ελώ ν τής άνθρωπότητος, διά τήν έκπλή- 
(κ,κπν ύπό τού άνθρώπου τού υψηλού του 
προορισμού, «πού είναι ή δικαιοσύνη πάν
των υπέρ πάντων» τόοον άπαραίτητοι, ό
σον άναγκαία καθίσταται ή ποικιλία των 
χρωμάτων καί ή άνομοιομορφία τών άν- 
θέων ε ίς  τήν φύοιν διά τήν ούνθεοιν τοϋ 
φυσικού ωραίου τού τελείου καί άφθάστου.

Είναι δέ πολύ εύκολώτερον νά άφαιρέ-
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ση κανείς άπό ένα λειμώνα τάς ποικιλίας 
τών άνθέων χωρίς νά καταστρέψη ιό  ώ- 
ραϊον, παρά νά έκριζώαη ιόν διακαή π ό- 
θ ο ν j o O  άνθρωποι; πρός ιήν ’Ελευθε
ρίαν.

Ή  ιστορία τού παρελθόντος μαρτυρεί 
οτι, ό άνθρωπος χάριν τής Ελευθερίας 
του, έοκλήρυνε πολλάκις τήν καρδίαν του 
καί ύψωσε χεήχι έκδικήαεως κατά τού α
δελφ ού του καί έχάλκευοε ξίφη εναντίον 
τού συνανθρώπου ι υ, έθραυοε άλύσους 
δουλείας καί κατέλυσε τυραννίας, έδημι- 
οόργησε θερμοπύλας καί Βαστίλας, ιός 
σύμβολά Της αιώνια!

Ή  άσβεστος αυτή φλόγα τού άνθρώπου 
πρός τήν ’Ελευθερίαν καταφαίνεται πε
ρισσότερον, άπό τήν μελέτην τής ιστορίας 
τού Έ λ λ η ν ο ς  ό όποιος έπύργωοε μέχρι 
τών άσΐ(χυν τήν άγάπην του πρός τήν 
Ε λευθερ ία ν καί χάριν αυτής ταύτης τής 

ελευθερίας έπότιαε τόν δρόμον τής μακρι
νής εκπολιτιστικής του πορείας με άφθο- 
νον αίμα

Ή  αγάπη τού Έ λ λ η ν ο ς  πρός τήν Ελευ
θερίαν, είναι μοναδική είς τό είδος της καί 
παροιμιώδης είς τήν ιστορίαν, ώστε ό ποι
ητής νά θέλη νά πιστεύη, ότι «’ Ελευθερία 
καί Έ λ λ η ν  ζυμώθηκαν μαζί».

’Αλήθεια! αί δύο αύταί λέ ξεις  — ’Ε λευ 
θερία -  Έ λ λ η ν  — άποτελούν άναπόσπα- 
οτον ζεύγος καί ή μία προϋποθέτει τήν ά λ
λην, είναι δε ή Ελευθερία δΓ αυτόν, άπό 
τών πρώτων ιστορικών του, χρόνων, τό 
φώς τής ζωής του, τό κίνητρον τών προ
σπαθειών του, αφετηρία τής ευημερίας καί 
τής προόδου του. Είναι ή μυστική πηγή 
άνανήψεώς του καί ουνεχίοεως τών μεγά

λω ν πνευματικών του έργων καί ή αόρατος 
δύναμις τής μεγαλουργίας του, καί τής 
άναγεννήοεώς του.

Είναι ό έρως τής καρδίας του, ό όποιος 
φ λογίζε ι τά στήθη του καί τόν οδηγεί είς 
τάς άνευ προηγουμένου πράξεις ηρωισμού 
καί αυτοθυσίας, αί όποϊαι λάμπουν είς τό 
παγκόσμιον στερέωμα, ώς άστέρες πρώτου 
μεγέθους καί φωτίζουν τον δρόμον τών 
ιστορικών πεπρωμένων τού άνθρώπου, 
πράξεις παρόμοιας, τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  ’Εθνε
γερσίας τού 1821, ή όποια ώς ένα σάλπισμα 
ευψ υχίας καί έλπίδος άντηχεϊ είς τά ώτα 
τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  λαού καί άποτελεϊ τόν 
έλπιδοψόμον ά γγελλον  μιάς καλυτέρας 
διά τό "Εθνος μας αύριον.

Α λλ ά  καί ή σύγχρονος τραγική 
πραγματικόιης, δηλ. ή οπαραοαομένη σή
μερον, άπό τοός υπέρ ανεξαρτησίας καί 
αποτεινάξεως δεσποτειών, αιματηρούς α
γώνας, άνθρωπότης, είς τό αυτό καταλή
γει καί επιμαρτυρεί κατά τρόπον μάλιστα 
άδιάψευστον τήν άνωτέρω αλήθειαν, ότι ή 
στάσις τού άνθρώπου έναντι τής ’Ε λευ
θερίας παραμένει σταθερά, ό δέ πόθος του 
πρός αυτήν καθημερινώς αυξάνει, ουμβα- 
δίζω ν πρός τήν εξελικτικήν βαθμίδα τού 
πολιτισμού, πρός μεγάλην κατάπληξιν τών 
διαφόρων ιμπεριαλιστών κομμουνιστών 
καί φασιστών οί όποιοι έχουν οάν σκοπόν 
των νά έξαφανίαουν άπό προσώπου τ ής γής 
τούς λαούς καί τά Έ θνη , τά όποια σκέ
πτονται νά ζήαουν έλεύθερα.

Έ δώ  δικαιωματικά μάς παίρνει ιόν  λό
γον ό ποιητής Λ. Μ αβίλης διά νά μάς έκ- 
φμάση κατά τρόπον επιγραμματικόν τό 
φ λογερόν αυτόν πόθον τής ανθρώπινης

ψυχής πρός τήν Ελευθερίαν, πού δέν 
θ|κιύεται ούτε άπό τήν πέτραν τού θανά
του, άλλά  εξακολουθεί καί πέραν τού τά
φου.
Έ λεθεριά  γιά σένα ζώ 
γιά οέ μόνο παλεύω 
κι άν είς τόν κόσμο δέ σέ βρώ 
α λλού  θά οέ γυρεύω».

Ελεύθεροι λαοί, τού πλανήτου μας 
ισχυροί, πρός τί λοιπόν, τόσα μίση καί 
πάθη, τόσοι πόλεμοι καί αιματοχυσίας 
αφού ό άνθρωπος είναι αποφασισμένος νά 
διεκδικήση τήν ελευθερίαν ιου καί πέ|χιν 
τού τ ά φ ο υ ;

Ό  Α. Λ ίνκολ παραγγέλλει πατρίκιός, 
«Χαρίσατε στούς σκλάβους τήν ελευθερία 
γιά νά εξασφαλίσετε τήν ελευθερία ατούς 
ελευθέρους καί γι αυτό πού χαρίζετε καί 
γι' αυτό πού εξασφαλίζετε είστε αξιέπαι
νοι».

Είναι ανάγκη έπιτακτική, άνάγκη τών 
καιρών, ή Ελευθερία ιό  προοφιλέστεικιν 
άπόκτημα τού άνθρώπου, τό όποιον έξετι- 
μήθη άντί αίματος ανθρωπίνου πολλού καί 
ή οποία παρά τήν φυσικήν ιη ς καταγωγήν 
καί τούς φιλιχχκρικούς της ορισμούς απο
τελεί σήμε|χ;ν διά τόν άνθρωπον τό έπα- 
θλον ιώ ν σκληρών του δοκιμασιών, νά 
φθάοη, ώς λέγει ό Έ ρ. Χάϊνε «οτίς μάζες, 
νά ξαπλωθή σ’ όλες τίς κοινω νικές τάξεις, 
νά γ ίνη  Λαός;» διά νά δυνηθή ή ένιμομος 
άνθρωπότης, ή ταλαίπωρος πανανθ[χι;πίνη 
ψυχή, νά ϊδη νά παίρνει σάρκα καί οστά ό 
διακαής της πόθος καί νά πραγματοποιήται 
ή επιταγή τού θ ε ίο υ  Ναζωραίου «καί έπί 
γής Ειρήνη».

791



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

:η μ α τ α

Ε ΙΝΑΙ γεγονός, ότι ή κα- 
τάστασις, εις ήν εύρί- 
σκονται τά οικήματα, εις 

τά όποια στεγάζονται αί διάφο
ροι άστυνομικαί ύπηρεσίαι καί ή 
γενικωτέρα έμφάνισις αυτών, από 
πλευράς εύπρεπισμού των καί ευ
ταξίας, λίαν σημαντικώς επιδρούν 
έπί τής διαμορφώσεως τής κοινής 
γνώμης, εις ό,τι άφορά τήν συγ- 
κρότησιν καί τήν όργάνωσιν όλο- 
κλήρου τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος.

Τά αστυνομικά καταστήματα 
δέχονται καθημερινώς τήν έπί- 
σκεψιν ένός μεγάλου αριθμού πο
λιτών, πάσης κοινωνικής τάξεως,

έμφάνισιν τών, εις τήν διάθεσιν 
αυτής, τεθέντων κτιρίων, είτε 
ταύτα άνήκουν εις τό δημόσιον, 
ε’ίτε παρεχωρήθησαν εις αυτήν, 
συνεπείρ μισθώσεως.

Έ ν οίκημα σκοτεινόν, πτωχι
κόν, έτοιμόρροπον καί μή έπαρ- 
κώς άεριζόμενον, έχει, βεβαίως, 
τόν δυσμενή του άντίκτυπον έπί 
τής αστυνομικής υπηρεσίας καί 
τού ήθικού τών υπαλλήλων αύτής, 
πλήν αί δυσμενείς έντυπώσεις τών 
επισκεπτών αυτών αφορούν κυ
ρίως τήν πολιτείαν, ήτις τοιαύτην 
έκτίμησιν έκαμε περί τής ευπρε
πούς παραστάσεως τών υπηρε
σιών, αϊτινες τήν υπηρετούν.

οϊτινες, άναλόγως με τήν κατά- 
στασιν, τήν όποιαν θ’ άντιλη- 
φθούν, σχηματίζουν καί τάς σχε
τικός εντυπώσεις των.

Είναι άληθές, ότι ή ’Αστυνο
μία, ώς κρατική υπηρεσία, δεν 
έχει καί μεγάλην ευχέρειαν εις τήν 
επιλογήν τών οικημάτων, εις ά θά 
στεγασθούν αί ύπηρεσίαι της εις 
έκάστην πόλιν καί κατά συνέ
πειαν τήν ευθύνην εις ό,τι άφορά 
τήν κατάστασιν αυτών τήν φέρει, 
κατά κύριον λόγον, ή πολιτεία.

Τούτο όμως δέν σημαίνει, ούτε 
ότι ή ’Αστυνομία δέν πρέπει νά 
ένδιαφέρεται διά τήν έξεύρεσιν 
τών πλέον καταλλήλων οικημά
των διά τήν στέγασιν τών υπηρε
σιών της, ούτε ότι αύτη είναι 
άπηλλαγμένη τής ευθύνης, όσον 
αφορά τόν εύπρεπισμόν καί τήν

'Η μή τήρησις όμως τούτου, 
όσον τό δυνατόν, καθαρού, ή τυ
χόν παρατηρουμένη ακαταστασία 
εντός αυτού καί ή έλλειψις φρσν- 
τίδος διά τόν εύπρεπισμόν καί 
τήν καλλιτέραν γενικώς έμφάνισίν 
του, είναι θέματα, άτινα ύπάγσν- 
ται εις τήν ευθύνην τού προϊστα
μένου τής αστυνομικής ύπηρεσίας

Εις τήν άπέναντι σελίδα Τό νεότευκτον κτή- 
ριον τού ΙΓ ' Αστυνομικού Τμήματος Αθη
νών Τά τελευτα ία  χρόνια καταβάλλονται 
προσπάθειες, γιά τή στέγαση όλων τών Α
στυνομικώ ν Υπηρεσιών οέ ευπρεπή ο ική 
ματα. πράγμα τό όποιον άναμφιβόλως συμ
βάλλε ι στήν άπόδοσι τών υπαλλήλων, άλλά 
κα ί ο τήν αύξησι του κύρους τής Αστυνομίας  
άπέναντι στοάς πολίτες. Εις αυτήν τήν σ ελ ί
δα έπάνω: Στιγμ ιότυπο άπό τά έγκα ίν ια  τού 
ΙΓ Αστυν. Τμήματος Δ ιακρ ίνετα ι ό Υπουρ
γός Δημ. Τάξεως κ Σταμάτης. κόπτων τήν 
ταινίαν.
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ΠΩΣ «ΞΕΚΙΝΗΣΕ» Η ΤΡΟΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

01 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΗΠΦΙΠΣ 
ΣΤΗΝ ΠΠΙΕΡΙΚΗ

Έτσι εισέβαλε τό έγκλημα 
στην πολύμορφη αμερικανική κοινωνία
Τό κακό άρχισε από τή Νέα ’Ορλεάνη. Έ να λυντσάρισμα 
ένδεκα Σικελών από «άγανακτισμένους» Αμερικανούς 
πολίτες, γιά λόγους πολιτικούς, εξώθησε τούς εκεί Ιταλούς 
μετανάστες σε πράξεις βίας, πού γρήγορα πήραν οργα
νωμένη μορφή. Στό άρθρο πού άκολουθεϊ γίνεται μιά σω
στή άνατομία τού θέματος.

ΙΙΟ τόν Μάρτιο ώς τόν Δε
κέμβριο τού 1891, οί σχέ
σεις ανάμεσα στις Ηνωμέ

νες Πολιτείες καί στην Ιταλία είχαν 
όξυνθή τόσο πολύ, ώστε οί «μάντεις» 
δεινών καί καταστροφών κατάφεραν, 
ώς ένα σημείο, νά γίνωνται πιστευ
τοί: ό πόλεμος 6ρ ι οκό τα ν « επί θνραις».

'Επειδή, εκείνα άκριβώς τά χρόνια, 
οί Ηνωμένες Πολιτείες ετοίμαζαν 
τόν καινούργιο πολεμικό τους στόλο 
(ώς τότε είχαν μόνο ξύλινα καράβια), 
οί εφημερίδες, πού ήσαν ειδικευμένες 
στην «κινδυνολογία», έγραφαν πώς ό 
στόλος αυτός προοριζόταν νά χτνπή- 
ση τήν δύστυχη Ιταλία. Δεν υπήρχε 
ο ντε ίχνος άληθείας σ ’ αυτό: ή Ισπα
νία άσφαλώς καί δχι ή 'Ιταλία θά γι
νόταν τό πρώτο θύμα τών άμερικανι- 
κών άτσάλινων πλοίων. Αλλά ή εν- 
τααις, ή σχεδόν υστερική υπεροψία μέ 
τήν όποια πολλοί ’Αμερικανοί έβλε
παν τούς 'Ιταλούς — αυτά ναι, ήσαν 
άληθινά.

Στίς 13 Μαρτίου εκείνου τού χρό
νον, στήν Νέα Ορλεάνη, ένα πλήθος 
«καλών πολιτών» άρπαξε άπό τίς 
φυλακές ένδεκα Σικελούς καί τούς 
έσυρε στόν δρόμο, λνντσάροντάς 
τους άπάνθρωπα. Οί νεκροί θά ήσαν 
δεκαεννέα καί δχι ένδεκα, αν σέ μιά 
στιγμή ό οργανωτής τής αιματηρής 
εκείνης έπιθέσεως, δικηγόρος Ονίλλι- 
αμ Πάρκερσον, δέν είχε ουρλιάζει

ξαφνικά άνεβαίνοντας επάνω σέ ένα 
αύτοσχέδιο βάθρο: «Φθάνει! Πηγαί
νετε τώρα στά σπίτια σας, καλοί πο
λίτες! Ή  δικαιοσύνη άπεδόθη!». 'Έ
τσι, ό επίλογος αυτής τής πράξεως 
άπονομής δικαιοσύνης περιορίσθηκε 
στόν διαμελισμό ενός άπό τά ένδεκα 
νεκρά ήδη κορμία — τον Μανονέλ 
Πολίτσι. Οί 'Αμερικανοί πολίτες, πού 
πήραν μέρος στό λνντάρισμα, μούσκε
ψαν τά μαντήλια τους στό αίμα τον, 
γιά νά έχουν ένα ενθύμιο εκείνης τής 
ημέρας. Οίένδεκα νεκροίΣικελοίκαίοί 
οκτώ που διασώθηκαν δέν ήσαν 
άσφαλώς άσπιλοι, άλλά δέν υπήρξε 
καί δέν υπάρχει καμμιά χειροπιαστή 
άπόδειξις εις βάρος τους. Ήσαν «μα- 
φιόζοι», άλλά «μαφιόζοι τής Αμερι
κής», αυτοί, δηλαδή, πού, μέ τό πέ
ρασμα τών ετών καί τών δεκαετιών, 
θά «ϋφαιναν» μιά τρομερή εγκλημα
τική όργάνωσι, ένα άποτρόπαιο «ομ
φάλιο λώρο» άνάμεσα στίς Ηνωμέ
νες Πολιτείες καί στήν Σικελία, μέ 
διακλαδώσεις σέ κάθε τομέα τής δη
μόσιας ζωής, άρχίζοντας άπό τήν πο
λιτική καί τήν οικονομία. Ωστόσο ή 
«μαφία τής Αμερικής» ήταν, τήν 
εποχή εκείνη, πολύ λιγώτερο οργανω
μένη καί γι' αυτό πολύ π ιό θηριώδης. 
Ήταν ένα «μεταμόσχευμα», συχνά 
άπλοϊκό, τής σικελικής μαφίας στά 
τραγικά slums, τίς φτωχογειτονιές 
τών μεταναστών.

'Εκείνοι οί ένδεκα λυντσαρισμένοι 
νεκροί (καί οί οκτώ πού διέφυγαν) 
άνήκαν δλοι, εκτός άπό ένα, στήν 
ίδια οικογένεια: τών Ματράνγκα.
Από αρκετό καιρό οί Ματράνγκα 
βρίσκονταν σέ διαμάχη μέ μιά άλλη 
οικογένεια Σικελών μεταναστών, 
τούς Προβεντσάνο, γιά τόν «έλεγχο» 
μερικών «πάγκων» στήν λαχαναγορά 
τής Νέας 'Ορλεάνης. Μέ άλλα λόγια 
όιεκόικοϋααν τό δικαίωμα νά «φορο
λογούν» τίς μικροδουλειές τών άλλων 
Σικελών μεταναστών καί νά καθορί
ζουν μάλιστα καί τό ύψος τού «χα
ρατσιού». Οί άντίπαλοι είχαν ήδη άλ- 
ληλοεξοντωθή. "Εξη τουλάχιστον ά
τομα κι άπό τίς όυό οικογένειες είχαν 
βρεθή μέ κομμένο τό λαιμό, άλλά ή 
άμερικανική άστυνομία δέν έδειχνε 
μεγάλο ζήλο γιά τήν άνακάλυψι τών 
ενόχων. "Ωσπου, τήν 1η Μαΐου 1890, 
οί άδελφοί Ταάρλυ καί Τονν Ματράν- 
στήν Ονάαινγκτον, καταγγέλλοντας 
παστό αυτοκίνητό τους, στήν όια- 
σταύρωσι τών όόών Κλαίημπορν καί 
Έσπλαναίηντ. Ανταλλάχθηκαν πυ

ροβολισμοί. Ό  Τόνυ Ματράνγκα 
χτυπήθηκε πολύ άσχημα στό στήθος.

Ή  ένοπλη σύ’γκρουσις έγινε μπρο
στά στά μάτια δλου τού κόσμον, καί 
ό τραυματίας μεταφέρθηκε σέ νοσο
κομείο. 'Έτσι ή άστυνομία Αναγκά
σθηκε νά δράση κατά κάποιο τρόπο. 
Καί επειδή ή διαμάχη τών Προβεν-
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τσάνο μέ τούς Ματράνγκα ήταν κάτι 
παραπάνω άπό γνωστή, πέντε Προ
βεντσάνο σννελήφθησαν, δικάσθηκαν 
καί καταδικάσθηκαν.

Οί Προβεντσάνο ώστόσο είχαν στό 
χέρι ένα μεγάλο «ατού»: ό άρχηγός 
τής άστννομίας τής Νέας 'Ορλεάνης 
Νταίηβ Χέννεσσν έπαιρνε άπό αυ
τούς «νπογείως» ένα γερό μηνιάτικο! 
Ό  Χέννεσσυ δέν ήταν, σίγουρα, κα
θόλου παστρικό «μούτρο». 'Εκτός 
άπό διευθυντής τής ’Αστυνομίας, 
ήταν μπλεγμένος σέ ένα κύκλωμα 
'ιδιωτικών «γραφείων άνιχνενσεως 
καί ερευνών», πού έπιόίόονταν άνοι- 
χτά σέ έκβιασμούς καί είχε, επίσης, 
συμφέροντα (πού δέν τά κρατούσε

καί τόσο κρυφά) στά χαρτοπαίγνια 
τής συνοικίας «Κόκκινο Φανάρι».

Είναι γεγονός πώς, όταν οί Προ
βεντσάνο δικάζονταν, ό Νταίηβ Χέν
νεσσυ τούς υποστήριξε πολύ περισσό
τερο από όσο ταίριαζε σέ ένα απλό 
μάρτυρα ύπερασπίσεως. Καί είναι, 
άκόμη, γεγονός ότι, κατά τήν διάρ
κεια τής δίκης, ό Χέννεσσυ έλαβε 
πολλές άνώνυμες επιστολές. Παρ’ 
όλη τήν υποστήριξι, οί Προβεντσάνο 
καταδικάσθηκαν. Έκαναν όμως έφε- 
σι καί ό Χέννεσσυ υποσχέθηκε δημο
σία, πώς θά παρουσίαζε στήν επό
μενη δίκη μιά πλούσια σερά  στοι
χείων γιά τήν παράνομη δράσι τών 
Ματράνγκα καί άδιάσειστες άποδεί- 
ξεις γιά τήν άθωότητα τών Προβεν
τσάνο.

Τό βράδυ τής 15ης 'Οκτωβρίου 
1890, παρα/,ιονή τής νέας δίκης, ό 
Νταίηβ Χέννεσσυ γύρισε στό σπίτι 
του κατά τίς ένδεκα. Ήταν έτοιμος 
νά βάλη τό κλειδί στήν κλειδαριά τής 
εξώπορτας, όταν ένα άγοράκι (πού 
δέν άνακαλύφθηκε ποτέ) πέρασε πί
σω του τρέχοντος καί σφύριξε δυνα
τά. Μέσα στό σκοτάδι ένα πιστόλι 
εκπυρσοκρότησε έξη φορές. Καί οί 
έξη σφαίρες χτύπησαν τόν Χέννεσσυ, 
πού τράβηξε πέφτοντας τό ρεβόλβερ 
του καί άδειασε τόν γεμιστήρα πυ
ροβολώντας στό κενό. Πέθανε δέκα 
ώρες άργότερα στό νοσοκομείο στε-

Άριστερά: Ένα γκρουπ άπό μα- 
φιόζους στίς πρώτες δεκαετίες 
τού αιώνα μας. Είναι άπό τούς 
πρώτους πού «στελέχωσαν» 
κατά τή δεκαετία τού 1920 τήν 
όργάνωσι στήν Αμερική. Ό  
δεύτερος άπό άριστερά είναι ό 
διάσημος Τζόννυ Τόρριο. 'Αρι
στερά κάτω: Ό  Τζό Πετροζϊνο 
μέ πολιτικά. Έφθασε στήν ’Ιτα
λία τό 1909, γιά νά έρευνήση τίς 
σχέσεις τής σικελικής ιέ τήν 
άμερικανική μαφία.
νάζοντας: «rHaav οί “ντάγκο”». Δέν 
είπε ονόματα.

«Ντάγκο» έλεγαν τούς ’Ιταλούς με
τανάστες. Ή  σωστή προφορά ήταν 
φυσικά «ντέγκο» καί τό παρατσούκλι 
προήλθε άπό τό ισπανικό όνομα Ντι- 
έγκο. Κανένας Σικελός δέν λεγόταν 
Ντιέγκο, άλλά αυτό ήταν τό π  ιό συν
ηθισμένο βαπτιστικό όνομα τών 
Ισπανών καί τών Πορτορικανών καί 
οί καλοί πολίτες τής 'Αμερικής τού 
καιρού έκείνου δέν κάθονταν νά κά
νουν διακρίσεις μεταξύ τών «Λατί
νων», πού άναγκάζονταν νά μετανα
στεύσουν: .μικρόσωμοι, βαθυμελά- 
χροινοι, κατσαρομάλληδες, βρώμικοι, 
φτωχοί, άλλά καί επιδέξιοι στήν χρή- 
σι τού μαχαιριού.

Οί εφημερίδες εξαπέλυσαν μιά 
λυσσαλέα ρατσιστική έπίθεσι. Δέκα 
οκτώ μέλη τής οικογένειας Ματράνγ
κα καί ένας φίλος τους παραπέμφθη- 
σαν σέ δίκη. Στίς 12 Μαρτίου τού 
επομένου έτους 1891, τό Μέγα Όρ- 
κωτό Δικαστήριο τού άθώωσε, γιατί 
οί περισσότεροι ένορκοι δέν πείσθη- 
καν γιά τήν ένοχή τών κατηγορου
μένων καί οί υπόλοιποι δέν είχαν 
άποδείξεις. ’Εντελώς άνεξήγητα 
όμως, καί παρά τήν άθώωσί τους, οί 
Ματράνγκα κρατήθηκαν στίς φυλα
κές, ένώ ή φοβία γιά τούς Ιταλούς 
φούντωνε. Ανάμεσα στά επεισόδια 
έκείνων τών ημερών, τό πιό πικρό
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Δ εξ ιά : Έ νας άστυνομικός άνάμεοα ατό πλή
θος φτω χικής  συνοικίας τής Ν. νάρκης 01 
π ολιτικές άρχές ήρνοϋντο νά άσχοληθούν  
μ έ  τις  υποθέσεις τής Μ ικρής Ιταλίας τά πρώ
τα χρόνια  τού 20ού αιώνα. Κάτω: Ό  Τζό Πε- 
τροζϊνο  σέ μ ιά  νεανική φωτογραφία. Εις τήν 
άπέναντι φωτογραφία Δύο μαφ ιόζο ι ατό λ ί
κνο τής όργανώσεως στή Σ ικελ ία

ήταν, ϊσως, ό άγριος πετροπόλεμος μέ 
τόν όποιο υποδέχθηκαν, στό λιμάνι 
τής Νέας Ορλεάνης, τρεις χιλιάδες 
φτωχούς Ιταλούς, πού μόλις είχαν 
ξεμπαρκάρει. Ή  άστννομία δέν έπε- 
νέβη καί πληγώθηκαν πολλοί, σχεδόν 
όλο γυναίκες καί παιδιά. Καί λέμε 
πώς αύτό τό επεισόδιο ήταν τό π ιό 
πικρό, τό π  ιό άπάνθρωπο, γιατί τό 
πλήθος κινήθηκε «έν ψιχρώ» καί χω
ρίς τίποτε νά ξνπνήση τό ρατσιστικό 
κτήνος πού φώλιαζε στην ψυχή τον 
καθενός, εναντίον τών Ιταλών μετα
ναστών, οί όποιοι μόνο σνμπόνοια 
μπορούσαν νά προκαλέσονν μέ τήν 
έρημη καί θλιβερή τους παρουσία. 
Ή ταν ένας κόσμος πού έσερνε μαζί 
τον μονάχα πόνο καί έξαθλίωσι. Τό 
ταξίδι, πληρωμένο μέ τά τελευταία 
τους χρήματα, είχε γίνει μέσα σέ ένα 
βρωμερό άμπάρι. Ή  μοίρα αυτών 
τών άνθρώπων, γιά πολλά χρόνια ή 
άκόμη καί γιά δεκαετίες ολόκληρες, 
ήταν νά καταλήγουν ατά πιό πνκνο- 
κατοικημένα, ρυπαρά καί διεφθαρ
μένα slums όλης τής γής. Ήταν Απελ
πισμένοι. Τό «κόκκινο διαβατήριο», 
πού οί ίδιοι τό έδειχναν σάν «όια- 
πιστεντήριο» φτώχειας Αβάσταχτης, 
ήταν ήδη γ ι’ αυτούς ένα στίγμα, μιά 
άτίμωσις. Τά παιδιά πληγωμένα άπό 
τόν λιθοβολισμό, υστέρα άπό ένα τα
ξίδι πού είχε κιόλας υποσκάψει τήν 
υγεία τους, είχαν έπιπλέον τήν κακή 
μοίρα, τήν όποια (μοναδική ίκανο- 
ποίησις) θά υπογράμμιζαν Αργότερα 
οί ιστορικοί, γιά νά στιγματίσουν 
τούς «καπιταλιστάς» εκείνης τής επο
χής, νά πιάσουν αμέσως δουλειά στά 
μεταλλεία καί στά κλωστήρια καί νά 
δουλεύουν εκεί ως τήν στιγμή του πο
λύ πρόωρου θανάτου τους.

Οί Ματράνγκα καί οί Προβεντσά- 
νο Απέκτησαν Αμέσως τίς ίδιες εμπει
ρίες καί τίς ξεπέρασαν χρησιμοποι
ώντας, πρός όφελος τους, τήν Αντι
κοινωνική βία. "Οταν οί Ματράνγκα 
Αθωώθηκαν, Αποφάσισαν νά Ασκή
σουν αυτή τήν βία μέ τόλμη καί παρ
ρησία (καί, πράγματι, εκείνοι πού

σώθηκαν άπό τό λυντσάρισμα ενδια
φέρουν άκόμη τά μαύρα χρονικά καί 
τήν ιστορία τής μαφίας). 'Αλλά ή 
άπόφασις τού Μεγάλου 'Ορκωτού 
Δικαστηρίου ήλθε σέ Αντίθεοι μέ τό 
παράφορρ λαϊκό αίσθημα. Ό  δήμαρ
χος τής Νέας ’Ορλεάνης, γιά νά έξα- 
σφαλίση ίσως τήν νίκη στίς επόμενες 
εκλογές, άφησε νά έννοηθή, δτι, κατά 
τήν γνώμη του, θά ήταν άδικο νά 
στερήσουν ατούς «καλούς πολίτες» τό 
δικαίωμα τής αυτοδικίας. Ό  δικηγό
ρος Πάρκερσον είχε τήν ιδέα νά συγ- 
καλέση μιά λαϊκή συγκέντρωσι, πού 
τού χάρισε μιά σκοτεινή, Αλλά μεγά
λη δημοτικότητα. Παρότρυνε τόν λαό 
σέ «άμεση δράσι».

Οί φυλακές δέν ήσαν μακριά. Ή 
άστννομία πέταξε τά κλειδιά, ό όχλος 
«δίκασε». Τήν επομένη ό ημερήσιος 
Τύπος τής Νέας 'Ορλεάνης Αναγνώ
ριζε πώς τό λυντσάρισμα ήταν «ένα 
σωτήριο μάθημα γιά τούς “ντάγκο”». 
Οί εφημερίδες, όμως, τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί όλου τού κόσμου χα
ρακτήριζαν τό γεγονός σάν φρικαλέο. 
Στήν Ιταλία, ή κυβέρνηαις Ντί Ρουν- 
τινί άνέλαβε, πρέπει νά τό παραδε
χθούμε, Αξιόλογη διπλωματική όρά- 
σι, έν συγκρίσει μέ τήν μόνιμη Αδια
φορία της γιά τούς Ιταλούς μετανά
στες. Ό  πρόξενος τής Ιταλίας στήν 
Νέα Ορλεάνη; Πασκουάλε Κόρτε, 
Αφού μάταια προσπάθησε νά έχη μιά 
«έξήγησι» άπό τόν δήμαρχο τής Νέας 
Ορλεάνης, έκανε τήν αναφορά το υ’ 

στον Φάβα, πρεσβευτή τής Ιταλίας 
στήν Ούάσινγκτον, καταγγέλοντας 
τόν ίδιο τόν δήμαρχο σάν κύριο ύπο-

κινητή τού έγκλήματος. Μέ τήν σειρά 
του ό Φάβα πέτυχε άπό τόν Ντί 
Ρουντινί τήν έξουαιοδότησι νά άπαι- 
τήση άπό τόν κυβερνήτη τής Λο'ιζιά- 
νας, Μπλαίην, τήν δίωξι τών υπευ
θύνων καί τήν άποζημίωσι τών θυμά
των. Ό  Μπλαίην άποκρίθηκε ξερά 
στόν Ιταλό πρεσβευτή: «Σάς παρα
καλώ νά πληροφορήσετε τόν μσρκή- 
σιο Ντί Ρουντινί, πώς ή ομοσπονδια
κή κυβέρνηαις δέν μπορεί νά τού δώ- 
ση τίς εγγυήσεις πού ζητά καί πώς 
μού είναι εντελώς Αδιάφορο τί θά 
σκεφθούν στήν Ιταλία γιά τούς θε
σμούς μας». "Οταν ό Ντί Ρουντινί 
έμαθε τήν άπάντησι, διέταξε τόν πρε
σβευτή Φάβα νά εγκατάλειψη Αμέ
σως τήν Ούάσινγκτον. Οί διπλωμα
τικές σχέσεις διεκόπησαν. Καί τότε 
ήταν πού άκούσθηκαν σήν Αμερική 
οί παράλογες φωνές γιά άμεση κήρυ- 
ξι ίταλοαμερικανικού πολέμου, πα-
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Κ

ράλογες γιά ένα σωρό λόγους, πέρα 
άπό τούς στρατιωτικούς καί τούς οι
κονομικούς. Οι Ιταλοί, στην ’Αμερι
κή, ήσαν ήόη μερικά εκατομμύρια καί 
ή Ιταλία δέν μπορούσε νά παράβλε
ψη δτι θά πήγαιναν καί άλλοι. Ο 'Α
μερικανός πρόεδρος Χάριασον έκανε 
τά τυπικά «διαβήματα συγγνώμης» 
πρός τήν Ιταλική κυβέρνησι καί προ- 
σέφερε σάν αποζημίωσι, γιά κάθε οι
κογένεια των θυμάτων τού λνντσαρί- 
σματος, 125.000 λιρέττες. (Οί ιστορι
κοί δέν μπόρεσαν νά βρουν στοιχεία, 
πού νά άποδεικνύουν δτι τά χρήματα 
αυτά άποόόθηκαν πράγματι άπό τήν 
ιταλική κυβέρνησι ατούς δικαιούχους 
συγγενείς τών δολοφονημένων).

Τό λυντσάρισμα τής Νέας ’Ορλεά
νης ήταν στήν πραγματικότητα ένα 
άπλό επεισόδιο, έντυπωσιακό, άλλά 
όχι άποφασιστικό στήν ιστορία, ή 
μάλλον στήν προϊστορία, τής άμερι- 
κανικής μαφίας. Ωστόσο τό λυντσά
ρισμα αυτό άπέόειξε, καί ατούς ’Α 
μερικανούς καί ατούς Ιταλούς τής 
Σικελίας, ένα τουλάχιστον πράγμα: 
τά «ημίμετρα» (πιό σκληρά, παρά 
άποτελεσματικά), τά όποια χρησιμο
ποιήθηκαν ως τότε άπό τούς παρά
νομους μετανάστες, ήσαν δυσανάλο
γα εν σχέσει πρός τά κέρδη πού άπέ- 
φεραν καί άνίσχυρα μπροστά στήν 
άντιιταλική προπαγανδιστική εκ
στρατεία, πού έκαναν τήν εποχή εκεί
νη μερικά πολιτικά κόμματα τών Η 
νωμένων Πολιτειών.

Γιά νά τά καταλάβωμε δλα αυτά 
καί, προπάντων, γιά νά δούμε ξεκά
θαρα τόν τρόπο μέ τόν όποιο ή σικε

λική έγκληματικότης, άσχημα μετα- 
φντενμένη στήν ’Αμερική, κατάφερε 
νά έξελιχθή σέ «εγκληματικότητα τής 
μαφίας», πού σέ μιά δεδομένη στιγμή 
κρατούσε στά χέρια της τήν εκλογή 
δημάρχων, κυβερνητών, δικαστών, 
προέδρων καί πού έπαιξε ένα ρόλο 
καθόλου άμελητέο στήν άπόβασι τών 
Αμερικανών, τό 1943, στήν Σικελία 
— γιά νά τά καταλάβωμε δλα αυτά, 
πρέπει νά συνοψίσωμε τά άρχικά χα
ρακτηριστικά τής μεγάλης μετανα- 
στεύσεως Νοτιοϊταλών πρός τίς Η 
νωμένες Πολιτείες, στά τέλη τού 19ου 
καί στις άρχές τού 20ού αιώνα. Εί
ναι, επίσης, απαραίτητο νά υπολογί
σω με καί τά ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά τής έξελίξεως τής άμερικανικής 
κοινωνίας εκείνη τήν εποχή.

Ή  ιστορία είναι γνωστή, άλλά πρέ
πει νά ξαναθυμηθούμε πώς οί μετα
νάστες έγκατέλειπαν τήν Νότιο Ιτα 
λία, γιατί τό «κόκκινο διαβατήριο» 
ήταν τό μοναδικό «δώρο» (άς τό ονο
μάσω με έτσι...) πού τούς είχαν δώσει 
οί κνβερνι)σεις τού ηνωμένου πιά ιτα
λικού βασιλείου. Οί Αμερικανοί ερ
γοδότες έκαναν «καλή δουλειά» έξα- 
σφαλίξοντας ιταλικά εργατικά χέρια, 
γιατί μέ τόσο χαμηλές άμοιβές δέν θά 
μπορούσαν νά πληρώσουν, όχι μόνο 
ένα άλλο Αμερικανό, λευκό ή μαύρο, 
άλλά ούτε κάν ένα μετανάστη άλλης 
καταγωγής. Οί άθλιοι εκείνοι μισθοί 
{εντελώς γελοίοι γιά τά άφεντικά τής 
Αμερικής) ήσαν, ωστόσο, μιά «περι
ουσία» έν συγκρίσει πρός τίς παρο
χές, πού προσέφεραν στούς φτωχσι)ς 
τής Νοτίου Ιταλίας οί ντόπιοι μεγα- 
λοκτηματίες ή, άκόμη χειρότερα, ή 
«κυβέρνησις τού Πεδεμοντίου».

’Έχομε σχεδόν ξεχάσει, πώς οί με
τανάστες τού περασμένου αίώνος έ
φερναν στήν Αμερική δχι μόνο τήν 
φτώχεια τους, τίς ικανότητές τους γιά 
δουλειά καί τίς άναμνήσεις τους, άλ
λά — καί, ίσως, επάνω άπό δλα — 
πνεύμα καί νόμους καθυστερημένα 
μιάς κοινωνίας, πού επί τριάντα χρό
νια σχεδόν είχε κεντρική διοίκησι έ
λεγχομένη άπό τόν Βορρά (δπου βρι
σκόταν ή έδρα τής κυβερνήσεως) πού 
τούς άφησε άμόρφωτους καί πάμ- 
πτωχονς, χωρίς δεύτερη «άλλαξιά». 
Προϊόν αυτού τού πνεύματος ήταν ή 
«μαφία», δχι τόσο σάν όργάνωσις, 
δσο σάν σιωπηρή καί άτταβιστική 
άναγνώρισις τού «φυσικού» δικαιώ
ματος νά ύπάρχη μιά αύτοφυής δύ- 
ναμις, ή όποια νά άπονέμη «δικαι
οσύνη» καί νά άσκή «εξουσία», χω
ρίς νά έχη καμμιά απολύτως σχέσι μέ 
τήν επίσημη Δικαιοσύνη καί τήν κυ

βερνητική εξουσία, δυό πράγματα 
πολύ μακρινά και άγνωστα, τότε, 
στούς λαούς τής Νοτίου Ιταλίας. (Ή  
γνωστά μέ τήν μορφή καταχρήσεων, 
βίας, έκμεταλλεύσεως καί «έκτελεατι
κών άποσπασμάτων», πού είχαν σάν 
άποτέλεσμα — δπως άναφέρει ό μέ
γιστος ιστορικός τής μαφίας Σαλβα- 
τόρε Φραντσέσκο Ρομάνο — νά άπο- 
δοθή στήν «μαφία» ή ίδια ήθική καί 
ουσιαστική δικαίωσις, πού, κατά τό 
παρελθόν, είχε καθιερώσει σάν «ή- 
ρωες» άξιοθμύμαστους τούς ληστάς 
πού δρούσαν μέ έμβλημα: «κλέβε 
τούς πλούσιους, γιά νά δίνης στούς 
φτωχούς» ).

Υπήρξαν, άκόμη, πιό συγκεκριμέ
νες αιτίες. ’Ας άφήσωμε πιά τίς κατα
πιέσεις πού οί μετανάστες είχαν νπα
στή, πρίν έγκαταλείψουν τήν Ιταλία. 
Ά ν  καί οί ναυτιλιακές έταιρίες έκα
ναν τιμές «ειδικές» (οί μετανάστες εί
χαν δικαίωμα νά ταξιδεύουν μόνο 
στό άμπάρι, χωρίς κρεβάτια, χωρίς 
υγειονομική περίθαλψι, χωρίς κανε- 
νός είδους βοήθεια), ή άξια τών ναύ
λων άπορροφούσε δλες τίς οικονομίες 
τής οικογένειας, εκτός άπό πενήντα 
λιρέττες σέ μετρητά, χωρίς τίς όποιες 
δέν μπορούσε κανείς νά φύγη. Τό κύ
κλωμα τού «εκβιασμού τής μετανα- 
στεύσεως» οργανώθηκε άμέσως. Ύ 
ποπτα ταξιδιωτικά «πρακτορεία», 
ύποπτα «γραφεία εύρέσεως εργασί
ας» διευκόλυναν, μέ πανάκριβα άν- 
ταλλάγματα, όσους είχαν άνάγκη. Ή  
άγνοια καί ή δυσπιστία πρός τούς νό
μους, βοηθούσαν. Καί, άνάμεαα στά 
άλλα, δέν πρέπει νά ξεχνάμε, πώς ή 
ιταλική κυβέρνησις ήταν πολύ εύχα- 
ριστημένη πού μπορούσε νά άπαλλα- 
γή άπό ένα μεγάλο άριθμό «πεινα- 
σμένων Νοτίων». Οί τοπικές άρχές, 
προπάντων, δέν ζητούσαν, παρά νά 
προστεθούν στούς μετανάστες δσο τό 
δυνατόν περισσότεροι κοινοί εγκλη
ματίες. Καί έπειόή ήταν δύσκολο νά 
τούς εφοδιάζουν μέ κανονικά χαρτιά, 
προτιμούσαν νά «κάνουν τά στραβά 
μάτια» καί νά διευκολύνουν τά πα
ράνομα «γραφεία».

Ωστόσο, οί κακοποιοί πού υπήρ
χαν άνάμεσα στούς μετανάστες, δέν 
θά ήσαν ποτέ άρκετοί, γιά νά γεννη- 
θή καί νά άνδρωθή ή μαφία, άν οί 
Ιταλοί, φθάνοντας στήν Αμερική, εί
χαν τήν δυνατότητα νά «άφομοιω- 
θοϋν» — δπως θά λέγαμε σήμερα — 
μέ τήν αμερικανική κοινωνία. Αλλά  
ή δυνατότης αύτή δέν υπήρχε. Καί 
έφταιγαν γι' αυτό, δχι λιγώτερο άπό 
τούς Αμερικανούς, οί ίδιοι οί μετα
νάστες. Ό  Λρθουρ Σλέσινγκερ, ό
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Δεξιά. Μ ετανάστες ατό Μπάττερυ Παρκ τής 
Ν έας Υόρκης, πού στις άρχές τού αΙώνα δ ια
σχ ιζό ταν άπό τόν έντυπωσιακό έναέρ ιο  σ ιδη
ρόδρομο Εις τήν άπέναντι σελίδα Ή κηδεία  
τού Μ αφ ιόζο ιι τού Φράνκ Γαίηλ

ιστορικός των Ηνωμένων Πολιτειών, 
άναφέρει δτι, περί τό τέλος τού αιώ
νας, ή στάσις των 'Αμερικανών έναν
τι τής ευρωπαϊκής μεταναστεύσεως 
άλλαξε ριζικά, έν σνγκρέσει πρός τό 
παρελθόν. 'Ενώ «κατά τήν άποικιακή 
εποχή είχαν μπή στην Αμερική άν
θρωποι κάθε έθνικότητος, χωρίς νά 
συναντήσουν κανένα εμπόδιο», μετά 
τό 1882 άρχισε ή έκδοσις μιας σειράς 
περιοριστικών νόμων, γιά νά προ- 
ατατευθή άπό τήν μόλυναι τό «αμερι
κανικό εθνικό πνεύμα». Τό 1886, μέ 
γαλλικά χρήματα, στήθηκε στό λιμάνι 
τής Νέας Ύόρκης τό άγαλμα τής Ε 
λευθερίας καί στήν βάσι του σκαλί- 
αθηκε αυτό τό επίγραμμα: «Κρατήστε 
τήν πατρογονική σας ιστορία, ώ άρ- 
χαϊοι λαοί» φωνάζει, χωρίς νά κλεινή 
τά χείλη. «Δώστε μου τά πλήθη σας 
τά κουρασμένα, τά φτωχά, /  τά κα
ταπιεσμένα, πού λαχταρούν νά άνα- 
σάνουν ελεύθερο άέρα,/ τους δύστυ
χους άποόιωγμένους άπό τις κοσμο- 
πλημμυρισμένες άκτές σας./ Στείλτε 
μου τούς χωρίς πατρίδα, παραδαρμέ
νους άπό τήν καταιγίδα./ Κρατώ ψη
λά τόν πυρσό, πλάι στήν χρυσή πόρ
τα». Αλλά όταν ή 'Έμμα Λαζάρους 
συνέθεσε αύτό τό επίγραμμα ήταν 
ήδη εκτός εποχής. Μπροστά στήν νέα 
μετανάστευσι οί 'Αμερικανοί φοβή
θηκαν γιά τούς θεσμούς τους, άκόμη 
καί γιά τήν κυριαρχία τους. Σι ανέβαι
νε τό εξής: ενώ ή βιομηχανία καί ή 
οικονομία άνδρώνονταν καί, αάν άν- 
τίδρασι, χλωμές σοσιαλιστικές προσ
πάθειες έρχονταν νά προβάλλουν τίς 
πρώτες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, 
πέρα άπό τόν ώκεανό έφθασαν μάζες 
έργατών, πού μπορούσαν μέν νά γί
νουν άντικείμενο άνελέητης έκμεταλ- 
λεύσεως (έκ μέρους τών 'Αμερικανών 
εργοδοτών), αλλά πού ήταν, κοινωνι- 
κώς, πολύ καθυστερημένοι καί ή πα
ρουσία τους άποτελούσε μάλλον εμ
πόδιο παρά κέρδος. Υπήρξε ένα άλ
λο πρόβλημα πού, συνήθως, άγνοεϊ- 
ται ή παρουσιάζεται έκ προθέσεως 
συγκεχυμένο. Ό  άντ ιαοσιαλιαμός 
τών «καλών Αμερικανών» στηριζό
ταν στό πρόσχημα δτι ό σοσιαλισμός 
ήταν «φάρμακο» ξένης προελεύσεως

καί, συνεπώς, «μίασμα» γιά τήν ντό
πια κουλτούρα καί κοινωνία. Τό ίδιο 
ισχυε καί γιά τήν άναρχία, μέ τήν 
διαφορά δτι οί 'Αμερικανοί Αναρχι
κοί, άν καί πολύ λιγώτεροι άπό τούς 
σοσιαλιστάς (έπρόκειτο οπωσδήποτε 
γιά ελάχιστες ομάδες), ήσαν στήν 
πραγματικότητα π  ιό έμπειροι καί 
Ανέπτυσσαν συχνά αιματηρή δράσι. 
Έ τσι τά εγκλήματα τών Αναρχικών 
χρησιμέυσαν σάν προκάλυμμα γιά τίς 
πιό φονικές άντισοσιαλιστικές κατα
σταλτικές ένέργειες τού κατεστημένου 
καί τής έξαλλης έθνικοφροσύνης. Τήν 
Πρωτομαγιά τού 1886 (τόν 'ίδιο χρό
νο πού στήθηκε τό άγαλμα τής 'Ελευ
θερίας καί πέντε χρόνια πριν άπό τό 
λυντσάρισμα τών Σικελών στήν Νέα 
Ορλεάνη), κατά τήν διάρκεια μιάς 

συγκεντρώαεως Αναρχικών, πρός τι
μήν τών νεκρών μιάς Απεργίας, κά
ποιος έρριξε μιά βόμβα πού σκότωσε 
ένα Αστυνομικό. 'Επακολούθησε 
πραγματική σφαγή. 'Εκτός άπό μερι
κούς Αναρχικούς, έχασαν τήν ζωή 
τους καί άλλοι έξη Αστυνομικοί. Χω
ρίς τήν παραμικρή άπόδειξι κρεμά- 
σθηκαν τέσσερις Αναρχικοί. Ένας 
πέθανε Αμέσως άπό τά βασανιστήρια. 
Αργότερα, τό 1901, ό πρόεδρος Μάκ 
Κίνλεϋ δολοφονήθηκε άπό ένα Αναρ
χικό. Τώρα ή άναρχία είχε γίνει «πί- 
στις» καί ουτοπία πολλών Ιταλών 
μεταναστών καί, μάλιστα, τών πιό 
έντιμων καί τών πιό καλλιεργημένων. 
Τό φαινόμενο τούτο είχε τίς ρίζες τ οι 
στήν διάδοσι τών Αναρχικών ιδεών 
τού Μπακοϋνιν στήν Ιταλία, μετά τό 
I860.

Δέν υπήρξε ποτέ καμμιά άπόδειξις

ούτε πιθανότης οποιοσδήποτε σχέσε- 
ως Ανάμεσα στοάς Αναρχικούς καί 
στήν μαφία, πού) μεταφντεύθηκε στήν 
Αμερική. Αλλά είναι γεγονός δτι, 
στά μάτια τών καταπτοημένων άπό 
τόν κίνδυνο του Αναρχισμού 'Αμερι
κανών, δέν υπήρξε ποτέ διάκρισις με
ταξύ τής συνηθισμένης εγκληματικό
τητας μερικών μεταναστών καί τής 
ροπής πρός τήν άναρχία μερικών άλ
λων. Γι ’ αυτό, οί περιοριστικοί νόμοι 
κατά τής μεταναστεύσεως εξομοίω
ναν τούς πάντες: εγκληματίες, Ανίκα
νους, Απομάχους καί Αναρχικούς.

Έτσι, λοιπόν, οί 'Αμερικανοί ήσαν 
προδιατεθειμένοι νά υποδεχθούν τήν 
νέα μεγάλη ιταλική μετανάστευσι, 
σάν ένα Απαίσιο άμάγαλμα πειναλέ
ων, Αδίστακτων επαναστατών καί 
κοινωνικών διαφθορέων. Καί αυτή ή 
προδιάθεσις — γιά νά είμαστε εξηγη
μένοι — δέν ήταν καθόλου άβάσιμη. 
Στηριζόταν σέ γεγονότα Αντικειμενι
κά. "Οταν Αποβιβάζονταν στήν Νέα 
Ύόρκη οί μετανάστες (πού, δπως εί
δαμε, είχαν ήδη γίνει λεία τών υπό
πτων γραφείων εύρέσεως εργασίας) 
γιά νά εξασφαλίσουν τά στοιχειώδη 
μέσα έπιβιώσεως καί νά καταβάλουν 
τήν προμήθεια στοάς μεσάζοντες, 
έπρεπε νά έργάζωνται συνεχώς, δί
χως ωράριο καί μέ Αμοιβή πολύ χα
μηλότερη άπό τήν συνηθισμένη. Γιά 
αυτό, οί νεοφερμένοι μαζεύονταν στίς 
περιοχές πού είχαν εγκαταλείψει οί 
Αμερικανοί. Έτσι γεννήθηκε ή Μι
κρή Ιταλία (Little Italy) στήν Ανα
τολική Πλευρά τής Νέας Ύόρκης (Ea
st Side). Καί, σέ πολύ λίγο καιρό, 
εκείνη ή συνοικία ήταν τό πιό πνκνο- 
κατοικημένο «γκέττο» τού κόσμον. 
Απόβλητοι τών 'Αμερικανών, Απελ

πισμένοι καί κατεχόμενοι άπό τό 
άγχος νά κρατούν σφικτονς τούς συγ
γενικούς δεσμούς ή τίς σχέσεις «Ανά
μεσα σέ συμπατριώτες», σχημάτισαν 
μιά κοινωνία ερμητικά κλειστή, πού 
τά στενά δριά της τούς έδιναν ένα 
Απατηλό αίσθημα σιγουριάς. Τόν 
πρώτο καιρό, μοναδικό πεδίο δρά- 
σεως γιά τήν ιταλική εγκληματικότη
τα, ήταν τό κλειστό καί πυκνοκατοι- 
κημένο «γκέττο» τής Μικρής ’Ιταλίας. 
Ή  Αστυνομία είχε δηλώσει, άκόμη 
καί έπισήμως, Ανοχή. Οί στενοί δρό
μοι, ή πυκνότης τών κατοίκων, ή ευ
χέρεια γιά παγίδες καί διαφυγές, ή
σαν τά «άλλοθι» μιάς Αστυνομίας, 
πού, χρόνια καί χρόνια, προτιμούσε 
νά δωροόοκήται, Αντί νά έπεμβαίνη. 
Ά ν  οί ιταλικές συμμορίες τολμούσαν 
νά σπρώξουν τήν δραστηριότητά 
τους έξω άπό τά δρια τής Μικρής

796



Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
Ιταλίας, θά «είχαν νά κάνουν» καί 

μέ τήν άστννομία καί μέ τίς άντίπα- 
λες συμμορίες. ’Απεναντίας, ατό εσω
τερικό τής Μικρής Ιταλίας μπορού
σαν νά όροϋν άνενόχλητες καί νά 
όργανο >ν< ονται.

Ή  Απομόνωσες, περισσότερο ή λι- 
γώτερο θεληματική, τών Ιταλών στό 
επονείδιστο «γκέττο» τής Μικρής 
Ιταλίας ήταν Απαραίτητο συστατικό 
στοιχείο γιά τήν άνάπτυξι τής Αμερι
κανικής μαφίας. (Είναι, πάντως, δί
καιο νά ύπενθυμίσωμε ότι στην σημε
ρινή Νέα Ύόρκη, πού άνήκει στίς 
πόλεις μέ τήν μεγαλύτερη εγκληματι
κότητα , ή Μικρή Ιταλία είναι μιά 
άπό τίς πολύ λίγες συνοικίες στίς 
όποιες μπορεί κανείς νά κυκλοφορή 
ελεύθερα, άκόμη καί τίς νύχτες). Τό 
«μαφιόζικο συναίσθημα» ή, π  ιό σω
στά, ή άτταβιστική άνάγκη νά νπό- 
κειται σέ ένα νόμο άσχετο πρός τούς 
νόμους τού κράτους καί νά έχης μιά 
«προστασία» γιά νά έπιζήσης ή 
άπλώς νά ζήσης, όχι μόνο έμεινε 
Ανέπαφο, Αλλά έγινε άκόμη πιό δυ
νατό. Οι εγληματικές συμμορίες βρή
καν, έτσι, πολύ εύκολα τόν δρόμο γιά 
μιά Αρχική όργάνωσι. Καί γεννήθηκε 
ή πρώτη εμβρυώδης μαφιόζικη συμ
μορία: ή «Μαύρη Χειρ». Τό σύστημα 
ήταν κτηνωόώς Απλό. "Ολοι οι εργά
τες έφορολογούντο άπό τούς «προσ

τάτες» τής «Μαύρης Χειρός». "Αν δέν 
είχαν λεφτά ούτε έπικερδές επάγγελ
μα, δέν άπαλλάσονταν. "Επρεπε νά 
πληρώσουν κανονικά. Στήν πρώτη 
καθυατέρησι, τούς έσπαζαν τά πόδια 
ή τά χέρια. Στήν δεύτερη τούς σκό
τωναν, συχνά μέ πολύ άγριο καί θε
αματικό τρόπο.

Τό νά καταγγείλης τούς εκβια
σμούς στήν Αστυνομία, ήταν, ώς μιά 
ώριαμένη έποχή, έντελώς Ανώφελο. Ή  
άστννομία δέν Ανακατευόταν στά έ- 
σωτερικά ζητήματα τής Μικρής Ιτα 
λίας κι έτσι, αυτός πού θά άποτολ- 
μοΰσε τήν καταγγελία, θά πέθαινε 
οπωσδήποτε.

"Όλα πήγαιναν καλά καί ή «μνθο- 
ποίησις» (χάρις στίς πολυάριθμες 
ταινίες καί τά βιβλία) συνεχιζόταν, 
ώς τήν στιγμή πού εμφανίσθηκε στά 
χρονικά ό Αστυνόμος Τζόζεφ Πετρο- 
ζίνο. Ό  Πετροζίνο αισθανόταν υπέρ
τατη περιφρόνησι γιά τήν «Μαύρη 
Χείρα» καί, άν τήν έπληξε εξοντω
τικά, θυσιάζοντας άκόμη καί τήν ζωή 
του, τό έκανε κυρίως άπό πνεύμα 
εθνικιστικό. Ό  Πετροζίνο ήταν πρά
γματι ιταλικής καταγωγής καί Απέδι
δε στίς γκανγκστερικές δραστηριότη
τες τής Μικρής Ιταλίας τήν αύξανο-

μένη περιφρόνησι τών ’Αμερικανών 
γιά τούς Ιταλούς.' "Οταν, όμως, ό 
Τζόζεφ Πετροζίνο κατάλαβε, πώς ή 
εμβρυώδης όργάνωσις «Μαύρη Χειρ» 
είχε δημιουργήσει σκοτεινές επαφές 
μέ τήν γνήσια σικελική μαφία καί πή
γε στό Παλέρμο, γιά νά άναζητήση τά 
Αληθινά ονόματα καί τά ποινικά μη
τρώα πολλών γκάνγκστερ τής Μικρής 
Ιταλίας, ήταν πιά Αργά: ή «Μαύρη 

Χειρ» είχε πάψει νά είναι ένα κοπάδι 
«άγροίκων ληστών τής υπαίθρου, 
πού μεταφυτεύθηκαν στήν πόλι», 
όπως έλεγε ό Πετροζίνο, καί ήταν 
πιά ένα υπερπόντιο υποκατάστημα 
τής σικελικής μαφίας, στό όποιο είχαν 
ένταχθή -  καί αυτό είναι πολύ ενδια
φέρον — στοιχεία πού είχαν προβλη- 
θή στήν πολιτική ζωή τής Ιταλίας, 
χάρις στόν Τζιοβάννι Τζιολίττι.

"Οταν ό Πετροζίνο δολοφονήθηκε 
τό 1909, στό Παλέρμο, δίνοντας, τήν 
μοναχική του μάχη εναντίον τής μα
φίας, είχε ήδη άναπτυχθή στήν Αμε
ρική ένα άντιιταλικό ρεύμα, τό οποίο, 
παραόόξως, έπαιξε ρόλο μάλλον θε
τικό παρά Αρνητικό γιά τήν μαφία. 
Διγηθήκαμε πιό πάνω τό λυντσάρι- 
σμα τής Νέας ’Ορλεάνης, πρώτη έκ- 
όήλωσι μιάς ξενοφοβίας, πού έμελλε 
νά έχη πολλές πολιτικές έπιπτώσεις. 
Γεννιόταν ό Αμερικανικός εθνικισμός, 
ενάντιος στόν σοσιαλισμό, στήν 
Αναρχία, άκόμη καί στόν Καθολικι
σμό - ιδέες όλες «ξένης προελεύσεως» 
καί γιά αυτό νόθες. "Αν, όμως, ή Α
στυνομία δέν καταπιανόταν γενικά 
μέ τά εγκλήματα τών εξαθλιωμένων 
Ιταλών στήν Μικρή Ιταλία, οί πολι

τικοί προσπαθούσαν μέ κάθε μέσον 
νά σταματήσουν ιδεολογίες, πού θά

μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο νά 
θέσουν σέ άμφισβήτησι τόν Αμερικα
νικό καπιταλισμό. "Εχομε ήδη πή καί 
τώρα πρέπει νά τό τονίσωμε, πώς δέν 
φ ό ρ εσ ε  νά άνακαλυφθή καμμιά 
πραγματική σχέσις Ανάμεσα στίς Εγ
κληματικές πράξεις τής μαφίας καί 
τόν ενστικτώδη ή συνειδητό Αναρχι
σμό μερικών μεταναστών. Αλλά ή ά
στννομία βοήθησε στήν σύγχυσι πού 
δημιουργήθηκε καί, πρώτος άπό 
όλους, ό Πετροζίνο. Ήταν εκείνος 
πού εξομοίωσε κάθε είδος Αντιδρά
σεις ς στό Αμερικανικό «σύστημα», 
συγχέοντας τήν Αναρχία μέ τό κοινό 
έγκλημα. "Ως ένα σημείο, ή Αστυνο
μία μπορούσε νά έξακολουθή νά λέη 
πώς ή Μικρή Ιταλία δέν άξιζε τόν 
κόπο μιάς επιδρομής, Αλλά δέν μπο
ρούσε πιά νά τό πή, όταν οί ’Αμε
ρικανοί «καλοί πολίτες» — καί όχι 
μόνο τής Νέας Ύόρκης -  μέ πρόσχη
μα τά έγκλήματα τής «Μαύρης Χει
ρός» καί τών άλλων μαφιόζικων ορ
γανώσεων, άρχισαν νά υποδεικνύουν 
τά κρυσφύγετα Αναρχικών καί σοσι
αλιστών στά ιταλικά «γκέττο». Καί 
τότε, οί ιταλικής καταγωγής γκάνγ- 
κστερς, σήμα να ν συναγερμό. Γιά νά 
παραπλανήσουν τήν Αστυνομία «με
ταμφιέστηκαν»: πήραν Αμερικανικά 
ονόματα. Άπό έκείνη τήν στιγμή, πού 
οί γκάνγκστερς «βγήκαν» άπό τήν 
Μικρή Ιταλία μέ όνομα εξαμερικανι- 
σμένο καί τήν καλή πρόθεσι νά συν- 
τελέσονν, μέ τήν δύναμι τών «προ- 
στατευομένων» τους, στήν εκλογή 
τών Αντιπροσώπων τού Αμερικανικού 
λαού, οί εγκληματικές παρουσίες 
Ανάμεσα ατούς μετανάστες,, γίνονται 
πραγματικά ή «Αμερικανική μαφία».

GIAN FRANCO VENE
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ΜΜΙΙΚΠΙ KM  ΚΟΙΝΩΝΙΚΠΙ ΔΙΠΣΤΠΣΕΙΣ 
IO V ΕΓΚΛΗΙΠΒΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Ύπό Βασιλείου Παπαδάκη 
ε ίσαγγελέως Π ρωτοό ικών

Τ Ο ΕΓΚΛΗΜΑ τής απειλής (άρθρ. 333 Π.Κ.) κατα
τάσσεται εις τά στρεφόμενα κατά τής προσωπικής 
έλευθερίας τού ανθρώπου. Άντικείμενον τής προστα
σίας, νομικόν δηλονότι άντικείμενον τού έγκλήματος, είναι ή 

έλευθερία τής άδιαταράκτου διαβιιύσεως έν τή κοινωνία!-1). ή 
έμπέδωσις τού αισθήματος ασφαλείας καί ή έμπιστοσΐινη τού 
προσώπου εις τήν έννομσν τάξιν(2). Αί βασικαί σκέψεις έπί τών 
όποιων στηρίζεται ή διάταξις περί άπειλής είναι άφ' ένός μέν ή 
προστασία τού αισθήματος τής έννόμου άσφαλείας, όπερ τα
ράσσεται όια τής άπειλής -  καί άφ' ετέρου ή προσβολή τής 
εσωτερικής έλευθερίας, ήτις κλονίζεται άπό τήν δημιουργίαν 
αισθήματος άνασφαλείας(3). Διά τήν ύπόστασιν τού έγκλήμα
τος άπαιτεϊται άντικειμενικώς μέν α) άπειλή διά βίας κατά 
προσώπων ή πραγμάτων ή άπειλή δΓ έτέρας πράξεως ή πα- 
ραλείψεως. ήτις εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν είναι παρά
νομος δηλαδή άντίκειται εις άπαγορευτικόν ή έπιτακτικόν 
κανόνα 6) ή τοιαύτη άπειλή δέον νά έπροξένησεν εις τόν 
άπειληθέντα τρόμον ή άνησυχίαν γ) τέλος, έξ υποκειμένου δέον 
νά αυντρέχη ή γνώσις καί ή θέλησις περιαγωγής τού παθόντος 
εις τρόμον ή άνησυχίαν(4).

Κατά τόν Γερμανικόν Ποινικόν Κώδικα (άρθρ. 241) τό έγ
κλημα τελείται μέ τήν άπλήν άπειλήν τελέσεως ένός κακουρ
γήματος χωρίς νά έξετάζεται οϋδέν έτερον, ουδέ άν ή άπειλή 
έχη τήν γε-νικήν τάσιν ή ικανότητα προκλήσεως (ορισμένου άπο- 
τελέσματος in concreto. Ή άπειλή απαγορεύεται λόγψ τών δυ- 

ιτών αποτελεσμάτων της καί τής κοινωνικής της σημαντικό- 
ητος. Συνεπώς καί όταν είναι άκίνόυνος, δέον νά παραμερί

ζεται, άφοΰ πρόκειται περί άστυνομικού έγκλήματος χωρίς 
ιδιαίτερον άντικείμενον προστασίας!?). Κατά τό άρθρ. 180 τού 
Ελβετικού Ποιν. Κωδικός ή άπειλή δέον νά έχη ώς άποτέλεσμα 
τόν φόβον ή τήν άνησυχίαν τού άπειλουμένου προσώπου, ώς 
και κατά τό άρθρ. 333 τού ήμετέρου Ποινικού Κιόδικος, ένώ 
κατά τό άρθρ. 612 τού ’Ιταλικού Κώδικος, άρκεϊ άπειλή άδικου 
βλάβης χωρίς νά έξετάζεται τό έξ αυτής έπελθόν άποτέλεσμα, 
άρκεϊ νά είναι ικανή ή άπειλή νά ταράξη τήν ήσυχίαν τού 
προσώπου χωρίς νά άπαιτήται όπως πράγματι τό έξεφόβι- 
σεν(6). Κατά τό ήμέτερον σύστημα, όπερ συμπίπτει άπολύτως 
προ; τό άκολουθηθέν ύπό των παλαιοτέρων Γερμανικών σχε
δίων 1909-1919, διά τήν τέλεσιν τού έγκλήματος απαιτείται ή 
έπέλευσις τού τρόμου ή τής ανησυχίας διά τήν όλοκλήρωσιν τού 
άρθρου 333 Π.Κ.

Τό άδίκημα τής άπειλής (άρθρ. 333 Π.Κ.) άνήκει εις τά 
τυπικά ή έγκλήματα έξωτερικεύοεως, άφού δέν ύφίσταται ύλι- 
κον άντικείμενον, τά δέ άποτελέοματα συνδέονται άρρήκτως 
μετά τής συμπεριφοράς τού δράστου, οΰτινος ή παράνομος 
δράσις δέον νά περιέλθη πλήρως εις γνώσιν τού παθόντος καί ό 
τελευταίος νά φοβηθή ή άνησυχήοη σοβαρώς έκ τής τοιαύτης 
παρανόμου συμπεριφοράς τού δράστου. Ή  έξωτερίκευσις τής 
δράσεως δέον νά είναι συμπεριφορά καθωρισμένου νοήματος, 
διότι δέν άρκεϊ ή ύποκατάστασις αυτής δΓ άλλης συμπερι
φοράς, παρεμφερούς!7). Ή άπειλή είναι προαγγελία κακού, 
όπερ μέλλει νά ύποστή ό απειλούμενος τή έπενεργείρ είτε τού 
άπειλούντος ευθέως (άμεσος άπειλή) είτε καί παρά τρίτου

(έμμεσος άπειλή) υποκειμένου εις τήν έπιρροήν τού δράστου. 
Οσάκις ό απειλών χρησιμοποιεί έπενέργειαν τρίτου πρός άσκη- 

σιν τής απειλής, είναι άναγκαίον νά έρευνάται άν ό τρίτος ύπό- 
κειται εις τήν θέλησιν τού δράστου άπολύτως. "Ανευ τής 6εβαι- 
ότητος ταύτης, δέν τελειαύται έμμεσος άπειλή, εις τήν όποιαν 
αυτουργός είναι ό προτρέπων ή παρακινών(8). Ή έξωτερί- 
κευσις τής άπειλητικής λ.χ. έκφράσεως, κινήσεως κ.λ.π. δέον νά 
είναι σαφής καί κατανοητή, χωρίς νά είναι άναγκαία καί ή όλο- 
κλήρωοις τής έκφράσεως ή τής κινήσεως. Καί έν μέρει έκφρα- 
ζομένη είτε πρός τόν παθόντα είτε πρός τρίτον άλλά διά τόν 
παθόντα. άρκούν διά τήν συγκρότησιν τής άπειλής, έφ' όσον ό 
απειλούμενος περιήλθεν εις τρόμον ή άνησυχίαν, ύπό τήν λογι
κήν προύπόθεσιν ότι ούτος είναι εις θέσιν νά περιγραφή καί 
προσδιορίση τήν εύλογον αιτίαν τού φόβου του, ήτις ώς έκ- 
φρασις λόγου ή έκδήλωσις έν τώ έξωτερικώ κόσμω, δέον νά μή 
είναι άόριστος ή λογικώς απροσδιόριστος.

Διά νά όλοκληρωθή τό άδίκημα τής άπειλής πρέπει ό παθών 
νά περιήλθεν εις τρόμον ή άνησυχίαν. Εις τό σημεϊον τούτο 
έγκειται καί ή μεγαλυτέρα δυσχέρεια έφαρμογής τής διατάξεως. 
Εις τήν πράξιν, ή διείσδυσις είς τόν ψυχικόν κόσμον τού 
παθόντος αποβαίνει άνέφικτος ή έπισφαλής διά τόν δικαστήν, 
όστις καθήκον καί ύποχρέωσιν έχει νά άνατάμη τήν κατάφασιν 
τού παθόντος ότι περιήλθεν πράγματι είς φόβον, ώς ισχυρί
ζεται^). Τό δικαστικόν κριτήριον είναι μικτόν, τούτέστιν ύπο- 
κειμενικάν (φόβος ή άνησυχία τού παθόντος) καί άντικειμε- 
νικόν (άντικειμενικοποίησις τής έκφοβιστικής έκδηλώσεως καί 
λογική άξιολόγησις αυτής). Ό  άκρατος ύποκειμενισμός τού 
παθόντος έλέγχεται, όσον είναι βεβαίως δυνατόν. Καίτοι ισχυ
ρίζεται ούτος ότι έφοβήθη, τό δικαστήριον δυναται νά έλέγξη 
τόν ισχυρισμόν του καί νά άποφανθή ύπέρ τού άντιθέτου. Ούτω 
λ.χ. όταν ή όλη στάσις ή άντίδρασις τού παθόντος καταδήλως 
διαψεύδει τήν ΰπαρξιν φόβου ή άνησυχίας. Τοιαύται όμως 
περιπτώσεις είναι σπάνιαι καί ό δικαστής συνήθως άποφεύγει 
πάσαν έπισφαλή θέσιν. διά νά ύπογραμμισθή ό κανών, ότι ό 
παθιύν ευχερέστατα μετακυλίει κατά τό δοκούν τό βασικόν 
τούτο ατοιχεϊον καί έν τή ούσία μεταβάλλει ττ)ν αύτεπάγγελτον 
δίωξιν τής απειλής είς άδίκημα διωκόμενον κατ' έγκλησιν. Ή 
πρακτική αΰτη οδηγεί είς άνεπιθυμήτους στρεβλώσεις. πρωτί- 
στως διότι ή διάταξις προστατεύει τήν έννομσν ειρήνην καί 
ασφάλειαν τής κοινωνίας in globo. καί δέν έπιτρέπεται είς ένα 
άτομον νά διαθέτη τά δικαιώματα τού συνόλου άφού ούτε ό είς 
έκπροσωπεϊ τό σύνολον ούτε οί πολλοί τόν ένα. Έφ' όσον ή 
άπειλή πρέπει νά κολάζεται λόγω τής κοινωνικής της σημαν- 
τικότητος, ό άκρατος ύποκειμενισμός τού παθόντος(ΙΟ) όστις 
κρατεί είς τήν δικαστικήν πρακτικήν είναι όχι μόνον έσφαλ- 
μένος άλλά καί έπικίνδυνος. Ή  αιτία τού κακού εύρίσκεται 
άσφαλώς είς τόν νόμον καί τήν τάσιν τού νομοθέτου νά έξαρτά 
ένίοτε τήν πλήρωσιν τής ποινικής ύποστάσεως ιίιρισμένων έγλη- 
μάτων, έκ στοιχείων δυσχερώς προσδιοριζομένων, τών όποιων 
ή συνδρομή ή οΰ είς τό έγκλημα, συναντά πλεϊστα, σχεδόν 
άνυπέρβλητα έμπόδια( 11). Ό  δικαστής άποφεύγει έξ ένστικτοι’ 
νά ύποκαταστήση τά έλλείποντα ή άσαφή στοιχεία διά τού 
περιεχομένου τής άτομικής του συνειδήσεως, διότι δέν άρέσκε-
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ται εις την διακινδύνευσιν τής ασφαλείας τού δικαίου. Προτιμά 
νά άναζητήση διεξόδους ή έρείσματα αναγόμενα εις τήν διά- 
θεσιν καί τόν ψυχισμόν εκείνων, οΐτινες ισχυρίζονται ότι εκ
προσωπούν τό έπικρατοϋν κοινόν αισθητήριον, μέ προφανή 
κίνδυνον ή άπόφασίς του νά ρυμουλκήται εκεί όπου έκ τού -  
νομικώς -  ασφαλούς, ό δικαστής μεταβάλλεται εις όργανον 
ταπεινών έκδικήσεων καί ή άπόφασίς του ύπόκειται εις κρι
τικήν οϋχί άδικσν(12).

Ή  άποδοχή τού άκρατου ύποκειμενισμού καί ή επίμονος 
άναζήτησίς του ύπό τού δικαστού, όδηγεϊ τόν παθόντα εις τήν 
βεβαιότητα ότι όχι μόνον αυτός είναι ό ρυθμιστής τής εφαρ
μογής τού άρθρου 333 Π.Κ. άλλά καί ότι δύναται κατά παλι
νωδίαν νά ισχυρίζεται ότι έφοβήθη (κατά τήν διάπραξιν ή ότι 
δεν έφοβήθη (κατά τήν έκδίκασιν). παρέχων οϋτω καί μιάς 
μορφής έκδούλευσιν εις τόν δικαστήν, όστις θεωρεί έστω καί 
τήν μερικήν μεταξύ τών μερών τελικήν εϊρήνευσιν, ώς τμήμα τής 
έπιθυμητής καθολικής ειρήνης. Τό πρόβλημα όμως δέν είναι 
πώς θά κλείση ή έπί μέρους διαμάχη, διότι ή έκδήλωσις απειλη
τικών διαθέσεων έκ μέρους τινός, συμπτωματικώς πλήττει μό
νον τόν παθόντα. Ή  πράξις του σημαίνει άποκάλυψιν τής 
βιαίας ψυχικής του συγκροτήσεως, ή δέ βία ενδιαφέρει εύθέως 
τό σύνολαν. Ό  παθών μόνον ή κυρίως ώς μαρτυρία ζώσα τής 
διαταραχθείσης είρηνεύσεως πρέπει νά έκλαμβάνεται καί δι' 
αυτόν τόν λόγον είναι άνεπίτρεπτον νά μεταβάλλεται έν τή 
πράξει ή άπειλή εις άδίκΐ|μα κατ' έγκλησιν διωκόμενον ή νά 
προτείνεται ή δίωξίς του κατ' έγκλησιν( 13). Ή  σοβαρότης τής 
άπειλής έγκειται εις τήν βασικήν σκέψιν ότι ό φόβος ή ή άνησυ- 
χία προεκτείνονται καί παρατείνονται χρονικώς. μετ' αυτών δέ 
παρατείνεται έπ’ άόριστον ή άβεβαιότης, ό φόβος κ.λ.π. τόσον 
τού παθάντος όσον καί τού περιβάλλοντος του ένθα ζεί ούτος ή 
έργάζεται, μέ συνέπειαν έκ τού αντίκτυπου, νά νοσή τό κοινω
νικόν σύνολον εις μικρόν ή μεγάλην έκτασιν καί έντασιν.

Ή  κατ' έγκλησιν δίωξις τού άδικήματος δέν θά ήτο ρύθμισις 
όρθή ούτε κοινωνιολογικώς. Ό  δράστης συνήθως είναι άτομον 
βίαιον ένώ ό παθών άσθενούς καί φιλειρηνικού χαρακτήρος. Ό  
τελευταίος καί άν εϋρη τό θάρρος νά έγκαλέση τόν δράστην, 
σπανίους έμμένει εις τάς άρχικάς θέσεις του, ικανοποιούμενος 
άν, ύπαναχωρών, έπανακτήση τήν άπωλεσθείσαν ήρεμίαν του 
έξαγοράζων ταύτην μέ τήν άνάκλησιν καί τήν διαβεβαίωσιν τού 
δράστου ότι δέν θά ένοχλήση πλέον τόν παθόντα. Ή συναλλαγή 
αΰτη καί ύπό τό ίσχύον καθεστώς τού άρθρ. 333 Π.Κ. δέν είναι 
άγνωστος εις τήν καθημερινήν δικαστικήν πρακτικήν. Ό  φόβος 
ή ή άνησυχία κατά τόν χρόνον έκδικάσεως (όσάκις δέν εί- 
σάγεται ή ύπόθεσις κατά τήν έπ' αύτοφώρω διαδικασίαν τών 
άρθρων 417 έπ. ΚΠΔ) δυνατόν νά ύφίστανται είσέτι ή καί νά 
έξέλιπσν ήδη. Κατά βάσιν, τούτο είναι άδιάφορον άρκεί ότι 
κάποτε ό παθών έκ τής συμπεριφοράς τού δράστου, περιήλθεν 
εις τρόμον ή άνησυχίαν. Συχνά ή πραγμάτωσες τού άπειλου- 
μένου κακού, τήν όποιαν φοβείται ό παθών ή ή άπλή ανανέωσες 
τών άπειλητικών έκδηλώσεων, τελούν έν άναστολή μέχρι τής έκ- 
βάσεως τής κατηγορίας. Τό θύμα πειθαναγκάζεται νά έξα-  
γ ο ρ ά σ η τήν γαλήνην του ϊαχυριζόμενον (άναληθώς βεβαίως) 
ότι ουδέποτε έφοβήθη ή έλαβε σοβαρώς ύπ' όψει του τήν κατ' 
αυτού έκτοξευθεϊσαν άπειλήν(14), ένώ τόσον ό τρόπος τελέ- 
σεως όσον καί τό πρόσωπον τού δράστου, συνηγορούν περί τού 
ακριβώς άντιθέτου.

’Αποτέλεσμα τής στρεβλώσεως ταύτης είναι ότι α) ό δράστης 
διέφυγε τήν κύρωσιν μιάς παραόάσεως άφορώσης τό κοινωνι
κόν σύνολον, 6) έπέτυχεν τού σκοπού του αφού τό θύμα μέχρι 
τουλάχιστον τής δικασίμου, έβασανίζετο ύπό άνησυχίας καί 
φόβου γ) ή ζημία έκ τής συνειδητοποιήσεως, ιδίως έκ μέρους 
τού δράστου, ότι ό Ποινικός Κώδιξ δέν είναι εις θέσιν νά 
προστατεύση α ύ τ ο δ υ ν ά μ ω ς  τούς πολίτας, δημιουργεί ρή
γματα εις τό μέτωπον τής άντεγκληματικής πολιτικής διά τό 
μέλλον, άφού διά μέν τούς βίαιους άνοίγεται ή όδός διά τήν 
έπανάληψιν ή τήν μίμησιν, διά δέ τούς ειρηνικούς πολίτας 
εδραιώνεται ή ιδέα ότι δέν ύφίσταται αποτελεσματικός κρατι
κός μηχανισμός, άποτρεπτικός τής θρασύτητος καί τής βίας.

Ή  έπιχειρηθείοα άνάλυαις στόχον έχει κυρίως νά τονίση ότι 
τά νομικά προβλήματα ερμηνείας καί εφαρμογής τον Ποινικού

νόμου είναι σύνθετα δέν ανάγονται ή δέν έξαντλούνται μόνον 
εις τάς καθιερωμένος ερμηνευτικός μεθόδους δι' ιόν άναζητεί- 
ται ή όρθή διερμήνευσις καί ύλοποίησις τής νομοθετικής ίκιυ- 
λήσεαις. Καί τούτο είναι άναγκαίον, άλλ' ή μέν βούλησις έ γ ε ν- 
ν ή θ η  κ α ί  ε ί δ ε  τ ό  π α ρ ε λ θ ό ν ,  ή ερμηνεία όμως καί ή 
εφαρμογή της γεννάται εις τό μέλλον, τό όποιον ήτο άγνωστον 
εις τόν δημιουργόν τού νόμου. Ή  δυσχέρεια είναι προφανής, 
διά τόν ποινικόν δικαστήν, ό όποιος στερείται είδικεύσεως. 
πιθανώς δέ καί καταρτίσεως εις πλείστους όσους τομείς έκτος 
τής στενής νομικής παιδείας( 15). Τό θέμα τής απειλής, τού 
όποιου ιίιρισμέναι μόνον στενάις έξωνομικαί ιδίως διαστάσεις 
έθίγησαν, παρουσιάζει έναργώς τόν πολυδιάστατον χαρακτήρα 
τού ποινικού δικαίου. Ή  ποινική Δικαιοσύνη κατέχει δικαιω- 
ματικώς τήν πρώτην θέσιν εις τήν άξιολογικήν κλίμακα τών έπί 
μέρους κλάδων τού δικαίου, άφού άποφαίνεται πότε ό άν
θρωπος δύναται νά στερηθή τής ελευθερίας ή καί αυτής τής 
ζωής του. Παραλλήλως όμως κατέχει τήν πρώτην έπίσης θέσιν 
καί δικαίως, εις τόν έπαινον ή τήν κατάκρισιν τής κοινής γνώ
μης. ή όποια δέν άποκλείεται νά συγκρούεται ένίοτε πρός τήν 
εφαρμογήν τού νόμαυ( 16).

Αλλ' άς κλείσωμεν τό νομικόν θέμα τής άπειλής προοθέ- 
τοντες έλαχίστας σκέψεις διά τήν απόπειραν τού άδικήματος. 
Ή  συστηματική άποφυγή της εφαρμογής τής άπαπείρας έπί τού 
έγκλήματος τής απειλής, ύπήρξεν έντελώς άδικαιολόγητος( 17), 
κατά τήν γνώμην μου. καί πρόξενος πολλών νομικών καί κοι
νωνικών ιδίως δυσπλασιιΐιν, μή ορατών διά γυμνού οφ θαλμού, 
.δηλονότι εις όσους διαχωρίζουν τά καθαρώς νομικά θέματα 
από τά κοινωνικά προβλήματα. Είναι γνωστόν ότι έπί τών τυπι
κών έγκλημάτων ή έγκλημάτων έξωτερικεύοεως ιίις είναι ή 
απειλή(1 Η) (άρθρ. 333 Π.Κ ). είναι δυνατή ή άπόπειρα έφ' όσον 
ή πλήρωσις τής αντικειμενικής ύποστάσεως δέν συμπίπτει μι 
τήν άρχήν έκτελέσεως ώς συμβαίνει λ.χ. έπί τής λόγω έξυ- 
6ρίσεως(Ι9) άλλ' ή ποινική ύπόστασις τού έγκλήματος τελει- 
ούται διά τού τρόμου ή τής άνησυχίας, ώς έπακόλουθον τής 
απειλής βίας κ.λ.π. έκ μέρους τού δράστου. Διά τήν ύπαρξιν 
απόπειρας απαιτείται, πλήν τών άλλων, όπως ή έξωτερική 
πράξις τού δράστου, περιέχη τούλάχισταν άρχήν έκτελέσεως, ώς 
τοιαύτης νοούμενης, πάσης ένεργείας τούτου, ήτις άποτελούσα 
τμήμα έν όλω ή έν μέρει τής άντικειμενικής ύποστάσεως τού 
έγκλήματος, άγει άναμφισβητήτως καί εύθέως εις τήν πρα- 
γμάτωσιν αυτού, ή τελεί πρός αύτήν έν τοιαύτη άναγκαίρ καί 
άμέσω σχέσει συνάφειας, ώστε κατά τήν κοινήν άντίληψιν θεω
ρείται ώς τμήμα ταύτης, εις ήν άμέσως άγει, έάν δέν 
ήθελεν έξ οίουδήποτε λόγου άνακοπή(20). Ή  άπειλητική φρά- 
σις, συμπεριφορά κ.λπ. τού δράστου θέτει έν κινδύνω τήν ει
ρηνικήν κατάστασιν, ήτις περιβάλλει τό έννομον άγαθόν τής έν 
ελευθερία άδιαταράκτου διαβιώσεως έν τή κοινωνίρ, προσβολή 
ήτις παύει νά άφορρ μόνον τό παθόντα, διαδραματίζουσα 
αύτοτελή πλέον ρόλον έν τή ειρηνική κοινωνική συμβιώσει(21). 
Ή  έλλειψις τού στοιχείου τού φόβου ή τής άνησυχίας δέν όλο- 
κληρώνει τό άδίκημα, έκ λόγων άνεξαριήτων τής θελήσεως τού 
δράστου, άρκεί νά μή έξεφράσθη ούτος άπειλητικώς, έξ άπλής 
καί καταδήλου κομπορρημοσύνης ή μεγαλαυχίας(22). Έν τή 
περιπτώσει ταύτη ύφίσταται άπόπειρα(23), δι' ήν δέον νά τι- 
μωρήται ό δράστης, δοθέντος ότι καί άν έδιώχθη τις διά τε- 
τελεσμένον έγκλημα, δύναται νά καταδικασθή δι' άπόπειραν 
τούτου(24) άφού ή ταυτότης τών πραγματικών περιστατικών 
παραμένει άμετάβλητος. Καί ή άπόπειρα. τών αύτών ποινικών 
διατάξεων προσβολήν περιέχουσα. άποτελεϊ άδίκημα, ούχί διά
φορον τού τετελεσμένου άλλ' ιδιαιτέραν μορφήν έμφανίαεως 
αύτού(25), μή έχουσα όντολογικήν -  έννοιολογικήν αύθυπαρ- 
ξίαν(26) έναντι τού τετελεσμένου, άλλά μόνον αύτοδυναμίαν 
καί αύτάρκειαν νομοτεχνικήν.

Εκ τής βραχείας έπισκοπήσεως τού άδικήματος της άπειλής. 
προκύπτει ότι ή εφαρμογή τού άρθρ. 333 Π.Κ. δέν ύπήρξεν 
έπιτυχής εις τήν πράξιν. Εις τούτο συνετέλεσεν ούκ ολίγον μία 
άπ' άρχής σημειωθείσα άντίφασις. Ένώ δηλονότι ή αίτιολογική 
έκθεσις διευκρινίζει ότι άν ή άπειλή δέν έπροξένησε τρόμον ή 
άνησυχίαν εις τόν άπειληθέντα, δέν ύφίσταται άνάγκη πρός 
τιμώρησιν έκδηλώοεως, ή όποια δέν έληφθη σπουδαίως ύπ'
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όψιν (Αίτιολ. σελ. 497), έν τούτοις ή απειλή διώκεται αϋτεπαγ- 
γέλτως. Ό  νομοθέτης ήθέληοε νά συγκεράοη τό άτομικόν πρός 
τό κοινωνικόν συμφέρον, άλλ' ύπέπεσεν εις ουσιαστικήν άντί- 
φασιν, ήτις ώόήγησεν εις τάς ίστορηθείσας νομικός και κοι
νωνικός όυσπλασίας(27). Έ φ ’ όσον ή κνιρωσις ήρτηται έκ τού 
γεγονότος ότι ό παθών έφοβήθη. οϋόεμίαν έννοιαν έχει ή αύτε- 
πάγγελτος όίωξις. Φρονοϋμεν ότι τό πρόβλημα θά έλΰετο άν εις 
τό αρθρ. 333 Π.Κ. προσετίθετο όευτέρα παράγραφος έχουσα 
ούτως:

«2. ’Εάν ό παθών όέν περιήλθεν εις τρόμον ή ανησυχίαν, ό 
δράστης τιμωρείται μέ ποινήν ήλαττωμένην (άρθρ. 83)».
(1) Βλ. Μπουρόπουλος, "Ερμ. Ποιν. Κωδ. έκδ. 1962 σελ. 539.

(2) Βλ. Τουση - Γεωργίου, Ποιν. Κώδιξ έκδ. 1958 σελ. 656.
(3) Βλ. Γάφος. Ποινικόν Δίκαιον, έκδ. 1963 σελ. 191
(4) Βλ. ΑΠ 344/55 Ποιν. Χρσν. ΣΤ 32, ΑΠ 50/68 Ποιν. Χρον. 1Η' 215. 
{5) Βλ. Γάφος, ένΟ' άνωτ. σελ. 190.
(6) Βλ. Γάφος, ένΟ' άνωτ. σελ. 191.
(7) Βλ. Άνδρουλάκης, Σχόλια υπό τήν ΑΠ 146/71 Ποιν. Χρον. ΚΑ 
456.
(8) Βλ. ΑΠ 146/71 έν Ποιν. Χρσν. ΚΑ 456 (Σχ. Ν. Άνδρουλάκη).
(9) Ό  προβαλλόμενος φόβος ή άνησυχία έλέγχονται σύσιαστικώς ϋπό 
τού δικασιοϋ, ϊνα μή έν σχεδόν άνέλεγκτον γεγονός χρησιμοποιήται 
καταχρηστικής. Ατυχής έν τή πρήξει ό δικαστής παραμένει έν πολλοϊς 
δέσμιος τής διαθέσεως τού παθόντος. Βλ. ΑΠ 258/61 Ποιν. Χρον. ΙΑ 
535, ΑΠ 5/68 Ποιν. Χρον. ΙΗ 162, ΑΠ 446/68 Ποιν. Χρον. ΙΘ 84, ΑΠ 
342/71 Ποιν. Χρον. ΚΑ 686, ΑΠ 372/72 Ποιν. Χρσν. ΚΒ 543, ΑΠ 
1004/72 Ποιν. Χρον. Κ Γ  201.

(10) Βλ. Πλημμ. ’Αθηνών, 4359/75 Ποιν. Χρον. ΚΣΤ 169 μέ άντίθετον 
όρθήν πρότασιν. Άντ/λέως Μ. Δέτση, Μον. Πλημμ. Σάμου 209/75 
(άδημ.).

(11) Ούτω λ.χ. εις τό άδίκημα τού άρθρ. 384 α Π.Κ. άναζητεϊται «άν 
προεκλήθη τό κοινόν αίσθημα» άλλα ποιον είναι τό κοινόν αίσθημα καί 
ποιος θά τό μεταφέρη είς τό δικαστήριον, είναι άγνωστον.

(12) Δεν είναι στόχος τής μικρός αυτής μελέτης νά άναλύση περαι
τέρω τούς λόγους ή τά αίτια τής δοκιμασίας είς τήν όποιαν υποβάλλει ό 
Ποινικός νομοθέτης τόν δικαστήν καί τήν έγκυρότητα τής άποφάσεώς 
του, καθιερών άδικήματα βάσει άσαφών ή άορίστων στοιχείων.

(13) Βλ. "Αννα Ψαρούδα - Μπενάκη έν Ποιν. Χρον. ΚΣΤ 169.
(14) Βλ. τήν ύπ* άριθ. 4359/75 Πλημμ. Αθηνών Ποιν. Χρον. ΚΣΤ 

169 ένθα ιατρός, άπειλούμενος ότι θά φονευθή ύπό τών οικείων τού 
άσθενοΰς διεβεβαίωσε τό δικαστήρισν ότι... έχει έθισθή είς τοιαύτας 
άπειλάς προεξοφλών άκόμη καί τήν άπό ιατρικής πλευράς τυχόν abnor
mal κατάστασιν τού άπειλούντος.

(15) Ή όρθή ή όχι έφαρμογή τού Ποινικού νόμου είναι πρόβλημα

κοινωνιολογικόν καί κατόπιν νομικόν. Ά ν  ό ποινικός νόμος είναι έξω- 
πλισμένος μέ τήν απαραίτητον έγκυρότητα ό Ποινικός δικαστής ό όποιος 
θά έκφράση αυτήν τήν έκγυρότητα χωρίς ούδεμίαν έξειδίκευσιν, ύπό τό 
βάρος τών άστικών του υποθέσεων, μέ τήν έλλειψιν έπιμορφωτικών 
δυνατοτήτων κ.λ.π. έπιτελεΐ έργον άκατόρθωτον καί μοιραίως άκούον- 
ται έπικρίσεις.

(16) Έκφεύγει τής παρούσης μελέτης ή άνάλυσις τού σοβαρού θέ
ματος τής συγκρούσεως τού νόμου πρός τό κοινόν αίσθημα. Θέτω μόνον 
τό έρώτημα: Έχει ό δικαστής ώς τηρητής άλλά καί κριτής τού νόμου 
δικαίωμα νά άγναήση τό κοινόν αίσθημα ύπό τήν, έν πολλοϊς προσχη- 
ματικώς προβαλλομένην, «ανασφάλειαν» καί έπικίνδυνον ρευστότητά 
του; Απαντώ μέ δύο άλλα έρωτήματα: 1) Είναι ό δικαστής τυφλός 
τηρητής κάθε νόμου, έστω καί άδικου ή είναι καί έν αύτώ ό πλέον 
ειδικός Κ ρ ι τ ή ς  τής έσωτερικής του άξιο(αναξιο)λογίας; 2) Οφείλει 
ή όχι νά  ά ν α κ α λ ύ ψ η  καί νά παρατάξη άντιμέτωπον πρός τόν 
νόμον τό κοινόν αίσθημα, τό όποιον είναι δεδομενον δτι υπάρχει; (Βλ. 
ήδη άποδοχήν του ύπό τού ΠΝ άρθρ. 384 α).

(17) Βλ. Πλημ. Αθηνών 4359/75 Ποιν. Χρον. Κ ΣΤ  169 καί σχόλια 
“Αννας Ψαρού δα - Μπενάκη.

(18) Βλ. Άνδρουλάκης, Σχύλ. ύπό τήν ΑΠ 146/71 Ποιν. Χρον. ΚΑ
456.

(19) Βλ. Μπουρόπουλος, ένθ’ άνωτ. σελ. 120.
(20) Βλ. ΑΠ 367/70 Ποιν. Χρον. Κ 689, ΑΠ 432/71 Ποιν. Χρον. ΚΑ' 

830, ΑΠ 995/72 Ποιν. Χρον. ΚΓ' 200, ΑΠ 396/73 Ποιν. Χρον. ΚΓ' 561, 
ΑΠ 616/73 Ποιν. Χρον. ΚΓ 704.

(21) Βλ. Μπουρόπουλος, ένθ' άνωτ. σελ. 539, Άνδρουλάκης. Ή άρχή 
έκτελέσεως τού έγκλήματος έν Ποιν. Χρον. ΚΒ 132 - 134.

(22) Βλ. Άνδρουλάκης, έν Ποιν. Χρον. ΚΑ 465.
(23) Βλ. Μπουρόπουλος, ένθ' άνωτ. σελ. 572, Γάφος, ένθ’ άνωτ. σελ.

193 ύποσ. 15.
(24) Βλ. ΑΠ 111/55 Ποιν. Χρσν. Ε 289. ΑΠ 337/62 Ποιν. Χρον. ΙΓ

31.
(25) Βλ. ΑΓ1 284/56 Ποιν. Χρον. Ζ 22 contra Άνδρουλάκης Ποιν. 

Χρον. ΚΒ 2.
(26) Ή άποψις τού’ καθηγητού Ν. Άνδρουλάκη ότι «ή άπόπειρα είναι 

συνδεδεμένη έν οπέρματι μέ τήν άποτυχίαν» δέν φαίνεται άποσμάχητος. 
Ά ν  είχεν ούτως τό πράγμα, ή απόπειρα θά είχεν αυθυπαρξίαν, όχι 
νομικήν άλλ' έννοιολογικήν. Θά ήτο έν «διάφορον» έγκλημα ούχί έν 
«μικρότερον» έγκλημα ώς δέχεται ό Binding. Άντικειμενικώς, ή αφετη
ρία καί ή όλη διαδρομή πλήν τής τελικής άπολήξεως, ταυτίζονται πρός 
τό τετελεσμένον, ενώ έξ ύποκειμένου ουδόλως ή άποτυχία εύρίσκεται είς 
τάς προθέσεις τού δράστου.

(27) Ή όιακωμωδησις λ.χ. τού όρκου κατά τήν έκδίκασιν κατηγοριών 
έπί άπειλαϊς έ ν γ ν ώ σ ε ι τών δικαστών, παρέχει πλήρη ύλην, είς τούς 
ύποστηρικτάς τής καταρτήσεως τού όρκου, διά νά θεμελιώσουν άκλο- 
νήτως τάς θέσεις των.

Ύπό τής κ. Δουκάκη Στέλλας χας τού άειμνήστου αστυνο
μικού Γεωργίου Δουκάκη, έδωρήθη είς τό Άρχηγεϊον τής Αστυ
νομίας Πόλεων ολόκληρον τό άρχεϊον τού συζύγου της. Τό 
όρχεϊον αυτό μεγάλο σέ όγκο καί πολύτιμο σέ περιεχόμενα, 
άναφέρεται στή δράσι τής Αστυνομίας Πόλεων τόσο στό κοινό 
έγκλημα, όσο καί στόν Εθνικό τομέα, ίδίφ δέ στά χρόνια τής 
κατοχής.
Περιλαμβάνει πολλές άνέκδοτες φωτογραφίες καί άλλα πολύ
τιμα έγγραφα.πειστήρια καί στοιχεία γύρω άπό τή δράσι έγκλη- 
ματιών τού κοινού ποινικού Δικαίου, άλλά καί πρακτόρων ξένων 
συμφερόντων, πού διαφοροτρόπως συνεργάστηκαν μέ τούς 
εχθρούς εναντίον τής πατρίδος μας.

Ό  άρχηγός, κ. Τζίμας, εύχαρίστησε τήν κ. Δουκάκη διά τήν 
προσφορά, τήν όποιαν καί άπεδέχθη γιά τόν έμπλουτισμό τού 
Αστυνομικού Μουσείου.

Τά Αστυνομικά Χρονικά τά όποια έπί σειράν έτών ό άείμνη- 
στος Δουκάκης έτίμησε μέ έκλεκτές έργασίες, εύχαριστούν τήν 
κ. Δουκάκη καί τήν προβάλλουν ώς παράδειγμα πρός μίμησιν, 
γιατί εύελπιστούν ότι καί άλλοι άστυνομικοί κατέχουν στοιχεία 
πού δύνανται νό προσφέρουν γιά νά έμπλουτίσωμε έτσι τό 
Αστυνομικό μας Μουσείο.
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Γ Ο ΑΠ ΟΝ Όρος έχει τό προνό
μιο νά συζητιέται συνεχώς. Ή 
παρουσία του imjv ιστορία τού 

ορθόδοξου μοναχισμού. Ή θέση του ατό 
πλαίσιο του Ελληνικού κόσμου. Ή προ
σφορά του στον χριστιανισμό καί στις πα
ραδόσεις τον. μαζί μέ τό γεγονός, ότι 
πολλοί θεωρούν τήν ύπαρξή του γόνιμη 
καί άπαραίτητη σ ’ ένα κόσμο, σέ μιάν 
εποχή τόσο άγωνιώδη, όσο ή δική μας. 
δίνουν τήν αφορμή σέ πολυάριθμους συγ
γραφείς καί πνευματικούς ανθρώπους, νά 
γράφουν γιά τή μοναστική πολιτεία τού 
'Αθω ποικίλα κείμενα, γιά τήν εξωτερική 
καί τήν εσωτερική μορφή της. Γιά τήν 
διάσωσή της μέσα στον Ανελέητο χρόνο. 
Γιά τήν έπιβίωσι) τής νοοτροπίας της, πού 
έχει όλα τά στοιχεία μιάς ιδιοτυπίας. Μιας 
μοναδικότητας. Τό διαπιστώνουμε αυτό 
μιάν άκόμη φορά, διαβάζοντας τήν Ανθο
λογία Λογοτεχνικών Κεφιένων «Άγιον 
’Όρος», πού παρουσίασε ό Ιωάννης Χα- 
τζηφώτης καί ή όποια δίδει πολλές άπαν- 
τήσεις γιά τούς ενδιαφερομένους νά μά
θουν οτιδήποτε γύρω άπό τά μοναστήρια 
τού Άθω. Γύρω άπό τό νόημα τής πα
ρουσίας των. Γύρω άπό τις ηθικές καί 
πνευματικές καί καλλιτεχνικές άξιες πού 
εκπροσωπούν καί προβάλλουν μέ αδιάλ
λακτη πίστη τώρα καί δέκα αιώνες, παρ' 
όλους τούς κινδύνους, τις περιπέτειες, τις 
συκοφαντίες.

Ανασαίνει ό άνθρωπος διαβάζοντας 
τήν Ανθολογία «Άγιον Όρος», πού μέ τά 
ποιήματα, τά ταξιδιωτικά κείμενα καί τά 
δοκίμια πού περιλαμβάνει, δίνει μιάν Αξε
πέραστη εικόνα τού Άθω καί τής μονα
στικής πολιτείας του. Μιάν εικόνα μέ 
Απροσδιόριστα πολλές Αποχρώσεις. Διότι, 
τά κείμενα τών 139 παλαιών, νεωτέρων 
καί σημερινών συγγραφέων πού περιέχει, 
μέ τήν ενρωστία, τήν ποικιλία τών άπό- 
ψεών τους, μέ τήν πολυχρωμία τής έκ- 
φράσεώς των, συνθέτουν τό πλουσιώτερο, 
τό δυναμικώτερο, τό π ιό ενδιαφέρον λο
γοτεχνικό μωσαϊκό, πού θά ήταν δυνατόν 
νά συντεθεί γιά τό αιώνιο καί πάντα νέο 
θέμα τού Αγίου Όρους.

Τι είναι, όμως, τό Άγιον Όρος στήν 
πραγματικότητα; Μιά πραγματική πολι
τεία. ένας κόσμος Ασκητικός μέ τή δική 
του, εντελώς ξεχωριστή, φυσιογνωμία. 
Μιά πολιτεία στήν όποια -  πίσω άπό τήν 
αυστηρότητα τών κανόνων πού καθορί
ζουν τή ζωή καί τή λειτουργία της -  θά 
διακρίνουμε τήν επίδραση τής ελληνικής 
ψυχής, τό χαμόγελο τού ελληνικού τοπίου.

Τό Ά γιον Όρος είναι άκόμη ό χώρος 
στόν όποιον ζή ένας Ασκητισμός, πολύ Αν
θρώπινος, καί πραγματικός, πού διαφέρει 
άπό τόν Ασιατικό Ασκητισμό, άπό τόν 
Αφρικάνικο μοναχισμό τών πρώτων χρι
στιανικών αιώνων. καί είναι πολύ άλλοιώ- 
τικος άπό τόν άναχωρητισμό τής Δύσεως.

Στά χρόνια μας. βέβαια, πού είναι 
πλημμυρισμένα άπό τό πνεύμα τής άμφι-

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

Άπό τόν Στέλ. Άρτεμάκη

-VllMNNHt ΧΛΤίΗΦΜΤΗΟ-

" a r io N o p o c
?Ky°7\s>jii κεί γεγωγ·.—

ΤΛΕΙΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΙΗΣΗ - ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΚ SXKAIA ΙίΙΑΝΝΟΥ* ΒΡΛΐΑΟΥ* ΜΟΝΑΧΟΥ* 
ΚΑΙ ΦΟΤΟΓΡΛΦΙβΕ I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

-01 ewoceic tun "κρπικωΝ φνΛίωκ"-
ΔΗΜ. ΜΠΙΣΚΙΝΗ 57 - 59, ΖΩΓΡΑΦΟΙ*. ΑΦΗΝΑ

σόέμηαης, τό Ά γιον Όρος, στή συνείδηση 
πολλών Ανθρώπων, παίρνει τή θέση μιάς 
παραδοξότητας. πού ή οικεία της έχει με
γάλη σχέσι/ μέ τόν Αναχρονισμό, ενώ γιά 
Αρκετούς (ίλλους Αποτελεί πραγματικό
τητα ξεπερασμένη.
Ά ν  όμως θελήσει νά δή κανείς πίσω άπό 
τήν επιφάνεια τήν όποια παρουσιάζει ή 
ζωή όπως έχει διαμορφωθεί στόν Άθωνα 
δέν γίνεται παρά νά άλλάξη γνώμη. Καί 
στήν αλλαγή γικόμης θά αυντελέσει τό γε
γονός. ότι σ ’ αυτόν τόν Απομονωμένο χώ
ρο κυριαρχεί τό όνειρο καί ώρισμένες 
Αφανείς Αξίες, όπως είναι ή σιωπή, ή πε
ρισυλλογή καί ή προσπάθεια γιά τήν κα- 
τάκτηση πνευματικού βάρους, ή λατρεία 
μιάς ανώτατης ευγένειας όπως ό Χριστια
νισμός.

Όλα αύτά θά τά ουναιπήσει ό Αναγνώ
στης στήν Ανθολογία λογοτεχνικών κειμέ
νων «Άγιον Όρος» (ταξιδιογραφία. ποί
ηση. δοκίμιο) τού κ. Ι.Μ. Χατζηφώτη, ό 
όποιος μέ άλ,ηθινή Αγάπη καί μέ δημιουρ
γικό ενδιαφέρον έμάζεψε ολόκληρα κεί
μενα ή άποσπάσματα κειμένων τών 139 
συγγραφέων πού έκρινε, ότι μπορούν ν’ 
άντιπροσωπευθούν στήν ανθολογία αυτήν, 
καί πού άνάμεσά τους είναι πολλά άπό τά 
πιό σημαντικά ονόματα τής ελληνικής 
πνευματικής κοινωνίας; Νικόλαος Λούβα- 
ρις, Ι.Ν. Θε οδωρακόπουλος, Ευγένιος 
Βούλγαρις, Μανουήλ Γεδεών, Άθηναγό- 
ρας ό A . Άλ. Παπαόια^ιάντης, Ν. Κα-

ζαντζάκης, Σπ. Μελάς. Άλ. Μωραϊτίδης, 
Ι.Μ. Παπαγιωτόπουλος, Άγγελος Σικελι- 
ανός, Φώτης Κόντογλου, Κ. Παλαμάς, 
Ε.Π. Παπανούτσος, Γ. Σωτήριόν. Κιίχπας 
Ουράνης, Νικόδημος Αγιορείτης. Θανά
σης Πετσάλης, Παν. Χρήστου, Ζ. Παπαν- 
τωνίου. Γιάννης Χατζίνης καί πολλοί άλ
λοι. πού μέ τήν σκέψη καί τά κείμενά τους 
συμβάλλουν Αποφασιστικά στήν άπομάν- 
τευση τού νοήματος τού Αγίου Όρους. 
Στήν Αναπαράσταση τής μυστικής του Φυ
σιογνωμίας. Στήν ερμηνεία τής υψηλότα
της Αποστολής του χθές καί Σήμερα. Ι 
διαίτερα σήμερα.

Η φύση, ή τέχνη, οί θεσμοί, τά πρό
σωπα. οι ψυχές, τά οράματα, τά ιδανικά, 
οι παραδόσεις, οί θησαυροί, ή εύσέβεια. οί 
τρόποι λατρείας, ή ψυχολογία καί ή επι
χείρηση γιά τήν κατανίκηα)/ τής σάρκας 
καί τών άπαιτύ/σεών της. ή επιδίωξη τής 
ένώσεως τού ανθρώπου μέ τόν Θεό, περι- 
γράφονται. Αναλύονται, παρουσιάζονται 
μέ Απόλυτη πληρότητα στήν Ανθολογία 
« Αγιον Όρος», πού οί 307 σελίδες της, 
εικονογραφημένες μέ σχέδια τού Ίωάννου 
Βράνου (Μοναχού) καί μέ θαυμάσιες φω
τογραφίες τού I. Βασιλείου, Αποτελούν 
ένα σύνολο τό όποιο πληροφορεί, ψυχα
γωγεί, μορφώνει καί ανυψώνει τόν Ανα
γνώστη.

Γιά τούς λόγους αυτούς, ή Ανθολογία 
« Άγιον Όρος» (πού Αντιπροσωπεύει μιάν 
άπό τις καλύτερες εκδόσεις πού περιοδι
κού «Κριτικά Φύλλα», καί μιάν άπό τις 
σοβαρότερες προσπάθειες μελέτης τής 
Απόκοσμης καί ηθικά ρωμαλέας παρουσί
ας τού Άθω) γίνεται π ιά θεμελιώδες βοή
θημα γιά τό πλησίασμα, ό) γνωριμία, τήν 
πνευματική Αξιοποίηση τής μοναστικής 
πολιτείας τού Αγίου Όρους, γιά τό οποίο 
ό Ν. Αούβαρις γράφει τά εξής πολυσή
μαντα:

«Τόν επισκέπτην τού Αγίου Όρους 
συνοδεύει Αδιαλείπτως τό συναίσθημα τής 
παρουσίας μιάς άνωτέρας Αξιολογικής 
πραγματικότητας. Απ' αυτήν Αντλούν οί 
εκλεκτοί μεταξύ τών μοναχών. Ανεξαρτή
τως βαθμού καί μορφώσειος. τό φώς πού 
φέγγει μέσα εις τήν ψυχή των. Αυτού τού 
φέγγους σύμβολου είναι τό φώς τών καν- 
δηλών, πού λάμπει Ακοίμητοι’ μέσα εις τάς 
εκκλησίας καί τά Αναρίθμητα παρεκκλή
σια. Πρός τό φώς αυτό συναγωνίζεται ή 
μειλίχια αίγλη, πού λαμπρύνει τάς όψεις 
τών Αδελφών, άπόρροι τής κατανοήσεως 
τού εαυτού των διά τής πίιπεως καί τής 
Ατενούς στροφής πρός τήν σφαίραν τού 
Αγίου...».

Πρέπει νά τό ομολογήσουμε, νά τό πα
ραδεχθούμε: Τό Ά γ ιο ν  Όρος περίμενε 
μιά τέτοια Ανθολογία. Τήν άξιζε άλλωστε. 
Ο κ. Ι.Μ. Χατζηφώτης τού τήν πρόσφερε. 

Καί είναι μιά προσφορά πού Αξίζει. 
Προσφορά δίκαιη, πλούσια, πνευματικώ- 
τατη, ευγενική. Καί -  πάνω Απ’ όλα -  
πολύφωνη, πολύκλωνη, πολύκρουνη.
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

καί άπάντων τών ύπό τάς δια- 
ταγάς του άστυνομικών υπαλλή
λων.

Τό άστυνομικόν κατάστημα 
πρέπει νά παρουσιάζη την έμφά- 
νισιν μιάς καλής έπιχειρήσεως, 
όσον άφορρ τά γραφεία αυτοί) 
καί τήν όψιν μιάς συγχρόνου κα
τοικίας, ή όποια δέχεται διαρκώς 
τήν φροντίδα τής οικοκυράς, 
όσον αφορά τούς χώρους, εις ούς 
διαμένουν καί τούς όποιους χρη
σιμοποιούν οί αστυνομικοί υπάλ
ληλοι.

Καθήκον, λοιπόν, τού προϊστα
μένου τής άστυνομικής υπηρεσίας 
είναι, όπως διαρκώς φροντίζη, 
ϊνα τό οίκημα, εις ό στεγάζεται ή 
υπηρεσία του, εύρίσκεται πάντοτε 
εις καλήν κατάστασιν, νά μεριμνρ 
δέ διά τόν εύπρεπισμόν καί τήν 
άξιοπρεπή, σοβαράν καί άπέριτ- 
τον έμφάνισιν τών γραφείων, ώς 
καί διά τόν συχνόν υδροχρωμα
τισμόν καί τήν άπολύμανσιν τών 
θαλάμων στρατωνισμού τών 
άστυνομικών υπαλλήλων καί τών 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων τού 
οικήματος.

Ή  ευταξία άπαιτεΐ, όπως 
ύπάρχη μία θέσις δι’ έκαστον 
χρησιμοποιούμενον πράγμα καί 
κάθε άντικείμενον, τό όποιον δέν 
χρησιμοποιείται, νά εύρίσκηται 
εις τήν θέσιν του.

Τά γραφεία πρέπει νά είναι 
ήριθμημένα καί εις τήν είσοδον 
τού οικήματος νά ύπάρχη άνηρτη- 
μένος οδηγός γραφείων, ώστε νά 
διευκολύνονται οί έπισκέπται διά 
νά ευρίσκουν τά γραφεία, είς τά 
όποια επιθυμούν νά μεταβούν, 
χωρίς έρευναν καί ταλαιπωρίας.

’Επίσης είς τόν προθάλαμον 
πρέπει νά υπάρχουν καθίσματα ή 
«πάγκοι» διά τήν έξυπηρέτησιν 
τών άναμενόντων επισκεπτών, είς 
δέ τούς διαδρόμους καί είς έκά- 
στην γωνίαν νά ώσι τοποθετημένα 
πτυελοδοχεία πλήρη άμμου καί 
νά υπάρχουν κάλαθοι διά τήν 
άπόρριψιν τών άχρήσιων αντικει
μένων.

Παραλλήλως, πρέπει καί οί 
αστυνομικοί υπάλληλοι νά κατα
βάλλουν ιδιαιτέραν προσοχήν καί 
επιμέλειαν, ώστε νά διατηρούν είς 
εύχάριστον πάντοτε κατάστασιν

τήν έμφάνισιν τού άστυνομικού 
καταστήματος καί καθαρόν τόν 
χώρον, τόν όποιον χρησιμοποι
ούν. Δέον νά έχουν ύπ’ όψει των 
ότι, έφ’ όσον, εκ τής καταστά- 
σεως, είναι ύποχρεωμένοι νά συμ- 
βιοΰν μετά τών άλλων συναδέλ
φων των, πρέπει νά τηρούν (ορι
σμένους κανόνας καί όρους, οϊτι- 
νες αποβλέπουν είς τήν προστα
σίαν τής ύγείας των, καί τήν έξα- 
σφάλισιν τής ειρηνικής καί άρμο- 
νικής, κατά τό δυνατόν, συμβιώ- 
σεως τούτων.

Ή εύταξία τών θαλάμων στρα
τωνισμού δέον νά έπισύρη ζωη- 
ρώς τό ενδιαφέρον τών άστυνο
μικών ύπαλλήλων καί πρέπει νά 
τυγχάνη τής διαρκούς μερίμνης 
καί φροντίδος τών έχόντων τήν 
εύθύνην τής έπιβλέψεως τού θέ
ματος τούτου βαθμοφόρων.

Άτυχώς, παρ’ ήμίν, άπό τής 
συστάσεως τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος, δέν έλήφθη κρατική μέρι
μνα διά τήν άνέγερσιν άστυνομι
κών καταστημάτων, ούτω δέ πολ- 
λαί αστυνομικοί ύπηρεσίαι σήμε
ρον εξακολουθούν νά στεγάζων- 
ται είς οικήματα τελείως άκατάλ- 
ληλα καί άπό πλευράς έμφανί- 
σεως καί ύγιεινής καί άπό πλευ
ράς καταλληλότητος αύτών νά 
εξυπηρετήσουν τόν σκοπόν διά 
τόν όποιον χρησιμοποιούνται.

Είς όλα τά πεπολιτισμένα κρά
τη, όπου ύπάρχει μεγαλυτέρα εύ- 
ρωστία είς τήν έθνικήν των οι
κονομίαν καί τά όποια διακρίνον- 
ται διά τόν προγραμματισμόν καί 
τήν προοπτικήν των, κατά τήν κα- 
τάρτισιν τών προγραμμάτων των, 
αί άστυνομικαί ύπηρεσίαι, είτε 
αύται είναι έξηρτημέναι έκ τής 
διοικήσεως, είτε έκ τών δήμων, 
στεγάζονται είς οικήματα, άτινα 
έχουν είδικώς σχεδιασθή καί άνε- 
γερθή διά νά έξυπηρετήσουν τάς 
συγχρόνους άνάγκας έκάστης έξ 
αύτών.

Είδικώτερον είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας, έκαστος δήμος, όστις 
έχει, κατά κύριον λόγον καί τήν 
εύθύνην τής άστυνομεύσεως τής 
πόλεως, έχει έξασφαλίσει τήν έγ- 
κατάστασιν τών άστυνομικών 
ύπηρεσιών, είς ειδικά κτίρια.
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Η ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΟΑΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Μ έτρα άφορώντα είς την οδόν

Ε ΝΩΠΙΟΝ τής σταθερός αύ- 
ξήσεως τού άμιθμοΟ ιώ ν τμο- 
χαίων άτυχημάτων θανατη

φόρων καί μή, οί ειδικοί τής άοφα- 
λείας φρονούν οι ι ή πρόληψις ιού 
άτυχήματος πρέπει να ττργανωθή διά 
παντός μέσου, μέ σκοπόν νά πριχιτα- 
τευθή ο οδηγός ιού οχήματος, καί και 
έπέκταοιν καί ό πεζτ'τς, έναντι τιίιν 
διαφόρων ατύχηματ αγόνων στοιχείων 
καί συνθηκών τού ψυοικοϋ καί τού 
τεχνητού περιβάλλοντος. Έ κ  τών 
τοιούτων μέτρων άναμφίσβητήτου 
χρησιμότητας είνα ι καί ή κατασκευή 
αυτοκινητοδρόμων, διό νά έπιτευχθή 
ή ασφάλεια τών μακρών διαδ|χ)μών. 
Οί αυτοκινητόδρομοι είναι ασφαλέ
στεροι παντός άλλου τύπου οδού, διό
τι εξαλείφουν τόν κίνδυνον μετωπι
κών συγκρούσεων ιών οχημάτων καί 
θάμβους τών οδηγών ΰπσ φανών άντι- 
θέτως ερχομένων οχημάτων (λόγιο τε
λείου διαχωρισμού τών δύο κατευθύν
σεων τής κυκλοφορίας). Ό  κυριώτε- 
ρος όμως λόγος ύπεροχής τών αύτο- 
κινητοδρόμων είνα ι ή κατάργηοις τών 
διασταυρώσεων, ή π ς  καί έξααψολίζει 
ε ίς  αυτούς τόν ύψηλότερον δείκτην 
ασφαλείας.

Τά δύο άκρα τής διαθαθμίσεως τών 
διαφόρων τύπων οδού άναλόγως τού 
κινδύνου άτυχημάτων είναι: ή οδός μέ 
4 ζώνας χωρίς κεντρικόν διαχωρι
σμόν, είς την οποίαν σημειούται 13,7 
νεκροί άνά 1Θ(Χ)0 οχήματα διανύοντα 
έκαστον 10. (XX) χιλιόμετρα καί ό αύ- 
τοκινητόδρομος, είς τόν όποιον ση- 
μειούνται 4 νεκροί διά τήν ίδιαν δια
δρομήν. Κατά συνέπειαν, ό αύτοκινη- 
τόδρομος είναι 3,4 φοράς όλιγώτερον

επικ ίνδυνος άπό δ,τι ό κλασσικός τύ
πος οδού (Cuny, 1972), διαφαίνεται δέ 
σαφώς ή σημασία τού παράγοντος τής 
υποδομής διά τήν πρόκλησιν τού τρο
χαίου άτυχήματος. Τούτων ούτως έ- 
χόντων, θά άπετέλει ιδεώδη λύσιν ή 
κατασκευή σημαντικού δικτύου αύτο- 
κινητοδρόμων, είς τό πλαίσιον περι
ορισμού τών άτυχημάτων; 'Η  άπάντη- 
σις ε ίνα ι μάλλον άρνητική, λαμβα- 
νομένου ύπ οψιν τού τέρα στίου κό
στους τής κατασκευής των. Π. χ. ή έ- 
λάττωσις τού άριθμού τών άτυχημά
των ή έπιτυγχανομένη διά τής κατα
σκευής ενός αύτοκινητοδρόμου εξα
σφαλίζεται είς τήν ιδίαν έκτασιν διά 
τής διευθετήσεως τού συνόλου τών 
επικ ινδύνω ν διασταυρώσεων κατά μή
κος τής ιδίας διαδρομής, ά λ λ ’ ή άπαι- 
τουμένη δαπάνη είς τήν δευτέραν 
ταύτην περίπτωοιν είναι κατά 23 φο
ράς μικροτέρα τής άπαιτουμένης διά 
τήν κατασκευήν τού αυτοκινητοδρό
μου.

Ό  αύτοκινητόδ|>ομος δέν είναι τε
λείω ς άπηλλαγμένος τού κινδύνου α
τυχημάτων. Καί τούτο, διότι όσον ω
ραιότερος καί άοφαλέστερος είναι ό 
δρόμος, τόσον ό οδηγός εκδηλώνει 
τάσιν ύπερτιμήοεως τών ικανοτήτων 
του καί τών ικανοτήτων μηχανικής 
άντοχής τού όχήματός του. Έ ξ  άλ
λου, κατά τήν μακράν διαδρομήν έπί 
τού αϋτοκινητοδ|>όμου, ή δραοτηριό- 
της τού έγκεφάλου τού οδηγού είναι 
τελείω ς μονότονος. Έ π ί μακράν χρο
νικόν διάστημα, τό μόνον πθέμενον 
π |χίβλημα είναι ή διατήρηοις τού οχή
ματος είς τήν εύθεϊαν οδόν, ή δέ ε
λαφρά παρέκκλτστς κινητοποιεί τόν 
εγκέφαλον, ό όποιος προκαλεϊ έλα-

φ(χίς μυϊκός συσπάσεις αί όποϊαι διορ
θώνουν τήν τροχιάν τού οχήματος. 
Έ ρ γ ο ν  δματς τού είδους τούτου, μονό- 
τονον, επαναληπτικόν, οδηγεί είς τήν 
δημιουργίαν ιδιαιτέρας κοπώσεως 
προκαλούσης έλάττωσιν τής προσοχής 
καί προοδευτικήν έλάττωσιν τής δρα
στηριότητας τού μή έρεθιζομένου έ γ 
κεφάλου. Ή  άποδιοργάνωστς τής 
έγμηγόραεως αϋτη δύναται νά έπι- 
βραδύνη έπτκτνδύνως τάς άνττδράσεις 
έν  περιπτώοει άνάγκης, ι'ος π. χ  έπί 
α ιφνίδιου κωλύματος, έπίσης δέ νά 
όδηγήση ύπούλως είς τήν ϋπνωσιν τού 
οδηγού έπί τού πηδαλίου, συνηθεοτά- 
την αιτίαν άτυχήματος έν τή καθ’ ημέ
ραν πράξετ.

Έ κ  τών ώς άνω διαπιστώσεων πη
γάζουν τά κάτωθι μέτρα, συντστώμενα 
καί υϊοθετηθέντα ήδη ύπό διαφόρων 
χωρών, έντός τού πλαισίου μιας έκ- 
συγχρονισμένης άαφαλείας:

— Ειδική άνάλυσις τών άτυχημά
των καί τών αιτιών αύτών έπ ί τών 
αύτοκινητοδρόμων, πρός άνακάλυψιν 
καί έπανόρθωοιν τυχόν σφαλμάτων 
διαπραττομένων κατά τήν κατασκευ
ήν αύτών, τήν σηματσδότησιν χ λ , α

— 'Υποχρέωοις έκπαιδεύσεως τών 
μαθητών τής γενικής παιδείας (ηλι
κίας 16 — 18 έτών) είς τάς διατάξεις 
τού κώδικος κυκλοφορίας τάς άφορώ- 
αας είδικώς είς τήν κυκλοφορίαν έπί 
τών αυτοκινητοδρόμων.

— Δημιουργία κέντρων έπιμορφώ- 
σεως ένηλίκων οδηγών αύτοκινήτων, 
μέ θέματα τάς ειδικός συνθήκας τάς 
δημίου ργουμένας κατά τήν κυκλοφο
ρίαν μέ μεγάλην ταχύτητα έπί τών 
αυτοκινητοδρόμων.
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Ο αυτοκινητόδρομος δέν είναι 
τελείως άττηλλαγμένος τοϋ κιν
δύνου ατυχημάτων. Καί τούτο, 
διότι όσον ασφαλέστερος είναι 
ό δρόμος, τόσον ό οδηγός έκ- 
δηλώνει τάσιν ύπερτιμήσεως 
τών ικανοτήτων του.

— Περιοδική έπανεξέτασις τών ό- 
δηγών, ιδίρ μετά άπό ώρισμένην ήλι- 
κίαν, όταν τά αντανακλαστικά αρχί
ζουν νά έ ?,ασθενούν.

— 'Υποχρεωτική περιοδική έπιθεώ- 
ρησις τών αυτοκινήτων (τροχοπέδης, 
φανώ ν, ελαστικών, πηδαλίου, κατό
πτρων, δεικτών κατευθύνσεως).

— Υποχρέωστς δ ιενεργείας μέρους 
τών έξετάσεων τών υποψηφίων οδη
γών επί αυτοκινητοδρόμου ή ύπό 
όμοιας συνθήκας.

—  Έ νοποίησις τών διαφόρων κωδί
κων οδικής κυκλοφορίας (πρόβλημα 
όζύ διά τός 'Ηνωμένας Π ολιτείας άλ
λα καί διό τήν Ευρώπην τής Κοινής 
’Αγοράς).

Τ ελευ ια ίω ς, διαπιοτοϋται τόοις ά- 
νόδου ιού δείκτου ασφαλείας καί ιών 
ά λλω ν, εκτός ιών αύιοκινητοδριτμων, 
τύπων οδών. Οΰτω a x . έν Μ εγάλη 
Βρεταννία, έν ουγκρίοει πρός τό 
1966, τό 19β8 οΐ οδοί ήοαν καταφανιίκ; 
όσφαλέστεικτι δι οδηγούς αυτοκινή
των καί άλλων οχημάτων. Τό Έ ργα- 
στήριον 'Οδικών Ε ρ ευ νώ ν  δίδει 
τρεις πιθανός ερμηνείας τής έν  λόγω 
βελτιώοεως:

α) τήν γενικήν τάσιν έλατκίτοεως 
τών τροχαίων ατυχημάτων (όφειλυμέ
νη ν ε ις  τήν μικροτέραν αναλογίαν 
κυκλοφορούντων δικύκλων καί εις 
τήν στασιμότητα τών άτυχημότων τών 
πεζών)

β) τόν νόμον περί καταναλώσεως 
οινόπνευμα ιωδών

γ) τήν αύξανομένην χρησιμοποίηση· 
ζωνών ασφαλείας (Johnson, 1969).

Ε ν τ ό ς  τού πλαισίου τών μέτρων 
τών άφορώντων εις τήν οδόν, δέον



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Σημαντικώ ς μπορεί νά περιοριαθούν τα τρο
χα ία  άτοχήματα, διό τής ύποχρεωοεως πρός 
έκπ α ίδευο ιν  έπ ί θεμάτων τροχαίας των μαθη
τών τής γεν ικής Παιδείας κα ί διά τής δημι
ουργίας κέντρου έπιμορφώοεως ένηλίκων 
όδηγών αυτοκινήτων, μ έ  θέματα τάς είδ ικάς  
αυνθήκας τάς δημ ιουργουμένας κατά τήν 
κυκλοφ ορίαν μέ μεγάλην ταχύτητα έπί των 
αυτοκινητοδρόμω ν

νά τονισθή καί ή άξια τού έπιχειρου- 
μένου ήδη καθορισμού νέου τύπου αη- 
ματοδοτήσεως. Π. χ. εις τάς 'Η νω μέ
νας Π ολιτείας διενεργούνται πειρά
ματα άφορώντα είς τά φώτα ιώ ν δια
βάσεων, κατά τά όποια τό κίτρινον 
φώς τό έμφανιζόμενον μεταξύ τού 
πρασίνου καί τού ερυθρού αντικαθί
σταται ύπό φωτεινών αριθμών κινου- 
μένω ν έν σειρά ώστε νά δεικνύουν τά 
δευτερόλεπτα τά έναπομένοντα μέχρι 
τής έμφανίσεως τού ερυθρού φωτός 
Πολυάριθμοι δοκιμοσίαι διενεργηθεϊ- 
(χιι μέχρι σήμερον δεικνύουν ότι ή 
χρησιμοποίησις τοιούτων φώτων επ ι
τρέπει τήν αί($ητήν μείωσιν τών τρο- 
χαίων ατυχημάτων.

ΜΕΤΡΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ

Ίδιάζουσαν θέσιν εντός τής όμάδος 
τών μέτρων τούτων έχει τό θέμα τού 
ορίου ταχύτητος τών οχημάτων, έπι- 
βληθέντος κατά τά τελευταία έτη καί 
ποικίλλοντος άναλόγως τού είδους 
τού όχήματος καί τών συνθηκών τής 
οδού. 'Η  άξια τού μέτρου τούτου έχα- 
ρακτηρκΛη άντιφατικώς ύπό τών 
διαφόρων ερευνητών. Αΐ διατάξεις 
τής τροχαίας κυκλοφορίας τής πόλεως 
τού Λονδίνου τού έτους 196Θ καθιέ
ρωσαν είς 9 ζώνας τής πόλεως, έμφα- 
νιζούοας συμφόρησιν τής κυκλοφο
ρίας, άνώτατον δριον ταχύτητος τών 
πόσης φύαεως οχημάτων τά 40 μίλια 
άνά ώραν, κατά τό τέλος έκάστης 
έβδομάδος άπό τού τέλους ’Ιουλίου 
μέχρι τών άρχών Σεπτεμβρίου έκά- 
στου έτους Ή  διάταξις περί τού έν 
λόγφ  ορίου ταχύτητος περιελάμβανε 
τό χρονικόν διάστημα άπό τής 6ης 
πρωινής ώρας τού Σαββάτου μέχρι τής 
6ης πρωινής ώρας τής Τρίτης. Κατά 
γενομένην παματήρησιν, συνεκρίθη ό 
άριθμός τών τροχαίων άτυχημάτων 
κατά τάς ήμέρας εφαρμογής τής δια- 
τάξεως τού θέρους τού έτους 1961 
πρός τόν άριθμόν τών τροχαίων άτυ
χημάτων τών άνστιστοίχων ημερών 
τού έτους 1959, όπότε δέν ε ίχε  τεθή

είς εφαρμογήν ή διάταξις ' ί ϊ ς  οδοί — 
μάρτυρες έχρηοίμευααν οδοί μήκους 
100 μιλιών, μη ύποκείμεναι είς περι
ορισμόν ορίου ταχύτητος ά λ λ ’ έμφα- 
νίζουσαι τελείαν όμοιογένειαν συν
θηκών ώς πρός τόν τύπον καί τόν όγ
κον τής κυκλοφορίας, έν σχέσει πρός 
τάς οδούς τής πειραματικής έφαρμο- 
γής τής διατάξεως. Μέ τήν εφαρμο
γήν τής διατάξεως περί άνωτάτου ο
ρίου ταχύτητος 50 μιλίων, ό άριθμός 
τών τροχαίων άτυχημάτων ήλαττοιθη 
κατά 26% (άπό 1. 137 είς 842 άτυχή- 
ματα), ένφ  είς τάς οδούς — μάρτυρας 
έσημειώθη έλάττωσις τών άτυχημά
των κατά 21% (άπό 756 είς 595 άτυ- 
χήματα). Ή  έλάττωσις αϋτη τών άτυ
χημάτων καί είς τάς οδούς — μάρτυ
ρας άπεδόθη είς έλάττωαιν τής ταχύ
τητος τών οχημάτων λόγω τού γενι- 
κωτέρου άντικτύπου τόν όποιον ε ίχεν 
ή εφαρμογή τής διατάξεως. Δέον νά 
οημειωθή ότι πρός μέτρηοιν τής έπι- 
δράσεως τών διατάξεων περί περιορι
σμού τής ταχύτητος έγένοντο καί συγ
κρίσεις στοιχείων συλλεγέντω ν όταν 
τό όριον τών 50 μιλίων ήτο έν ίσχύϊ, 
πρός στοιχεία συλλεγέντα  κατά τάς 
ύπολοίπους ήμέρας τής έβδομάδος, 
όταν ούδείς περιορισμός τής ταχύτη
τος έφηρμόζετο (Ministry of Transport, 
1962).

Ά νάλογον  άντικειμενικόν οκοπόν 
μέ τήν έλάττωαιν ταχύτητος έπιδιώ- 
κει καί ή χρησιμοποίησις ζώνης ασφα
λείας έκ μέρους τού οδηγού καί τών 
έπιβατών τού αύτοκινήτου. Πολυά
ριθμα είναι τά μέχρι τούδε καταγρα- 
φέντα  άτυχήματα, είς τά όποια άν-
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θρώπιναι ζωαί διεοώθησαν χάρις εις 
τήν πρόβλεψιν τών συσκευών άσφα- 
λείας τούτων. Οί κατασκευασταί αυ
τών προβαίνουν είς άκριβέστατα πει- 
ράματα έπί τών άντιδράσεων άτόμων 
(άντικατασταθέντων ύπό άνδρικέλων) 
Π ροοδεδεμένων διά τών ζωνών καί 
υφισταμένων διάφορα είδη άτυχήμα- 
τος ε ις  μεταβαλλομένας ταχύτητας. 
Τά πειράματα ταύτα σήμερον έπιδιώ- 
κουν την άνεύρεσιν τών καλυτέρων 
ιστών ύφάνσεως τών ζωνών διά τήν 
τελειοτέραν άποτελεσματικότητά των 
καί τών άκριβεστέρων σημείων προο- 
δέαεως αυτών πρός έξασφάλισιν με- 
γαλυτέρας άσφαλείας. Οι διάφοροι 
κυκλοφο(ΐούντες τύποι ζωνών περι
λαμβάνουν:

α) ζώνας κοιλιακός
6) ζώνας διαγώνιους 
γ) ζώνας τύπου ιπποσκευής (τύπου 

άεροπορίας)
δ) ζώνας κοιλιακός — διαγώ νιους

Μ εγάλην σημασίαν έχει, ώς έλέ- 
χθη, τό ύλικόν κατασκευής τής ζώνης, 
δεδομένου ότι είς περίπτωσιν αιφνί
διας ή προσκρούσεως τούτο συμβάλ
λε ι ε ίς  τήν ομαλήν άπόοβεσιν τής δη- 
μιουργουμένης τάοεως έλκυσμού τού 
σώματος τού φέροντος τήν ζώνην. Κα
τά τήν στάσιν τού όχήματος, τό οώμα 
έχε ι τάσιν νά έξακολουθήση τήν κίνη- 
σίν του μέ ιδίαν ταχύτητα καί, κατά 
συνέπειαν, πιέζεται έπί τής ζώνης καί 
τήν ύποβάλλει είς τάσιν. Έ ά ν  ή ζώνη 
ε ίνα ι σκληρά καί άντισταθή δέν χρη
σιμεύει είς τίποτε, διότι τό σώμα θά 
ύποστή διάσχισιν τών μαλακών μο
ρίων, ώς έάν έκτυπα έπί τού όχήματος 
μέ βίαν. Έ ά ν  άντιθέτως αϋτη ένδίδη 
κάπως, θά άπαλυνθή ή βιαία έπίδρα- 
αις τής έπιβραδύνσεως καί τό οώμα 
δέν θά τραυματισθή.



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Ε ις μεγάλας ταχύτητας, ό ρόλος 
τής ζώνης άοφαλείας φαίνεται περτ- 
ωρισμένος ή μηδαμινός: ή έπιβράδυν- 
σις ε ίνα ι τόσον έντονος, ώστε παρά 
την χρήσιν προστατευτικής ζώνης τό 
σώμα ύφίσταται σοβαρούς τραυματι
σμούς. Εις την πραγματικότητα, ή ζώ
νη έ χ ε ι μεγάλην αξίαν εις μικρός καί 
μετρίας ταχύτητας. Π. χ  μια ταχύτης 
50 χιλιομέτρων ώριαίως δύναται, έν 
περιπτώσει συγκρούσεως, νά προκα- 
λέση βαρείας βλάβας εις ένα επιβά
την άφηρημένον καί μη προσηλωμέ- 
νον επ ί τού καθίσματος. Είς ταχύτητα 
100 χιλιομέτρων ώριαίως, ή πρόσ- 
κρουσις είναι τόσον ισχυρά ώστε ή 
ζώνη παίζει άμελητέον ρόλον. Αϋτη 
όμως δύναται νά έμποδίση τήν άπόρ- 
ρ ιψ ιν  τού φέροντος ταύτην εκτός τού 
οχήματος καί νά περιορίση τόν αρι
θμόν κακώσεως καί άλλων τραυμα
τισμών.

“Ε ρευνα γενομένη έν Δυτική Γερ
μανία (1971) επί τής χρηοιμοποιήσεως 
τών ζωνών άοφαλείας ΰπό τών οδη
γών έδωσε τά εξής άποτ ελάσματα: 
έιιί I 1 (ΚΗ) ί'ΐχπιηθένιων οδηγών, ιά 
10% χρΐ)σιμ<>ποιούν ιήν ζώνην έκκ'κ; 
ιών ιιόλεων καί τό 1% ένκ'κ; τών πό
λεων. II έρευνα άπέδειξεν επίσης 
οιι ιά 25% ιού συνόλου τών αύτοκι- 
νή ιω ν είναι έφωδιασμένα μέ ζώνην 
άοφαλείας (Prevention Routiere, 1972). 
Ερευνα διενεργηϋεϊοα έν Γαλλίςι 

(1971) είς τά τμήματα Τ ραυματολο
γίας τών κυριωτέρων κέντρων έπιβε- 
βαιοί δτι είς τά βαρέα ΐ|χ>χαϊα άτυ- 
χήματα τά τραύματα πϊιν έπιβαινόν- 
των τού οχήματος πϊιν φερόντων ζώ
νην άοφαλείας ήιχιν είς άναλογίαν

95% τ(χτύματα ελαφρά, τά όποια θά 
ήοαν βαρέα καί δή θανατηφόρα, έάν 
τά ίδια ταΰτα άτομα δέν είχον προσ- 
δεθή. Είς τήν Αύστ(κιλίαν, οί ιατροί 
τής χώρας ύπελόγισαν δτι ό αριθμός 
τών νεκρών είς τροχαία ατυχήματα θά 
ήλαττούτο κατά Θ1% έάν άπαντες οί 
έπ ιβα ίνοντες παντός αύτοκινήτου ή- 
τχτν έφωδιασμένοτ διά ζωνών (Preven
tion Routiere, 1972α). Είς τήν Μεγά
λην Βρεταννίαν τέλος, τά Έργαστή- 
ριον Ο δικώ ν Ε ρ ευ νώ ν  άνεκοίνωοεν 
ότι ή χρήστς τών ζωνών ηύξήθη κατά 
τά τελευταία έτη. Τό 1904, περίπου 1 
όχημα άνά 12 ε ίχε  ζώνας προσηλωμέ
νης ε ίς  τά πρόσθια καθίσματα. Τό 
1969 ή αναλογία άνήλθεν είς 60% -  
80% (Frr, 1970).

Π αραλλήλως πρός τήν χρηστμοποί- 
ηστν ζωνών άοφαλείας, τελευταίως 
έφαρμόζεται είς πολλούς τύπους αύ- 
τοκινήτων καί ή κατασκευή πτυσοο- 
μένου πηδαλίου, διά νά άποφεύγων- 
ται έν  περιπτώσει ατυχήματος αί βα- 
ρείαι κακιίτοεις τού οδηγού έκ βιβίας 
προοκρούοεως τού θώρακος αύτού έπί 
τού πηδαλίου. Τά άποτελέσματα τής 
νέας τούτης εφαρμογής φαίνονται α- 
κρως ένθαρρυντικά., Ό  Nahum (1971), 
μελετήοας 604 οχήματα μέ 972 έπι- 
βαίνοντας, έκ τών όποιων μόνον 20% 
έφ ερον ζώνην άοφαλείας, έπί τάς 
χρονικός περιόδους 1960 έως 1966 (ο
χήματα μέ κλασσικόν όηδάλιον) καί 
1967 έως 1969 (οχήματα μέ πτυσσό- 
μενον πηδάλιον) εύρεν ότι μέχρι τού 
1966 τό πηδάλιον προεκάλεσε τά 
82,7% τών τραυματισμών τών οδη
γών, ένώ  μετά τό 1967 τό πηδάλιον 
προεκάλεσε τά 47,7% τών τραυματι
σμών. Οί νεκροί μετά τό 1967 άνήλ- 
θον ε ίς  αναλογίαν 0,3% έναντι πο
σοστού 5,8% πρό τού 1966.

Εξ άλλου, <ί>ς άποτέλεσμα τών συ
ζητήσεων τών Δ ιεθνώ ν Διασκέψεων 
έπί τών Κινδύνων τής Συγχρόνου 
Κοινωνίας, αί όποίαι έλαβον χώραν 
τόν ’Ιανουάριον τού 1971 είς Παρτ- 
αίους, τόν ’Οκτώβριον τού 1971 είς 
Στουτγάρδην καί τόν Ιο ύ ν ιο ν  τού 
1972 ε ίς  Ούάοιγκτων, ιό έργαστήριον 
έρευνώ ν τής General Motors μελετά 
ήδη καί έντός ολίγου εισάγει εις τήν 
κυκλοφορίαν έν πειραματικόν όχημα 
άοφαλείας, όμοιάζον μέν μορφολογι- 
κώς πρός έν σύγχρονον αμερικανικόν 
αύτοκίνητον, αλλά συγχρόνως παρου- 
οιάζον έναντι αύτού αισθητός διαφο
ράς άποσκοπούοας είς τήν έπίτευξιν 
μεγάλου βαθμού άοφαλείας. Αί διά
φοροί αύται συνοψίζονται ώς εξής:

1) Σύστημα τροχοπεδήσεως μέ δι- 
πλούν κύκλωμα, μέ πρόβλεψιν βοη

θητικού συστήματος τροχοπεδήσεως 
έν  περιπτώσει βλάβης τού κυρίου τοι- 
ούτου, αύτομάτου λειτουργίας.

2) Προσαρμογή τού Pare - brise ώστε 
ή θέα διά μέσου αύτού νά καθίσταται 
τελείω ς πανοραμική.

3) Αμάξωμα έξ άλουμινίου, μέ άπο
τέλεσμα κέρδος βάρους άνευ άπω- 
λείας τής δομικής άντοχής καί ακλη- 
ρότητος.

4) Νέος πίναξ οργάνων έλέγχου, 
περτορίζων είς τό έλάχιστον τήν άδιά- 
κοπον περίσπασιν τού οδηγού.

5) Προφυλακτήρες, πρόσθιος καί 
οπίσθιος, προφυλάσσοντες πλήρως τό 
αμάξωμα έναντι πάσης βλάβης έκ 
προοκρούοεως μετωπικής ή οπίσθιας 
μέ άλλα  οχήματα καί διά ταχύτητας 
μέχρι 30 χιλιομέτρω ν ώριαίως.

6) θάλαμος άποσκευών μέ θύραν 
διανοίξεω ς έκ τού δεξιού πλαγίου τού 
οχήματος, ώστε νά φορτίζεται έκ τού 
πεζοδρομίου.

7) Π λάγιοι ύαλοι τού οχήματος στα
θεροί, ώστε οί έπιβάται νά προστατεύ- 
ωνται έπαρκώς έναντι αύτών είς πολ- 
λάς περιπτώσεις τροχαίων άτυχημά- 
των.

8) ’O nidlia σήματα τού οχήματος 
μεγάλης έντάσεως, είς δύο έπίπεδα, 
διά καλυτέραν ορατότητα έν καιρώ 
ήμέρας καί άνευ προκλήσεως θάμβους 
έν καιρφ  νυκτός.

Δέον νά σημειωθή ότι κατά τήν διάρ
κειαν τών έρευνώ ν των, οί τεχνικοί 
τής General Motors ώθήθησαν είς τό 
συμπέρασμα ότι ό μοναδικός παρά
γων, ό σημαντικώτερος είς τόν τομέα 
τής προστασίας τών έπιβαινόντων τού 
οχήματος, είναι ό έλεγχος τής κινητι
κής των καταστάσεως, δηλαδή ό έλ εγ 
χος τών δυνάμεων τών έπιδρωσών έπ’ 
αύτών είς περίπτωσιν συγκρούσεως 
(Merlin, 1972).

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΠΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

'()  κατίίλογος ιών ήδη είοαχθένιω ν 
είς ιή ν  ιεχνικήν ιής κυκλοφορίας 
συσκευών καί μηχανημάιων ιηιάς έ- 
παύξησιν ιού δείκτου άοφαλείας ε ί
ναι άνεξάντλητος, ή δέ ιηκιοδος ιής 
τεχνολογίας είς τόν τομέα τούτον ε ί
ναι άκρως εντυπωσιακή. 'Υπό μο(κμήν 
παραδείγματος, θά ήδύνατέ) τις νά ά- 
ναφέρη τά συστήματα (ίαντάρ διά τήν 
έπισήμανσιν τών ΐ|χ)χαίων παραβά
σεων τών οδηγών, λειτουργούντα ήδη 
είς άμερικανικάε καί εύρωπαϊκάς χώ- 
(κις, καί διάφο(κι < λειοποιημένα μη
χανήματα διά τήν βελτίίικπν τής ά- 
οφ αλείας τών αύτοκινητοδρόμων, 
όπως τό Alpicrabe. γιγαντιαϊον όχημα 
— έκχιονιοτήρ, έδρεύον έν Valence
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τής Γαλλίας, έχυν ιήν ικανότητα έκ- 
κιιθορίοεως τής χιόν(χ; τού καταστρώ
ματος όδοϋ π ’ς βάθος 60 έκατοστομέ- 
ΐ|χιΐν καί πλάτος 7 μέτρων μέ ταχύ
τητα 50 χιλιομέτρων ώριαίως.

Ή  διεθνής έρευνα σχεδιάζει διαρ
κώς καί μελετά πειραματικώς διαφό
ρους νέας έφαρμογάς εις τόν τομέα 
τής οδικής ασφαλείας, πολλαί δέ τού- 
των άποδεικνύονται ιιολύτιμοι έν τη 
καθ ημέραν πράζει. Σταχυολογοΰμεν 
κατωτέ(χι), ύπό μορφήν παραδειγμιί- 
των, (ορισμένα άντιπ(χχχι>πευτικά δεί
γματα τής νέας τοιαύτης τεχνικής:

— Μία εταιρεία αύτοκινήιων τοξί 
τού Σικάγου διενήργησε δοκιμασίαν 
διάρκειας 12 μηνών, κατά τήν διάρ
κειαν τής οποίας οί οδηγοί οχημάτων 
έχρηοιμοποίουν ιούς φανούς τών οχη
μάτων των καθ' όλην τήν νύκτα όσον 
καί καθ όλην τήν ήμέραν. Έσημειώ- 
θη έλάττωοις κατά 10% τού αριθμού 
τών τροχαίων ατυχημάτων καί κατά 
12% τού ι’ιριθμού τών σωματικών βλα
βών ιώ ν ιΐ|χ)καλουμένων ΰπέι τροχαί
ων ατυχημάτων, ' ί ΐ ς  ερμηνεία διετυ- 
πώθη ιέ) ότι έν όχημα μέ άνημμένους 
φανούς φαίνεται πληοιέοτερον καί εί
ναι ευκρινές άπό μεγάλης άποστά- 
οεως. Έ ξ  άλλου, οί άνημμένοι φανοί 
άποτελούν ύπύμνησιν άοφαλείας (Pre
vention Koutiere, 1971α).

— Έ ν  Γαλλίρ εφαρμόζεται ήδη τό 
σύστημα τής χρησιμοποιήσεις ψθορί- 
ζοντος υλικού διά νά είναι ορατοί οί 
πεζοί, τά δίκυκλα κλπ., ιδίως προκει- 
μένου περί άτύμων μειωμένης σωμα
τικής ίκανότητος ή ίκανότητος διακι- 
νήσεως. Πρόκειται περί ταινιών αύτο- 
κολλήτων, πριχικολλωμένων εις άνα- 
πηρικά άμαξίδια, άμαξίδια βρεχρών 
καί νηπίων, φερομένων ώς ζωνών ή 
περιβραχιονίων κλπ. Κατ’ αυτόν τόν 
rjxinov δύναται νέι διασχίσουν πολυ- 
ουχνάστους οδούς γέροντες, άνάπη- 
ροι, ή μητέρες, ή οικιακοί βοηθοί όδη- 
γούσαι άμαξίδια, μαθηταί μικ(χίς ήλι- 
κίας έπιστρέφοντες έκ τού σχολείου 
των κλπ. Κατά τήν δοκιμασίαν τής 
άποτελεοματικότητος τού υλικού διε- 
πιοτώθη ότι ό φέ(χον εν τοιούτον πε- 
ριβραχκίνιον καθίσταται ορατός έξ 
άποοτάσεως 150 μέτρων. Ή  άπόστασις 
αυτή είνα ι άρκετή διά νά έξαοφαλίαη 
άιχράλειαν εις πάσαν περίστασιν, 
λαμβανομένου ύπ όψιν ότι επιτρέπει 
άκόμη καί τήν έγκαιρον τροχοπέδησιν 
οχήματος κινουμένου μέ ταχύτητα 
120 χιλιομέτ[χον ώριυίως. Έ π ’ αυτού, 
δέον νά τονισθή ότι τό κόστος τού 
υλικού τούτου είναι λίαν χαμηλόν: έν 
περιΟραχιέινιον στοιχίζει 25—30 
άΓ.:χμάς.

— Έ ξ  άλλου, αί φθορίζουοαι πλά

κες άριθμών οχημάτων είναι ήδη ύπο- 
χρεω τικαί εις τάς 42 έκ τών 50 Πο
λ ιτε ιώ ν  τών Η. Π. Α. Εις τήν Δυτικήν 
Γερμανίαν, τό Βέλγιον καί τήν 
Γιουγκοσλαβίαν, αύται εφαρμόζονται 
εύρέως. Εις τό Βέλγιον ίσως κατα
στούν υποχρεωτικοί έντός τού τρέ
χοντος έτους (Prevention Routiere,
1972)

Ό  Foster Weldon. Διευθυντής τού 
Ιδρύματος Ε ρ ευ νώ ν  Ford τελειο
ποιεί τόν αύτοκινητόδρομον τού μέλ
λοντος, τήν Guideway ή ήλεκτρονικόν 
αύτοκινητόδ(Χ)μον, τού όποιου έν 
πρωτότυπον, είς φυσικόν μέγεθος, 
λε ιτουργεί ήδη είς τό Τ εχνολογικόν 
Ινστιτούτου τής Μαιχκιχουσέτης. Ή  

όδήγηοις τού οχήματος είς τό σύστημα 
τούτο γίνεται τελείω ς αύτομάτως ύπό 
ήλεκτρονικής δ ια τά ξεις , ή τις είναι 
έπιφορτισμένη μέ όλους τούς χειρι
σμούς, περιλαμβανομένης άκόμη καί 
τής εκλογής τού ένδεδειγμένου δρο
μολογίου (Prevention Routiere, 1971).

Ε ννο ε ίτα ι ότι, είς τό πλαίσια τής 
έντατικώς συνεχιζομένης έρεύνης, 
δέν λείπουν καί αί προτάσεις άκρως 
έπαναστατικής μορφής, αί όποϊαι ούχ 
ήττον όμως θά είχον βάοιν άποδοχής, 
ώς άποδεικνύουν αί πειραματικοί έρ- 
γασίαι, έάν καθίστατο δυνατή ή ύπερ- 
πήδηοις έμποδίων, κυρίως ψυχολογι
κών, άντιτιθεμένων είς τήν άμεσον 
εφαρμογήν των. Ούτως, όλως 
προοφάτως, ό Lalani (1972) υποδει
κνύει τήν άντιστροφήν τής θέσ ε ις  
τών έπιβαινόντων οχημάτων (συμπε
ριλαμβανομένου καί τού οδηγού), είς 
τρόπον ώστε ούτοι νά βλέπουν πρός 
τήν άντίθετον κατεύθυνσιν εκείνης 
τής κ ινή σ εις  τού οχήματος. Τό μέ- 
τρον άποσκοπεί είς περιορισμιίν τών 
βλαβών τού προσωπικού κρανίου, τού 
θώρακος καί τής κοιλίας τού οδηγού 
καί τών έπιβοτών. Ή  όρατότης θά 
έξηοφαλίζετο διό πολύπλοκου συστή
ματος κατιίπτρων καί φακών είς τό 
εσωτερικόν καί τά πλάγια τού οχή
ματος.

Τά ώς άνω έκτεθέντα παραδείγματα 
έφαρμογών ΰποδηλούν ότι μία όμάς 
ερευνητώ ν διαφέιρων ειδικοτήτων, 
περιλαμβάνουσα μηχανολόγους, μη
χανικούς, ειδικούς τής άοφα λείας, 
ύγιεινολόγους καί κλινικούς ιατρούς, 
ψυχολόγους κλπ. δύναται έκ τής με
λέτης τών συσχετίσεων μεταξύ μηχα
νικώ ν κατασκευών καί βλαβών προ- 
καλουμένων κατά τό άτύχημα νά υπό
δειξη τήν υίοθέτησιν εύρητάτης σει
ράς μέτρων ύψίστης πρακτικής σκο- 
πιμότητος, έντός τού πλαισίου μιάς 
έκσυγχρονισμένης καί άποτελεοματι- 
κής οδικής άιχραλείας.

ΕΦΗΒΟΙ
Τού Δημοσιογράφου 
κ. Σπάρου Κιουράνη
«Νεανιολσγία» είναι ή νέα είδικότης 

τής ιατρικής, καί όπως γιά τήν γεροντολο
γία έχομε τήν γηριατρική. ασφαλώς καί 
γιά τήν νεανιολογία Ηά έχωμε τήν νεανιοϊ- 
ατρική.

Ή  παιδιατρική άσχολείται μέ τήν νηπι- 
ακή καί παιδική ηλικία καί έν συνεχεία μέ 
τήν προεφηόεία. Μετά έχομε τήν μετάδασι 
στην ιατρική τσϋ ένηλίκου. Έτσι φαίνεται 
ότι ή εφηβεία, ενδιάμεσος κατάστασις, 
βρίσκεται σέ ένα κάπως ουδέτερο καί κα
τά κάποιο τρόπο πιιραμελημένο τομέα.

Καί όμως, ή έφηβεία αντιπροσωπεύει -  
καί σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά -  μιά έντελώς ιδιαίτερη καί ένδια- 
φέρουσα περίοδο. Καί τό ένδιαφέρον γι’ 
αυτήν είναι πρωταρχικής σημασίας, όχι 
μόνον άπό τήν άποψι τής σωματικής άνα- 
πτύξεως. άλλά κυρίως άπό την άποψι τής 
ψυχικής. Κατά τήν διαδρομή της τυλίσσε- 
ται στον όργανισμό ή 6αθειά μεταμόρφω
σες τής εφηβείας.

Περίοδος φυσιολογικής «ναμοιίφώ- 
σεως.
Κατά τήν περίοδον αυτή παρατηρούμε μιά 
αξιοσημείωτη μεταβολή στον τόνο τής φω
νής, όπως επίσης καί τήν πρώτη άνθησι 
τής τριχοφυΐας πού έκφράζουν έξωτερι- 
κώς τήν έσωτερική έξέλιξι τών πρωταρχι
κών ενδοκρινών σεξουαλικών χαρακτή
ρων. Στό κορίτσι παρατηρεϊται ή σαφής 
διαγραφή τού στήθους καί ή διαμόρφωσις 
τών ισχίων, μέ τήν ταυτόχρονη έμφάνισι 
τής εμμηνορρυσίας. Είναι ή ηλικία όπου 
διαμορφώνεται ό αυριανός άνδρας καί γυ
ναίκα. Καί έκτος άπό τήν άνάπτυξι τών 
ιδιαιτέρων όργάνων καί τήν μυϊκή δύναμι, 
καί όχι μόνον τήν άνδρική καί τήν γυναι
κεία στάσι, έκδηλώνονται οί πιό ποικίλες 
ψυχολογικές στάσεις, πού φθάνουν κάπο
τε καί στό σημείο μιάς άντιφατικής συνυ- 
πάρξεως.

Καί αυτή ή τελευταία στάσις είναι κα
ταφανής καί στήν συναισθηματική καί 
στήν διανοητική ζωή, όπως καί στήν κοι
νωνική συμπεριφορά. Είναι όμως ή λεγο- 
μένη «άχαρη ηλικία»; Μπορεί νά είναι καί 
έτσι, άλλά εκείνο πού είναι βέβαιο είναι, 
ότι πρόκειται γιά ηλικία ευαίσθητη καί 
γένναιόφρονα ταυτοχράνως, άκόμα καί 
στις περιπαιχτείς όπου ό έφηβος έξεγεί- 
ρεται εναντίον τών κανόνων πού τού έπι-
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βάλλουν, ιδίως στό οικογενειακό περιβάλ
λον, ενώ άντιΗέτως δέχεται άλλους κιιί 
αυστηρότερους περιορισμούς, επιβαλλόμε
νους έξω άπό τό οικογενειακό του περι
βάλλον. Μάλιστα πολλές φορές τούς απο
δέχεται ευχαρίστως καί χωρίς συζήτησι.

Ή  ηλικία αυτή είναι ή περίοδος όπου ό 
νέος αισθάνεται έντονη την ανάγκη νά 
έπικρίνη τίς γενικά αποδεκτές ιδέες, όπως 
επίσης άποδέχεται σχεδόν παθητικά νά 
παρασυρθή άπό ώρισμένα ρεύματα χωρίς 
νά άσκή εναντίον τους καμμιά κριτική. 
Είναι ή περίοδος τών έντονων άλλά άστα- 
θών έκδηλώσεων θάρρους.

Άναμφιβόλως. αύτή ή απότομος εξε
λικτική ώθησις πού ύφίσταται ό όργανι- 
σμός, σωματικώς καί ψιιχικώς, έπηρεάζε- 
ται αποφασιστικά άπό τίς άλληλεπιδρά- 
σεις πού υπάρχουν άνάμεσα στό κεντρικό 
νευρικό σύστημα, τίς όρμόνες καί τά περι
φερικά όργανα πού αποτελούν τό στόχο 
τους. Στό σημείο αυτό υπάρχουν ακόμη 
σκιερές ζώνες όσον αφορά τήν γνώσι μας 
καί πολλά θά πρέπει νά έξετάσωμεν άπό 
άπόψεως χρονολογικής ποικιλίας, άνάλο- 
γα μέ τό καθένα ξεχωριστό άτομο, γιά τήν 
έπίδρασι τής άλφα ή τής βήτα αιτίας 
γιά τό τάδε φαινόμενο. Μαζί μέ τίς εσω
τερικές αιτίες τού οργανισμού είναι άναμ- 
φισβήτητο ότι δρούν καί παράγοντες εξω
τερικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί όπως 
καί παράγοντες σχετιζόμενοι μέ τήν περι
οχή καί τό περιβάλλον.

Καί αύτό είναι ή άφορμή γιά νά έπε- 
κταθή ή μελέτη τού προβλήματος, ξεπερ- 
νώντας τιίσο τήν φυσιολογική καί παθολο
γική πλευρά, όπως καί τήν σωματική καί 
τήν ψυχική καί νά στραψή πρός τήν κοι
νωνική του αιτιολόγησε Ή  νεανιολογία, 
κατά συνέπεια, επιδιώκει νά συνεργασθή 
ένεργώς στήν ένοωμάτωαι τού εφήβου 
στήν κοινωνία, λαμβανοντας ύπ" άψαν τίς 
άνάγκες του. ένιύ θά οργάνωση παραλλή- 
λως τήν ύγιεινολογική προστασία του. 
Έτσι μόνον δέν θά μάς επιτρέπεται νά 
λέμε «ό έηηίιος, αυτός ό άγνωστος».

ΛΥΡΙΣΜΟΙ
Τού Άστυφ. 

κ. Νικολ. Στεφάνή
Ξ ε ν η τ ε ι ά .  Χ ι λ ι ο ε ι π ω μ έ ν η  

κ α ί  π ο λ ν τ ρ α γ ο ν ό ι μ έ ν η  λ έ ξ ι ς .  

Σ τ ο ν  κ α θ ε ν ό ς  μ α ς  τ ή  ζ ή σ η ,  ό έ ν  

μ π ο ρ ε ί  π α ρ ά  ν ά  έ χ η  ά φ ή σ ε ι  λ ί γ ο  ή  

π ο λ ύ  τ ά  σ η μ ά δ ι α  τ η ς .  Π ο λ λ ο ί  ά π ό  

μ ά ς ,  ε ί τ ε  δ ι ό τ ι  ή  φ υ γ ή  σ τ ή ν  ξ ε ν η -  

τ ε ι ά  μ ά ς  έ γ ι ν ε  π λ ή 'ξ ι ς  κ α ί  κ α η μ ό ς ,  

ε ί τ ε  δ ι ό τ ι  ό  δ ρ ό μ ο ς  τ ο ν  π ε π ρ ω μ έ -  

ν ο ν  μ α ς  μ ά ς  ο δ η γ ε ί  σ ω σ τ ά  σ τ ή ν  

γ ν ω ρ ι μ ί α  μ έ  τ ό ν  έ α ν τ ό ν  μ α ς ,  ξ α -  

ν α γ ν ρ ί ζ ο ν μ ε  κ α ί  π ά λ ι  σ τ ό ν  τ ό π ο  

μ α ς .  ί ί ο λ λ ο ί  ό μ ω ς ,  ό σ ο  κ α ί  ά ν  

τ ο ύ ς  τ ρ ι ό η  τ ά  σ ω θ ι κ ά  τ ο ν ς  ή  d ix p a  

κ α ί  ή  ν ο σ τ α λ γ ί α  τ ο ν  γ υ ρ ισ μ ο ύ ,  

π α ρ α μ έ ν ο ν ν  ξ έ ν ο ι  ά ν ά μ ε σ α  σ ’ ά -  

γ ν ώ σ τ ο ν ς  κ α ί  ά γ ν ω σ τ ο ι  μ έ σ α  σ έ  

ξ έ ν ο ν ς .  Γ ι '  α υ τ ο ύ ς ,  ο ί  π α ι δ ι κ έ ς  

ά ν α μ ν ή σ ε ι ς ,  τ ά  ό μ ο ρ φ α  κ α ί  ά γ ν ά  

ν ε α ν ι κ ά  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α ,  τ ό  π α τ ρ ι 

κ ό  σ π ί τ ι ,  ή  ζ ω ν τ α ν ή  σ τ ή  μ ν ή μ η  

μ α ς  ε ι κ ό ν α  τ ή ς  μ ά ν ν α ς  κ α ί  τ ώ ν  

ά λ λ ω ν  σ ι> γ γ ε ν ώ ν ,  δ έ ν  π ή ρ α ν  ά -  

κ ό μ η  τ ό ν  δ ρ ό μ ο  τ ή ς  ε π ισ τ ρ ο φ ή ς ,  

τ ό ν  δ ρ ό μ ο  τ ή ς  γ α λ ή ν η ς  κ α ί  τ ο ν  

λ υ τ ρ ω μ ο ύ .  Τ ό  θ έ λ ο υ ν  κ α ί  τ ό  π ο 

θ ο ύ ν .  Τ ό  ε π ι ζ η τ ο ύ ν  κ α ί  τ ό  π ε ρ ι 

μ έ ν ο υ ν .  Τ ό  φ ω ν ά ζ ο υ ν  κ α ί  τ ό  τ ρ α 

γ ο υ δ ο ύ ν .  Μ ά . . .  ί σ ω ς  δ έ ν  έ φ θ α σ ε  

α κ ό μ η  ό  κ α ι ρ ό ς ,  ό  κ α τ ά λ λ η λ ο ς  

ε κ ε ί ν ο ς  χ ρ ό ν ο ς ,  ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  σ τ α 

θ μ ό ς  τ ή ς  ζ ω ή ς ,  ό  γ υ ρ ισ μ ό ς .

Κ α τ α ρ α μ έ ν η ,  ά φ ι λ ό ξ ε ν η  κ α ί  

μ α γ κ ο ύ φ α  ξ ε ν η τ ε ι ά .  Σ ο ύ  π ρ έ π ο υ ν  

κ ι '  ά λ λ α ,  σ ο ύ  π ρ έ π ο υ ν  π ο λ λ ά  — 
μ ά  δ έ ν  ε ί μ α ι  ό  μ ό ν ο ς .

« Τ ι  κ ι '  ά ν  δ έ ν  ξ α ν α γ ν ρ ί ζ η  τ ό  

μ ε γ α λ ε ί ο  τχ )ς  χ λ ό η ς ,  ή  δ ό ξ α  τ ο ύ  

ά ν θ ο ν ,  δ έ ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  μ ά ς  έ ξ α ν τ λ ή  

ή  θ λ ίχ ρ ι ς  ά λ λ ά  ν '  ά ν τ λ ο ν μ ε  θ ά ρ ρ ο ς  

ά π '  τ ά  π ε ρ α σ μ έ ν α ,  ά π '  α ύ τ ά  π ο ύ  

α φ ή σ α μ ε  π ί σ ω  μ α ς » .

Α ύ τ ά  ε ί ν α ι  τ ά  λ ό γ ι α  π ο ύ  ά π ο - 

τ ύ π ω σ α  ι π ό  μ υ α λ ό  μ ο υ ,  ε δ ώ  κ α ί

μ ε ρ ι κ ά  χ ρ ό ν ι α ,  β λ έ π ο ν τ α ς  μ ι ά  Α 

μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή  τ α ι 

ν ί α ,  κ α ί  τ ά  ο π ο ί α  ά ν ή κ ο υ ν  σ έ  κ ά 

π ο ι ο ν  θ α υ μ α σ τ ό  σ ι γ γ ρ α φ έ α ,  τ ό ν  

Γ ο χ 'ώ ν τ γ ο ί ' ο ρ θ .

Ν α ι . . .  ό έ ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  ξ α -  

ν α γ υ ρ ί ζ ω μ ε  π ί σ ω  κ α ί  ο ύ τ ε  ν ά  μ ά ς  

έ ξ α ν τ λ ή  ή  θ λ ίχ ρ ις ,  φ έ ρ ν ο ν τ α ς  σ τ ό  

μ υ α λ ό  μ α ς  τ ί ς  κ α κ έ ς  κ α ι  ά χ α ρ ε ς ,  

τ ί ς  π ι κ ρ έ ς  κ α ί  ό ό υ ν η ρ έ ς  ά ν α μ ν ή -  

σ ε ι ς  μ α ς .

Κ α ί  ό μ ω ς ,  τ ό  μ ε γ α λ ε ί ο  τ ή ς  χ λ ό 

η ς  κ α ί  ή  δ ό ξ α  τ ο ύ  ά ν θ ο ύ ,  ό έ ν  

ε ί ν α ι  κ ά τ ι  τ ό  ά φ η ρ η μ έ ν ο  κ α ί  χ ω 

ρ ί ς  κ α τ α γ ω γ ή .  Ε ί ν α ι ,  δ ι ά  τ ο ύ ς  π ε 

ρ ισ σ ο τ έ ρ ο υ ς  ά π ό  μ ά ς ,  ε κ ε ί ν ο  τ ό  

μ α κ ρ υ ν ό  χ ω ρ ιό ,  τ ό  φ τ ω χ ό  κ α ί  

ά π ο μ ο ν ω μ έ ν ο  χ ω ρ ιό .  Ε ί ν α ι  ο ί  κ α -  

τ α π ρ ά σ ι ν ε ς  λ α γ κ α δ ι έ ς  μ έ  τ ά  ά 

μ ο ρ φ α  ά γ ρ ι ο λ ο ύ λ ο ν ό ά  τ ο υ ς  κ α ί  ο ί  

ά γ ρ ι ε ς  δ α σ ω μ έ ν ε ς  κ ο ι λ ά δ ε ς .  Ε ί ν α ι  

τ ό  σ π ί τ ι  μ α ς ,  ε ί ν α ι  ό  τ ό π ο ς  σ τ α 

θ μ ό ς  κ α ί  ξ ε κ ί ν η μ α  τ ή ς  ζ ω ή ς  μ α ς .  

Ε ί ν α ι  ή  γ ω ν ιά  τ ο ύ  ξ υ λ ί ν ο ν  π α 

τ ώ μ α τ ο ς  π ο ύ  ά λ λ ο τ ε  μ π ρ ο ύ μ η τ α  ή  

κ α θ ι σ τ ά  κ ά ν α μ ε  τ ά  π ρ ώ τ α  β ή μ α τ ά  

μ α ς  ( ξ ε κ ι ν ή μ α τ α ) .  Ε ί ν α ι  ή  π α ι 

δ ι κ ή  μ α ς  ή λ ι κ ί α ,  τ ά  π ρ ώ τ α  χ ρ ό 

ν ι α ,  τ ά  π ρ ώ τ α  π ρ ά γ μ α τ α  κ α ί  τ ά  

π ρ ώ τ α  γ ρ ά μ μ α τ ά  μ α ς .  Ε ί ν α ι  ή  

ά λ ή θ ε ι α  τ ο ν  π ο ι ο ι  ε ί μ α σ τ ε  κ α ί  τ ί  

ε ί μ α σ τ ε .

Ξ  ε  ν  η  τ  ε  ι  α .  Ε ί ν α ι  τ ό σ ο ι  π ο λ 

λ ο ί  ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  π ά ν ω  σ '  α ύ τ ή  τ ή  

γ ή ,  π ο ύ  ό χ ι  μ ο ν ά χ α  έ ν ο ι ω σ α ν  τ ή ν  

σ η μ α σ ί α  α υ τ ή ς  τ ή ς  λ έ ξ ε ω ς ,  ά λ λ ά  

τ ή ν  τ ρ α γ ο ύ δ η σ α ν ,  τ ή ν  σ υ ζ ή τ η σ α ν  

κ α ί  τ ή ν  π ρ ο φ έ ρ ο υ ν  κ ά θ ε  τ ό σ ο  σ τ ά  

χ ε ί λ η  τ ο υ ς .  Έ ν α ,  δ ι ό ,  τ ρ ί α ,  ά μ έ -  

τ ρ η τ α  τ ά  δ ά κ ρ υ α  α υ τ ώ ν  π ο ύ  ά π '  

τ ό  κ α λ ό  ό ν ε ι ρ ο ,  ξ ύ π ν η σ α ν  σ τ ή ν  

π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ή ς  ζ ω ή ς  κ α ί  

γ ε ύ θ η κ α ν  ά ν έ λ π ι σ τ α  τ ή ν  π ί κ ρ α  

τ ή ς  ξ ε ν η τ ι ά ς .

Π α ι δ ι ά  π ά ν ω  σ τ ή ν  ζ έ σ η  τ ή ς  

σ φ ρ ι γ η λ ή ς  ν ε ό τ η ς  έ φ υ γ α ν  κ α ί  

φ ε ύ γ ο υ ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς  α π '  τ ή ν  ε 

σ τ ί α  τ ο υ ς  μ έ  έ ν α  κ α ί  μ ο ν α δ ι κ ό  

σ κ ο π ό .  Ν ά  ό η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ϋ ν .  Ν ά  γ ί 

ν ο υ ν  κ ά τ ι  τ ί λ λ ο  ά ν  ό χ ι  ά φ έ ν τ ε ς  κ α ί  

π λ ο ύ σ ι ο ι ,  ό σ ο ,  κ ύ ρ ι ο ι  κ α ί  σ ύ γ ο υ -  

ρ ο ι  γ ι ά  μ ι ά  ά λ λ ο ι ώ τ ι κ η  ζ ω ή ,  π ε ρ 

ν ώ ν τ α ς  κ ά τ ω  ά π ’ τ ό  κ α τ ώ φ λ ι  τ ή ς  

ζ ω ή ς  τ ο υ ς  κ α ί  ξ ε π ε ρ ν ώ χ π α ς  τ ό  μ η 

δ έ ν  τ ή ς  ά ν υ π α ρ ξ ί α ς  τ ο υ ς .
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ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΙΟΙΚΗΣΕΟΣ

Τοΰ Αστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Σ. Κατσιμπάρου

Ή  άποστολή καί ή άναγκαιότης ύπάρξεως ώς καί 
αι δραστηριότητες τών ’Αρχών τών οργανισμών τής 
τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τής ’Αστυνομίας συμ
πίπτουν καί αντικειμενικός σκοπός άμφοτέρων εί
ναι ή άνετος κοινωνική διαβίωσιςτών κατοίκων τής 
πόλεως.

Ω Σ ΕΙΝΑΙ γνωστόν, ό άνθρωπος 
άπό πολύ ένωρίς συνειδητοποί
ησε την ανάγκην καί χρησιμό

τητα τής όμαδικής ζωής. Φυσιολογικώς εί
ναι μία άδύνατος ΰπαρξις. Άντελήφθη 
έγκαίρως δτι διά νά έπιζήση έπρεπε νά 
συνεργασθή μέ άλλους όμοιους του. Αί 
όμάδες άπετέλσυν έν ένιαϊον σΰνολον, είς 
τήν άπό κοινού άντιμετώπισιν έξωτερικών 
έχθρικών κινδύνων οί όποιοι προήρχοντο 
είτε άπό στοιχεία τής φύσεως, είτε άπό 
άλλους ζωντανούς παράγοντες. Ώστόσον 
αί πρώται μικραί άνθρώπιναι όμάδες δέν 
ήσαν ίκαναί νά πράξουν όλα όσα ήσαν 
άναγκαία διά νά ύπερπηδηθούν αί φυσι
κοί άνεπάρκειαι τού άνθρώπου καί οί 
φυσικοί κίνδυνοι τούς όποιους άντιμετώ- 
πιζε. Άντελήφθη λοιπόν, ό άνθρωπος ότι 
έκείνο τό όποιον δέν ήδύνατο νά έπιτύχη 
μόνος του, έπιτυγχάνετο μέ τήν συνεργα
σίαν πολλών καί ότι όπου άπετΰγχανεν ή 
δύναμις τού ένός, δέν άπετΰγχανεν ή δύ- 
ναμις τών πολλών. Διεπίστωσε έπίσης ότι 
έκ τής συνεργασίας, έκτός τής δυνάμεως, 
ήντλεϊτο πείρα καί γνώσις. Τοιουτοτρό
πως διαπιοτούται ότι ό άνθρωπος έστηρί- 
χθη, κατ’ άρχάς, διά νά έπιβιώση καί προ- 
οδεύση είς τον μοναδικόν τρόπον, τής 
συνεργασίας μετά τών συνανθρώπων των.

"Οταν αί όμάδες ήσαν μικραί καί τά 
καθήκοντα άπλά, ό καθείς ήδύνατο νά 
διαθέτη τά άνάλογα προσόντα διά κάθε 
είδους έργασία. ’Αλλά όταν τά καθήκοντα 
μέ τήν πάροδον τού χρόνου έγένοντο πο
λύπλοκα, διεπιστώθη ότι απαιτούνται με
γαλύτεροι ικανότητες καί είδικαί γνώσεις 
καί τούτο θά ήτο κατορθωτόν μόνον άν 
ώρισμένα πρόσωπα κατευθύνοντο νά είδι- 
κευθούν είς- συγκεκριμένα ειδικά καθή
κοντα. Οϋτω αί τάξεις αί όποϊαι προέκυ- 
ψαν, άπέβλεπον εις μίαν λειτουργικήν δι- 
αίρεσιν, διά νά είναι δυνατόν νά άνα-

δεικνύωνται αί ικανότητες τών μελών καί 
ό καθείς είς τόν τομέα του νά προσφέρη 
τά περισσότερα, διά τό καλόν καί τήν 
πρόοδον τού συνόλου. Δέν ύπήρξεν αύ- 
θαίρετος άπόφασις διά τον διαχωρισμόν 
τής όμάδος είς τάξεις, ούτε καί προγραμ
ματισμένη άνωθεν κατεύθυνσις. Απλώς 
όποιος είχεν κλίσιν ή άγάπην πρός ένα 
ώρισμένον είδος έργασίας καί άπέκτα έπι- 
δεξιότητα είς αύτό, τήν μετέδιδε είς άλ
λους, οί όποιοι καί έξειδικεύοντο, έτσι 
έσχηματίζοντο αί ειδικευμένοι όμάδες «αί 
κάσται». Τό «έν τή ένώσει ή ισχύς», είχε 
εφαρμογήν όχι μόνον είς μίαν οικογένειαν, 
άλλά έπίσης είς τήν κοινωνίαν. Καί αύτή ή 
ένότης είς τόν κοινωνικόν 6ίον ήτο κατορ
θωτή μόνον μέ τήν καλοπροαίρετη καί σω
στήν συνεργασίαν τών διαφόρων έπί μέ
ρους άτόμων ή ομάδων αί όποϊαι έκτελούν 
όμοειδή καθήκοντα. Έπιβάλλετο όμως νά 
έκτελήται τό καθήκον τού καθενός σωστά 
καί άποτελεσματικά διά τό συμφέρον τού 
κοινωνικού συνόλου. Ήτο τόσο μεγάλη ή 
άνάγκη τής εύσυνειδήτου έκτελέσεως τού 
καθήκοντος όλων, ώστε ή κοινωνία άνέ- 
πτυξε θεσμούς καί κανόνας πού νά διέ- 
πουν τήν συμπεριφοράν τού άτόμου έντός 
τού κοινωνικού συνόλου. Έγεννήθη τοι
ουτοτρόπως ή άνάγκη τής δημιουργίας όμά
δος ή όποια νά έχη ώς άποστολήν τήν έπί- 
βλεψιν τής τηρήσεως τών θεσμών, τών νό
μων καί τών ήθικών κανόνων ύπό τών 
μελών τής κοινωνίας καί τήν έπίβλεψιν 
τής έκτελέσεως τού έπιβεβλημένου καθή
κοντος. Ή  όμάς αυτή είναι ή μορφή τής 
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .  Παραλλήλως άνε- 
πτύχθηοαν άλλαι ύμιιδες καί έγένετο 
μέ τήν πάροδον τού χρόνου ή όργάνωσις 
τής κοινωνίας είς χωρία-πόλεις-κράτη 
κ.λ.π. Ή  Διοίκησις τούτων άνετέθη εις 
όμάδας άνθρώπων καί οϋτω έφθάσαμεν 
είς τήν σημερινήν μορφήν όργανώσεως τού

κράτους, είς τήν όποιαν όργάνωσιν, άνή- 
κουν καί οί όργανισμοί τοπικής αύτοδι- 
οικήσεως. Οί όργανισμοί αυτοί είναι αί 
τοπικοί διοικήσεις, είναι αί Κυβερνήσεις 
τών μερικωτέρων κοινωνιών, τών χωρίων 
ή τών πόλεων, αί όποϊαι προσαρμόζουν 
τήν δραστηριότητά των, άναλόγως πρός 
τά ήθη καί έθιμα τής πόλεως, άναλόγως 
πρός τάς τοπικός συνθήκας καί συνή
θειας, άναλόγως μέ τό δ,τι έπιβάλλει ή 
τοπική νοοτροπία άπαιτύσεις καί άνάγκη.

Ό  Δήμος ή ή Κοινότης διαμορφώνουν 
τήν πρώτην κοινωνικήν σχέσιν τού άτό
μου. Ή  πρώτη ύποχρέωσις έκάστον γο- 
νέως μετά τήν γέννησιν τέκνου είναι νά τό 
έγγράψη είς τό Δημοτολόγιον, νά τό έγ- 
γράψη είς τό Μητρώον τού Δήμου ή τής 
Κοινότητος ή θά έλεγον είς τό Μητρώον 
τής μικράς τοπικής κοινωνίας τής πόλεως, 
καθισιών τούτο μέλος της. Οϋτω τό άτο- 
μον κοινωνικοποιείται καί λαμβάνει τήν 
άνάλογον θέσιν του είς τό κοινωνικόν 
σύνολον. Ή  Τοπική Διοίκησις φροντίζει 
διά τάς γενικός, άλλά καί είδικάς άνάγ- 
κας, προβλήματα καί πόσης φύσεως θέ
ματα τής πόλεως ή τής κοινότητος. Με
ριμνά διά τήν καθαριότητα τής πόλεως 
καί τήν έν γένει έμφάνισίν της. ’Εν προ
κειμένη) δέον νά άναφερθή τό ύπ’ άριθ. 
19148/24-4-1976 έγγραφον τής Γενικής 
Δ/νσεως Τοπικής Αύτοδιοικήσεως τού 
Υπουργείου ’Εσωτερικών, άπευθυνό- 

μενον πρός τό Ύπουργεϊον Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. Τό έγγραφον τούτο άναφέρε- 

ται είς τάς συνθήκας, άποθηκεύσεως καί 
περισυλλογής άπορριμμάτων. Εις τούτο 
άναγράφεται ότι οί Δήμοι ή οί Κοινότητες; 
έχουν τήν άρμοόιότητα διά τήν περισυλ
λογήν, μεταφοράν καί διάθεσιν τών στε
ρεών άποβλήτων, δηλαδή τών οικιακών 
άπορριμμάτων (σκουπιδιών).

Ή  ευθύνη όμως διά τήν έγκαιρον προσ- 
κόμισιν καί προσωρινήν διαφύλαξιν τών 
απορριμματοφόρων σάκκων ή δοχείων εί
ναι τών ιδιοκτητών. Ό  χρόνος ό όποιος 
μεσολαβεί άπό τήν προσσκόμισιν τών σάκ
κων ή δοχείων μέχρι τής ύπό τού Δήμου 
περισυλλογής των είναι πολλάκις αίτια 
ρυπάνσεως τής πόλεως καί κυρίως έξ άπό- 
ψεως προστασίας τού περιβάλλοντος. Τό 
θέμα τούτο έπίκαιρον καί λίαν σημαντικόν 
άποτελεϊ έν έκ τών πλέον σοβαρών προ
βλημάτων τής περιοχής τού Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Πειραιώς.

Τό άποχετευτικόν σύστημα καί τό σύστη
μα ύδρεύσεως, τό όδικόν δίκτυον ό φωτι
σμός τής πόλεως, ή δημιουργία πλατειών, 
πάρκων καί γενικώς πρασίνου τής πόλεως, 
ή έν γένει ευταξία, εύκοσμία καί εύρυθιιία 
τής πόλεως άποτελούν προβλήματα άνα- 
γόμενα είς τήν άρμοδιότητα τών όργανι- 
σμών τοπικής αύτοδιοικήσεως. Γενικώς ή 
δραστηριότης τών άρχών τοπικής αύτο- 
διοικήσεως άνάγεται είς τήν ΰπαρξιν κοι
νωνικής εύκοσμίας-εύταξίας-ήσυχίας- 
γαλήνης καί γενικώς όμαλής διαβιώσεως 
τών κατοίκων τής πόλεως. Άλλά άν αί
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Ά ρχαί τοπικής αΰτοδιοικήσεως έχουν ώς 
καθήκον την δημιουργίαν καί συντήρησιν 
6,τι καλυτέρου διά τήν άνετον διαβίωσιν 
τών κατοίκων τής πόλεως, ή Αστυνομία 
έχει ώς καθήκον τήν τήρησιν τών προ
ϋποθέσεων τής άνετου διαβιώσεως. Ό  "Α
στυνομικός είναι τό μάτι τη: τοπικής αρ
χής καί δέον νά παρατηρή τά πάντα, νά 
έπιβλεπη παντού, νά έπισημαίνη άτοπα, 
νά έπιβάλη τήν άρσιν των καί τήν έν γένει 
εφαρμογήν τών Νόμων, νά προστατεύη 
τήν κοινωνίαν καί νά φροντίζη διά τόν 
πολίτην πού έχει άνάγκην βοήθειας. Πα- 
ραλλήλως πρός αύτάς ή ρύθμισις τής κυ
κλοφορίας, ή άρσις τών άπορριμμάτων 
καί τών έστιών μολύνσεως τής άτμοσφαί- 
ρας καί έν γένει τού περιβάλλοντος, ή 
ευταξία καί ή εύκοσμία τής πόλεως είναι 
μερικά άπό τά καθήκοντα τού Αστυνομι
κού.

Εκ τών προαναφερομένων προκύπτει 
ότι ή άποστολή καί ή άναγκαιότης ύπάρ- 
ξεως ώς καί αί δραστηριότητες τών ’Αρ
χών τών Οργανισμών τοπικής αύτοδιοική- 
σεως καί τής ’Αστυνομίας συμπίπτουν καί 
αντικειμενικός σκοπός άμφοτέρων είναι ή 
άνετος κοινωνική διαβίωσις τών κατοίκων 
τής πόλεως. Έξυπακούεται όθεν ότι διά 
νά υπάρξουν θετικά άποτελέσματα καί 
διά νά έξευρεθή ή καλύτερα λύσις έκά- 
οτου προβλήματος, δέον άπαραιτήτως νά 
ύπάρχη συνεργασία μεταξύ των. Ή  ϋπαρ- 
ξις ατελής συνεργασίας μεταξύ Αστυνο
μίας καί Δήμου, είναι ό μόνος τρόπος διά 
τού οποίου συντονίζονται αί ένέργειαι καί 
αί έν γένει κοινοί προσπάθειαι διά τό κα
λόν τής πόλεως. "Αλλωστε ή άναγκαιότης 
αύτη, έντός τών εύρυτέρων διαδικασιών 
τής Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως έχει οδηγή
σει τάς Ευρωπαϊκός νομοθεσίας εις τήν 
υπαγωγήν τών Τοπικών Αστυνομιών υπό

τόν Δημοτικόν έλεγχον. Τούτο εις τήν χώ
ραν μας δέν είναι εύκολον διά πολλούς 
λόγους, ή άνάπτυξις τών οποίων δέν δύ- 
ναται νά περιληφθή εις τήν παρούσαν. 
Ή  Αστυνομία δέον νά άποτελή «τό μάτι» 
τής Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής. Ε ν 
τοπίζει διά τιϊιν περιπόλων της πεζών ή 
έποχουμένων πάν άτοπον καί ένημερώνει 
αμέσως τήν Δημοτικήν Αρχήν διά τής 
όποιας άποκαθιστάται ή εύρυθμία. Θραυ- 
σμένοι αγωγοί αποχετευτικού ή ύδρευτικού 
συστήματος, άνωμαλίαι τοπικού οδικού 
δικτύου, έστίαι ακαθαρσιών καί μολύνσεις 
καί πάν έν γένει άτοπον έντοπίζεται ύπό 
τής Αστυνομίας και αίρεται ύπό τής Δη
μοτικής ή Κοινοτικής ’Αρχής, τήν όποιαν 
έλήμερώνει σχετικώς ή ’Αστυνομία ή αίρε
ται ύπό τών ύπευθύνων ιδιωτών, κατόπιν 
πρωτοβουλίας τής 'Αστυνομίας. Αί ’Αστυ
νομικά! Διατάξεις έκδίδονται ύπό τής Α 
στυνομίας καί άποσκοπούν εις τήν εύκο- 
σμίαν καί ευνομίαν τής πόλεως τό «άπα- 
γορεύεται» τό Α ή τό Β τής Αστυνομικής 
Διατάξεως δέν είναι ούδεν άλλον παρά 
μόνον ύποδοήθησις τού έργου τής Δημοτι
κής Αρχής διά την αρμονικήν καί καλήν 
κοινωνικήν διαδίωσιν τών κατοίκων τής 
πόλεως.

Εις τό άρθρσν 2 τού Δ/τος τής 
19 .12 .1955 άναφέρονται ρητώς τά έξης:

«Διά τήν έφαρμογήν τής άποφάσεως 
τού Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, 
ή "Αστυνομική Αρχή ύποχρεούται νά 
έκδώστ] τάς αναγκαίας Αστυνομικός Δια
τάξεις καί νά έπιμεληθή τής έκτελέσεως 
αυτών» (άναφέρεται εις άπόφασιν τού 
Συμβουλίου διά Δημοτικήν αγοράν). Α
κολούθως αναγράφεται: «Ή ύγειονομική 
έπίβλεψις ένεργείται ύπό τών κατά τόπους 
Αστυνομικών Αρχών». Εις τό άρθρον 13 

τού ώς άνω Δ/τος, ώς άντικατεστάθη δι’ 
άρθρου 3 τού Ν.Δ. 703/70 άναφέρονται 
τά εξής:

Οί κοινόχρηστοι χώροι καθορίζονται 
ύπό τού Δημάρχου ή Προέδρου’ μετά σύμ- 
φωνον γνώμην ’Επιτροπής εις τήν όποιαν 
μετέχει καί άστινομικόν δργανον». Ή  αΐ- 
τησις διά άδειαν καταλήψεως κοινοχρή
στων χώρων ίιποβάλλεται εις τήν Αστυ
νομίαν ή όποια διαβιβάζει ταύτην εις τήν 
Δημοτικήν Αρχήν μετά σχετικής γνωμα- 
τεύσεως. Ή  γνωμάτευσες τής Αστυνομίας 
είναι ύποχρεωτική διά τήν Δημοτικήν 
"Αρχήν. 'Ο άνευ άδειας χρησιμοποιών 
κοινόχρηστον χώρον μηνύεται ύπό τής ’Α
στυνομίας, είτε αύτεπαγγέλτως είτε τή αι
τήσει τής Δημοτικής Αρχής. Εις τήν πα
ράγραφον 13 τού άρθρου 13 τού Δ/τος 
τής 19.12.1955 ρητώς άναφέρεται ότι σύ- 
δεμία άλλη άρχή ή νομικόν πρόσωπον ή 
Ίδρυμα έχει άρμοδιότητα νά έκδίδη 
άδειας καταλήψεως πεζοδρομίων, πλα
τειών κ.λ.π.. πλήν τού Δήμου ή τής Κοι- 
νότητος. 'Ομοίως ό Δήμαρχος ή ό Κοινο
τάρχης, έν συνεργασία μέ τήν Αστυνομία 
έκδίδει άδειες φωτεινών ή μή διαφημί
σεων, επιγραφών κ.λ.π.

Τ’ άνωτέρω άποτελούν μικρά δείγματα 
τομέων είς τούς όποιους αί δραστηριό
τητες τών Αρχών Οργανισμών Τοπικής 
Αΰτοδιοικήσεως, έξαρτώνται ή άπαιτούν 
τήν σύμπραξιν άλλων άρχών καί μάλιστα 
τής "Αστυνομίας, γεγονός τό όποιο έπι- 
τυγχάνεται μόνον μέ τήν συνεργασίαν. Τό- 
σας καί τόσας άλλας περιπτώσεις δραστη- 
ριότητος τής ’Αστυνομίας καί τού Δήμου 
είς τάς οποίας ή συνεργασία καί ή άλλη- 
λοβοήθεια είναι παράγοντες απαραίτητοι. 
Είς τήν χώραν μας ναί μέν ή "Αστυνομία 
δέν είναι, ώς προανεφέρθη Δημοτική, 
όμως ή άρμοδία διά συγκεκριμένην πόλιν 
Αστυνομία, ένεργεϊ καί ένδιαφέρεται διά 

τά θέματα καί τά προβλήματα τής πόλεως 
άνεξαρτήτως άπό τήν ’Αστυνομίαν μιάς 
άλλης πόλεως. Π.χ. ή Δ/νσις "Αστυνομίας 
Πειραιώς είς όσας πόλεις είναι τοπικώς 
άρμοδία, ένεργεί άνεξαρτήτως καί άνεπη- 
ρεάστως έκ τυχόν ένεργειών τής Άστυν. 
Δ/νσεως "Αθηνών. Ένας άλλος τομεύς είς 
τόν όποιον ή συνεργασία Αστυνομικών 
Αρχών καί των όργανισμών Τοπικής Αύ- 

τοδιοικήσεως θά έπέφερε καλά άποτελέ
σματα διά τό κοινωνικόν σύνολον, είναι ό 
τομεύς τής διαφωτίσεως τού κοινού ώς 
πρός τάς ύποχρεώσεις του ώς « Δή μ ο -  
τ ώ ν». Μέ τό όρον «διαφώτισις» έννο- 
ούμεν τήν άπλήν άλλά κατατοπιστικήν 
πληροφόρησίν του κυρίως διά έπιβαλλο- 
μένας έκ τού νόμου υποχρεώσεις του τάς 
όποιας πρέπει νά έκπληρώση οπωσδήποτε 
καί αί όποίαι κατατείνουν είς τό ίδικόν 
του συμφέρον. Διά τήν έκδοσιν π.χ. ταυ- 
τότητος ενός άτόμου άπαιτούνται ώς γνω
στόν ώρισμέναι ένέργειαι,αί έξής: Νά λά- 
6η τό Πιστοποιητικόν γεννήσεως άπό τόν 
Δήμον ή τήν Κοινότητα -  Νά έχη τέσ- 
σαρες (4) φυσιογραφίας (ορισμένων δια
στάσεων -  Νά έχη τό έκλογικόν Βιβλι- 
άριον (όπου άπαιτεϊται) καί -  τέλος δύο
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Τού Άστυν. Α' κ. I. Γιαννοπούλου

έτερα άτομα ώς μάρτυρας. Με όλα αύτά 
μεταβαίνει είς τήν Αστυνομία τής περι
φέρειας όπου συντάσσεται ή σχετική αϊ- 
τησις, ή κατάθεσις τών άνωτέρω καί υπο
γραφή τών μαρτύρων. ’Επακολουθεί μι
κρόν χρονικόν διάστημα, διά νά πραγμα
τοποιηθούν ιΰρισμέναι ένέργειαι τής Α
στυνομίας καί ή ταυτότης είναι έτοιμη. 
"Αν δεν γνωρίζη τί πρέπει νά κάνη τότε 
μεταβαίνει στήν ’Αστυνομία (άσκόπως) 
διαθετών ίσως πολύτιμον χρόνον, απασχο
λείται ό ίδιος καί άπασχολεί τούς ύπαλ- 
λήλους μόνον καί μόνον διά νά πληροφο- 
ρηθή τί πρέπει νά κάνη καί έπειτα άφού 
μεταβή είς τό Δημαρχείον έπανέρχεται διά 
νά όλοκληρώση τήν τόσο άπλήν ύπόθεσίν 
του, τής έκδόσεως τής ταυτότητός του 
Επίσης ή διαδικασία έκδόσεως διαβατη

ρίων όμοίως μπορεί νά γίνη άντικείμενον 
διαφωτίσεως. Ή διαδικασία έκδόσεως οί- 
ουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαιώσεως 
είτε άπό τήν Αστυνομία είτε άπό τόν Δή
μον ή τήν Κοινότητα. Ή  διαδικασία έκδό
σεως οίασδήποτε άδειας καί έν γένει κάθε 
ένέργειας τού πολίτου άπευθυνομένου 
πρός τήν Αρχήν δύναται νά άποτελέσουν 
άντικείμενα διαφωτίσεως του, πρός όφε- 
λός του. Ομοίως άντικείμενον διαφωτίσε
ως τών πολιτών δύνανται ν' άποτελέσουν 
καί όλαι αί υποχρεώσεις των, ώς μέλη τής 
κοινότητος. Δηλαδή τό τί είναι υποχρεω
μένος νά πράξη έκαστος πρός άποφυγήν 
μελλοντικών δυσαρέστων συνεπειών καί 
ταλαιπωριών.

Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται: Ή 
ύποχρέωσις έκάστου γονέος μετά τήν γέν- 
νησιν τού τέκνου του, νά τό έγγράψη είς τό 
Ληξιαρχεϊσν, είς τό Μητρώον τού Δήμου ή 
τής Κοινότητος. Ή  ύποχρέωσις μετά τήν 
βάπτισιν διά τήν καταχώρησιν τού' όνόμα- 
τος τού τέκνου κ.λ.π. Αί σχετικαί υπο
χρεώσεις τών πρός στράτευσιν άτόμων 
κ.λ.π. κ.λ.π. Πάντα ταύτα δύνανται νά 
έχουν εύρείαν άπήχησιν καί νά έξυπηρε- 
τήσουν τά μέγιστα καί πολίτας καί Άρ- 
χάς. Οί στόχοι αυτοί είναι δυνατόν νά έπι- 
τευχθούν καί θά έχουν άριστα άποτελέ- 
σματα έάν ύφίσταται άρχικώς συνεργασία 
μεταξύ ’Αστυνομίας καί ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοικήσεως, Ή  ’Αστυνομία εί
ναι έτοιμη νά βοηθήση σχετικώς όΓ Αξιω
ματικών της είς τήν έπιτυχίαν τού σκοπού 
τούτου. Ρίπτεται έδώ ή πρότασις έκδό
σεως κατόπιν κοινής προσπάθειας όλων 
μας -  έστω καί ένός ένημερωτικού φυλ
λαδίου είς τό όποιον νά περιλαμβάνωνται 
όδηγίαι πρός τούς πολίτας περί τών ύπο- 
χρεώσεών των είς προαναφερομένας ή καί 
άλλας παρεμφερείς περιπτώσεις.

’Εν κατακλείδι υπογραμμίζεται διά μίαν 
είσέτι φοράν ότι ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  έπι- 
βάλλεται είς όλους τούς τομείς δραστη- 
ριότητος τής άνθριυπίνης κοινωνίας καί 
πολύ περισσότερον λόγω τής φύσεως τών 
άποστολών των, μεταξύ τών Αρχών ’Ορ
γανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί 
Αστυνομικών ’Αρχών καί αυτή ή μορφή 
τής συνεργασίας προσφέρεται παρά τής 
’Αστυνομίας μετά πάσης προθυμίας καί 
κατανσήσεως.

Ε ΝΑ άπό τά σπουδαιότερα 
επίκαιρα θέματα τής έποχής 
μας, πού καθημερινά άπα- 

σχολεϊ τήν κοινή γνώμη είναι τό θέμα 
τής ρυπάνσεως.

Δέν περνά ήμέρα χωρίς τή σχετική 
είδησεογραφία, ή όποια πλουτισμένη 
μέ γνώμες, κρίσεις καί παραινέσεις 
ειδικών αάς πληροφορεί ότι τό περι
βάλλον μ σα στό όποιο ζοϋμε καί κι- 
νούμεθα έχει μολυνθή σέ τέτοιο βα
θμό, σέ ώρισμένα μέρη, πού νά έπι- 
δρά δυσμενώς στή ζωή μας. Γεγονός 
είναι ότι τό περιβάλλον άποτελεί ου
σιώδη παράγοντα γιά τήν ζωή μας, 
γιά τήν ύπαρξή μας, άφοΰ κάθε με
ταβολή αύτοϋ έπηρεάζει είτε άμέσως 
είτε έμμέσως τόν άνθρώπινο όργανι- 
σμό, μέ τον άέρα πού άναπνέομε, τό 
νερό, τίς τροφές, τά άγροτικά, βιολο
γικά καί χημικά προϊόντα πού χρη
σιμοποιούμε.

’Αρκεί, σάν παράδειγμα νά σκε- 
φθούμε πόσο μεγάλο πλήγμα γιά τήν 
ηρεμία μας άποτελεί ό προκαλσύμε- 
νος άπό κάθε αιτία θόρυβος.

Όταν λέγομε περιβάλλον εννοούμε 
τό άνθρωπογενές τοιούτο, πού δημι
ούργησε ό άνθρωπος στή πάροδο τού 
χρόνου μέ τά μεγάλα τεχνικά έργα, 
τά άρχιτεκτονικά καί καλλιτεχνικά 
δημιουργήματα, τίς πόλεις καί τήν 
βιομηχανία, ένώ φυσικό περιβάλλον 
άποτελούν τά βουνά καί τά δάση, οί 
ποταμοί καί οί λίμνες, οί άκτές καί ή 
θάλασσα.

Στις μεγάλες πόλεις ή ρύπανσι εί
ναι πολύ αισθητή. Μιά εικόνα τής 
ρυπάνσεως τού χώρου τής ’Αθήνας

μάς δίδει ό πρόεδρος τού Εύρωπαϊ- 
κού Ιδρύματος έπιστήμων Sir Bryan 
Clowers, ό όποιος λέγει: «Μεγάλος 
ήτο ό κλονισμός μου άπό όσα είδα, 
ιδίως σέ ότι άφορά τήν εξόφθαλμη 
φθορά όλων τών Καρυάτιδων στό Έ- 
ρεχθείο. Δέν είχα παρά νά ρίξω μιά 
ματιά άπό τό παράθυρο τού ξενοδο
χείου μου γιά νά δώ τό αίτιο τής φθο
ράς αύτής. Άντίκρυσα μιά άκραία 
περίπτωσι ρυπάνσεως τού άτμοσφαι- 
ρικού άέρα πού γεμίζει τούς δρόμους 
τής ’Αθήνας μέ μιά πυκνή καί άπο- 
χρωματίζουσα καπνομίχλη».

Μπορεί κάποτε ό άνθρωπος νά φθάση σ' αυ
τό τό σ η με ίο ; Αναμφιβόλου ναι. έάν ή μό 
λυνση τού περιβάλλοντος άκολουθήοη τόν 
σημερ ινό  -ρ υθ μό - της.
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ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΕΥΤΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ
Καί ενώ όλα αυτά καθημερινά βρί

σκονται ατό παρασκήνιο τών συζητή
σεων καί συμβουλών, τό θέμα τής ρυ- 
πάνσεως καί μολΰνσεως τού περιβάλ
λοντος συνεχίζεται μέ άποτέλεσμα νά 
ύφιστάμεθα καθημερινά τις συνέπειες 
τής αδιαφορίας μας.

Μήπως στή προκειμένη περίπτωσι 
αιτία τού κακού είναι ή άγνοια τής 
καθημερινής έπικινδύνου έπιδράσεως 
τής ρυπάνσεως στή ζωή μας ή μήπως 
συνηθίσαμε νά ζοϋμε μέσα στή σκόνη, 
στά καυσαέρια, στά μολυσμένα βρώ
μικα νερά, τόν ένοχλητικό θόρυβο 
καί άδιαφορούμε γιά τίς βλαβερές 
συνέπειες

Πιστεύω ότι εκτός από τήν άγνοια 
τής σπουδαιότητας τού θέματος, συν
τελεί πολύ καί ή έλλειψις συνειδή- 
σεως, δηλαδή μάς βαρύνει έλλειψις 
κοινωνικής αγωγής, άφού όρισμένες 
ένέργειες ξεπερνούν τά όρια τής άνο- 
χής καί αποτελούν πράξεις πού στρέ
φονται εναντίον αύτού τούτου τού 
άνθρώπου, εναντίον τής άξιοπρε- 
πείας του καί τού δικαιώματος του 
νά ζήση ελεύθερος μέσα σ’ ένα πε
ριβάλλον καθαρό καί ήσυχο. Πρέπει 
λοιπόν νά κινηθούμε κατ’ άρχήν στή 
δημιουργία συνειδήσεως τού κοινού 
έπί τής σπουδαιότητος τού περιβάλ
λοντος, γιατί αύτό θά βσηθήση στή 
βελτίωση τής καθημερινά αύξανομέ- 
νης μολύνσεως.

Έχει κατ’ έπανάληψιν τονισθή 
άπό τούς άρμόδιους παράγοντες τό 
θέμα τής ρυπάνσεως καί οί κίνδυνοι 
άπό αύτό, γιά πάντα ζώντα όργα- 
νισμό. Θα μπορούσαμε νά άναφέ- 
ρουμε τίς κυριώτερες αιτίες ρυπάν
σεως - μολύνσεως - τού' περιβάλλον
τος, αρχίζοντας άπό τόν άέρα.

Μία άπό τίς σπουδαιότερες αιτίες 
τής ρυπάνσεως τού άέρος είναι οί 
ύψικάμινοι μέ τήν έκπομπή 1) τερα
στίων ποσοτήτων σκόνης κατά την 
φόρτωσιν τών πρώτων ύλών, 2) τήν 
έκπομπή τού δηλητηριώδους άερίου 
διοξειδίου τού θείου καί πυκνών 
ύδρατμών κατά τήν έκφόρτωσιν τής 
σκουριάς καί 3) τήν έκπομπή καυ
σαερίων.

’Επίσης ό άέρας μολύνεται άπό τά 
κατάλοιπα τών μηχανών έσωτερικής 
καύσεως καί καυσαέρια τών αύτοκι- 
νήτων τά όποια κυριολεκτικά μάς 
πνίγουν μέ σύννεφο καπνού στίς πε
ριπτώσεις πού βοηθά σέ τούτο ή άδι-

σφυρία τών όδηγών. "Αλλη αίτια εί
ναι ό προκαλούμενος θόρυβος, ό 
όποιος πολλές φορές οφείλεται σέ 
ήθελημένη ένέργεια, όπως ορισμένα 
άτομα πού όδηγούν δίκυκλα χωρίς 
σιγαστήρα μέ άποτέλεσμα τόν έκνευ- 
ριστικό θόρυβο. Επίσης καί άπό 
δυσοσμία ή όποια προκαλείται άπό 
τήν άδιαφορία ή κακή συνήθεια πού 
έχουν όρισμένα άτομα νά ρίπτουν 
στούς δημόσιους χώροι» ς καί τούς 
δρόμους τά άπορρίμματά των.

Τά καυσαέρια έκτος τών άλλων 
έπιβλαβών σύσιών περιέχουν καί 
ύδροκυάνιο. Ό,λα αύτά δημιουργούν 
πολλές παθήσεις στόν άνθρώπινο ορ
γανισμό. Έξ άλλου τό διοξείδιο τού 
θείου πού ύπάρχει σέ μεγάλη περιε
κτικότητα στά πάσης φύσεως καυσα
έρια καί είδικώτερα τών κεντρικών 
θερμάνσεων, έκτος άπό τόν άνθρωπο, 
φοβερή είναι ή δράσις του στά φυτά, 
στά όποια δημιουργεί χρόνιες βλάβες 
στό φύλλωμά των. Επίσης στά διά
φορα ύλικά ή έπίδρασι τού άερίου 
τούτου παρουσιάζεται έντονη διότι 
άφ’ ένός μέν προκαλεί άπ’ εύθείας 
φθορά π.χ. στό μάρμαρο, άφ’ έτέρου 
γίνεται άπορρόφησις τού άερίου άπό 
τό ύλικό καί μετατροπή του μέσα σέ 
αύτό σέ βλαβερή καί έπικίνδυνη ού- 
σία.

Ή ρύπανσι-μόλυνσι-στό νερό γίνε
ται 1) άπό τό νερό ψύξεως τών ύψι- 
καμίνων 2) άπό τήν έκπλυσιν τών 
καυσαερίων τών ύψικαμίνων πού πε
ριέχουν μεγάλη ποσότητα άπό κυα- 
νσύχα άλατα καί 3) άπό τήν κατερ
γασία τής σκουριάς μέ συνέπεια τήν

παραγωγή άλκαλικών άποβλήτων. 
’Επίσης ή ρύπανσι στά νερά προκα- 
λεΐται άπό τά άκάθαρτα άπόβλητα 
τών βόθρων καί υπονόμων καί άπό 
τίς τοξικές ούσίες όπως είναι τά διά
φορα γεωργικά φάρμακα καί βιομη
χανικά άπόβλητα. 'Όλα αύτά έχουν 
σάν άποτέλεσμα τήν καταστροφή τής 
ζώσης φύσεως τών λιμνών καί τών 
ποταμών καί έν μέρει τών θαλασσών. 
Έτσι έπέρχεται ή καταστροφή τής 
πανίδος πού έπιταχύνεται μέ τήν λα
θραία Θήρα καί άλιεία καί έξαφανί- 
ζεται σιγά-σιγά τό τοπίο, τά δάση, οί 
άκτές.

'Η ρύπανσις όμως δέν σταματά 
έδώ άλλά συνεχίζεται μέ τήν ρυπα
ρογραφία άπό ήθελημένη ένέργεια ή 
άδιαφορία όρισμένων ατόμων, όπως 
ή χάραξις τών μνημείων τέχνης, ό 
χρωματισμός αύτών κ.λ.π.

Τόν τελευταίο δέ καιρό παρατηρεί- 
ται μιά άνευ προηγουμένου ρύπανσις 
τών τοίχων ή άγαλμάτων μέ τήν ανα
γραφή διαφόρων φράσεων. Ένα 
άγαλμα άποτελεί έργο τέχνης πού αν
τιπροσωπεύει μιά έποχή, άνεξάρτητα 
στό θέμα αύτού. 'Η καταστροφή του 
μέ άκαθαρσία, χρώμα ή χάραγμα, 
άποτελεί έκτος τών άλλων μιά άπολί- 
τιστη καί βάρβαρη πράξι.

Πάνω σ’ αύτό ό ψυχολόγος κ. Κ. 
Δούκας λέγει (όπως άνεγράφη εις 
ήμερήσιαν έφημερίδα). «Ή ρύπανσις 
τών άγαλμάτων ή όποια συνοδεύεται 
συνήθως καί ύπό αισθήματος θριάμ
βου δύναται νά έρμηνευθή κατά πε- 
ρίπτωσιν, ώς προϊόν άνεκπληρώτου 
πόθου έπικρατήσεως συνειδητού ή 
άσυνειδήτου πάθους άντιποίνων, ζη
λοτυπίας, φθόνου, μίσους καί συχνά- 
κις βιολογικής ή κοινωνικής μειονε
ξίας. Αί έγγραφοί έπί άγαλμάτων 
άποτελούν καί άπόπειραν εμμέσου 
έξευτελισμού τών άξιών, διά τής άμέ- 
σου νοθεύσεως τών φορέων».

Στήν περίπτωσι αύτή μπορούμε νά 
πούμε γιά τά άτομα αύτά τό άρχαίο 
ρητό «Έξεστι κλαζομενίοις άσχημο- 
νεϊν» διότι όλα αύτά άποτελούν δεί
γματα κακής άγωγής καί άντικοινω- 
νικής συμπεριφοράς.

Τούτο πρέπει νά προσέξωμε ιδι
αίτερα καί νά πείσωμε τον άνθρωπο 
ότι ό σεβασμός τού χώρου μέσα στόν 
όποιο ζή καί κινείται είναι καθήκον 
του, γιά νά βρή τή λύσι του τό πρό
βλημα τής ρυπάνσεως, παράλληλα μέ 
τίς αύστηρές κυρώσεις.
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Είς τήν απέναντι σελίδα Τό κτήριον όπου 
στεγάζετα ι ή Ύποδ/νοις Αγορανομίας Αθη
νών Δεξιά: Τό μέγαρον τής Αστυνομικής 
Δ /ναεω ς Πειραιώς. Χρέος το ίι Κράτους καί 
τής Αστυνομίας άπ οτελεϊ ή άναζήτηοις τών 
πλέον καταλλήλων οικημάτων, διά τήν στένα- 
ο ιν τών Υπηρεσιών τού Σώματος. Τά οικήμα
τα αυτά, πρέπει νά εύρίοκω νται πάντοτε εις  
καλήν κατάστασιν καί νά λαμβάνετα ι μέρ ιμνα  
διά τόν εύπρεπιομόν κα ί τήν άξιοπρεπή. σο
βαρόν κα ί άπέριττον έμφ άνιο ιν  τών γρα
φείων.

καθ' όλα σύγχρονα καί κατάλλη
λα διά τάς άνάγκας αύτών. Είναι 
δηλαδή τά κτίρια εις τά όποια 
έχουν έγκατασταθή τά Police De
port Merits, εις τά οποία είναι συγ
κεντρωμένοι άπασαι σχεδόν α£ 
αστυνομικοί ύπηρεσίαι τής πό- 
λεως, πλήν βεβαίως τών αστυνο
μικών Τμημάτων τάξεως καί τών 
αστυνομικών Σταθμών.

Ουτω εις τά κτίρια ταϋτα συσ
τεγάζονται, ό ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας τής Πόλεως, ή ’Αστυ
νομική Διεΰθυνσις, ή Υπηρεσία 
Ασφαλείας (Detectives), ή υπηρε

σία τών Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών μετά τών σχετικών 

αρχείων καί τών επιστημονικών 
εργαστηρίων της, τό έγκληματο- 
λογικόν Μουσεϊον, ή Υπηρεσία 
Τροχαίας Κινήσεως, τά Κέντρα 
Τηλεπικοινωνιών καί παραπόνων 
κ.λ.π.

Τό κτήρ ιον τού Τ 
Αστυν. Τμήματος 

άπό τά πιό σύγχρονα  
τής Αστυνομίας  
Πόλεων.

Ή συγκέντρωσις, βεβαίως, παρ’ 
ήμίν τόσων πολλών αστυνομικών 
υπηρεσιών είς τό αυτό κτίριον δεν 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιη
θώ σήμερον, διότι τούτο προϋπο
θέτει τήν άνέγερσιν τεραστίων 
κτιρίων μέ συγχρόνους εγκατα
στάσεις διά τήν έξυπηρέτησιν τών 
ειδικών άναγκών έκάστης υπηρε
σίας καί μέ αφθονίαν θαλάμων 
καί άλλων χώρων διά τόν στρα
τωνισμόν τών αστυνομικών υπαλ
λήλων, πράγμα όπερ δεν απασχο
λεί τάς αστυνομικός υπηρεσίας 
τής ’Αμερικής, δεδομένου ότι 
άπαντες οί άστυνομικοί υπάλλη
λοι, κατά τόν εκτός υπηρεσίας 
χρόνον των διαμένουσιν οίκοι.

Είναι άληθές ότι τελευταίως, 
χάρις είς τάς επιμόνους προσπά
θειας τής ηγεσίας του Σώματος, 
έσημειώθη αισθητή βελτίωσις είς 
ό,τι άφορά τήν στέγασιν τών 
αστυνομικών υπηρεσιών καί ότι 
πολλαί εξ αύτών έστεγάσθησαν 
είς ευπρεπή καί, κατά τό δυνατόν, 
κατάλληλα οικήματα.

Παρά ταύτα τό πρόβλημα τού
το, παραμένει άκόμη δύσκολσν

καί θά έξακολουθήση ν’ άπασχο- 
λή επί μακρόν τήν όιοίκησιν, φο- 
βούμεθα δέ ότι θά βραδύνη κατά 
πολύ ή ικανοποιητική λύσις του 
άν δέν παραμείνη καί τό θέμα 
αυτό τακτικώς, είς άπό τούς πολ
λούς άπραγματοποιήτους ρομαν
τικούς όραματισμούς τής ’Αστυ
νομίας.

Ανακύπτει όθεν, ώς εκ τούτου, 
επιτακτική ή άνάγκη τής συντη- 
ρήσεως καί τού διαρκούς εύπρε- 
πισμοϋ τών χρησιμοποιούμενων 
σήμερον παρά τών αστυνομικών 
υπηρεσιών οικημάτων, είς τρόπον 
ώστε αί εντυπώσεις τών επισκε
πτών αύτών, όσον αφορά τουλά
χιστον τήν καθαριότητα καί τήν 
έν γένει έμφάνισίν των, νά είναι 
όσον τό δυνατόν ευχάριστοι.

Τούτο, έπαναλαμβάνομεν. είναι 
θέμα, τό όποιον άνήκει εξ όλο- 
κλήρου είς τήν ευθύνην τών προϊ
σταμένων τών άστυνομικών υπη
ρεσιών καί τών ύπό τάς διαταγάς 
αύτών ύπαλλήλων.

+ ΑΘΑΝ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Άστυν. Δ/ντής Α-
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Ύπό Γ. Γρίσπου

Θ ΥΜΟΥΜΑΙ όταν ήμουν 
μικρό παιδί, που ή μητέ
ρα μου αναγκαζόταν νά 

μού διηγήται καί νά μου ξαναδι- 
ηγήται ένα παραμύθι πού μου άρε
σε ιδιαίτερα. "Ελεγε αύτό τό πα
ραμύθι για κάποια βασιλοπούλα, 
πού ήταν πολύ όμορφη, πολύ 
πλούσια, άλλα πολύ παράξενη. 
"Αδικα προσπαθούσε ό πατέρας 
της, πού δέν είχε άλλο παιδί, νά 
την παντρέψη γιά νά βάλη τόν 
γαμπρό του στό πόδι του. "Αδικοι 
έρχονταν καί την ζητούσαν τά πιό 
δοξασμένα βασιλόπουλα από τά 
γειτονικά βασίλεια. Αύτή είχε δη
λώσει πώς θά πάρη εκείνο, πού θά 
κατώρθωνε νά λύση τά τρία αινί
γματα, πού θά τού έλεγε. Καί κα
θώς κανένα βασιλόπουλο δέν μπο
ρούσε νά βρή τίς σωστές λύσεις, ή 
βασιλοπούλα, τού έδινε μιά μέ τη 
μαγεμένη βέργα, πού κρατούσε 
καί τό μαρμάρωνε. Δεκάδες μαρ- 
μαρωμένα βασιλόπουλα έστεκαν 
μέσα στον μεγάλο καί ωραίο περί
βολο τού παλατιού, σάν άγάλμα- 
τα, καί ήταν νά σέ πιάνη τό κλά
μα, βλέποντας τά χαμένα νειάτα 
τους. "Ωσπου στό τέλος ήρθε καί 
τό άξιο παλληκάρι πού έλυσε τά 
αινίγματα καί όχι μόνο πήρε τήν 
παράξενη βασιλοπούλα, αλλά έ
λυσε καί τά μάγια καί άνάστησε 
τά μαρμαρωμένα παιδιά.

Αύτό τό παραμύθι, πού μισοξε- 
χασμένο καί κοιμισμένο έφώλιαζε 
στά κατάβαθα τής μνήμης μου, έ
νοιωσα νά ξαναζωντανεύη ξαφνι
κά, όταν, μιά μέρα τού καλοκαι
ριού πού μάς πέρασε, προχωρών
τας πέρα άπό τήν πρωτεύουσα τής 
έπαρχίας Μηθύμνης, τήν Καλλο
νή, στό όμορφο καί πλούσιο νησί 
τής Μυτιλήνης, πρός τήν Έρεσό 
καί τό Σίγρι, πού βρίσκονται στή 
βορειοδυτική ακτή τού νησιού, 
βρέθηκα μέσα στό περίφημο μαρ- 
μαρωμένο δάσος, γιά τό όποιο θά 
έχετε βέβαια άκούσεχ νά γίνέται 
λόγος καί γιά τό οποίο θέλω τώρα 
έδώ νά σάς πώ λίγα λόγια.

Σέ μιά έκτασι άπό πολλές χι
λιάδες στρέμματα, πέρα άπό τό 
χωριό Άντισσα καί τη Μονή 'Υ
ψηλού μέχρι τήν Έρεσό καί τό 
Σίγρι καί όχι μόνο πάνω στή στε

ριά άλλά καί μέσα στή θάλασσα, 
στέκουν σκορπισμένα έδώ κ’ έκεϊ 
άμέτρητα τά μαρμαρωμένα δέν
τρα. Μοιάζουν μέ δέντρα πού τά 
έχει κανείς κοντοκλαδέψει καί

μένουν οί κοντόχοντροι κορμοί δί
χως κλωνάρια. Τό ύψος τους δέν 
ξεπερνάει τό ένάμισυ μέ δυό μέ
τρα, τό πάχος τους όμως ξεπερνά
ει τό συνηθισμένο πάχος τών πιό
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γέρικων δέντρων τών δασών μας. 
Σπάνια βρίσκεις σήμερα τόοο χον
τρούς κορμούς. "Οταν τά βλέπη 
κανείς αύτά τά κούτοουρα από κά
ποια άπόστασι, δέν τού φαίνονται 
γιά πέτρινα. Γιατί έχουν διατη
ρήσει τά φυσικά τους χρώματα καί 
όλα τά χαρακτηριστικά τοΰ δέν
τρου. Τόν φλοιό, τά νερά τού ξύ
λου, τίς ίνες καί τίς άκτϊνές κ. ά. 
Πρέπει νά πλησιάσης κοντά, νά 
τά άγγίξης γιά νά καταλάβης ότι 
πρόκειται γιά μαρμαρωμένο κορμό 
καί πάλι δέν μπορείς νά τά πι- 
στέψης. Τόσο πρωτότυπο είναι τά 
πράγμα. ”Ας προσπαθήσωμε, λοι
πόν, νά καταλάβωμε τί έχει συμ- 
βή.

Καί πρώτα — πρώτα άς θυμη
θούμε τί έχομε μάθει στό μάθημα 
τής Χημείας γιά τούς γαιάνθρα
κες. Είναι κορμοί δέντρων, πού 
έπαθαν άπανθράκωοι άπό τή θερ
μότητα τού έδάφους καί τήν ισχυ
ρή πίεσι χωρίς όμως τήν παρουσία 
οξυγόνου, ώστε νά γίνουν στάχτη. 
Συγχρόνως άπορρόφηααν άνόρ- 
γανα υλικά καί έτσι μεταμορφώ
θηκαν σέ πετροκάρβουνο. Κάτι ά- 
νάλογο έγινε κ έδώ μέ τή διαφο
ρά, δτι οί θαμμένοι οτή γή κορμοί, 
άντί νά άπορροφήσουν άλλα ΰλι-

Κυπαρισσόκορμοι λεβέντες. Γί
γαντες άήττητοι μ' άτσάλινες ψυ-

χές
προέταξαν τό στήθος τους γρανι- 
τένιο τείχος στής μάχης τήν άν-

τάρα
ή τελευταία ρανίδα τοΰ αίματός 
των άπόμεινε σέ μιας σημαίας τίς 

άσπρογάλαζες πτυχές 
κι άπόμεινε νεκρή ή φλογερή μα
τιά πού έπάνω της καθρέφτιζε τής 

νίκης τήν λαχτάρα.

Άνθρωποι ταπεινοί απ' άγνωστη 
γενιά ύπακούοντας σέ κάποια μυ

στική φωνή 
μιά θεϊκή παρόρμησι πού πήγασε 
άσίγαστη νά τούς ώθήση πρός τά

έμπρος
όρμησαν μεταμορφωμένοι σέ 
ήρωες μέ τήν γλυκεία εικόνα τής 
πατρίδος τήν ψυχή τους νά δονή

κά καί χωρίς νά πάθουν άπανθρά- 
κωσι, άπορρόφησαν πυρίτιο καί έ
παθαν άπολίθωσι. Τά φαινόμενο 
είναι σπάνιο καί γι αυτό, ενώ 
υπάρχουν πολλά άνθρακωρυχεϊα 
σέ δλη τή γή, τέτοια δάση, μαρμα- 
ρωμένα, δέν υπάρχουν παρά μόνο 
δυό, ένα στήν ’Αμερική καί αύτά 
στή Μυτιλήνη. "Ενα άλλο σημαν
τικό φαινόμενο, πού χαρακτηρίζει 
τήν περίπτωση τού δάσους αύτού, 
είναι ότι, ένώ στά άνθρακωρυχεϊα 
πρόκειται γιά κορμούς πού τούς 
ξερίζωσε ή νεροποντή καί τούς 
μετέφερε μακριά άπό τά μέρος πού 
φύτρωναν, σέ λίμνες ή οέ ποτα
μόκολπους, έδώ τό θάψιμο τών 
δέντρων άπό τά χώματα έγινε έκεϊ 
πού ήταν φυτρωμένα, χωρίς νά 
ξερριζωθούν καί χωρίς νά μετα
κινηθούν άπό τή θέοι τους. Έτσι 
όταν άργότερα τά νερά τών βρο
χών παρέσυραν πάλι τά χώματα 
πού σκέπαζαν τά δέντρα, αύτά ξα- 
ναβγήκαν στήν επιφάνεια, όρθια 
ή λίγο πλαγιασμένα στή θέσι 
άκριβώς, πού τά βρήκε ή κατα
στροφή. Μπορούμε, δηλ., νά πού
με πώς τό μαρμαρωμένο δάσος τής 
Μυτιλήνης είναι ή Πομπηία τού 
Φυτόκοσμου, μέ τή διαφορά ότι 
τήν Πομπηία έβγαλε στό φώς σή

μερα ή άρχαιολογική σκαπάνη, 
ένώ τό μαρμαρωμένο δάσος τό ά- 
ποκάλυψε ή ίδια ή Φύσις, πού τό 
είχε κρυμμένο.

Καθώς τριγυρίζω μέσα στη δέν- 
τρινη αύτή νεκρούπολι, σκέπτο
μαι ότι τά πέτρινα αύτά κούτσου
ρα δέν μπορούν πιά νά ξαναβγά
λουν κλωνάρια καί νά ξαναδώ- 
σουν πράσινα φύλλα, μπορούν 
όμως νά μάς διηγηθούν, μέ τή 
γλώσσα τής ’Επιστήμης, ένα άπό 
τά πιό καταπληκτικά περιστατικά 
τής γεωλογικής ιστορίας τής Χώ
ρας μας. Φέρνω στό νού μου τά 
μαρμαρωμένα βασιλόπουλα τού 
παραμυθιού, πού μοΰ έλεγε ή μη
τέρα μου, καί συλλογίζουμαι ότι 
κανένα βασιλόπουλο, όσο άξιο κι 
άν είναι, δέν μπορεί νά άναστήση 
τά δέντρα αύτά. Ή  Επιστήμη ό
μως μπορεί νά ξαναζωντανέψη τή 
φοβερή σκηνή τής μεγάλης κατα
στροφής, πού έζησε τό δάσος αύτά 
καί τά ζώα πού υπήρχαν έκεϊ στίς 
πανάρχαιες εποχές, τότε πού ή 
ελληνική χερσόνησος άπλωνόταν 
έπάνω άπό τό Αιγαίο σμίγοντας μέ 
τίς Δυτικές άκρογιαλιές τής Μι
κρός ’Ασίας καί ή γεωγραφική 
μορφή τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου ήταν πολύ διαφορετική.*

ΜΠΑΛΑΝΤΑ
ΗΡΩΩΝ

Ύπό Μ. Παπαγεωργίου 
Διοικητικού Άστυν. Πόλεων

κι εκεί στις άπαχες άεχοράχες 
έστήθηκε γιά άλλη μιά φορά τής 

θείας ’Αφθαρσίας ό χορός.

Δέν έσταμάτησαν άκόμη κι όταν 
άφησαν κομμάτια άπ’ τήν σάρκα 
τους στού δρόμου τά λιθάρια

κι ή πύρινη ανταύγεια τής δόξης 
των υψώθηκε σάν θριαμβευτική 
ιαχή στους κάμπους πέρα ώς πέ

ρ α
καί άν άπόμειναν στά χιονισμένα 
μονοπάτια τών βουνών μονάχα 

τών βημάτων τους τ’ αχνάρια 
ό άντί λάλος τού θείου μεγαλείου 
των αιώνια θά πλανάται εις τόν

αιθέρα.

’Ανώνυμος ό τάφος σας κι ό 
ύπνος σας σκληρός μέ πέτρα 
προσκεφάλι δίχως τίς νεκρικές τι
μές πού άρμόζουνε στήν ύψιστον

θυσία
έπέσατε λιοντόκαρδοι πα
λεύοντας σώμα πρός σώμα στής 

μάχης τήν άνεμοζάλη 
καί παραδώσατε τά άχραντα 
κορμιά σας άστείρευτη πηγή είς 

τήν ’Αθανασία.
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Όταν oi γυναίκες 
ύπογράφουν τήν Χάρτα
Ή  «Χάρτα ’77» πού, όπως γράφουν 

αυτοί πού τήν συνέταξαν, σκοπό της 
ε ίχε  «νά θυμίση στόν κόσμο ότι τά 
θεμελιώδη δικαιώματα τού άνθρώπου 
δεν υπάρχουν στήν Τσεχοσλοβακία 
παρά μόνο στά... χαρτιά», έγ ινε  ένα 
άγκάθι στά κορμί του σοβιετικού συ
στήματος καί κατάφερε νά στρέψη ξα
νά τά βλέμματα ολόκληρης τής Δύ- 
αεως πάνω στή χώρα αύτή, πού ή «Ά- 
νοιξί της τοΰ ’68» κόντευε νά ξεχαστή, 
τουλάχιστον στόν τόπο μας... ’Ανά
μεσα στίς υπογραφές πού άκολουθού- 
σαν τήν Χάρτα — ύπογραφές διανο
ουμένων όπως τοΰ καθηγητού Γιάν 
ΓΙατόκα πού σήμερα είναι νεκρός με
τά άπό έγκεφαλικό επεισόδιο πού ύ- 
πέστη ύστερα άπό πολύωρες, έξαν- 
τλητικές άνακρίσεις, ή τού ιστορικού 
Γίρι Χάτζεκ, παλιού διπλωμάτη, πρώ
ην υπουργού Π αιδείας καί υπουργού 
Εξωτερικών τήν «Ά νοιξι τού 68» — 

καί άνάμεσα στίς υπογραφές άπλών 
ανθρώπων υπήρχαν καί πολλά γυναι
κεία ονόματα. Κι' οί γυναίκες αυτές, 
πού διακινδύνευαν υπογράφοντας τήν 
Χάρτα τής Διαμαρτυρίας, άπό τήν 
προσωπική τους ελευθερία μέχρι τήν 
επαγγελματική καί οικογενειακή τους 
υπόσταση μίλησαν μέ θέρμη καί ε ιλ ι
κρίνεια  σέ δυό Γαλλίδες δημοσιογρά

φους — τήν Λόλυ Κλέρκ καί τήν 
Μ πριζίτ Λακόμπ τού περιοδικού Elle 
— πού σάν απλές τουρίστριες — γιατί 
έπανειλημμένω ς οί τσεχοσλοβακικές 
άρχές τούς άρνήθηκαν τήν είσοδο γιά 
δημοσιογραφική αποστολή — μπήκαν 
στή χώρα καί κατάφεραν νά δούν καί 
νά μιλήσουν μέ πολλούς άπ’ τούς 
«διαφωνοΰντες» τής Πράγας. ”Ας δού
με μέσα άπ’ τό δικό τους ρεπορτάζ 
μερικές άπ’ τίς θαρραλέες γυναίκες 
τής Χάρτας. «Παρ’ όλο πού άπό τό 
1968 πού τέλειωσα τίς σπουδές μου — 
λέει ή Ζίνκα, 30 ετών — δέν άνα- 
κατώθηκα σέ καμμιά πολιτική δραστη
ριότητα, υπέγραψα τήν Χάρτα, γιατί 
ένοιωθα πώς άρχιζε μιά καινούργια 
εποχή μ’ αύτήν, καί γιατί ή υπογραφή 
μου θά ήταν μιά μορφή διαμαρτυρίας 
γιά τήν καταπίεσι πούύφίστανται πολ
λοί στή χώρα μου». Μετά άπ’ τήν υπο
γραφή τής Χάρτας ή Ζίνκα άνακρί- 
θηκε δυό φορές, καί ένώ κανείς στή 
δουλειά  της δέν τής μίλησε γ ι’ αυτό, 
ένα γράμμα λ ίγ ε ς  μέρες άργότερα 
τήν πληροφορούσε ότι «έπειδή κρίθη- 
κε ότι δέν άνταποκρίνεται πιά στά 
οίκονομικοτεχνικά προσόντα πού 
απαιτεί ή θέσι της, μετατίθεται σέ άλ
λη: εργάτρια χωρίς προσόντα σέ κά
ποιο εργοστάσιο... ». Έ γερ ο ις  στις.. 4 
τό πρωί γιατί τό εργοστάσιο άρχίζει 
στίς 6 καί βρίσκεται δυό ώρες μακρυά 
άπ’ τό σπίτι της μέ ένα μικρό 4 έτών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ»

στήν αγκαλιά πού κάπου πρέπει νά τό 
άποθέσης, άφού ό παιδικός σταθμός 
τής γειτονιάς άνοίγει αργότερα.. « Ό  
άντρας μου, δ ιηγείται μιά άλλη γυ
ναίκα, ή Ό λ γ α  Χάβελ, συνελήφθη 
μετά άπό 4 ημέρες έξαντλητικής άνα- 
κρίσεως. Μού είπαν πώς ήταν γιά μιά 
μέρα, καί όμως κανείς δέν ξέρει πότε 
θ ’ άφεθή πιά έλεύθερος. Μού έγραψε 
δύο γράμματα όλο χιούμορ, χωρίς ό
μως κανένα νέο καί καμμιά έλπί- 
δα...». Τό σπίτι τού συγγραφέα Χά
βελ  — πού ήταν άπ’ τούς πυρήνες τής 
Ά νο ίξεω ς τού ’68 -  καί τής γυναίκας 
του "Ολγας, άκόμα καί σήμερα, είναι 
τό στέκι όπου συχνάζουν οι διανοού
μενοι τής Πράγας γιά ν άνταλλάξουν 
τίς άπόψεις τους. Ή  "Ολγα Χάβελ 
άδιαφορεϊ 'γ ιά  τούς κινδύνους. Έ χ ε ι 
πάρει κάτι άπό τήν παλληκαριά τού 
άντρα της — σύμβολο γιά τήν τσέχικη 
νεολαία  — πού άκόμα καί τό 75 τόλ
μησε νά άπευθύνη άνοιχτή επιστολή 
διαμαρτυρίας στόν Χούζακ, όπου καυ
τηρίαζε καί κατέκρινε τήν καταπίεσι 
καί τόν τρόμο πού βασιλεύει στήν 
Τσεχοσλοβακία. Μιά άλλη επίσης 
περίπτωσι άρκετά ενδεικτική τών 
συνεπειώ ν πού ύπέστηοαν άνδρες καί 
γυ να ίκ ες πού υπέγραψαν τήν Χάρτα, 
ε ίνα ι αύτή τής τραγουδίστριας Μάρτα 
Κουμπίσοβα: Ή  Κουμπίοοβα ήταν ή 
εθνική τραγουδίστρια τής χώρας της, 
τό πρώτο όνομα, τό ύπ' άριθμόν 1 
άστέρι. Ή ... πτώσι της άρχισε μετά 
τήν "Ανοιξι τού 68 όταν τόλμησε κά
που νά τραγουδήση τούς στίχους: 
«Χώρα μου, μήν άφήσης τόν τρόμο καί 
τή βία νά μείνουν στά χώματά οου» 
καί συμπληρώθηκε άργότερα, όταν 
κάποιες γυμνές, πρόστυχες φωτογρα
φ ίες  της κυκλοφόρησαν περιέργως ο' 
ολόκληρη τή χώρα, χωρίς νά πείσουν 
πολλούς ότι δέν έπρόκειτο γ ιά. .  φω
τομοντάζ! Σήμερα ή Κουμπίσοβα είναι 
άπό παντού άποκλεισμένη. Φ πάχνει 
ξύλ ινα  παιγνίδια γιά νά ζήση καί... 
κολάζ σέ οακκούλες γιά τά ψώνια! 
Ό σ ο  γιά τίς δυό δημοσιογράφους •·οό 
έπιακέφθηκαν τούς διαφωνούντες τής 
Πράγας, άξίζει κανείς νά πληιχχρο- 
ρηθή ότι έγκαταλείποντας τή χώ ρα., 
πέρασαν 4 μέρες στά κρατητήρκι απο
κομίζοντας τήν προσωπική τους πείρα 
γιά τήν τσέχικη άνάκριοι...
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ΟΣ» ΚΟΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ «ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ» ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

•  Μ Μ & Μ Μ Μ Χ Μ Ο ! )  „

Εις τήν άπέναντι σελίδα: Διάθασις των συνόρων 
άπό τό Δυτικό Βερολίνο πρός τό 

Γκράς Τζήζεν τής Ανατολικής Γερμανίας. Εις αυτήν 
τήν σελίδα κάτω: Ή Όλγα Χάθεζ συγκεντρώνει 
ατό σπίτι της τούς διανοουμένους τής Πράγας.

Έντείνεται ό αγών των 
άντιφρονούντων εις την 

Πολωνία
Ή  Πολωνική ’Επιτροπή Άντκρρο- 

νούντων διά τήν "Αμυνα των Ε ρ γ α 
τών άνήγγειλε δτι θά έντείνη τόν 
αγώνα της διά τά ανθρώπινα δ}καιώ- 
ματα εις τήν κομμουνιστική Πολω
νία.

Ή  αναγγελία  αυτή έγ ινε, ενώ ή 
άοτυνομία άρχιοε άνακριτική διαδι
κασία είς τήν Κρακοβία διά τόν θά
νατον τού άντιφρονοϋντος φοιτητού 
Πόζας, ό όποιος ε ίχε  στενούς δεσμούς 
μέ τήν Επιτροπή.

Ό  εκπρόσωπος τής Ε πιτροπής Ά ν- 
τιφρονούντων κ. Κουρόν εξήγγειλε 
τήν ϊδρυσιν νέων τμημάτων διά τήν 
άμυναν τών 24 μελών τής ’Επιτροπής 
καί άλλω ν συμπαθούντων άπό τάς ά- 
πειλάς καί τάς πιέσεις τάς οποίας ύφί- 
στανται. Τά τμήματα αύτά θά έχουν 
ώς οκοπόν των τήν διαπίστωσιν τών 
παραβιάσεων τών άνθρωπίνων καί πο
λι τ ικών δικαιωμάτων τών πολιτών ά
πό τάς άρχάς, τήν πληροφόρησιν τού 
κοινού δ ι’ αύτάς, τήν παροχήν νομι
κής βοήθειας είς τά άδικούμενα άτο
μα, ιατρικήν περίθαλψιν όπου χρειά
ζεται καθώς καί οικονομικήν βοή
θειαν είς όποιον έχει άπόλυτον ανάγ
κην.

Οί Ρώσοι απαγορεύουν είς 
τήν μητέρα τού 

Νουρέγιεφ να έπισκεφθή 
τόν υιόν της

έκκλησις τού καλλιτέχνου 
εις έπιτροπήν τού 

Κογκρέσσου
Ό  διάοημος χορευτής Ρούντολφ Νου- 
ρ έγ ιεφ , συνηντήθη τήν παρελθούσαν 
Π έμπτην μέ τά μέλη τής Ε πιτροπής 
Ευρωπαϊκής Ασφαλείας καί Συνερ
γασίας τού ’Αμερικανικού Κογκρέσ- 
σου, μέ μιά απελπισμένη προσπάθεια, 
όπως είπε, νά πείση τίς σοβιετικές

άρχές νά έπιτρέψουν στήν οίκογένειά 
του νά τόν έπισκεφθή στίς Η Π Α

Καταθέτοντας στήχς ’Επιτροπή αύ- 
τή, πού ιδρύθηκε γιά νά παρακολουθή 
τίς εξελ ίξε ις  σχετικά μέ τίς συμφωνί
ες τού Ε λ σ ίνκ ι τού 1975, ό Νουρέ- 
γ ιεφ  άνέφερε πώς άπέτυχαν όλες οί 
ιδιωτικές προσπάθειες πού κάνει έδώ 
καί 16 χρόνια γιά νά φέρη γιά έπί- 
οκεψι στίς 'Η νω μένες Π ολιτείες τήν 
ηλικ ίας 70 έτών μητέρα του, τήν α
δελφή του καί τήν άνεψιά του.

Απαντώντας σέ έρωτήσεις ό διάση
μος χορευτής είπε ότι άποτελεϊ πεποί- 
θηαί του πώς ή Ε πιτροπή, δίνοντας 
δημοσιότητα στίς δυσχέρειες πού αν
τιμετωπίζουν οί οικογένειες στίς άνα- 
τολ ικές χώρες γιά νά έπανασυνδε- 
θούν, βελτιώνει γενικά τήν κατά- 
στασι.

«’Αναμφισβήτητα, έχει καλό άποτέ- 
λεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

Τόν προσεχή ’Ιούλιο τά 35 "Εθνη 
πού υπογράφουν τίς Συμφωνίες τού 
Ε λ σ ίν κ ι, πρόκειται νά λάβουν μέρος 
σέ σειρά συναντήσεων όπου θά έξε- 
ταοθή ή έφαρμογή τών συμφωνιών έπί 
πολιτικών, οικονομικών καί άνθρωπι- 
στικών θεμάτων.

Ό  Πρόεδρος τής Ε πιτροπής, κ. 
Ν τάντε Φαοέλλ, συμφώνησε μέ τήν 
άποψι τού Ν ουρέγιεφ ότι ή περίπτωοί 
του έχει  ίδιάζουσα μορφή. «Πιστεύω 
ότι σέ σάς έπεφύλαξαν ιδιαίτερη τι-
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μωρία», είπε.
Ή  Επιτροπή Ευρωπαϊκής ’Ασφα

λείας καί Συνεργασίας έχει στά αρ
χεία της περισσότερες από 300 υποθέ
σεις πού άναφέρονται σε υποθέσεις 
έπανααυνδέοεως οικογενειών, καί 
καθώς είπε ό Κόγκρεσμαν Φασέλλ, 
«οί πληροφορίες μας δέν είνα ι πλή
ρεις, δεδομένου, ότι άκούμε μόνο γιά 
τίς εξαιρετικά δύ(τκολες υποθέσεις».

Π αρ ότι οί συμφωνίες δέν έχουν 
νομική ίοχό, τουλάχιστον, είπε ό κ. 
Φ ασέλλ, δίνουν τήν ευκαιρία νά συ- 
ζητηθή τό πρόβλημα. « Ε λπ ίζω  ότι ή 
συνάντησις αυτή θά βοηθήση καί σάς 
καί χ ιλ ιάδες άλλω ν ανθρώπων οάν 
καί σάς», είπε στόν Νουρέγιεφ.

”Αν καί επικοινωνεί μέ τήν οικογέ
νεια  του τηλεφωνικώς, ό διάσημος χο
ρευτής, είπε ότι ουδέποτε τήν έπε- 
οκέφθη άφ’ ότου έφ υγε άπό τή Σοβιε
τική Έ νω οι. Ε ξή γη σ ε ότι οϊ λόγοι 
γιά τούς όποιους έφ υγε δέν ήοαν πο
λιτικοί. 'Η  Δύσις προσέφερε «έλευ- 
θερία εκλογής» καί μεγαλύτερες ευ
καιρ ίες «γιά /ά διευρύνω τούς επαγ
γελματικούς μου ορίζοντες», ε ίπ ε

'Η  Επιτροπή έχ ε ι προγραμματίσει 
άκροάσεις γιά τίς 19, 24 καί 25 Μα- 
ΐου, γ ιά  νά δεχθή καταθέσεις σέ θέ
ματα έλευθέρας διακινήσεως, πληρο
φοριών, μορφωτικής δραστηριότητος 
καί έκπαιδευτικών άνταλλαγών. Με
ταξύ άλλων θά καταθέσουν ό νέος 
διευθυντής τής ’Αμερικανικής 'Υπη
ρεσίας Πληροφοριών (USIA) Τζών 
Ράϊνχαρτ καί ό βοηθός υπουργός Ε 
ξωτερικών έπί Μορφωτικών καί ’Εκ
παιδευτικών θεμάτω ν Τζόζεφ Ντάφ- 
φυ.

Τό «τείχος τού αίσχους» 
χωρίζει δύο διαφορετικά 

κοινωνικά συστήματα!
«’Οδύνη μάς προκαλεϊ τό σύνορο 

πού διασχίζει τή Γερμανία καί χωρί
ζει τούς άνθρώπους καί όπου κάθε 
τόσο πυροβολούνται άνθρωποι», δή
λωσε ό ομοσπονδιακός καγκελλάριος 
Χέλμουτ Σμίτ, πρός τό γερμανικό 
όμοσπονδιακό κοινοβούλιο κατά τήν 
εξα γγελ ία  τού κυβερνητικού προ
γράμματος καί τήν έκθεσι έπί τής κα- 
ταστάσεως τού έθνους.

Αυτό πού έννοούσε ό άρχηγός τής 
κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής 
Γερμανίας δείχνουν καθαρά οϊ ψυ
χροί άριθμοί: ’Από τήν άνέγερσι τού 
τείχους στό Βερολίνο στις 13 Αύγού- 
στου 1961 έχουν φονευθή στά σύνορα 
αυτά μεταξύ 'Ομοσπονδιακής Γερμα- 
ν ίας καί Δυτικού Βερολίνου πρός τή

Ο Ν ουρέγιεφ . ό διάσημος Ρώσος χορευτής  
Οί Σ οβ ιε τικ ές  άρχές άπαγορεύουν στή μ η τέ 
ρα του νά τόν έπισκέπτεται

Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμανίας 171 
άτομα άπό τούς συνοριακούς φρου
ρούς τής τελευταίας. Κατά μήκος τής 
διαχωριστικής γραμμής έχουν τοποθε- 
τηθή μηχανήματα αυτόματης θανατώ- 
σεως σέ περιοχή 165 χιλιομέτρων, ά- 
κανθωτά συρματοπλέγματα σέ μήκος 
950 χιλιομέτρων, υπάρχουν 600 χιλ ιό
μετρα ναρκοπεδίων, 750 χιλιόμετρα 
τάφρων, 930 οχυρωμένα ορύγματα, 
342 πύργοι — παρατηρητήρια καί 112 
φωτοφράγματα.

Οί νικήτριες δυνάμεις
ΚΓ όμως κυρίαρχοι αύτού τού συνό

ρου δέν  είναι τά δύο κράτη τής Γερ- 
μανίας, άλλά οϊ νικήτριες δυνάμεις 
τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, 
'Η νω μένες Π ολιτείες, Μ εγάλη Βρε- 
ταννία, Γαλλία καί Σοβιετική "Ενωοι 
άπό τό 1945 μέχρι καί σήμερα Κι’ 
ούτε άλλάζει τίποτε στά δεδομένα αύ- 
τά πού δημιουργήθηκαν τό 1945, ή 
μονόπλευρη δραστηριότητα τής Λαϊ
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, μέ 
τήν όποια αυτή περιφρονεΐ τήν έπι- 
κυρωθεϊσα καί άπό αυτήν τήν ϊδια 
παγκόσμιο διακήρυξι τών δικαιωμά
των τού ανθρώπου καί τού πολίτου, 
πού ορίζει ότι «κάθε άτομο είναι 
έλεύθερο  νά έγκαταλείψ η κάθε χώ
ρα, συμπεριλαμβομένης καί τής δ ι
κής του».

Τά σύνορα
Πρώτες οί άπό τού 1969 ομοσπον

διακές κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρα
τών — φ ιλελευθέρω ν κατώρθωοαν νά 
κάνουν διαπερατά τά ένδογερμανικά 
σύνορα. Βέβαια οί συνοριακοί φρου
ροί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερ
μανίας έξακολουθούν πάντοτε νά έκ
τε λούν τήν διαταγή νά πυροβολούν 
κάθε προοπαθούντα νά διαφύγη από

αυτήν, έν  τούτοις όμως είναι θετικό 
άποτέλεσμα τό γεγονός ότι μόνο στό 
1976, 3,5 εκατομμύρια άνθρώπων άπό 
τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής 
Γερμανίας καί 3,1 εκατομμύρια άπό 
τό Δυτικό Βερολίνο είχαν τή δυνατό
τητα νά έπισκεφθούν σ υγγενείς τους 
στή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας, ένώ  1,1 εκατομμύριο ταξίδεψαν 
νόμιμα άπό τήν τελευταία οτήν 'Ομο
σπονδιακή καί 1,5 εκατομμύριο στό 
Δ υτικό Βερολίνο. Ά πό τό τέλος τού 
1974 επιτρέπεται ατούς Δυτικογερμα- 
νούς καί στούς Βερολινέζους τού δυ
τικού τομέως νά μεταβαίνουν μέ αυ
τοκίνητο στή Λαϊκή Δημοκρατία τής 
Γερμανίας, πράγμα πού προηγουμέ
νως επιτρεπόταν μόνο σέ ανάπηρους 
καί σέ οικογένειες μέ παιδιά κάτω 
τών τριών ετών.

’Επί πλέον από τά μέσα τού 1973 
υπάρχει ή λεγομένη μικρή συνοριακή 
επικοινω νία, ή όποια έπιτρέπει ατούς 
Δυτικογερμανούς πού κατοικούν σέ 
56 νομούς κατά μήκος τών ένδογερ- 
μανικών ουνόρων, νά έπιοκέπτωνται 
ενν έα  φο(>ές τό τρίμηνο, γιά μιά μέ|χι 
έκάστοτε, τούς συγγενείς τους πού 
ζούν σέ παραμεθόριους νομούς τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
Στή διάθεσή τους βρίσκονται εννέα 
οδικές καί επτά οιδηροδ[Κ)μικές δια
βάσεις συνόρων.

Γιά τούς Γερμανούς πού ζούν ατό 
Δυτικό Βε(Κ)λϊνο, πού χωρίζεται άπό 
τήν Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμανίας 
καί τό άνατολικό τμήμα τής πόλεως 
μέ τό μεταξύ τών δύο τομέων σύνορο 
μήκους 161 χιλιομέτρων, ίοχύουν 
συμφωνίες, πού προέκυψαν βάσει δια
πραγματεύσεων μεταξύ τής Γερουσίας 
τού Δυτικού Βερολίνου καί τής κυ
βερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας, έν  ουνεννοήοει μέ τίς 
τέσσερις νικήτριες δυνάμεις.

Τό πρόβλημα
Στήν έκθεσί του έπί τής καταοτά- 

σεως τού έθνους ό ομοσπονδιακός 
καγκελλάριος σκιαγράφηοεν ώς εξής 
τό πρόβλημα μεταξύ τών δύο γερμα
νικώ ν κρατών: «Μακ|κ)πρόθεομα ή
ηγεσία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας άπιχικοπεί στή διάλυαι καί 
τήν ήττα τού πολιτικού μας συστήμα
τος. Αύτό τό γνωρίζομεν, άλλά είμα
στε σέ θέσι νά έπιμείνομεν στήν ιδέα 
τού ενιαίου γερμανικού έθνους. Αν
τίθετα, ή ηγεσία τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Γερμανίας, θά άναγκααθή νά 
ϋπομείνη τό δτι έμεϊς μένομεν πιστοί 
στήν ιδέα ενός έθνους».
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

Συνέχεια έκ τής σελ. 687

καί πρό  παντός πρόβλημα πνευ
μ α τικό  κα ί ηθικό.

Μ έ άφορμή τήν φοιτητική έξέ- 
γερσι τοϋ 1968 ατό Παρίσι ό 
Π ρόεδρος τής Γαλλικής Δ ημοκρα
τίας Ζώ ρζ Πομπιντού όιεκήρνξε  
ότι ό σύγχρονος άνθρωπος, καί 
επομένω ς κα ί ό νέος, όέν θά λύση  
τά προδλήματά τον μέ μιά  κοινω
νική, πολιτική ή οικονομική έπα- 
νάστασι, «για τί τό πρόβλημα εί
ναι μεταφυσικό  κα ί γ ια τ ί καί ή 
νόσος, πού δημιουργεί ή άβεβαιό- 
της, είναι μία  ήθική νόσος».

Σ τό  φοβερό κακό πού έχει γίνει 
α τούς νέους μιά  καί μόνη λύσις 
υπάρχει: ή άπαλλαγή άπό κάθε 
τυφ λό  κα ί μικρόψυχο φόβο άπ έ 
ναντι στις ευαγγελικές άξιες· ή 
επ ιστροφή στις αυθεντικές πηγές  
τού Χ ρκπ ιανισμού .

Ο κόσμος δέν θά σωθή, παρά  
μόνον άν δώοωμε πνευματικούς  
προσανατολισμούς στή νέα γενεά, 
άν τής προσφέρω με καθαρή καί 
άνόθευτη  τήν ’Α λ ή θ ε ι α . Γιά 
νά μορφώσωμε τήν νεότητα, πρέ
πει νά καλλιεργήσωμε, άλλά καί 
νά πειθαρχήσω με τόν δυναμισμό  
της. Μόνο ύπ' αύτόν τόν όρο θά 
μπορέση  ή νεότης νά έκπληρώση 
τήν αποστολή της κα ί νά συμβάλη  
στήν άνόρθωσι τής χώρας.

Είναι κρίμα που ή εφηβεία δέν 
προλαβαίνει νά λουλουδίση μέσα  
σ' όλους τούς νέους. Πολλοί άπ' 
α υτο ύς  δέν έχουν τήν δυνατότητα  
νά γευθούν κάν τήν χαρά  τής νε
ανικής ζωής. Επεμβαίνουν στή 
ζωή τους μερικοί ενήλικοι, δήθεν 
οδηγοί, καί τούς άναγκάζουν νά 
ω ριμάσουν παράκαιρα. «Κάθε 
προδομένο ιδανικό βρίσκει μιά  
νεανική καρδιά, πού τό κάνει δ ι
κό της» (Μωριάκ). Έ τσ ι πηδούν  
κατ' εύθεΐαν άπό τήν παιδική  
στήν ώριμη ήλικία μέ άποτέλεσμα  
νά παρουσιάζουν μιά  ταραγμένη  
προσω πικότητα  κα ί μιά άρρωστη- 
μένη νοοτροπία.

Παράλληλα πρέπει νά τονισθή 
ότι εμείς υ ί ώριμοι συμπεριφερό- 
μεθα  συχνά χω ρίς νά ύπολογίζω- 
μ ε  όσο πρέπει τήν παρουσία  των 
νέων άνθρώπων. Ο ί έφηβοι δέν  
είναι μόνο γιά ονειροπολήσεις καί 
ά τα ξ ίες  ικανοί. Δ ιαθέτουν καί δυ 
νατότητες άνυπ  ολόγιστες.

Η ν ε ό τ η ς  ε ί ν α ι  μ ί α  ά- 
ξ ί α-  μ ία  άξια πού μέ τήν ομορ
φ ιά  της, τήν παρθενική της δύ- 
ναμι κα ί τό μεγαλείο της δίνει 
άξια, νόημα κα ί περιεχόμενο καί 
ατών ώριμων τή ζωή. Είναι ή ήλι
κία πού ό άνθρωπος άνακαλύπτει 
τόν εαυτό του στή σχέσι του μέ 
τούς άλλους, ξεδιπλώνει τά φτερά  
του κα ί γεμάτος δροσιά, ορμή καί 
όνειρα ξεκινά γιά  τό ταξίδι τής 
ζωής. « Εδιΰ ό άνθρωπος γεννά- 
ται άληθινά στή ζωή κα ί τίποτε τό 
άνθρώ πινο πλέον δέν είναι ξένο 
σ' αύτόν»  (Rousseau, Emile IV). 
Δ έν  θά παραδώσω με βεβαίως τόν 
κόσμο ατούς νεαρούς, γιά  νά τόν 
κυβερνήσοί'ν. Α λλά  καί δέν θά 
λησμονήαωμε ότι ο ί νέοι είναι οί 
α υρ ια νο ί ήγέται τού κόσμου καί 
ότι άπό τώρα πρέπει νά τούς προ- 
παρασκευάζω με γιά  τό δύσκολο  
αύτό  έργο. « Ή  εφηβεία οφείλει 
νά άποτελέση κατά πρώτο λόγο  
τ ό  δ υ ν α μ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο  
τοϋ κοινωνικού σώματος, τ ή ν 
π  η γ  ή έ ν θ ο υ ο  ι α σ  μ  ο ν 
κ α ί  έ ν ε ρ γ  ε ί α ς». Ή  π α τρ ί
δα μ α ς  έχει απόλυτη  άνάγκη άπό  
τήν εύγενή καί ζωντανή παρουσία

Τ>,ί '"Αν είναι λάθος νά άπογοητεύ- 
ετat κανείς στήν πολιτική, είναι

π ο λύ  μεγαλύτερο  λάθος νά άπο- 
γοητεύετα ι στήν έκπαίδευσι καί 
τήν άγω γή τών νέων.

« Ή  ιστορία άνήκει σ' εκείνους 
πο ύ  επιμένουν. Α ρκεί ένας καλο
βαλμένος βράχος, γιά νά άλλάξη  
τό ρεύμα ενός ποταμού»  (Emma
nuel Mounier).

«Νά λησμονήαωμε ή νά άρνη- 
θούμε τήν άξια τής εφηβείας θά 
ήταν κατάπτωσις. Νά τήν άπο- 
θαρρύνω με θά ήταν άδυναμία  
μας. Νά τήν λατρεύσω με θά ήταν 
λά θ ο ς» (Debesse).

Ά ς  τής προσφέρωμε λο ιπόν μέ 
σ ύ σ τ η μ α ,  μέ  σ τ α θ ε ρ ό 
τ η τ α ,  μέ  ύ π  ο μ  ο ν ή καί  
σ τ ο ρ γ ή  ό , τ  ι τής χρειάζεται, 
γιά  νά όλοκληρωθή καί νά άποβή 
ή ά ν α γ  κ α ί α κ α ί  σ ω τ ή 
ρ ι α  ά ν α ν ε ω τ ι κ  ή ό ύ ν α- 
μ  ι ς τ ο  ν Έ  θ ν ο ν ς.

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΝ
Συνέχεια έκ τής σελ. 727
ναφέροντες τόν  Bergson Kara to  

190ό έν  Puteaux τής Γαλλίας εργάτης  
τις έφόνευσε διά  περιστρόφου την 
δεινώ ς έκ  καρκίνου βασανίζομενην  
σύζυγό ν  τον. Ο ί ύπέρμαχοι τής ευ
θανασίας συνηγορούν υπέρ πλήρους  
άθωώαεώς του. Ό  Bergson ό ι'έπ ισ το -  
λής του, δημοσιενθείσης εν τή έφη- 
μερ ίδ ι Matin κατά Φ εβρουάριον 
1909, όιε κήρυξε ν ότι δικαίω μα προς 
φ όνον ονδείς ουδέποτε εις οϋδένα  θα 
τό έγκρινη. Κ αί προσέθεσε ν ό Berson 
διεριυτώ ν πού  θά έφθανε τό πράγμα  
έάν τις έπ ίστευε ότι έπ ιτρέπετα ι νά 
άπολυτρώ νη δΓ ευθανασίας άρρω
στόν τινα κα ί ότι ήδύνατο  νά ύπο- 
καταστήση τόν θάνατον (έκ νόσου) 
μ έ  άλλον τής άρεσκείας του. Κ αί έπέ- 
λεγεν  ό Bergson ότι ό ένεργήαας ευ 
θανασίαν δύνατα ι νά τύχη τών έλα- 
φ ρυντικώ ν παντός έγκληματίου, άλλ' 
αύτό  δέν σημαίνει ότι δέν είναι έ γ 
κλημα τιας.

Σ υμπληρυύσα  τήν καταφοράν κατά  
τής ευθανασίας ή Γαλλική Α καδημία  
τών Η θικώ ν καί Π ολιτικώ ν Ε π ιστη
μώ ν μετά  τήν άναφερθεισαν άνακοι- 
νωαιν τού καθηγητου  Portes έξέδωκε 
ψ ήφισμα κ α τα δ ικ ά ζον  τήν ευθανα
σ ίαν κα ί ώς μή  σεβόμε νη ν τάς άρχάς 
τής ζω ής κα ί ά γουσα ν  ευκόλως εις έγ- 
κληματικας καταχρήσεις  (Medecine de 
Frence 194V No 6 κα ί 9).

Ή συνέχεια εις τό έπόμενον
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΞ/ΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Διά τά Σώματα Ασφαλείας ό Νόμος, τό Σύνταγμα, η 
θέλησις τού λαού είναι τά καθοδηγητικά στοιχεία τά 
όποια καθορίζουν τήν πορείαν πού πρέπει νά άκο- 
λουθοϋν διά τήν έπιτέλεσιν τής άποστολής των. Τά 
Σώματα Ασφαλείας εύρίσκονται πολύ ύψηλά εις τήν 
συνείδησιν τού Ελληνικού λαού. Διότι είναι αύτά τά 
ίδια, τά όποια ό Ελληνικός λαός έχει έγκαθιδρύσει 
μέσα εις τήν συνείδησιν του. Αύτή ή θέσις, πρέπει νά 
διατηρηθή εις τό άκέραιον. Είναι άνάγκη νά ύπάρχη 
αμοιβαία μετάγγισις στοργής καί άγόπης τού περιε
χομένου τής ψυχής τού λαού γιά νά μπορούν τά Σώ
ματα Ασφαλείας νά πραγματοποιήσουν τά ιστορικά 
βήματα, τά όποια ώς άποστολή τούς είναι άνατεθη-
μένα.

Τ ΑΣ II ΡΩ IN ΑΣ ώρας τής
12.8.77 εις τήν Αίθουσαν τής 
Μηχανοκινήτου Ύποδ/ 

νσεως Αθηνών ώμίλησεν πρός 300 
περίπου Άξ/κούς τής Αστυνομίας, ό 
Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Σταμάτης. 

Τόν κ. Υπουργόν, προσεφώνησεν ό 
Αρχηγός κ. Τζίμας, έκφράσας τάς 

ευχαριστίας τού Σώματος διά τό Εν
διαφέρον αυτού καί τής Κυβερνήσεως 
διά τά ζητήματα τής 'Αστυνομίας καί 
τών υπαλλήλου· της. Ο κ. Υπουργός 
ώμίλησεν επίσης τήν 3.Θ.77 πρός 200 
άξ/κούς καί κατωτέρους τής Άστυν. 
Δ/νσεως Πειραιώς μετά από προη- 
γουμένην προσφώνησιν τού A Υ- 
παρχηγού τής Αστυνομίας κ. ΓΙαπα- 
γεωργίου καί τού Γενικού Δ/ντού τής 
’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Καραθα- 
νάση. Εις τήν ομιλίαν του, εις τήν 
Μηχανοκίνητον Ύποδ/νοιν Αθηνών 
ό κ. Σταμάτης είπε μεταξύ τών άλ
λων:

«Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν, διότι 
μου δίδεται ή ευκαιρία νά Επικοινωνήσω 
μαζί σας σήμερα. Έθειόρησα άναγκαϊον 
νά πραγματοποιήσω αυτήν τήν επικοινω
νίαν, διότι είναι άνάγκη ύστερα από τόσο 
καιρό άφ' ότου έχομε νά συναντηθούμε, 
να άνταλλάξωμε μερικές σκέψεις. Σκέψεις 
αί όποιες είναι απαραίτητες νά γνωσθούν 
καί σκέψεις αί όποιες προσδιορίζουν τήν 
γραμμήν τήν οποίαν τό Ύπουργεϊον έχει 
καθορίσει, διά τήν άντιμετώπισιν τών 
προβλημάτων, πού συνδέονται μέ τήν έκ- 
πλήρωσιν τής άποστολής σας. Πάντως δέν 
θά είναι υπερβολή, έάν είπω. ότι ή χαρά 
μου είναι μεγάλη.

,Θά αρχίσω άπό ώρισμένα επιτεύγματα

τά όποια έχουν πραγματοποιηθή έπ' ώφε- 
λείμ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Δέν ήλθα 
βεβαίως έδώ, διά νά έξάρω τήν ίδικήν μας 
δραστηριότητα όσον αφορά τήν πραγμα- 
τοποίησιν αυτών τών Επιτευγμάτων. Ήτο 
άναγκαίιτν άλλωστε νά πραγματοποιηθούν 
καί ώς άνταπόδοσις δικαιοσύνης έναντι 
σας, άλλα Επί πλέον ήτο άνάγκη νά πρα
γματοποιηθούν διότι, όπως είπα καί χθές 
θά έπαναλάβω καί σήμερον, δέν είσθε 
βεβαίως οί έπαγγελματίες, είσθε λειτουρ
γοί μιας υψηλής άποστολής, άλλα είσθε 
καί οί άνθρωποι οί όποιοι έχετε άνθρω-

πίνους άνάγκας, τάς όποιας τό Κράτος 
έχει ύπαχρέωσιν νά τάς άντιμετωπίζη κα
τά τρόπον ικανοποιητικόν. Κατά τήν δι
άρκειαν τής ύπσυργίας μου, έχουν συντε- 
λεσθή δύο μεγάλα Νομοθετικά άλματα εις 
τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων σας 
όπως ό Νόμος 295 ό χθές ψηφισθείς άπό 
τήν Βουλήν. Ό  Νόμος 295 δέν ήτο Νόμος 
ό όποιος εΰεργέτησεν τήν κορυφήν τής 
'Ιεραρχίας, Είναι πλάνη έάν μή κακοπι- 
στία, νά υποστηρίζεται παρά τινων, ότι τό 
Ύπουργεϊον μέ τόν Νόμον αυτόν, άπέδλε- 
ψε νά ίκανοποιήση προβλήματα τά όποια 
συνδέονται μέ τήν Εξέλιξιν τών άνωτάτων 
βαθμιδών τής 'Ιεραρχίας. Πρέπει Επίσης 
νά σάς εΐπω, ότι καί ό χθές ψηφισθείς 
Νόμος, δέν είναι Νόμος ό όποιος άπέ- 
βλεψε νά Εξυπηρέτηση μόνον τάς άνάγκας 
καί τά προβλήματα τών Αξιωματικών τών 
Σωμάτων Ασφαλείας. Ό  Νόμος ό περυ- 
σινός προσεπάθησε νά άνοιξη τήν κορυ
φήν διά νά διευκολύνη τήν έξέλιξιν εκ τών 
κάτω καί Επέτυχε κατά ένα μέρος τούτο, 
άλλο έάν υπήρξε έκδήλωσις κάποιας π ι
κρίας, ότι ύπήρξε φειδωλός, πρός Εσάς εις 
τήν χρήσιν τού μέτρου τής άποστρατείας 
τών μεγάλων βαθμών διά νά διευκολυνω- 
μεν τήν άνοδον τών μικροτέρων βαθμών 
πρός τά άνω. Τούτο δέν είναι άληθές, 
διότι ό Νόμος δέν έστηρίχθη εις τήν οκέ- 
ψιν ότι έχρειάζετο νά άνοίξωμεν κύκλον 
μεγάλων άποστρατιών, άλλά έστηρίχθη είς 
τήν σκέψιν, τής δημιουργίας βαθμών πρός 
τά άνω. Θά διευκολύναμε τήν άποκαθή- 
λωσιν τών κατωτέρων βαθμών καί τήν 
έξέλιξιν πρός τά άνω. Δέν υποστηρίζω 
βέβαια ότι ό Νόμος 295 ύπήρξεν άπό τής 
πλευράς αυτής Νόμος ό όποιος έπέτυχεν 
άπολύτως τού σκοπού διά τόν όποιον έγέ- 
νετο. Άλλά, δ,τι Εκ τής πείρας ήδυνήθη- 
μεν νά άποκομίσωμεν. Εκ τής Εφαρμογής 
τού Νόμου καί ό,τι Επέβαλε ή παρατήρη-

818



σις καί ή παρακολούθησις τής εφαρμογής 
τού Νόμου, ήλθαμε νά τό συμπληρώσωμε 
όιά τοϋ νεωστί ψηφισθεντός Νόμου. Διά 
τοϋ Νόμου ύ όποιος προχθές ένεκρίθη άπό 
τήν Βουλή συνετελέσθηοαν μεγάλα βή
ματα, τών όποιων τά άποτελέσματα θά 
αϊσθανθήτε πολύ συντόμως. Με ίκανοποί- 
ησιν, θά μοϋ έπιτρέιμετε νά αναφέρω ότι ή 
όιάταξις όιά τής όποιας αποκαθηλώνομε 
τούς βαθμούς καί τών Αστυνόμων καί 
ίσως καί τών Ύπαστυνόμων, όιά τής προ
αγωγής εις θέσεις μή όργανικάς, είναι ή 
όιάταξις ή όποια τό πρώτον έφαρμόζεται 
καί ή όποια θά άποόώση άποτελέσματα 
θετικά. "Οπως επίσης καί ή όιάταξις κατά 
τήν όποιαν καί οί Συνταγματάρχαι καί οί 
Διευθυνται Α άντιστοίχως και οί Άντι- 
συνταγματάρχαι ή Αστυνομικοί Διευθυν- 
ταί Β θά απολαύσουν καί αυτοί τών πλεονε- 
κτημάτων τά όποια όΓ εϊόικών διατάξεων 
προεβλέψαμεν εις τόν εσχάτως ψηφισθέν- 
τα Νόμον, ώστε νά ελπίζουν, νά έλπίζετε 
εσείς οί όποιοι αποτελείτε τάς άνωτέρας 
βαθμίδας τής ιεραρχίας, ότι ή έξέλιξις. ή 
κατοχύρωσις τής προαγωγής σας καί ή 
κατοχύρωσις τής άποκτήσεως άνωτέρων 
βαθμών είναι ένα γεγονός τό όποιον συν- 
τελεϊται όιά τού Νόμου.

Εκείνο τό όποιον όμως κυρίως μέ άπα- 
σχολεϊ όέν είναι νά έξάριυ τί πράγματι 
συντελείται όιά τού Νόμου, όιότι όλοι καί 
μόρφωσιν έχετε καί όυνατότητα ένημερώ- 
σεως καί έχετε άνά χεϊρας τά κείμενα τών 
Νόμων, ώστε άναγιγνιόσκοντες αύτούς, νά 
είναι όυνατόν νά διαπιστώσετε εις πόσον 
βάθος πραγματοποιούνται (ορισμένοι σκο
ποί, οί όποιοι είναι συνόεόεμένοι μέ τήν 
ΐόικήν σας προαγωγήν καί μέ τήν κατο- 
χύρωσιν τής ίόικης σας έξελίξεως. Όπως 
καί χθές έλεγα εις τούς συναδέλφους σας 
τής Χωροφυλακής, εκείνο τό όποιον κυ
ρίως έπ’ εύκαιρίρ τής ψηφίσεως τού Νό
μου, έπεθύμουν νά σημειώσω ιδιαιτέρως 
είναι ότι έπεχειρήθη καί έντός τής Βουλής 
καί έπιχειρεϊται καί έκτος αυτής, νά καλ- 
λιεργηθή μια όιάστασις μεταξύ τών κατω
τέρων οργάνων τι ον Σωμάτων Ασφαλείας 
καί τών Αξιωματικών.

Υπάρχουν μερικοί τούς όποιους άπα- 
σχολεί πάντοτε όχι ή άρμονία τών σχέσεων 
τών οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
άλλά ή όιάστασις καί ή όιαίρεσις, καί οί 
όποιοι ήθέληοαν ή έτόλμησαν έν όνόματι 
τού Νόμου ό όποιος έψηφίαθη. νά ρίψουν 
τόν σπόρον ή τό δηλητήριον ότι τάχα ό 
Νόμος ύπήρχεν, καί ότι άπεστέρησε ό Νό
μος αυτός τήν προστασίαν, τήν στοργήν 
καί τό ενδιαφέρον διά τά κατώτερα όρ
γανα τιόν Σωμάτων Ασφαλείας. Καί όσοι 
τό υποστήριξαν καί είναι ενδεχόμενον νά 
προσπαθήσουν νά τό καλλιεργήσουν με

Στιγμ ιότυπα άπό τήν όμ ιλ ίαν Αριστερά ό Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ Σταμάτης Δε
ξ ιά  τό άκροατήριο

ταξύ σας, επαναλαμβάνω καί πάλιν δέν 
τό έπραξαν διότι ένδιαφέρονται νά απο
δείξουν τήν στοργήν των καί τήν άγάπην 
των πρός τά όργανα τής τάξεως καί τής 
ασφαλείας, άλλά όιότι νομίζουν ότι ή καλ
λιέργεια ενός πνεύματος άσταθείας είναι 
δυνατόν νά όόηγήση εις τήν πραγματοποί
ησή τών ίόικών των σκοπών, σκοπών οί 
όποιοι συνδέονται μέ τήν άποθάρρυνσιν, 
μέ την άποδυνάμωσιν τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας εις τήν έκπλήρωσιν τής μεγάλης 
άποστολής των. Είπα εις τήν Βουλήν καί 
τό επαναλαμβάνω καί πάλιν, ούδείς καί 
περισσότερον έγώ ό όποιος έχω τήν τιμήν 
νά προΐσταμαι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ισχυρίζεται ότι διά μαγείας, διά τού Νό
μου έλύθησαν όλα τά προβλήματα τά 
όποια άπασχολούν τά Σώματα Ασφα
λείας καί ούδείς. είναι δυνατόν νά ΐσχυ- 
ρισθή ότι δέν υπάρχουν καί άλλα έκκρεμή 
προβλήματα. Αλλά συνόυάζομεν εις τήν 
έπίλυσιν τών αιτημάτων τήν δυνατότητα 
τήν όποιαν μάς παρέχουν οί σημερινές 
συνθήκες υπό τάς όποιας εύρίσκεται τό 
Κράτος, πρός τό σύνολον τών προβλημά
των τά όποια σάς άπασχολούν. Τά κατώ
τερα όργανα δέν έχουν έγκαταλειφθή. Θά 
υπενθυμίσω βεβαίως ώς ένα στοιχείον καί 
μίαν άπόδειξιν αυτού τού ενδιαφέροντος 
τό όποιον τό Κράτος, ή Κυβέρνησις καί 
πρωτίστως ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
επιδεικνύουν ότι υπήρξαν προβλήματα τά 
όποια έχουν συνδεθή μέ τούς κατωτέρους 
καί τά όποια εύρσν τήν λύσιν των. Λύσιν ή 
όποια θά μού επιτρέψετε νά εΐπω ότι διά 
πρώτην φοράν πραγματοποιείται νομοθε- 
τικώς διά τά προβλήματα τών κατωτέρων 
οργάνων τής Αστυνομίας Πόλεων, τής 
Χωρ/κής καί τού Πυροσβεστικού Σώ
ματος. Δέν μπορούν νά μάς πούν ότι δέν 
είναι μεγάλο τό βήμα τό όποιον έχει συν- 
τελεσθή, όταν πρό όλίγων ήμερών έψηφί- 
σθη μία όιάταξις σύμφωνα μέ τήν όποιαν 
τά κατώτερα όργανα όταν έλθη ό χρόνος

τής άπομακρύνσεως άπό τήν ένεργσν υπη
ρεσίαν θά προάγωνται εις τόν βαθμόν τού 
Άνθυπαστυνόμου καί τών άντιστοίχων 
βαθμών. Είναι μία άπονομή βαθμού ή 
όποια γίνεται πρός τά κατώτερα όργανα 
τών Σωμάτων Ασφαλείας. Θά κάνω όμος 
καί μίαν άναόρομήν εις τό παρελθόν διά 
νά στις θυμίσω τόν Νόμον ό όποιος έψη- 
φίσθη καί προέβλεψε τήν δημιουργίαν θέ
σεων ηύξημένων εις τήν στάθμην τέον θέ
σεων τών ενωμοταρχών καί τών άρχιφυ- 
λάκων καί έγένετο πρός τόν σκοπόν όπως 
διευκολύνομεν όσο δυνάμεθα περισσότε
ρον τήν προαγωγήν τών κατωτέρων όργά- 
νων εις τόν βαθμόν αυτόν.

Υπάρχει όμως διά τά κατώτερα όργανα 
ένα άλλο θέμα τό όποιον είναι δίκαιον, 
διότι όπως καί είς τάς πολιτικός υπηρε
σίας υπάρχει μία έξέλιξις βαθμολογική, 
είναι καί εδώ δυνατόν νά επιδιώκεται 
κατά τόν χρόνον τής ενεργού ύπηρεσίας 
τών κατωτέρων οργάνων παρομοία έξέλι- 
ξις καί τό Ύπουργεϊον δέν παραλείπει 
αύτήν τήν προσπάθειαν. Ό πω ς είπα καί 
χθές, επαναλαμβάνω καί σήμερον καί τό 
έπανέλαβα καί είς τήν Βουλήν, ότι υπάρ
χει νόμος ό όποιος προβλέπει τήν μείωσιν 
τών ετών ύπηρεσίας διά τήν προαγωγήν 
είς τόν άνώτερσν βαθμόν διά τά κατώτερό 
όργανα, άλλά ό όποιος όμως αύτήν τήν 
στιγμήν δέν δύναται νά προχωρήση, τόσον 
ταχαίως διότι ή έπιβάρυνσις ή όποια επι
βάλλεται νά γίνη είναι σημαντική καί πρέ
πει νά βαδίσωμεν μετά πολλής προσοχής, 
διότι εκείνο τό όποιον μάς άπασχολεί είναι 
ή άνόρθωσις ή οικονομική, ΐνα διά αύτής 
κατορθύχιωμεν καί στερεώσωμεν εκείνο τό 
όποιον χορηγούμεν πρός τά Σώματα Α
σφαλείας καί πρός τάς άλλας ύπαλληλικάς 
τάξεις. Δέν είμαι άπό έκείνους οί όποιοι 
υποστηρίζουν, ότι αύτό τό βάρος τής οι
κονομικής άνορθώσεως θά βαρύνη μονάχα 
ή πρέπει νά βαρύνη τά όργανα τής τάξεως. 
αλλά είμαι άπό έκείνους οί όποιοι πιστεύ-

«19



οΐ'ν καί έχουν τό θάρρος νά διακηρύξουν 
δτι ένα πρόβλημα, τό όποιον έχει χρονίσει 
σχεδόν άπό τής εποχής πού συνεστήθηααν 
τά Σώματα Ασφαλείας, δέχεται καί μίαν 
αναμονήν όλίγαυ χρόνου έως ότου έπιδιω- 
χθή καί πραγματοποιηθή ή λύσις του, αρ
κεί ότι έχουν συντελεσθή βήματα σημαν
τικά πρός τήν προσπάθειαν αυτήν καί 
προ; τήν λύσιν αυτών καί ευελπιστώ, 
εμπιστευόμενος καί είς τό μεγάλον ένδια- 
φέρον τό όποιον επιδεικνύει καί ή Κυβέρ- 
νηαις. ιδιαιτέρως δέ ό Πρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως διά τά Σώματα Ασφαλείας, ότι 
θά έλθη στιγμή ταχέως, ώστε καί τό κε- 
φάλαιον τούτο νά εύρη τήν ικανοποιητι
κήν λύσιν. Ή πρόθεσίς μου όμως είς αυ
τήν τήν επικοινωνίαν δέν είναι νά παρά
σχω διαβεβαιώσεις ή νιί δώσω υποσχέσεις, 
αλλά νά έπιληφθώ τής ευκαιρίας, έξ α
φορμής αυτών τά όποια υποστηρίζονται 
έπ' ευκαιρία τής ψηφίσεως τού Νομοσχε
δίου. νά προόώ είς όρισμένας συστέισεις 
πρός έσέις.

Ανάγκη αρμονίας μεταξύ 
άξ/κών καί κατωτέρων

Είναι ανάγκη έσείς οί Αξιω
ματικοί νά έχετε έν αρμονία καί έν έγκαρ- 
διότητι αναπτύξει τάς σχέσεις σας. όπως 
πιστεύω ότι έχει γίνει καί τό πιστεύω διότι 
έχω περί τούτου πλούσιας άποδείξεις, νά 
ύπάρξη πλήρης συνεννόησις μεταξύ όλων 
τών οργάνων τής τάξεως. 'Επιθυμώ νιί 
σάς παρακαλέσω νά άναλάβετε αυτήν τήν 
προσπάθειαν τής διαφωτίσεως τών κατω
τέρων οργάνων, προσπάθεια ή όποια επα
ναλαμβάνω καί πάλιν θά άποδώση καί 
δικαιοσύνην είς τόν τομέα τής άναγνωρί- 
σεως αυτών τά όποια συντελούνται είς τό 
Ύπουργεϊον, άλλά έπί πλέον προσπάθεια 
ή όποια κατοχυρώνει καί έξασφαλίζει -  
θιί τό εϊπω καί πάλιν -  αρμονικήν πο
ρείαν καί αρμόνικάς σχέσεις καί συμβί- 
ωσιν όλων τών όργάνων τά όποια ανήκουν 
είς τα Σώματα Ασφαλείας. Ό ποιος τολμά 
να υποστήριξή ότι είς τάς πράξεις τού Υ
πουργείου ή είς τά νομοθετήματα ευρί
σκει πνεύμα εύνοιας πρός τούς βαθμοφό
ρους τών Σωμάτων ασφαλείας, επανα
λαμβάνω καί πάλιν, δέν τον πράττει 
ούτε άπό άγάπην, ούτε άπό τιμίαν διά- 
θεσιν. Τό πράττει διότι επιθυμεί νά καλ- 
λιεργήση τό πνεύμα τής διαστάσεως, διά 
νιί άποδυναμώση τά Σώματα ’Ασφαλείας, 
αφού άπέτυχαν όλες οί μέχρι σήμερον 
προσπάθειες οί όποιες έγένοντο. νά τά 
άποδυναμώση από τήν έκπλήρωοιν τής 
υψηλής αποστολής καί τού υψηλού ρόλου 
τόν όποιον έπιτελούν. Θέλω νά σάς πα
ρακαλέσω. συνεπώς, βιογράφων μέ αύτάς 
τάς ολίγα; λέξεις τάς σκέψεις αί όποϊαι μέ 
κατέχουν όπως ύπάρξη έκ μέρους σας 
πλήρης επαφή, πλήρης διαφώτισις, πλήρης 
ένημέρωσις όλων τών όργάνων. όσων τυ- 
χόν θίί ήθελον νά έκδηλιίκχη'ν την σκέψιν 
οτι ευρίσκουν είς τόν ψηφισθέντιι νόμον 
κάποιαν εύνοιαν πρός τούς αξιωματικούς 
και κάποιαν παράλειψιν στοργής καί εν
διαφέροντος πρός τα κατώτερα όργανα. 
Σήμερα ήλθα εδώ διά νά είπώ ωμά αυτές 
τις σκέψεις καί μέ έκίνησε είς τούτο ή 
εκτίμησις των μεγάλων προσπαθειών τάς 
όποιας καταβάλετε. Έχετε περάσει άπό

στάδια κρίσεων καί θέλω νά πιστεύω ότι 
αί κρίσεις αυτές είναι ίδικής μορφής. Και 
νά εξηγήσω, διά νά μή ύπάρξη καμμία 
παρεξήγησις. ότι έχουν παρέλθει. άλλα 
όφείλομεν όλοι νά μή δώσωμε τήν ευκαι
ρίαν υποτροπής τών κρίσεων, διότι αυτό 
τό όποιον έχετε επιτύχει μοχθούντες από 
πρωίας έως νυκτός. άγωνιζόμενοι μέ το- 
σον πνεύμα αυτοθυσίας, νιί τό έχετε κα
τακτήσει μέσα είς τήν συνείδησιν καί είς 
την ψυχήν τού Ελληνικού λαού. Πρέπει 
να φροντίσετε νά τό διατηρήσετε, δεν θέ
λω νά τό επαυξήσετε καί θα σάς εϊπω 
διατί: διότι πιστεύω, αυτή τή στιγμή πού 
έχω τήν εύχαρίστησι καί τήν τιμήν να σας 
ομιλώ, ότι μέσα είς τήν ψυχήν τού Ελ
ληνικού λαού έχει έδραιωθή ή συνείδηοις 
καί ή πεποίθησις καί τού μεγάλου ρόλου 
τόν οποίον έπιτελείτε καί τής μεγάλης ά- 
ποστολής την οποίαν εκπληρώνετε καί τού 
μεγάλου έργου τό όποιον πραγματοποι
είτε. ώστε νά αισθάνεται ό Ελληνικός 
λαός καί στοργήν καί άγάπην. διότι σε 
εσάς είνα. «τεθειμένο; αυτός ό υψηλό; 
ρόλος. Ακόμη καί ευγνωμοσύνην, διότι 
μετά τοιούτου πνεύματος καί τόσης ύψη- 
λοφροσύνης έκπελείτε αύτόν τόν μέγαν ρό- 
λον τής κατοχυρωσεως καί τής έξασφαλι- 
σεως τών δικαιωμάτων τού λαού και τού 
πολιτεύματος.

Βεβαίως, όπως σάς είπα έπεράσατε δύσ
κολους ώρας όφειλομένας είς λόγους τούς 
όποιους όλοι κατανοείτε καί τούς όποιους 
δέν είναι ή στιγμή νά τούς αναλύσω καί 
πάλιν. Κατορθώσατε όμως, χάρις είς τήν 
έντιμον καί άξιοζήλευτον προσπάθειάν 
σας. νά έχετε άντιμετωπίσει νικηφόρους 
αυτήν τήν κρίσιν καί όλοι όσοι εύρισκό- 
μεθα μαζί σας αίσθανόμεθα σήμερα καί 
ίκανοποίησιν καί υπερηφάνειαν, διότι εύ- 
ρισκόμεθα έπικεφαλής τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας. Θά σάς εϊπω ότι έπεράσατε καί 
περίοδον κατά τήν όποιαν καί δυσταγμός 
μέγας άκόμη υπήρχε διά νά λάβη κανείς 
ύπευθιίνως τόν λόγον τής ύποστηρίξεως 
τών Σωμάτων Ασφαλείας. ’Εγώ δέν άνή- 
κω είς αυτήν τήν κατηγορίαν. Είχα τό 
θάρρος πάντοτε άπό τής πρώτης στιγμής 
νά διακηρύξω δημοσία, χωρίς νά αίσθά- 
θομαι τόν παραμικρόν δισταγμόν, τήν 
ύπερηφάνειάν μου διότι είμαι έπικεφαλής 
τών Σωμάτων τά όποια τόσον μέγα έπι
τελούν ρόλον είς αυτήν τήν κοινωνίαν, τήν 
Ελληνικήν.

Είπα καί άλλοτε, έπανέλαβα καί χθές 
καί τό επαναλαμβάνω καί σήμερα: Αγα
πάμε τό Στρατό όλοι καί θαυμάζομε τό 
έργο τό όποιον έπιτελούν. Τό έργον είναι 
μέγα, είναι έργον τό όποιον είναι συν- 
δεδεμένον μέ τήν έξασφάλισιν, μέ τήν κα- 
τοχύρωσιν τών συνόρων, μέ τήν άμυναν 
τού Κράτους καί μέ τήν Εθνικήν άνε- 
ξαρτησίαν, άλλά σκεφθήτε, ποιον ρόλον 
θά ήδύναντο νά έπιτελέσουν οί άνθρωποί 
μας οί όποιοι άνήκουν είς τόν Στρατόν 
όταν είχαν τήν άνησυχίαν ότι είς τό έσω- 
τερικόν δέν υπάρχουν δυνάμεις αί όποϊαι 
νά κατοχυρώνουν τήν άσφάλειαν καί τά 
δικαιώματα τιϋν οικογενειών των, τήν 
ζωήν τών οικογενειών των! Καί αυτόν τόν 
μεγάλον ρόλον τόν έπιτελείτε έσείς. Είχα 
λοιπόν τό θάρρος πάντοτε καί άκόμα είς

ώρας κρίσεως νά φωνάζω, στεντορίαν την 
φωνήν, πόσον αισθάνομαι νά δονείται ή 
ψυχή μου καί ή καρδιά μου άπό τόν 
παλμόν τής άναγνωρίσεως αύτού τού με
γάλου ρόλου, τό όποιον έπιτελείτε. Αλλά, 
διατί νά τό κρύψωμε, υπήρξε περίοδος 
κατά τήν όποιαν ένα μέρος τής κοινής 
γνώμης, είτε διότι έκαλλιεργήθη κατ' αυ
τόν τόν τρόπον τό πνεύμα αυτό είτε διότι 
υπήρξαν καί σφάλματα μερικά, είτε καί διό
τι ύπήρξεν σκόπιμος έκστρατεία, έδειξε 
μούδιασμα. δισταγμόν είς τήν άναγνώρι- 
σιν αύτού τού ρόλου σας. Τώρα όμως 
έχομε τό παράδειγμα τής δημοσίας έκδη- 
λώσεως, τής άγάπης έκ μέρους τού λαού. 
Θά σάς άναφέρω ένα παράδειγμα. Μία 
όμάς νέων, οί όποιοι νομίζουν ότι Δημο
κρατία σημαίνει άναρχισμός καί άσυδοσία 
καί οί όποιοι διά τών πράξεων καί έκ- 
δηλώσεών των ήθέλησαν νά σκορπίσουν 
τήν πυρκαϊάν τού άναρχισμού, ένεφανί- 
σθησαν μίαν ημέραν σφοδριϋς παρανο- 
μούντες, ότε καί μία μικρά όμάς όργάνων 
τής τάξεως, ύπέστη προπηλακισμόν. Κα- 
τέφθασαν δυνάμεις όχι πολλές είς άρι- 
θμον, άλλά ίσχυραί είς εύψυχίαν καί είς 
ικανότητα. Έξηγέρθη τότεόλον τό πλήθος 
εναντίον αυτών τών αναρχικών έκδηλώ- 
σεων καί πρίν προλάβει ή δύναμις ή ίδική 
σας νά έπιβάλη τήν τάξιν, ή τάξις έπε- 
βλήθη χάρις είς αύτήν τήν άντίδρασιν τής 
κοινής γνώμης. Ιδού είς ποιον σημείον 
έχει φθάσει ή άναγνώρισις, άλλά καί είς 
ποιον σημείον έχει φθάσει ή έκδήλωσις 
καί τής άγάπης, καί τής στοργής, καί τής 
κατανοήσεως τού λαού, τού Ελληνικού, 
πρός τήν άποστολήν τήν όποιαν εκπληρώ
νετε.

Επιδίωξις τού Κράτους ή 
βελτίωση όλων τών άν- 
δρών τών Σ. Ασφαλείας

Πρέπει νά σημειώσω - καί νά τό ση
μειώσω έντάνως - ότι αυτή ή έπιτυχία, 
είναι έργον ίδικόν σας, διότι ύπομείνατε, 
έδείξατε κατανάησιν είς τούς καιρούς καί 
τά καταφέρατε νά έχετε έπιτύχη αύτήν τήν 
αναγνώρισιν έκ μέρους τής κοινής γνώμης. 
Καί ό άθλος σας ύπήρξεν μέγας. Καί - διά 
νά τελειώσω τήν παρένθεσιν - χρειάζετε 
νά έλθετε είς επαφήν, νά συζητήσετε μέ 
άγιίπην, μέ στοργήν μέ τά κατώτερα όρ
γανά σας καί νά μή τά άφήσετε άπληρο- 
φόρητα, διά τήν προσπάθειαν, τήν όποιαν 
κατέβαλε καί καταβάλλει τό Κράτος, διά 
τήν βελτίωσιν τής θέσεως όχι μόνον τιϋν 
Αξιωματικών, άλλά όλων τών όργάνων τά 

όποια άνήκουν είς τά Σώματα ’Ασφα
λείας.

Εδώ, κύριοι τό έπαναλαμβάνω καί πά
λιν δέν ήρθα μέ τήν ευκαιρία τής έπικοι- 
νωνίας διά νά σημειώσω τό ένδιαφέρον 
τού Υπουργείου καί τής Κυβερνήσεως διά 
τά θέματά σας. ’Εάν περί αύτού τού λόγου 
έπρόκειτο σήμερον, πιστέψατέ με ότι δέν 
θά έκανα τήν επικοινωνίαν, διότι τό ό,τι 
έχει συντελεσθή θά τό άφηνα είς τήν συν- 
είδησιν ένός έκάστου διά νά τό έκτιμήση. 
Θά άφηνα νά έκτιμήση ότι, όπως είς τήν 
αρχήν είπα, έγένοντο βήματα τεράστια τά
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όποια περιεβλήθησαν την ίσχύν τού Νό
μου όιά νά βελτιωθή ή θέσις τών Σωμάτων 
Ασφαλείας. ’Ακόμα έγένσντο βήματα όιά 

νά ύπαρξη ίσομερής ή κατανομή καί τής 
άναγνωρίσεως αλλά - άς χρησιμοποιήσω 
τήν λέξιν διότι όέν ευρίσκω αυτή τήν στι
γμήν περισσότερον όόκιμον λέξιν -  καί 
τών παροχών, όχι ύπό τήν κακήν έννοιαν, 
άλλά ύπό τήν έννοιαν παροχών δικαιοσύ
νης πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας. Θά έλε
γα μάλιστα, διά νά όλοκληρώσω τόν κύ
κλον αυτών τών σκέψεών μου, ότι γνωρί
ζω πώς υπάρχει είς τά κατώτερα όργανα, 
είς όρισμένον άριθμόν, κάποια πικρία διά 
τά τετραήμερα φύλλα πορείας, τά όποια 
έδόθησαν, ότι δεν ικανοποιούν τάς ίδικάς 
των οικονομικός άξιώσεις. Είναι γεγονός, 
άλλά όπως είπα χθες, θά τό έπαναλάβω καί 
σήμερον: είς τό Ύπουργεϊον δεν έδόθη 
ένα ποσάν χρημάτων διά νά τό κατανείμη, 
άλλά έτέθησαν κριτήρια, βάσει τών 
όποιων τά φύλλα πορείας καί τά κριτήρια 
αυτά είναι τό ύψος τού μισθού. Συμπίπτει 
ένας άριθμός έκ τών κατωτέρων όργάνων 
νά έχη μισθολογικόν ύψος τοιούτον ώστε 
τά τετραήμερα φύλλα πορείας νά μή είναι 
δυνατόν νά φθάσουν άνω τών πεντακο- 
οίων δραχμών, τών έξακοσίων ή έπτακο- 
σίων ή όκτακοσίων δραχμών τόν μήνα. 
Πρόκειται όμως περί μιάς παροχής ή 
όποια έβασίσθη έπί άντικειμενικών κριτη
ρίων, τά όποια αυτήν τήν στιγμήν δέν εί
ναι δυνατόν νά καταργηθοτιν, άλλά όμως 
πρέπει νά ειπω είς όλους ότι τό Κράτος, ή 
Κυβέρνησις, μεριμνώσα διά τήν βελτίωσιν 
τής θέσεως, έχει λάβει πρόνοιαν ώστε όταν 
αέριον (καί πιστεύω πάρα πολύ συντό- 
μως) τεθεί είς έφαρμογήν τό ένιαϊον μι- 
σθολόγιον, νά έχουν περιληφθή καί τά 
Σώματα Ασφαλείας είς τό μισθολόγιον 
τούτο. Καί τότε, υπολογίζω ότι ή βελτί- 
ωσις τής θέσεως τής οικονομικής τών κα
τωτέρων όργάνων θά είναι άπολύτως 
ικανοποιητική. Υπάρχουν όμως μερικοί 
οί όποιοι είς τήν έκδήλωσιν τής πικρίας 
των διατυπώνουν τήν σκέψιν ότι καί οί 
Αξιωματικοί καί οί άνδρες οί κατώτεροι 

έχουν βάρη οικογενειακά καί ότι όλοι 
όσοι έχουν οικογένειας άντιμετωπίζουν 
αυτήν τήν άνάγκην τής διατροφής τής οι
κογένειας των κατά κάποιον τρόπον ίσο- 
μερή, άς χρησιμοποιήσω αυτήν τήν λέξιν. 
Ή  σκέψις άς μού έπιτραπή νά τονίσω, 
είναι σκέψις πολύ παράτολμος, όπως είχα 
τήν ευκαιρίαν νά τονίσω καί είς τόν κ. 
Αρχηγόν σας. Φοβούμαι πολύ ότι έκείνοι 

οί όποιοι τό υποστηρίζουν δέν έχουν κα
τανοήσει πλήρως τήν σημασίαν αυτής τής 
έκδηλώσεως.

Ή  διάκρισις ή βασιζομένη είς τήν άξίαν τού 
άνθρώπου καί είς τήν άξίαν τών ύπηρε- 
σιών τάς όποιας παρέχει, είναι στοιχεϊον 
τό όποιον συνδέεται μέ τήν ϋπαρξιν αυτού 
τού καθεστώτος. Ή  διάκρισις είναι στοι- 
χεϊον τό όποιον συνδέεται μέ τό καθεστώς, 
ή διάκρισις είναι έκείνη ή όποία έξασφα- 
λίζει τήν άρμονίαν καί τήν ευνομίαν. Ό ,τι 
άλλο είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή, ύπό 
τήν μορφήν τής ίσοπεδώσεως, εύρίσκει θέ- 
σιν είς άλλα καθεστώτα, όπου οί άνθρω
πος έχει στερηθή τής άναγνωρίσεως τής 
άξίας του καί όπου ό άνθρωπος άποτελεϊ

μονάδα, άριθμόν άνευ άξίας καί άνευ ση
μασίας. ’Εγώ αισθάνομαι χαράν διότι 
γνωρίζω ότι είς τό σύνολόν των τά Σώ
ματα Ασφαλείας έχουν συνδεθή ψυχικά, 
πνευματικά, ιδεολογικά μέ αύτό τό καθε
στώς, τό όποιον έχει καθιερώσει καί άνα- 
γνωρίζει τήν άνθρωπίνην άξίαν καί τήν 
άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν. Θά ήθελα, 
συνεπώς, νά σάς παρακαλέσω νά ίδήτε 
αύτούς, άν ύπάρχουν, τούς άνθρώπους, τά 
όργανά σας, καί νά τούς τονίσετε ότι σκέ
ψις, όπως σάς είπα προηγουμένως, παρό
μοιας φύσεως, δέν πρέπει μέσα στις καρ
διές τίς δικές σας καί στις συνειδήσεις τις 
δικές σας καί στό πνεύμα τό δικό σας νά 
εύρίσκουν ουδέ στιγμήν έδαφος, όχι διά 
νά καλλιεργηθούν, άλλά ούτε διά νά τίς 
διανοηθή κανείς.

Εϊσθε υψηλά είς τήν 
συνείδησιν τού λαού

Τά Σώματα Ασφαλείας έχουν μίαν πα- 
ράδοσιν ύψηλήν, παράδοσιν εύγενή, πα- 
ράδοσιν τής νομιμοφροσύνης. Διά τά Σώ
ματα Ασφαλείας ό Νόμος, τό Σύνταγμα, ή 
θέλησις τού λαού είναι τά καθοόηγητικά 
στοιχεία τά όποία καθορίζουν τήν πο
ρείαν πού πρέπει νά άκολσυθούν διά τήν 
έπιτέλεσιν τής άποστολής των. Καί αύτό 
τό έχετε αποδείξει καί περί αυτού είμαι 
άπολύτως βέβαιος καί δέν άφήνω στιγμήν 
νά παρέλθη κατά τήν όποιαν νά μήν ύπο- 
στηρίζω έντάνως πόσον τό πιστεύω καί 
πόσον πιστεύει καί ύ Ελληνικός λαός, ότι 
τά Σώματα Ασφαλείας τηρούν κατά τρό
πον άπαράμιλλον αύτήν τήν παράδοσιν 
τής νομιμοφροσύνης. Εάν όμως ύπάρξη 
κανένα όργανον, προσέξατε τούς λόγους 
μου. τό όποιον παραβλέπει αύτήν τήν πα- 
ράδοσιν, τό όποιον θέλει νά παρεκλίνει 
άπ’ αύτήν τήν παράδοσιν, τό όποιον θέλει 
νά άδιαφορήση πρός αύτήν τήν παράδο- 
σιν. θά ήθελα νά τού συστήσω, νά παύσει 
νά εύρίσκεται μέσα είς τούς κόλπους τού 
Σώματος. "Οσοι νομίζουν ότι ή άδιάλλα- 
κτος ιδεολογική των θέσις όέν συμβιβά
ζεται μέ τήν ύποταγήν είς τήν θέλησιν τού 
λαού, είς τό Σύνταγμα καί είς τόν νόμον, 
αύτοί πλανιόνται. Τίποτα δέν είναι καλύ
τερον διά νά εξασφαλίσει τάς θέσεις μας, 
επιτρέψατε μου νά πώ καί διά τόν έαυτόν 
μου καί τεράστιον τμήμα τού 'Ελληνικού 
λαού, τίποτα δέν εξασφαλίζει περισσότε
ρον άπό τήν τήρησιν τού Συντάγματος, 
άπό τήν τήρησιν τού νόμου, άπό τήν τήρη- 
σιν τού πολιτεύματος, άπό τήν κατοχύρω- 
σιν τής Δημοκρατίας καί άπό τήν κατο- 
χύρωσιν τής θελήσεως τού Ελληνικού 
λαού. Είναι άνάγκη, συνεπώς, έάν ύπάρ
χουν (εύχομαι νά μήν ύπάρχουν) νά άνα- 
θεωρήσουν εκείνοι οί όποιοι έν όνόματι 
αυτής τής άδιαλλαξίας στρέφονται, έπα- 
ναλαμβάνω καί πάλιν πρός τακτικήν άπο- 
κλίσεως άπό τήν παράδοσιν τής υποταγής 
είς τήν θέλησιν τού Ελληνικού λαού. Εί
ναι άνάγκη νά άναθεωρήσουν τήν στάσιν 
των διότι τηρούντες διαφορετικήν στάσιν, 
καί τόν έαυτόν των ζημιούν άλλά καί τήν 
ιστορίαν καί, τήν παράδοσιν τού Σώμα
τος. Κύριοι, σείς δέν μπορείτε, άς μού έπι-

τρέψετε, νά ξέρετε αύτήν τήν στιγμήν πό
σον ύψηλά είσθε είς τήν συνείδησιν τού 
Ελληνικού λαού. Διότι είσθε οί ίδιοι τούς 
οποίους ό Ελληνικός λαός έχει έγκαθι- 
δρύσει μέσα είς τήν συνείδησιν του. Αύτή 
τήν θέση πρέπει νά τήν διατηρήτε άκε- 
ραίαν. Όποιος έσκέφθη ότι χωρίς τήν 
άγάπη καί τήν συμπαράστασιν τού 'Ελλη
νικού λαού μπορεί νά τραβήξη βήματα 
πρός τά εμπρός, πλανάται. Καί πλανάται. 
πλάνην οίκτράν. Χρειάζεται νά ύπάρξη 
αύτή ή άμοιβαιότης τού αισθήματος, αύτή 
ή άμοιβαιότης τής έγκαρδιότητος είς τάς 
σχέσεις λαού καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Χρειάζεται νά ύπάρχη άμοιβαία μετάγγι- 
σις στοργής καί αγάπης τού περιεχομένου 
τής ψυχής τού λαού γιά νά μπορήτε νά 
πραγματοποιήτε τά ιστορικά βήματα, τά 
όποια ώς άποστολή σάς είναι άνατεθη- 
μένα. Ακούσατε τούς λόγους ένός άνθρώ
που, ό όποιος αισθάνεται άπέναντί σας 
πάρα πολύ άγάπη, πάρα πολύ στοργήν, 
πάρα πολύ ενδιαφέρον καί συμμερίζεται 
μαζί σας πάρα πολύ τήν υπερηφάνειαν, 
ότι έχετε κατορθώση νά πραγματοποιήτε 
αύτήν τήν μεγάλην σας άποστολήν. Χαρά
ξατε μέσα είς τάς συνειδήσεις σας, όλοι 
σας, ότι τό έργον σας, ή άποστολή σας 
είναι νά κατοχυρώνετε τά άτομικά δι
καιώματα τού πολίτου, νά έξασφαλίζετε 
τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν τού πολίτου, νά 
κατοχυρώνετε τό πολίτευμα όπως τό διε- 
μόρφωσε ή θέλησις τού 'Ελληνικού λαού. 
Προσέξατε, χαράξατε μέσα είς τήν συνεί- 
δησίν σας, ότι είναι μεγάλο καί ιστορικόν 
τό έργον, τό όποιον έπιτελείτε.

Δέν θά προχωρήσω περισσότερο, διότι 
καί ή ώρα παρήλθε καί φοβούμαι πάρα 
πολύ, μήπως θεωρηθή ότι παρεσύρθην είς 
πολύν λόγον. Δι’ αύτό καί θά τελειώσω 
εδώ. Αισθάνομαι βαθείαν. Κύριοι, είλι- 
κρινώς τήν συγκίνησιν. διότι εύρίοκομαι 
μαζί σας είς αύτήν τήν έπίσημον επαφήν. 
Τήν ομαδικήν επαφήν. Κάθε ήμέρα εύρί- 
σκομαιμαζίσας,κάθεήμέρατό Ύ πουργείον, 
κάθε ήμέρα ή Κυβέρνησις εύρίσκεται 
μαζί σας καί εύρίσκεται μαζί σας, 
διότι κάθε ήμέρα μάς άπασχολεϊ μέ όλα τα 
θέματα τά όποια συνδέονται μαζί σας. Ή 
συγκίνησίς μου διά ταύτα είναι βαθεϊα. 
πρώτον διότι αού έδόθη ή εύκαιρία νά 
βγάλω άπό μέσα άπό τήν ψυχήν μου, δη
μόσια, αύτό τό όποιον καί άλλοτε σάς έχω 
πει ότι αισθάνομαι διά τά Σώματα ’Ασφα
λείας καί διά τήν άποστολήν των. Κι άκό- 
μα αισθάνομαι τήν συγκίνησιν διότι μπο
ρώ καί άπό τής θέσεως αύτής, ένώπιόν 
σας, είς αύτήν τήν μεγάλην, τήν έπίσημον 
συγκέντρωσιν, νά σάς είπω διά μίαν άκό- 
μα φοράν, πόσον αισθάνομαι ύπερήφανος, 
διότι ή τιμητική διάκρισις τού προέδρου 
τής Κυβερνήσεως μέ έθεσεν έπικεφαλής 
τιόν Σωμάτων Ασφαλείας. Ό ταν μού άνε- 
τέθη τό Ύπουργεϊον κατηχόμην άπό δι
σταγμούς, φόβους καί άνησυχίας. Τώρα, 
ύστερα άπό τόσον καιρόν αισθάνομαι λυ
τρωμένος άπό όλα καί αισθάνομαι λυτρω
μένος διότι έχω διαπιστώσει ότι εύρίσκο- 
μαι έπικεφαλής καί μέσα είς τά Σώματα 
Ασφαλείας, τά όποια άπαρτίζουν άνδρες, 

οί όποιοι γνωρίζουν πώς πρέπει νά 
έκπληρούν τήν άποστολήν των καί έναντι 
τού πολίτου, καί έναντι τής πατρίδας.

Εύχαριστώ».





Εορτή εις
Κατασκηνώσεις Αγ. 

Ανδρέου

Τ  ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΣ ώ
ρας τής 2 9 77 t ic; τό 
κατππράοινο περιβάλλον 

των παιδικών κατασκηνώσεων τής Α
στυνομίας Πόλεων, εις ”Α γιο\ Ά ν- 
δρέαν ’Αττικής, παρουσία τού Αρχη
γού τού Στόματος κ, θ . Τζίμα, τών 
Γενικώ ν ’Αστυνομικών Διευθυντών 
κ. κ. Καραθανάση καί Βασιλείου, Α
νώτερων καί Κατωτέρων ’Αξιωματι
κών, ώς καί τών γονέων τών κατα
σκηνωτών, έλαβε χώραν έορταστική 
έκδήλωσις, έπί τή λήξει τής εφετινής 
καταοκηνωτικής περιόδου.

Ε ίς τήν τρίτην κατασκηνωτικήν πε
ρίοδον, έφιλοί,ενήθητχιν καί δέκα τέ
κνα Ε λληνοφ ώ νω ν τής Κάτω Ιτα
λίας. Ε ίς την αρχήν τής έκδηλώοεως, 
ό ’Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Σταθα- 
ράς, σέ σύντομον ομιλίαν του άνα- 
φέρθη είς τήν ίοτορίαν τού θεσμού 
καί τήν αναγκαιότητα τών παιδικών 
κατασκηνώσεων είπών μεταξύ τών 
άλλω ν:

«Καί εφέτος αΐ κατασκηνώσεις, ώς 
ευθύς αμέσως θά έκθέση μέ τά π ε
πραγμένα ό Προϊστάμενος τού Τμή
ματος Κατασκηνώσεων Άστυνόμτκ; κ. 
ΚΟΤΣΙΡΑΣ, έλειτούργηοαν κατά 
τρόπον άψογον. Έ δώ  μέσα στη μικρή 
αυτή κυψέλη, στό μαγευτικό αύτό χώ
ρο μέ τό καταγάλανο ’Αττικό Ούρανό 
πού συνδυάζει τό γαλάζιο τής θάλασ
σας καί τό πράσινο τού βουνού έδόθη 
ή ευκαιρία νά σφυρηλατηθούν μεταξύ 
τών μικρών κατασκηνωτών αισθήματα 
αγάπης, άλληλεγγύης, ατομικής καί 
κοινωνικής εύθύνης. Τά παιδιά τών

αστυνομικών έξ άπαλών ονύχων 
συνηθίζουν νά είνα ι υπάκουα στήν οι
κογένεια , καλά στό σχολείο καί στή 
κο ινω νία  Καί έδώ μέσα ή ομαδική 
τους διαβίωσις δέν ήταν δυνατόν νά 
ήταν άλλη είμή υποδειγματική.

Π έραν τής ψυχαγωγίας των οί μι
κροί κατασκηνωταί έδιδάχθησαν τόν 
σεβασμόν πρός τόν παράγοντα άνθρω
πον, τήν αυτοπειθαρχίαν καί έκαλλι- 
εργήθη ή πίττας πρός τά ιδανικά Πα- 
τρίδα-θρησκεία-Ο ίκογένεια. Ό  ’Αρ
χηγός τών Κατασκηνώσεων, τά στε
λέχη  καί τό άστυνομικόν προσωπικόν, 
όπως είχα  τήν εύκαιρίαν, ώς έκ τής 
θέσεώς μου νά παρακολουθήσω, είρ- 
γάσθησαν δΓ αυτόν τόν σκοπόν καί 
προοέφεραν άνεκτιμήτους υπηρεσίας 
διά τήν άρτίαν λειτουργίαν καί τών 
τριών κατασκηνωτικών περιόδων, ί ΐς  
πρός τό άστυνομικόν προσωπικόν πρέ
πει νά τονιαθή ιδιαίτερα ότι ή καινο
τομία τής καθ' έκάστην περίοδον άλ- 
λαγής του, ή όποια κ. Αρχηγέ είσήχθη 
έπί τών άποτελεομάτων. Η οκέψις. ότι 
ούδείς τυγχάνει τίναντικατάστατος. έ - 
πέτρεψ ε σέ περισσότερες ο ικογένειες 
άστυνομικών νά διέρχωνται άπό τίς 
κατασκηνώσεις νά προσφέρουν τίς 
υπηρεσίες τους καί νά γεύω νται καί 
αύτές τή χαρά τών παιδιών τής Αστυ
νομικής οικογένειας.

Στή τρίτη κατασκηνωτική περίοδο, 
όπως είναι γνωστόν, έφ ιλοξενήθηοαν 
τή έγκρίσει σας καί 10 παιδιά άπό τήν 
γείτονά  μας Χώρα τήν Ιταλίαν, τέ- 
κνα Ε λλη νοφ ώ νω ν γονέων. CM μι
κροί μας κατασκηνωταί τό συγγενές 
αυτό στοιχεϊον, τό περιέβαλλον μέ 
άγάπη καί στοργή καί έδημιούργησαν

Α ριστερά: Ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πό
λεω ν κ. Θεόδωρος Τζίμας έν μέο φ  τών μ ι
κρών Ελληνοφώνων τής Κάτω Ιταλίας, οι 
όποιο ι έφ ιλοξενήθηοαν ε ίς  τ ίς  κατασκηνώ
σ ε ις  τής Αστυν Πόλεων ε ίς  Αγιον Ανδρέαν 
Α ττικής Απέναντι: Μία άποψις τού Κλειστού 

κυκλώ ματος τηλεοράσεως ε ίς  τήν Αίθουσαν 
τής Α μέσου Δράσεως ε ίς  τό Μ έγαρον τής 
Α στυνομικής Δ/νσεως Αθηνών

μαζύ τους φ ιλ ίες χρήσιμες γιά τό μέλ
λον, μέσα σέ πολιτιστικά πλαίσια».

Τ ήν ομιλίαν τού κ. Σταθαρά ακο
λούθησε ή έκθεση πεπραγμένων τής 
Π εριόδου 1977 ύπό τού ’Αρχηγού τών 
Κατασκηνώσεων ’Αστυνόμου Α' κ. 
Κότσιρα καί έν ουνεχείρ ώμίλησεν ό 
Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. Τζίμας, 

ό όποιος έτόνισε καί τά εξής χαρα
κτηριστικά:

«Έθεώρησα ύποχρέωσίν μου νά 
συνεορτάσω μαζύ σας, σήμερα, τήν 
πανηγυρικήν λήξιν τής καταοκηνωτι
κής περιόδου 1977. Μέ τό τρόπον αυ
τόν θέλω  νά έκφράσω τά αισθήματα 
τής άγάπης μου σ’ όλους τούς μικρούς 
μας φ ίλους παρόντος καί άπόντας, οί 
όποιοι έφ ιλοξενήθηοαν στίς κατασκη
νώσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Εύ- 
χαριστώ έπίσης καί συγχαίρω όλους 
εσάς οί όποιοι καθ οίονδήποτε τρόπον 
συνετελέσατε είς τήν έπ ιτυχίαν τής 
άρτιας λειτουργίας τών κατασκηνώ
σεων. Ή  βελτιωμένη κατ’ έτος διαβί- 
ωοις ηϋξηοε κατά πολύ τήν προσέλευ- 
οιν τών παρσθεριζόντων παιδιών, δεί
γμα άπολύτου έμπιοτιχχίνης τών γο
νέω ν Π(χτς τήν κατασκήνωσιν.

Μικροί μας φίλοι. Ζωή στή κατα- 
σκήνωσι σημαίνει δοκιμή γιά τήν αύ- 
ριανή ένταξύ αας στή κοινω νία .Από 
τήν ενταύθα παραμονή σας, μέοα στό 
καταπράσινο περιβάλλον, μέ τήν 
ιρίχτντίδα καί τή καθοδήγηοι εκλε
κτών στελεχών, παίρνετε τά πρώτα 
μαθήματα καί (χρυρηλατεϊτε τό χαρα
κτήρα σας γιά τήν άντιμετώπισι τής 
αυριανής σας ζωής.

’Εφέτος καθώς ξέρετε φ ιλοξενή
σαμε στίς κατασκηνώσεις μας καί 10 
παιδιά άπό τήν γείτονα καί φ ίλη  μας 
Χώρα τήν Ιταλία. Πρέπει νά οάς ευ
χαριστήσω ιδιαίτερα γιατί στά παιδια 
αύτά δείξατε κατανόησι καί τά περι- 
βάλλατε μέ ειλ ικρινή  άγάπη καί κα-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Σύντομα

αλλά... όχι ασήμαντα

λωούνη. Προέρχονται καί τά παιδιά 
αυτά, όπως καί σείς άπό εκλεκτούς 
γο νείς  καί τό σημαντικώτερο είναι ότι 
οτίς φ λέβες τους ρέει αίμα 'Ε λ λ η ν ι
κόν, γιατί οί προπάτορές τους ήσαν 
"Ελληνες. Καί τά ένεπιοτεύθησαν οί 
καλοί αυτοί γονείς στά δικά μας χέ
ρια, γιατί έχουν τη πεποίθησιν ότι 
έδώ θά βρουν μιά θερμή εστία, μιά 
άγαπημένη οικογένεια καί ότι θά συ
νάψουν φ ιλ ίες  μέ ένάρετα 'Ε λ λη νό 
πουλα όπως είοθε σείς κι’ όπως πρά
γματι συνέβη. Παρακαλώ τούς μι
κρούς φ ιλοξένουμένους τέκνα Ε λ 
ληνοφώ νω ν τής Κάτω ’Ιταλίας πρός 
τούς οποίους ιδιαίτερα απευθύνομαι 
νά διαβιβάσουν τούς χαιρετισμούς 
μου στούς γονείς τους καί νά τούς 
διαβεβαιώσουν γιά τήν άγάπη πού 
τρέφομε όλοι οί Α στυνομικοί πρός τό 
Ε λλ η νό φ ω νο ν  στοιχεϊον τής φίλης 
καί συμμάχου Ιταλίας, ή άποτάτη ρί
ζα τού οποίου συνδέεται μέ τόν 'Ε λ 
ληνισμόν. Γιά σάς καί τήν όμογένειά 
σας οί κατασκηνώσεις μας θά είναι 
πάντοτε άνοικτές».

Οί μικροί κατασκηνωταί παρουσί
ασαν διάφορα σκέτς καί ή όλη έκδή- 
λωσις έκλεισε μέ τήν ύποστολή τής 
Σημαίας καί τήν άνάκρουσιν τού Ε 
θνικού Ύμνου άπό τήν Φιλαρμονικήν 
του Σώματος.

Κλειστόν κύκλωμα 
τηλεοράσεως

Τ ΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ώρες 
τής: 16.7.77 στην έδρα τής 
Δ/νσεως Αστυνομίας Αθη

νών έγιναν τά έγκαίνια τού δικτύου 
κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως 
τής 'Υποδ/νσεως Αμέσου Δράσεως. 
Παρευρέθησαν οί Υπουργοί: έπί τής

Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Στα- 
μάτης. Εμπορίου κ. Ιωάννης Βαρόι- 
τσιώτης, ό Γενικός Γραμματεύς τού 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Α
ναστάσιος Μπάλκος, ό Αρχηγός τής 
Αστυνομίας κ. Τζίμας, οί Αρχηγοί 
τής Υ.Π.Ε.Α. καί τής Κ.Υ.Π. ό Α τής 
Α.Π. κ. Παπαγεωργίου ανώτε
ροι κρατικοί παράγοντες, άλλοι ε
πίσημοι, ώς καί έκπρόσωποι τών μέ
σων ένημερώσεως. Κατά τήν τελετή 
τών εγκαινίων μίλησε ό κ. Σταμάτης, 
ό όποιος άφοϋ έτόνισε ιδιαίτερα τήν

σημασία τού δικτύου κλειστού κυ
κλώματος τηλεοράσεως γιά τήν πλη
ρέστερη εκτέλεση τών άστυνομικών 
καθηκόντων, διαόεόαίωσε ότι ή Κυ- 
βέρνησις δέν θά φείδεται οικονομι
κών θυσιών γιά έργα τά όποια άπο- 
σκοπούν στήν προστασία τού κοινω
νικού συνόλου. Στή συνέχεια έλαβε 
τό λόγο ό Διευθυντής Αθηνών, Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
Γεώργιος Άγγελόπουλος. ό όποιος σέ
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σύντομη όμιλία του, μεταξύ τών άλ
λων, άναφέρθηκε στην ιστορική εξέ
λιξη τής 'Υπηρεσίας Αμέσου Δρά- 
σεως από τής ίδρύσεώς της μέχρι σή
μερα καί στά σύγχρονα τηλεπικοινω
νιακά, γενικά μέσα τα όποια διαθέτει 
ή Αστυνομία. Διεξοδικώτερα άνά- 
πτυξε τή σημασία τού έγκαινιασθέν- 
τος δικτύου κλειστού κυκλώματος τη- 
λεοράσεως καί είπε ότι τό άπόκτημα 
αυτό είναι τό μάτι τής Αστυνομίας 
στήν Πρωτεύουσα, γιατί μέ αύτά θά 
έπιτυγχάνεται ή τέλεια παρακολού
θηση τής κυκλοφορίας πεζών καί 
οχημάτων, ώς καί οποιοσδήποτε άλ
λης έκδηλώσεως σέ ανοιχτό χώρο καί 
ή έγκαιρη λήψη τών ένδεικνυομένων 
μέτρων γιά τήν διασφάλιση τής ομα
λής κυκλοφορίας καί διατήρηση τής 
τάξεως στήν Πρωτεύουσα. Ακόμη 
έτόνισε ότι τό έγκαινιασθέν κύκλωμα 
θά έχει σάν αποτέλεσμα την οικονο
μία δυνάμεως καί μέ αύτό θά έπι- 
τυγχάνεται ό συντονισμός τών άστυ- 
νομικών ένεργειών. Τέλος, τόν λόγο 
έλαβε ό κ. Τελόγλου, Τεχνικός Δ/ντής 
τής εταιρείας ΦΙΔΙΠΣ, ή όποια έκανε 
τήν προμήθεια καί τήν έγκατάσταση 
τού κυκλώματος. Ό  κ. Τελόγλου είπε 
ότι γιά τήν κατασκευή τού όλου έρ
γου χρησιμοποιήθηκαν υλικά υψηλής 
τεχνολογίας καί απασχολήθηκαν 
άποκλειστικά Έλληνες τεχνικοί, αυ
τή δέ τή στιγμή θεωρείται τό μεγαλύ
τερο σύστημα κλειστού κυκλώματος 
τηλεοράσεως, στήν Ευρώπη, σέ αρι
θμό τηλεοπτικών κάμερας καί τό πιό 
έκτεταμένο άπό τήν άποψη τού χώ
ρου πού καλύπτει.

Άποτελεϊται άπό 44 τηλεχειριζό
μενες κάμερες τοποθετημένες σέ με
ταλλικούς ιστούς ύψους 14 περίπου 
μέτρων, πού έχουν έγκατασταθεϊ σέ 
νευραλγικά γιά τήν κυκλοφορία ση
μεία τών ’Αθηνών, όπως στό Φαλη- 
ρικόν Δέλτα, Τζιτζιφιές, Αμπελόκη
πους, στις λεωφόρους Πατησίων, 
Πειραιώς, Συγγροϋ, στήν πλατεία Ό - 
μονοίας καί Συντάγματος, στά γήπεδ- 
δα Παναθηκαϊκού, Πανιωνίου κλπ. 
Οί εικόνες τών περιοχών αυτών μετα- 
φέρονται ένσυρμάτως στό Κέντρο Ε 
λέγχου τού συστήματος. Χρησιμοποι- 
ήθησαν δέ γι’ αύτό 100.000 μ. υπο
γείου όμοαξωνικού καλωδίου ειδικής 
κατασκευής.

Τό Κέντρο ’Ελέγχου τού συστήμα
τος βρίσκεται στό κτίριο τής Διευθύν- 
σεως Αστυνομίας ’Αθηνών. Πάνω σ’ 
ένα μεγάλο μεταλλικό ικρίωμα. 44 ό- 
Οόνες τηλεοράσεων 12 ΐντσών παρου
σιάζουν τίς ισάριθμες εικόνες. ’Απέ
ναντι του βρίσκεται τό χειριστήριο 
τού συστήματος, όπου ειδικευμένοι 
άστυνομικοί, ένας έως τρεις ταυτό
χρονα, μπορούν νά τηλεχειρισθούν 
τίς κάμερες, νά σκοπεύσουν τό άντι- 
κείμενο πού ενδιαφέρει μετακινόντας 
τις σέ κάθε κατεύθυνση, νά κάνουν 
ZOOM κλπ.

'Η ΦΙΑΙΠΣ έχει κατασκευάσει τίς 
κάμερες μέ βάση τίς τελευταίες σχε- 
διαστικές προδιαγραφές καί τήν 
υψηλή τεχνολογία της, έτσι ώστε νά 
έχουν έξαιρετικά σταθερή απόδοση 
γιά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Είναι έφοαδιασμένες μέ Silicon Tran

sistors καί όλοκληρωμένα κυκλώματα 
καί λειτουργοί^ άκόμα καί μέ τίς πιό 
άσχημες συνθήκες (π.χ. σέ θερμοκρα
σίες άπό -40°C μέχρι + 55°C).

Έχουν αυτόματο διάφραγμα (αύ- 
ξομειώνεται άνάλογα μέ τήν ένταση 
τού φωτός) μέ ευελιξία σέ στάθμη 
ανακλώμενου φωτισμού άπό 0,2 μέ
χρι 100.000 LUX.

Επιπλέον ή ΦΙΑΙΠΣ έχει εφοδιά
σει τό σύστημα μέ τή δυνατότητα έγ
γραφης σέ μαγνητοσκόπιο οποιοσδή
ποτε εικόνας. Ή εικόνα αύτή μπορεί 
νά άναπαραχθή άργότερα γιά περισ
σότερη άνάλυση καί μελέτη.

Αστυνομικός αθλητισμός

Α Μ Π Ρ Α Ν  ε π ι τ υ χ ί α ν  έ -  

ω μ ι ε ί ω σ ε  κ ι ’ ε φ έ τ ο ς  ή  

ό μ ά ς  Κ α λ α θ ο σ φ α ι ρ ί σ ε ω ς  

τ ο ν  Α . Α . Π .  κ α τ α κ τ ή σ α ο α  δ ι ά  τ ρ ί -  

τ η ν  σ υ ν ε χ ή  φ ο ρ ά ν  τ ό  Π ρ ω τ ά θ λ η 

μ α  Ε Δ Σ Α .

Ο ί  ά γ ώ ν ε ς  δ ι ε ξ ή χ θ η σ α ν  ε ι ς  Ρ ό 

δ ο ν  ά π ό  6 - 1 0 / 7 / 1 9 7 7 ,  μ έ  τ ή ν  ο ΐ ' μ -  

μ ε τ ο χ ή ν  τ ώ ν  ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ώ ν  

ο μ ά δ ω ν  τ ώ ν  Α ρ χ η γ ε ί ω ν  Σ τ ρ α τ ο ύ ,  

Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς ,  Χ ω ρ / κ ή ς ,  Λ ι μ ε ν ι 

κ ο ύ  κ α ί  τ ή ς  Ά σ τ υ ν .  Π ό λ ε ω ν .  Ή  

ό ρ γ ά ν ω σ ι ς  ά ν ε τ έ θ η  ε ι ς  τ ό  ’Α ρ χ η 

γ ε ί ο υ  Χ ω ρ / κ ή ς .
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Α ρ ισ τερό : Τήν 12ην ώραν τής 16.9.77 
τόν Δ ιευ θυ ντήν  Αθηνών, Γενικόν Αστυ
νομ ικό ν  Δ /ντήν  κύρ ιον Αγγελόπουλον, 
έπ εο κέφ θη  έθιμοτυπ ικώς ε ις  τό γραφείου  
του  ύ άνεπισήμως ευρ ισκόμενος έν  Έλ- 
λάδι, μ ε τά  τής ο ίκογενείας  του, Πρόεδρος 
τής Α στυνομίας τής Β ιέννης  Doctor Reidier 
Kare, αυνοδευόμενος υπό του ύπασπιστοϋ 
του. Κ α τ' αυτήν συνεζητήθησαν θέματα οο- 
βαρώς ένδ ιαφέροντα άμφοτέρας τάς Αστυ
νομ ίας Αθηνών - Β ιέννης.

Δ εξ ιά : Ή  όμάς τής Αστυνομίας μ ετά  τών κ.κ. 
Λ εμονή  Γεν Αστυν. Δ /ν τοϋ  κα ί Σταθαρά 
Δ /ν το ϋ  ΥΣΠΑ κατά τήν δ ιεξαγω γήν τών άγώ- 
νων Στίβου Έν. Δυνάμ. κα ί Σ. Ασφαλείας ε ίς  
Καβάλαν.

Τ ό  φ ί λ α θ λ ο ν  κ ο ι ν ό ν  τ ή ς  Ρ ό δ ο ν  

ά π ε θ έ ω σ ε  κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά  τ ή ν  Α 

σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  ο μ ά δ α ,  ή  ό π ο ι α  ά π ό  

τ ό ν  π ρ ώ τ ο ν  τ η ς  ά κ ό μ η  ά γ ώ ν α ,  ε -  

δ ε ι ξ ε  σ η μ ε ί α  ά ν ω τ ε ρ ό τ η τ ο ς ,  έ ν α ν 

τ ι  τ ώ ν  ά ν τ ι π ά λ ω ν  τ η ς .

Α λ λ ά  ό έ ν  ή τ ο  ή  ά ν ω τ ε ρ ό τ η ς  

μ ό ν ο ν  ε κ ε ί ν η  π ο ύ  σ ν ν ή ρ π α σ ε  τ ο ύ ς  

θ ε α τ ά ς .  Ή  φ α ν τ α σ ί α  τ ώ ν  π α ι κ τ ώ ν  

μ α ς ,  ή  δ ε ξ ι ο τ ε χ ν ί α ,  ο ί  ε π ι ν ο ή σ ε ι ς ,  

ή  ό μ α ό ι κ ό τ η ς  κ α ί  ή  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  

σ υ ν ο χ ή  κ α ί  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ,  σ υ ν ε τ έ λ ε -  

σ α ν  ε ι ς  τ ή ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  ε ξ α ι ρ ε 

τ ι κ ώ ν  ε μ φ α ν ί σ ε ω ν  κ α ί  σ π α ν ίο υ  

Θ ε ά μ α τ ο ς ,  π ό ν  έ ν ε θ ο ν σ ί α ξ ε  τ ο ύ ς  

θ ε α τ ά ς ,  ο ί  ό π ο ι ο ι  κ α τ έ κ λ ν ζ ο ν  κ α 

θ η μ ε ρ ι ν ώ ς  τ ό  γ ή π ε ό ο ν ,  γ ι ά  ν ά  π α 

ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν  τ ά  π α ι γ ν ί δ ι α  τ ή ς  

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  ό μ ά δ ο ς .

Τ ά  δ ι ε θ ν ώ ς  γ ν ω σ τ ά  μ ε γ ά λ α  ο 

ν ό μ α τ α  τ ο ύ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  μ π ά σ κ ε τ  

π ο ύ  σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν  τ ή ν  Α σ τ υ ν .  ο μ ά 

δ α  ( Γ κ ο ύ μ α ς  -  Κ ό ν τ ο ς  -  Σ ι σ μ α -  

ν ί δ η ς  -  Κ ο κ κ ο λ ά κ η ς  -  Σ τ α μ έ λ ο ς  - 

Π α ν τ α ζ ή ς  -  Φ ο σ σ έ ς  -  Ν υ δ ρ ι ώ τ η ς  - 

Χ α ϊ κ ά λ η ς  -  Δ α ρ ί δ α ς  -  Π ά ν τ α ς  -  

Χ ρ ι σ τ ό π ο υ λ ο ς ,  Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς  

κ . λ . π . )  κ α τ ε γ ο ή τ ε υ σ α ν  δ ι ά  μ ί α ν  

ά κ ό μ η  φ ο ρ ά ν  τ ή ν  Ρ ό δ ο ν  κ α ί  ά π έ -  

σ π α σ α ν  τ ά  θ ε ρ μ ά  κ α ί  ε ι λ ι κ ρ ι ν ή  

σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α  τ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  

κ α ί  φ ι λ ά θ λ ω ν  τ ή ς  ν ή σ ο υ ,  τ ό σ ο ν  

δ ι ά  τ ή ν  ά γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά  τ ω ν ,  ό σ ο ν  

κ α ί  δ ι ά  τ ό  ε π ι δ ε ι χ θ έ ν ,  κ α θ ’ ό λ η ν  

τ ή ν  δ ι ά ρ κ ε ι α ν  τ ώ ν  ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν  ά -  

θ λ η τ ι κ ό ν  κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  ή θ ο ς .

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς  ή  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή  

ό μ ά ς  έ σ η μ ε ίω σ ε  τ ά ς  κ ά τ ω θ ι  έ π ι τ υ -  

χ ί α ς  κ α ί  έ π ε ρ ά τ ω α ε  τ ο ύ ς  ά γ ώ ν α ς  

τ η ς  ά ή τ τ η τ ο ς .

1. Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  -  Α Ε Ρ Ο Π Ο 

Ρ Ι Α  9 9  -  6 6

2 .  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  -  Σ Τ Ρ Α  Τ Ο Σ  8 0

-6 8

3. Α Σ Τ ΥΝ Ο Μ ΙΑ  -  Λ ΙΜ Ε Ν Ι
Κ Ο Ν  89 -  73
4. Α Σ Τ ΥΝ Ο Μ ΙΑ  -  Χ Ω Ρ ΙΚ Η  I I I  
- 7 9

Δ. Ξ Ε Ν Α Κ Η Σ  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ  A

Ή δραστηριότης τής Αμέ
σου Δράσεως.
Κυριώτερα συμβάντα 
Ίουνίου-Ίουλίου 1977.
Συνελήφθησαν τήν 7.6.77 καί ώραν 23.58 
κατόπιν καταδιώξεως οι 1) ΓΡΑΝΙΔΙΩ- 
ΤΗΣ Κων/νος τού Πυθαγόρα έτών 21 2) 
ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ Σαμεηλίου τοΰ Σταματίου, 
έτών 23, οϊτινες ώόήγουν τό κλαπέν ύπ’ 
άριθ. ΒΗ 5399 ΕΧΕ αύτ/τον.
Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρψ τήν 15.6.77 καί 
ώραν 01.23 ό ΚΟΝΔΥΛ1ΔΗΣ Θεοφάνης 
τοΰ Γεωργίου, έτών 27, όστις άφήρει άπό 
άποθήκην Ο.Τ.Ε. διάφορα υλικά.
Τήν 18.6.77 καί ώρα 04.20. συνελήφθη- 
σαν έπ’ αύτοφώρψοί 1) Μ.Π., έτών 17 καί2) 
Δ.Χ., έτών 16, διότι έπέβαινον δικΰκλου 
μοτ/του, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, τό 
όποιον προηγουμένως είχον κλέψει άπό 
άγνωστον διεΰθυνσιν.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως τήν 
21.6.77 καί ώραν 12.00 ό καταζητούμενος 
δΓ άξιοποίνους πράξεις έκ τού Ε ' Παρ/- 
τος Αθηνών ΜΕΡΙΑΝΟΣ Γεώργιος τού 
Κων/νου έτών 28 έκ Κέρκυρας. 
Συνελήφθη τήν 21.6.77 καί ώραν 01.50 ώς

ύποπτος καί προσήχθη είς Ε Παρ/μα ό 
Φ.Σ., έτών 18, όστις έφερε μεθ' έαυτού 
διαρρηκτικά έργαλεϊα.
Συνελήφθη έντός τού Ξενοδοχείου ΚΑ- 
ΡΟΛ-ΣΙΤΥ Μάρνη 42 τήν 26.6.77 καί 
ώραν 23.45 ό ΜΑΡΚΙΝΣΥΩΦ Φαίδων 
τού Γεωργ’ίου έτών 28 όστις όλίγου πρό 
τής συλλήψεώς του είχεν θραύσει, τόν άνε
μοθώρακα τού ύπ’ άριθ. ΒΚ 5749 ΙΧΕ 
αύτ/του καί τήν ύαλίνην προθήκην τού 
Καφενείου, Σατωβριάνδου 34.
Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρψ τήν 1.7.77 καί 
ώραν 11.20 καί προσήχθη εις Η' Παρ/μα ό 
ΣΤΡΑΤΉΣ Σπυρίδων έτών 60, διότι άφή- 
ρεσεν έκ τών θυλακίων τής ΠΟΥΛΗ ’Αγ
γελικής διατηρούσης Κρεοπωλεϊον τό πο- 
σόν τών 3.500.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως τήν 
7.7.77 καί ώραν 03.15 καί προσήχθη είς 
ΥΓΑ ό ΜΠΛ1ΘΙΡΙΩΤΗΣ Θωμάς τού 
Κων/νου, διότι ώδήγει τό κλαπέν ύπ’ 
άριθ. 55583 μοτ/τον.
Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρψ τήν 7.7.77 
καί ώραν 03.55 καί προσήχθησαν είς ΥΓΑ 
οί 1) ΝΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ Γεώργιος έτών 22 
καί 2) Λ.Δ., έτών 19, διότι άφήρουν έξαρ- 
τήματα άπότόύπ’άριθ. ΕΤ2752 ΙΧΕ,αύτο- 
κίνητον.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΝ -  ΙΟΥΑΙΟΝ 1977

α) Έκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας είς 
τό τηλέφωνσν «100» είς 41.230 περι
πτώσεις.

β) Μετέφερε είς Νοσοκομεία καί Σταθ
μούς Πρώτων Βοηθειών 298 αίφνιδίως 
άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοή
θειαν είς 691 παθόντας είς Τροχαία 
άτυχήματα.

Υ) Παρέσχε βοήθειαν είς 155 άτομα διατε-
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λοϋντα έν μέθη.
ό) Ένήργησε έλεγχον εις 60 Κέντρα τε

χνικών παιγνίων όιά την προστασίαν 
τών άνηλίκων.

ε) Έδωσε λύσιν εις 3.156 επεισόδια.με
ταξύ ιδιωτών.

στ) 'Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών, 
είς 7.198 περιπτώσεις, 

ζ) Έπελήφθη είς 2.211 συγκρούσεις μέ 
ύλικάς ζημίας.

η) Άνευρε καί παρέδωσε είς τούς κατό
χους των 146 κλαπέντα όχήματα. 

θ) Διά τήν έξααφάλισιν τής καθαριότητος 
καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών 
έκ θορύβων, άπήυθυνε 1.940 συστάσεις 
καί εύρέθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν 
νά έπιδώση κλήσεις είς 1.240 παραβά- 
τα:

Έπιστολαί -  Τηλεγραφήματα
Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων. Μόλις 

άκονσα τήν ραδιοφωνικήν εκπομπήν τής
6.9.77 περί κλοπών μου έκανε ίντύπωση 
ότι παραλείπεται πάντα σέ παρόμοιες πε
ριπτώσεις μιά βασική σύστασις ατό κοινόν 
από τήν 'Αστυνομία πάνω σέ δύο βασικά 
έρωτηματικά. 1) Γιατί φυλάσσονται ατά 
σπίτια πολλές φορές τόσο άρκετά σέ πο
οόν χρήματα σέ χαρτονομίσματα διάφορα·,
2) Γιατί φυλάσσονται ατά σπίτια κοσμή
ματα Μεγάλης άξίας; Νομίζω ότι θά πρέ
πει νά γίνη σύστασις νά κατατίθενται τά 
χρήματα στις Τράπεζες γιατί αν κάνουμε 
όλοι τήν ίδια δουλειά όχι μόνον τροφο- 
δοτοϋμεν τήν όρεξη καί τόν κίνδυνον άλλά 
καί δημιουργοϋμεν καί γενικώτερο οικο
νομικό ζήτημα. ’Επίσης τά άξίας κοσμή
ματα μπορούν μέ μία έτησία δαπάνη μό
νον 600 δρχ. νά φυλάσσονται ασφαλή σέ 
μία θυρίδα οίααδήποτε Τραπέζης. Καί 
στις δύο περιπτώσεις ή άνάλυψη είναι 
εύκολωτάτη καί ή ησυχία μας εξασφαλι
σμένη.

Ά ν  προϋποθέσουμε στά πιό πάνω καί 
τις συστάσεις πού έκαναν τά αρμόδια 
άστυνομικά όργανα στήν εκπομπή, νομίζω 
πώς μειώνουμε αισθητά τόν κίνδυνον. Ά 
σχετα θεωρώ ότι σάς άνήκουν ευχαριστίες 
καί συγχαρητήρια τόσον σέ Σάς, όσον καί 
στά νφ ’ υμάς αρμόδια όργανα γιά τήν 
άποτελεσματική προστασία καί τήν άνα- 
κάλυψη τών κλεπτών, ιδίως άν σκεφθή 
κανείς τί γίνεται στά άλλα κράτη, άκόμη 
καί σ' αυτά πού ή Αστυνομία 'Οργανω
τικά υπερέχει.

Μέ έκτίμηση γιά τό έργο Σας 
Ν. ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗΣ 

Δ/ντής Ένώσεως Ξυλ. Έργίσιων Αθηνών 
καί Περιχώρων

Επ' ευκαιρία τής λήξεως τής Ναυτικής 
'Εβδομάδας 1977, τό Πολεμικόν Ναυτικόν 
επιθυμεί νά σάς έκφράαη τάς αχαριστίας 
του διά τήν συμβολήν σας καί τό ένδια- 
φέρον τό όποιον έπεόείξατε, ώς καί τήν 
άγάπην μέ τήν οποίαν περιβάλατε τάς 
έορταστικάς εκδηλώσεις αυτής.
2. ’Ιδιαιτέρως υπογραμμίζονται αί φιλό
τιμοι προσπάθειαι τού ’Αρχιμουσικού τής 
Φιλαρμονικής σας, τής οποίας α ί επιτυχείς 
έμφανίσεις άπέαπαααν τά ευμενή σχόλια

Επάνω. Ό Αστυν. Δ/ντής κ. Σπ. Βαοι- 
λάκης, όστις έξεφώνηοεν τόν πανηγυρι
κόν τής ήμέρας είς Α.Α.Π. διά τήν έορτήν τών 
Εν Δυνάμεων. Απέναντι, Στιγμιότυπον άπό 
τήν έπίσκεψιν τών Δοκίμων Ύπαστυνόμων 
είς Πολεμικόν Μουσείον.

τού κοινού καί συνέβαλον θετικά είς τήν 
επιτυχίαν τών εκδηλώσεων τής Ναυτικής 
'Εβδομάδας.

Αντιναύαρχος Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ 
Αρχηγός Ναυτικού

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Πρός τήν Αστυνομίαν Πόλεων.

Παρακαλοΰμεν υμάς όπως δεχθήτε τάς 
ευχαριστίας καί τήν ίκανοποίηαιν τού 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος κ.κ. Σεραφείμ, διά 
τήν πρόθυμον συμμετοχήν τμήματος τής 
νφ’ υμάς Φιλαρμονικής Μουσικής, είς τήν 
υπέρ τών υπερηλίκων τής Χριστιανικής 
’Αλληλεγγύης τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής 
’Αθηνών γενομένην έκδήλωσιν, έν τή Ιερή. 
Μονή Πεντέλης, κατά τήν 2.6.1977.

Εντολή τού Μακ. ’Αρχιεπισκόπου 
Ό  Γενικός Διευθυντής 

Εμμανούηλ Σχοινιωτάκης

AMBASSADE ROY ALE DE NQRVEGE 
Έν Αθήναις τή 26η Ιουλίου 1977 
Κύριον Θεόδωρον Τζίμαν, Αρχηγόν Α 
στυνομίας Πόλεων.

Κύριε Αρχηγέ, Σάς υποβάλλω θερμάς 
ευχαριστίας διά τό άνευρεθέν πορτοφολιού 
παρά τής Ύποόιευθύνσεως Τροχαίας Πει
ραιώς άνήκον είς Κύριον A. Hoel, Νορ
βηγόν υπήκοον, καί παρακαλώ όπως δια
βιβάσετε είς τόν άνευρόντα τό άντικείμε- 
νον τάς ευχαριστίας μου. Καί πάλ ι δεχθή
τε τάς θερμάς μου ευχαριστίας. Μετά τι
μής, INGE RINDAL, Πρέσβυς

Γυμναστική Εταιρεία Αγρίνιου 
Πρός τό Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Γυμναστι
κής 'Εταιρείας ’Αγρίνιου αισθάνεται επι

τακτική τήν άνάγκη νά Σάς έκφράσει τις 
θερμές του εύαριστίες γιά τή συμμετοχή 
τής Φιλαρμονικής τού Σώματός Σας στις 
πολιτιστικές καί καλλιτεχνικές έκδηλώσεις 
τής πόλεώς μας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕ1Α 77». 
Δέν παραλείπουμε νά Σάς γνωστοποιή
σουμε ότι ή εντυπωσιακή εμφάνισή της 
καταγοήτεφε τούς πολυπληθείς άκροατές 
καί θεατές καί ικανοποίησε άπόλυτα τό 
φιλόμουσο κοινό τής πόλεώς μας και τής 
γύρω Περιοχής. Επίσης παρακαλούμε νά 
δεχτείτε τά θερμά μας συγχαρητήρια γιά 
τόν αρχιμουσικό Σας καί τά λοιπά μέλη 
τής Φιλαρμονικής Σας. Ελπίζοντας καί σέ 
μιά μελλοντική συνεργασία, διατελούμε 

Μέ εξαιρετική τιμή 
Ό  Πρόεδρος 
ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑΣ

Ο Γεν. Γυαμματέας 
ΒΑΣ. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
'Ενταύθα.

Γιά άνδροπρεπή ηρωισμόν νεαρού 
άστ υφύλακος Νικολάου Μπαλκάμου 
δεχθήτε παρακαλώ τά θερμά μου συγχα
ρητήρια.

Τριανταφυλλόπουλος Ανόρέας 
Φωκίωνος Νέγρη 16

1) Αξιότιμου Κύριον Υπουργόν Δημο
σίας Τάξεως. 2) Αρχηγόν Αστυνομίας 
Πόλεων. 3) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α 
θηνών.

Διά άνδροπρεπή ηρωισμό Νεαρού άστυ- 
φύλακος Νικολάου Μπαλκάμου δεχθήτε 
παρακαλώ τά θερμά σιγχαρητήριά μου. 
Δ. Σπανός, Βιοτέχνης, Κολοκοτρώνη 60

Αξ. Κύριον Λ/ντήν Αστυνομίας Αθηνών
Αξιότιμε κ. Γενικέ Διενθυντά. Αισθά

νομαι συγκινημένη διά τό ένδιαφέρον τό 
όποιον δείξατε σείς προσωπικά καί τό 8ον 
’Αστυνομικόν Τμήμα Αθηνών νά βοηθή
σετε τήν οίκογένειά μου ή οποία περνά 
δύσκολες ημέρες έξ αιτίας τής βαρείας 
άσθενείας τού συζύγου μου. ’Εγώ ό άν
τρας μου καί τά τρία άνήλικα παιδιά μου 
έκφράζουμε τήν βαθειά ευγνωμοσύνη μας 
γιά τις προσφορές τών ύττηρεσιών σας σέ 
μάς καί σάς εύχόμεθα υγεία καί χαράν 
προσωπικώς πρός υμάς καί πρός τά μέλη 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ευχαριστώ 
Λσυΐζα Κλεισιάρη 

’Ολυμπίας 18, Αθήναι

1) Αστυφύλακα κύριον Νικόλαον Μπαλ- 
κάνον, Γενική κλινική Π. Φαλήρου 2) 'Υ
πουργόν Δ ικαιοσύ’νης, 3) Υπουργόν Δη
μοσίας τάξεως, 4) Αρχηγόν Αστυνομίας 
Πόλεων Αθήνα, 5) Διοικητήν Λ Ε Αστυ
νομικού τμήματος.

Π λ ηροφορ ηθέντες βαρύτατου τραυματι
σμόν σας υπό λίαν έπικινδύνου καί κα
κοποιού κρατουμένου δραπέτη τών φυλα
κών, εύχόμεθα ολόψυχα ταχείαν άνάρ-
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ρωσιν. Stop. Εκφράζουμε συγχαρητήρια 
διά θαρραλέαν καί ψύχραιμου άντιμετώ
πια ιν τον συμβάντος, γεγονός που σάς 
τιμά ιδιαιτέρως ώς καί ολόκληρον τό σώ
μα τής ’Αστυνομίας πόλεων έκ τής παν
ελληνίου ένώσεως υπαλλήλων φυλακών 
σωφρονιστικών καταστημάτων καί άνα- 
μορφωτικών.

Ό  Πρόεδρος Ιωάννης Παπαγιαννίτσης 
Ό  Γενικός Γραμματεύς Κων/νος Κατσι-

καβάκος

Αξιότιμου Κύριον Γεώργιον Αγγελόπου- 
λον, Γενικόν Αστνν. Διευθυντήν, ενταύθα

Αξιότιμε Κύριε Διενθυντά,
Μέ μεγάλην σιγκίνησιν έλαβα τήν άπό 

3. 7.1977 επιστολήν Σας εις άπάντησιν όη- 
μοσιευθέντος σχολίου μου εις τήν έφημερί- 
δα: «Η ΒΡΑΔΥΝΗ» τής 2.6.77 καί τών 
πρός τόν Σεβαστόν μου κ. Δη μ. Βρανό- 
πουλον έπιστολών μου ύπό ημερομηνίας
4.5.77 καί 2.6.77, άς είχε τήν καλωσύνην 
νά μου κάνη τήν μεγάλην τιμήν νά μου 
γνωρίαη, ότι θά διεβίβαζε πρός Υμάς, καί 
αισθάνομαι βαθυτάτην τήν ύποχρέωσίν 
μου νά Σάς ευχαριστήσω, αλλά καί νά Σάς 
ζητήσω είλικρινώς συγγνώμην διά τόν κό
πον, εις δν Σάς υπέβαλα νά άσχοληθήτε μέ 
έμέ έν ήμέραις άναλήψεως, ύφ' Υμών 
σταυροφορίας «διά τήν περιφρούρησιν 
τής ψυχικής υγείας τών πολιτών έκ τών 
πάσης φνσεως επιβλαβών έπιδράσεων», 
όπως έπtγραμματικώς γράφετε.

Βεβαιωθήτε ύπενθύνως άπό έμέ, τουλά
χιστον, Αξιότιμε Κύριε Διενθυντά, ότι 
γενική είναι ή έντύπωσις τής Κοινωνίας 
τών Αθηνών, ότι «έσωθήκαμεν» έπί τέ
λους έπειτα άπό τά αυστηρά μέτρα, που 
έθέσπισεν ή Πολιτεία διά τήν ψυχικήν μας 
υγείαν, καί τόν φιλάνθρωπον ζήλον πού 
έπιδεικνύει ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων Αθηνών διά τήν έφαρμογήν των.

Μετά πάσης τιμής 
Θάνος Ζακόπουλος 

Επίτιμος Γυμνασιάρχης 
Γκανογιάννη 17-19 

'Ενταύθα (622)

Εις τήν ώς άνω έπιστολήν τού κ. Ζα- 
κοπούλου ό κ. Αγγελόπουλος άπήντηαε 
διά τών εξής:

Κύριε Ζακόπουλε,
”Ελαβον γνώσιν τού δημοσιευθέντος 

σχολίου σας, εις τήν εφημερίδα «Η ΒΡΑ
ΔΥΝΗ» τήν 2.6.77, ώς επίσης καί τών, 
ύπό ήμερομηνίας 4.5.77 καί 2.6.77, έπι
στολών σας, άπενθυνομένων πρός τόν κ. 
Δημ. Βρανόπουλον, τό περιεχόμενον καί 
τάς υποδείξεις τών οποίων λαμβάνω οο- 
βαρώς ύπ’ όψιν καί σάς ευχαριστώ θερμό
τατα, διότι είναι έκτος πάσης αμφιβολίας 
ότι διακαής σας έπιθυμία είναι ή ύποβο- 
ήθηαις τού έργου μας.

’Επιθυμώ, όμως, νά σάς γνωρίσω, ότι 
αί, κατά τετράγωνον, περιπολίαι τών 
άστυνομικών, θά άπήτουν μεγάλην αϋξη- 
σιν δυνάμεως, ιδία εις κατωτέρους άστε 
νομικούς ύπαλλήλους, πράγμα τό όποιοι 
άφ ’ ενός μέν εύρίοκεται παντελώς έκτο.

τών αρμοδιοτήτων μας, άφ' έτέρου δέ, ύπό 
τάς παρούσας συνθήκας λιτότητος καί τής 
έν γένει άναστολής τών διορισμών εις δη
μοσίας θέσεις, όέν καθίσταται έφικτόν. 
"Ομως, όσον έξαρτάται άπό έμάς, γίνονται 
έντατικαί, συνεχείς καί έπίμονοι προσπά
θειας πρός πάσαν κατεύθυναιν, διά τήν 
περιφρούρησιν τής ψυχικής ύγείας τών 
πολιτών, έκ τών πάσης φύσεως έπιβλαβών 
έπιδράσεων. Ένεργοϋμεν τακτικούς καί 
έκτάκτους ελέγχους εις ολόκληρον τήν πε
ριοχήν ευθύνης τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως 
Αθηνών, μέ σκοπόν τήν προστασίαν του 

περιβάλλοντος γενικώς (θόρυβοι έξ οχη
μάτων, κέντρων διασκεδάσεως, οικοδο
μών, μηχανημάτων κ.λ.π., έκπομπή καυσα
ερίων, άπορρίμματα κ.ά.), άποτέλεσμα 
τών οποίων είναι ή αυστηρά τιμωρία τών 
παραβατών, διά τής παραπομπής των εις 
τά Δικαστήρια. Ένόεικτικώς σάς γνωρί- 
ζομεν ότι κατά τόν παρελθόντα μήνα ’Ιού
νιον, έβεβαιώθησαν περίπου τρεις χιλιά
δες πεντακόσιοι (3.500) παραβάσεις, διά 
διατάραξιν κοινής ησυχίας τών πολιτών.

Βεβαιωθήτε κ. Ζακόπουλε, ότι κατα
βάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια διά τήν 
καλυτέραν άστυνόμευσιν εις τήν Πρωτεύ
ουσαν καί τήν όιασφάλισιν τής ησυχίας, 
ψυχικής ηρεμίας καί ύγείας τών πολιτών.

Αξ. κύριον Διοικητήν Σχολής Αστυφυ- 
λάκων.

Αξιότιμε κ. Διοικητά, κατόπιν τής προ
σωπικής ημών έπικοινωνίας, ήν εϊχομεν 
τήν περασμένην εβδομάδα, ήσθάνθην τήν 
άνάγκην καί τήν βαθείαν ύποχρέωσιν 
όπως άποστείλω πρός Υμάς τήν παρού
σαν έπιστολήν, τό περιεχόμενον τής 
όποιας πηγάζει μέσα άπό τά βάθη τής 
ψυχής μου. Ίσως άπορήσετε δΓ αυτό άλλά 
έγώ πιστός στήν αρχήν μου, νά φέρωμαι 
εύπρεπώς πρός τούς άνθρώπους, οί όποιοι 
μέ βοηθούν, εκφράζω πρός Υμάς τάς 
άπειρους καί θερμάς ευχαριστίας μου διά 
τάς ύμετέρας ένεργοποιηθείσας δυνάμεις, 
αί όποίαι απορρέουν τόσον έκ του ύψηλού

καθήκοντος Σας όσον καί έκ τού αγαθού 
ψυχικού Σας κόσμου.

Ή  βοήθεια τήν όποιαν μού προσφέρατε 
κ. Διοικητά είναι άνυπολογίστου άξίας 
καθ’ ότι μέσω Υμών καί τών προσφε- 
ρόντων έκ τού οργανισμού των τό πολύ
τιμον αυτό ύγρόν, τό όποιον καλείται «αί
μα», (φέρατε τήν άγαπημένην μου Μητέ
ραν, τόν μοναδικόν άνθρωπον πού έχω 
στόν κόσμον τούτον, εις θέσιν σωματικής 
βελτιώσεως, καθ’ όσον ύποστάσα τήν 
άπαιτουμένην έγχείρησιν, εύρίσκεται εις 
βελτιωμένην κατάατασιν. θά  ή το αισχρή ή 
παράλειψίς μου νά μήν ευχαριστήσω τό 
άξιον πρόσωπάν Σας διά τήν πρωτοβου
λίαν, τήν όποιαν έλαβε καί διά τής όποιας 
έπετεύχθη τό ποθητόν άποτέλεσμα. “Ανευ 
τής ίδικής Σας συμπαραστάσεως στις πο- 
νεμένες αύτές στιγμές τού πολυταράχου 
τούτου βίου, όέν θά ή το δυνατόν νά έπι- 
τευχθή τίποτε. Ή  πρωτοβουλία Σας αυτή 
είναι θεάρεστος καί θεοφίληκτος διότι 
στηρίζεται σ' αύτήν τήν χριστιανικήν έν- 
τολήν, ήν έδωσε ό Κύριος Ημών ’Ιησούς 
Χριστός «άγαπάτε άλλήλσί’ς». Καί σείς κ. 
Διοικητά, τηρήσατε τήν έντολήν αύτήν. 
Κατόπιν τούτου εύχομαι πάσαν καί πλή
ρη ν εύόόωσιν τών έργων Σας καί πάσης 
ευγενικής Υμών φιλοδοξίας

Σάς υπερευχαριστώ
Μετά Προσηκονσης Τιμής 

Γεώργιος Τσεκουρας

Δωρεαί
Ύπό τής γνιυστής φίλης τής Αστυνο

μίας κ. ’Ελένης Αβαταγγέλου έόωρήθη- 
σαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα 
εις άστυνομικά τμήματα είδη έξοπλισμοϋ 
γραφείων, συνολικής άξίας 15.000 δραχ
μών.

Ευχαριστούμε τήν κ. Αβαταγγέλου διά 
τήν άνωτέρω πρόσφορά, πού λαμβάνει με- 
γαλυτέρα άξια γιατί προέρχεται άπό τήν 
πενιχρόν σύνταξιν τού φονευθέντος εις τά 
αλβανικά βουνά συζύγου της.
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ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τού συνεργάτου μας κ. Άλέκου Βασιλείου 

Θεοδώρου Χατζημιχάλη
«Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟ- 
ΝΟΧΙΤΩΝ» (Ιστορικόν αφήγημα). Εισαγωγή - 
σχόλια - επιμέλεια: Γιάννη Α. Σακελλίωνος. Αθή- 
ναι, Εκκλησιαστικοί εκδόσεις Εθνικής έκατον- 
πεντηκονταετίας, No 18, Β' έκδοσις, 1974, σελ. 
242.
«ΕΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ». 
Εισαγωγή - σχόλια - επιμέλεια: Γιάννη Α. Σα
κελλίωνος. Άθήναι, Εκκλησιαστικοί έκδόσεις Ε
θνικής έκατονπεντηκονταετίας, Νό 19, 1975, 
σελ. 149.

Ό  κ. Γιάννης Σακελλίωνας, στή 
σειρά τών εκκλησιαστικών έκδόσε- 
ιον τής εθνικής έκατονταπενταετίας 
μάς έδωσε πράγματι δυό άξιόλογα 
έργα, τά όποια άφοροϋν άφήγηση 
τού Άγιώτη λογίου Θεοδώρου Χα
τζημιχάλη. Τό ένα είναι σχετικό με 
τον "Οσιο Συμεών τόν άνυπόδητο 
καί Μονοχιτών. Έδώ θά πρέπει νά 
έπισημάνουμε κάτι πολύ σημαντι
κό. Τή βαθιά πίστη τοϋ άφηγητή 
ατά Ελληνικά καί στά χριστιανικά 
ιδεώδη, που τόσο θαυμάσια άνα- 
στήλωσε ό κ. Γιάννης Σακελλίωνας. 
Οί σελίδες καίτι γραμμένες στή 
γλώσσα τής έποχής, είναι γλαφυρές 
καί αυτή ή πορτριατογραφία τοϋ 
'Αγίου Συμεών, είναι ίσως ένα 
θαυμάσιο δείγμα τοϋ λαϊκοϋ μας 
λογίου. Τό θεολογικό ένδιαφέρσν, 
είναι πράγματι μεγάλο, άλλά καί τό 
φιλολογικό ένδιαφέρον, άκόμα πιό 
μεγάλο. Δέν έχουμε παρά νά συγ
χαρούμε τόν κ. Σακελλίωνα, γι’ αυ
τή του τήν άνασχόληση στην περί
πτωση καί δημοσίευση τών λαϊκών 
θησαυρών μας.

Τό άλλο βιβλίο, «Ένα πανηγύρι 
στά χρόνια τής Σκλαβιάς», είναι 
ένα χρονικό γεμάτο άπό τόν πλού
το χιλιάδων στοιχείων, έθνικών, 
έθημικών, λαογραφικών, ιστορικών 
καί τού τρόπου τής ζωής τών θεσ- 
σαλών στά χρόνια τής Σκλαβιάς. 
Κατά τήν συνήθεια τής έποχής, ό 
αφηγητής μή μπορώντας νά κάνει 
άλλη χρήση έπηρεασμένος, δπως 
φαίνεται, άπό τήν έκκλησιαστική 
γραφή, προσπαθεί νά τήν μιμηθεί 
καί νά άποδώσει τά άπλά καί τόσο 
γλαφυρά νοήματα καί περιστατικά. 
Άλλά παθαίνει δ,τι καί ό Παπα- 
διαμάντης, δταν χρειαστεί νά άπο- 
δοθεϊ ή ζωντάνια, ό λόγος είναι 
στρωτός, πηγαίος, μιά δημοτική 
χαρακωμένη άπ’ τή θεσσαλική ντο
πιολαλιά. Όπως όμως κι άν έχει τό 
πράγμα, τέτοιου είδους ντοκουμέν

τα, είναι μνημεία τού έθνικοϋ μας 
βίου, όχι άπλώς άξια νά περισω- 
θούν, άλλά ή δημοσίευσή τους νά 
γίνει άφετηρία μελέτης τού πολυ
κύμαντου έθνικσύ μας βίου. Ένα 
μεγάλο εύγε άνήκει στόν κ. Γ ιάννη 
Σακελλίωνα.

Σέ κομψή έκδοση, μέ έξαιρετικά 
ενημερωμένα ευρετήρια ύλης καί 
διατάξεων, κυκλοφόρησε τό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ» 
τού κ. Κώστα Μ. Σταμάτη Άξ/κού 
τού Λιμενικού Σώματος. Ό  συγ
γραφέας άκολουθεϊ μέ βάση τήν 
ϊσχύουσα νομοθεσία, μετά άπό έμ- 
περιστατωμένη.εισαγωγή καί άνά- 
λυση τών πηγών στήν έπί μέρους 
Αστυνομική άρμοδιότητα μέ διά
κριση τών υπηρεσιών τής Γενικής 
καί τής ειδικής ’Αστυνομίας άφιε- 
ρώνοντας έμπεριστατωμένα χωρι
στά κεφάλαια στήν δράση τών ’Α
στυνομικών υπηρεσιών άπό πλευ
ράς εξουσίας, δεσμεύσεως, νομιμό
τητας καί έξουσιοδοτήσεως. Γιά νά 
άσχοληθεϊ στήν Αστυνομική πρά
ξη καί τελικά στά Δικαστικά καθή
κοντα τής ’Αστυνομίας καί στά Δικ. 
Δικαστήρια. Εκτός άπό τήν μεθό- 
δευση, τό βιβλίο τό διακρίνει λι
τότητα καί έπιστημονική διάθεση, 
δείχνει δέ δτι ό συγγραφέας δέν 
κατέχει άπλώς τό θέμα του, άλλά 
δίνει τίς πρέπουσες λύσεις στά έπί 
μέρους θεωρητικά καί πρακτικά 
προβλήματα. Δέν θά είναι υπερβο
λή νά πούμε, ότι τό βιβλίο αυτό, 
είναι ένα άπαραίτητο έφόδιο γιά 
κάθε όργανο τού Λιμενικού Σώμα
τος, πού θά ήθελε, όχι μόνο νά 
εμπεδώσει τήν έκταση καί τον κα
θορισμό τών όρίων τών καθηκόν
των του, άλλά καί γιά δποισν θά 
ήθελε νά έχει ένα θεωρητικό καί 
πρακτικό βοήθημα στό έργο του.

1 2 3 4  5 6 7 8 θ ΙΟ 11

1. Ό νομα 13 παπών, έκ τών όποιων ό Α \ 
(401-407) υπήρξε συνήγορος τής άγα- 
μίας τού κλήρου.

2. Άγονται καί φέρονται κατ’ έπιθυμίαν 
άλλων (μεταφ.) - 'Η παύσις τής κυκλο
φορίας του προκαλεϊ τήν διακοπήν τής 
ζωής. (όνομ. άνστρφ.).

3. Έ χει κάί αυτό τά... κόλπα του. - ’Ι
ταλικής προελεύσεως όνομασία τού 
κλειδοκυμβάλσυ άλλά καί μουσικός ό
ρος.

4. Σημαίνει τόσον μεγάλοι ή ισχυροί 
(άρχ.) - Είδικότης του ή κατασκευή 
άνδρικών ένδυμασιών (γεν.).

5. 'Η άγια, κατά τήν ’Ορθόδοξον Εκκλη
σίαν, άποτελεί τό θεμελιώδες δόγμα τού 
Χριστιανισμού. - Υπάρχουν εις κάθε... 
αυθεντίαν.

6. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα διά τής συμ
προφοράς των - Διαφέρουν εις τάς 
διαστάσεις των - Ίόικά σου (καθ.)

7. Πρόθεσις - Ύμνωδός καί ποιητής τής 
Π. Διαθήκης, βασιλεύς τού ’Ισραήλ, 
έργον τού όποιου οί «Ψαλμοί».

8. Τμήμα τού σκελετού τού άκρου τού 
ποδός, άποτελούμενσν έξ έπτά όστών 
(αίτ). Κυρία πρόθεσις έκ τών μονοσυλ
λάβων (άνστρφ).

9. Μεταφορικώς σημαίνει προφητεία, μαν
τεία - Γνωστή μάρκα ώρολογίων (έλα- 
φρώς άνορθόγραφον).

10. Αναφορική άντωνυμία εις τήν γενικήν 
(άνστρφ). - Σημαίνει παρεσκευασμένον 
άλλά καί πρόθυμον (δημοτ.).

11. Έτέρα όνομασία τής όστρακιάς. (αίτ.)

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Ή  Σχολή του άπέρριπτε τάς θρησκευ
τικός αιτίας τών άσθενειών (γεν.).

2. Σημαίνει καί πρόσφατος ή καινούργιος 
(δημ.) - Αρχιτεκτονικός ρυθμός πού 
έπεκράτησεν εις τήν Εύρώπην μετά τήν 
Αναγέννησιν.

3. Άντιστρόφως, σημαίνει καί γόνος, τέ- 
κνον (αίτ.) - Ά γρια άρπακτικά. (δη
μοτ.)

4. Διακαείς πόθοι άλλά καί κάτι πολύ 
ώραΐο - Παλαιός έπτανησιακός τίτλος 
εύγενείας.

5. Ό  Κίρκος καί ή Κίρκη τά έχουν...
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κοινά. - Ό  μεγαλύτερος ποταμός τής 
’Ινδικής χερσονήσου.

6. Ρήμα άπό γνωστήν φράσιν τού Θεμι
στοκλέους, δηλωτικήν των φιλοδοξιών 
του.-Ρόμπερτ...παλαιά δόξα τού κινη
ματογράφου. - Τό ρήμα τού 6α κάθε
τος.

7. Γάλλος οικονομολόγος καί πολιτικός, 
μοιρασθείς τό 1901 μέ τόν Ντυνάν τό 
πρώτον βραβεΐον Νομπέλ διά τήν ειρή

νην. - Τρία όμοια ένα παλαιόν Ύπουρ-
γεϊον.

8. Πολυβόλον, χρησιμοποιηθέν κατά τόν 
Β. παγκόσμιον πόλεμον (άνστρ) - Εύ- 
τυχεϊς, έπίκαιροι.

9. Άντιστρόφως, πόλις τής ’Ιαπωνίας είς 
τήν νήσον Χονσού 60.000 κ. - Κλάσμα 
άξίας άγορασθέντος πράγματος, κατα- 
βαλλόμενον τήν τακτικήν ήμερομηνίαν 
(αίτ.).

10. Ό  σπουδαιότερος παραπόταμος τού 
Ευρώτα, ό σημερινός Κελεφίνας. - Γνω
στή ποδοσφαιρική όμάς τής ’Ιταλίας.

11. Πόλις καί σπουδαίος έπιβατηγός λι-
μήν τής Ν. ’Αγγλίας, ύποστάς μεγάλας 
καταστροφάς έκ βομβαρδισμών κατά 
τόν Β'. παγκ. πόλεμον. (I. Κο.)

ΑΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΙΟ 11
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ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Συνέχεια έκ τής σελ. 739
βραίους «ρεφούζενις» καί στήν ουσία 
ενεργούσε οάν εκπρόσωπός τους.

«Ε ίναι αύτό τό άρθρο δικό σας;» 
ρώτησε ό συνταγματάρχης Β ολόνπν 
δείχνοντας μου ένα αντίτυπο άρθρου 
μου στην «Χέραλντ Τρίμπιουν Ίντερ- 
νάσιοναλ» τού Νοεμβρίου μέ τίτλο 
« Ή  Ρωσία αποκαλύπτει έμμεσα απόρ
ρητα κέντρα εργασιών».

Σ αυτό, πού ήταν ανάτυπο άπό τούς 
Λός "Αντζελες Τάϊμς, έγραφα ότι ή 
Σοβιετική Έ νω σι άρνήθηκε άδεια με- 
ταναστεύσεως σέ πολλούς 'Εβραίους 
μέ τό έπιχείρημα ότι ξέρουν κρατικά 
μυστικά πού έμαθαν ατούς τόπους ερ 
γασίας τους. Καί έτσι ένας πίνακας 
των τοποθεσιών όπου εργάζονταν 
αποκαλύπτει πού είναι εγκατεστημέ
να τέτοια «μυστικά ινστιτούτα».

Στό άρθρο έγραψα γιά τά παράλογο 
τέτοιων απαγορεύσεων, όπως γιά ένα

γκαρσόνι ρεστωράν.
Τά στοιχεία ήσαν εύκολο νά τά 

βρής, γιατί οί διαφωνούντες είχαν 
φ τιάξει καταλόγους όσων δέν μπο
ρούσαν νά πάρουν άδεια μεταναστεύ- 
σεως, μέ τά όνόματά τους, τίς διευ
θύνσεις τους, τόν τόπο έργασίας τους, 
καί αυτοί οί κατάλογοι είχαν  δοθή 
στις πρεσβείες

Τ ήν ώρα πού διάβαζε τό άρθρο, ό 
Βολόντιν απάντησε οέ τηλεφώνημα 
«Πληροφορούμε ότι έχεις κληθή σέ 
γεύμα άπό τόν ’Αμερικανό πρέσβυ σή
μερα στήν 1 άκριβώς», είπε. «Τώρα 
είνα ι I I  καί 30'. θ ά  σάς άφήσουμε νά 
φ ύγετε  σίς 12 καί 20' καί θά ξαναγυ- 
ρίσετε στίς 3 μ  μ. θ ά  άρχίσουμε τώρα 
νά γράφουμε τό πρωτόκολλο».

"Αρχισε πάλι ό καυγάς γιά τήν υπο
γραφή, αλλά επειδή έπρεπε νά φύγω 
γιά  τό γεύμα, μού είπαν δτι θά υπέ
γραφα όταν έπέστρεφα.

Ό τ α ν  ξαναρχίσαμε, κάθε άρθρο 
πού είχα  -/ράψει τά τελευταία τρία 
χρόνια  πάνω σέ έπιστημονικά θέματα, 
τό ε ίχα ν  κουβαλήσει.

Από πού είχα πάρει μιά μυστική 
έντολή τού κομμουνιστικού κόμματος 
πού έπέπληττε τρεις άνώτερους γενε
τικούς στό Ινστιτούτο Α τομικής Ε 
νέργε ια ς Κουρσάτωφ, γιατί ένας κα
τώτερος γενετικός, ό Έ ντουαρντ Τρυ- 
φόνωφ, είχε υποβάλει αϊτησι μετανα- 
στεύσεως; (’Απάντησα ότι μού τό είπε 
ένας άλλος γενετικός, πού τώρα είχε 
μεταναστεύσει).

Ψυχίατρος γιά κοσμοναύτες
Ή  άνάκρισι συνεχίσθηκε μέ τόν 

ίδιο τρόπο. Ό  Βολόντιν διάβασε έναν 
κατάλογο 10 θεμάτων γιά τά όποια 
είχα  ρωτήσει έναν «ρεφούζενικ» ψυ
χίατρο, όνόματι Ά ζελροντ, στό δια
μέρισμα τού Ούλανόβσκι, μέ παρόντα 
τόν Σαράνσκι. Ό  "Αζελροντ ε ίχ ε  ίσχυ- 
ρισθή ότι ήταν «ψυχίατρος γιά  τούς 
κοσμοναύτες» καί σκέφθηκα πώς θά ή
ταν ένδιαφέρον νά μάθω τά ψυχολο
γικά κριτήρια πού χρισιμοποιούνται 
στην Σοβιετική "Ενωσι.

’Αλλά, αύτό πού φαίνεται πώς μέ 
ένδ ιέφ ερε, όπως μού είπαν, ήταν θαύ
μα: «Τό πώς νά δυσφημήσω τούς Σο
βιετικούς κοσμοναύτες».

Ό π ω ς  είχε άποδειχθή, ό Ά ζελροντ 
ήταν ένας φαντασιόπληκτος, πού ήθε
λε νά γίνη γνωστός στήν Δύσι σάν 
«ψυχίατρος τών κοσμοναυτών». Ό  
ίδιος ό Σαράνσκι ε ίχε  ένοχληθή πολύ 
πού μέ είχε  φέρει σέ έπαφή μέ αυτόν 
τόν Ά ζελροντ, πού αποδείχθηκε κατά 
τήν ουζήτησι ότι δέν ήταν τίποτα.

Εδώ τελείωσε ή άνάκρισί μου, καί 
άρχισε τό γράψιμο τού πρωτοκόλλου, 
μαζί μέ μετάφρασι στά άγγλικά. Ύ πέ-
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γραψα καί τά δύο έγγραφα μέ τήν 
φράσι: «Μού λέχθηκε ότι σάν μάρτυ
ρας σέ άνάκρισι, σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 160 τής σοβιετικής ποινικής δικο
νομίας, όπως μού μεταφράσθηκε, πρέ
πει νά επιβεβαιώσω τήν άκρίβεια τού 
πρωτοκόλλου, όπως μού άνεγνώσθη 
καί νά τό υπογράψω.

« θ έλ ετε  νά έπανέλθω  αύριο;», ρώ
τησα.

«θά  δούμε», ε ίπε ό Βολόντιν.
Λίγο πριν τίς 10 τήν επομένη, ό 

Τ σέρνις τηλεφώνησε: «Μπόλσκ νέ 
νάντα» — δέν χρειάζεσαι άλλο  -  άρ
χισε. ’Αλλά τού ζήτησα νά τηλεφωνή- 
ση ξανά μόλις έρθη ό διερμηνέας μου, 
πράγμα πού έγινε. Τό υπόλοιπο πού 
ήθελε νά μού πή ήταν: «Μ πορείτε νά 
κάνετε ό,τι θέλετε».

Ή πρεσβεία, πού τήν ενημέρωσα 
αμέσως, τηλεφώνησε στό υπουργείο 
Εξωτερικών, πού είπε:

«Δέν υπάρχει εμπόδιο γιά τήν άνα- 
χώρηοι τού κ. Τότ».

Έκ τής «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ»
Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΤΕΡ

Συνέχεια έκ τής σελ. 713
τομμΰρια τήν χρησιμοποιούν τακτικά.

Οί ποινές γιά την κατοχή ένός ναρκω
τικού δέν θά πρέπει νά είναι περισσότερο 
επιζήμιες σέ ένα άτομο άπό τήν ίδια τήν 
χρήσι τού ναρκωτικού. Καί όταν είναι θά 
πρέπει νά αλλάξουν. Πουθενά άλλοι' αύτό 
δέν είναι πιό φανερό άπό όσο ατούς νό
μους περί κατοχής μαριχουάνας. ’Ιδιαιτέ
ρως καί γιά προσωπική χρήσι μπορούμε 
καί πρέπει νά συνεχίσουμε νά Αποθαρρύ
νουμε τήν χρήσι τής μαριχουάνας, αύτό 
όμως μπορεί νά γίνη χωρίς τον χαρακτηρι
σμό τού χρησιμοποιούντος αύτήν ώς έγ- 
κληματία. Πολιτείες πού κατήργησαν ήδη 
τίς ποινές γιά τήν χρήσι μαριχουάνας, 
όπως τό Όρεγκον καί ή Καλιφόρνια, δέν 
διεπίστωσαν καμμιά ούσιώδη αϋξησι στό 
κάπνισμα μαριχουάνας. Ή  έθνική επιτρο
πή γιά τήν μαριχουάνα καί τήν κατάχρησι 
ναρκωτικών συμπέρανε πριν άπό πέντε 
χρόνια ότι ή χρήσι τής μαριχουάνας θά 
πρέπει νά παύση νά άποτελή Αδίκημα καί 
πιστεύω ότι καιρός νά έφαρμοσθούν οί 
βασικές αύτές εισηγήσεις.

Συνεπώς, ύποστηρίζω τήν νομοθέτησι 
τροπολογιών στούς όμοσπονδιακούς νό
μους γιά τήν κατάργησι κάθε ομοσπονδια
κής ποινής διώξεως γιά τήν κατοχή έως 
μιας ούγγίας μαριχουάνας. Ό  Αποχαρα
κτηρισμός τού Αδικήματος δέν Αποτελεί 
νομιμοποίησι. Σημαίνει Απλώς ότι ή όμο- 
σπονδιακή ποινή γιά τήν κατοχή θά μειω- 
θή καί ότι ένα άτομο θά καταδικάζεται σέ 
πρόστιμο Αντί σέ ποινική δίωξι. Οί όμο- 
σπονδιακές ποινές γιά τό λαθρεμπόριο θά 
παραμείνουν σέ ισχύ καί οί πολιτείες θά 
είναι έλεύθερες νά υιοθετήσουν όποιουσ- 
δήποτε νόμους επιθυμούν σχετικά μέ τό 
κάπνισμα τής μαριχουάνας».

Έδημοσιεύθη είς τήν «ΒΡΑΔΥΝΗΝ»
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 28.6.1977 άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένην έκηδεύθη έκ τού Ιερού Ναού 
Αγίων Θεοδώρων τού Α Νεκροταφείου 

ό έ. σ. Αστυνομικός Δ /ντής Α 'Ιωάννης 
Δασκαλόπουλος τού Δημητρίου.

Οί συγγενείς, οί φ ίλοι, οί συνάδελφοι, 
έν ένεργείρ  καί συντάξει, παρέστησαν 
διά τόν ύστατον χαιρετισμόν. Τό Αστυ
νομικόν Σώμα, τιμών τήν μνήμην τού 
εκλεκτού  συναδέλφου, άπέστειλεν άν- 
τιπροσωπείαν, μέέπ ικεφαλής, άνώτερον 
αξιωματικόν, όστις καί κατέθεσεν στέ
φανον.

Ο έκλιπών έγεννήθη εις Μέγα χωρίον 
Ευρυτανίας τό έτος 1903. Εις τό Αστυν. 
Σώμα κατετάγη τό έτος 1924 μέ τόν 
βαθμόν τού Αστυφύλακος.

Προήχθη ε ις  Ύπαστυν. Β τήν 
19.1.1933, είς Υπαστυν. Α τήν 
26.3.1937, ε ις  Αστυν. Β τήν 21.9.1943, 
ε ίς  Αστυν. Α τήν 14.8.1952 καί είς 
Αστυν. Δ /ντήν Β τήν 2.1.1959. Εξήλθεν 
τού Σώματος καταληφθείς ύπό τού 
ορίου ήλικίας τήν 29.12.1961 μέ τόν 
βαθμόν τού Αοτυν. Δ /ντού Α τάξεως. 
Τό χώμα τής άττικής γής πού τόν σκέ
πασε άς είνα ι έλαφρόν. Η μ ν ή μ η  
τ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  α ί ω ν ί α .

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Την 29.8.77 άπεβίωσεν καί τήν έπομτ 

νην έκηδεύθη έν Αθήναις ό Αστυκ| 
τρος Αστυν. Δ /ντής Α Κων/νος Λαττπος 
του Δημητρίου.

Εκτός τών συγγενών του, πολλοί φ ί
λοι καί συνάδελφοι άστυκτηνίατροι, ά- 
στυνομικοί έν ένεργείρ  καί συντάξει πα- 
ρηκολούθησαν τήν έκφοράν.

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ

ΦΕΥΓΟΥΝ
Τό Αστυνομικόν Σώμα, τιμών τήν 

μνήμην τού έκλιπόντος κατέθεσεν διό 
τού Αστυκ-τρου Αστυν. Δ /ντού  Β κ. 
Δημητριάδη Θεοδώρου στέφανον έπί 
τής σορού του. Ο κ. Δημητριάδης, προ- 
πέμπων τόν αείμνηστον συνάδελφον 
ε ίς  τήν τελευτα ίαν του κατοικίαν, είπε 
μεταξύ τών άλλων:

« Ο Κων/νος Λάππας έγεννήθη τό 
έτο ς  1927 είς Πάτρας Αχαιός. Κατετά
γη ε ίς  τό Αστυν. Σώμα, μέ τόν βαθμόν 
τού Αστυκ/τρου Αστυν. Β τό έτος 
1953. Προήχθη είς τόν βαθμόν τού 'Α
στυν. Α τήν 24.8.59 καί είς Δ /ντή ν  Β 
τήν 4.11.68. Εν συνεχείρ προήχθη είς 
Αστυκ/τρον Αστυν. Δ /ντήν Α τήν 
14.9.76.

Εσπούδασε τήν Κτηνιατρικήν Επι
στήμην ε ίς  τήν Εθνικήν Κτηνιατρικήν 
Τουλούζης Γαλλίας, περατώσας τάς 
σπουδός τό 1953. Από τής 15.11.60 μέ
χρι τής 10.7.61 μετέβη ε ίς  Παρισίους 
σπουδάσας Μεταπτυχιακως, ε ίς  τό Ιν- 
σ τιτουτον Παστέρ Μ ικροβιολογίας. "Ε- 
τυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων τ ι
μηθείς καί δια τού Σταυρού τού Β Τά
γματος του Φοίνικος.

Αξέχαστε Κώστα,
ο πρόωρός χαμός σου, μας έστερησε τής 
σωματικής σου παρουσίας καί έγέμισε 
τίς  ψυχές όλων μας μέ απέραντη θλίψι. 
Ο ύτε, όμως, ό θάνατός σου, ούτε ό παν- 
δαμάτωρ χρόνος, θό έξαφανίση τήν 
προσφιλή σου ανάμνηση ούτε τό έργο 
σου άλλ' ούτε καί τήν προσφορά σου 
στό Αστυνομικό Σώμα. Γι' αύτό, θά μεί- 
νη γιά πάντα άσβεστη, στή μνήμη μας, ή 
ανάμνησή σου καί χωρίς τέλος ή θλίψη 
μας γιά τόν πρόωρο χαμό σου. Τό Α
στυνομικόν Σώμα καί ή Αστυκτηνιατρι- 
κή Υπηρεσία, πού μέ τόση πίστη ύπη- 
ρέτησες, καταθέτει δΓ έμού τό  στεφάνι 
αύτό σάν ένδειξη εύγνωμοσύνης καί 
αναγνωρίσεως τών πολυτίμων ύπηρεσι- 
ών σου. Α ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  τ ό  
χ ώ μ α  π ο ύ  θ ό  ο έ  σ κ ε π ά σ η » .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Τήν 4.8.77 άπεβίωσεν καί τήν έπομέ- 

νην έκηδεύθη έκ τού Ιερού Ναού τού 
Ν εκροταφείου Ζωγράφου ό έ.σ. Αστυν. 
Δ /ν τή ς  Β Δημήτριος Μαρινόκης τού 
Ιωάννου.

Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν, έκ

τος τής έξ  Αστυνομικών άντιπροσω- 
πείας, πολλοί έν ένεργείρ  καί συντάξει 
συνάδελφοι, συγγενείς, φίλοι καί πλή
θος κόσμου.

Τό Αστυνομικόν Σώμα έτίμησε τόν 
έκλιπόντα διά τής καταθέσεως έπί τής 
σορού του στεφάνου, ύπό τού  έπικε- 
φαλής τής άντιπροσωπείας Αξ/κού.

Συμμεριζομένη ή στήλη μας τό πέν
θος τών οικείων του, έκφρόζει πρός 
αύτούς τά θερμά της συλλυπητήρια καί 
εύχετα ι, όπως ή μνήμη του ε ίνα ι αίωνία.

Τ ό  χ ώ μ α  τ ή ς  Α τ τ ι κ ή ς  γ ή ς  
π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ π α σ ε  ά ς  ε ί ν α ι  
έ λ α φ ρ ό .

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚί
Έ νας έξα ίρετος άστυνομικός κ ϊ 

θρωπος έφυγε άπό κοντό μας, ό 
ένεργείρ  Αστυνόμος Α' (14738) Από
στολος Μαστοράκος τού Δημητρίου.

Ο ύτος έφονεύθη ε ίς  τροχαϊον άτύ- 
χημα τήν 20 Αύγούστου έν. έτουτ 
καί τήν έπομένην 21.8.77 έκηδεύθη είς 
Α Νεκροταφεϊον Αθηνών. Τήν κηδείαν 
του παρηκολούθησαν έκτος τών συγ
γενών του, πολλοί φ ίλοι καί έν ένεργείρ  
καί συντάξει άστυνομικοί, ώς καί Δ ιο ι
κητικο ί ύπάλληλοι. Έκ μέρους τού 
Αστυν. Σώματος κατετέθη έπί τής σο

ρού του στέφανος, ύπό τού έπικεφαλής 
τής Αστυν. άντιπροσωπείας ό όποιος 
καί άποχαιρέτησε τόν έκλιπόντα διό 
συγκινητικών λόγων.

Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 20.5.1931 
ε ίς  Αγίαν Τριάδα Άργολίδος. Είς τό 
Αστυν. Σώμα κατετάγη μέ τόν βαθμόν 

τού άστυφύλακος τήν 30.11.1953. Ή το 
έγγαμος καί πατήρ δύο τέκνων.

Τό έτος 1962 προήχθη ε ίς  τόν βαθμόν 
τού ύπαστυνόμου Β'. Τήν 21.4.1965 είς 
τόν βαθμόν τού ύπαστυνόμου Α'. Τήν 
31.12.70 ε ίς  τόν βαθμόν τού Αστυνό
μου Β καί τήν 23.2.1977 είς τόν βαθμόν 
τού Αστυνόμου Α'
Υπηρέτησεν είς διαφόρους άστυνομι

κός ύπηρεσίας καί διεκρίθη διά τό  ήθος 
καί τήν έργατικότητά του. Ή το  άνθρω
πος θαθείας πνευματικής καλλιέργειας 
καί έξετιμάτο  ύπό τών άνωτέρων καί 
κατωτέρων του.

Τό χώμα τής Α ττ ικής γής πού τόν 
σκέπασε άς είναι έλαφρόν. Α ί ω ν ί α  
α ς  ε ί ν α ι  ή μ ν ή μ η  τ ο υ .
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 9.8.1977 άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένην έκηδεύθη ε ις  Νεκροταφεϊον Και- 
σαριανής ό Μ. Δ. Αστυνόμος Α ’ Γεώρ
γιος Βαφόπουλος τού Αλεξάνδρου.

Τήν κηδείαν, έκτος τών συγγενών καί 
φίλων, παρηκολούθησαν πολλοί έν 
ενερ γε ίς  καί συντάξει αστυνομικοί. Τό 
Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ αντι

προσωπείας αστυνομικών, ό επικεφα
λής τής όποιας κατέθεσεν έπί τής σο- 
ροϋ τοϋ έκλιπόντος τόν πρός τιμήν του 
στέφανον. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1899 ε ις  Μ. Ασίαν. Τό έτος 1924 κατε- 
τάγη ε ίς  τό Ά στυν. Σώμα μέ τόν 
βαθμόν τοϋ άστυφύλακος.

Προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ ύπα- 
στυν. Β τήν 13.4.1933, είς τόν βαθμόν 
τοϋ ύπαστυν. Α τήν 26.3.1937, ε ίς  τόν 
βαθμόν τοϋ Άστυν. Β ' τήν 21.9.1943 καί 
ε ίς  τόν βαθμόν τού Άστυν. Α τήν 
14.8.1952. Τό χώμα τής Α ττικής γής 
πού τόν σκέπασε ας είναι έλαφρόν. Ή 
μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  α ί ω ν ί α .

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τήν 23.6.1977 άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένην έκηδεϋθη έκ τοϋ Ίερ οϋ  Ναοϋ 
Αγίου Μάρκου Κάτω Πατησίων ό τέως 
Αστυνόμος Β ’ Οικονόμου Δημήτριος 

τοϋ  Θεοδώρου.
Ή  σορός τού έκλιπόντος έν συνεχείς 

μετεφ έρθη πρός ένταφιασμόν ε ίς  Νε- 
κροταφεϊον Αγίω ν Αναργύρων Α τ τ ι
κής. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1908 
ε ίς  Δελφούς Παρνασίδος. Είς τό Ά 
στυν. Σώμα κατετάγη μέ τόν βαθμόν 
τοϋ άστυφύλακος τήν 29.12.1930. Προ
ήχθη ε ίς  τόν βαθμόν τοϋ ύπαστυν. Β 
τήν 15.11.1943, ε ίς  τόν βαθμόν τοϋ 
ύπαστυν. Α τήν 31.12.1947 καί ε ίς  τόν 
βαθμόν τοϋ Άστυν. Β' τήν 2.1.1959. 
Απεστρατεύθη τήν 1.1.1964 καταλη

φ θείς  ύπό τοϋ ορίου ήλικίας. Τό Αστυν. 
Σώμα δΓ άντιπροσωπείας άστυνομικών 
παρέστη ε ίς  τήν κηδείαν καί ό έπικε- 
φαλής τής δυνάμεως άνώτερος άξ-κός 
κατέθεσεν τόν πρός τιμήν του στέφα
νον. Τό χώμα πού τόν σκέπασε άς είναι 
έλαφρόν. Ή μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν ί α .

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ
Τήν 7.7.77 άπεβίωσεν καί τήν έπομέ- 

νην έκηδεύθη έκ τού Ίεροϋ Ναοϋ τού 
Α Νεκροταφείου Αθηνών ό έ.σ. ύπα- 
στυνόμος Α Χαράλαμπος Μενδρινός 
τοϋ Μιχαήλ. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έ
τος 1902 έν Ά θήνα ις καί τό έτος 1930 
κατετάγη ε ίς  τό Ά στυν. Σώμα μέ τόν 
βαθμόν τοϋ άστυφύλακος. Είς τόν βα
θμόν τοϋ ύπαοτυνόμου Β προήχθη τήν 
28.6.1946 καί είς τόν βαθμόν τοϋ ύπα
οτυνόμου Α τήν 16.11.1950. Είς τήν 
κηδείαν του, έκτος τών συγγενών καί 
φίλων, παρέστησαν πολλοί έν ένεργείρ  
καί συντάξει άστυνομικοί. Τό Άστυν. 
Σώμα διά άστυνομικής άντιπροσωπείας 
έτίμησε τόν έκλιπόντα, ό έπικεφαλής 
τής όποιας κατέθεσεν έπί τής σοροϋ 
του στέφανον.

Τό χώμα τής Α ττικής γής πού τόν 
σκέπασε άς είναι έλαφρόν. Α ί ω ν ί α  
ά ς  ε ί ν α ι  ή μ ν ή μ η  τ ο υ .

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 17.6.1977 άπεβίωσε ενταύθα ό 

έ.σ. Άνθυπαστυνόμος Σιδηρόπουλος 
Ά χ ιλλεύ ς  τού Δημητρίου. Τήν κηδείαν 
του, ήτις  έγένετο  τήν έπομένην έκ τοϋ 
Ίερ οϋ  Ναοϋ τοϋ Νεκροταφείου Καλλι
θέας, παρηκολούθησαν έκτος τών συγ
γενών καί φίλων του, πολλοί έν ένερ- 
γείρ καί συντάξει συνάδελφοι άστυνο- 
μικοί. Τό Αστυνομικόν Σώμα έτίμησε 
τόν έκλιπόντα δΓ άντιπροσωπείας έξ Α 
στυνομικών, ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του στέφανον 
καί προέπεμψεν αύτόν διό συγκινητι
κών λόγων. Τό «Α.Χ.» έκφράζουν πρός 
τήν ο ίκογένειάν του τό θερμά τους 
συλλυπητήρια καί εύχονται όπως ή μνή
μη του είνα ι α ί ω ν ί α .
Τό χώμα τής Α ττ ικ ή ς  γής πού τόν σκέ
πασε άς είναι έλαφρόν.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
Ένα άκόμη έν ένεργείς  μέλος της 

έθρήνησε προσφάτως ή Αστυνομ ία  Πό
λεων. Πρόκειται περί τοϋ άρχιφύλακος 
(13804) ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ Πέτρου τοϋ Δημη
τρίου. Τήν κηδείαν του, ήτις  έγένετο  
τήν έπομένην τοϋ θανάτου του 11.9.77 
καί ώραν 17.30 έκ τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ τού 
Γ Νεκροταφείου παρηκολούθησαν,

έκτος τών συγγενών του, πολλοί φίλοι, 
άστυνομικοί έν ένεργείρ  καί συντάξει 
ώς καί πάρα πολλοί Δ ιο ικητικο ί ύπάλλη- 
λοι τοϋ Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
λεων. Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1926 ε ίς  Δήμον Πύργου Δυροϋ Οίτυλου 
Λακωνίας. Είς τό Ά στυν. Σώμα κατετά
γη τήν 13.4.1951 ώς άστυφύλαξ. Τό Σώ
μα τής Αστυνομίας ε ίς  ό ανήκε παρέ
στη δΓ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής 
τής όποιας κατέθεσε στέφανον έπί τής 
σοροϋ του καί προέπεμψεν αύτόν διό 
συγκινητικών λόγων. Τόν έκλιπόντα έ- 
ξετίμουν άπαντες οί άνώτεροι καί κατώ
τερο ι άστυνομικοί, δ ιότι ήτο πράγματι 
έξα ίρετος ως άστυνομικός καί άνθρω
πος. Ή το έγγαμος καί έπί σειράν έτών 
υπηρετούσε είς τό έπ ιτελεΐον τοϋ Αρ
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων. Πρός 
τους ο ικείους του ή στηλη μας εϋχεται 
τήν έξ  υψους παρηγοριάν. Ο Πανάγα
θος Θεός ας αναπαύσπ τήν ψυχήν του. 
Η μ ν η μ η  τ ο υ ,  α ς  ε ί ν α ι  α ι ώ 

ν ι α.

Λύσις Αστυν. Προβλήματος

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ 
Σύμφωνα μέ τόν Κέμτον, ή ξανθειά 

κύτταζε πάνω άπό τόν άρ ιοτερό της 
ώμο, στό είδωλό της καί μετά «έστρεψε 
τό κεφάλι καί έξακολουθώντας νά κυτ- 
τάη τήν εικόνα της «τακτοποίησε τό 
φερμουάρ τής φούστας της». Αύτό ση
μα ίνει ότι τράβηξε τό φερμουάρ άπό τή 
δεξιά πλευρά. Δυστυχώς όμως γιά τόν 
Κέμτον, τό φερμουάρ στίς φούστες 
κουμπώνουν άπό τήν αριστερή πλευρά.

s*:*:
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Η ΜΧλΕΚΙΙΚΗ ΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Τού κ. Γεωργίου Μποζώνη*

Πολλές φορές ό ψυχικός πόνος έπιτείνει τόν φυσικό ή προκαλεί 
άλυτα προβλήματα. "Αλλοτε ξεφεύγει τελείως άπό τόν χώρο τής 
φυσιολογίας, ξεκόβει κάθε σχέσι μέ τίς άντανακλαστικές διαδι
κασίες, πού έπισημαίνουν τά ενδεχόμενα σημεία τής άσθενείας, 
πού άνατρέπουν τήν ομαλή λειτουργικότητα τού οργανισμού.

Π ΟΛΛΕΣ φορές στην ζωή 
μας πάσχομε, ύποφέρομε, 
ταλαιπωροόμεθα Πονά

με καί θέτομε τό ερώτημα: Ποια 
είναι ή αιτία του πόνου, ποιος ό 
σκοπός; Πιστεύομε πώς ό άνθρω
πος θά ξεχείλιζε άπό ευδαιμονία, 
άν δεν συναντούσε τόν πόνο στην 
ζωή του.

Ό  φυσικός πόνος είναι μία δια
δικασία οδύνης, ένα δυσάρεστο 
μήνυμα, ότι κάποια λειτουργία 
δέν πάει καλά, ότι κάποιο όργανο 
ή μέλος δέν άποδίδει στό έργο του 
ή δέν εναρμονίζεται πρός τήν 
συνθετική ύφή καί τούς πολύπλο
κους μηχανισμούς τού οργανι
σμού.

Ό  πόνος τότε μετατίθεται στήν 
ψυχική σφαίρα. Ό  άνθρωπος άνη- 
συχεί, φοβάται. ’Αναζητεί μία διέ
ξοδο, άγωνίζεται νά ξεφύγη άπό 
τόν άοφυκτικό κλοιό, προσπαθεί 
νά άπαλλαγή άπό τό κακό, πού 
τόν βρήκε.

Π ολλές φορές ό ψυχικός πόνος

Είς τήν άπέναντι σελίδα Μ ικελάντζελο Μερί- 
ζι τού έπ ιλεγομένου Καραβατσο (1573-1610). 
Ή  Αποκαθήλωση. Τά πλαστικά σώματα πού 
άποκαλύπτουν ο ΐ κρουνοί τού φωτός διαγρά
φ οντα ι στή σαφή σύνθεση καί καθιστούν τό 
θεατή  μέτοχο  τού ψ υχικού πόνου, ό όποιος 
π λημμυρ ίζει τίς μορφές. ( Εκ τής Δομής).

επιτείνει τόν φυσικό η προκαλεί 
άλυτα προβλήματα. "Αλλοτε ξε
φεύγει τελείως άπό τόν χώρο τής 
φυσιολογίας, ξεκόβει κάθε σχέσι 
μέ τίς άντανακλαστικές διαδικασί
ες, πού έπισημαίνουν τά ενδεχό
μενα σημεία τής άσθενείας, πού 
άνατρέπουν τήν ομαλή λειτουργι
κότητα τού οργανισμού.

Τότε ό πόνος κυοφορείται μέσα 
στήν ψυχή. Ή  μάνα πονεϊ γιά τό 
παιδί της, πού έχασε τόν δρόμο 
του. Ό  πατέρας πονεϊ γιά τά παι
διά του, πού τού έναντιώνονται. 
Π ονεϊ ό δάσκαλος, γιατί δέν βρί
σκει άνταπόκρισι στό έργο του άπό 
τούς μαθητάς του.

Μέ τόν ψυχικό πόνο κάτι δέν 
πάει καλά στόν κόσμο τού πνεύ
ματος. ’Αλήθειες πού συγκρούον
ται μέ τήν πραγματικότητα Ό ν ε ι
ρα πού πεθαίνουν άπό τήν νοσταλ
γία τού άνεκπλήρωτου. ’Ελπίδες 
πού ντύνονται τήν άβεβαιότητα. 
’Αντιφάσεις πού βρίσκουν άπάν- 
θρωπη έξήγησι. Στόχοι πού μετα
βάλλονται, πρίν οί άνθρωποι τούς 
φθάσουν.

Ό  άνθρωπος πλάθει τήν εικόνα 
τής ευδαιμονίας του καί αύτή συν
τρίβεται σέ κομμάτια Άναστατώ- 
νεαι άπό τήν άνοησία του. Τραυ

ματίζεται άπό τό όνειρό του. ’Απο
γοητεύεται άπό τήν φαντασίωσί 
του. Μετανοιώνει γιά όσα «νά κό
μη είχε». "Αφησε έρημη τήν άγά- 
πη. "Εκανε τούς άλλους όργανα 
τών έπιθυμιών του.

*  *  *
Ό  ψυχικός πόνος είναι βίωσις 

τού άνεκπλήρωτου, είναι λύπη 
γιά τόν στόχο, πού χάθηκε. Ό  
σύγχρονος άνθρωπος πονάει, άλ- 
λά δέν ξέρει τήν αιτία. Ή  θλϊψις 
δέν τόν διδάσκει. Πιστεύει πώς ό 
πόνος είναι μία ουνάντηοις μέ τό 
τυχαίο.

Οί άρχαϊοι δέν κομμάτιαζαν τήν 
πραγματικότητα. Είχαν όρασι καί 
συνόρασι. Γι' αύτούς όλα τό πρά
γματα άκολουθούσαν τήν διαδικα
σία τής τάξεως- «ού γάρ όπως έτυ- 
χε συνελθόντων ούδέν γίνεται... 
άλλα λόγω τινί», γράφει ό Αρι
στοτέλης (Π. γεν. κ. φθορ. 333 b 
10 - 11).

Τό σώματα έκφράζουν σταθερές 
ιδιότητες. Συντίθενται καί άποδι- 
οργανώνονται σύμφωνα μέ καθω- 
ριομένα αίτια. Τό σύμπαν είναι 
«κόσμος», στολίδι, έναρμόνισις 
σωμάτων καί κινήσεων, πού ύπο-

*Έκ τής «ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ε Κ Δ Ο Ζ Ι Ζ  
Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Α Σ Τ Υ 
ΝΟ Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ο Ν
Ε Τ Ο Χ  H E '  Τ Ε Υ Χ .  «96-4*7

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ *

Ο Κ Τ Ο Μ Β Ρ Ι Ο Χ 1 9 7 7

Ε Κ Δ Ο Ζ Ι Ζ :  Υ Π Ο Δ )Ν Σ ΙΣ  ΣΩ Μ Α ΤΙΚ ΗΣ ΚΑΙ Π Ν Ε Υ 

Μ Α Τ ΙΚ Η Σ  Α ΓΩ ΓΗ Σ— Τ Μ Η Μ Α  ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ  Β

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ :  Κ Α Λ Λ ΙΔ Ρ Ο Μ ΙΟ Υ  12 Α Θ Η Ν Α Ι (706) 

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α :  3627.469 Κ Α Ι 9515.111 Ε Σ Ω Τ .  296

Ε Κ Τ Υ Π Ω Ζ Ι Ζ :  Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Α Ι  Δ .  Τ Ο Υ Μ Α Ζ Α Τ Ο Ζ

Π Ε Τ Α Λ Α  19 Ν .  Χ Α Λ Κ Η Δ Ω Ν  Τ Η Λ .  254.561 Κ Α Ι 2721.430

Μ Ο Ν Τ Α Ζ  : Σ Π .  Ξ Υ Λ Ο Σ  

•

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ  Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :

'Εσωτερικού .................... Δρχ. 180
'Εξωτερικού ................... Δολλ. 8
'Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360 

Τιμή τεύχους : Δραχμαί 15

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Α1 δημοσιευόμενοι μελέται άττηχούν τήν πνευματικήν 

Εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού 'Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΑΟΝ ΜΑΣ
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λογίζονται μέ μαθηματικές σχέ- 
οε ις.

Ό  άνθρωπος δέν βρέθηκε πε
ταμένος μέσα ο αυτόν τόν κόσμον, 
αλλά συμπληρώνει τό σόμπαν μέ 
την παρουσία του. Όμως ή συμπ- 
λήρωοις είναι πράξις ελευθερίας 
καί χρέους.

Ό  άνθρωπος δέν εναρμονίζεται 
μέ την πραγματικότητα τυχαία καί 
μηχανικό, άλλα βιώνοντας την 
φύσι του. Τούτο σημαίνει ότι φτι
άχνει τόν εαυτό του σύμφωνα μέ 
ό λ ε ς  τίς ιδιότητες πού έχει. 'Η 
ά λ η θ ι ν ή  φ ύ σ ι ς  τ ο ύ  
ά ν θ ρ ώ π ο υ  ά κ ο υ μ π ά ε ι  
σ τ η ν  Π η γ ή  τ ο ύ  σ ό 
μ π α  ν τ ο ς κ α ί  ε ν α ρ μ ο 
ν ί ζ ε τ α ι  μ α ζ ί  τ η ς .

Την θέσι αυτή έδειξε καί άνέ- 
λυσε ό άρχαϊος ελληνικός στοχα

σ μ ό ς, πού ξεκίνησε άπό τήν διαί- 
αθησι τού περιεχομένου τής μυθο
λογίας. Αυτή 5(Χ) καί άν φαίνεται 
έξωπραγματική καί άπίθανη, κρύ
βει μέσα της ουσιώδεις άλήθειες. 
’Ιδιαίτερα έπισημαίνομε τό σύμ
πλεγμα τού ’Ικάρου. Σύμφωνα μ' 
αύτό, όποιος άντιστρατεύεται τήν 
φυσική νομοτέλεια αύτοκαταστρέ- 
φεται.

Ά λ λ ’ ή έννοια τού φυσικού δέν 
περιορίζεται στόν κόομο τών αι
σθήσεων καί τών φαινομένων. 
Περιλαμβάνει τόν νόμο, τόν στο
χασμό, τόν σκεπτόμενο νού. Ά ν  
ό ήλιος δέν μπορή νά ξεπεράση τό 
όριά του, γιατί οί έρινύες θά τόν 
τιμωρήσουν (Ήράκλ. DK 22 Β 94) 
καί ό άνθρωπος δέν ήμπορεΐ νά 
ύπερβή τήν ηθικότητα τής φύσεώς 
του. Ύπέρβαοις σημαίνει άλαζο- 
νεία.

Αύτό έπαθε ό Βελλεροφόντης. 
Τιθάσευσε τόν Πήγασο, έξώντωσε 
τήν Χίμαιρα, κατενίκησε τίς ’Αμα
ζόνες, άλλά κααστράφηκε άπό τήν 
άλαζονεία. Ό  Βελλε[>οφόντης έ
γινε δυστυχής παρά τά κατορθώ
ματα καί τήν άρετή του, γιατί 
άπομακρύνθηκε άπό τόν άληθινό 
εαυτό του καί κυνήγησε τήν ψευ- 
δαίοθησι νά ξεπεράαη τήν φύσι 
του.

Ή  Κλυταιμήστρα τής «Όρέ- 
οτειας» ποθεί τό μεγαλείο, συζή 
μέ τήν αύθαιρεσία, συναγωνίζεται 
μέ τήν σκληρότητα. Ούτε θεούς

φοβείται ούτε άνθρώπους έντρέ- 
πεται. θέλ ει νά κυριαρχήση μέ 
κάθε τίμημα. Επιθυμεί νά συντρί- 
ψη τά εμπόδια, έστω καί άν αύτό 
σημαίνει δολοπλοκία, θάνατο, υ
ποκρισία, προδοσία.

Ό  φόβος καί ή ένοχή ώς έρινύ
ες, ώς νυκτερινά οράματα άφαι- 
fx)0v τόν ύπνο, διώχνουν τήν γα
λήνη, άνατρέπουν τήν βεβαιότητα 
τής επιτυχίας. Τήν ώρα πού είχε 
εξοντώσει τόν άνδρα της καί έξου- 
δετερώοει τήν άντίστασι τών αντι
πάλων άνακάλυπτε τήν άδυναμία 
της. Οί εχθροί δέν ήρχοντο απ’ 
έξω, ά λλ’ άπό μέσα της.

Ό  έλληνας μέ τήν εϊσδυτική 
του όρασι προσπάθησε νά δή τήν 
ζωή κατάματα καί άνακάλυψε τήν 
ούαία τού τραγικού. Ό  Αισχύλος 
οάν μεαλοφυής έλληνας άπογύ- 
μνωσε τά πράγματα άπό τήν έπι- 
φάνειά των καί έδειξε τό βάθος 
των. Ό  άνθρωπος γίνεται τραγι
κός, κάθε φορά πού βιώνει καί 
συνειδητοποιεί τίς άντινομίες του.

*  *  *

Ά λ λ ’ άν ή ύπέρβαοις σχετίζε
ται μέ τήν ένοχή, τί συμβαίνει μέ 
αύτούς πού πονούν, χωρίς νά 
φταίνε. Τί γίνεται μέ αύτούς πού 
πάσχουν, γιατί εύεργέτησαν τούς 
άλλους. Ό  Προμηθεύς βοηθεϊ τον 
Δία να έπιβάλη τήν ταξί στόν κό
σμο, άγωνίζεται νά εύεργετήση 
τόν άνθρωπο καί γι’ άνταμοιβή 
προσδένεται στούς βράχους τού 
Καυκάοου.

Ά ν  ή παράβασις τής τάξεως έ- 
πάγεται τήν άπομόνωσι καί τήν 
δυστυχία τού ίδιου πού άποφασίζει 
τήν πράξι, ό πόνος φαίνεται πα
ράλογος, όταν ή εύθύνη μετατίθε
ται στούς ώμους τών προγόνων 
καί ή ένοχή άποδίδεται οέ πρό
σωπα ξένα.

Πώς μπορεί κανείς νά τιμωρή- 
ται γιά κάτι πού δέν έκανε; Πώς 
είναι λογικό νά πάσχη, ενώ είναι 
άθώος; Πώς είναι φυσικό ό Οίδί- 
πους νά ύποφέρη, γιατί κληρονό
μησε τήν ένοχή γιά τά έγκλήματα 
τού πατέρα του Λαίου; Ή  τύφλω- 
σίς του δέν βρίσκεται τόσο στήν 
άπώλεια τών ματιών του, όσο στήν 
καταβύθισί του στό σκοτάδι τού

άδικαιολόγητου καί άναίτιου χα
μού.

Ό  πόνος σέ τέτοιες περιπτιόσεις 
οδηγεί οτήν άπόγνωσι. Ή  εύθύνη 
χάνει τό νόημά της. Ή  ελευθερία 
άποβάλλει τόν προσωπικό χαρα
κτήρα της. Έδώ τό πρόβλημα μάς 
βάζει μπροστά σ’ ένα δίλημμα: "Η 
τ ύ χ η  ή σ κ έ φ ι ς  κ υ β ε ρ 
ν ά  τ ό ν  κ ό σ μ ο .

Ή  πρώτη λύσις κυοφορεί τό 
άληθινά τραγικό, γιατί έγκλείει 
τόν γνήσιο άπελπισμό. Δέν ύπάρ- 
χει φώς πού παρηγορεί ή άκτϊνα 
πού φωτίζει. "Ολοι άκολουθούμε 
τήν ίδια θάλασσα κι όλοι θά συν- 
αντήσωμε τήν ίδια καταιγίδα. Τυ
χεροί όσοι γλυτώσουν. Δυστυχείς 
όσοι έμπλακούν στήν περιπέτεια, 
πού δέν έχει λογική, δέν έχει 
λυτρωμό.

Ή  δεύτερη λύσις δέχεται τήν 
σκέψι, άναγνωρίζει τόν σχεδία
σμά, υποστηρίζει τήν εύθύνη. Κά
τω άπό τήν έπιφάνεια κρύβεται ή 
ούσία τών πραγμάτων. Πίσω άπό 
τά γεγονότα βρίσκεται μία βαθύ
τερη λογική. Ονομάζομε τυχαίο, 
αύτό πού δέν καταλαβαίνομε. Βι
αζόμαστε νά δούμε τήν άνταπόδο- 
σι καί άνυπομονούμε, όταν δέν 
τήν βλέπωμε. Ή θεός δέν υπάρ
χει ή δέν μπορεί νά βούλεται τό 
κακό.

Ό  π ό ν ο ς  ε π ο μ έ ν ω ς
μ π ο ρ ε ί  ν ά  μ ή  ε ί ν α ι  κ α 
κ ό .  ό τ α ν  π ε ρ ν ά η  ά π ό  
τ ή ν  π ρ ο ο π τ ι κ ή  τ ο ύ  
σ τ ο χ α σ μ ο ύ ,  π ο ύ  σ τ ε λ ε 
χ ώ ν ε ι  τ ή ν  ο ύ σ ί α  τ ώ ν  
ό ν τ ω ν. Ά ν  πόνος σημαίνη α
ποτυχία στόν στόχο πού έθεσα, τό
τε μπορεί νά άποτελή θετικό πα
ράγοντα οτήν διαλεκτική τής Π|χ>- 
όδου μου. Αύτό πού μού έναντι- 
ώνεται δέν μέ άποθαρρύνει, άλλα 
τονώνει τήν βούλησί μου νά συνέ
χισα) τόν άγώνα.

«Ταράσσει τούς άνθρώπους ού 
τά πράγματα, άλλά τά περί τών 
πραγμάτων δόγματα», παρατηρεί 
εύστοχα ό ’Επίκτητος (Έγχειρ. 
κεφ. V)1. Ή  φύσις τού άνθρώπου 
άπαιτεϊ τήν σα>ματική καί τήν ψυ
χική του όνάπτυξι, πού έχει οάν 
ουνάρτηοι τόν μόχθο. Τό σώμα θά 
γυμναοθή καί θά κουραοθή, γιά νά 
βρή τήν όλοκλήρωοι τής λειτουρ-

680
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γικότητός του. 'Η ψ υ'Λ θά παλέ- 
ψη μέ εναντιότητες k u i Ουσκολί- 
ες, γιά νά πετύχη την συνοχή καί 
την πληρότητα της.

«Απάνω στά δημιουργήματα 
τής ομορφιάς σου είναι απλωμένη 
μιά ομίχλη άπό δάκρυα» (Ταγκόρ, 
κηπουρός). Ή βαθειά σκέψις τού 
ποιητοϋ συνέλαβε τήν δραματικό- 
τητα τού πόνου. Ή  φύαις ενός 
σκοπού προϋποθέτει αγώνα καί ό 
αγώνας είναι δεμένος μέ τόν πό
νο.

’Αλλά τότε γιατί ό πόνος άποτε- 
λεϊ κακό; Μήπως παίρνει τόν χα
ρακτήρα τού κακού, έπειδή απο
μονώνεται άπό τήν σχέσι του μέσα 
οτά πράγματα; Ά ς πάρωμε τόν 
φυσικό πόνο. Άπό τήν ώρα πού 
πονάμε, ανακαλύπτομε πώς κά
ποιο όργανο δέν πάει καλά. Ό  
πόνος μάς εξαναγκάζει νά πάμε 
στόν γιατρό, νά κοιτάξωμε γιά τήν 
θεραπεία μας.

Ό  σωματικός πόνος δίνει ένα 
μήνυμα, προσφέρει ένα νόημα. 
Μπορεί νά μάς δυσάρεστή, άλλ’ 
έκφράζει μιά πραγματικότητα. 
Στις πιό πολλές περιπτώσεις άντέ- 
χομε τόν σωματικό πόνο, αλλά τόν 
κάνομε άνυπόφορο, όταν τόν δέ- 
νωμε μέ τήν άγωνία μας. Αύτή 
έγκρύπτει φόβο, δηλώνει άνασφά-

Ό  σωματικός πόνος δίν.ει ένα μήνυμα, 
προσφέρει ένα νόημα Μ πορεί νά μάς δυσά
ρεστή, άλλ ' έκφράζει μ ιά  πραγματικότητα  
Στις  πιό πολλές περιπτώσεις άντέχομε τόν 
σω ματικό πόνο, άλλά τόν κάνομε άνυπόφο
ρο, όταν  τόν δένομε μ έ  τήν άγωνία μας. Αυτή 
έγκρ ύπ τε ι φόβο, δηλώνει ά\/ασφάλεια, κλονί
ζε ι τό νευρικό σύστημα, κάνει άτέλειω τες τις 
νύχτες.

λεία, κλονίζει τό ''ευρικό σύστη
μα, κάνει άτέλειωτες τις νύκτες.

Αύτός ό πόνος είναι πόνος, αύ- 
τός ό πόνος άποτελεϊ κακό. Γ ι α- 
τ ί  κ α κ ό  ε ί ν α ι  ή άπώ-  
λ ε ι α  τ ο ύ  σ κ ο π ο ύ  κ α ί  
π ό ν ο ς  ε ί ν α ι  ή λ ύ π η  
τ ή ς  ά π ο τ υ χ ί α ς .  "Οποιος 
άπομονώνει τόν πόνο άπό τό νόη
μά του χάνει τήν έλπίδα καί ή 
ά π ώ λ ε ι α  τ ή ς  έ λ π ί δ ο ς  
ο ρ ο θ ε τ ε ί  τ ό ν  γ ν ή σ ι ο ,  
τ ό ν  ά β ά ο τ α χ τ ο ,  τ ό ν  
τ ρ α γ ι κ ό  π ό ν ο .

Αύτός γεμίζει τίς πιό πολλές 
σελίδες τής ιστορίας τού άνθρώ- 
που, πού διαρκώς γελιέται άπό τό 
φαινόμενα καί σχηματίζει λανθα
σμένες κρίσεις γιά τά πράγματα 
καί τήν άξία τους. Άπορροφάται 
άπό τίς λεπτομέρειες τής καθημε
ρινής ζωής καί χάνει τήν ενότητα 
τής ύπάρξεώς του. Έτσι εύκολα 
ξεχνάει ότι ή π λ ά ν η  ε ί ν α ι

τ ό  γ ν ή σ ι ο  κ α κ ό  κ α ί  
α ύ τ ή  φ έ ρ ν ε ι  τ ή ν  π ρ α 
γ μ α τ ι κ ή  ο δ ύ ν η .

Ό  άνθρωπος πλανάται, όταν 
νομίζη πώς μπορεί να»άλλάξη τήν 
νομοτέλεια τών πμογμάτων, όταν 
τοξεύη τό άδύνατο, όταν ξεχνάη 
ότι ύπόκειται στά δεσμό τού χρό
νου καί τής φθοράς. «Μή ζήτει τά 
γινόμενα γίνεσθαι ώς θέλεις, άλ
λά θέλε τά γινόμενα ώς γίνεται 
καί εύροήσεις» (Έπικτ. Έγχειρ. 
κεφ. VIII)2

Ά ν  στόν κόσμο ύπάρχη σχεδια- 
σμός, είσαι καί σύ μέσα στό σχέ
διο. Τότε, γιατί άνησυχείς; «Τίς 
δέ εξ ύμών μεριμνών δύναται 
προσθεϊναι επί τήν ηλικίαν αύτού 
πήχυν ένα;» (Ματθ. σ τ'27). Άφη
σε τόν εαυτό σου στό γενικώτερο 
σχεδιασμό καί καλλιέργησε μέσα 
σου τήν άληθινή σου φύστ Κοί
ταξε νά λεπτύνης τήν σκέψι σου, 
νά άναπτύξης τά συναισθήματά 
σου, νά δυναμώσης τήν βούλησι. 
Νίκησε τίς άντιφάσεις σου καί θά 
γίνης εύδαίμων.

*  *  *
Τότε θά καταλάβης ότι ό πόνος 

άποτελεϊ τήν άντίθεσι καί όχι τήν 
άντίφασι στήν διαλεκτική τού κό
σμου. Χαιρόμαστε τό φώς, επειδή 
ξέρομε τί θά πή σκοτάδι. Απο
λαμβάνομε τήν θαλπωρή τής φω
τιάς, επειδή προη-γουμένως ταλαι
πωρηθήκαμε άπό τό κρύα ’Εκτι
μάμε τήν μόρφωση έπειδή ζήσαμε 
τήν πικρή εμπειρία τής αμάθειας.

Ό  πόνος μάς άφυπνίζει άπό τόν 
λήθαργο, μάς ξεκαθαρίζει τήν 
σκέψι, μάς βγάζει άπό τό λαχά
νιασμα τής ζωής. Τρέχομε νά 
φθάσωμε, χωρίς νά ξέρωμε πού 
πάμε. Τρέχομε νά κερδίσωμε χρό
νο, χωρίς νά έχωμε χρόνο νά χα- 
ρούμε τά άγαθά, πού άποκτήσαμε. 
Τρέχομε, έπειδή καί οί άλλοι τρέ
χουν. Τρέχομε, χωρίς πολλές φο
ρές νά βιαζώμαστε.

Ό  πόνος μάς βγάζει άπό τόν 
ψεύτικο στίβο καί μάς δείχνει τήν 
άληθινή κονίστρα. Βρίσκεις ότι ή 
ώρίμασις τού καρπού γίνεται μέ 
βραδύτητα καί υπομονή. Ανακα
λύπτεις ότι ή ζωή δέν είναι κά
τοπτρο, πού καθρεφτίζει τά φαινό
μενα, άλλά χωνευτήρι, πού δοκι-
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Τις μεσημβρ ινές ώρες τής 29.9.77 έγιναν τά έγκα ίν ια  τού νέου Αστυνομικού Καταστήματος τού ΙΓ Αστυνομικού Τμήματος 
Αθηνών έπ ί τής Λεωφ. Συγγρού 83.

Παρέστησαν ό Υπουργός Δημοσ ίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης, ή ήγεσ ία  τού Σώματος κα ί άλλοι άνώτατοι κα ί άνώτεροι 
Αξιω ματικοί, τοπικοί παράγοντες, ώς καί έκρόσωποι τών διαφόρων έπαγγελματικώ ν τάξεων τής περιοχής τού Τμήματος Εν 

άρχή ώ μίλησεν ό Δ ιο ικητής τού Τμήματος, Αστυνόμος Α ' κ. Τηλέμαχος Σαλμάς, ό όποιος άφού καλωσώριαε κα ί ηύ- 
χαρ ίστησε τούς προσκεκλημένους έν  συνεχείρ  ε ις  σύντομον όμ ιλ ίαν του, μεταξύ  τών άλλων, άνεφέρθη ε ις  τήν σημασίαν τού 
έγκα ιν ιασ θέντος Αστυνομικού Καταστήματος, διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής του κα ί κυρίως τήν έξυπηρέτηο ιν  τών 
κατοίκω ν της περιοχής.

Μ ετά ταϋτα παρεκλήθη κα ί ώμίλησεν ό κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ό όποιος άφού έτόν ισεν άλως ιδ ια ιτέρω ς την 
σημασίαν τού νέου κτιρ ίου , διά τήν πληρεστέραν έκτέλεο ιν  τών άστυνομικών καθηκόντων κα ί τήν έξυπηρέτηο ιν κυρίως τών 
κατοίκω ν τής περιοχής, δ ιεβεβαίω σεν ότι ή Κυβέρνησ ις δέν θά φ είδετα ι οικονομικών θυσιών, δΓ έργα, τά όποια άποοκοπούν 
ε ις  τήν έξυπηρέτηο ιν τών πολιτών κα ί τήν προστασίαν τού κοινωνικού συνόλου γενικώ τερον  
Σ τις  φωτογραφίες μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.

ι
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μάζει την γνησιότητα αυτών, πού 
αξίζει νά επιβιώσουν.

Έτσι διαπιστώνεις πώς ήθελες 
νά ντύσης με αιωνιότητα τά εφή
μερα, πώς έπεδίωκες νά κτίσης 
τήν Βαβέλ σου από την ματαιότη
τα τού χάλυβος, πώς ξέχναγες νά 
βρής τήν αληθινή διάστασι τών 
πραγμάτων, γιατί άλλα σπουδαία 
«νά κόμης είχες».

«Πάθει μάθος» (Αίσχύχου ’Αγα
μέμνων, 177). Ό  άμυαλος μέ τό 
πάθημά του μαθαίνει. Ό  «πόνος 
φέρνει γνώσι» καί άληθινή γνώσι. 
Τώρα μπορούμε νά βλέπωμε σύν
ολο κι όχι κομμάτια. Στό έρώτημα 
«γιατί νά πάσχωμε» βρίσκομε τήν 
άπάντησι. Φταίει ή μυωπική μας 
όρασι, φταίει ή βιασύνη μας, φταί
ει ό λανθασμένος συλλογισμός, 
ότι ό ενάρετος βίος συνδέεται μέ 
τήν άπονία.

Τώρα μαθαίνομε ν ά σ υ  λ- 
λ ο γ ι ζ ώ μ ε θ α  κ α ί  ν ά  πε-  
ρ ι μ έ ν ω μ ε. "Οσοι έκαναν 
έπιστημονικές άνακαλύψεις περί- 
μεναν χρόνια πολλά. 'Όσοι έδω
σαν τέχνη πάλεψαν πολύ μέ τήν 
αισθητική τους, γιά νά ώριμάσουν. 
Όσοι θέλουν νά γεννήσουν τό 
πνεύμα, γιατί τάχα εύκολα πρέπει 
νά πετύχουν στό άθλημά τους;

Τώρα μαθαίνω νά ζώ ’Αρχίζω 
νά γνωρίζω τόν έαυτό μου. ’Ανα
καλύπτω άτι ή φύσις έχει ομορ
φιά. Βρίσκω πώς τό βάθος τών 
πραγμάτων έχει γοητεία. Στοχά
ζομαι καί δέν φοβάμαι. "Εχω τό 
θάρρος νά βλέπω τήν πραγματικό
τητα κατάματα. Ό  πόνος δέν εί
ναι εχθρός, άλλά σύμμαχος, γιατί 
μέ συνδέει μέ τό νόημα τού κό
σμου.

Μέσα στήν προοπτική τής αίω- 
νιότητος οί διαστάσεις άλλάζουν, 
τά μεγέθη μεταβάλλονται, ό πό
νος παίρνει άξία. «θά καρτερώ 
σωπαίνοντας σάν τήν νύχτα μέ τά 
άκοίμητα άστέρια, πού σκύβει κά
τω μέ υπομονή τό κεφάλι της» 
(Ταγκόρ, Λυρική προσφορά).

1. «Τά πράγματα δέν ιαράασουν τούς 
όνθρώπους, ά λλ ' οί γνώμες των γιά τά 
πράγματα».

2. «Νά μή ζητής τά πράγματα νά έξε- 
λίοοω νται, όπως θέλεις, άλλά νά θέλης τά 
πράγματα, όπως έξελίοοονται καί θά εύ- 
τυχήσης».
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Ν Α άπό τά χαρακτηριστικά  
ψ υχολογικά γνω ρίσματα τού 
υποκόσμου κατά τόν Lom- 

broso, εις όλα τά  μέρη  τού κόσμου, 
άπό παλαιοτάτω ν χρόνων, είναι ή 
χρησιμοποίησις ιδ ίας συνθηματικής  
γλώ σσης  (Argot) [ιέ σκοπό, κατά 6ά- 
σιν, τήν ε ϊ’χερή μετά  μυστικότητος  
συνεννόησιν μ ετα ξύ  των καί κυρίως 
όιά νά δ ιαφ εύγουν τής προσοχής τών 
Α στυνομικώ ν Οργάνων. Ή  συνθη

μ α τική  αυτή γλώσσα άποτελεϊτα ι άπό 
λέξεις  ή εκφράσεις, ολοκλήρους, σ ιγ -  
κεκομμένας ή παρεφθαρμένας, ώς καί 
ξεν ικ ό ς τοιαύτας, έχούσας π λα γία ν  ή 
κ α ί εντελώ ς δ ιάφ ορον έννο ιαν τών 
πραγματικιόν λέξεω ν ή εκφράσεων.



P M P I
ΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ

Α ριστερά: Δ ιάστικτο μέ τατουάζ χέρ ι τοξικομανούς. Α ναγοάαττα ι μ ία  άπό τις συνήθεις φράσεις των άνθρώπων τού υποκόσμου. «ΑΧ
ΕΙ ΑΧ·· Εις τό μέσον άρ ιστερά: Δ ιάστικτο σώμα ήρωίνομανοϋς ι.έ  όναλόγους λέξε ις , άπό τήν χρησιμοποιουμένη άργκό. Κάτω: Αλλη μ ία  
<■παραλλαγή-  έσ τιγμένου σώματος.

TON ΤΟΞΙΚΟΠΜΝΩΝ

χρησιμοποιείται δέ, -πολλές φορές καί 
ύπό τών άμορφώτων ατόμων ή ώρι- 
σμένων έπεγγελματικών τάξεων.

Οί τοξικομανείς .προερχόμενοι άρ-
χικα α.πο τας τάξεις τον υποκοσμου
ήτο φυσικό νά υιοθετήσουν καί τό 
γλωσσικό ιδίωμα αυτού, πλυυτίσαν- 
τες όμως τούτο δι' ίδιων λέξεων καί 
εκφράσεων. Σήμερα οί τοξικομανείς 
συναντιόνται εις όλας τάς Κοινωνι
κός τάξεις, ,πλήν δμως ό σύνδεσμός 
των .προς τόν υπόκοσμον εξακολουθεί 
νά ύπάρχη καί τούτο διότι ή παρά
νομος διακίνησις καί τό εμπόριο τών 
ναρκωτικών ουσιών εξακολουθεί νά 
άποτελεί προνόμιον τής τάξεως τού
της, μέ τήν όποιαν κατ' άνάγκην συν

αλλάσσονται. Ή  χρ ησι μοπο ίησις 
δμως ίδιου γλωσσικού ιδιώματος υπό 
τών τοξικομανών δέν άποβλέπει εις 
τήν τήρησιν τής μυστικότητος, άφ' ε
νός μέν διότι τό χρησιμοποιούν εις 
δλας τάς περιπτώσεις, δπου καί εάν 
ενρίσκωνται, άφ’ ετέρου δέ διότι ή 
έννοια τών χρησιμοποιούμενων λέξε
ων ή εκφράσεων είναι ή γίνεται σΐ'ν- 
τομα γνωστή, άλλά είναι συνέπεια 
τής μεταβολής τής δλης προσωπικό
τητάς των, εκ τής χρήσεως τών ναρ
κωτικών) I ).

At κνριάηεραι λέξεις ή εκφράσεις, 
at χρησιμοποιούμενοι υπό τών τοξι
κομανών, πλέον τού γνωστού γλωσσι
κού ιδιώματος τού υποκόσμου, μέ ιδι
όρρυθμο προφορά, δαρειά φωνή, μέ 
άργό ρυθμό καί φυσικά μέ ψυχρά καί 
ειρωνικήν διάθεσιν είναι, ενδεικτι
κά) ς, at εξής:
Αλιάδα: Χασισική κυρίως μέθη μέ

χρι άναισθησίας (Μ.Λ. Ύπ.). Άλογο: 
Ήρωΐνη (Ξεν. Όν. (Δακουράς σ.
149) . Αφιόνι: Δημώδης ονομασία 
τού όπίου(2). Βαποράκι: Ό  έν ά
γνοια μεταφέρων προϊόν έγκλήματος 
καί εν προκειμένω ναρκωτικά (Μ.Δ. 
Ύπ.). Βελονάκιας: Ό  ποιούμενος 
χρήσιν ναρκωτικών δι' ενέσεων (Δα
κουράς σ. 150). Βολεμένος: Ό  έχων 
έξασφαλίση ναρκωτικά (Δακουράς σ.
150) . Βρίσκω: «Πού τήν βρίσκεις». 
Πού εξοικονομείς ναρκωτικά; (Δα
κουράς σ. 150). Γεμιστάκηδες: Οί το
ξικομανείς, οί χρησιμοποιούντες τσι
γάρο χααίς, τά καλούμενα γεμιστά. 
Γεμιστό: Τό τσιγάγο τό περιέχον χα- 
σίς, διά τής άφαιρέσεως αντιστοίχου 
ποσότητος καπνού. Γεύαις: Ή ήρωΐ
νη (Δακουράς σ. 149). Γινωμένος: Ό

εις κατάστασιν χασισικής μέθης πε- 
ριελθών (Μ.Λ.Ύπ.). Γιούφ: Κυλιν
δρικόν χαρτόνιον ή φνλλον χάρτου, 
ύπό μορφήν σωληνίσκον μήκους 0,02 
καί κοιλότητος διαμέτρου 0,004, διά 
τού όποιου είσροφάται ή ήρωΐνη(3). 
Γκιουσμπα: Χααίς όευτέρας ποιότη- 
τος. Γουρ-γουρς: Ό  Ναργιλές (Μ.Δ. 
Ύπ.- Δακουράς σ. 150) - Άναφέρε- 
ται καί ώς Γούργονλας»(4). Δικηγό
ρος: Ή  Κοκαΐνη (Μ.Δ. Ύπ). Διπλή 
φασαρία: Συνδυασμός τών βαρβιτου- 
ρικών Αμοβαρβιτάλης καί Σεκοβαρ- 
βιτάλης (Ξένη όν.) - Άναφέρεται καί 
ώς «Διπλός πονοκέφαλος». Δοντιά: 
Μικρά ποσότης πλακιδίου χασίς (Δα
κουράς σ. 150). 'Ενέχυρο: Τό χασίς 
(Δακουράς σ.150). Ερρίκος: Ή  ήρω
ΐνη (Δακουράς σ. 149). Ζαφείρια: Τό 
κατακάθι τού ναργιλέ (Μ.Λ. Ύπ.). 
Ζαχαρωτά: Τά βαρβιτουρικά (Δα
κουράς σ. 149). Ζάχαρις: Ή Ήρωΐνη 
(Ξένη Όν.). Ζούλα: Ό  χώρος άπο- 
κρύψεως ναρκωτικών (ή ζούλα του) 
(Δακουράς αελ. 150). Ήρώ: Ή Ή 
ρωΐνη (Κ. Κατσαρά σ. 3). Θανάσης: 
Ή υποδοχή τού χασισίου εις τήν 
συσκευήν καπνίσματος (Μ.Δ.ΎΠ. - 
Δακουράς σ. 150). Θεία: Ή μορφίνη 
(Δακουράς σ. 149). Καβάντζα: Ά- 
στρα.πιαίε^άλλαγή, προκάλυμμα. Ό  
χώρος αποκρύψεως ναρκωτικών 
(Μ.Λ. Ύπ. - Δακουράς σ. 150). Κα- 
ϊνάρι: Χασίς εις κόνιν όριοτης ποι- 
ότητος (Δακουράς σ. 150). Κάνε ζού
λα τόν λουλά: Κρύψε τόν ναργιλέ τού 
Χασίς Κ. Τσιπής Α.Χ. τόμ. A ' σ. 16). 
Κάνει κεφάλι: Φράαις ύποόηλούσα 
συνήθως τήν δραστικήν ικανότητα 
τού Χααίς (Δακουράς σ. 150). Κάνει 
Τουμπεκί: Ή άναρρόφησις εκ τού
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Εις αυτήν τήν σελίδα δεξιά : Έ λληνες ήρώι- 
νομανείς , κατά τή στιγμή τής ••άπολαύοεως·· 
τού δηλητηρίου. Εις τήν άπέναντι σελίδα  
έπάνω: Έλληνες έπ ίαης τοξικομανείς , συλ- 
λη φ θ έν τες  ύπό τής Α σφαλείας Αθηνών. Κά
τω: Γ. Τσιγκούνης, γνωστός κα ί έπ ικ ίνδυνος  
λαθρέμπορος ναρκωτικών. Ό λος αυτός ό 
>.κύ κλο ς" πού ζή καί κ ινε ίτα ι στόν  «παράδει
σο-  τών ναρκωτικών, χρησ ιμοπο ιεί τή δική 
του -γλιώσσα·· καί γιά λόγους  «παραδό- 
σεω ς-, άλλά κυρίως γιά νά άποφεύγη τήν 
τσ ιμπ ίδα τού νόμου

λονλά διά νά άναψη ό κανπνός. Κα- 
.7ιτζέ: Κομμάτι Χαοίς. Καρδιές: At 
Αμφεταμίναι (Ξένη όν.>. Καρύδα: 
Λουλάς έξ Ινδικής Καρύδας (Δακου- 
ράςσελ. 150). Καρτσιρματζής: Ό  Λ α
θρέμπορος (Δακονράς ο. 150). Κατο- 
οταράκι: Ποσότης έκατόν (100) δρα- 
μίων χαοίς (Δακονράς ο. 150). Κέ
ρατο: Τό χαοίς (Δακονράς ο. 150).

Κιούομπα: Χαοίς εις κόνιν κακής 
ποιότητας. Κίτρινες Μπλούζες: Τό 
βαρβιτονρικό Πεντοβαρβιτάλη (Ξένη 
όν.) - Άναφέρεται καί ώς «κίτρινες 
ζακέτες» (Δακονράς ο. 149). Κίτρι
νη: Ή  Μορφίνη (Λ. Κατοαράς ο. 3). 
Κόκα: Ή  Κοκαΐνη (Ξένη όν.) (Δα
κονράς ο. 149). Κόκκινοι διάβολοι: 
Τό βαρβιτονρικό Σεκοβαρβιτάλη (Ξέ
νη όν.). Κοκκινοπούλια: Τό βαρβι- 
τονρικό Σεκοβαρβιτάλη (Ξένη όν.). 
Κόλπο: Τό χαοίς (Δακονράς σ. 150). 
Κονκλίτσες: Α ί Αμφεταμίναι (Ξέν 
όν.) (Δακονράς ο. 149). Κρνστάλ: Ή 
Ματαμφεταμίνη (Ξένη όν.). Λαγάνα: 
Πλάκες χασισίον βάρους 4 κιλών πε
ρίπου. Λευκό Άλογο: Ή ήρωΐνη (Ξέ
νη όν.) (Δακονράς σ. 149). Λευκό 
ύφασμα: Ή μορφίνη (Ξένη όν.) (Δα
κονράς σ. 149). Λουλάς: Ή  υποδοχή 
τού χασισίον εις τούς λουλάδες, είδος 
συσκευής καπνίσματος χασισίον 
(Μ .Λ.Ύπ.). Μαθητής: Ή  Κωδεΐνη 
(Δακονράς σ. 149). Μάκος: Λαϊκή 
ονομασία τής παπαρούνας (νπνοφό- 
ρον μήκωνος). Μαλλιαρός: Ή  ήρωΐ
νη (Ξένη όν.) (Δακονράς σ. 149). 
Μάπα: Δευτέρας ποιότητας ναρκωτι
κό (Μ.Λ. Ύπ.). Μαρκούτσι: Ό  σω- 
λήν τον ναργιλέ (Μ.Λ. Ύπ.). Μα
στούρα: Ή μέθη τού Χασισίον (Μ.Λ. 
Ύπ. - Δακονράς σ. 150). Μαστού - 
ρης: Ό  εις μέθην χασισίον ευρισκό
μενος (Δ. Κονρέτα — Φ. Σκούρα σ. 
38). Μαστουρωμένος: Ό  εις μέθην 
χασισίον ευρισκόμενος (Δ. Κονρέτα 
— Φ. Σκούρα σ. 38). Μαυράκι: Τό 
χασίς (Δ. Κονρέτα — Φ. Σκούρα σ. 
42). Μαύρη: Τό χασίς (Μ.Λ. Ύπ.). 
Μαύρο: Τό χασίς (Δακονράς σ. 150). 
Μίς ”Εμμα: Ή  μορφίνη (Ξένη όν.).

Μόρφο: Ή  μορφίνη (Ξένη όν.). -  
(Δακονράς σ. 150). Μπαγλαμάς: ’Έγ
χορδον δργανον (συνήθως τρίχορ- 
όον), χρησιμοποιούμενου υπό τών 
χασιποτών εις τούς ντεκέόες. Μπάζα: 
Ακατέργαστου δπιον (Δακονράς σ. 
150). Μπάλες Ποδοσφαίρου: Α ί Α μ 
φεταμίναι (Ξένη όν.). Μπλέ διάβολοι: 
7α βαρβιτονρικά (Ξένη όν.) (Δακον
ράς σ. 149). Μπλέ ουρανοί: Τό βαρ- 
βιτονρικό Άμοβαρβιτάλη (Ξένη όν.). 
Μπουμπάρι: Χασίς εις κόνιν γενικώς 
(Δακονράς σ. 150). Μπουροϋ: Ό  
Λουλάς, ή υποδοχή τον χασισίον εις 
τόν ναργιλέ (Μ.Λ. Ύπ.). Μπονρού- 
χα: Χασίς εις κόνιν κακής ποιότητος 
(Δακονράς σ. 150). Νταβάς: Ό  προ
μηθευτής ναρκωτικών (Δακονράς σ. 
150). Ντεκεντζής: Ό  Διευθυντής τού 
Ντεκέ (Κ. Τσιπή, Α.Χ. τόμ. Α ' σ. 
541). Ντερβισάβες: Οί χασισοπότες 
(Κ. Τσιπή Α.Χ. τόμ. Α ' σ. 541). 
Ντερβισάκι: Ό  χασισοπότης (Δακον
ράς σ. 150). Ντοπάρισμα: Χρήσις 
Αμφεταμινών ύπό άτόμων καί ζώων, 

πρός δημιουργία διεγερτικών κατα
στάσεων. Ντορβάς: Ή  μεταφερομένη 
ποσότης ναρκωτικών (Δακονράς σ. 
150). Ντονλμέρα: Τό χασίς (Δ. Κον
ρέτα -  Φ. Σκούρα σ. 42). Ντουμάνι: 
Ό  αίωρούμενος καπνός τών ναργιλέ
δων (Μ.Λ. Ύπ. — Δακονράς σ. 150). 
Ντονμανότρνπα: Ή  τρύπα τού λονλά 
άπό τήν οποίαν ό χασισοκαπνιστής 
εκδιώκει τόν εντός αυτού καπνόν. 
Ννφάόα.\ Ή  κοκαΐνη (Δακονράς α. 
149). Ξυπνητήρια: Οί Αμφετ αμίναι 
(Ξένη όν.). Οικονομώ: Προμηθεύομαι 
ναρκωτικό(5). Ο.Μ.: Ή μορφίνη (Ξέ
νη όν.). Όπιαθοχώρησις: Ή  έπανεμ- 
φάνισις τής μέθης τού L.S.D. Ουρά
νιο Τόξο: Συνδυασμός τών βαρβιτον- 
ρικών Άμοβαρβιτάλης καί Σεκοβαρ- 
βιτάλης (Ξένη όν.). Παντόφλα: Πλα
κιδίου Χασισίον βάρους 1 κιλού πε

ρίπου. Παποράκι: Ο  μεταφορεύς
ναρκωτικών (Δακονράς σ. 151). Πα
ραμύθι: Τό χασίς (Κ. Γαρδίκα σελ. 
770 ύποσ. 2 -  Δακονράς σ. 150). 
Παστάλι: Τό χασίς εις κόνιν δεύτερος 
διαλογής (Δακονράς σ. 150). Πεντα- 
ράκι: Ποσότης πέντε όρα/ιίων χασίς 
(Δακονράς σ. 151). Πορτοκάλι: Αί 
Ά μφετ αμίναι (Ξένη όν.). Πούδρα: Τό 
χασίς εις σκόνην. Πράγμα: Τό χασίς. 
Πρέζα: Δόσις ναρκωτικών (κυρίως 
ήρωΐνης) (Μ.Λ. Ύπ.). Πρεζάκιας: Ό  
ποιούμενος χρήσιν ήρωΐνης δι' εισ
πνοών εκ τής ρινός (Δακουράς α.
151). Ροδάκινα: Α ί Άμφετ αμίναι 
(Ξένη όν.). Ρουφηξιά: Έκόστη είσ- 
ρόφησις άπό τόν λονλά καπνού χασι
σίον (Ά . Κοντσελίνη, Α.Χ. α. 278). 
Σκληρό ύφασμα: Η μορφίνη (Ξένη 
όν.). Σκόνη Χαράς: Ή ήρωΐνη (Ξένη 
όν.). Σουλτάνος: Ό  άρχαιότερος τών 
Χασισοκαπνιστών, ό οποίος είσροφά 
πρώτος εκ τού λονλά (Ά . Κοντσε- 
λίνη, Α.Χ. τόμ. Κ ο. 278). Σπρώχνει: 
Πωλει, διαθέτει ναρκωτικά (Δακου
ράς σ. 151). Σνγκνβερνήτης: Α ί άμ- 
φεταμίναι (Ξένη όν.). Σύρμα: Ή κρη
σάρα μέ τήν όποια κοσκινίζεται τό 
κονιορτοποιημένο προϊόν τής Ινδι
κής καννάβεως (Θ. Δακουρά σ. 66). 
Ταξίδι: 11 κατάσταοις μέθης διά
χρήσεως τού ναρκωτικού L.S.D. Γά 
πέριξ: Υπαίθριος χώρος ανγκεντρώ- 
σεως τοξικομανών δια κάπνισμα χα- 
σίς(6) «κι’ όταν θά δής στά πέριξ 
φωτιές νά καίνε κανουν οί μάγκες 
τονμπεκί» (τραγούδι τοξικομανών). 
Ταχύτης: Η Μεταμφεταμίνη (Ξένη
όν.). Τεκές: Χασισοποτείου (Μ.Λ. 
Ύπ). Τερατούργημα: Ή έπανεμφάνι- 
σις τής μέθης τού L.S.D., άνεν λήψε- 
ως νέας δόσεως. Τζιβάνα: Επιστό
μιου τοιγαρλικίον (Μ.Λ. Ύπ.). Τζού
ρα: Μικρόν τεμάχιον Χασίς (Μ.Λ. 
Ύπ.) Τζονραλίκια: Τά υπό τών χασι-
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σοποτών χρησιμοποιούμενα γλυκί
σματα (μπακλαβάδες κ.λ.π.) ί)ιά την 
καταπολέμηση τής εκ τής χρήσεως 
τού Χασίς παρονσιαζομένης υπογλυ
καιμίας. Τουμπεκί: Καπνός ψιλοκομ
μένος άρίστης ποιότψος τοποθε
τούμενος εις rtjv εστίαν τού Λουλά — 
Προσποιούμαι τόν άθώον, σιωπώ 
(Μ.Λ. Ύπ). Τσάι: Τό χασίς (Δακου- 
ράς σ. 150). Τσιμπουκάόες: Τά επί 
τών χειρών στίγματα τών βελονών ή 
αί εξ αυτότραιματισμών ούλαί ή τα
τουάζ (Δακουράς a. 151). Τσιγαρι
λίκι: Σιγαρέττα άπό χασίς καί κα
πνού, είόικώς παρασκευαζόμενα, με
γέθους καί πάχους ενός πούρου. Τσί- 
κα: Ποσότης πλακιδίου Χασίς διά 
μίαν δόσιν (ΜΛ. Ύπ.). Ύλη: Ή η
ρωίνη (Δακουράς σ. 140). Ύπνος: 
Λαϊκή ονομασία τής ύπνοφόρου μή- 
κωνος(7). Φάρα: Η σιηπροφιά τών 
τοξικομανών (Δακουράς σελ. 151). 
Φορτωμένος: Ό  φέρων μεθ' εαυτού 
ναρκωτικά (Δακουράς σ. 151). Φου
μάρω: Καπνίζω χασίς (Κ. Τσιπή Α.Χ. 
τόμ. A ' σ. 503). Φούντα: Κορυφή Ιν 

δικής Καννάβεως (Μ.Λ. Ύπ.). Φτια
γμένος: Ό  τελών υπό τήν επήρειαν 
ναρκωτικών (Δακονράςσ. 151). Φυ- 
τίλι: Ή  πρός δοκιμήν κόνις χασισίον, 
τριβομένημεταξύ δείκτου καί άντίχει- 
ρος, έφ' όσον είναι άρίστης ποιότητος 
σχηματίζει ένα είδος λεπτού μακαρο
νιού «τό φυτίλι». Χαπάκιας: Ό  χρη- 
σιμοποιών ναρκωτικά εις δισκία ή 
καψία (Δακουράς σ. 151). Χαρμά
νης: Ό  εις κατάστααιν στερήσεως το- 
ξικομανής (Μ.Λ. Ύπ.). Χάχας: Ό  
λουλάς (Δακυυράς σ. 151). Χιόνι: Ή  
κοκαΐνη (Ξένη όν.) (Δακουράς σ. 
149). Χόρτο: Ακατέργαστοι’ χασίς 
εις άκρα φυτού (φούντα) (Δακουράς 
σ. 151). Χρυσι) σκόνη: Ή  κοκαΐνη 
(Δακουράς ο. 149). Ψαροκάικο: Ή 
Ηρωίνη (Ξέω/ όν.). Ψήσιμο: Παρα

σκευή πλακιδίου Χασίς έκ κόνεως 
Ινδικής Καννάβεως (Δακουράς σ. 

09). Ψωμιά: Πλάκες Χασίς. Ψώνιο: 
Τήν έκανε ψώνιο, έκφρααις διά τούς 
τό πρώτον είσροφόντας καπνόν χασίς 
(Α . Κουτσελίνη, Α.Χ. τόμ. Κ σ. 
278).

Είναι χω στόν ότι οί χασιπόται, 
ενώ παρουσιάζουν μία άντίθεση καί 
εχθρότητα κατά τής Κοινωνίας, τήν 
όποιαν θεωρούν υπεύθυνο διά τό κα
τάντημά των, άντιθέτως ή στάσις των 
έναντι τής άνθρωπίνης Κοινότητος 
καί ιδιαιτέρως τής έκ χασισοποτών 
άποτελουμένης είναι θετική, ό ι’ αυτό 
καί παρατηρειται τό φαινόμενο τής 
άπό κοινού, στήν ύπαιθρο ή ειδικούς 
χώρους (ντεκέόες), άπολαύσεως του 
χασισίον καί ή μεταξύ αυτών αλλη
λεγγύη. Οί χααισοπόται είναι ίσως οί 
μόνοι έκ τών τοξικομανών, οί όποιοι 
εκφράζουν τά συναισθήματά των, 
χαράς ή λύπης, πόνον, παραπόνου ή 
νοσταλγίας, όπως φυσικά έχουν δια- 
μορφωθή άπό τήν μεταβολή τής προ
σωπικότητάς των έκ τής χρήσεως τού 
χασίς, μέ αυτοσχέδια ποιήματα καί 
τραγούδια, χρησιμοποιούντες πρός 
τούτο μικτή διάλεκτο, δηλαδή λέξεις 
καί έκφράσεις τής καθομιλουμένης 
γλώσσης, άλλά καί λέξεις καί έκφρά- 
σεις τον γλωσσικού ιδιώματος αυτών.

Ένδεικτικώς·, πρός σχηματισμόν 
γνώμης άναφέρονται τά εξής: 
α. Τό γνωστό τραγούδι:

«Μάγκας βγήκε γιά αεργιάνι 
γιά νά βρή κανά ντεκέ ■ 
είχε ό δόλιος νά φουμάρη 
μήνες ναργιλέ».

δ. Τό «άσμάτιον» τών χασισοπο- 
τών(8):

«Μαργιώ μου μάς τή σκάσανε 
τό μαύρο μάς τό πιάσανε 
Μαργιώ μου μού τή σκάσανε 
στήν άγορά μέ πιάσανε

τις μαύρες μού τίς πήρανε 
στ' αυτόφωρο μέ πήγανε.
Αύτό δέν είναι έγκλημα 
κ ι' αν πίνω τό χασίσι 
Είναι κ ι’ αύτό ένα ποτό 
πού τόπλασε ή φύσι 

γ. Τό βαρύ Ζεμπέκικο τού Χρυσού- 
λη(ί)(8)

«Βαρέθηκα τόν Αργιλέ» 
Βαρέθηκα τόν άργιλέ σιχάθηκα τή

μαύρη
θ' άφήαω τό κορμάκι μου άλλους 

νταλκάδες νάβρει 
Τις όμορφες θά κυνηγώ, κρασί καί 

σαντουράκι
καί όχι τό παλιομπούζικο καί τό 

μπαγλαμαδάκι 
Φύγε άπό μέ κουτόχορτο χάσου κι' 

έσύ τσιμπούκι 
ν' άνοίξω τά ματάκια μου άπό τό 

μαστουρλονκι 
γιατί σαν τή φουμάριζα έπεφτα καί

ατό ζάρι
κι' άλλοι μ' έλεγαν έξυπνο καί 

άλλοι παλαβιάρη 
και δ) Τό άναφερόμενο ύπό τού Κ. 
Τσιπή (9):

« Εμείς κι' αν τό φουμάρουμε 
κανένα δέν πειράζομε» 

καί πρός τόν Ντεκεντζή (Βλ. Λ.): 
«Ά ντε μπάρμπα Γιάννη 
Μπάρμπα Γιάννη κι' άν πεθάνης 
τό λουλά τι θά τόν κάνης;» 

καί ό Ντεκεντζής:
« Αντε θά τόν βάλω προσκεφάλι 
Ά ντε  νά φονμέρνω καί στόν αδη».

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :
1. Βιβλιιτγραφία: a) Κ. Γαρδίκα, Εγκλη
ματολογία, τόμ. Α «Τά γενικά αίτια καί 
τά άτομικά αίτια τών εγκλημάτων», έκό. 
Ε ’ Αθήναι 1966, σελ. 769 έπ. 6) Θεοό. 
Δακουρά, Ναρκωτικά καί Τοξικομανείς, 
Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 148 έπ. γ) Ύπο- 
διεύθννσις Γενικής 'Ασφαλείας Αθηνών, 
«Μικρόν Λεξιλόγιον τού Υποκόσμου» 
(Μ.Λ. Ύπ.) -  Αθήναι 1975.
2. Κ. Κατσαρά. Τά Ναρκιυτικά ό Τάφος 
τού Εργάτου, έκό. Εργατικής Εστίας, 
Αθήναι 1948, σελ. 3.
3. Κ. Τσιπή. Κοινωνία τού Έγκληματίυυ, 
Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. Α 'σελ.  501.

4. Φ. Σκούρα. Οί χασισομανείς, εις Δ. 
Κουρέτα καί Φ. Σκούρα «θέματα Ψυχι
ατρικής έν τώ Στρατιό». Τύποις Ελληνι
κής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 1937 σελ. 80.
5. Α. Κουτσελίνη. Χασίς, περιοδικόν « Α 
στυνομικά Χρονικά», τόμ. Κ ’ σελ. 299.
6. Βλ. Γωγούση. Ναρκωτικά καί Τοξικο
μανείς. Θεσσαλονίκη 1973 σελ. 79.
7. Ευαγγελίας Φραγκάκη. Συμβολή εις τήν 
Δημώδη Ορολογίαν τών Φυτών, Αθήναι 
1960, σελ. 200.
8. Εγκληματολογικόν Μουσείον Ύποόι- 
ευθννσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών.
9. Κ. Τσιπή. JCoivmvta τού Εγκληματίαν, 
Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. Α ' σελ. 16.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

«Ή εφηβεία οφείλει νά άποτελέση κατά πρώτο λόγο τό δυναμικό στοιχείο τού κοινωνικού 
σώματος, τήν πηγή ενθουσιασμού καί ένεργείας» - «Νά λησμονήσουμε ή νά άρνηθοϋμε τήν άξια 
τής εφηβείας θά ήταν κατάπτωσις. Νά τήν άποθαρρύνουμε θά ήταν άδυναμία μας. Νά τήν 
λατρεύσουμε θά ήταν λάθος».

Ν Ε ΙΝ Α Ι κουραστική ή 
εφηβεία, είναι γ ια τί σ' 
αυτή τήν ηλικία «πλέκε

ται τό δράμα κάθε ανθρώπινον  
πεπρω μένου».

Ο ί έφηβοι ζοϋν στόν αιώνα του 
φόβου καί τής συγχνσεως, στ ή r 
εποχή του πνευματικόν κενού καί 
τής ήθικής κάμψεως καί έχουν 
ά πόλυτη  άνάγκη άπό κατανόησι 
κα ί χειραγώ γησε

Θά έπερίμενε κανείς πώ ς οί δι
ανοούμενοι θά άνελάμβαναν τόν 
ρόλο τον καλού Σαμαρείτου. Δ υ 
στυχώ ς δέν συνέβη κάτι τέτοιο , 
άλλ' άντίθετα  έκεϊνο πού έστιγμά 
τισε μπροστά  άπό λίγα  χρόνια ό 
Γάλλος Κοινωνιολόγος Raymon Α- 
ron ατό βιβλίο του: «Τό δπ ιον τών 
διανοουμένων». Πολλοί, γιά  νά 
επ ιτύχουν  τούς σκοτεινούς σκο
πούς τους, διέφθειραν τήν νεότη
τα. Ό  Γάλλος φιλόσοφος Ζ άκ  
Μ αριταίν, παίρνοντας άφορμή  
άπό τήν φοιτητική έξέγερσι τού 
1968 στό Παρίσι, γράφει:

Ή  πνευματική ηγεσία, ή τουλά
χ ισ το ν  μιά  μερίδα  της, εκμεταλ
λεύτη κε τήν μεταφυσική  άνησυχία  
«πού κρύβεται στά ά δυτα  τού

πνεύμα τος καί άγγιζει π ιό  άμεί- 
λικτα  τούς νέους, γ ια τί δέν έχουν 
άκόμα σκληρυνθή τόσο, ώστε νά 
ψεύδω νται στόν εαυτό τους, καί 
τούς εξώθησε στό κενό, στό πλή
ρες μηδέν, στήν άνυπαρξία  κάθε 
ά πόλυτης άξίας, κάθε πίστεω ς 
στήν άλήθεια. Κ αί αυτό ά ποτελεϊ 
πνευματικό  έγκλημα».

Ή  ν ε ό τ  η ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι  
« ε ν  κ ι ν ό ύ ν ω». Α υτή  ή κραυ
γή  άκούγετα ι σήμερα σ' όλα τά 
πλά τη  καί τά μήκη τής γής κα ί σ' 
όλους τούς ήχους. Καί παντού δ ί
νεται άπό τούς άνθρώπους, πού 
άνησυχοϋν γιά τόν τόπο τους, τό 
σύνθημα τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  
έ π  ι ο  τ  ρ α τ  ε ύ σ  ε ω ς γ ι ά  
τ ή ν  σ ω τ η ρ ί α  τ ή ς  ν ε ό τ  η- 
τ ο ς. Σ τή σωτήρια αυτή έπιστρά- 
τευσι πρέπει νά δώσωμε τό «πα
ρών» όλοι, όσοι άσκοϋμε κάποια  
έπ ιρροή στή όιαμόρφωσι τής νο
ο τροπ ία ς τής νέας γενεάς. Στήν  
πρώ τη γραμμή τού άγώνος βρί
σκοντα ι βεβαίως — καί πρέπει νά 
βρίσκω νται -  ή οικογένεια, τό 
σχολείο, ή Εκκλησία , ό τύπος, 
ο ί πνευματικο ί άνθρωποι τού τό
που. Δ έν  μπορούμε, δέν επ ιτρέπε

ται νά άφήσωμε τήν ελληνική νε
ολα ία  νά αύτοχειριασθή.

Σ τό  παρελθόν θέλησαν πολλοί 
νά ικανοποιήσουν τούς βαθεϊς 
π ό θ ο υς  τής νεανικής ψυχής μέ τά 
«έρζάτς» τού εύκολου πλο υ τι
σμού, τής καλοζωΐας, τής πα ρά 
φ ορης ψυχαγω γίας καί τού α ι
σθησιασμού. Κ α ί τό άποτέλεσμα; 
Μ ερικά  πα ιδιά  μα ς  κατήντησαν  
π α ιδ ιά  χω ρίς έρμα, μέ μόνο θη
σαυρό  τό ψυχικό χάος καί τήν
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άπογοήτευσι. Μ ιμούνται ξένα 
άηόή πρότυπα, γιά  «νά υπογραμ
μ ίσ ο υν  την κενή ΰπαρξί τους». 
Κ ατέχοντα ι άπό τό άγχος μιάς 
«τυφλής» αλλαγής, πού στήν πρά- 
ξι άποδεικνύετα ι ή χίμαιρα ή όλε
θρος, άφοϋ τά χαρακτηριτικά  της 
είνα ι ή άμφισόήτησις τών πάντων, 
ό ηθ ικός μηδενισμός, ή άσυδοσία, 
ή έπ ιατράτευσις τού ψεύδους, ή 
πλα στογρά φ ησ ις τών γεγονότων 
τής ζωής καί τής ιστορίας. Οι 
ίδ ιο ι ο ί νέοι, όταν ένηλικιωθούν, 
είνα ι βέβαιο ότι θά τρέμουν  
μπ ρο στά  στόν φόβο μιάς τέτοιας  
άλλαγής.

Ή  ελληνική νεολαία στήν πλει
οψ ηφ ία  της δ ια τηρεί άκόμη τήν 
ψ υχική  της υγεία. “Έρχονται σ τι
γμές πού θαυμάζει κανείς τό μ ε
γα λείο  της, τήν λεβεντιά της, τήν 
α υτοθυσ ία  της, τήν είλικρίνειά  
της, τήν γνησιότητα τών αισθημά
των της, τήν δίψ α  της γιά  δικα ιο
σύνη καί, στις δύσκολες στιγμές, 
τήν εθνική φ ιλο τιμ ία τη ς  κα ί τήν 
πειθα ρχία  της.

Ταλαντεύεται όμως συχνά καί 
π ρ έπ ει νά τήν βοηθήσωμε. Είναι 
κα ιρός νά διδάξω με τούς νέους

κα ί τή δική μας αυτοθυσία  ότι ό 
υπέρμετρος ενθουσιασμός τούς 
βλάπτει, γ ια τί συχνά πίσω ά π ' α υ
τόν κρύβεται ή ίκανοποίησις τού 
εα υτού  τους κα ί ότι «ή κατάκτη- 
σις τής ζω ήςδέν γίνεται χω ρίς τήν 
κατάκτησι τού εαυτού μας»  (Fran
cois Mauriac).

"Αν δέν καταλάβουν οί νέοι ότι 
«όποιος δίνει τόν εαυτό του ατούς 
άλλους, δέν παραδίνετα ι στούς 
άλλους, αλλά στόν ίδιο τόν εαυτό  
του»  (Montaigne), δέν θά μπορέ
σουν νά σωθούν άπό τό μαρτύριο  
τής μονώσεως, ούτε νά γευθούν  
τήν χαρά, πού δοκιμάζουν όλοι 
όσοι εργάζονται, γιά νά έπικρα- 
τήση ή άδελφοσύινη άνάμεσα  
στούς άνθρώπου;

Π ρέπει νά τούς όώσωμε μέ τή 
δική μα ς συνέπεια νά καταλάβουν  
ότι ή ζωή είναι ένας Α γ ώ ν α ς ,  
δύσκολος άσφαλώς κα ί κάποτε 
σκληρός, πού καταξιώνει όμως 
τήν ζωή τού άνθρώπου καί οδηγεί 
π ά ντο τε  στή ν ί κ η  καί  ότι ή 
Α λ ή θ ε ι α  μ π ο ρεί νά κακοποι- 
ήται, μπορεί νά φαίνεται ότι χά 
νει όλες τίς μάχες, τελικά όμως 
κερδίζει τήν τελευταία μάχη, επ ι

κρα τε ί καί θ ρ ι α μ β ε ύ ε ι .
Π ρέπει νά συμπαρασταθούμε  

στούς εφήβους μα ς μ έ  τήν δική  
μ α ς  άγάπη κα ί τήν δική μα ς σ ι
γουριά , ώστε νά μπορέσουν νά 
α πα λλα γούν άπό τήν άγωνία, πού  
τούς συνέχει μπροστά  σ' ένα κό
σμο άπειλητικό.

Είναι χρέος όλων μα ς νά άγω
ν ισθούμε σκληρά, ώστε νά προα- 
αρμοσθή ή σ ΐ’μπεριφ ορά  τών π α ι
διώ ν τής Ε λλάδος πρός τήν ελλη
νική άντίληψι τού μέτρου κα ί τής 
κοσμιότητος κα ί νά διασωθή σ ’ 
α υτή  τήν γωνιά τής γής ή άξιο- 
πρέπεια , ή πνευματική ελευθερία, 
ή π ίσ τις , ή αρετή, πού άποτελούν  
τίς ρ ίζες  τού πολιτισμού μα ς  καί 
π η γές  έμπνεύσεω ς γιά τήν νεό
τητα.

Σ τήν τρομερή ηθική κρίσι, πού  
συγκλονίζει εκ θεμελίων τόν κό
σμο μας, ή μόνη ελπίδα  πο ύ  άπο- 
μένει είναι ή έ λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι -  
α ν ι κ ή  ά γω γή(Ι) τών εφήβων 
μας, πού αποτελεί επ ιτα γή  τής 
εθνικής μα ς ιστορίας. Τό πρόβλη
μα  τού σημερινού κόσμου δέν εί
ναι μόνον υλικό. Είναι κυρίως 

Συνέχεια εις τήν σελίδα 817
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ΣΕΛΙΔΑ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ

ΤΟ  0 Λ 1Λ ΙΛ 
ΤΟ Υ 1040

Τού τακτικού συνεργάτου μας Λογοτέχνου 
κ. Σπάρου Παναγιωτοπούλου

«Θαυμάζουμε τήν αξία τών Ελλήνων πολεμιστών, πού φανερώθηκε 
στη σύγκρουσι μ’ έναν εχθρό πολύ πιό ίσχρυρό σέ αριθμό κ’ εξο
πλισμό. Τούτο μάς φέρνει στή μνήμη τήν κλασσική εποχή. Ζήτω ή 
Ελλάς!»

Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α  ε π τ ά  χ ρ ό ν ι α  

σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι  ά π ό  τ ό τ ε  

π ο ύ  σ τ ό  ι τ α μ ό  τ ε λ ε σ ί γ ρ α 

φ ο  τ ή ς φ α σ ι ο τ ι κ ή ς  Ι τ α λ ί α ς  ά ν τ ι τ ά -  

ξ α μ ε  τ ό  « Ο Χ Ι » .

Ή  ε υ ψ υ χ ί α  τ ώ ν  π ε ρ ι ω ρ ισ μ έ ν ω ν  

δ υ ν ά μ ε ω ν  τ ή ς  μ ι κ ρ ή ς  σ ’ έ κ τ α σ ι ,  

π λ η θ υ σ μ ό  κ α ί  μ έ σ α ,  α λ λ ά  μ ε γ ά λ η ς  

σ ’ ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά  χ ώ ρ α ς  

μ α ς ,  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  π ο ύ  έ δ ω σ ε  τ ά  ψ ώ 

ρ α  σ τ ή ν  ά ν θ ρ ω π ό τ η τ α  κ α ί  π ο ύ  

ύ ψ ω ν ε  Π α ρ θ ε ν ώ ν ε ς  ό τ α ν  ο ί  ά λ λ ο ι  

λ α ο ί  ή τ α ν ε  β υ θ ι σ μ έ ν ο ι  σ έ  β α θ ύ  

π ν ε υ μ α τ ι κ ό  σ κ ο τ ά δ ι ,  κ ’ ή  υ π έ ρ ο χ η  

ε θ ν ι κ ή  σ υ ν ε ί ό η σ ι  τ ο ύ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  

λ α ο ύ  κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν  ν ά  έ ξ ο υ ό ε τ ε -  

ρ ώ σ ο υ ν  τ ή ν  τ ε ρ ά σ τ ι α  ύ λ ι κ ή  ό ύ ν α -  

μ ι  τ ώ ν  δ ο λ ε ρ ώ ν  ε ι σ β ο λ έ ω ν .  Ό χ ι  

γ ι α τ ί  ό έ ν  ή τ α ν  α υ τ ο ί  ι κ α ν ο ί  ή  κ α 

τ ά λ λ η λ α  γ υ μ ν α σ μ έ ν ο ι ,  ά λ λ ά  γ ι α τ ί  

τ ο ύ ς  έ λ ε ι π ε  τ ό  η θ ι κ ό ν  έ ρ ε ι σ μ α .  

Τ ο ύ ς  έ λ ε ι π ε  τ ό  υ ψ η λ ό  π ν ε ύ μ α  τ ή ς  

δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ,  τ ή ς  ά ρ ε τ ή ς  κ α ί  τ ή ς  

α υ τ ο θ υ σ ί α ς  γ ι ά  τ ά  ι ε ρ ά  τ ή ς  Φ υ 

λ ή ς ,  π ο ύ  γ ι γ α ν τ ώ ν ο υ ν  τ ό ν  π ο λ ε μ ι 

σ τ ή  κ α ί  τ ο ύ  δ ί ν ο υ ν  δ υ ν ά μ ε ι ς  ά ξ ι ο -  

θ α ύ μ α σ τ ε ς .

Ή  Ν ί κ η  σ τ ε φ ά ν ω σ ε  τ ά  ε λ λ η ν ι κ ά  

ό π λ α  κ α ί  ή  λ ά μ ψ ι  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  μ α ς  

έ θ ά μ π ω σ ε  τ ά  μ ά τ ι α  φ ί λ ω ν  κ ’ ε χ 

θ ρ ώ ν .  Κ α τ ά π λ η κ τ ο ς  έ μ ε ι ν ε  ό  κ ό 

σ μ ο ς  ά π ό  τ ό  ε λ λ η ν ι κ ό  θ α ύ μ α .  Ε ι 

π ώ θ η κ α ν  τ ό τ ε  κ '  έ γ ρ ά φ τ η κ α ν  γ ι ά  

τ ή ν  ή ρ ω ϊ κ ή ν  ά ν τ ί σ τ α σ ι  τ ο ύ  σ τ ρ α 

τ ο ύ  μ α ς  λ ό γ ι α  β α ρ υ σ ή μ α ν τ α ■ δ ό 

θ η κ α ν  υ π ο σ χ έ σ ε ι ς  ά π ό  τ ο ύ ς  « Μ ε 

γ ά λ ο υ ς »  — π ο ύ  δ υ σ τ υ χ ώ ς  σ υ μ φ έ 

ρ ο ν τ α  τ α π ε ι ν ά ,  ά π ί σ τ ε υ τ ε ς  δ ο λ ο 

π λ ο κ ί ε ς  κ α ί  φ θ ό ν ο ς  τ ί ς  έ σ β η σ α ν .  

Α κ ό μ α  κ α ί  ο ί  Τ ο ύ ρ κ ο ι ,  π ο ύ  κ α τ ά  

τ ό ν  Ά γ γ λ ο  σ υ γ γ ρ α φ έ α  Μ α κ κ έ ν ζ ι  

έ π α ι ξ α ν  τ ό τ ε  « τ ό  ρ ό λ ο  ε υ ν ο ύ χ ο υ  

θ υ ρ ω ρ ο ύ » ,  χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή σ α ν ε  τ ο ύ ς  

έ λ λ η ν ι κ ο ύ ς  θ ρ ι ά μ β ο υ ς  κ  ε π ίσ η μ α  

χ ε ί λ η  ε ί π α ν ε :  « ε ί μ α σ τ ε  π ε ρ ή φ α ν ο ι  

π ο ύ  έ χ ο υ μ ε  τ έ τ ο ι ο υ ς  σ υ μ μ ά χ ο υ ς » .  

’Έ γ κ υ ρ ε ς  ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς  τ ή ς  ’Α μ ε ρ ι 

κ ή ς ,  ό π ω ς  ή  « Χ έ ρ α λ ν τ  Τ ρ ι μ π ι ο ύ ν  

τ ή ς  Ν έ α ς  Ύ ό ρ κ η ς » ,  έ γ ρ α ψ α ν :  « ό  

ε λ λ η ν ι κ ό ς  σ τ ρ α τ ό ς  ά π ε δ ε ί χ θ η  ά ν -  

τ ά ξ ι ο ς  τ ώ ν  π ρ ο γ ό ν ω ν  τ ο υ .  Κ α τ έ 

φ ε ρ ε  τ ή  π ρ ώ τ η  μ ε γ ά λ η ν  ή τ τ α  π ο ύ  

έ σ η μ ε ι ώ θ η  κ α τ ά  τ ό ν  μ ε γ ά λ ο ν  α υ 

τ ό ν  π ό λ ε μ ο . . . » .  Ο ί  « Τ ά ϊ μ ς  τ ή ς  Ν έ 

α ς  Ύ ό ρ κ η ς »  σ τ ό  φ ύ λ λ ο  τ ο υ ς  τ ή ς  

2 8  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 0  έ τ ό ν ι σ α ν :  « Σ ’ 

έ ν α  κ α ί  μ ό ν ο  μ ή ν α  τ ό  μ ι κ ρ ό  ε λ λ η 

ν ι κ ό ν  έ θ ν ο ς  σ κ ό ρ π ι σ ε  τ ό ν  κ α κ ό ν  

ε φ ι ά λ τ η  π ο ύ  θ ό λ ω ν ε  τ ό  π ν ε ύ μ α  

τ ο ύ  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ  κ ό σ μ ο υ . . .  Θ ά

Εις αύτή τή σελίδα αριστερά  Ό  Στρατάρχης 
Α λέξανδρος Παπάγος, άπό τούς πρωτεργά
τες  τής νίκης έναντίον τού φασιστικού όλο- 
κληρωτισμού. Εις τήν άπέναντι σελίδα έπά
νω: - Στό χαράκωμα·■ χαρακτηριστικός πίνα
κας τού ζωγράφου τής νίκης Αλέκου Αλε- 
ξανδράκη. Εις τήν άπέναντι σελίδα κάτω 
Φ ουστανελλοφόρος, ό θρυλικός -  τσολιάς- 
πού ε ίχ ε  γ ίνε ι ό φόβος καί ό τρόμος  ίων 
-μαχητώ ν·· τού Μ ουσοολίνι:

ε ί ν α ι  ή  δ ό ξ α  τ ή ς  ν έ α ς  Ε λ λ ά δ ο ς  τ ’ 

ό τ ι  δ ι έ λ υ σ ε  τ ό  μ ύ θ ο  τ ο ύ  ά ν ί κ η τ ο υ  

τ ο ύ  Ά ξ ο ν ο ς . . . » .  Ο ί  « Τ ά ϊ μ ς »  τ ο ύ  

Λ ο ν δ ί ν ο υ  σ η μ ε ι ώ σ α ν ε  τ ό ν  ί δ ι ο ν  

κ α ι ρ ό :  « Ο ί  θ ρ ί α μ β ο ι  τ ώ ν  ε λ λ η ν ι 

κ ώ ν  ό π λ ω ν  ε ί χ α ν  ά π ή χ η σ ι  τ ε ρ ά 

σ τ ι α  σ τ ή ν  ’Ε γ γ ύ ς  ’Α ν α τ ο λ ή .  Σ τ ή ν  

Α ί γ υ π τ ο  σ κ ό ρ π ι σ α ν  ε ν τ ε λ ώ ς  τ ί ς  

ά ν η σ υ χ ί ε ς  γ ι ά  ι τ α λ ι κ ή ν  ε ι σ β ο λ ή  κ ’ 

έ κ α ν α ν  γ ε λ ο ί ο  π ρ ό σ ω π ο  τ ό  Μ ο υ σ -  

σ ο λ ί ν ι ,  π ο ύ  ή  λ α ϊ κ ή  φ α ν τ α σ ί α  τ ό ν  

θ ε ω ρ ο ύ σ ε  σ π ο υ δ α ίο . . . » .  Ό  

« Ν τ α ί η λ υ  Τ έ λ ε γ κ ρ α φ »  έ γ ρ α ψ ε :  

«  Ό  κ ύ ρ ι ο ς  λ ό γ ο ς  τ ή ς  ά π ο τ υ χ ί α ς  

τ ο ύ  Ά ξ ο ν ο ς  ε ί ν α ι  ο ί  ε π ι τ υ χ ί ε ς  

τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  κ α τ ά  τ ώ ν  Ι τ α λ ώ ν » .  

Ε ί ν α ι  ά ν ε π α ν ό ρ θ ω τ ο  τ ό  κ α τ ά  τ ο ύ  

ι τ α λ ι κ ο ύ  σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ  π λ ή γ μ α ,  

β ρ ο ν τ ο φ ω ν ο ύ σ α ν  ο ί  « Κ α θ ο λ ι κ ο ί
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Τάϊμς», άξιο νά μεταβάλη κα ί τής 
Ευρώ πης άλλά κι όλου τού κό
σμον τό μέλλον.

Σ την άγγλική Βουλή ό υπουρ
γός των Εξω τερικώ ν λόρδος Χά- 
λ ιφ α ξ  είπε: «Ποτέ, σ ’ όλη τή δ ι
άρκεια  τής πολύχρονης ιστορίας  
της, τής Ε λλάδος τό όνομα δέ 
στάθηκε τόσο ψηλά κα ί τής Ι τ α 
λ ία ς  τό όνομα τόσο χαμηλά». Κι ό 
πρω θυπουργός Ονΐνστω ν Τσώρ- 
τσιλ, ύπεγράμμισε πολλές φορές 
τη σημασία τών ελληνικών θριάμ
βων τού 1940, έστειλε ενθουσιώ
δη τηλεγραφήματα  στους ηγέτες 
μ α ς  κα ί φώναξε μέσα στή Βουλή: 
«Θ αυμάζουμε την άξια τών Ε λ 

λήνω ν πολεμιστών, πού φανερώ 
θηκε στή σύγκρουσι μ ' έναν εχθρό 
πολύ  π ιό  ισχυρό σέ αριθμό κ ’ έξο- 
πλισμό. Τούτο μά ς  φέρνει στή 
μνήμη τήν κλασσικήν εποχή! Ζή- 
τω ή Ελλάς!». K a f σ ’ άλλη περί- 
στασι, άφοϋ εξύμνησε τίς άρετές  
τού ελληνικού λαού, είπε: «Θά 
πολεμήσουμε τόν κοινόν εχθρό 
μ α ζ ί σας, καί μ α ζ ί θά μοιρασθού- 
μ ε  τή νίκη μας». — « ’Εμείς ο ί Ά γ 
γλο ι δέ θά ξεχάσουμε π ο τέ  τήν 
παρηγοριά  κα ί τήν άνακούφισι 
πού μά ς προσέφεραν σέ στιγμές  
γεμάτες άγωνία ή τιμιότητα  κ ’ ή 
άξιοπρέπεια  τής στάσεως τών 
Ελλήνω ν», είπε ανάμεσα σέ πολ
λά  άλλα, εξαιρετικά τιμητικά γιά  
τό στρατό μας, ό υπουργός τών 
εξω τερικών Ή ντεν. Κι ό Μπαϊ- 
κερ, ύπουργός τής 'Εμπορικής 
Ν αυτιλίας, έτερμάτισε ραδιοφω 
νική εκπομπή του μ ' αυτά  τά λό 
για: « ’Αληθινά, ό κόσμος δέν έχει 
δικαίω μα νά ξεχάση τά ελληνικά  
κατορθώματα κατά τήν ιστορικήν 
έκείνη στιγμή».

Θά έπρεπε νά έχουμε στή όιά- 
θεσ ί μα ς πολύ μεγαλύτερο  χώρο 
γιά  νά παραθέσουμε, μ ικρά  έστω,

άποσπάσματα  από τίς ενθουσιώ
δεις εκδηλώσεις επισήμων, οργά 
νων τού Τύπου, πνευματικώ ν άν- 
θρώπων κι άνωτέρων σ τρα τιω τι
κών όλων τών ημισφαιρίων, κα
θώς κα ί άπό τίς βεβαιώσεις μ ε
γαλόσχημω ν ηγετώ ν τών συμμαχι
κών δυνάμεων γιά  τό σωτήριο  
ρόλο πού έπαιξε τότε ή Χώ ρα μας  
στήν όιάσωσι τού ελεύθερου κό
σμου άπό τήν καταστροφή.

Τόν Α πρίλιο  τού 1941 τά π ο 
λυάριθμα  στίφη τών ναζί, γιά νά 
σώ σουν άπό τήν ολοσχερή συντρ ι
βή τά συμμαχικά τους φασιστικά  
στρατεύματα , ρίχνουν όλο τους τό 
βάρος εναντίον τής χώ ρας μας  
καί, φυσικά, επιβάλλονται, χω ρίς 
όμως νά μπορέσουν νά πνίξουν  
τήν ελληνική ψυχή. Κ ’ ύστερα  
άπό τήν τετράχρονη νύχτα τής Κα- 
τοχής ή άθάνατη πα τρ ίδα  μας  
άνασταίνετα ι καί, καθώς είπε ό 
πινδαρ ικός ύμνηστής τού Είκο- 
σιένα ’Α νόρέας Κάλβος:

« Επί τό μέγα έρείπιον 
ή ’Ελευθερία ολόρθη 
προσφέρει δύο στεφάνους: 
εν’ άπό γήινα φύλλα 
κι άλλον άπ’ άστρα!»
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ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

ΚΥΠΡΟΣ Η 
ΙΜΡϊνΡΙΚΗ
Οί Τούρκοι μέ τήν άνοχή των μεγάλων, ξανά- 
φεραν στά τέλη τού εικοστού αιώνα, τήν εποχή 
τού Τζέγκις Χάν καί τού Αττίλα.

Ο ΥΘ Ε Ν Α  όέν έχω ακό
μα διαβάσει τόσο μα ρτυ
ρική ιστορία, κα ί τόσο 

μα κρνά  όσο τής Κύπρον. Μ αρτύ
ρια  πάνω άπό δέκα χιλ ιάδες χρό
νια. Εύλογία κα ί κατάρα ή θέση 
της ή γεωγραφική, καί ό χαλκός. 
Ανάμεσα σέ τρεις ηπείρους, 

σταυροδρόμι Βορηά, Νοτιά, 
Α νατολής καί Δύσης. Καρδιά τής 
Α νατολικής Μ εσογείου, εκεί πού 
δώ δεκα χιλιάδες χρόνια συγκρού
ονται ο ί κοσμοκράτορες τής Γής. 
Δ έν  είναι δυνατόν νά μήν έχει 
περάσει μέχρι τώρα τά πάνδεινα. 
Κ αί όμως ζή.

Τριανταεφτά μ ίλλια  τήν χω ρί
ζουν άπό τή Μ ικρασία, όσο άπό 
τήν Αθήνα στή Θήβα, καί λ ιγό 
τερο. Πενήντα έξη άπό τή Συρία. 
Ε κ α τό ν  ενενήντα άπό τήν Α λε
ξάνδρεια. Δ ιακόσια  άπό τή Ρόδο. 
Κ αί νά πής πώς είναι κανένα μ ε 
γάλο  νησί. Κάτι μεγαλύτερη  άπό 
τή Κρήτη. Μιά καρδιά. Μιά καρ
διά  στή πιο πλανταγμένη θάλασ
σα τής γής. Πριν άπό εκατό χρό
νια είχε 180.000 κατοίκους. Καί 
σήμερα έχει 600.000, τρισήμισυ  
φορές περισσότερους, χώρια ή με

τανάστευση. Πόσο δυνατό φύτρο  
κρύβει στά σπλάχνα της;

'Από τά παλιολιθικά χρόνια, ά 
πό  τό δέκα χιλ ιάδες πρό Χριστού, 
βρίσκουμε άρχαιολογήματα στά 
χώ ματά της. Κυρίως όμως τή ζη
λέψ ανε οί δυνα το ί της γείτονες  
άπό τήν εποχή τού χαλκού. Μέ τό 
χαλκό καί μέ τά δάση της άνοιξε 
τούς υγρούς δρόμους ατόν υπό
λο ιπο  κόσμο. Κούρσεψε καί 
κουρσέφτηκε. Ν ίκησε καί νικήθη
κε. Πλούτηνε κα ί φτώχυνε. Ά 
πλω σε κα ί ρήμαξε. Μέχρι πού τό 
1500 πρό Χ ριστού εγκαταστάθη
καν οριστικά εκεί άποικοι Α ρ κ ά 
δες κα ί τής έδοσαν τή μόνιμη 
σφραγίδα  τήν Ε λληνική. Στά  
χρόνια  τού Ομήρου ήταν γνωστή 
σάν Ε λληνική νήσος, Κ ύπρος μέ 
τ' όνομα, νήσος τού χαλκού. Καί 
τής Α φροδίτης.

"Ομως άπό τότε μετράμε τά βά
σανά της, άπό τότε πού τήν κα
τοίκησαν όμαίμονές μας άδελφοί. 
Ο ί Ά σσύριο ι τήν βούλωσαν καί 
τήν λήστεψαν εκατό χρόνια. Ο ί 
Α ιγύπ τιο ι τό ίδιο, γιά είκοσιπέντε  
χρόνια. Κι υστέρα ήρθαν οί Πέρ- 
σες, πού μέ μικρά  διαλείμματα



ΙΟ  ΧΙΕΓΠΛΟ αιαπ π ηη IO V " Ο Χ Ι »
Πέρα καί πάνω άπό τά  μέτρα τ ’ ανθρώπινα ήταν τό  «0X1» τού ’40. Έξω 
άπό τούς συλλογισμούς τω ν άριθμών, αντίθετο στη λογική, ασύλληπτο γ ιά  
τήν  ανθρώπινη πεΤρα. Ένας λαός φτω χός, άνείμπορος, μικρός κ ι’ ολο
μόναχος, στάθηκε περήφανος αύτός ό νάνος άπέναντι στό γ ίγαντα . Ο χτώ  
εκατομμύρια έμεϊς. Πενήντα κοντά έκατομμύρια έκεΐνοι. Καί τολμήσαμε. 
Τολμήσαμε νά έναντιω θούμε στής βίας τήν πανίσχυρη μηχανή. Σταθήκαμε - 
θεότρελλοι Έλληνες - είπε κάποιος, σταθήκαμε στά μετερίζια άσυνθηκολό- 
γη το ι, Διγενήδες περήφανο ι, έτοιμοι γ ιά  τήν έσχατη θυσία. Τό άποτέλεσμα 
ήταν ό θρίαμβος. Θ ρίαμβος τής ψυχής, άπέναντι στό ά ψ υχο  άτσάλι. 
Θ ρίαμβος τού  πνεύματος, άπέναντι στήν ύλη.
Τό ’40, ύπήρξε σ τ’ άλήθεια ένα θαύμα. Τώρα, ύστερα άπό 37 ολόκληρα 
χρόνια  μπορούμε, μέ ήρεμη σκέψη, καί μάτι καθαρό, νά εΐδούμε έκείνο τό  
ύπέροχο έπος καί, στίς δύσκολες ώρες πού περνάμε νά πάρουμε ζωή καί 
δύναμη, άπό τήν ψ υχ ική  δύναμη τών ήρώων τής Πίνδου. "Ας γίνη «πι
στεύω» μας κα ί έπ ιταγή έθνική τό  μεγάλο δίδαγμα τής θυσίας τους. "Ολοι 
έκεΐνοι οί γνω στοί κα ί άγνω στοι μαχητές, ολόκληρος ό λαός μας, λησμόνησε 
πρός στιγμήν έκεΐνα πού τόν έχώριζαν κ ι’ ομόψ υχα , έδωσε μέ τόν παλμό 
τής  έθνικής περηφάνειας, τήν  πρέπουσα άπάντησι στόν άνανδρο εισβολέα. 
Ή  Ενότητα τώ ν Ελλήνων ήταν έκείνη πού φτέρωνε τούς φ αντάρους μας, 
ώ στε νά «πάνε μπροστά μέ τό  χαμόγελο στά χείλη». Ή  ενότητα καί ή ομο
ψ υ χ ία  τού  λαού μας, ματαίω σε τού  άλαζονικού νεοκαίσαρα τά  σχέδια γ ιά  
τή  νέα Ρωμαϊκή αύτοκρατορ ία . Η ενότητα, πού έγινε Πανελλήνια έπ ιταγή, 
άπό τήν ήμέρα τού  ολοκαυτώ ματος τής 'Έλλης, φτέρωσε τό  φρόνημα, 
ά τσ ά λω σ ετά  μπράτσα,πέτρωσε τις  καρδιές κι ώρθωσε τόν Δαυίδ στό ύψ ος 
τού  Γολιάθ, έτοιμο γ ιά  τής μάχης τό  ξέφρενο πανηγύρι. Ή  ένότητα λοιπόν 
κα ί ή σύσσωμη συμμετοχή όλων στήν κοινή προσπάθεια γ ιά  τή σω τηρία τής 
π ατρ ίδος, ήταν οΐ δημ ιουργοί τού  ’40. Τό καταξίω σαν στή συνείδηση τώ ν 
άνθρώπων όλης τής  γής κα ί τό  επέβαλλαν στήν παγκόσμια ιστορία.

Τό δίδαγμα γιά ένότητα, πού όπως είπαμε είναι τό  μεγάλο δίδαγμα τού  
«ΟΧΙ», άποτελεϊ αύτή  τή στιγμή έπ ιταγή γ ιά  ολόκληρο τόν Ελληνισμό, 
άφ οϋ , όπως είναι γνωστό ό προαιώνιος εχθρός τού  Γένους, άπειλεϊ ξανά, 
τήν  έθνική υπόσταση καί άνεξαρτησ ία του . Μπρος στόν κίνδυνο, δέν έχουν 
θέση, ούτε ή διχόνοια, ούτε τά  «φιλειρηνικά» κηρύγματα κάποιων, πού 
θέλουν νά φ υτέψ ουν  λουλούδια στά κράνη καί κόκκινα γαρύφαλλα στίς 
κάννες τών πολυβόλων. Ό  Α ττίλα ς, μόνο τή δύναμη τώ ν όπλων κα τα 
λαβαίνει. Τή δύναμη πού μαζύ μέ τό  άποφασισμένο Έθνος, είναι τά  γρα- 
ν ιτέν ια  κάστρα, μπρος στά οποία ό Ασιάτης ό βάρβαρος πρέπει νά συν
τρ ιβή , άν ποτέ έπιβουλευθή τά  ιερά καί τά  όσια τής γαλανής μας πατρίδος.

Σ. ΑΝΤΘΝΑΚΟΣ
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τήν έόυνάστεψ αν μέχρι τά χρόνια  
τον  μ εγά λο υ  Μ ακεδόνα. Μ εγάλοι 
λαοί, εκατομμύρια, κα ί ο ί Κ ύ
π ρ ιο ι μ ιά  χούφτα . "Όμως πο τέ  όέν  
έλειιραν ο ί έπαναστάσεις. Στά  
χρό ν ια  τών Δ ιαδόχω ν περνούσε  
απο τα χέρ ια  τών Πτολεμαίων στά  
χέρ ια  τιυν Αντιγόνω ν, ώ σπον τό 
37 πρό  Χ ριστού τήν πάτησαν οί 
Ρωμαίοι γιά τετρακόσια χρόνια  
παρά  κάτι. Ο Κω νσταντίνος ό 
Μ έγας τήν ένωσε μέ  τή Β υζαντινή  
αυτοκρατορία  άπό τό 333 μετά  
Χριστόν. Κ αί γιά  πρώτη φορά στή 
ζωή τους ο ί Κ ύπριοι απόλαυσαν  
ελευθερία καί πατρίδα , πάνω άπό 
τρακόσια χρόνια.

Ύ στερα  ήρθαν ο ί Ά ρα βες . Λη- 
στοπειρατές Α γαρηνοί, κλέβανε, 
καίγανε, άρπαζαν νέους κα ί κορί
τσια. Τή ρήμαξαν. Τόσο πού οί 
αύτοκράτορες ξεσήκω σαν όσους 
άπόμειναν καί τούς κατοίκησαν  
άπέναντι άπό τή Πόλη, στήν Ίου- 
στινιανούπολη (άπό τότε ό Α ρ χ ι
επ ίσκοπος τής Κ ύπρον λέγεται 
«καί Ν έας Ίουστινιανής»), Λ ίγο  
καιρό μετά  ό αύτοκράτορας Η 
ράκλειος κατατρόπω σε τούς Ά 
ραβες κα ί ξανάφερε τούς Κ ύ
πρ ιους στή πατρίδα . Α π ό  τότε 
ώργανώθηκαν στή νήσο οί Ά κ ρ ι
τες, φύλακες, προστάτες καί 
υπερασπιστές. Ο ί Ά ρ α β ες  ξανα- 
γύριοαν. Μέσα σέ τρακόσια χρό
νια άπό τότε έκαμαν είκοσι τέσ- 
σερες μεγάλες επιδρομές κα ί ανα
ρίθμητες μικρές. Δ εν  υπήρχε πό
λη, άκόμα καί μεσόγεια, πού νά 
μήν  είχε τά ερείπια  κα ί τόν πόνο  
της.

Κι ύστερα ήρθαν οί Σ ταυροφ ό
ροι, τυχοδιώχτες πεινασμένοι γιά 
τά πλούτη  τής Α νατολής, πού  
σκέπαζαν τή βουλιμία τους κάτω 
άπό τά μπράτσα  τού Σταυρού. 
Τήν κράτησαν τήν Κ ύπρο άπό τό 
1191 μέχρι τό 1590, σχεδόν όιλλα 
τετρακόσια  χρόνια. Κι εκτός άπό  
αυτούς, πού όέν ήξεραν άλλο άπό 
εκμετάλλευση κα ί κλεψιά, μέ τό 
πρόσχημα τής πιό βαρειάς φορο
λογία ς τήν ρήμαζαν τήν έρμη, Γε- 
νουάτες πειρατές, Μαμελοϋκοι 
πειρατές, καί Βενετσιάνοι ληστέμ- 
ποροί. 'Ολοι άπάνω της. "Ωσπου 
τό 1570 ή Κ ύπρος καταχτήθηκε

άπό τούς Τούρκους.
Η Τουρκοκρατία κράτησε τρα

κόσια χρόνια, μέχρι τό 1378. Οί 
ξενοκρατίες στήν Κύπρο μ ετρ ι
ούνται μέ  τούς αιώνες. Μ έσα  σ ’ 
αυτά  τά τρακόσια χρόνια έγιναν  
πολλά, επαναστάσεις, καταστρο
φές, σεισμοί κα ί λοιμοί, κα ί όσα 
κακά. Τότε ήταν πού ο ί Ιεράρχες  
τού νησιού άνέλαβαν τό βαρύ έρ
γο τής Έθναρχίας. Κ αί τό Ο ργά
νωσαν τόσο καλά, τούς φοβήθηκε 
τόσο πολύ ό Σουλτάνος, πού γύ 
ρω στά 1753 προγράφ τηκαν 486 
κληρικοί. Ε λάχιστο ι διέφυγαν. 
Τριάντα έξη έξώμοσαν. Ό λο ι οί 
άλλοι κρεμάστηκαν, ενώ οί οίκο- 
γένειές τους τιμωρήθηκαν μέ πρό
στιμο ένα εκατομμύριο γρόσια, 
τόσα πολλά, πού δέν θά μπ ορού
σαν νά σηκώσουν κεφάλι ούτε μ ε
τά άπό 100 χρόνια.

Ο ί άόελφοί μα ς  ο ί Κύπριοι 
συντρέξανε τήν Ε πανάσταση. Μέ 
χρήμα, μέ υλικά, μέ εθελοντές. 
Κ αί τό 1833 έκαμαν τρεις επα 
ναστάσεις γιά νά ενωθούν μέ τήν 
ελεύθερη Π ατρίδα. ”,Έ γιναν φορ
τίο βαρύ γιά τή Τουρκία. Καί 
τελικά τήν πούλησαν μ α ζ ί μ έ  τούς 
κατοίκους της σάν νάταν χωράφι 
τους καί ζώα τους. Τό 1878 τήν 
άγόρασαν ο ί Ευρωπαίοι, ο ί πολι
τισμένοι, α ύτο ί πού «προστάτευ
α ν» τό Ε λληνικό  βασίλειο, οί 
Ά γγλ ο ι. Βρέθηκαν βέβαια γεν
ναίοι πολιτικοί, πού στιγμάτισαν  
α υτή  τή αισχρή δοσοληψία μέ  
τούς βαρβάρους. Ό  Γλάόστων 
έχαρακτήρισε τήν άγορά, πράξη  
επαίσχυντη γιά τήν Α γγλ ία . Α λ 
λά  τά λόγια, λόγια , ό πολιτισμός, 
πολιτισμός κα ί τό νιτερέσο μέ  
τούς βαρβάρους νιτερέσο. Ή  Α γ 
γλο  κρατία κράτησε πάνω άπό ο γ
δόντα χρόνια, ως τίς μέρες μας, 
ως τό I960. Σ τό  διάστημα αυτό ή 
Α γ γ λ ία  πρόσφερε πολλές φορές 

μ έ  τό στόμα τήν ’Ελευθερία κα ί 
τήν Ένωση, κα ί άλλες τόσες έπνι
γε στόν αίμα κάθε ένωτική π ρο σ -. 
πάθεια . Ό τα ν  τό 1907 π ήγε  στή 
Κ ύπρο ό τότε υφυπουργός τών 
Α ποικιώ ν, ό Τσώρτσιλ, ολόκληρο  
τό νησί καλύφθηκε άπό γαλανό
λευκες σημαίες κα ί άπό ιαχές « Έ 
νωση». Α λλά  ό περίφημος βρε-

Σ τίς  φω τογραφίες καί τών δύο σελίδων ε ικό 
νες άπό τό δράμα τής Κύπρου. 'Επάνω: Ε
ρε ίπ ια  άπό έκεϊνα  πού άφησε τό πέρασμα 
τού Αττίλα. Εις τήν άπέναντι σελίδα έπάνω 
κα ί κάτω: Γυναίκες τής μαρτυρικής Μεγαλον- 
νήσου μ έ  τόν πόνο κα ί τήν άπόγνωαη ζω
γραφ ισμένα στά πρόσωπά τους.

ταννικός λέων είχε βαρηκοΐα. Τό 
1915 πρόσφεραν ο ί Ά γ γ λ ο ι στήν 
Ε λλά δα  τήν ένωση, υπό τόν δρο 
νά βγή μ α ζ ί τους στόν πόλεμο. 
Τόν άλλο χρόνο βγήκε ή Ε λλάδα  
μ α ζ ί τους στόν πόλεμο, άλλά ή 
προσφορά κλειδώθηκε στά ύπό- 
γεια  τού Φ όρεϊν δφφις. Κι όταν  
μά ς βρήκε ή καταστροφή τού 22, 
τότε ο ί Ά γ γ λ ο ι γαντζώ θηκαν  
άκόμα πιό σφ ιχτά  πάνω στό κορ
μ ί  τού νησιού: Τό 1925 τήν άνε- 
κήρυξαν άγγλική  άποικία. Λ ίγο  
μετά , στά 1931 έγινε ή μεγάλη  
εξέγερση, πού κυριολεκτικά πν ί
γηκε στό αίμα.

Σ τά  1940 φούντω σε ό τελευτα ί
ος μεγάλος πόλεμος. Γίνηκε γιά  
τήν ελευθερία κα ί γιά τήν αύτο- 
διάθεση τών λαών. Τριάντα χ ιλ ιά 
δες Κύπριοι κατατάχτηκαν εθε
λο ντές  στόν άγγλικό  στρατό  καί 
πολέμησαν  σ ’ δλα  τά θέατρα τού 
πολέμου. Ο ί ά γγλ ικές  υποσχέσεις 
δίνονταν σχεδόν κάθε μέρα. Καί ό 
χά ρτης τού Α τλα ντικο ύ  καθιέρω
νε τίς άρχές, σύμφω να μέ τΓς ο 
πο ίες  θά ζούσε ό κόσμος μετά  τόν 
πόλεμο. Πρώτη, κύρια καί βασική 
άρχή, ή αύτοδιάθεσΐ], Ο ί λαοί
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όλοι πολέμησαν γιά  την α υτοδιά 
θεση, θυσιάστηκαν ρημάχτηκαν  
κ α ίσ τό  τέλος νίκησαν. Α λλά  τους 
’Ά γγλο υ ς  τούς έπιασε άθεράπευ- 
τος λήθαργος, κα ί ξέχασαν καί τις 
δ ικές  τους υποσχέσεις, καί τήν 
υπογραφ ή  τους, κα ί τό συμβόλαιο  
π ο ύ  είχαν κάνει μέ δλο τόν κόσμο. 
Α ρνήθηκαν τήν αυτοδιάθεση  

στήν Κύπρο.
Ή  τελευταία προσπάθεια  άρχι

σε στον Ο ργανισμό τών Ηνωμέ
νων Εθνών. Τό Δημοψήφισμα  
τον 1950 έόοσε 95,7% ΕΝΩΣΗ. 
Τόστειλαν οι Κ ύπριοι στον Ο HE, 
τόστειλαν καί στήν Α γγλία . Τότε 
ήταν πού άναόείχτηκε Α ρχ ιεπ ί
σκοπος ό Μ ακάριος (ό τρίτος) 
κα ί έβαλε μπροστά  τήν προσπά
θεια νά τό διεθνοποιήση, ώστε οι 
λα ο ί νά πιέσουν τούς περιφρονη-

τές τής αύτοδιαθέσεω ς κα ί νά δώ
σουν καί στήν Κ ύπρο τήν ελευθε
ρία  της, όπως έγινε μέ περισσό
τερα άπό σαράντα έξη κράτη τής 
Αφρικής. Τό 1954 ό Ά γ γ λ ο ς  υ

πουργός τών Α ποικιώ ν άπάντησε  
στή Βουλή τους στό αίτημα τον 
95,7% καί στόν κόσμο ολόκληρο: 
Ο ΥΔΕ Π Ο ΤΕ . Κ αί άρχισε τό άν- 
τάρτικο, πού μέ  πολλές εναλλαγές  
κράτησε πέντε χρόνια. Στό δ ιά 
στημα αυτό, άλλοι κρεμάστηκαν, 
άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι ξωρί- 
στηκαν, άλλων δημεύτηκαν οι π ε
ριουσ ίες ή διαλύθηκαν οί ο ικογέ
νειες. Τόν πολιτικόν άγώνα τόν 
κράτησε ό Μ ακάριος, τόν σ τρα 
τιω τικό ό Ερίβας, ό Δ ιγενής. Στό  
διάστημα αυτό ό Ο Η Ε έβγαλε 
τρεις  άποφάσεις γιά  τήν α υτοδιά 
θεση τής Κ ύπρον. Α λλά  ο ί Ά γ 
γλοι, κα ί όλοι ο ί σύμμαχοι καί 
συνεταίροι καί ηγέτες τού «ελεύ
θερου κόσμον» ουδέποτε τίς σε
βάστηκαν. Κι όταν ό πόλεμος έγ ι
νε βάρος γιά τόν κατακτητή, ά- 
ναγκάστηκε τό 1959 νά συμφωνή- 
ση γιά  τήν άνεξαρτησία τής Κ ύ
προν. Μ ιάν άνεξαρτησία  όμως, 
πο ύ  είχε μέσα της τό σπέρμα τού 
θανάτου. Κ αί όέν άργησε νά φανή  
ή κακοπιστία  κα ί ή υστεροβουλία. 
Ή  Κ ύπρος δέν μπόρεσε νά χαρή  
τήν άνεξαρτι/σία της.

Τόν Δεκέμβριο τού 1959 έξελ ί
γη πρώ τος Π ρόεδρος τής άνεξάρ- 
τητης Κ ύπρου ό Μακάριος, τόν

Α ύγο υσ το  τού I960  οί Ά γ γ λ ο ι  
έγκατέλειψ αν τό νησί πλήν μ ερ ι
κών βάσεων, κα ί ή Δημοκρατία  
τής Κ ύπρου έγινε τό 99ο μέλος 
τού ΟΗΕ. Ο ί συμφω νίες έπρόβλε- 
πα ν τήν συνεργασία  καί τήν σύμ
πρα ξη  τού Τουρκικού στοιχείου, 
τού νησιού, τών Τουρκοκυπρίων, 
18% τού πληθυσμού, μέ δικαιώ 
μα τα  περισσότερα κα ί άπό  τό 
30% . Ο ί 'Ελληνες πά ιποτε ήσαν 
άπλοχέρηόες, ούτε καί ποτέ γίνη- 
καν καταπιεστικο ί καί έκμεταλ- 
λευτα ί. Αλλά ο ί Τουρκοκύπριοι, 
μ έ  όλη τή συμπαράσταω] τής Α γ 
γλ ία ς όέν συνεργάσθηκαν. Από  
τότε μέχρι πρόπερσυ, πού ή προ
στασία  τών Τουρκοκυπρίω ν επέ
ρασε φανερά στά χέρια τού Κ ίσ
ο  ιγκερ, γίνανε άτελείω τες σ υγ
κρούσεις άνάμεαα στις δυό Κοι
νότητες, γίνανε διώξεις τών Ε λ
λήνων στη Τουρκία, γίνανε έπι- 
θέσεις τουρκικών αεροπλάνω ν καί 
πολισικω ν. Ο Ο Η Ε  βγάζει διαρ- 
κώς άποηασεις, οι μεσολαβηταί 
και η ειρηνευτική δύναμη τών Η 
νωμένων Εθνών δικαιώνει μονί- 
μω ς τό Ελληνικό στοιχείο, άλλά 
τό τουρκοκυπριακό έχει πολύ γε 
ρούς κα ί βαρήκοους μπαρμπάδες. 
Προ πέρσι, τό καλοκαίρι τού 
1974, οί Τούρκοι άποβιβάστηκαν  
στήν Κύπρο, υποδούλω σαν τό 
40% τού νησιού, ξερρίζω σαν  
200.000 Κύπριους, ρήμαξαν, έ 
καψαν, σκότωσαν, βίασαν καί ε 
ξακολουθούν νά ρημάζουν μέ κά
θε τρόπο. Ξανάφεραν, στά τέλη 
τού εικοστού αιώνα', τήν έποχή 
τού Τζέγκις Χ ά ν  καί τού Αττίλα . 
Φωνάζουν τά Ηνωμένα "Εθνη. 
Ψ ηφίζουν ο ί λαοί. Α ντιστέκοντα ι 
οι Κύπριοι. Τό πετρέλαιο τής Μέ
ση: Ανατολής έχει μπουκώσει
τούς ισχυρούς, άπό Α μερικάνους  
μέχρι Σοβιετικούς, καί κανείς δέν 
βλέπει κα ί δέν άκούει. Γιά τό σω
στό μάλιστα, βλέπει κα ί άκούει 
τόν Α ττίλα , κα ί τόν οπλίζει νά... 
«άμυνθή». Ε κεί καταλήξαμε. Νά 
βρίσκη τό δίκιο ό κλέφτης κα ί νά 
μένη στό άδικο ό νοικοκύρης.

Τό χρέος όλων τών 'Ελλήνων 
άπέναντι στή Κ ύπρο είναι βαρύ. 
Α παράγραπτο . Κ αί πότε θά τό 

ξοφλήσουν·.
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ΕΜ ΕΙΨ ΙΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΑΝ

Ή εποχή μας θά δοκιμάση πολλές ακόμη πίκρες άπό τήν έλλειψ ι τής 
ανθρωπιάς, έόν δέν θελήση έγκαιρα νά κάνη τή σωτήρια στροφή, πού θά τής 
έξασφαλίση τά ψυχικά και πνευματικά έφόδια, μέ τά οποία θά σπονδύλωση 
τό σώμα της καί θά μπορέση νά σταθή ατά πόδια της.

Σ Ε ΜΙΑ εφημερίδα τών 
’Αθηνών, αγαπητοί μου 
αναγνώστες, δημοσιεύθη- 

κε στίς 21.12.1975 μία φωτογρα
φία ενός νέου 23 ετών πού κοί- 
τοταν στό κρεββάτι κάποιου αμε
ρικάνικου νοσοκομείου μέ σπα
σμένα τά χέρια καί τά πόδια του. 
Ό  νέος αυτός είχε μιά ιστορία. 
’Ακούστε την. Καθώς πήγαινε μέ 
τη μοτοσυκλέττα του άπό τη δου
λειά του στό σπίτι, ξαφνικά γλύ- 
στρησε, έχασε την ισορροπία του 
καί έπεσε κατά γης σπάζοντας χέ
ρια καί πόδια. Ή μοτοσυκλέττα 
του άφοΰ έκανε μερικά μέτρα δρό
μο μόνη της, έπεσε κι’ αυτή στήν 
άκρη τού δρόμου κοντά στό άφεν- 
τικό της. Καθώς ό νεαρός αυτός 
βρίσκονταν στήν άπελπιστική του 
θέσι, άρχισε νά καλή σέ βοήθεια, 
σηκώνοντας όσο μπορούσε τά σπα
σμένα χέρια του. Έ, λοιπόν, τί 
νομίζετε; Βρέθηκε κανείς νά τόν 
βοηθήση; Δυστυχώς όχι. "Επρεπε 
νά μετρήση νά περάσουν άπό δί
πλα του 900 αυτοκίνητα τό ένα 
κοντά στό άλλο, γιά νά βρεθή έπί 
τέλους ένας άνθρωπος πού νά τόν 
μεταφέρη στό νοσοκομείο, άπό ό
που ήταν καί ή φωτογραφία πού 
σάς είπα (Βλ. ’Ελεύθερον Κό
σμον 21.12 1975). Τό γεγονός αύτό 
θά μπορούσε νά θεωρηθή τυχαίο, 
άν δέν υπήρχαν καί άλλα τέτοια 
κρούσματα, πού τά βλέπουμε σχε
δόν κάθε μέρα κοντά μας.

Χτυπητά περιστατικά.
’Αλλά δέν είναι μόνο τά παρα

δείγματα αύτό, παρμένα άπό τήν 
άοφαλτο, πού μάς προβληματί
ζουν μπροστά στήν έλλειψι τής 
άνθρωπιάς πού μαρτυρούν. Είναι 
καί τόσα άλλα, γνωστά καί άγνω
στα στούς πολλούς, πού διαδραμα
τίζονται μέσα στήν κοινωνία μας 
καί δείχνουν πόσο ό πολιτισμός 
μας βρίσκεται πίσω στό θέμα αύτό, 
παρά τό γεγονός ότι στήν τεχνο
λογία έχει κάμει άλματα θαυμα
στά. θέλετε νά σάς άναφέρω με
ρικά σκόρπια περιστατικά πού θυ
μάμαι τώρα; Νά, πρίν άπό καιρό 
βρέθηκε νεκρός στήν καλύβα του, 
μέσα ο ένα οικόπεδο τής Αθήνας, 
ένας γέρος ξεπαγιασμένος άπό τό 
κρύο. Έμενε μόνος του, δέν είχε 
προστασία καί ξεψύχησε. Σέ άλλη 
περίπτωοι ένας νέος μόλις τέλειω- 
σε τίς σπουδές του ζήτησε δουλειά 
άνάλογη μέ τίς γνώσεις του, καί 
τού έκλεισαν τίς πόρτες γιατί, ό
πως τού είπαν, θά έπρεπε νά είχε 
κάποιο «μέσον». Καί άλλού πάλι 
ένας οικογενειάρχης ζήτησε άπό 
τόν εργοδότη του μιά προκαταβο
λή τού μισθού του γιά νά άντι- 
μετωπίση κάποιο έκτακτο έξοδο, 
καί συνάντησε τήν άρνησί του.

Τό θέμα, άγαπητοί άναγνώστες, 
δέν είναι τόσο άπλό, όσο ίσως έκ 
πρώτης όψεως φαίνεται. Είναι θέ
μα πού πρέπει νά μάς γεμίζη άπό

φρίκη σάν άναλογκ^ούμε ότι ή 
άνθρωπιά είναι ή ούοία τής ζωής 
μας πού μάς δίνει φτερά καί ομορ
φαίνει τίς μέρες μας. Σέ ένα 
συνέδριο παραγωγής τροφίμων 
Ασίας καί Ειρηνικού πού έγινε 

τόν περασμένο ’Οκτώβριο στήν 
Μαλαισία, άναφέρθηκαν τρομερά 
στοιχεία γιά τούς πληθυσμούς πού 
κατοικούν κυρίως στήν ’Ασία, χω
ρίς νά φαίνεται πώς έχουμε συγ- 
κινηθή. Κάθε νύκτα 1 έκατομ άν
θρωποι πάνε γιά ύπνο μέ άδειο τό 
στομάχι ύποφέροντας άπό τήν πεί
να. Κάθε χρόνο 10—20 έκατομ. 
άνθρωποι πεθαίνουν άπό αιτίες 
σχετιζόμενες μέ τήν πείνα Τά 
άνατριχιαστικά αύτά στοιχεία θά

Επάνω: -Ή  τραγωδία·· τού Πικάσαο Κάτω 
Ο άπάνθρωπος κόσμος μας δέν κάνει διά 

κρίση ού τε στά παιδιά Εις τήν άπέναντι σε 
λίδα -Ε ικόνα·· άπό τό μετρά  τής Ν Υόρκης
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έπρεπε νά μάς κάμουν όλους μας 
σκεπτικούς. Έ ν τούτοις μιά παχυ
λή άδιαφορία φαίνεται νά έχη κυ- 
ριέψει τίς καρδιές τών σύγχρονων 
ανθρώπων, πράγμα πού μάς κάνει 
νά χαρακτηρίζουμε τήν έλλειψι 
τής άνθρωπιάς οάν κοινωνικό άπό- 
στημα καί οάν καρκίνωμα επικίν
δυνο γιά τήν έπιβίωσι τού πολι
τισμού μας.
Στίγμα τού ποΑ.τ σμοϋ μας.

Ποιος θά μπορούσε έπειτ’ άπ' 
αύτά νά μή παραδεχθή πώς ό ση
μερινός κόσμος είναι σκληρός καί 
ίσως χειρότερος άπό τόν χθεσινό; 
Ό σο ζούοαμε στά χωριά, με τά 
λίγα σπίτια καί τούς μετρημένους 
κατοίκους, γνωρίζαμε ό ένας τόν 
άλλο, κουβεντιάζαμε τόν πόνο καί 
τή χαρά μας, νοιώθαμε τόν διπλα
νό μας οάν δικό μας. Σήμεα στίς 
μεγάλες πόλεις οΐ άνθρωποι έγι
ναν άτομιστές, κλείσθηκαν στόν 
εαυτό τους, άπομονώθηκαν άπό 
τούς άλλους ούσιαστικά, καί όψω- 
οαν τείχη άνάμεοά τους, ώστε νά 
μή τούς ένδιαφέρη ό άλλος. Οί 
προβλέψεις γιά τό μέλλον αύτού 
τού κόσμου είναι άνηουχητικές καί 
μέ μαύρα χρώματα ζωγραφίζονται 
οί μέρες πού μάς περιμένουν. 
Ζούμε στόν κολοφώνα τών κατα- 
κτήσεών μας, καί όμως χάνουμε 
κάθε μέρα καί περισσότερο τόν 
άνθρωπισμό μας. Ή  πορεία μας 
μέοα στό αιώνα αύτόν ίσως νά 
είναι ένα έπος μέ άούλληπτη ο
μορφιά καί άπειρες άποχρώσεις. 
Έ ν τούτοις τό ήθικό μας πρόβλη
μα έμεινε άλυτο καί οί άνθρωποι 
απομακρύνθηκαν ψυχικά ό ένας 
άπό τόν άλλο. «Ό  κόσμος τών λο
γικών όντων, παρά τίς πολυά
ριθμες επιτυχίες του, παραμένει 
στό έλεος τών πρωτογόνων του 
ενστίκτων. Οί πόλεμοι δέν καταρ- 
γήθηκαν. Οί άνταγωνισμοί σέ εθ
νική καί υπερεθνική κλίμακα 
πολλαπλαοιάζονται. Οί κίνδυνοι 
τής φυσικής καί τής ψυχικής ύ- 
πάρξεως διευρύνονται. Ή  άπελ- 
πισία βασιλεύει παντού. Ή  άβε- 
ίαιότητα ταλαιπωρεί δισεκατομ

μύρια υπάρξεις. Νέοι κίνδυνοι 
παραμονεύουν πίσω άπ’ τό κάθε 
μας βήμα». (Βλ. Στέλιου Άρτεμά- 
κη: ό άνθρώπινος πολιτισμός άπέ- 
τυχε; έν Ελεύθερος Κόσμος 
14.12.1975).

Ό  μεγάλος c ύγχρονος ιστορι
κός τού πολιτισμού Will Durant 
γράφει στό έργο του «Τά συμπε
ράσματα τής ιστορίας»; «Ή πρόο
δος τής έπιστήμης καί τής τεχνο
λογίας στίς μέρες μας είχε οάν 
συνέπεια τήν άνάμειξι τού καλού 
μέ τό κακό. Οί εύκολίες καί οί 
άνέσεις μας ίσως νάχουν έξασθε- 
νίοει τό σωματικό μας σθένος καί 
τήν ήθική μας άντοχή. "Εχομε ά- 
ναπτύξει, σέ βαθμό καταπληκτικό, 
τά μεοα μετακινήσεως. Μερικοί 
όμως άπό εμάς τά χρησιμοποιούν 
γιά νά δευκολυνθούν στήν διά- 
πραξι έγκλημάτων έναντίον τών 
συνανθρώπων τους. Διπλασιάζο
με, τριπλασιάζομε, έκατονταπλα- 
σιάζομε τήν ταχύτητά μας. ’Αλλά 
καταπονούμε τά νεύρα μας... "Ε
χομε αύξήσει στό εκατονταπλάσιο 
τήν ικανότητά μας γιά μάθησι καί 
καταγραφή τών γογονότων τής η
μέρας καί τού πλανήτη μας. ’Αλ
λά μερικές φορές ζηλεύομε τούς 
προγόνους μας, πού ή γαλήνη 
τους διαταρασσόταν μόνο άπό τά 
νέα τού χωριού των». (Βλ. ’Ελεύ
θερον Κόσμον ένθ όνωτ.).

Βέβαια έχουμε συνηθίσει νά λέ
με καί νά κηρύττουμε πώς ή άν- 
θρωπιά είναι ή κατ’ έξοχήν ελλη
νική άρετή. Αύτό μέχρις ενός ση
μείου είναι άληθινό: Πράγματι
στήν κοινωνία μας άν υπάρχουν 
κρούσματα άπανθρωπίας, υπάρ
χουν εύτυχώς καί πολλά περιστα

τικά άληθινής άνθρωπιάς, πού γε
μίζει μ έλπίδα τίς καρδιές μας. 
Όμως όσο περνάει ό καιρός καί ό 
έπηρεαομός πού δεχόμαστε άπό τά 
ξένα ήθη καί έθιμα πολλαπλασιά- 
ζεται, ξεθωριάζει άπό τό κοινωνι
κό μας προσκήνιο ή μέχρι χθές 
έντονη παρουσία αύτής τής άν- 
θρωπιάς, πράγμα πού μάς κοστί
ζει, γιατί μάς στερεί άπό ένα στοι
χείο πού δίνει ξεχωριστή άξία στή 
ζωή μας, καί τήν άτομική καί τή 
συλλογική. Ζωή χωρίς άνθρωπιά, 
είναι σωστή κόλασι όπου τίποτε 
δέν μιλάει γιά χαρά, γιά έλπίδα 
καί γιά όνειρα. Ό  μεγάλος οδο
στρωτήρας τού συμφέροντος, σα
ρώνει στό πέραομά του κάθε ήθική 
μας ικμάδα καί μετατρέπει τήν 
κοινωνία μας σέ πεδίο άλληλο- 
ουγκρουομένων έγωισμών καί χώ
ρο ψυχικής καταπιέσεως.

Οί λύσεις
Μπροστά στό φαινόμενο αύτό ε

πιβάλλεται νά σκεφθούμε τί πρέ
πει νά κάνουμε. Μιά λύσις είναι 
νά μή κάνουμε τίποτε, γιατί έχει 
τόσο πολύ προχωρήσει τό κακό 
πού τίποτε δέν μπορεί νά τό ανα
χαίτιση. Δέν συμφωνώ μέ τήν ά- 
παισιόδοξη αυτή άποψι, γιατί πι
στεύω πώς στά χέρια μας βρίσκε
ται τό κλειδί γιά τή λύσι τού δρά
ματος. ’Αντί, λοιπόν, νά σταυρώ
σουμε τά χέρια καί ν’ άπελπιαθού- 
με, νομίζω πώς μάς χρειάζεται μιά
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ώθησις που νά μάς ξεκολλήοη από 
τό τέλμα τού ατομισμού καί νά μάς 
βγάλη ψηλά στη σφαίρα τής άλη- 
θινής άγάπης γιά όλους τούς άν- 
θρώπους. Ό  θεός μάς έπλασε γιά 
ν άγαπάμε. Τό διετύπωοε τόσο 
έξοχα ό άρχαϊος τραγικός: «Ου τοι 
συνέχθην άλλά συμφιλεϊν έφυν». 
Δ εν γεννήθηκα γιά νά μισώ, άλλά 
γιά ν' άγαπώ Καί ό μεγάλος ευ
αγγελιστής τής άγάπης ό ’Ιωάννης 
μάς κήρυξε πώς «όφείλομεν ύπέρ 
τών άδελφών τάς ψυχάς τιθέναι». 
Αυτό πού λέμε άνθρωπιά, κατά 
βάθος είναι άγάπη πού εκδηλώ
νεται σέ όλλες τίς άνάγκες τού 
διπλανού μας, πού δέν είναι ξέ
νος, γιατί είναι άδελφός μας. Σέ 
μιά χριστιανική κοινωνία, όπως ή 
δική μας, ή έλλειψ ις τής άνθ(χο- 
πιάς δέν είναι μόνο έλλειψις άγά
πης, είναι καί προδοσία τών βασι
κών άρχών μας καί λιποταξία άπό 
τό στ(χιτόπεδο τών οπαδών τού 
Χριστού μας, πού έγινε ή σαρκω
μένη άγάπη καί μάς χάρισε τόν 
εαυτό του πρότυπο καί σέ τούτο τό 
σημείο. Κανένα δικαίωμα δέν έ
χουμε νά συμπερκρερώμεθα πρός 
τούς άλλους μέ σκληρότητα καί 
άδιαφορία. "Αν τό κάνουμε παύ
ουμε πιά νά άνήκουμε στήν μεγά
λη οικογένεια τού θεού, γινόμα
στε μονάδες άοήμαντες, άξιες γιά 
περιφρόνησι καί τιμωρία

Ή  έποχή μας θά δοκιμάση πολ
λές άκόμη πίκρες άπό τήν έλλειψι 
τής άνθρωπιάς, σάν δέν θελήοη 
έγκαιρα νά κάμη τή σωτήρια στρο
φή, πού θά τής έξασφαλίοη τά ψυ
χικά καί πνευματικά εφόδια, μέ 
τό όποια θά σπονδυλώση τό σώμα 
της καί θά μπορέση νά οταθή στά 
πόδια της. Κι’ όταν λέμε έποχή 
μας έννοούμε όλους έμάς πού ζού- 
με σήμερα, πού είμαστε κοινωνία, 
πού δείχνουμε αισθήματα. ’Από 
μάς έξαρτάται ή έπιβίωσι τού πο
λιτισμού μας καί ή θεραπεία τού 
έλκους πού έχει σχηματισθή πάνω 
του έξ αιτίας τής σκληρότητάς 
μας. Ό ταν άκούσουμε τή φωνή 
τού θεού  καί τή φωνή τής ιστο
ρικής έπιταγής, θά γίνουμε άλλοι 
άνθρωποι ικανοί γιά πτήσεις καί 
γιά πορείες πρός τά ύψη όπου 
βρίσκεται ή άληθινή καταξίωσί 
μας.

ΙΣ τό νπ' άριθ. 492-493 τεύ
χος τών «Χρονικών» άνε- 
φέρθη ή περίπτωσις μιας 

τ η λ ε π α θ ι κ ή ς  υ π ο β ο λ ή ς ,  ή 
οποία έσημειώθη εις τήν σύζυγον τού 
ιατρού I. Παπακωνσταντινίόη καί 
καθ' ήν αυτή έν όνείρφ είδε νά άπο- 
Τνγχάνη μία άπάπειρα δολοφονική 
κατά τού συζύγου της υπό τών Τούρ
κων, έν Φιλαδελφείά τής Μ. Ασίας.

Έδώσαμεν έν συνεχεία τάς τρεις 
περιπτώσεις έξηγήσεως τού φαινομέ
νου καί άνεφέραμεν διά τήν τρίτην 
έξήγησιν, δτι είναι δυσκολω τάτη 
πρός κατανόησιν, διότι άκόμη δεν έ- 
δόθη ευκαιρία νά έκτεθούν εις τούς 
άναγνώστας τών «Χρονικών» τά περί 
Τηλεπαθικής υποβολής.

Τοιαύτα φαινόμενα όμως είναι 
σπανιώτατα, όπως εϊπομεν, προπάν
των δέ όταν γίνεται προσπάθεια νά 
γίνουν έ κ ο υ σ ί ω ς κ α ί  π ε ί ρ α -  
μ α τ ι κ ώ ς!

Πολλάκις, διά νά άποδείξω εις τά 
μέντιουμ τής «Εταιρείας Ψυχικών 
Ερευνών» τό άόύνατον όμοιων 

προσπαθειών, ύπνώτισσα τρία-τέσ- 
σερα έξ αυτών εις τήν ιδίαν αίθουσαν 
καί τούς είπα νά σκέπτωνται ζωηρώς 
τό έξής υπό τύπον υποβολής:

Νά υποβάλουν έάν ήμπορούσαν εις 
μίαν άλλην συνάδελφόν των έπιόε- 
κτικήν ύποβολής, νά έλθη π.χ. νά πά- 
ρη άπό τήν τσέπην τό μανόήλι μου.

Παρηκολονθησα τήν προφανή εν- 
τασιν τής διανοητικής προσπάθειας, 
ή οποία άπεικονίζετο εις τάς φυσιο
γνωμίας των, έπί πέντε ή δέκα λεπτά. 
Ά λ λ ά  μ α τ α ί ω ς. Ο υ δ έ π ο τ ε  
κ α τ ω ρ θ ώ θ η  ν ά έ κ τ ε λ ε σ θ ή

ή υ π ο β ο λ ή .
Τά πειράματα αυτά έγιναν έπανει- 

λημμένως, διά ν' άποδείξουν είς τά 
μέντιουμ, ότι όμοιαι ύποβολαί — καί 
μάλιστα έπί άπόντων — ε ί ν α ι  ά
ό ύ ν α τ ο ν  ό τ α ν  π ρ ο σ π α θ ή -  
σ η κ α ν ε ί ς  ν ά τ ά ς  έ κ τ ε λ έ 
σι; έ κ ο υ α ί ω ς.

Τούτο δέ διότι πλεϊστοι άπατεώνες 
έξαπατούν άπλοϊκές γυναικούλες, ότι 
είναι δυνατόν νά έπιδράσουν δήθεν 
δι' ύποβολής έπί αισθημάτων τρίτων 
άπόντων καί τάς ληστεύουν.

Φαντασθήτε δέ όταν κατά σύμπτω- 
σιν ή τύχη φέρη τήν πραγματυποίησιν 
όμοιας ιδέας!... Τότε ή φήμη μεγαλο
ποιεί τό γεγονός καί κάθε ανόητος 
πιστεύει τυφλώς καί άνοίγει διάπλα
τα τήν τσέπην είς τήν έκμετάλλευσιν 
καί τήν άπάτην.

Όμοιον γεγονός περιήλθεν είς 
γνώσιν τής «Εταιρείας Ψυχικών Ε
ρευνών», ότι κάποια δήθεν μαγγα- 
νεύτρια νπεσχέθη είς μίαν έρωτευμέ- 
νην έγκαταλειφθεϊσαν, ότι θά ήνάγ- 
καζε τόν άπιστον νά περάση κάτω 
άπό τό μπαλκόνι της καί νά τραγου- 
δήση ένα άγαπητόν τον τραγούδι, τήν 
«Ρεζεντά».

Ή  σύμπτωση έφερε όντως νά γίνη 
τό πράγμα καί ή φήμη τής μαγίσσης 
— φυσικά καί τά κέρδη τής έκμεταλ- 
λεύσεως — υψώθηκαν μέχρι τρίτου 
ουρανού.

Ή  «Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών» 
θά είναι ευγνώμων είς κάθε άναγνώ- 
στην τών «Χρονικών», όστις τήν εί- 
δοποιήση δι' όμοιας κακοηθείας, τι - 
μωρουμένας ανστηρώς υπό τού νό
μου, διά νά λαμβάνη τά κατάλληλα
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Τό μεγαλύ τερο  μέντιουμ  ψυχομετρ ίας. Ο Πολωνός μηχανικός Οσοοβιέτοκυ, κατά τήν ώραν 
πειραμάτων ε ις  τήν πολωνικήν » Ε ταιρείαν Ψυχικών Ερευνών».

μέτρα .

Ό  άρχίατρος Κ. Παπαθανασίου, 
έν συνεχείφ των ανακοινώσεων πον 
άνεφέρθηοαν εις τό άνωτέρω τεύχος 
των «Χρονικών», κατέθεσε καί τά ε
ξής όνο ομοιόμορφα περιστατικά:

«Κατά Ιούνιον 1916 νπηρέτονν εις 
τό j\7nτελεϊον τον Ε' Σώματος Στρα
τόν, έν Πνργω τής Ηλείας. Από τό 
μέρος αντό, στενώτατος σνγγενής μον 
άνεχώρηοε πρός άνάρρωσιν διά τό 
χωρίον Βονλγαρέλι τής ’Άρτας, όταν 
δ' έφθαοεν εκεί, μον έστειλε τηλεγρά
φημα άγγέλων τήν αίαίαν άφιξίν τον. 
Ά λλην επιστολήν τον όέν έλα δον κα
τά τό διάστημα τής έν Πνργω διαμο
νής μον, ούτε έγνώριζα όιόλον τό 
χωρίον Βονλγαρέλι, έκτος τον δτι ήτο 
πολύ υγιεινόν.

Μίαν νύκτα, έν τσίπαις, είδα τό 
χωρίον αντό περιέργως ατό δνειρόν 
μον. Είδα ώραίαν τοποθεσίαν μέσα 
εις δάσος έλάτων, κεντρικήν πλα
τείαν, παρακειμένην Εκκλησίαν μέ 
κωόωνοοτάοιον καί τό σπίτι δπον έ- 
κάθητο ό συγγενής μον.

Τό σπίτι αντό όπως τό είδα σννέ- 
κειτο άπό τρία δωμάτια μέ εξώστην 
καί νπερκειμένην κληματαριάν, είχα 
δέ άκόμη καί τήν θέσιν δπον είχε τό 
κρεβάτι τον, τό κάτωθεν τον σπιτιού 
παντοπωλείον καί τέλος τόν 'ίδιον 
συγγενή μον.

Μετά ένα μήνα, στερούμενος παν
τελώς ειδήσεων, έπήρα άδειαν καί 
μετέβην εις Βονλγαρέλι. Λοιπόν, δ,τι 
ε ί χ α  ΐ δ ή ε ι ς  τ ό δ ν ε ι ρ ό ν  
μ ο ν  ή τ ο  π ρ α γ  μ α τ ι κ ό τ η ς .  
Ή  τοποθεσία, τά τρία δωμάτια, ή

θέσις τού κρεβατιού, ό έξώστης μέ 
τήν κληματαριάν, τό μπακάλικο κτλ...

'Επίσης κατά τήν άνοιξιν τού 1920 
εύρισκόμην έν Μικρά Ασία καί είδα 
έν όνείρω τήν Άνδριανούπολιν, ώς 
έν πανοράματι, ένα ολόκληρον μήνα 
πρό τής καταλήψεώς της υπό τού 
Ελληνικού στρατού. Είδα τά όνό πα
λαιό καί μεγαλοπρεπή τζαμιά της, 
τάς συνοικίας της ώς καί τους δύο 
συνοικισμούς, τούς χωριζομένονς υ
πό τον ποταμού "Εβρον, όιερχομένον 
μέσω τής πόλεως: Σημειωτέου δέ, δτι 
δχι μόνον ουδέποτε είχα ίδή τήν Άν- 
δριανούπολιν, άλλ’ οντε έφ' δσον έν- 
θνμοϋμαι σχετικήν εικόνα εις έφημε- 
ρίδα ή περιοδικόν.

Μετά έν καί ήμισν, λοιπόν, έτος, 
δτε κατά Αύγουστον τού 192! έπε- 
σκέφθην τήν Άνδριανούπολιν όέν 
ενρέθην πλέον πρό άγνώατον πόλε
ως, διότι ήτο άκριβώς δπως τήν είδα 
δή εις τό δνειρόν μον».

Εις τό πρώτον έπεισόόιον ό Παπα
θανασίου, κατέχων έντονους διαι
σθητικός ιδιότητας, ώς άποδεικνύ- 
εται έκ τών Ραβδοσκσπικών επιτυχι
ών τον καί σΐ’ντονισμένος ζωηρώς μέ 
τόν συγγενή τον ένεκα μακράς σνμ- 
βιώσεως, έγινε ά σ ν ν α ί σ θ η τ ο ς 
δ έ κ τ η ς  τ ώ ν  έ ν τ ν π ώ σ ε ώ ν  
τ ο ν.

Ευρισκόμενος εις μ ε  ίω  σ ιν  έ ν
α ν ν ε ι δ ή τ ο υ (ύπνος), είδε άκρι
βώς δλα τά τοπεΐα δσα έβλεπε ό σνγ
γενής τον, δστις πιθανότατα νά τόν 
έσνλλογίζετο τήν στιγμήν αυτήν.

Εις τό δεύτερον έπεισόόιον όέν υ
πάρχει βέβαια γνωστός π ο μ π ό ς ,  
διότι βέβαια όέν μπορούσε νά γνωρί-

ζη ό Παπαθανασίου κανένα εις τήν 
τονρκοκρατουμένην Άόρι ανούπολιν. 
Αλλά πάντως μυριάδες ανθρώπων 
είχαν ίδή τήν πόλιν καί έζων εντός 
αυτής, βλέποντες καθημερινώς τά το- 
πεία τού ονείρου.

Ό  Παπαθανασίου έχρησίμενσε, 
λοιπόν, πάλιν καθ' ύπνους ά σ υ- 
ν α ί σ θ η τ ο ς  δ έ κ τ η ς  τών εν
τυπώσεων κάποιον άγνώατον, δστις 
έτνχε σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ ν ο ς  μαζί 
τον, δστις είχε δηλαδή, διά νά όμιλή- 
σωμεν τήν γλώσσαν τού άσνρμάτον, 
τό ίδιον μήκος ψυχικού κύματος.

Δίόομεν έννοεϊται τήν έξήγηαιν μή 
θέλοντες ν' άμφιβάλωμεν δτι ό Πα
παθανασίου όέν είχεν ίδή ποτέ εικό
νας τής Άνόριανονπόλεως καί δτι τό 
δνειρόν όέν ήτο άναζωπύρηαις πα
λαιών άναμνήσεων, άποθηκευμένη 
εις τάς μνημονικάς νευρώνας τού εγ
κεφάλου, δτε ή λύσις είναι άπλονστέ
ρα.

Ή  Τηλεπαθική έξήγησις άφορά 
τ ά ς  ά π λ ο ν σ τ έ ρ α ς  μ ο ρ φ ά ς  
τ ο ύ φαινομένου τούτου, δπερ επο
νομάζεται ά ν τ ί λ η ψ ι ς  τ ο ύ  ή δ η  
γ ν ω σ τ ο ύ  (Deja vu) καί ήδη τάς ά- 
φορώσας τ ο π ε ΐ α  μ ό ν ο ν  κ α ί  
ά ν τ  ι κ ε ί μ ε ν α  ά ν α λ λ ο ί ω τ α .

Υπάρχουν δμως καί περιπτώσεις 
καθ' ας ό δ έ κ τ η ς  ονειρεύεται 
σ κ η ν ά ς  ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ς  μ έ  
π ο λ λ ά  ά τ ο μ α  καί αϊτινες πρα
γματοποιούνται μετ' όλίγας ημέρας.

Η έξήγησις όμοιων περιπτώσεων 
φαίνεται πολύ όνσκολωτέρα, πρόκει
ται έν τούτοις περί Τ η λ ε π α θ ι 
κ ή  ς υ π ο β ο λ ή ς  εντελώς άσνναι- 
σθήτου καί ήτις διενεργείται άπό τόν 
ίόόντα τό δνειρόν έ π ί τ ώ ν  ά τ ό 
μ ω ν  , ά τ ι ν  α ά π ο τ ε λ ο ϋ ν  
τ ά ς  δ ι α δ ρ α μ α τ ι σ θ ε ί σ α ς  
κ α τ' α ύ τ ό σ κ η ν ά ς .  Ή  υποβο
λή αυτή, τά άναγκάζει νά έκτελέσουν 
καί νά είπούν άσυναισθήτως τάς 
πράξεις — λέξε<ς -  φράσεις -  στά
σεις τού ονείρου.

Πρόχειρον άπόδειξιν τής Τ η λ ε -  
π α θ ι κ ή ς υ π ο β ο λ ή ς ,  περί τής 
όποιας θά όμιλήσωμεν άλλοτε έν έκ- 
τάσει, είναι δτι πολλάκις ευρισκόμε
νοι εις δημοσίας συναθροίσεις άναγ- 
κάζομεν άτομα στρέφοντα πρός ημάς 
τήν ράχιν νά γυρίσουν νά μάς όούν 
όταν τά άτενίσωμεν έπιμόνως.

Ά λλοτε δέ άκόμη ημείς οί ίδιοι έ- 
χομεν τήν ένοχλητικήν σνναίσθησιν, 
δτι κάποιος μάς παρατηρεί έπιμόνως 
καί στρεφόμενοι συναντώμεν πρά
γματι τό βλέμμα κάποιου στηριγμέ
νου έπάνω μας.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

Π ΡΙΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ γιά 
τό βιβλίο καί την προ
σφ υή  πού μπορεί νά κό

μη οτόν άνθρωπο, δεν θά ήταν 
άοκοπο νά θυμίσουμε έναν κίνδυ
νο πού νομίσαμε τώρα τελευταία 
δτι τό απείλησε: τη μεταφορά λο
γοτεχνικών κειμένων στην τηλεό
ραση.

Πολλά ακούστηκαν καί πολλά 
έγράφτηκαν. Καί τό συμπέρασμά 
ήταν:

'Η λογοτεχνία, όταν μεταφέρε- 
ται στην τηλεόραση άπό άνθρώ- 
πους μέ εύαισθησία καί μέ φαντα
σία, όταν δέν α λ λ ο ι ώ ν ε τ α ι  
οπή βαθύτερη ούσία της, κέρδος 
έχει. Κάνει την πρώτη γνωριμία 
της μέ τό εύρύτερο κοινό. Καί 
κάθε λογοτεχνία, περισσότερο ή 
ελληνική λογοτεχνία, έχει μεγά
λη ανάγκη άπ’ αύτή τή γνωριμία, 
θ ά  βρει έτσι τό δρόμο τού αλη
θινού προορισμού της, πού είναι ή 
πνευματική καλλιέργεια τού με
γάλου πλήθους.

Πολλοί φίλοι μού είπαν ότι α
ναζήτησαν τό βιβλία, πού έγνώ- 
ριοαν τό περιεχόμενό τους άπό 
τήν τηλεόραση, καί άρκετοί έκα
μαν μιά πολύ σημαντική παρατή
ρηση: Ενώ δέν είχαν νά ελ έγ 
ξουν σέ τίποτα τή μεταφορά αύτού 
ή εκείνου τού λογοτεχνικού κει
μένου στήν τηλεόραση, όταν διά
βασαν τά ίδια τά λογοτεχνικά κεί
μενα, είχαν μιάν άλλην έντύπω- 
ση, μιάν άλλη απόλαυση. Αύτή ή 
απόλαυση είναι ή ιδιαίτερη, ή μυ-

ΤοΟ Ακαδημαϊκού 
κ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Χ Α Ρ Η

σπκή προσφορά πού σού κάνει τό 
καλό λογοτεχνικό βιβλίο όταν 
ζεϊς μαζί του μέσα στή σιωπή, ήσυ
χος, απερίσπαστος, μέσα στον κό
σμο του, στον έντελώς δικό του 
κόσμο. Γιατί κάθε άξιόλογο λογο
τεχνικό βιβλίο είναι ένας κόσμος 
ολόκληρος, πού σέ κερδίζει, σέ 
άπομονώνει, σέ μεταφέρει σέ άλ
λους χώρους, σέ άλλη ζωή. Κι αυ
τόν ακριβώς τόν κόσμο, πού έχει 
αστάθμητη δύναμη, ακατανίκητη 
έλξη, τίποτα δέν μπορεί νά τόν 
αναπληρώσει. Ούτε ή πιό καλή, 
ούτε ή πιό άρτια τηλεόραση.

Τό καλό λογοτεχνικό βιβλίο εί
ναι άμεση έκδήλωση τής καθημε
ρινής ζωής καί πάντα καρπός τού 
δέντρου πού έχει βαθιά ρίζες στήν

έποχή του. Αύτό είναι >τό βιβλίο 
στή στενή, στήν περιορισμένη 
προσφορά του. ’Αλλά τό βιβλίο 
μπορεί νά προσφέρει πολύ περισ
σότερα: τή σοφία καί τήν ευαισθη
σία όλων τών έποχών καί όλων 
τών λαών. Τότε όμως έχουμε όχι 
μόνον τό ελληνικό λογοτεχνικό 
βιβλίο, αλλά τό βιβλίο πού έρχε
ται άπ’ όλες τίς λογοτεχνίες, πα
λιές καί νέες. Τότε τό βιβλίο εί
ναι ό πολιτισμός σέ ό,τι έχει.

Είναι όμως τό βιβλίο καί μιά 
ανάγκη, — καί μιά μεγάλη αγάπη, 
— πού θά μπορέσω νά σάς τήν 
δώσω μέ όλες τίς διαστάσεις της 
άν σάς διηγηθώ μιά προσωπική 
μου ιστορία.

Είχα άπό πολύ νέος τήν άδυ- 
ναμία νά κρατώ τά περισσότερα 
άπό τά βιβλία πού άγοράζω ή μού 
στέλνουν οί συγγραφείς των. ΙΙι- 
οτεύω ότι κάθε τυπωμένο χαρτί 
κάτι κλείνει, κάτι κρύβει, ότι εί
ναι μιά μαρτυρία πού κανείς δέν 
μπορεί νά προβλέψει πότε καί 
πώς θά χρειαστεί, καί προσπαθώ 
νά τού εξασφαλίσω μιά θέση άνά- 
μεοα στά βιβλία πού παρουαιά- 
ζουν κάποια συγγένεια. Δηλαδή 
προσπαθούσα, γιατί ήρθε ή ώρα 
πού έπρεπε νά γίνω ολιγαρκής. 
’Από τούς τόμους τών βιβλιοθη
κών μου, μεγάλους καί μικρούς, 
δέ θά κατόρθωνα πιά νά κρατήσω 
στό καινούργιο σπίτι πού πήγα πα
ρά μόνο τούς μιοούς. ’Αλλά ποι- 
ούς;

Έδώ άρχισε μιά περιπέτεια καί



δέν μπορώ νά πώ πώς τελείωσε. 
Μόλις ορθώθηκε αδυσώπητο τό ε
ρώτημα αυτό κ' έφερα γύρω — γύ
ρω τά μάτια μου, είδα καί τρόμα
ξα. Π(κχκιΐπα πολλά, άπειρα πρό
σωπα, καί μάτια ακόμα πιό πολλά, 
με κοίταζαν επίμονα, μέ κοίταζαν 
αύοτηρά, καί φανερό ήταν ότι κα
νένα δισταγμό δε συγχωρούσαν 
καί καμιά εξήγηση δε θά ήθελαν 
νά δεχτούν. Ό σα βιβλία, τόσοι 
καί οί φίλοι. Παλιοί, νέοι, χτεοι- 
νοί, σημερινοί. Καί όλοι βέβαιοι 
γιά τήν άγάπη μου, — πώς τούς 
κρατούσα τόσα χρόνια κοντά μου; 
— καί απαιτητικοί. Καθένας μιά ή 
καί περισσότερες ώρες τής ζωήε 
μου, καί καθένας μιά φωνή πού 
έλεγε: Πρώτος έγώ οτίς νέες βι
βλιοθήκες σου, κ έπειτα όλοι οί 
άλλοι. Πρώτος έγιίι στη σκέψη καί 
αιήν καρδιά σου, κ έπειτα οί ομό
τεχνοί μου, οί ίοότιμοί μου, άκόμα 
κ οί καλύτεροί μου, πού μπορεί 
νά έκιιμάς περισσότερο όχι όμως 
καί νά τούς άγαπάς πιό πολύ άπό 
μένα. Καί στό λόγο τούτον υπάρ
χει μιά περίεργη όσο καί αναμφι
σβήτητη άλήθεια. θαυμάζουμε 
πάντα τήν υψηλή ποίηση μιάς τρα
γωδίας, μά συχνότερα έχουμε στά 
χείλη δυό ταπεινούς στίχους πού 
είναι άπλό τραγούδι. Κι όσο με
γάλος κι άν είναι ό σεβασμός μας 
γιά τόν ποιητή, λ. χ., τού «Φά- 
ουστ», δέν καταφέρνει νά παρα
μερίσει τήν άγάπη μας γιά τόν Χά- 
ϊνε.

’Αλλά καί όταν θέλησα νά δώοω 
μιά λύση στό πρόβλημα τού χώρου 
μέ εντελώς αντικειμενικά κριτή
ρια, καί πάλι δέν παραμέρισα ό
λες τίς δυσκολίες. Βέβαια, πενήν
τα, εξήντα, εκατό συγγραφείς, 
πήραν αμέσως τό εισιτήριό τους 
καί βρέθηκαν γρήγορα στά ράφια 
τών νέων βιβλιοθηκών μου, πού 
όλο δέχονταν, όλο καί φορτώνον
ταν τυπωμένο χαρτί, χωρίς σειρά, 
χωρίς τάξη, καί μόνο μέ τόν και
ρό, μέ πολλές δοκιμές κι άλλες 
τόσες τοποθετήσεις, — ποτέ δέ δί
νουμε θέση σ’ ένα βιβλίο έτσι 
στην τύχη, — πήραν κάπως ορι
στική μορφή κ’ έγιναν ή κάτοψη 
μιας ψυχής καί μιάς σκέψης. Ό  
Γρηγόριος Ξενόπουλος είχε πει

κάποτε ότι κάθε περιοδικό είναι ό 
διευθυντής του, δηλαδή ό τόνος 
τού λυγου του, ή ιδιοσυγκρασία 
του. θ ά  μπορούσαμε νά πούμε ότι 
καί κάθε οργανωμένη, κάθε τα
κτοποιημένη βιβλιοθήκη είναι ένα 
πορτραϊτο. ’Εκεί βλέπουμε ολό
κληρο τόν άνθρωπο, καί τόν άπό 
μέσα καί τόν άπέξω, καί τίς φα
νερές καί τίς κρυφές προτιμήσεις 
του, καί τίς άνώτερες προθέσεις 
του καί τίς χαμηλές αδυναμίες 
του. ’Έχουμε άκόμα καί τίς στα
θερές πεποιθήσεις του καί τίς 
προσδοκίες του. Έκράτησα, φυσι
κά, όλα τά κλασσικά κείμενα, πα
λιά και νεώτερα, ελληνικά καί 
ξένα, όλα εκείνα τά βιβλία πού 
έχουν πιά άναφαίρετη θέση στήν 
ιστορία τής δικής μας καί τών άλ
λων λογοτεχνιών, καί τά άλλα 
πού έχουν ειδική αξία γιά έναν 
άνθρωπο μέ καθημερινή ασχολία 
τή λογοτεχνία.

Πώς όμως νά μην κρατήσεις καί 
τά βιβλία τών νέων συγγραφέων, 
τών πολύ νέων λογοτεχνών, πού 
ίσως δέν έχουν δώσει άκόμα κάτι 
τό άληθινά άξιόλογο άλλά μέ κά
ποια, άδύνατα έστω προσωπικά 
στοιχεία, σέ προειδοποιούν ότι άρ- 
γά ή γρήγορα θά χρειαστεί νά γυ
ρίσεις στό ξεκίνημά τους καί νά 
μελετήσεις τίς πρώτες σελίδες 
τους, τίς πρώτες δοκιμές τους; Καί 
είναι τόσο πολλά αύτά τά βιβλία 
πού δίνουν τή βρεφική ή τήν παι
δική ήλικία μιάς προσωπικότητας 
τού μέλλοντος, όπως δέν είναι 
λίγα καί τ’ άλλα, τά βιβλία πού 
άγαπούμε χωρίς νά πολυεξετά- 
ζουμε τήν άξία τους, πού μάς μί
λησαν οέ ώρες πολύ σημαντικές 
γιά μάς καί στερέωσαν μαζί μας 
ένα στενό δεσμό, είτε γιατί είναι 
οί εξομολογήσεις καλών συναδέλ
φων, είτε γιατί έρχονται άπό άγα- 
πημένα χέρια μ’ ένα σημάδι ορατό 
μόνο άπό μάς, είτε καί γιατί συγ
κεντρώνουν πληροφορίες καί 
μαρτυρίες σχετικές μέ τίς δικές 
μας εργασίες.

'Ωστόσο, όταν πέρασε τό στάδιο 
αύτό τής δοκιμασίας — πόσες πα
λιές άγάπες δέν άναγκάσθηκα νά 
τίς άρνηθώ! — έμεινα ώρες άτέ- 
λειωτες μπροστά σ’ ένα υλικό πού 
έπρεπε νά γίνει οί νέες βιβλιοθή

κες μου, ή κάτοψη τού σημερινού 
εαυτού μου. Έψαξα μέσα ο’ αύτό 
τό υλικό, οκέφθηκα, άμφέβαλα, 
σημείωσα λάθη, άρχισα νά έχω τύ
ψεις, βασανίστηκα άπό νοσταλγία 
κι ολοένα πιό μεγάλη ένοιωθα τήν 
άγάπη τού βιβλίου, τήν ένοιωθα 
πιό πλατειά άπό τόν χώρο πού 
διαθέτω τώρα γιά νά τήν κλείοω 
καί νά τήν κρατήσω. Καί μόνο μιά 
σκέψη, μέ ήσύχαζε, καί μέ ησυ
χάζει, λίγο: 'Υπάρχει χώρος σέ 
πολιτεία, σέ ίδρυμα, σέ σπίτι, 
υπάρχει βιβλιοθήκη, δημόσια ή 
ιδιωτική, πού νά μπορεί νά ικανο
ποιήσει αύτό τό πάθος, πού νά 
μπορεί νά δεχτεί σ’ όλη της τήν 
έκταση αύτή τήν άγάπη, τό βιβλίο 
στή μεγάλη καί θαυμάσια ποικιλία 
του, αύτή τή νέα δημιουργία, αυτή 
τή νέα πλάση πού έχάριοε ό άν
θρωπος στόν άνθρωπο, γιά νά κερ
δίσει κάποια διάρκεια καί νά νι
κήσει, γιά πολύ ή καί γιά λίγο 
έστω, τό θάνατο; Δέν τό πιστεύω. 
Έχουμε, ίσως πούν μερικοί, τά 
φίλμς, πού μέσα σ’ ελάχιστο όγκο 
χωράνε πολυσέλιδους τόμους. Μά 
δέν είναι τό ίδιο, δέν είναι καθό
λου τό ίδιο. Τό φίλμ συγκροτεί τό 
περιεχόμενο, μάς έξυπηρετεϊ. 
Δ έν είναι όμως τό σώμα τού βι
βλίου, τό βάρος του, ή ζεστασιά 
του, άλλά μιά σκιά, όπως σκιές 
μένουν καί οί άνθρωποι οέ όλα 
σχεδόν τά φίλμς, άκόμα καί στά 
πιό ώραϊα άκόμα καί στά πιό ζων
τανά.

Περνάω, λοιπόν, αυτές τίς ημέ
ρες πάλι την ίδια δοκιμασία, γιατί 
βλέπω άκόμη μιά φορά ότι θ ά- 
ναγκαστώ, άπό έλλειψη χώρου, ν 
αποχωριστώ όχι σκιές άλλά σώμα- 
ια ολοζώντανα, άρκετά άπό τά βι
βλία πού δέ χωράνε πιά στίς βι
βλιοθήκες μου. Καί γράφω πάλι 
τήν ίδια ιστορία, πού θά μένει ή 
ίδια όσο τό τυπωμένο χαρτί θά 
πολλαπλασιάζεται καί θά γίνεται 
άπορία καί παράπονο, θά γίνεται 
θρήνος γιά τούς φίλους πού δέν 
μπορούμε νά τούς κρατήσουμε ό
λους κοντά μας, γύρω μας, γιά τά 
βιβλία πού είναι κάποιες μέρες, 
κάποιες νύχτες, έστω καί λίγες 
στιγμές τής ζωής μας, τής πιό κρυ
φής μά καί πιό δικής μας, τής πιό 
άληθινής ζωής μας.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Η ΜΟΝΗ ΠΑΗΟΡΜΙΤΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

Κέντρο συμμαχικής κατασκοπίας 
στόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Τού κ. Ι.Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ

Ο ήρω ικός ήγούμενος τής Μονής Πανορμι- 
τη, Χρύσανθος Μαρουλάκης, που έκτελέοθη- 
κε άπό τούς Ιταλούς ώς κατάσκοπος τών 
Συμμάχων. Δεξιά: Χαρακτηριστική άποψη τής 
Μονής.

Γ Ο όνομαστό μοναστήρι τον 
Πανορμίτη στό γραφικό νησί 
τής Σύμης Δωδεκάνησον όέν 

είναι μόνο έ'να πανελλήνιο ναντικό 
προσκύνημα μέ τήν θανματονργή ει
κόνα τού ’Αρχάγγελον Μιχαήλ, πού 
ονομάζεται Πανορμίτης άπό τόν, Πά- 
νορμο όπου είναι κτισμένο τό μονα
στήρι τον καί τά γύρω κτιριακά συγ
κροτήματα ατά όποια παραθερίζονν 
πλήθος οικογενειών άπό τήν Ελλάδα 
καί τό εξωτερικό, άλλά έχει καί 
πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Εκεί αί
φνης σννήλθαν τό 1934 οί ιεράρχες 
τής Δωδεκανήσον σέ σύσκεψι μέ στό
χο τό αυτοκέφαλο τής Εκκλησίας 
Δωδεκανήσον. Ή  π ιό ένδοξη όμως 
ιστορική σελίδα τον γράφτηκε ατήν 
περίοδο τον Δευτέρου Παγκοσμίου 
πολέμου, όταν τό μοναστήρι έγινε 
κέντρο τής συμμαχικής κατασκοπίας, 
μέ άποτέλεσμα στίς 11 Φεβρουάριον 
1944 νά έκτελεσθονν ατήν θέσι Στρα- 
τερή τής Σύμης ό ήγούμενος τής μο
νής Χρύσανθος Μαρονλάκης, ό "Ελ

λη ν στρατιώτης Φλώρος Ζονγανέλης 
καί ό οικονόμος τής μονής Μιχαήλ 
Λάμπρον ώς κατάσκοποι τών Συμμά
χων.

Τιμώντας τήν μνήμη τών ηρωικών 
αυτών άνδρών τό μοναστήρι είχε πα- 
λαιότερα στήσει κοντά στήν πύλη τον 
ένα ήρώο μέ μιά στήλη. Τώρα πιά τό 
ηρώο εκείνο έχει άντικατασταθή μέ 
μιά ρωμαλέα μνημειακή σΰνθεσι τον 
διακεκριμένου Σνμαίον γλύπτη Κώ
στα Βαλσάμη, πού ζή στό Παρίσι καί 
θεωρείται ώς ένα άπό τά πρώτα ονό
ματα τής γλυπτικής σέ διεθνή κλί
μακα. Πρόκειται γιά άνάγλνφο σέ 
ορείχαλκο διαστάσεων 2μ. 0,50 X  
1μ. 0,35, τό όποιο στήθηκε ατά αρι
στερά τού μοναστηριού. Ή  μεγαλειώ
δης αί’τή σύνθεσις, πού είναι εντοι
χισμένη σέ μαρμάρινο μνημείο, δίνει 
τήν σκηνή τής έκτελέαεως, καθώς εί
πε ό Παναγιώτης Σπηλιωτόπονλος 
στό ραδιόφωνο τής ΥΕΝΕΔ, «μέ 
πραγματικά δωρική λιτότητα, χωρίς 
βέβαια νά μειώνη ουδέ επ’ έλάχιστον

τήν δραματική έντασι τον θέματος». 
Ό  Σπηλιωτόπονλος, έγκυρος τεχνο
κριτ ικός τής Σορβόννης έκανε μιά σο
βαρή άνάλι’σι τον έργου τονίζοντας 
ότι «ό δημιουργός γιά νά παραστήση 
τήν άγρια πάλη πού προηγήθηκε άπό 
τήν τραγική στιγμή τής έκτελέαεως 
άνάμεσα ατούς Ιταλούς δημίους καί 
στούς "Ελληνας πατριώτας, παρουσι
άζει τόν ένα ηρώα μέ ξεσχισμένο τό 
υποκάμισο, τόν άλλο ημίγυμνο, ξυπό
λητους, μέ άκατάστατα μαλλιά, άλλά 
μέ έκφρασι γεμάτη θλίψι, καρτερία 
καί άνάτασι, άποφασιστικότητα καί 
θεϊκό μεγαλείο, πίστι στήν Υπέρτατη 
Δύναμι, χωρίς καμμιά άντίδρααι 
πλέον. Είκονίζει τόν Ηγούμενο χω
ρίς ράσο, μέ τό πρόσωπο έστραμμένο 
υψηλά, φωτισμένο άπό φώς υπερκό
σμιο. Τρεις έξοχες μορφές, θαυμαστά 
γαλήνιες, έκπνενματοποιημένες».

Γιά τό
γεγονός αυτό δυστυχώς ελάχιστες 
γραμμές έχουν γραφή καί όέν είναι 
ευρύτερα γνωστό. Ό  ίδιος όμως ό
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δημιουργός τοϋ νέου ηρώου τού Πα
νορμίτη, πού τρέφει παθολογική αγά
πη γιά την μικρή του πατρίδα καί ζεϊ 
οτήν μεγάλη γαλλική πρωτεύουσα μέ 
τις άναμνήοεις καί τήν νοσταλγία τον 
γι' αυτήν, έχει συγκεντρώσει άπό 
προφορικές καί άλλες άξιόπιστες 
μαρτυρίες ολόκληρο τό ιστορικό, τό 
όποιο χρειαζόταν γιά νά φίλοτεχνήση 
τό έργο τον. Τά στοιχεία πού συγκέν
τρωσε έθεσε στήν διάθεαί μας γιά νά 
τά δημοσιεύσωμε στήν «Ιστορία». 
Τά πολύτιμα αύτά στοιχεία είναι τά 
Ακόλουθα:

Ό  Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος 
βρισκόταν στήν κορύφωσί τον καί οί 
μάχες μαίνονταν σέ όλα τά μέτωπα 
στήν ξηρά καί στήν θάλασσα. Οί σύμ
μαχοι τότε στήν Μεσόγειο έκαναν 
κρούσεις καί στά Δωδεκάνησα. Ύ 
στερα άπό σειρά πολιτικών καί στρα
τιωτικών γεγονότων, αχηματίσθηκε 
νέα κατασκοπευτική ομάδα στά Δω
δεκάνησα μέ κέντρο τήν Σύμη. Τό 
σχέδιο όράσεως, πού είχε καταατρώ)-

σει ό Στρατάρχης τών Συμμαχικών 
Δυνάμεων στήν Μέση ’Ανατολή Μέ- 
ϊτλαν Ονίλσον, προ έβλεπε τήν κατά- 
ληψι πάση θι’αία τών Δωδεκανήσων 
άπό τά Έλληνοαγγλικά στατεύματα. 
Γι' αυτό στάλθηκε άπό τό τουρκικό 
λιμάνι Απλωθήκα, πού ήταν δάαις 
τών συμμαχικών δυνάμεων γιά τίς 
επιχειρήσεις στά Δωδεκάνησα ό λο- 
χίας Φλώρος Ζουγανέλης τοϋ Ιερού 
Δ όχου (πού είχε σχηματισθή μέ έπι- 
κεφαλής τόν Ταξίαρχο X. Τσιγάντε) 
στό μοναστήρι τοϋ Πανορμίτη. Ό  
Ζουγανέλης, πού είχε ειδικά έκπαι- 
δευθή ώς Ασυρματιστής στήν Αγγλία, 
εμφανίσθηκε στήν αρχή ώς άνηψιός 
τοϋ 'Ηγουμένου Χρυσάνθου. Χρησι
μοποίησε επίσης τά επαγγέλματα τοϋ 
εργάτη καί τοϋ ψαρά, γιά νά μή όώ- 
ση υπόνοιες στόν εχθρό.

Αμέσως ό Ζουγανέλης, μέ τήν βο
ήθεια πολλών Συμαίων καί ιδίως τοϋ 
Ηγουμένου Χρυσάνθου, τοϋ Γίώργη 
Χατξησταυριον Τζινιέρη καί τοϋ νε
αρό ϋ οικονόμου τοϋ μοναστηριού' Μι

χαήλ Λ (μέτρου έθεσε σέ λειτουργία 
τόν Ασύρματο. Οι πληροφορίες πού 
έστελνε στό συμμαχικό Αρχηγείο ήταν 
εξαιρετικά πολύτιμες. Δεν προλάβαι
νε νά φανή εχθρικό πλοίο καί μετά 
άπό λίγο τά υποβρύχια τών Συμμά
χων τόν τίναξαν στόν Αέρα. ΓΓ αυτό, 
τόν Ασυρματιστή, πού καταγόταν άπό 
τήν Μύκονο, τόν άποκαλοϋσαν 
«μπουρλοτιέρη Μιαούλη».

Μιά μέρα όμως ό Ζοιγανέλης άντι- 
λήφθηκε ύποπτες κινήσεις. ”,Έβαλε 
τότε σέ μιά βάρκα τόν Ασύρματο καί 
μέ χίλιες δΐ’ό προφυλάξεις τόν μετέ
φερε στά Σεσκλιά, ένα νησάκι πού 
βρίσκεται κοντά καί Ανήκει στό μο
ναστήρι τού Πανορμίτη. Στήν θάλασ
σα τόν σταμάτησε ένα ιταλικό περι
πολικό μέ τρεις άνόρες πού έμοιαζε 
μέ φελούκα, τοϋ έδεσε τήν βάρκα γιά 
νά τόν ρυμουλκήση καί νά τόν πάη 
στόν Γιαλό, τήν πρωτεύουσα τής Σύ
μης. Ό  Ζουγανέλης, ώστόαο, όέν τά 
έχασε. Είχε μαζί του χειροβομβίδες 
καί μιά άπό αυτές τήν πέταξε στό
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ κ. ΣΟΛΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΕ ΕΜ  
ΑΙΑΑΕΜΑ

«Ή Ελλάδα έδωσε τό παράδειγμα, πού πρέπει νά άκο- 
λουθήση ό καθένας μας, ώσότου οί σφετερισταί τής 
έλευθερίας, οπουδήποτε κΓ άν εύρίσκωνται στή γή, νά 
ύποστοϋν τή δίκαιη καταδίκη τους! Τό 1940 συνετε- 
λέσθη ένα γεγονός, πού θά διακηρύσση σέ κάθε έποχή, 
πώς ή ώμή βία δέν έστάθη ικανή νά πνίξη τήν λαχτάρα 
καί τήν άποφασιστικότητα τών άνθρώπων γιά τήν έ* 
λευθερία».

ΕΟΥΙΕΟ

Τ ΡΙΑΝΤΑ έπτά χρόνια πίπι
σαν άπό τό φθινοπωρινό ε
κείνο πρωινό, που σήμανε ή 

Σάλπιγγα τόν εωθινό πάνω στά ηπει
ρωτικά βουνά. Καί άπό τότε, κάθε 
χρόνο οί "Ελληνες μαζεύονται καί ά- 
ναπολοΰν τις φωτεινές, μά καί σκο
τεινές εκείνες ήμέρες πού άκολσύ- 
θησαν.

'Αλλά σήμερα εδώ μαζύ σας, εκτός 
άπό τήν αναπόληση, θά ήθελα νά μι
λήσουμε. ένώπιος ένωπίω, σάν έξο- 
μολόγηση, όχι μόνον γιά τό παρελ
θόν, αλλά καί γιά τό παρόν καί τό 
μέλλον τής χώρας μας.

'Αλλά προηγείται ή άναπόλησις. 
Καί σήμερα πρέπει αυτή νά προτάσ
σεται. Ή λησμοσύνη στά Έθνη είναι 
σημείο καταπτώσεως. Στήν ιστορία 
τών ’Εθνών αντιμάχονται δύο δυνά
μεις: ή τής Αήθης καί ή τής Μνήμης. 
'Αλλοίμονο σ’ εκείνα πού έπικρατεί ή 
πρώτη.

"Ας άρχίσουμε λοιπόν άπό τίς μνή
μες αυτές, γιά νά ξαναζωντανέψουμε 
γεγονότα πού προσέθεσαν μερικές 
ακόμη σελίδες δόξας, στήν ήδη ένδο
ξη Ιστορία μας. "Ας ξαναγυρίσουμε

πίσω αυτά τά 36 χρόνια γιά νά θυμη
θούμε ποιά ήταν ή κατάσταση στόν 
Κόσμο, τό φθινόπωρο έκείνο τού 
«40», τότε πού διεδραματίστηκαν αυ
τά τά γεγονότα.

Μετά τήν ήττα καί τή συνθηκολό
γηση τής Γαλλίας, όλα τά Κράτη τής 
Ευρώπης, εκτός άπό τή Σουηδία καί 
τήν Ελβετία, ή είχαν ήττηθή, είτε χω
ρίς πόλεμο είχαν ύποκύψει καί υπο
ταχθεί στό πανίσχυρο άξονα τού γερ
μανικού ναζισμού καί τού ιταλικού 
φασισμού, στόν όποιον, περί τά τέλη 
τού Σεπτεμβρίου τού 1940, προσετέ- 
θη καί ό τρίτος, τότε, κακοποιός τού 
Κόσμου: ή ’Ιαπωνία.

Μόνον ή ’Αγγλία, άπομονωμένη 
έμάχετο στις θάλασσες καί στήν ’Α
φρική, ενώ τό μητροπολιτικό της έ
δαφος έβομβαρδίζετο ανελέητα άπό 
τή γερμανική άεροπορία. Ή Ρωσσία 
τού Στάλιν, μέ τό γνωστό σύμφωνο μέ 
τόν Χίτλερ έμενε άπαθής καί μάλλον 
φιλικά διατεθειμένη πρός τή Γερμα
νία. Ή δέ ’Αμερική, παρ’ όλη τή 
συμπάθειά της στόν άγώνα τών Δυ
τικών Δυνάμεων, δέν αντιμετώπιζε 
ακόμη έπέμβασή της.
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περιπολικό μέ άποτέλεσμα νά σκοτώ- 
αη τούς όνό Ιταλούς καί νά τρανμα- 
τίαη τόν τρίτο. Τότε γύρισε ατό μονα
στήρι καί τοποθέτησε τόν άσύρματο 
αέ άσφαλέιπερο μέρος. 'Έσκαψε τό 
κάτω μέρος τού τοίχοι< άπό τό πα
ράθυρο ενός κελλιοϋ κι έτσι συνέχισε 
τήν όράσι τον μέ μεγαλύτερη άσφά- 
λεια.

Οί Ιταλοί παρ' δ λ' αυτά είχαν μν- 
ρισθή δτι κάτι γινόταν στόν Πανορ- 
μίτη καί μαζί μέ Γερμανούς τών Ές- 
Ές, πού είχαν έλθει μέ αυτή τήν 
άποστολή άπό τήν Ρόιδο, σννέλαβαν 
τόν ηγούμενο, τόν Ζονγανέλη καί τόν 
Λάμπρον. Καί τούς σννέλαβαν δχι 
γιά τόν άσύρματο, πού όέν τόν είχαν 
άνακαλύψει, άλλά γιατί είχαν πληρο
φορίες δτι έστελναν μέσω Άπλωθή- 
κας ανδρες ατήν Μέση Ανατολή. 
'Εβαλαν τότε όνό Ιταλούς νά προσ- 
ποιηθοϋν δτι βαρέθηκαν νά πολεμούν 
καί ήθελαν νά παραόοθοϋν ατούς 
Σιμμάχονς γιά νά βρουν τήν ησυχία 
τους σέ κάποιο στρατόπεδο. Ό  Μα- 
ρουλάκης, δταν τό έμαθε, έδειξε με
γάλη έπιφυλακτικότητα, άλλά μέ τήν

702

Α ριστερά Τό παλαιό ήρώο τής Μονής Πα- 
νορ μ ίτη  μπροστά άπό τήν πύλη της. Δεξιά  
Αποψις τού Γιαλού τής νήσου Σύμης, όπου 

ε ίχ α ν  τήν έδρα τους ο ί Ιταλικές άρχές κατο
χής. Κάτω: Τό νέο ήρώο τής Μ ονής μέ τή 
μ νημ ε ια κή  αύνθεσι τού γνωστού Συμαίου 
γλύπτη Κώστα Βαλσάμη

επιμονή τών Ιταλών δέχθηκε νά τούς 
φνγαόεύση. "Οπως έκανε κάθε φορά, 
έγραψε ένα γράμμα πρός τούς συνερ
γάτες τον ατήν Άπλωθήκα κι έβαλε 
τούς όνό ’Ιταλούς σέ μιά βάρκα μαζί 
μ ’ έναν έμπιστό τον άνθρωπο πού 
ήξερε τά κατατόπια, γιά νά τούς με- 
ταφέρη στήν συμμαχική βάσι. Μόλις 
δμως έκαναν νά άπομακρννθονν άπό 
τήν Σύμη, τούς σννέλαβε δήθεν τυ
χαία ένα μικρό ιταλικό πολεμικό.

Μέ τό γράμμα στήν τσέπη οί Ιτα
λοί καί οί ανδρες τών Έ ς-Έ ς πήγαν 
στόν Πανορμίτη γιά νά πάρουν άπό 
τόν ηγούμενο ένα άλλο δείγμα γρα
φής τον καί νά βεβαιωθούν. "Αμα 
τούς είδε ό Μαρονλάκης, σκέφθηκε 
νά τούς καλοπιάση, μήπως τούς έκ- 
μαιεύση καμμιά εϊόησι γιά τούς Συμ
μάχους. Τούς κάλεσε γι’ αυτό στήν 
Τράπεζα καί τούς παρέθεσε ένα 
πλουσιοπάροχο γεύμα. Ένας άπό 
τούς Γερμανούς τών Έ ς - Ές, δήθεν 
ευχαριστημένος, μετά τό τραπέζι τού 
είπε:
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— Α υτή  τήν νποχρέω σι τής καλής 
φιλοξενίας, πρέπει νά σάς τήν άντα- 
ποόώσωμε οπωσδήποτε.
— Δ έν  θέλω τίποτε, σάς ευχαριστώ  
εγώ πο ν  τιμήσατε τήν Τράπεζά μας, 
είπε άνίιποπτος ό ηγούμενος. "Αν θέ
λετε όμως πρα γμα τικά  νά εξυπηρετή
σετε τό Μ οναστήρι στίς δύσκολες αυ
τές περιστάσεις, νά σάς δώσω ένα 
σημείωμα, άφον πηγα ίνετε στήν Ρό
δο, γ ιά  τόν άδελφό τής κανδηλανά- 
φ τισσά ς μας, πού μένει στήν Κ ρεμα
στή, νά μά ς στείλη  σπόρο πατάτας.

Ό  Γερμανός προθυμοποιήθηκε  
άμέσω ς καί ό Μ αρουλάκης κάθισε νά 
γράψ η τό σημείωμα, μ έ  τό όποιο μετά  
άπό λίγο  οι Γερμανοί τόν κάλτσαν σέ 
έξέτασι. Ή  πρώ τη ερώτησις ήταν:
— Δ έν  μά ς λέτε, ηγούμενε, ό γρ α φ ι
κός αυτός χαρακτήρας τίνος είναι;
— Μ άς τσάκωσαν, μ ο ν ο λ ό ^ σ ε  τότε ό 
Μ αρουλάκης.

Κ ράτησαν τότε τόν ήγσύμε νο καί 
π ή γα ν  κα ί έφεραν τόν Ζ ουγανέλη  καί 
τόν Δ άμπρου. 'Επί ώρες τούς βασά
νιζαν γιά  νά μα ρτυρήσουν κα ί τό 
π ρ ω ΐ τής άλλης μέρας έξη ένοπλοι

στρατιώ τες τούς π ή γα ινα ν μ έ  τά π ό 
δ ια  στόν Γιαλό κι άπό κεί νά τούς 
πά ρ ο υν  στή Ρόδο, γ ιά  νά τούς δ ικ ά 
σουν. "Ό ταν έφθασαν κοντά ατό μ ο 
ναστηράκι τής Σ τρατερής ο ί φ ρ ο ιρ ο ί  
κάθισαν νά ξεκουρασθούν. Ο ί τρεις 
πατρ ιώ τες επ ιτέθηκαν τότε εναντίον  
τους, γιά  νά τούς πάρουν τά δπλα. 
Δ έν  πέτυχαν όμως τόν σκοπό τους, 
γ ια τ ί ο ί Ιτα λο ί ήταν δ ιπλάσιο ι καί 
οπλισμένοι σάν άστακοί. Μ ετά τό γε 
γονός αυτό  ο ί φ ρουρο ί τούς έξετέλε- 
σαν χω ρίς νά τούς πάνε σέ δίκη.

Τή σκηνή αυτή άπα θανάτισε μέ μ ε 
γαλοπρέπεια  ατό έργο  του ό Βαλσά- 
μης. 'Εδώ άξίζει νά σημειωθή δτι άν- 
τίγρα φ ο  τής συνθέσεω ς κατέχει ή 
'Ε θνική μ α ς  Π ινακοθήκη κ α ί τό Μ ου
σείο Σοντξου. 'Αλλά κα ί τόν Μ αρου- 
λάκη τίμησε ή μονή Π ανορμίτη μέ  
ένα πορτρα ϊτο  σέ λάδι, άληθινό έργο  
τέχνης τής γνω στής ζω γράφον Ζωής 
Κ ατραβά (πού δ ιακρίνετα ι επίσης  
στό Παρίσι), τοποθετημένο ατό Ύ -  
δραίικο, δπου γίνετα ι ή υποδοχή των 
προσκυνητώ ν τον μοναστηριού.,

I.Μ. Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η Σ
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ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
Καθηγ. Ψυχιατρικής-Νευρολογίας

Μ ΕΤΑΞΥ τών πολλών δει
νών τά όποια συνοδεύουν 
τόν άνθρωπον κατά την 

ζωήν του, πρωτεύουσαν θέσιν κατέ
χουν άφ’ ένός ή συζυγία άγωνίας καί 
θλίψεως, άφ' έτέρου τό άλγος τό 
όποιον συνυπάρχει μετά τών πλεί- 
στων σωματικών παθήσεων.

Ή λέξις άλγος είναι ώς γνωστόν 
ταυτόσημος πρός τήν λέξιν πόνος, 
όστις έν τή κυριολεξίρ σημαίνει κό
πος - μόχθος. ’Επειδή ό έντονος κό
πος επιφέρει αίσθημα άλγους εις τούς 
μυς καί τάς άρθρώσεις ό πόνος προσ- 
έλαβε ώς φαίνεται καί τήν έννοιαν 
τού άλγους.

Τό άλγος άν καί ούσιαστικώς υπά
γεται εις τά αισθήματα, τά όποια γεν- 
νώνται κατόπιν έρεθισμού τών αι
σθητηρίων όργάνων, είναι έν ταύτώ 
καί συναίσθημα, διότι ψυχολογικώς 
καί φαινομενολογικώς δεν διαχωρί
ζεται άπό τού έξ αύτού προκαλου- 
μένου δυσάρεστου συναισθήματος. 
Διά τούτο όμιλούμεν αδιακρίτως περί 
αισθήματος άλγους καί συναισθήμα
τος άλγους. Έτερόν τι είναι τό λεγό
μενον ψυχικόν άλγος (ή κατάθλιψις, 
ή πικρία, τό άγχος, ή λύπη).

Πρίν προβώ εις τήν άνάπτυξιν τού 
θέματος θά άναφέρω είσαγωγικώς 
τόν άκόλουθσν ινδικόν μύθον. Κατά 
τόν έν λόγω μύθον ό Δημιουργός 
άπεφάσισε κάποτε καί έπλασε τούς 
άνθρώπσυς, οί όποιοι έζων έν πάση

ευτυχία. 'Αλλ' ή μονοτονία τής ευτυ
χούς ζωής έκσύρασεν αυτούς καί διά 
τούτο παρεκάλεσαν τόν δημιουργόν 
δι’ αλλαγήν τινα είς τον τρόπον δια- 
βιώσεως. Ό  Δημιουργός άποδειχθείς 
τό αίτημα έδωκεν είς αυτούς τήν γυ
ναίκα. Οί άνθρωποι ύπεδέχθησαν με
τά πολλής χαράς τήν γυναίκα καί δι- 
ήγον ήδέως μετ’ αυτής. ’Αλλά μετά 
τινα χόνον πάλιν βαρυθέντες τήν μο
νοτονίαν έζήτησαν νέαν άλλαγήν — 
καί ό Πλάστης έδωκεν είς αυτούς τήν 
έργασίαν, δηλαδή τόν κόπον. 'Υπεν
θυμίζω ένταύθα τήν τού 'Ησιόδου 
ρήσιν «Θεοί προπάροιθεν έθηκαν κό
πον». Έκ νέου όμως οί άνθρωποι 
έζήτησαν μεταβολήν τινα καί έδόθη 
είς αυτούς ό πόνος. Τελικώς μετά νέ- 
ον αίτημα περί άλλαγής έδόθη είς 
τούς άνθρώπους ό θάνατος.

Ό  Μύθος συμβολίζει πολλά καί 
διάφορα. Εκείνο όμως τό όποιον έν- 
διαφέρει ημάς ένταύθα είναι ότι ό 
πόνος έδόθη έκ καταβολής ώς σύμ
φυτος ίδιότης τού ανθρώπου όστις 
προώρισται νά ζή μετά τού άλγους. 
Τό άλγος ώς παθολογική έκδήλωσις 
δύναται ν·ά έξετασθη άφ’ ένός ώς 
σύμπτωμα, δηλαδή άπό ιατρικής καί 
δή νοσολογικής άπόψεως, άφ’ έτέρου 
ώς φαινόμενσν, τούτέστιν άπό άπό
ψεως ψυχολογίας κάί ιδίως φαινομε
νολογίας.

Είς τό σύμπτωμα έξετάζομεν τήν 
αιτιώδη σχέσιν τού άλγους πρός τήν

Ό πόνος είναι 
παθολογικόν φαινόμενον 

άμα καί όμαλόν 
Συνενώνει δηλαδή έν ταύτώ 

δύο έντελώς αντιθέτους 
ιδιότητας, όπερ προκαλεϊ 

τήν έντύπωσιν τοϋ παραδόξου

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
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βλοιυην ή την πάθησιν γενικώς. Εις 
τό φαινόμενον συμφώνως ττ| φαινο
μενολογία λαμβάνομεν ύπ' όψιν τόν 
λόγον τής ουσίας αυτού, δηλαδή τήν 
σημασίαν καί τό νόημα τό όποιον έμ- 
περιέχεται έν αύτώ καί τό όποιον κα
θορίζεται διά τής λεγάμενης άναφο- 
οάς1.

Αί έκδηλώσεις τού άνθρώπου ενέ
χουν πάντοτε σημασίαν έφ' όσον εξε
τάζονται από άπόψεως φαινομενολο
γίας.

Διά τό άλγος ώς σύμπτωμα έχει 
τεθή τό ερώτημα, έάν έκπληροϊ σκο- 
πιμότητά τινα έν τή οικονομία τού 
οργανισμού'. Γνωρίζομεν ότι τά συμ
πτώματα αποτελούν βιολογικός αντι
δράσεις τού όργανισμού επί τώ σκο
πώ καταπολεμήσεως τής παθήσεως, 
π.χ. ό πυρετός, ή φλεγμονή, ό δήξ, ή 
διάρροια κ.ο.κ. Εις τό άλγος κατ' έ- 
ξαίρεσιν δέν διαπιστούμεν τήν βιολο
γικήν ταύτην άντίδρασιν τού όργανι- 
σμού, δηλαδή τήν χρησιμοποίησιν 
αυτού ύπό τού όργανισμού πρός τόν 
άνωτέρω μνημονευθέντα σκοπόν.

’Επειδή όμως τά αισθητήρια όργα
να καί τά έξ αυτών γεννώμενα αι
σθήματα, διακανονίζουν ώς γνωο;Ή· 
τάς σχέσεις τού άτόμου τόσον πρό  ̂
τόν έξω κόσμον όσον καί τόν ίδιον 
έαυτόν- , τό άλγος έχει έν τούτοις άλ
λου είδους σκοπιμότητα καί σημα
σίαν ύπό τήν έννοιαν, ότι αποτελεί 
προειδοποίησιν διά κακόν τι συμβαί- 
νον έν τφ όργανισμώ, ότι δηλαδή εί
ναι σήμα άπειλής καί κινδύνου τής 
ύπάρξεως ημών, τόσον ώς πρός τήν 
σωματικήν ακεραιότητα, όσον καί 
τήν ύπόστασιν ημών καθόλου είτε ή 
άπειλή προέρχεται έκ τών έξω δΓ 
έπιδράσεως βλαπτικού τίνος αιτίου 
είτε υπάρχει έν αύτώ τούτω τώ οργα
νισμοί λόγω βλάβης καί παθήσεως 
αυτού. Τοιαύτη οκοπιμότης καί ση
μασία έμπεριέχεται κυρίως εις τό σω
ματικόν άλγος άλλά καί τό ψυχικόν. 
Διότι τό άλγος έχει τήν σημασίαν έπι- 
σημάνσεως κινδύνου τινός διά τόν 
όργανισμόν· υπάρχουν εις όλα τά ση
μεία τής έπιφανείας τού σώματος καί 
τού έσωτερικού αυτού αισθητήρια 
άλγους ώς παρατηρηταί καί σκοποί.

Ή προειδοποίησις όμως αΰτη χά
νει εις άξίαν είτε διότι εις πλείστας 
περιπτώσεις τό άλγος είναι όλως δυσ
ανάλογον πρός τόν βαθμόν τής βλά
βης ή παθήσεως (μικρά βλάβη άφό- 
ρητος πόνος) είτε διότι εις μόλις αι
σθητόν πόνον είναι δυνατόν νά ύπο- 
κρύπτεται βαρεία ή άνίατος νόσος 
ώστε άρχικώς νά παροραθή αΰτη, εί
τε διότι συνοδεύει τήν έξελισσομένην 
πάθησιν ώστε νά ύποφέρη καί δει- 
νοπαθή ό πάσχων οπότε ό πόνος 
άποτελεϊ όαρύτατον τίμημα είτε διότι
7()δ

είναι δυνατόν νά έξαφανισθή ό πόνος 
έν φ διατηρείται ή πάθησις καί συν
εχώς έπιδεινούται είτε τέλος δυνατόν 
νά ύπάρχη άλγος άνευ ούδεμιάς ορ
γανικής βλάβης (νευρωτικόν, ψυχο
γενές άλγος). Πόντιος τούτα μειώ
νουν κατά τινα τρόπον τήν άξίαν τού 
πόνου ώς σήματος άπειλής καί κινδύ
νου. Διά τούτο πολλοί θεωρούν τό 
άλγος ώς πέρα τού δέοντος πολυτέ
λειαν τού ανθρωπίνου οργανισμού, ό 
δέ Hoche νομίζει ότι είναι άσκοπον 
αταβιστικόν υπόλοιπον, τό όποιον εί
ναι μέν άναγκαϊον διά τά ζώα, μετε- 
βιβάσθη όμως εις τόν άνθρωπον χω
ρίς νά είναι άπολύτως άναγκαϊον ύφ' 
όν έκδηλούται τρόπον, ώστε ό άν
θρωπος νά πάσχη καί ύποφέρη έξ 
αυτού. Πράγματι εις πλείστας περι
πτώσεις τό άλγος καί δη τό συνεχές 
καί έντονον άποτελεϊ δεύ'τερον έπι- 
πρόσθετον πάθος εις τό δεινόν τής 
παθήσεως τής προκαλούσης αυτό.

Έκ τής φυσιολογίας τού νευρικού 
συστήματος καί δή τής λειτουργίας 
τών αισθητηρίων όργάνων καί τών 
αισθήσεων καθόλου γνωρίζομεν ότι 
σχεδόν όλα τά αισθητήρια όργανα 
καί τά έξ αυτών αισθήματα έξυπη- 
ρετούν τήν γνώσιν τού έξω κόσμου 
καί τού ίδιου έαυτοϋ. Έχουν δηλαδή 
γνωστικήν ιδιότητα.

Τό άλγος ώς αίσθημα καθ’ έαυτό 
δέν ένέχει τήν ιδιότητα τής γνώσεως, 
δέν διδάσκει περί τών ιδιοτήτων τού 
έξω κόσμου, ώς π.χ. διδάσκει ή όρα- 
σις, ή ακοή. Δέν γνωρίζομεν έξ αυτού 
τούτου τού πόνου τήν αιτίαν, ήτις 
προεκάλεσεν αύτόν, τόσον τόν έξω- 
γενή πόνον, ιδίως δέ τόν έσωγενή. 
’Ιδίως τό έσωτερικόν άλγος στερείται 
παντελώς γνωστικής ίδιότητος, διότι 
άγνοούμεν διατί πονούμεν π.χ. κατά 
τήν κοιλιακήν χώραν καί ποία ή αιτία 
τού πόνου. Διά τούτο τό άλγος θεω
ρείται ώς άνευ περιεχομένου άπλή 
λειτουργία άντιλήψεως μόνον αυτού 
τούτου τού πόνου καί ούχί τού προ- 
καλούντος αύτόν.

Ό  ώριμος άνθρωπος αποκτά βε
βαίως όλίγον κατ' ολίγον γνώσιν 
ποία είναι περίπου ή αιτία τού έξω- 
τερικώς προκαλουμένου άλγους, άφ’ 
ου όμως διδαχθή διά τής πείρας καί 
βσηθηθή ύπό τόν άλλων αισθήσεων 
π.χ. τής όράσεως, τής άκσής. Ή πεί
ρα συμπληροί τήν γνώσιν π.χ. ότι κό
πτεται τις, ότι ύφίσταται νυγμόν, ότι 
καίεται. Ελλείπει όμως εις έκάστην 
περίπτωσιν ή σαφής γνώσις τού προ- 
καλέσαντος τόν νυγμόν, τήν κοπήν, 
τήν καύσιν. Έάν π.χ. νυγμός τις προ- 
ήλθεν έκ δήγματος έντόμου ή βελόνης 
κ.ο.κ. Οΰτω δυνάμεθα νά είπωμεν ότι 
διά τού άλγους δέν προσκτάται ή

γνώσις τού άντικειμένου, δηλαδή τού 
έναντι ημών κειμένου.

Παρά τήν έλλειψιν τής γνωστικής 
ίδιότητος ήτις παρά πολλών θεωρεί
ται ώς μή απόλυτος, τό άλγος απο
τελεί έξεργασίαν σημαντικήν εις τήν 
σχέσιν τού άτόμου μετά τού περιβάλ
λοντος καί τού ίδιου έαυτού, διότι άν 
καί δέν γνωρίζομεν τό αίτιον καθ’ 
έαυτό λαμβάνομεν γνώσιν ότι κάτι 
συμβαίνει εις τόν όργανισμόν ήμών 
είτε έκ τών έξω είτε έκ τών έσω. 
Ούτως ή άλλως ύποδηλοί κάτι τό ά
γνωστον, τό όποιον έξωτερικεύεται 
δι’ αυτού.

Επειδή ό πόνος στερείται γνωστι
κής ίδιότητος καί θεραπευτικής σκο- 
πιμότητος θεωρείται ώς άρνητικόν 
στοιχεϊσν τής ζωής. ’Αποτελεί ώς καί 
άνωτέρω έλέχθη περίσσειαν βιολογι
κής δραστηριότητος τελολογικώς μή 
θεμελιωμένην έκτος ίσως γενικής τί
νος ώφελιμότητος διά τήν διατήρησιν 
τού γένους. Ύπό τήν προϋπόθεσιν 
ταύτην άποτελεϊ άπαξίαν. Ένισχύε- 
ται δ’ ή άποψις αΰτη καί θεμελιούται 
έκ τού λίαν παραδόξου γεγονότος, 
ότι τό άλγος συνυπάρχει καί κατά 
τήν έπιτέλεσιν καθαρώς φυσιολογι
κής λειτουργίας. Αΰτη είναι ό τοκετός 
τόν όποιον συνοδεύουσιν αί ώδινες, 
αϊτινες άποτελούν ίσως τήν /ιλέον 
σφοδρόν έκδήλωσιν τού πόνου, τό 
σμερδαλέσν άλγος. Ή σχέσις αΰτη 
τού πόνου, καί δή λίαν σφοδρού, 
πρός τό γεγονός τής διαιωνίαεως τού 
είδους εις τά άνώτερα θηλαστικά καί 
τόν άνθρωπον είναι λίαν άκατανόητον 
γεγονός. Ώς γνωστόν ό Θεός κατη- 
ράσθη τόν τε άνδρα καί τήν γυναίκα 
μετά τό προπατορικόν άμάρτημα εί- 
πών διά τήν γυναίκα «Πληθύνων 
πληθυνώ τάς λύπας σου καί τόν στε
ναγμόν σου — έν λύπαις τέξη τά τέ
κνα» \  Γενέσεως Κεφ. Ε', 17. Τό φαι- 
νόμενον τού συνδυασμού φυσιολογι
κής λειτουργίας μετά λίαν σφοδρού 
πόνου μέχρις έξουθενώσεως τού έγω 
παρέχεται ώς μοναδική έξαίρεσις έν 
τή φυσιολογίρ καί παθοφυσιολογίρ 
τού όργανισμού, μολονότι ή τίκτουσα 
γυνή λαμβάνει μέρος εις τό δραματι
κόν γεγονός τού γίγνεσθαι, τής δη
μιουργίας δηλαδή έξ ένός όντος ένός 
άλλου.

Σημειωτέον όμως ότι αί ώδινες 
συνοδεύονται ύπό ύποσυνειδήτσυ τί
νος ηδονής μεταβαλλομένης εις χα
ράν μετά τό πέρας τού τοκετού διά 
τήν άπόκτησιν τέκνου4. Ό  πόνος έν 
τή περιπτώσει ταύτη προσλαμβάνει 
μίαν θετικήν άξίαν λόγψ τής μελλον
τικής ήδονής τής κτήσεως ένός άγα- 
θού. ’Αλλά πάντως καί έν τώ προ- 
κειμένω έλλείπει ή σκοπιμότης τού



άλγους, διότι ό πόνος άγγέλλει 
άπλώς ότι ό όργανισμός άλγει χωρίς 
νά διαφαίνηται οχέσις τις μεταξύ του 
άλγους καί τής γεννήσεως ένός άν- 
θρώπου.

Λαμβάνσντες ύπ’ όψιν τό γεγονός 
τής συνυπάρξεως τού άλγους μετά 
φυσιολογικής τίνος λειτουργίας δυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν ότι ό πόνος είναι 
παθολογικόν φαινόμενον άμα καί 
όμαλόν. Συνενώνει δηλαδή έν ταύτώ 
δύο εντελώς άντιθέτους ιδιότητας, 
όπερ προκαλεί την έντύπωσιν του πα
ραδόξου.

Έλέχθη άνωτέρω ότι τό άλγος ώς 
σήμα άναφέρεται εις τον κίνδυνον 
διά τήν ύπαρξιν τού άνθρώπου. Τό 
σήμα τούτο υποκινεί αύτόν νά ένερ- 
γήση. Κατά τό έξωγενές άλγος, τό 
όποιον είναι συνήθως άλγος έκ τρώ- 
σεως καί τραυματισμού καί τού 
όποιου ό άνθρωπος περίπου γνωρίζει 
τήν αιτίαν λόγω συμμετοχής των άλ- 
λων αισθήσεων, ένεργεΐ ουτος καί δή 
άντανακλαστικώς διά νά έξουδετε- 
ρώση τήν αιτίαν αυτού. Ό  άνθρωπος 
δηλαδή άμύνεται εναντίον τού τοισύ- 
του άλγους.

Τό έσωγενές ή αύτογενές άλγος τό 
εις αυτόν τούτον τόν όργανισμόν έξ 
ιδίων γεννώμενον είτε εις τήν έπιφά- 
νειαν αυτού είτε εις τήν ένδον χώραν, 
τό όποιον δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς έπισκήπτον δεινόν, άποτελεΐ βε
βαίως σήμα κινδύνου, έν άντιθέσει 
όμως πρός τό έξωγενές ού μόνον στε
ρείται τής γνώσως τής αιτίας άλλά 
καί άφαιρεϊ άπό τόν άνθρωπον τήν 
ικανότητα άμύνης. Εις τήν περίπτω- 
σιν τού έσωγενοΰς άλγους υπάρχει 
άπόλυτος κυριαρχία τού άλγους επί 
τού άνθρώπου. Ό  άνθρωπος παρα- 
δίδεται εις αύτό άνευ όρων ώς θύμα 
άνευ ίκανότητος άντιστάσεως καί άν- 
τιδράσεως. Ή μόνη δυνατή άντίδρα- 
σις είναι ή δυσφορία, ή ανησυχία, οί 
άναστεναγμοί, αί κραυγαί, ή έπίκλη- 
σις βοήθειας. Διά τού έσωγενούς καί 
δή τού ισχυρού άλγους ό άνθρωπος 
κατακερματίζεται, άποδυναμούται, 
έξουθενούται. Ώ ς βλέπομεν υπάρχει 
έκ διαμέτρου άντίθετος συμπεριφορά 
τού άνθρώπου εις τό έξωτερικό” καί 
έσωτερικάν άλγος.

Τό άλγος γενικώς, ιδίως τό αύτο
γενές, άποτελεΐ όριακήν κατάστασιν 
μή ύπερβατήν, καθ’ ήν ό άνθρωπος 
ώς ζών όργανισμός δέν δύναται νά 
έπιχειρήση τι- έκτελεϊ μόνον μίαν 
«προσπάθειαν άδυναμίας» κατά τήν 
έκφρασιν τού Bergson. Έν τώ προ
κειμένη) τό άλγος άναφέρεται εις κάτι 
τό όποιον όμως δέν άπαντα, είναι μία 
έπίκλησις τού άνθρώπου πέρα τού ί
διου έαυτού. Τήν άπάντησιν δέν δίδει 
ούδ' αύτός ό πόνος. Ούτω ό άνθρω-

Ό πόνος είνα ι άξιόλογον υπαρξιακόν στοι- 
χε ιον  τής ζωής υπό τήν έννο ιαν ού μόνον  
τού ύπάρχειν, άλλά κα ί τού πάοχειν δ ι' άλλο 
τι πέραν τού πόνου.

πος πάσχει διττώς έκ τού άλγους καί 
τής· έπιγνώσεως τής άδυναμίας άντι- 
δράσεως καί τής ύποχρεώσεως νά 
πάσχη.

Έξετάζοντες έν συνεχεία τά πρά
γματα ιδίως άπό άπόψεως υπαρξια
κής φαινομενολογίας διαπιστοΰμεν 
καί άλλα τινά γνωρίσματα τού άλ
γους, έκ τών όποιων δυνάμεθα νά δι- 
δαχθώμεν περί άνθρωπολογικών 
τινων θεμάτων καί νά προσδώσωμεν 
νόημα καί σημασίαν εις τό άλγος. Τά 
έν λόγφ γνωρίσματα είναι: Π ρ ώ 
τ ο ν  ότι τό άλγος καθιστά έναργές 
καί έπαυξάνει τό αίσθημα τής ύπάρ- 
ξεως, δ ε ύ τ ε ρ ο ν  ότι συνδημιουρ- 
γεϊ τόν διαχωρισμόν τού έγώ άπό τσϋ 
σώματος καί τ ρ ί τ ο ν  ότι συνεπάγε
ται τόν διαχωρισμόν τού έγώ άπό τού 
σώματος.

Ώ ς πρός τό πρώτον γνώρισμα δια- 
πιστούμεν πράγματι ότι τό άλγος κα
θιστά πλέον αισθητήν τήν ύπαρξιν 
τού άνθρώπου, διότι διά τού έκ τού 
άλγους δημιουργουμένσυ πάθους ό 
άνθρωπος αισθάνεται καί δή λίαν έν- 
τόνως καί έναργώς ότι υπάρχει, ώς 
πάσχουσα όμως ΰπαρξις. Πρόκειται 
βεβαίως περί ήλλοιωμένσυ τρόπου 
ύπάρξεως καθιστώντος όμως έντονώ- 
τερον τό αίσθημα τής ύπάρξεως καθ' 
έαυτήν. Ό  άνθρωπος δέν έχει άνά 
πάσαν στιγμήν έναργές τό αίσθημα 
τής ύπάρξεως. Εις ώρισμένας μάλι
στα στιγμάς έλλείπει σχεδόν πλήρως, 
π.χ. κατά τήν έντονον άπασχόλησιν, 
κατά τήν άνάγνωσιν, κατά τήν άπορ-

ρόφησιν ημών έν τώ κινηματογράφοι. 
Έκ παραλλήλου δέν έχει έναργή τήν 
όλότητα τού σώματος άλλά συνήθως 
ώρισμένα μέρη αύτού, π.χ. τάς χεϊ- 
ρας, τούς πόδας, τόν κορμόν, τήν κε
φαλήν καί ταύτα grosso modo. Ό  άν
θρωπος αισθάνεται ότι είναι ύλικόν 
άντικείμενόν τι έχον τάς διαστάσεις 
τού χώρου, έπίσης ότι έχει ώρισμένην 
μορφήν, τήν καλουμένην σχήμα ή ει
κόνα τού σώματος. Ή είκών τού σώ
ματος δέν είναι άνά πάσαν στιγμήν 
έν λεπτομερείαις καί ώς πρός όλα τά 
μέρη αύτής σαφής καί συνειδητή. Δέν 
αίσθανόμεθα ώς ύπάρχοντα τά ώτα, 
τήν ρίνα, τούς δακτύλους τών ποδών. 
Εύθύς π.χ. ώς άλγήση ό μικρός δά
κτυλος τού ποδός, αίσθανόμεθα τού
τον ύπάρχοντα κατά πλήρη συνείδη- 
σιν. Διά τού άλγους δηλαδή συνει
δητοποιούνται σημεία τού σώματος 
συνήθως μή συνειδητά. Μάλιστα δέ 
τονίζεται τόσον ιδιαιτέρως τό άλγοΰν 
μέρος τού σώματος, ώστε ό άνθρωπος 
αισθάνεται μόνον τό άλγοΰν μέρος 
ύποχωροΰντος τού λοιπού σώματος 
εις άσυνείδητον κατάστασιν. "Οταν 
άλγή ή κεφαλή ή ό στόμαχος ύπαρ- 
ξιακώς εϊμεθα μόνον άλγούσα κεφα
λή ή αλγών στόμαχος. Τό άλγούν μέ
ρος λαμβάνει διαστάσεις έν τή συνει- 
δήσει καί καταλαμβάνει όλον τό πε- 
ριεχόμενον αύτής ·1'. Κατά τά λεχθέντα 
τό άλγος ένέχει σημασίαν καί νόημα 
άπό άπόψεως ύπαρξιακής φαινομε
νολογίας, διότι άναφέρεται καί τονί
ζει τό αίσθημα τής ύπάρξεως ημών.

Ώ ς πρός τήν διά τού άλγους γνώ- 
σιν καί διαχωρισμόν τού σώματος 
ημών άπό τού έξω κόσμου, καταδει
κνύεται ότι, όταν συμβαίνη έπαφή ή 
αύγκρουσις τού σώματος ήμών πρός 
άντικείμενα τού έξω κόσμου, έτι μάλ
λον όταν τραυματίζεται ή έπιφάνεια 
τού σώματος τούτέστιν τό δέρμα όπερ 
άποτελεΐ τά όρια καί τά σύνορα τού 
σώματος, ή θίξις καί τό έκ τραυματι
σμού άλγος συνεπιφέροι»ν τήν σκέ- 
ψιν, ότι πέρα ήμών ύπάρχει μία άλλη 
περιοχή, μία άλλη ξένη πραγματικό- 
της, ήτις έθιξεν ή έτραυμάτισεν ήμάς. 
Έκ τής συγκρούσεως ήτις συνήθως 
συνοδεύεται ύπό άλγους ό άνθρωπος 
διδάσκεται ότι τά όρια ύπέστησαν 
παραβίασιν διά τίνος ύπάρχοντος πέ
ρα αύτού καί τό όποιον έβλαψε τήν 
ύπόστασίν τουh Έν άλλοις λόγοις ό 
άνθριυπος διδάσκεται ότι τά σύνορα 
τού σώματός του εύρίσκονται έκεί 
όπου άλγεί. Ούτω διά τού άλγους καί 
τής άντιστάσεως τού περιβάλλοντος ό 
άνθρωπος διαχωρίζει τόν εαυτόν του 
ώς σώμα καί ώς ύπαρξιν άπό τού έξω 
κόσμου καί διδάσκεται ότι ύπάρχει ό 
έξω κόσμος. Ήδη τό μικρόν παιδιον

707



διδάσκεται διά τού άλγους δτι άλλο 
τι είναι τό σώμα του καί άλλο τι τό 
άντικείμενον τού έξω κόσμου δπερ 
προεκάλεσε τό άλγος7.

Κατά τ’ άνωτέρω τό άλγος όδηγεί 
εις την συνειδητοποίησιν τού σώμα
τος ώς ίδιου τινός καί ώς πιστεύομεν 
εις τόν σχηματισμόν τής είκόνος τού 
σώματος, έπίσης εις συνειδητοποίη- 
σιν τού έξω κόσμου ώς άλλοτρίσυ 
πρός έαυτόν.

'Η συνειδητοποίησις τού σώματος 
είναι ταυτόσημος πρός την άνάπτυξιν 
τής συνειδήσεως αυτής καθ’ έαυτήν, 
ήτις υποκινείται διά τής έπιδράσεως 
καί άντανακλάσεως τών έκ τών αι
σθήσεων ερεθισμάτων. Οΰτω πως διά 
τού άλγους ή συνείδησις καθ’ έαυτήν 
γίνεται διαυγέστερα καί έγρηγο- 
ροϋσα. Ό  πόνος άνήκει εις τά αισθή
ματα τά κατ’ εξοχήν διεγείροντα την 
συνείδησιν καί τήν σκέψιν τοϋ άν- 
θρώπου.

Ώ ς πρός τον διαχωρισμόν τού έγώ 
ήμών άπό τοϋ σώματος ημών (δια
χωρισμός τοϋ ψυχικού έγώ άπό τοϋ 
σωματικού έγώ) διαπιστούμεν έπίσης 
δτι δταν άλγή π.χ. ό όδούς, τό έγώ 
παύει νά έχη τήν όμαλήν σχέσιν πρός 
τόν όδόντα. Ό  άλγών όδούς είναι 
αιτία ένοχλήσεως διά τό έγώ, είναι 
κάτι ξένον καί μάλιστα έχθρικόν 
πρός αύτό. Θέλομεν νά άπαλλαγώμεν 
άπό τόν άλγούντα όδόντα, νά τόν έκ- 
βάλωμεν, νά τόν έκριζώσωμεν. ’Εν
θυμούμαι άσθενή άλγούντα κατά τον 
πόδα καί λέγοντα «νά είχα ένα περί
στροφο νά τό τουφεκίσω». Πάντα 
ταύτα σημαίνουν φαινομενολσγικώς 
δτι τό άλγούν μέλος θεωρούμεν καί 
μεταχειριζόμεθα ούχί ώς πρότερον ώς 
άνήκον είς ήμάς, άλλ’ ώς άντικείμε- 
νον ξένον διαταράσσον τήν υπαρξια
κήν γαλήνην ήμών. Ή άναφορά δη
λαδή τού έγώ πρός τό άλγούν μέρος 
είναι διατεταραγμένη καί ήλλοιωμένη 
Ύπό τούς δρους τούτους δημισυρ- 
γεΐται διάστασις μεταξύ τού έγώ καί 
τού πάσχσντος μέρους τού σώματος. 
Τό έγώ έρχεται είς σύγκρουσιν μέ τό 
σώμα ήμών διά τού πόνου. Ό  V. 
Gebsattel τονίζει δτι διά τού πόνου σύ 
μόνον διαχωρίζεται τό ψυχικόν έγώ 
άπό τού σωματικού (τού σώματος) 
άλλά καί συνεπάγεται έπίσης έν άν- 
τανακλώμενσν ένέργημα, δηλαδή τήν 
διάστασιν έγώ καί σώματος Χ

Καί άλλοι ζώντες όργανισμοί μή έ- 
χοντες διαμεμορφωμένον έγώ ώς ό 
άνθρωπος κατά τό άλγος διαχωρί
ζουν έπίσης τό πάσχον μέλος άπό τού 
λοιπού σώματος. Τούτο δεικνύει του
λάχιστον ή συμπεριφορά τού ζώου, 
π.χ. τού κυνός, δπερ άφήνει τόν άλ- 
γούντα πόδα είς τήν φροντίδα τοϋ 
κυρίου του.

Τό άλγος  καί τό άγχος έμποδίί,ουν τήν άπρό- 
σκοτττον συνδιαλλαγήν τοϋ άνθρώπου μετά  
τού  έξω κόσμου άπό τόν όποιον τόν άπομα- 
κρύνουν.

Κατά τ’ άνωτέρω ώς βλέπομεν ό 
έκάστοτε πόνος ψυχολογι κώς καί 
φαινομενολσγικώς δημιουργεί ρήγμα 
είς τήν ΰπαρξιν ήμών, τό όποιον κλεί
νει διά νά δημιουργηθή άλλοτε έκ 
νέου. Έπίσης δημιουργεί δυσαρμο
νίαν μεταξύ τής ύπάρξεως ήμών ώς 
προσώπου καί τής σωματικής ύπάρ
ξεως ήμών, λαμβανομένου ύπ' όψιν 
δτι τό σώμα ήμών είναι έκείνο διά 
τού όποιου ύποφέρομεν καί καθιστά- 
μεθ δυστυχείς. Τό σώμα ήμών δέν 
εϊ'-αι άπλώς κατ' ιδίαν άντικείμενον, 
άλλ’ εύρίσκεται είς σχέσιν καί άνα- 
φοράν πρός τό έγώ ήμών καί πρός τά 
παντοειδή άντικείμενα τού έξω κό
σμου έμψυχα καί άψυχα.

Ό  άνθρωπος δταν άλγή δέν δύνα- 
ται νά χρησιμοοιήση ώς πρότερον τόν 
ίδιον έαυτόν καί τά μέλη τοϋ σώμα
τός του καί τό σώμα του έν γένει 
όπως θέλει. «Πρός δλα γάρ όσα 
πράττουΟιν οί άνθρωποι χρήσιμον τό 
σώμά έστιν». Ξενοφ. ’Απομνημονεύ
ματα F 12, 2-8. Τούτο δηλοί τήν δια
κοπήν τής άναφοράς καί σχέσεως τού 
έγώ ήμών πρός τό ίδιον σώμα καί τά 
άντικείμενα τού έξω κόσμου. Οΰτω 
διά τού πόνου όστις αποτελεί έμπό- 
διον διά τήν άπρόσκοπτον ζωήν, δια
κόπτεται πλήρως ή κατά μέρος ή 
επαφή μετά τού έξω κόσμου, καί ό 
άνθρωπος μεθίσταται έκτος αυτού 
καί άπομονούται. Ό  κόσμος δέν εί
ναι πλέον ίδικός του καί οικείος ώς 
πρότερον καί έγγύς αυτού. Αίρεται 
οΰτω ή δυνατότης τής αύτοπραγμα- 
τοποιήσεως καί ένεργοποιήσεως τού 
άνθρώπου ή οποία συνίσταται είς τήν

συνεχή έπικοινωνίαν καί συναλλαγήν 
μετά τού έξω κόσμου. «Νόσος σώ
ματος έμπόδιον» λέγει ό Επίκτητος. 
Κεφ. IX. Ή τοιαύτη κατάστασις 
συνιστά ήλλοιωμένον τρόπον ύπάρ
ξεως τού άνθρώπου. Γενικώς πάσα 
νόσος άπομακρύνει τον άνθρωπον 
άπό τόν κόσμον του. Ό  έξω κόσμος 
μεταβάλλεται είς άπλοΰν περιβάλλον 
άνευ σχέσεως πρός τό έγώ καί άνευ 
δυνατότητος αύτοπραγματοποιήσεως 
καί δράσεως έν αύτιϊΛ

Πόσον ό άνθρωπος συνδέεται μετά 
τών έξω άντικειμένων άποδεικνύεται 
καί έκ τού γεγονότος ότι μεθ' ώρι- 
σμένων έξ αύτών συνδεόμεθα τόσον 
στενώς ώστε αίσθανόμεθα αύτά ώς 
άνήκοντα είς τό έγώ, ώς στοιχεία τού 
έγώ ήμών. Μάλιστα τινά τούτων κα
θίστανται αυτούσια μέλη τοϋ σώμα
τος ήμών. Τά ένδύματα π.χ. δέν είναι 
άπλώς άντικείμενα, άλλά στοιχεία 
τοϋ σώματος λόγιο τής άναφορικότη- 
τος πρός αύτά. Διά τούτο αίσθανό
μεθα τά ένδύματα ώς άνήκοντα είς τό 
σώμα ήμών καί ούχί ώς ξένον τι καί 
λέγομεν τά ένδύματά μου, τά ύποδή- 
ματά μου. Ή έπέκτασις τής οίκειο- 
ποιήσεως ξένων άντικειμένων έν τή 
συνειδήσει έξικνεϊται μέχρι τής οι
κίας, τού άγροκτήματος ήμών καί 
κατ’ έπέκτασιν περιλαμβάνει καί τόν 
χώρον τής πατρίδος.1’1

Ώ ς διαπιστούμεν, ή σημασία τού 
πόνου καθορίζεται άναλόγως τής 
ιπηχήσεως καί άναφοράς ήν έχει 

πρός τόν ίδιον έαυτόν, πρός τό σώμα 
ήμών, τόν έξω κόσμον καί τήν ζωήν 
έν γένει.

Ό  πόνος πλήν τών άλλων άναφέ- 
ρεται καί είς τόν ιδεατόν κόσμον τών 
ιδεών καί τών πνευματικών άξιών 
μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνεται 
καί ή ιδέα τού θεού. Καί αύτός ό 
λαός διά τού πόνου άναφέρεται είς 
τόν Θεόν καί έρωτά διατί νά ύπάρχη 
ό πόνος καί νά ύποφέρη ό άνθρωπος 
έξ αύτού.

Κατά τ’ άνωτέρω τό άλγος ώς άλ
λως τε καί τό άγχος έμποδίζουν τήν 
άπρόσκοπτον συνδιαλλαγήν τού άν
θρώπου μετά τού έξω κόσμου άπό 
τόν όποιον άπομακρύνουν αύτόν, 
έπιφέρουν παρεμβολήν είς τήν έλευ- 
θερίαν καί άνεξαρτησίαν αύτού καί 
διαταράσσουν τήν άναφοράν πρός 
τόν ίδιον έαυτόν. Κατ' ούσίαν ό πό
νος άποτελεί υπαρξιακήν ένδειαν. 
Δύναται δέ ό χρόνιος άφόρητος πό
νος νά όόηγήση είς αύτοκτονίαν. Ό  
πόνος είναι έρώτημα τής προσωπικής 
ζωής ήμών, είναι τό πρόβλημα τού 
διαλογιζομένου άνθρώπου, πρόβλη
μα άνθρωπολογικόν, φιλοσοφικόν, 
όντολογικόν. Τό άλγος μόνον έξ όλων
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τών αισθημάτων ώδήγησε τόν άνθρω
πον πλήν τού νά θέλη νά απαλλαγή 
αύτοϋ εις τόν διαλογισμόν περί τού 
είναι αύτσΰ καί περαιτέρω είς σκέ
ψεις διά τήν αιτίαν ύπάρξεως αύτού 
καί τής έκ τούτου δεινοπαθείας έντός 
τής άρμονίας τού κόσμου καί τού σώ
ματός του. Κατ’ άντίθεσιν πρός τά 
συναισθήματα άλγους καί τής έξ αυ
τών κακοπαθείας, τά συναισθήματα 
ηδονής, χαράς, εύχαριστήσεως δεν 
δημιουργούν πρόβλημα. Ό  άνθρω
πος άποδέχεται τά συναισθήματα 
ταύτα ώς κάτι αυτονόητον χωρίς νά 
άπασχολούν τόν νούν αύτού ώς πρό
βλημα. Καί αυτή ή υγεία ημών ώς ευ
άρεστος ψυχοσωματική κατάστασις 
δέν ενδιαφέρει ημάς καί δέν θέτει 
πρόβλημα. "Οταν όμως άσθενήσωμεν, 
τότε άρχίζει τό ερώτημα, διατί νά 
ύπάρχη ή νόσος καί ό πόνος.

Πόνος, νόσος καί ό συναφής πρός 
αυτά θάνατος εύρίσκονται είς τό αυ
τό έπίπεδον θεωρήσεως -  συναχτούν 
κατ’ άντίθεσιν πρός τήν υγείαν, τήν 
ήδονήν καί τήν χαράν πρόβλημα παν- 
τοειδώς έξεταζόμενον. ’Ερώτημα δι- 
ατί νά ύπάρχη ή ηδονή δέν έθεσε 
ποτέ ό άνθρωπος. ’Ιδού μία άλλη ψυ
χολογική διαφορά μεταξύ άλγους καί 
τών άντιθέτων τούτου.

Είδικώτερσν διά τόν πόνον τίθεται 
τό έρώτημα τής άναζητήσεως τού 
στοιχείου έκείνου τής πραγματικότη
τας, όπερ προκαλεί αυτόν. Γνωρίζο- 
μεν ότι αύτή αΰτη ή φύσις, όταν 
ύπερβαίνωμεν ώρισμένα όρια, επιφέ
ρει πόνον ώς προειδοποίησιν καί τι
μωρίαν, π.χ. όταν ύπερπληρώσωμεν 
τόν στόμαχον. Ή ζωή καθ' έαυτήν 
είναι επίσης πηγή κακοπαθείας. Εν 
τώ Εύαγγελίω υπάρχει ή ρήσις «αρ
κετόν τή ήμέρα ή κακία αυτής», όπερ 
σημαίνει ότι αύτή αϋτη ή ζωή αύτή 
δημιουργεί φόρτον καί κόπον καί 
κατ' άκολουθίαν πόνον.

Έπιπροσθέτως πηγή πόνου είναι ό 
ίδιος ό άνθρωπος διά τόν έαυτόν του 
καί οί άνθρωποι δι' άλλήλους.

Τί έστίν πόνος καί διατί νά ύπάρχη 
άπησχόλησεν αείποτε τόν άνθρωπον 
καί άποτελεί εϊσέτι έρώτημα ιδίως έν 
τή Θεολογΐρ. Άπάντησις όμως είς τό 
έρώτημα δέν έχει δοθή εϊσέτι. Ό  Pra- 
dines ιδιαιτέρως ασχοληθείς περί τόν 
πόνον έκφράζεται περί τού άλγους 
άρνητικώς διά τών λόγων: Τό άλγος 
είναι «un mystere sans analogue dans le 
monde de la vie». ’Αλλά νομίζω ότι τό 
μυστήριον τού πόνου είναι έλάχιστον 
έν σχέσει πρός τό μυστήριον τού όλου 
κόσμου. Διατί ύπάρχομεν καί διατί 
ύπάρχει ό κόσμος είναι εϊσέτι διά τόν 
άνθρωπον μέγα μυστήριον. Ό  δέ 
Bossuet τονίζων τήν ίδιάζουσαν βα
ρύτητα τού πόνου καί τών δεινών έν

τή ζωή λέγει: «les maux de ce monde 
sont loujours plus reels que les biens». 
Εάν τούτο είναι άπολύτως ορθόν εί

ναι συζητήσιμον, διότι ή ζωή είναι έν 
συνεχές ρεύμα εύεξίας καί κακουχί
ας, ηδονής, καί οδύνης, κακοπαθείας 
καί ευχάριστου διαθέσεως. 1 Ό  Ples- 
suer λέγει ότι τό άλγος είναι όριον 
βασικής άνθρωπολογικής έκδηλώ- 
σεως καί συμπεριφοράς. Κατά δέ τόν 
Heidegger «τό άλγος άποτελεί πρόσο
δον (είσοδον) είς τό σχέδιον τού εί
ναι». ΙΙαρά τήν έλλειψιν ικανοποιη
τικής καί σαφούς άπαντήσεως είς τό 
έρώτημα τού διατί ύπάρχει τό άλγος, 
παραμένει ή ύπαρξιακή σημασία αύ
τού διά τήν ζωήν κσί δι' άλλα τινά 
ένεργήματα τού άνθριίιπου.

Ό  πόνος είναι άξιόλογον ύπαρξι- 
ακόν στοιχείον τής ζωής ύπό τήν έν
νοιαν ού μόνον τού ύπάρχειν άλλά 
καί τού πάσχειν δι' άλλο τι πέρα τού 
πόνου. Ή σημασία αΰτη τού πόνοι' 
(καί έν γένει τού πάσχειν) είναι πρό
δηλος είς τόν άσκητισμάν, όστις ένυ- 
πάρχει είς όλας τάς θρησκείας καί 
άναφέρεται είς κάτι πέρα τής έγκο- 
σμίου ζωής. Εν τώ άσκητισμώ γίνε
ται προσπάθεια άπομακρύνσεως καί 
έξουδετερώσεως πάντων τών έρεθι- 
σμάτων, τά όποια ώς έξωτερικά καί 
έσωτερικά κίνητρα προκαλοΰν πόνον 
καί διαταράσσουν την ΰπαρξιν τού 
άνθριίιπου. Ό  άσκητισμός έπιζητεΐ 
νά έπιτύχη έκστασιν έκ τής πραγματι
κότητας, ϊνα έφησυχάζη τό πνεύμα 
καί έγκαταβυθισθή είς τό βίωμα τής 
ένώσεως μετά τού Θεού.

Διά τής έξουδετερώσεως τού πόνου 
ύπό τών μαρτύρων τής χριστιανικής 
πίστεως, οϊτινες ύποβαλλόμενοι είς
Επειδή ό πόνος στερείτα ι γνωστικής Ιδιότη- 
τος κα ί θεραπευτικής σκοπιμότητας θεω ρεί
τα ι ώς άρνητικόν σ το ιχείον τής ζωής.

πόνους άπεδέχοντο αυτούς -  άνεδεί- 
χθησαν ούτοι είς στυλοβάτας καί θε- 
μελιωτάς τού Χριστιανισμού. ”Ας 
προσθέσωμεν δ' ότι καί ό Χριστός 
έδοκίμασε τόσον τήν άγωνίαν τού 
θανάτου, όσον καί τόν πόνον τής 
Σταυρώσεως. Ίόιάζουσα συγκυρία ό 
διδάσκαλος τού Χριστιανισμού νά 
έχη αίσθανθή έν έαυτώ τά δύο κατ’ 
έξοχήν δεινά τού άνθριίιπου, τήν 
άγωνίαν καί τόν πόνον.

Διά τής μεθόδου yoga έπ[τυγχάνε
ται τό αύτό παρά των οπαδών τών 
άνατολικών θρησκειών. Ή έξουδετέ- 
ρωσις τού πόνου ή ή ανοχή αύτού 
συντελεϊται διά τού πλήρους διαχω
ρισμού μεταξύ έγώ καί σώματος, 
ώστε ό πόνος δέν γίνεται αισθητός ή 
γίνεται άνεκτός μετ' ήρεμίας καί έγ- 
καρτερήσεως καί δι' άναγνωρίσεως 
τής άξίας αύτού χάριν άλλοι' τινός 
σκοπού, π.χ. ώς δοκιμασία διά κάτι 
άνώτερον, ώς δίκαια τιμωρία κ.τ.τ.

Ο πόνος καί ή κακοπάθεια τού 
άνθριίιπου έγένετο αιτία γενέσεως τής 
θρησκείας τού βουδδισμού. Ό  Βούδ- 
δας άφ’ συ έγνώρισε τόν πόνον καί 
τά δεινά έν γένει τής ζωής, μή έχων 
γνώσιν αυτών προηγουμένως διότι 
έζη άποκεκλεισμένος είς τά άνάκτο- 
ρα τού πατρός του, διελογίσθη περί 
τού πόνου καί τών δεινών, κατέφυγε 
είς τήν άπομόνωσιν καί τήν περισυλ
λογήν καί ίδρυσε τήν σχετικήν διδα
σκαλίαν καί θρησκείαν. Ούσιαστικώς 
ό Βουδδισμός δέν είναι θρησκεία ύπό 
τήν συνήθη έννοιαν, άλλά διδασκα
λία καί μέθοδος άπαλλαγής άπό τών 
δεινών τής ζωής καί ιδίως τού πόνου.
’ Ας σημειωθή ότι ή Βουδδιστική θρη
σκεία θεωρεί τήν ζωήν ώς πάσχειν 
καί προσπαθεί νά έξουδετερώση τό 
πάσχειν τούτο, ώστε ό άνθρωπος νά 
περιπέση είς τήν κατάστασιν τής nir
vana.

Ό  άνθρωπος άντιδρά είς τόν πό
νον είτε άρνσύμενος αυτόν καί δια- 
μαρτυρόμενος διά τήν έξ αύτού κακο- 
πάθειαν είτε άποδεχόμενος αυτόν καί 
έγκαρτερών, θεωρών ότι ό πόνος ού
τως ή άλλως άνήκει είς τό είναι τής 
πραγματικότητος.

Τόν πόνον δλέπομεν ώς περιεχόμε- 
νον τών άρχαίων τραγωδιών. Οί 
ήρωες τών άρχαίων τραγωδιών εύρέ- 
θησαν πάντοτε άντιμέτωποι τού πό
νου (σωματικού καί ψυχικού) στα- 
λέντος παρά τών Θεών καί τής Μοί
ρας. Τούτον άπεδέχοντο καρτερικώς 
ή προεκάλουν καί έμάχοντο έναντίον 
αύτού καί οΰτω άπεδεικνύοντο ήρω
ες. Άλλως τε ό ήρως γενικώς είναι 
μαχητής τού πόνου. Ήρωες τών άρ
χαίων τραγωδιών ύπήρξαν ό Οίδί- 
πους, ό Ηρακλής, ό Φιλοκτήτης ώς
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πρός τό σωματικόν άλγος. Ό  Όρέ- 
στης, ό Αίας, ή "Αλκηστις, ή ’Ιφιγέ
νεια, ή ’Αντιγόνη ώς πρός τό ψυχικόν 
άλγος 12

’Αλλά καί εις τάς έξοντωτικάς με
ταξύ τών ανθρώπων σχέσεις ό πόνος 
γίνεται πολλάκις αυτοσκοπός όμαύ 
μετά τής προσπάθειας τής έξοντώ- 
σεως τού άλλου.

"Ας ύπομνησθή ή χρησιμοποίησις 
τού πόνου κατά την τελετήν τής μυή- 
σεως τών νέων παρά τοίς πρωτογό- 
νοις έπί τή ένηλικιώσει αυτών. Οί 
νέοι υποβάλλονται άδιαμαρτυρήτως 
καί καρτερικώς εις άφορήτους πό
νους, τούς όποιους άνέχονται ϊνα 
κερδίσουν τό γέρας νά περιληφθούν 
εις τήν χορείαν τών άνδρών. 'Υπό
λοιπον τού πρωτογόνου τούτου είναι 
τό διεθνώς ίσχύον έθιμον τών βασά
νων εις ά υποβάλλονται οί νεοσύλλε
κτοι καί οί εισερχόμενοι είς τάς άνω- 
τέρω σχολάς, τά λεγάμενα καψόνια. 
Είς τούς αρχαίους Σπαρτιάτας, επί
σης τούς Σουλιώτας, έπεβάλλετο ή 
υποβολή είς πόνους καί έδιδάσκετο ή 
καρτερία έναντι αυτών χάριν τής 
σκληραγωγίας, ήτις άλλωστε συνι- 
στάται έν παντί. 'Υπό τήν προϋπό- 
θεσιν τούτην ό πόνος θεωρείται ώς 
συντελών είς τήν διάπλασιν τού έγώ 
καί τής προσωπικότητος διά τής δι
δαχής τής υπομονής, τής ανοχής, τής 
έγκαρτερήσεως. Έν άλλοις λόγοις 
χρησιμεύει καί ώς παιδαγωγικόν μέ
σον, ιδίως κατά τήν νεαρόν ηλικίαν. 
Διδάσκομεν τό παιδί τό φερέπονσν, 
νά ύποφέρη δηλαδή άγογγύστως τόν 
πόνον, να άποδέχηται αυτόν, νά μήν 
κλαίη, όταν πονή έν γένει νά συμπε- 
ριφέρηται ήρωϊκώς «σαν άνδρας». 
Είναι επίσης έκδήλωσις καλής συμπε
ριφοράς νά καταπνίγωμεν τόν πόνον, 
νά μή μεμψιμοιρούμεν διά τά παθή- 
ματα καί νά κρατοΰμεν αυτά δι' έαυ- 
τούς. Είς ώρισμένους λαούς τονίζεται 
ιδιαιτέρως ή τοιαύτη συμπεριφορά 
άπό παιδαγωγικής άπόψεως. Βεβαί
ως νά άνέχηταί τις τόν πόνον λογί
ζεται ηρωισμός, αλλά καί νά μήν άν- 
τιόρά είς ισχυρόν πόνον δυνατόν νά 
άποτελή παθολογικήν έκδήλωσιν. 
Πάντως αυτοκυριαρχία τούλάχιστσν 
είς τούς λίαν ισχυρούς πόνους είναι 
δυνατή βάσει άγωγής καί καλής ουμ- 
περιφοράς.

"Αξιόν ιδιαιτέρου τονισμού είναι 
ότι ό πόνος τών άλλων ανθρώπων 
(α λλά  καί τών 'ζώων) δημιουργεί 
συναισθήματα συμπόνιας καί τήν 
((ροντιδα παροχής βοήθειας πρός 
άπάλυναιν αυτού. Συγχαίρομεν άλλά 
καί κατά πλείονα λόγον συλλυπούμε- 
θα άλλήλους. Διαπιστούμεν έν τοίς 
προκειμένοις τήν άναφορικότητα τού

πόνου ού μόνον είς τό αύτοπάσχειν 
άλλά καί τό πάσχειν τού πλησίον καί 
τού άνθρώπου έν γένει. Τά συναισθή
ματα τού άνθρώπου δέν μένουν άπο- 
μεμονωμένα έν τώ άνθρώπω άλλά 
άναφέρονται πάντοτε είς κάτι είτε 
τού ίδιου εαυτού, είτε άλλου προσώ
που, είτε τής κοινωνίας έν γένει, ώστε 
ό άνθρωπος διά τού πόνου βλέπει 
ούχί αύτόν ταϋτον τόν πόνον, άλλά 
καί τόν πάσχοντα έαυτάν του καί 
τούς πάσχοντας όμοιους του. Ό  
Όδυσσεύς βλέπων τόν Αϊαντα έν. τή 
άθλια καταστάσει τής ψυχικής του 
παθήσεως, λέγει ότι είς τό πάθημα 
τού Αϊαντος βλέπει καί τό ένδεχόμε- 
νον ίδικόν του πάθημα. «Έποικτίρω 
δένιν δύστηνον έμπας, καί περ όντα 
δυσμενή όθούνεκ’ άτη συγκατέζευ- 
κται κακή ούδέν τό τούτου μάλλον ή 
τούμόν σκοπών», Σοφοκλ. Αίας 121- 
124. Ό  πάσχων φέρει μόνος τόν πό
νον του, όπως λέγει καί ό λαός, άλλ- 
έκ παραλλήλου ό πόνος είναι καί 
φωνή έπικλήσεως πρός τούς όμοιους 
είς τήν όποιαν άνταποκρίνονται ού- 
τοι. Ό  άνθρωπος ένστικτωδώς είναι 
άνά πάσαν στιγμήν πρόθυμος καί έ
τοιμος νά συμπαρασταθή είς τόν πά
σχοντα. Όλοι αύθορμήτως καί ένατι- 
κτωδώς προστρέχουν είς όλισθήσαν- 
τα καί καταπεσόντα άνθρωπον διά 
νά παράσχουν βοήθειαν. Αί κραυγαί 
καί οί λυγμοί λόγιο πόνου ένστικτω- 
δώς έπιφέρουν τήν συμπόνοιαν καί 
παρακινούν είς παροχήν βοήθειας. 
Τό δέ άρχαϊον ρητόν υπενθυμίζει 
«Μηδενί συμοφράν όνειδίζειν», διότι 
τό αυτό ένδέχεται νά συμβή είς πάντα 
άνθρωπον, διότι «κοινή ή τύχη καί τό 
μέλλον άόρατον». Οί άνθρωποι ώς 
φορείς καί κοινωνοί τού πόνου άπο- 
τελούν κοινωνίαν πόνου. Ό  είς έν- 
διαφέρεται διά τόν πόνον τού άλλου.

Ούτω ό πόνος συνεργάζεται είς τήν 
οίκοδόμησιν τής κοινωνίας. Έκ τού 
ίδιου πόνου άφορμώνται τά αισθή
ματα τής συμπάθειας, τής συμπο- 
νοίας, τής ευαισθησίας, τής άλληλεγ- 
γύης, τής φιλαλληλίας καί τών τρό
πων παροχής βοήθειας είς τούς άλ
λους. Δέν είναι τόσον ή άγάπη ήτις 
συνέχει τούς άνθρώπσυς είς κοινω
νίαν όσον ή συμπόνοια καί τό συμ- 
πάσχειν καί ή έπίγνωσις ότι εχομεν 
άνάγκην συμπαραστάσεως είς στι- 
γμάς κακοπαθείας ήμών.

'Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας ό 
πόνος άναφερόμενος είς τόν συνάν
θρωπον γίνεται δημιουργός διαπρο
σωπικών σχέσεων, άποτελεί κίνητρον 
ευμενούς συμπεριφοράς τών άνθρώ- 
πων πρός άλλήλους καί λήψεως μέ
τρων πρός καταπολέμησιν αυτού. 
Πάλαι ποτέ ό μάγος τής φυλής, νύν δ"

ό ιατρός άποτελούν τόν λυτρωτήν τού 
πόνου όστις διαταράσσει τήν όμαλήν 
πορείαν τής ζωής. Διά τούτο ίδιά- 
ζουαα ή θέσις τών ιατρών έν τή κοι
νωνία.

Προσφοράν πόνου καί οδύνης δια- 
πιστούμεν έπίοης είς την θυσίαν τών 
άτόμων χάριν τής όλότητος τών όμοι
ων του, τούτέστιν τής πατρίδος. Τήν 
προσφοράν τούτην αισθάνεται τό 
άτομον ούχί ώς καταναγκασμόν άλλ’ 
ώς άποδεκτήν πρόσκλησιν καί άπο- 
στολήν διά τήν διατήρησιν τής πα
τρίδος. ήτις κείται πέρα τής προσωπι
κής ύπάρξεως τού άτόμου καί άπο
τελεί άνώτατον γενικόν άγαθόν. Διά 
τούτο ή είς όλας τάς χώρας ιδιαιτέρα 
τιμή τών άναπήρων πολέμου καί τών 
έν πολέμιο θανόντων σύμόολσν τής 
οποίας είναι τό μνημείον τού άγνώ- 
στου στρατιώτου. Προφανής είναι έν 
τώ προκειμένω ή συμμετοχή τών άν- 
θρώπων είς τήν ύπαρξιακήν ένδειαν 
τής πατρίδος των. Τό αύτό ισχύει διά 
τήν προσφοράν χάριν ώρισμένης ιδε
ολογίας άσχέτως περιεχομένου. Ή 
αύτοπυρπόλησις ώς διαμαρτυρία διά 
μέσου τού πόνου είναι συχνόν φαινό- 
μενον τής σημερινής έποχής, ώς δέ 
διαπιστούμεν δι’ εύγενεϊς στόχους.

Διά τού άλγους ώς καί διά τής 
νόσου γενικώς άπαλλάσσεται ώς 
γνωστόν ό άνθρωπος τών υποχρεώ
σεων πρός κάθε τι είς ό είναι υπό
χρεος. ’Αναθέτει δέ τόν εαυτόν του 
είς τούς άλλους.

Βάσει τών άνωτέρω βλέπομεν ότι 
δέν είναι μόνον ή νευροφυσιολογία ή 
διακανονίζουσα τό θέμα τού άλγους, 
άλλά καί λόγοι πολιτιστικοί, ιστορι
κοί. παραδοσιακοί, λατρευτικοί, θρη
σκευτικοί καθορίζουν έπίοης την άν- 
τίδρασιν, τήν σχέσιν, τήν τοποθέτησιν 
τού άνθρώπου έναντι τού άλγους.

Ώς συνεπάγομενον τού πόνου δέον 
τελικώς νά προστεθή ότι ό πόνος άλ- 
λοιοϊ τό αίσθημα τού χρόνου ύπό τήν 
έννοιαν ότι δημιουργεί αίσθημα βρα
δείας χρονικής ροής καί ώς έκ τούτου 
άνίαν ήτις έπίοης είναι σύμφυτος τή 
άνθρωπίνη φύσει. 'Όσον μακροτέρα 
είναι ή διάρκεια τής ζωής τόσον συ
χνότερος καί έκτεταμένος είναι ό πό
νος, καί αί έκ τούτου λϋπαι καί ή 
άνία αί όποίαι θά γεμίζουν τόν χρό
νον τη; ζωής «έπεί. πολλά μέν αί μα
κριά αίμέραι κατέθεντο δή λύπας έγ- 
γυτι οω». Σοφοκλής, Οίδίπους έπί κο- 
λωνώ στίχος 1215.

Έκ πάντων τών έκτεθέντων βλέ
πομεν ότι ό άνθρωπος ώς καί τά άλ
λα ζώα είναι προγραμματισμένα καί 
προωρισμένα νά αίσθάνωνται άλγος. 
Τούτο όμως δέν είναι αποδεκτόν άπό 
τόν άνθρωπον, όσον καί άν ή φιλο-
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σοφία, ή ηθική, ή θρησκεία εφευρίσκει 
τρόπους δικαιολογίας αυτού. Ό  άν
θρωπος παρά πάσαν από οίασδήποτε 
σκοπιάς τυχόν δικαιολογίαν τού πό
νου τείνει νά άποφεύγη τόν πόνον 
καί επιδιώκει τήν απαλλαγήν απ' αυ
τού. Ό  πόνος κατά τήν άνθρωπίνην 
άποψιν δέν ώφειλε να υπάρχει διότι 
αποτελεί μειονέκτημα καί κατ' ουσί
αν ατέλειαν τού οργανισμού του. Ό  
Pascal λέγει οχετικώς «ή φύσις ενέχει 
τελειότητας διά νά απόδειξη ότι είναι 
κατεσκευασμένη κατ' εικόνα θεού -  
ενέχει όμως καί ελλείψεις διά νά 
απόδειξη ότι είναι μονον κατ' εικό
να». Οϋτω ό πόνος είναι κακόν τό 
όποιον ή μοίρα έπεδαψίλευσεν εις τόν 
άνθρωπον ' καί τό οποίον άπροσδο- 
κήτιυς πλήττει αυτόν υπό τήν μορφήν 
παντοίων αιτίων, ιδίως τών νικιών. 
Έναντι τού πόνου καί των νόσων ύ 
άνθρωπος δέν έχει τήν δυνατότητα 
τής ύπερβάσεως αυτών. Ό  Λυσίας 
έκφράζει τούτο λέγων «ή φύσις ήμών 
ήττων έστί νόσου καί γήρως ό δέ δαί
μων ό είληχώς ημάς Απαραίτητος». 
Εν άλλοις λόγοις τήν νόσον (καί τόν 

πόνον) καί τό γήρας δέν δυνάμεθα νά 
ύπερβώμεν. Ή φύσις άλλως τε μετα
χειρίζεται τάς νόσους διά νιί κατα- 
στρέφη τά δημιουργήματά της, τά 
όποια ύΛόκεινται εις τούς νομού: τής 
οργανική: φθοράς καί έξαφανίσεως.

Τελευτιϊιν τήν μελέτην υπενθυμίζω 
καί πάλιν τόν ινδικόν μύθον κατά τόν 
όποιον ο πόνος έδόθη εις τόν άνθρω
πον ι'χπό τόν όποιον τελικώς άπαλ- 
λάσσεται δι' ετέρου δωρήματος δη
λαδή τού θανάτου, μετά τον όποιον 
ουκ έστι πόνος.

I. Πάσα έκδήλωσις τού άνθρωπον άνα- 
φέρεται πάντοτε εις κάτι. Ευρισκόμενοι 
π.χ. εις συναυλίαν τινά άναφερόμεθα εις 
τήν μουσική, ήτις παίζεται κατ’ αυτήν. 
"Οταν εΐμεθα έν τη έκκλησίςχ άναφερόμεθα 
εις τόν θεόν. «Πρόσχωμεν τήν άγίαν 
“άναφοράν” έν ειρήνη προσφέρειν», λέ
γεται κατά τήν τελετήν τής θείας λειτουρ
γίας.

2. Διά τών αισθήσεων ρυθμίζομεν τάς 
ένεργείας ήμών έναντι τών άντικειμενων, 
τών προσώπων κ.ο.κ. Διά τής αισθήσεως 
τού σωματικού άλγους άποφεύγομεν π.χ. 
καίον ή κόπτον άντικείμενον κ.ο.κ. Τό ψυ
χικόν άλγος ώς συναίσθημα δημιουργίας 
έπίσης καί διακανονίζει έκ παραλλήλου 
τήν σχέσιν τού άτόμου πρός τόν έξω κό
σμον καί τόν ίδιον εαυτόν π.χ. τόν σύν
δεσμον πρός οικεία πρόσωπα, φίλους 
κ.ο.κ.

3 . Ή  λέξις λύπη σημαίνει καί σωματι
κόν πόνον καί τό έκ τού σωματικού πόνου 
δημιουργούμενον συναίσθημα άλγους, 
έπίσης καί τό ψυχικόν άλγος διά τό όποι
ον κυρίως μεταχειριζόμεθα τήν λέξιν.

4 . «Ή γυνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι 
ήλθεν ή ώρα αυτής. Ό ταν δέ γεννήση τό 
παιδίον οΰκ έτι μνημονεύει τής θλίψεως 
διά τήν χαράν ότι έγεννήθη άνθρωπος εις 
τόν κόσμον». Κατά Ίωάννην. Κεφ IS', 21.

3. Αισθητά γίνονται τά μέρη τού σώ
ματος έπίσης όταν έρχωνται είς έπαφήν 
μετά τού έξω κόσμου. Οί δάκτυλοι τών 
ποδών γίνονται αισθητοί, συνειδητοί, π.χ. 
όταν στηριχθώμεν έπ’ αύτών.

6 . Καί ή άπλή θίξις καί μή έπιθυμητή 
έπαφή είναι δυσάρεστος (ή έπαφή ήμών 
ύπ' άλλου τινός τώ λεωφορεία) κατά τόν 
συνωστισμόν προκαλεί δυσφορίαν) πολλώ 
μάλλον ή παραβίασις τής έπιφανείας τού 
σώματος διά βλάβης καί τραυματισμού 
αυτής.

7 Επί τού ψυχικού πεδίου έχομεν άνά- 
λογον τι. Είναι ή θίξις, ή τρώσις τής ήθι- 
κής ήμών ύποστάσεως, τού έγωϊσμού καί 
τής φιλοτιμίας ήμών. Δέγομεν «Μέ έθιξε» 
«μέ πλήγωσαν τά λόγια σου».

8· Παρομοία είναι ή περίπτωσις. όταν 
μέλος τι τού σώματος, συνήθως τό κάτω 
σκέλος, παρουσιάζει αιμωδίαν. Τότε πρός 
στιγμήν αίσθανόμεθα ότι τούτο δέν άνήκει 
είς τό σώμα ήμών, είναι ξένον τι πρός 
ήμάς έξω τών όρίιυν τού σώματος ήμών.

9· Παράδειγμα έξ άλλης άπόψεως είναι 
ή στέρησις άέρος δι- ου έπικοινωνοΰμεν 
μετά τού έξω κόσμου καί όστις παρέχει 
ήμίν τήν δυνατότητα τής ζωής. Ό  άνθρω
πος άναφέρεται διά τού άέρος είς τόν έξω 
κόσμον.
10· Υπό τήν αυτήν έννοιαν δέν θέλομεν 

νά θιγούν καί νά παραβιασθούν τά σύ

νορα τής ιδιοκτησίας (κτήματός τίνος) ή 
τά σύνορα τής πατρίδος ήμών.

11. Είς τήν Έρωφίλην τού Χορτάτζη 
γράφεται «τά γέλια μέ τά κλάμματα μέ τήν 
χαράν ή πίκρα μίαν ώραν έσπαρθήκασι 
μαζί έγεννηθήκαν. -  Γι’ αυτό μαζί γυρί- 
ζουσι καί τ’ ενα τ’ άλλο άλλάσσει καί 
όποιος έγέλα τό ταχύ κλαίει προτού βρα- 
δυάσει».

12 Διά τό έργσν του Έρωφίλην ό Χορ- 
τάτζης γράφει «Τά πάθη μου κι’ οί πόνοι 
μου οί περισσοί, τούτη κι' έμένα κάμασι τό 
νού μου νά γεννήση τήν τραγωδία».
13- «Τών πόνων πωλούσι ήμίν τ’ άγαθά 

οί Θεοί» κατ' άρχαίαν ρήσιν. Κατ' άλλην 
ρήσιν «τού λυπηρού τούτου τόν δαίμονα 
αίτιον εύρήσομεν όντα, ω φύντας άνθρώ- 
πους εϊκειν άνάγκη».
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Υπό τής Α.Θ.Π. τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Δημητρίου άπενεμήθη τό Όφφίκιον τού «’Άρχοντας 
Δικιχιοφύλακος» εις τόν Δρα. Σπύρον Ζομπανάκην, Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων. Τό δίπλωμα έπέδωσε είς τόν 
κ. Ζομπανάκην, ό Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηόόνος κ. Μελίτων. Όμιλών κατά τήν σχετικήν τελετήν ό κ. 
Μελίτων είπε μεταξύ των άλλων: «Τά Οφφίκια ταύτα όντα Όφφίκια τού Ιερού Βυζαντινού Παλατιού με- 
τεβιβάσθησαν μετά τήνάλωσιν είς την Μεγάλην Εκκλησίαν καί έκτοτε ή Μεγάλη ’Εκκλησία φυλάττει αυτά καί 
ποιείται χρήσιν αύτών τοϊς υίοίς αυτής τοϊς άναδεικνυομένοις έπί πίστει καί εΰλαβείςχ καί άφοσιώσει καί 
διακονία πρός Αυτήν. Τά Οφφίκια ταύτα είναι έν άπό τά πολλά δείγματα τής εύγενείας τής καταγωγής μας. τής 
εύγενείας τού Γένους. Αναλογίσθητι λοιπόν, ότι άναδεχόμενος τό Όφφίκιον τού «Άρχοντος Δικαιοφύλακος» 
εισέρχεσαι είς τήν διαδοχήν εκείνων, οί όποιοι έφύλαξαν διά μέσου τών αιώνων τήν ευγένειαν τού Γένους». 
Τά « Αστυνομικά χρονικά» τών όποιων ό τιμηθείς είναι παλαιός συνεργάτης, αισθάνονται τήν άνάγκην νά 
συγχαρούν τόν κ. Ζομπανάκην καί νά τού ευχηθούν κάθε επιτυχίαν είς τήν περαιτέρω προσφοράν του είς τόν 
χώρον τών Δημοσίων Σχέσεων.
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Εις τήν άπέναντι σελίδα: Αλέξανδρος Διάκος. Είναι ό πρώτος Έλλην άξιωματικός, πού έπεσε 
ήρωϊκώς στά χιονισμένα ήπειρωτικά βουνά μαχόμενος έναντίον  τών όρδών τού Μουσσολίνι. 
Επάνω: «Μεταφορά τραυματίου». Πίναξ Ο ύμβέρτου Αργυρού.

Ένας ίσκιος δουλείας είχε άπλωθή 
σ' ό η̂ την Ευρώπη, που παγωμένη, 
έστέναζε κάτω άπό τή μπόττα τών 
άηττήτων, μέχρι στιγμής, σιδηρόφρα
κτων στρατιών τού "Αξονος.

Καί σ' αυτό τό ζοφερό κλίμα, όταν 
ή φασιστική ’Ιταλία, έπειτα άπό αδι
άκοπες προκλήσεις, πού κορυφώθη- 
καν μέ τό βομβαρδισμό τής ΕΛΛΗΣ 
στό λιμάνι τής Τήνου, όταν, Ή ’Ιτα
λία μάς χτύπησε, προεξοφλώντας τα
χύτατη τήν ύποταγή μας (τό ιταλικό 
έπιτελεϊο τήν είχε υπολογίσει σέ τρί
μηνο, ένώ ό Ντούτσε τήν έμείωνε σέ 
Ι5νθήμερο) τότε, ή Ελλάς, σήκωσε 
τό κεφάλι καί δέχθηκε τήν πρόκληση.

Αυτό γιά τούς ξένους ήταν απί
στευτο, άνεξήγητο. Άλλ' ακόμη πιό 
απίστευτη ήταν ή συνέχεια: Ή άντί- 
σταση ήταν πραγματική. Καί ή Ποί-

'Α ρ ιστερά: Μαχητής τής Πίνδου. Χάλκινο ά
γαλμα. Πολέμησε, όχ ι μέ  τά γλίοχρα μέσα  
πού τού διατέθηκαν, άλλά βασικά μ έ  τήν ψυ
χή του, άποδεικνύοντας γιά άλλη μ ιά  φορά, 
ότι ή ψυχή υπερισχύει τής ύλης, δημιουργών  
τας άνεπανάληπτες στιγμές.

ηση μέ τό στόμα τού Στέλιου Σπε- 
ράντσα δίνει σ' ένα τετράστιχο έπι- 
γραμματικά τήν έξήγηση:

«Τά φώτα τής ψυχής λαών άβσύ
λων

’Εσύ άναψες, Ελλάδα, φώς τής 
Πλάσης.

Καί — σύ μονάχα πνεύμα — ήταν
γραμμένο

τή βία τήν υλική γιά νά ντροπιά-
σης».

'Ολόκληρη ή Οικουμένη έμβρόντη- 
τη παρακολουθούσε τή μάχη αύτή 
τού Δαυίδ πρός τόν Γολιάθ κρατών
τας τήν άναπνοή της. Ό  στρατός τών 
Ελλήνων αφού έσταμάτησε τό χεί
μαρρο τών άντιπάλων, άνέλαβε επι
θετική δράση, πού τήν κράτησε ώς τό 
τέλος τού πολέμου.

Πρέπει νά είμεθα εύγνώμονετ 
στόν τότε Πρωθυμουργό, πού είχε 
σύμφωνο, άν όχι έμπνευστή τόν Βα
σιλέα Γεώργιο, καί γι’ αυτό άπέρριψε 
χωρίς δισταγμό τό ιταλικό τελεσίγρα
φο. Τιμή έπίσης άνήκει καί στόν διά
δοχο τού Μεταξά, τόν ’Αλέξανδρο 
Κορυζή, πού κι αυτός έξη μήνες άρ- 
γότερα, μέ τήν ίδια τόλμη άπέρριψε

το γερμανικό τελεσίγραφο.
’Αλλά τό έπος τής ’Αλβανίας δέν 

ήταν κατόρθωμα μιάς κάποιας ηγε
σίας. Τό πραγμάτωσε κύρια ό έλλην.ι- 
κός λαός. 'Ολόκληρος ό λαός. Ό  μα
χόμενος καί ό άμαχος, σέ μιά υπέρο
χη, άρραγή ένότητα καί σύμπνοια, 
αυτήν πού όταν τήν άποκτά ή Ελλά
δα, έπιτελεϊ θαύματα.

Γι’ αυτό, στην ’Αλβανία δέν υπήρξε 
ανάγκη ’Αρχηγού. Δέν άνεφάνηκε έ- 
κεϊ κανένας Μιλτιάδης ή Τσιμισκής. 
Κανένας Κολοκοτρώνης ή Καραϊ- 
σκάκης. ’Αρχηγός ήταν ό κάθε φαν
τάρος, πού πολεμούσε γιά τή κατά- 
κτηση τής ξεκάθαρης ιδέας πού είχε 
περί Ελευθερίας, άόιαφορώντας γιά 
τό θάνατο. Πολεμούσε όχι μέ τά γλίσ- 
χρα μέσα πού τού διατέθηκαν, άλλά 
βασικά μέ τή ψ υ χ ή  του, άποδει- 
κνύοντας άλλη μιά φορά ότι ή ψυχή 
υπερισχύει άπό τήν ύλη, δημιουργών
τας άνεπανάληπτες στιγμές.

Πολλοί άπό τούς παρόντας είχαν 
τό προνόμιο νά ζήσουν άμεσώτατα 
αυτές τίς άνεπανάληπτες στιγμές. 
Προσωπικά είχα τήν ευτυχία νά τίς 
ζήσω στή ζώνη έπαφής μέ τόν έχθρό.
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Ο ΛΕΥΚΟΙ] ΟΛΥΛΤΟί: 
ΕΚΟΤΟΛΕ1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

1] ΟΛΟΤΟΛ ΚΟΕΑΙΟ
Ή έκθεση Κάρτερ

Εστάλη στό Κογκρέσσο στις 2 Αύγούστου 

καί αναφέρει

— «Ή κατάχρησι ναρκωτικών εξακο
λουθεί νά είναι σοβαρό κοινωνικό πρό
βλημα στην Αμερική. Ή ζωή εκατοντά
δων χιλιάδων λαού μαστίζεται άπό τήν 
έξάρτησί τους άπό τά ναρκωτικά. Οί άν- 
θρώπινες κοινότητες παραμένουν έκτεθει- 
μένες στό έγκλημα τού δρόμου καί τά 
τεράστια κέρδη άπό τό λαθρεμπόριο βοη
θούν στήν ένίοχυσι τής δυνάμεως καί τής 
έπιρροής τού όργανωμένου έγκλήματος...

Μεταξύ τών νεαρών ’Αμερικανών ήλι- 
κίας 18 έως 24 έτών, τά ναρκωτικά είναι ή 
τετάρτη συνηθέστερη αιτία θανάτου: μόνο 
τά αύτοκινητικά δυστυχήματα, οί άνθρω- 
ποκτονίες καί οί αυτοκτονίες βρίσκονται 
σέ υψηλότερο έπίπεδο. Τό υπολογιζόμενο 
κόστος τής καταχρήσεως ναρκωτικών στήν 
Αμερική ξεπερνά τά 15 εκατομμύρια δολ- 

λάρια κάθε χρόνο. Μεταξύ μερικών όμά- 
δων μειονοτήτων, τά έπεισόδια τοξικομα
νίας καί ή βλάβη πού προξενεί είναι δυσ
ανάλογα.

Ή  τοξικομανία, πού κατά τά τελευταία 
χρόνια θεωρήθηκε ώς ιδιόμορφο πρόβλη
μα τής Άμερικής,τώρα θίγει λαούς σέ όλο 
τόν κόσμο. Δέν μπορούμε πλέον νά ένδια- 
φερόμαστε άπλώς μέ τήν έξάλειψι τού 
λαθρομπορίου ναρκωτικών στις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες, άλλά πρέπει νά συμπράξουμε 
μέ άλλες χώρες γιά νά άντιμετωπίσουμε τό 
παγκόσμιο αυτό πρόβλημα καταπολεμών
τας τούς λαθρέμπορους ναρκωτικών καί 
συμμεριζόμενοι τίς γνώσεις μας καί τά 
μέσα μας γιά νά βοηθήσουμε στήν νοση
λεία τής τοξικομανίας όταν σημειώνεται. 
Πρέπει νά όρίσουμε ρεαλιστικούς άντικει- 
μεΎΐκούς στόχους, δίνοντας πρωταρχική 
προσοχή στό έσωτερικό στά ναρκωτικά 
πού δημιουργούν τήν μεγίστη άπειλή στήν 
υγεία καί στήν ικανότητά μας νά μειώσου
με τό έγκλημα. Έ φ ’ όσον ή ηρωίνη, τά 
βαρδιτουρικά καί άλλα καταπραϋντικά 
καί υπνωτικά φάρμακα άντιπροσωπεύουν

τό 90% τών θανάτων άπό κατάχρησι ναρ
κωτικών θά πρέπει νά έχουν τήν κυριώ- 
τερη προσοχή μας.

Οί στόχοι μου είναι ή άποθάρρυνσι κά
θε καταχρήσεως ναρκωτικών στήν Αμερι
κή -  καί έπίσης ή άποθάρρυνσι τής υπερ
βολής χρήσεως οινοπνεύματος καί ή μεί- 
ωσι στό ελάχιστο τής ζημίας πού προκαλεϊ 
ή κατάχρησι ναρκωτικών όταν σημειώνε
ται. Γιά νά επιτευχθούν αυτοί οί στόχοι μέ 
τά διαθέσιμα μέσα, είναι ουσιώδης μιά 
αποτελεσματική διοίκησι καί καθοδήγησε 
’Επειδή ή ομοσπονδιακή προσπάθεια εί
ναι τώρα μοιρασμένη μεταξύ πλέον τών 
είκοσι διαφορετικών, καί συχνά άνταγω- 
νιζομένων υπηρεσιών, παρήγγειλα στό 
επιτελείο μου, νά συντονίση τήν όμοσπον- 
διακή δράσι καί νά διατυπώση μιά περιε
κτική έθνική πολιτική. Μέ αυτή θά τερμα- 
τισθή ή μακρά διάσπασι τών διεθνών προ
γραμμάτων μας, τής έφαρμαγής τού νόμου 
περί ναρκωτικών, τής περιθάλψεως καί 
άποκαταστάσεως τής προλήψεως καί τών 
ρυθμιστικών δραστηριοτήτων. Θά επι
διώξω έπίσης τίς συμβουλές καί τήν ένερ- 
γό σύμπραξι μελών τής κυβερνήσεως καί 
προϊσταμένων μεγάλων διεθνών οργανι
σμών σέ όλα τά θέματα πολιτικής γιά τήν 
κατάχρησι ναρκωτικών μέ ένα άναζωογο- 
νημένο συμβούλιο στρατηγικής έπί τής κα
ταχρήσεως τών ναρκωτικών. Τό έπιτελεϊο 
μου θά έξετάση τήν λειτουργία τών δια
φόρων υπηρεσιών πού μετέχουν στον το
μέα αυτό καί θά είσηγηθή όποιαδήποτε 
οργανωτική άλλαγή είναι κατάλληλη».

«Φέρνουν διαφθορά τής 
πολιτικής...»

— «Γιά μερικά ναρκωτικά πού έξάγον- 
ται άπό πηγές φυτών έξω άπό τίς Ηνω
μένες Πολιτείες, κυρίως ή ηρωίνη καί ή 
κοκαΐνη, οί διπλωματικές συμφωνίες κατά

τής καλλιέργειας καί τού λαθρεμπορίου 
είναι άπαραίτητες. Ή  Τουρκία -  άλλοτε 
κυριολεκτικά ή μοναδική πηγή προμή
θειας ηρωίνης στήν χωρά αύτή -  βγήκε 
τώρα άλό τήν παράνομη άγορά ύστερα 
άπό παρόμοια συμφωνία. Τά τεράστια 
κέρδη πού πραγματοποιούνται άπό τό λα
θρεμπόριο ναρκωτικών άλλοιώνουν τήν 
οικονομία πολλών μικροτέρων χωρών, 
έπιδεινώνουν τόν πληθωρισμό καί άπο- 
ατραγγίζουν τά φορολογικά εισοδήματα. 
Επίσης, συνεπάγονται διαφθορά καί διά- 

βρωσι τής πολιτικής σταθερότητας... Πρέ
πει νά συνεργασθούμε στενά μέ άλλες κυ
βερνήσεις γιά νά τίς βοηθήσουμε στίς 
προσπάθειές τους νά έκριζώσουν τήν καλ
λιέργεια ναρκωτικών καί νά άναπτύξσυν 
νόμιμες εναλλακτικές πηγές εισοδήματος 
γιά τούς έξαθλιωμένους άγρότες πού έπί 
όλόκληρες γενεές καλλιεργούσαν καί 
πουλούσαν συγκομιδές, όπως τού όπίου.

Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο κατά 
τούς τελευταίους μήνες. Τόν Φεβρουάριο 
έξέτασα μέ τόν πρόεδρο Λοπέζ Πορτίλο 
τού Μεξικού τήν βαθειά άνησυχία μου γιά 
τήν παράνομη καλλιέργεια όπίου στήν χώ
ρα του. Ύπό τήν ισχυρή ηγεσία του τό 
πρόβλημα έκριζώσεως έχει έντατικοποι- 
ηθή καί αποδίδει δραματικά άποτελέσμα- 
τα, μειώνοντας ουσιαστικά τήν διαθέσιμη 
ηρωίνη σέ πολλές ’Αμερικανικές πόλεις. 
’Επί πλέον ό πρόεδρος Νέ Βίν τής Βιρ
μανίας καί ό πρωθυπουργός Τανίν τής 
Ταϋλάνδης έδειξαν σταθερή άποφασιστι- 
κότητα νά έλέγξσυν τήν καλλιέργεια ναρ
κωτικών καί τό λαθρεμπόριο στίς χώρες 
τους. ’Εντελώς πρόσφατα έλαβα διαβε
βαιώσεις άπό τόν πρόεδρο Λοπέζ Μίκελ- 
σεν τής Κολομβίας ότι σχεδιάζει νά δωση 
στό πρόβλημα τού λαθρεμπορίου ναρκω-

Κάτω. Ο Πρόεδρος Κάρτερ, τού όποιου ή 
πρός τό Κογκρέααο έκθ εο ι, έντυπω οίαοε τή 
δ ιεθνή  κοινή γνώμη. Εις τήν άπέναντι σ ελ ί
δα. Ν έο ι μέ τά έμβλήματα τού -πιστεύω» 
τους στά λευκά μπλουζάκια.
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τικών τήν ύψίστη προτεραιότητα του. 
Συγκροτούσε μιά έπιτροπή άπό δημοσίους 
λειτουργούς τών δύο χωρών μας γιά τόν 
συντονισμό αυξημένης προσπάθειας γιά 
τήν άντιμετώπιση τού μεγάλου διεθνώς 
λαθρεμπορίου κοκαΐνης καί μαριχουάνας 
μεταξύ τών δύο χωρών μας καί τών όλε- 
θρίων οικονομικών έπιπτώσεων άπό αυτό 
τό λαθρεμπόριο.

Σάν άποτέλεσμα τών προσπαθειών αυ
τών καί έκείνων τής υπηρεσίας καταπο- 
λεμήσεως τών ναρκωτικών ή καθαρότητα 
τής ηρωίνης στήν χώρα μας μειώθηκε τό 
τελευταίο εξάμηνο σέ 4,9% τό χαμηλότερο 
σέ τέσσερα χρόνια.

Έ ν τούτοις, μπορούμε νά πράξσυμε 
πολλά περισσότερα:
1. Παρήγγειλα στον υπουργό ’Εξωτερικών 
νά δώση μεγαλύτερη έμφασι στό διεθνές 
πρόγραμμα έλέγχου τών ναρκωτικών καί 
νά έπαναλάβη στίς ξένες κυβερνήσεις τήν 
έντονη έπιθυμία μας νά περιστείλουμε τήν 
παραγωγή καί τό λαθρεμπόριο παρανό
μων ναρκωτικών.
2. Πρός τόν σκοπό αυτό παρήγγειλα στον 
προϊστάμενο τής υπηρεσίας διεθνούς άνα- 
πτύξεως νά περιλάβη μέτρα όπως ύπο- 
κατάστατα συγκομιδής καί εισοδήματος 
στό πρόγραμμά του άναπτύξεως τών χω
ρών όπου καλλιεργούνται παράνομα ναρ
κωτικά. ’Αναμένω ότι ό υπουργός ’Εξω
τερικών θά έξακολουθήση νά ζητή άπό 
άλλες ύπηρεσίες καί υπουργεία, όπως ή 
υπηρεσία καταπολεμήσεως ναρκωτικών, ή 
άμερικανική τελωνείακή υπηρεσία, τό 
υπουργείο γεωργίας καί τό έθνικό ίστιτοΰ- 
το κατά τών καταχρήσεων ναρκωτικών νά 
βοηθήσουν στό διεθνές πρόγραμμα έλέγ
χου τών ναρκωτικών άνάλογα μέ τήν ει
δική πείρα καθενός.
3. Παρήγγειλα στήν άντικατασκοπεία νά 
δώση έμφασι στήν συλλογή καί άνάλυσι 
πληροφοριών σχετικά μέ τό διεθνές λα
θρεμπόριο ναρκωτικών.
4. 'Υποστηρίζω έντονα τό έργο τού τα
μείου τού ΟΗΕ γιά τόν έλεγχο τής κατα- 
χρήσεως ναρκωτικών τήν έπιτροπή τού 
ΟΗΕ γιά τά ναρκωτικά φάρμακα, τό διε
θνές συμβούλιο έλέγχου τών ναρκωτικών, 
τήν παγκόσμια όργάνωσι υγείας καί άλλες 
όργανώσεις έργαζόμενες στό πλαίσιο τού 
ΟΗΕ στίς προσπάθειές τους νά βοηθή
σουν τίς χώρες παραγωγής ναρκωτικών νά 
βρούνε έναλλακτικές καλλιέργειες, νά βελ- 
τιώσουν τά μέτρα έλέγχου τών ναρκωτι
κών καί νά καταστήσουν διαθέσιμες πηγές 

θεραπείας.
5. Παρήγγειλα στούς άντιπροσώπους τών 
Ηνωμένων Πολιτειών στίς έπιτροπές δα

νεισμού τών τραπεζών περιφερειακής 
άναπτύξεως καί άλλα διεθνή οικονομικά 
ιδρύματα νά χρησιμοποιήσουν τίς ψήφους 
τους καί τήν έπιρροή τους γιά νά ένθαρ- 
ρύνουν καλά σχεδιασμένη άνάπτυξι καί 
σχέδια γιά υποκατάστατα εισοδήματος σέ

χώρες πού τώρα παράγουν έπικίνδυνα 
ναρκωτικά καί νά διασφαλίσουν ότι ή 
βοήθεια δέν χρησιμοποιείται γιά τήν προ- 
ώθησι τής καλλιέργειας φυτών όπως τό 
όπιο καί ή κόκα.
6. Έ ξ αίτιας τής άνάγκης βελτιώσεως τού 
διεθνούς έλέγχου στά έπικίνδυνα ναρκω
τικά πού έχουν νόμιμες ιατρικές χρήσεις, 
όπως τά βαρβιτσυρικά καί οί άμφεταμίνες 
άπηύθυνα έκκλησι στό Κογκρέσσο νά έγ- 
κρίνη νομοθεσία περί έφαρμογής τής συμ- 
βάσεως έπί ψυχοτροπικών ουσιών καί 
άπευθύνω έκκλησι στήν Γερουσία νά έπι- 
κυρώση τήν συνθήκη αυτή άμέσως.
7. Στίς έπικοινωνίες μου μέ ξένους ηγέτες 
θά ύπογραμμίσω τήν διεθνή συνεργασία 
μεταξύ τών υπηρεσιών καταπολεμήσεως 
τών ναρκωτικών ώστε ή πε’ιρα άπό τήν 
άντικατασκοπεία καί τήν τεχνική νά δια
μοιράζεται. Θά τούς ένθαρρύνω νά στεί- 
λουν υπευθύνους γιά τήν έφαρμογή τού 
νόμου νά συνεργασθούν μαζί μας γιά νά 
σταματήση ή ροή ναρκωτικών άπό άλλες 
χώρες. Αυτή ή μορφήσυνεργασίαςέχει ήδη 
άρχίσει στήν Μπαγκόκ, μεταξύ Γάλλων, 
Γερμανών. Βρεταννών, 'Ολλανδών, Αμε
ρικανών καί Ταϋλανδών επισήμων.

Θά καταβάλουμε ειδική προσπάθεια νά 
διαμοιρασθούμε τήν πείρα μας κυρίως μέ 
τίς χώρες πού έχουν σοβαρά προβλήματα 
ναρκωτικών καί προλήψεως τής καταχρή- 
σεως ναρκωτικών. Τό πρόγραμμά μας θά 
περιλαμβάνη έκπαίδευσι. έρευνα, σχέδια 
τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης 
καί τής διαθέσεως ’Αμερικανών ειδικών 
ώς ειδικών συμβούλων».

«Οί τυχεροί παράγοντες...»
— «Πρέπει νά έφαρμόσουμε έντονα 

τούς νόμους μας έναντίον τών λαθρεμπό
ρων ναρκωτικών ώστε ή ελξι τών μεγά
λων κερδών νά έξισορροπεϊται άπό τόν

κίνδυνο τής άνακαλύψεως καί τής καταδί
κης. Τό έργο τής όμοσπσνδιακής κυβερνή- 
σεως είναι νά άποθαρρύνη καί όπου είναι 
δυνατόν νά έμποδίζη έντελώς, τήν παρά
νομη εισαγωγή καί τό μεγάλο λαθρεμπό
ριο.

Συχνά οικονομικοί ισχυροί παράγοντες 
τού παρανόμου λαθρεμπορίου ναρκωτι
κών δέν έρχονται ποτέ σέ άμεση έπαφή μέ 
τά ναρκωτικά. Μέ τίς συνεργατικές 
προσπάθειες τών διαφόρων ένδιαφερομέ- 
νων υπηρεσιών θά προσβάλουμε τίς οικο
νομικές πηγές τών λαθρεμπόρων αυτών 
πού διαθέτουν τό άναγκαϊο κεφάλαιο γιά 
τήν στήριξι τής λαθραίας εισαγωγής ναρ
κωτικών στήν χώρα. Οί λαθρέμποροι ναρ
κωτικών πρέπει νά καταλάβουν ότι άντιμε- 
τωπίζουν ταχεία, βέβαιη καί αυστηρή τι
μωρία. Καί οί ύπηρεσίες μας διώξεως καί 
τά δικαστικά μας συστήματα πρέπει νά 
έχουν τά μέσα γιά νά κάνουν τήν προ
οπτική αυτή πραγματική άπειλή.

Πρέπει νά διαθέσουμε τίς πηγές μας μέ 
έξυπνάδα, νά άναθεωρήσουμε τήν δομή 
τών κυρώσεων καί όπου χρειάζεται νά 
συγκεντρώσουμε τίς προσπάθειεές μας 
στίς ένέργειες κατά τών ναρκωτικών πού 
είναι τά περισσότερο έπικίνδυνα καί νά 
βελτιώσουμε τήν διοίκησι τής δικαιοσύ- 
νης».

Ή μαριχουάνα
— «Ή μαριχουάνα εξακολουθεί νά 

άποτελή συναισθηματικό καί άμφιλεγόμε- 
νο θέμα.

'Ύστερα άπό προσπάθειες τεσσάρων δε
καετιών γιά τήν άποθάρρυνσι τής χρήσεώς 
της μέ αυστηρούς νόμους δέν κατορθώ
σαμε άκόμη νά έπιτύχουμε. Περισσότερα 
άπό 45 έκατομμύρια Αμερικανοί δοκίμα
σαν τήν μαριχουάνα καί περίπου 11 έκα- 

Συνέχεια εις τήν σελ. 829
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Ή Προυσιώτισσα αποτελεί πνευματική κολυμπήθρα, άπό τήν όποια ό άνθρωπος μπορεί νά άντλήση 
δυνάμεις, γιά μιά καινούργια ζωή. "Αν πάη κανείς στή μνήμη Της, στις 23 Αύγουστου, ή όποιαδήποτε 
άλλη ήμερα γιορτινή καί παρακολουθήση τόν κατανυκτικό εσπερινό καί τή Θεία Λειτουργία, μέσα 
στήν απόλυτη ησυχία καί τό μισοσκόταδο τής έκκλησιάς, θά νοιώση ασφαλώς τήν άνάγκη, νά δοξο- 
λογήση τό Δημιουργό καί νά άνανεώση τήν πίστη του, πού είναι χωρίς άλλο τό άποτελεσματικότερο 
όπλο, γιά νά άντιμετωπίση τό άγχος πού τόν κατατρέχει καί τή μοναξιά πού νοιώθει στή ζούγκλα τής 
σύγχρονης ζωής.



Εθνικό, θρησκευτικό καί πνευματικό κέντρο. 
Τόπος άπολυτρώσεως, γαλήνης καί στοχασμού. 
Μουσείο τής μεγάλης Βυζαντινής τέχνης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Εις τήν άπέναντι σελίδα Εξωτερική άποψις τής Μονής. Δ εξιά : Ή θαυματουργός είκών τής 
Παναγίας. Κάτω: Ή  είσοδος τής Μονής.

Κ ΛΤΑΜΙ _ΙΣ <ΤΓ(( καταπρα 
σι να έλατοσκεπαστα I υρυ- 
τανικά βουνά. π( βουνά 

που τραγούδησαν καί τρ<χγουδούν εν
τόπιοι καί ξένοι τροίχχδούροι, λίγα 
χιλιόμετρα άπό το Καρπενήσι, ό επι
σκέπτης αυτοί' τού εξαίσιου τόπον, 
ηθάνει. υστέρα απο μια μαγευτική 
διαδρομή, στήν Παναγία την ΙΙρου- 
σιώτισσα, τό χιλιόχρονο μοναστήρι, 
χτισμένο στή σπηλιά τού θεόρατου 
υποβλητικού βράχου. Χοίρος παρα- 
δεισένιος. γκί ένα προσκύνημα λυ
τρωτικό. για ψυχικό αναβάπτισμα, 
για αυτοσυγκέντρωση καί αγιοσύνη. 
« Η θέα τής Μονής, γράφει παλαιός 
εργάτης τών γραμμιίτων. έση ηνωμέ
νης εις τό μέσον καθέτων φαιολεύκων 
ίιραχων, άγριας μεγαλοπρεπείας. 
συνδυαζομενης με την ευγένειαν φαι - 
δρά; ώραιότητος έκ τού εγγυ; 
πρασίνου καί των έλατοη υτων πε- 
ριξ βουνοκοοηων έχαρακτηρίσθη 
μία άπο τις πιο μεγαλόπρεπες 
τοποΟι σίες». Στα βχ'χθη των αίώ- 
νων χάνεται ή ιστορία τού μοναιττη- 
ριοϋ. Γύρω στχχ 830 μ.Χ. ένας βυ
ζαντινός πρίγκηπας, ή κατ' άλλους 
όυο ευσεβείς χριστιανοί, ό Διονύσιο; 
καί ό Τιμχτθεος, μετέφεραν στην Έλ- 
λχχδα τήν "Αγια Εικόνα τής Πανα
γίας. από) τήν όμορφη, μέχρι πριν λί
γα χρόνια Ελληνική Προύσσα τής 
Μικρόχς Ασίας. Από τή στιγμή, πού ή 
Πάνσεπτη Εικόνα έφθασε στήν Ευ
ρυτανία καί έγινε άντικείμενο λατρεί
ας. ήλθαν καί οί πρώτοι χχναχωρητές, 
οί όποιοι καί άπετέλεσαν τόν πυρήνα, 
για τήν ϊδρυσι καί τήν έν συνεχεία 
επέκτασι τής Μονής. Είναι άτύχημα.

ότι οί χχπανιυτές περιπέτειες καί κα
ταστροφές τής Προυσιχότισσας, δέν 
μας επιτρέπουν μιά πλήρη καί χτί’νεχή 
ιστορική γνώση τού χώρου. Εκείνο 
όμως πού μπορεί μέ βεβαιότητα νόχ 
λεχΒή. είναι, ότι υπήρξε θρησκευτικό, 
πνευματικό καί εθνικό κέντρο μεγχχ- 
λης ακτινοβολίας, αφού πολλοί απο 
τούς μοναχούς, ήταν άξιοι θεράπον
τες τής επιστήμης καί τής τέχνης. Ό  
Κύριλλος ό Καστανοφύλης. <χπό τό 
χωριό Καστανιχχ τής Εύρυτανίας, Α
γιορείτης Μονάχος, υποτακτικός τού 
Αγίου Νικοόήμου, έλαμπρυνε μέ την 

παρουσία του τή Μονή, γιατί υπήρξε 
ένας αληθινά λόγιος, μέ σπάνια μόρ- 
φωση καί σπάνια πνευματικά προ
σόντα. Όταν τό 1814 έφθασε στον 
Προυσσό, έπεόόθη μέ ζήλο στήν άνα- 
διοργάνχοσι τού Μοναστηριού, ίδρυσε 
σχολή βυζαντινής μουσικής, Σχολείο 
Ελληνικών γρχχμμάτων καί βιβλιοθή
κη.

Στό Σχολείο τών Ελληνικών Γραμ
μάτων, πού έστεγάζετο σέ ένα κτήριο 
κοντά στή Μονή, έδιδάσκοντο έκτος 
τών ελληνικών, ρητορική, φιλοσοφία, 
μαθηματικά, κ.ά. Ή λειτουργία του 
συνεχίστηκε καί μετά τήν άπελευθέ- 
ρωρι στό Παρακείμενο χωριό Προυσ- 
σός καί σήμερα μέ τό Κατσάμπειο 
Γυμνάσιο. Χιύρια άπό τά διοικητικχχ 
καί πνευματικά του προσόντα, ό Κύ
ριλλος υπήρξε καί έξοχος καλλιγρά
φος. Αντέγραψε ό ίδιος καί καλλιέ- 
γραψε τά περισσότερα άπό τά έργα 
τού Αγίου Νικοδήμου.

Είπαμε, ότι ή Προυσιώτισσα, εκτός 
άπό θρησκευτικό, άπετέλεσε καί 
σπουδαίο εθνικό κέντρο. Κατά τή δι

άρκεια τού ξεσηκωμού γιά τήν άπε- 
λευθέριοσι τού Γένους, εκτός άπό τίς 
προσφορές γιά τίς άνάγκες τού αγώ
να. έδιϋ εϋρισκαν καταφύγιο καί πε- 
ρίθαλψι οί κλεφταρματωλοί τής περι
οχής. όταν κατεδιώκοντο άπό τούς 
Τούρκους, γιά vxx άνεφοδιασθούν ή 
νχ'χ θεραπευθούν, όταν ή άρρώστεια 
τούς έρριχνε στο κρεόόατι. Στην 
Προυσιώτισσα, τής όποιας τή βοή
θεια πάντοτε άπεκαλείτο. νοσηλεύ- 
θηκε κατ’ έπανάληψιν ό Στρατηγός 
τής Ρούμελης,ό Γειύργιος Καραίσκά- 
κης. Τή βοήθεια τής Παναγίας ζητού
σε χ) ίδιος, στον άνισο κχχί αιματηρό 
πόλεμο γιά τη σιυτηρία τής πατρίδας. 
Μετχχ άπό μιά μάχη, κατά τήν όποια 
κατετρόπιικιε τους Ιούρκους ι ντυ 
σε» τΐ|ν Πάνσεπτη Εικόνα μέ αργυρή 
έπένδυσι, αυτή πού «όζεται χχκόμα 
καί στό άκρο αριστερά έπανω φέρει 
την επιγραφή:
«ΑΙ 1 ΠΟΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ ΚΑΡΑΪΣΚΑ-
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Α ριστερά: Αργυρούν θυμιατήριον έξοχου  
άργυροχρυοοχοϊκής τέχνης. Τόπος κατα
σκευής του ή Σμύρνη Κάτω: Ο Καθηγούμε
νος τής Μονής Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ό 
Πάριος. Δ εξιά : Η ε ίσοδος τού Ηγουμένου  
κα ί των πατέρων εις· τό Καθολικόν, διά τήν 
έναρ ξιν  τής Αγρυπνίας

έξιυ άπό τό ναό τού Άγιου Δημη- 
τρίου. Τό σώμα τού Άγιου, διέταξε ό 
Κατής νά μείνη άταφο. Κανείς από 
τότε, δέν ήξερε τό παραμικρό γιά την 
τύχη τού ιερού σκηνώματος, μέχρι 
πρίν λίγα μόλις χρόνια. Συγκεκριμέ
να, τό 1974 οί ευσεβείς μοναχοί τχνε- 
κάλυψαν μία έπιγραφή, πού τούς ώ- 
δήγηιτε στην άναζήτησι τού λειψά
νου. Οί προσεκτικές άνασκαφές εί
χαν σαν ('χποτέλεσμα νά βρεΒή ένα κι- 
οωτιο μέ οστά καί μαζύ ένα κεραμύ- 
δι, έπάνω στό οποίο χριστιανικά χέ
ρια είχαν γράψει τά εξής: «Οΰτος ήν 
ό έξ ΌΒωμανιϋν Ιωάννης καί έν 
Βραχωρίω υπέρ Χριστού μαρτυρήσας 
κατά τό 1814 Σεπτεμβρίου 23η». Τά 
λείψανα τού Νεομάρτυρος, είχε με
ταφέρει στον ΓΙρουσσό ό Ηγούμενος 
Κύριλλος ό Καστανοφύλης. γιά τον 
όποιο μιλήσαμε καί ό όποιος συνδεό
ταν μέ φιλία μέ τούς προύχοντες τής 
περιοχής.

Αλλα, καιρός είναι, μακρυα απο 
τι; μνήμες τις ιστορικές, να γνωρί
σουμε απο κοντά την Μρουοιώτισσα. 
όπως είναι σήμερα, κειμήλιο Βρη-

ΚΗ 1824».Περνιΰντας λίγο πρίν από 
το Βανατό του, απο τό Μρουσσο ό 
Μάρκος Μπότσαρης. κατέβηκε στο 
Μοναστήρι να προσευχηΒη. Κρα
τούσε στο χέρι τριάντα αργυρά νομι 
σματα, τάόωσε στον ηγούμενο και 
προφητι κα τού είπε αύτά τα λόγια: 
«Πάρε αύτά. παπέι μου γιά να κάνης 
το μνημόσυνό τού Μάρκου Μποτσα- 
ρη. Μα. σκοτωΒηκε ό Μέιρκος; Ρώ
τησε ό ήγούμενος, πού δεν τόν γνώ
ριζε προσωπικώς. 'Οχι, δέν σκοτωΒη
κε. απάντησε ό Μπότσαρης, αλλα 
πάει να σκοτωΒή». Λίγες ήμερες αρ
γότερα, στις I I Αύγουστου τού 1823. 
ό Μάρκος έπεφτε πράγματι νεκρός. 
Τό σώμα τού ήρωα, πού όπως είναι 
γνωστό Βάφτηκε στο Μεσολόγγι «πέ
ρασε» καί άπό τον ΓΙρουσσό.

«Στόν πόλεμο τού Κεφαλόβρυσου, 
γράφει ό Βλαχογιάννης, όπου σκοτιί)- 
Βηκε ό Μέιρκος Μπότσαρης, είχε 
στείλει κΓ ό Καραίσκακης ένα μικρό 
σώμα. Αύτός δέν έλαβε μέρος, γιατί 
ήταν άρρωστος στό μοναστήρι τού 
ΙΙρουσσού. Αφού σκοτωΒηκε ό Μέχρ- 
κος, οί Σουλιώτες φέρανε τό λείψανό 
του καί τό ξάπλωσαν εμπρός στό 
ΝαρΒηκα τής έκκλησιάς τού μονα
στηριού. ΣηκωΒηκε τότε ό Καραίσκέι- 
κης ίχπό τό κρεββάτι καί πήγε σέρ
νοντας καί φίλησε με δάκρυα τόν νε

κρό τού Μάρκου καί είπε: — ’Άμπο
τε. ήρωα Μάρκο. κΓ έγω από τέτοιο 
Βανατο νά παω... καί πήγε άληΒινά 
όπως το εύχήΒ»ικε...». Στό ίδιο περι
στατικό. αναφέρεται καί ο Φωτιαδης.

Αποφασίσανε. γρχχφει ό Φωτιάδης, 
να Βάψιτυνε τέτν ήρωα στό Μεχτο- 
λι'τγγι. Περνώντας άπό τό Μοναστήρι 
τού Προυσσού στάΒηκαν vxx ξαπο
στάσουν κι’ ακούμπησαν τό κουφάρι 
τους στήν έκκλησιά. '() Καραϊσκέικης 
πού βρισκόταν βαρειά άρρωστος σ’ 
αυτό, σηκώΒηκε άπό τό στρώμα, σύρ- 
Βηκε ώς τήν έκκλησιά, σίμωσε τό νε
κρό. ίχνασήκωσε τ»ίν κάπα, κοίταξε 
για λίγο τχίν Μπότχταρη, γονάτισε, 
σταυροκοπήΒηκε. δάκρυσε καί τόν έ- 
ΐ| ίλησε στό κούτελο λέγοντας: — ’Άμ
ποτε Μάρκο κι’ έγω από τέτοιο Βχ'χ- 
νατο νχχ πάω...». Αλλά, εκτός έχπό 
τους καπεταναίους. στήν Προυσιώ- 
τιχτσα εύρισκαν προστασία καί κατα- 
((υγή στέχ μαύρα χρόνια τής σκλαβιάς 
χιλιάδες Έλληνες, διωγμένοι άπό 
τούς τυράννους, είτε γιατί έΒειυρούν- 
το ύποπτοι έξεγερσεως, είτε γιατί έκη- 
ρυτταν μέ παρρησία τό λιτγο τού Χρι
στού. Στό Μοναστήρι έτάφη, ύστερα 
από περιπέτειες καί τό λείψανο τού 
Νεομέχρτυρος Αγίου Ιωαννου, πού 
αποκεη αλιστηκε άπό τούς Τούρκους 
στέχ 1814 στό Βραχώρι (Αγρίνιο)
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σκευτικό καί ιστορικό, άληθινό μου
σείο γιά τη μελέτη τής βυζαντινής καί 
τής μεταβυζαντινής τέχνης. Στήν πε- 
ριήγηοί μας αυτή, μάς βοηθά ό λόγιος 
μοναχός πατήρ Γαβριήλ, βαθύς μελε
τητής καί γνώστης τού χώρου. 
Αρχίζοντας από τό Καθολικό, πού 

είναι ρυθμοί’ Βυζαντινού, Σταυρεπί- 
στεγον καί χτίσθηκε οτά 1572. μπαί
νουμε στήν εκκλησία, ένα πραγμα
τικό έργο τέχνης μέ απαράμιλλα 
έργα τέχνης. Από τίς αγιογραφίες 
τού Καθολικού, πού έγιναν στά 1782, 
άλλα έχουν αρκετά φθαρή άπό τήν 
αιθάλη, διακρίνουμε τήν Πλατυτέρα 
καί τούς Ιεράρχες στό "Αγιο Βήμα, 
τήν Κοίμηοι τής Θεοτόκου στό Δυτι
κό Τύμπανο, τον Παντοκράτορα στάν 
Τρούλλο, τόν Μεγάλης Βουλής Ά γ 
γελο κ.ά. Πολύ παλαιότερες είναι οί 
τοιχογραφίες τού παρεκκλησίου, οί 
όποιες ανάγονται στόν I θον 12ον καί 
14ον αιώνα. Τό ατύχημα καί έδώ 
είναι ότι οί άλεπάλληλες έπιζωγρα- 
φίσεις, είχαν οάν άποτέλεσμα νά κα
ταστραφούν οί π ιό παληές τοιχσγρα- 
φίες. Από τίς άξιολσγότερες είναι οί 
Ίεράρχαι τού 2ου ήμίσεως τού Ιθου 
αιώνα, ή Βάπτισις τού 12ου περίπου 
αιώνα, ή Κοίμησις τής Θεοτόκου τής 
ίδιας εποχής, ό Σιυτήρ, τού 14ου αιώ
να, ή Σταύρωσις, ή Πεντηκοστή, ή

Αγία Κυριακή, ή 'Αγία Βαρβάρα, ό 
Ά γιος Θεόδωρος κ.ά. Αξιόλογες εί
ναι καί οί φορητές εικόνες τού Τέμ
πλου στό παρεκκλήσι καί στό Καθο
λικό. Στό πρώτο ό Χριστός τού 1735 
καί στό δεύτερο όλες οί Δεσποτικές 
τού 1838, άρίστης επαρχιακής τέ
χνης. Καί άπό πλευράς ξυλογλυπτι
κής ή Προυσιώτισσα παρουσιάζει εν
διαφέρον, άφού τό τέμπλο τού Πα
ρεκκλησίου τού 1718 εντυπωσιάζει 
μέ την αρμονία τής γραμμής καί τήν 
έφευρετικότητα τού καλλιτέχνη. Σέ 
νεώτερα χρόνια, στά 1810, άνήκει ό 
ξυλόγλυπτος θρόνος τής Θαυματουρ
γού εικόνας καί τό τέμπλο τού Καθο
λικού, στό όποιο μπορεί άνετα κανείς 
νά διακρίνη τά γνωρίσματα τού 
Μπαρόκ μέ στοιχεία τής Αναγεννή
σεως.

Όμως, τό ιερό τών ιερών τής 
Προυσιώτισσας, είναι ή Θαυματουρ
γή Εικόνα τής Παναγίας, καύχημα 
καί προστασία γιά τήν περιοχή. Στή 
Χάρη Της, φθάνουν χιλιάδες προσκυ
νητές άπό ολόκληρη τήν Ελλάδα, τα
πεινοί ικέτες στή Μεγάλη Μητέρα. 
«Τής Ελλάδος άπάσης ού προίσται 
πρόμαχος καί θαυματουργός εξαί
σιων, τή έκ Προύσσης είκόνι σου. 
Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, καί 
γάρ φωτίζεις εν τάχει τούς τυφλούς,

δεινούς τε άπελαύνεις δαίμονας. Καί 
παραλύτους δέ συσφίγγεις αγαθή 
κρήμνων σώζεις καί πάσης βλάβης 
τούς σοί προστρέχοντας...» γράφει ό 
ευσεβής ύμνωδός.

Τή θαυματουργή Εικόνα τραγού
δησε καί ή λαϊκή καί ή λογία ποίηση. 

Πρώτη Κυρά τής Ρούμελης 
κι' άρχόντισσα στή χάρη 
κανένας δέν τής ζήτησε 
καί πήε, χωρίς νά πάρη.

Δές κι είναι τό χεράκι της 
ύλούθε πού μάς σώνει 
κι' όποιος δέν έχει, τό φιλεί 
κΓ άν έχη τό χρυσώνει.
Αφήνουμε μέ μιά βαθειά υπόκλι

ση την Πανάχραντη Μητέρα, γιά νά 
έπισκεφθούμε τό σκευοφυλάκιο, τό 
μουσείο καί τούς άλλους χώρους τού 
Μοναστηριού’. Στό σκευοφυλάκιο, 
μέσα σέ πολύτιμες άργυρές λειψανο
θήκες μέ έμπίεστες ενδιαφέρουσες 
παραστάσεις, φυλάσσονται λείψανα 
Αγίων, μεταξύ τών όποιων ή Καρρα 
τού Άγιου Ίωάννου τού Νεομάρτυ- 
ρο; καί άλλων Αγίων, ένας Τίμιος 
Σταυρός έξοχου άργυροχρυσοχοϊκής 
τέχνης μέ πολυτίμους λίθους, ένας 
χρυσοκέντητος έπιτάφιος τού 19ου 
αίώνος. εικόνα τού Εσταυρωμένου, 
τού 17ου αίώνος κ.ά. ’Εντυπωσιακά
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ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Α ριστερά: Παναγία ή Ελεούσα Τού τέμπλου 
τού Καθολικού τού 1806. Επάνω: Ό  Αρχάγ
γελος Μιχαήλ. Μάλλον Β ημόθυρον τού 17ου 
αίώνος. Κάτω: Οί κώδωνες τής Προυοιωτίσ- 
σης Εις τήν άπέναντι σελίδα έπάνω Προο- 
κυνηταί ε ις  τό προαύλιον τής Μονής Κάτω: 
Τά σήμαντρα. (Φωτογραφίες τού άστυφ κ Μ. 
Αρμενοπούλου).



ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ



ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ: «Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»

καί επιβλητικά είναι καί τά εκθέματα 
τού Μουσείου, τά όποια οί άγιοι πα
τέρες έχουν όμολογουμένως μέ πολύ 
γούστο άξιοποιήσει καί άσφαλί- 
σει καί τά όποια αποτελούν άνεκτί- 
μητα θρησκευτικά καί εθνικά κειμή- 
λεια. Ανάμεσα σ' αύτά περιλαμβά
νονται: "Αγια Ποτήρια, άργυρά ή 
χρυσά. Θαυμάσιες αργυρές λειψανο
θήκες μέ παραστάσεις. Σταυροί ευλο
γίας καί αγιασμού.άργυροκέντητοι μέ 
πολυτίμους λίθους. Πολύτιμα ευαγγέ
λια. Πόρπες ασημένιες ή επιχρυσω
μένες μέ μαργαριτάρια καί άλλους 
πολυτίμους λίθους. Θυμιατήρια, ξυ
λόγλυπτοι σταυροί, χρυσοκέντητα 
παραπετάσματα, ιερά άμφια χρυσο- 
ΰφαντα, ένα φιρμάνι τού Σουλτάνου 
Μαχμούτ τού Α τού 1752, όιάφορα 
αφιερώματα άγωνιστών τού '21 με
ταξύ τών όποιων ένα καρυοφίλι, ά- 
σημοκουμπούρα, σπάθη καί σκούφια,

Επάνω: Ιερομόναχος Κύριλλος ό Καστανό- 
φύλλης. Περίφημος Η γούμενος τής Μονής. Έ- 
ζηοε κατά τά χρόνια τής Επαναστάαεως τού 
1821. Κάτω: Ιερομόναχος Α μφ ιλόχ ιος Μα- 
κρής ό Πάτριος ιδρυτής τής άδελφότητος, ή 
όποια υπ ηρετεί σήμερον τήν Μονήν.

γιά τήν όποια λέγεται, ότι άνήκει 
στόν Καραϊσκάκη.

Οί φορητές εικόνες, μεταβυζαντι
νής λαϊκής τέχνης, είναι έργα έντο- 
πίων ζωγράφων. Από αύτές, ξεχω
ρίζει μία τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
καί μία Κρητικής τεχνοτροπίας μέ 
παράσταση όεήσεως.

Σπουόαιοτάτη είναι καί ή βιβλιο
θήκη τής Μονής μέ πολύτιμα χειρό
γραφα. Σ' ένα άπ’ αύτά, ό Αλέξαν
δρος Μαυροκορδάτος, παρακαλεΐ 
τόν Ηγούμενο τής Μονής Κύριλλο, 
νά βοηθήση τά γυναικόπαιδα, τά ό
ποια, κατέφυγαν, μετά τήν έξοδο τού 
Μεσολογγιού οτή θέση Άποκλείστρα. 
Στό Μουσείο φυλάσσεται άκόμα καί 
ένα Σιγγίλιο τού Πατριάρχου Γρη- 
γορίου τού Ε", τό όποιο άνανεωνει 
προηγουμένη πράξη, πού άνεγνώριζε 
τό Μοναστήρι ώς Σταυροπηγιακό. 
Είπαμε, ότι ή Προυσιώτισσα, είναι
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Επάνω άριστερά: Τίμιος Σταυρός, πολύτιμο έργο  ξυλογλυπτικής καί άργυροχρυσοχοίας, διάστικτος άπό πολυτίμους λίθους. Εις τό μέσον: 
Αργυρά Λειψανοθήκη μ ε τ ' έμπιέστων παραστάσεων. Φέρει Ιερά Λείψανα τού Άγ. Ίερομάρτυρος Ε λευ θ ερ ίο υ  κα ί ένός έκ ιών τεσοαράκοντα  

Μαρτύρων. Δεξιά : Έ να άπό τά πολύτιμα χειρόγραφ α τής Μονής. Εις τήν άπέναντι σελ ίδα : Ό  Σωτήρ, άπό το ιχογραφ ία τού παρεκκλησίου τής 
Παναγίας τού 14ου αίώνος.
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ολόκληρη ένα έθνικό καί χριστιανικό 
Μουσείο. Τούτο άληθεύει μόνο ώς 
πρός τόν αριθμό καί την αξία τών 
ευρισκομένων εκεί θησαυρών, γιατί 
κατά τά άλλα, τό ιστορικό μοναστήρι 
εξακολουθεί νά αποτελεί μιά ζωντα
νή κυψέλη προόδου, μέ αξιοζήλευτη 
φιλανθρωπική καί πνευματική προσ
φορά, στό χώρο τής δυτικής Ελλά
δος. 'Η μετάβασή μας εκεί, πού έγινε 
προτροπή καί μέ τη φροντίδα τού Α' 
Ύπαρχηγού τής Αστυνομίας κ. Πα- 
παγεωργίου, μάς έπεισε γιά τόν ορ
γασμό καί τό μεγάλο έργο πού πρα
γματοποιείται αύτή τήν εποχή. Χωρίς 
αμφιβολία, ή Πρυσιώτισσα γνωρίζει 
καί θά γνωρίση καί στό μέλλον νέα 
περίοδο ακμής. Εγγύηση γι' αύτό, 
αποτελεί ή πίστη καί τά προσόντα 
τών μοναχών, πού φιλοδοξούν, νά 
ξανακάνουν τήν Προυσιώτισσα, ένα 
κέντρο άγάπης καί στοχασμού. Ό  
'Ηγούμενος, Πατήρ Γρηγόριος Ζου- 
μής, ένας φωτισμένος ιερωμένος, ά- 
πόφοιτος τής Πατμιάδος Σχολής καί 
πτυχιούχος τής Θεολογίας, ό γραμμα
τέας τής Μονής πατήρ, Γαβριήλ, πτυ
χιούχος επίσης τής Θεολογίας καί μέ 
σπάνια πνευματικά προσόντα καί οί 
υπόλοιποι μοναχοί, όλοι νέοι καί μέ 
βαθειά πίστη στήν ιδέα πού υπηρε
τούν, εργάζονται νυχθημερόν πρός 
αύτή τήν κατεύθυνσι.

Η Παναγία ή Προυσιώτισσα σή
μερα, στήν εποχή τής μηχανής καί τού 
ψευτοπολιτισμού μας, συγκινεϊ πε
ρισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά 
τίς ψυχές καί τό πνεύμα τών ανθρώ
πων, πού χιλιάδες φθάνουν εδώ ολό
κληρο τό χρόνο, γιά νά ανοίξουν την 
καρδιά τους, νά μιλήσουν στήν Πα
ναγία, νά ζητήσουν τή χάρη καί τό 
έλεος Της.

Ό  Προυοσός φίλοι άναγνώστες 
αποτελεί χωρίς υπερβολή πνευματική 
κολυμπήθρα, άπό τήν όποια μπορεί 
νά άντληση κανείς δυνάμεις, γιά μιά 
καινούργια ζωή. ”Αν πάτε οτή Μνήμη 
Της, στίς 23 Αύγούστου, ή όποιαδή- 
ποτε άλλη ημέρα γιορτινή καί παρα
κολουθήσετε τόν κατανυκτικό εσπε
ρινό καί τή Θεία Λειτουργία, μέσο 
στήν απόλυτη ησυχία καί τό μισοσκι 
ταδοτήςέκκληαιάς,θάνοιώσετεnow  - 
λώς τήν ανάγκη, νά δοξολογήσετε τόν 
Δημιουργό καί νά ανανεώσετε τήν 
πίστη σας, πού είναι χωρίς άλλο τό 
άποτελεσματικώτερο όπλο, γιά νά 
αντιμετώπιση ό σημερινός άνθρωπος 
τό άγχος πού τόν κατατρέχει καί τή 
μοναξιά πού νοιώθει στή ζούγκλα τής 
σύγχρονης ζωής.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΛΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Επάνω Ηνίκη τών Ελλήνω νστήνΠ ίνδο. υπήρ
ξε τό πρώτον κτύπημα έναντίον των δυνάμεων 
ιού  Αξονος Είςαύτήν τήν σελίδα κάτω Τόοάλ- 
πιομα τής Ν ίκης Τά κατορθώματα τών φαν
τάρων μας. ένθουοιαοαν καί ένεψύχωοαν 
τήν καταπτοημένη Ευρώπη, χιά νά συνέχιση  
τόν άγωνα κατά του φασισμού Εις τήν άπέ 
ναντι σελ ίδα : Α ξ/κο ί τού Ελληνικού στρατού 
στά χ ιον ισμένα  ήπειρωτικά βουνά

σ' όλη τή διάρκεια τών επιχειρήσεων.
’Αξέχαστες θά μείνουν οί πρώτες 

άντιδράσεις τών επιστρατευόμενων 
έλλήνων. Όλοι έφευγαν τραγουδών
τας. "Οχι πώς πήγαιναν σε πόλεμο, 
αλλά σε πανηγύρι. Καί όλοι ήταν σί
γουροι γιά τή Νίκη: ΑΘΗΝΑ -  ΤΙ
ΡΑΝΑ -  ΡΩΜΗ, έγραφαν τά βαγό
νια πού τούς μετέφεραν.

Καί ασφαλώς αυτή ή ακράτητη αι
σιοδοξία δέν ήταν ούτε άπό άγνοια 
γιά τή δύναμι τού αντιπάλου, ούτε 
άπό ενθουσιασμούς πού ήταν δυνα
τόν νά έμπνευση ή Κυβέρνηση τών 
’Αθηνών. Πού πρέπει ν' άποδοθή ά
ραγε αυτό τό αμέριμνο βάδισμα πρός 
τό θάνατο; Αυτή ή πορεία στή φωτιά 
μέ γέλια καί τραγούδια;

Κατ' έμέ σέ τρεις κυρίως λόγους:
Π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α  στήν άγανά- 

κτηση πού προκάλεσε ή καταπάτησε 
τού έδάφους μας. Τού «Πατρίου εδά
φους».

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  στή τραυματισμένη 
εύλάβεια τού έλληνα άπό τόν άνίερο 
βομβαρδισμό τής "Ελλης, τή γιορτή 
τής Μεγαλόχαρης στή Τήνο καί τή 
πεποίθηση ότι ή ίδια ή Παναγία θά 
βοηθήση.

Κ αί τ ρ ί τ ο ν  πρέπει νά άποδο
θή στήν υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α ,  πού  
α ι σ θ ά ν ε τ α ι  ό έ λ λ η ν  σ έ—

hft8

π α ρ ό μ ο ι ε ς  σ τ ι γ μ έ ς  ά π έ
ν α ν τ ι  στό π α ρ ε λ θ ό ν  του.  
Ό π ό τ ε  ν ο μ ί ζ ε ι  ότ ι  οί  ψυ
χ έ ς  καί  τά π ν ε ύ μ α τ α  τών  
μ ε γ ά λ ω ν  τής  Ι σ τ ο ρ ί α ς  
τ ου  τόν  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  
καί  δέ ν  θ έ λ ε ι  νά φ α ν ή  α
ν ά ξ ι ό ς  τους.

Μήπως τό ίδιο πνεύμα δέν έπεκρά- 
τησε καί τό «21», όπότε μιά χούφτα 
π άλλη κοριών τά έβαλε μέ τήν απέ
ραντη ’Οθωμανική αυτοκρατορία;

Είναι τό πνεύμα πού δέν τό διέπει 
ή λογική, ούτε ή φρόνηση, αλλά μιά 
εθνική υπερηφάνεια καί μιά λατρεία 
στήν Ελευθερία. Είναι τό ίδιο πνεύ
μα πού άπό αιώνων όλαστάνει στον 
τόπο αύτό. Τό συναντήσαμε καί 
στούς Μηδικούς πολέμους όπου οί 
πρόγονοί μας πολεμούσαν 1 πρός 10 
καί νικούσαν. Είναι αύτό πού επιβε
βαιώνει ότι άρχαία καί νέα Ελλάς 
στό ψυχικό πολιτισμό ταυτίζονται α
πόλυτα.

Γιορτάζουμε φέτος τό «40» κάτω 
άπό τήν πίεση δύο συνταρακτικών 
γεγονότων. Τό π ρ ώ τ ο  είναι ότι, 
χάρις στή κατανόηση πού τή τελευ
ταία στιγμή έδειξαν οί ένοπλες δυνά
μεις τής Χώρας, ή Ελλάς σώθηκε 

μέ τήν άποκατάσταση τής Δημοκρα
τίας καί τή μελλοντική ένταξή της 
στήν Κοινωνία τών Ευρωπαϊκών 
Κρατών, στήν οποία καί άνήκει.

Τό δ ε ύ τ ε ρ ο  συγκλονιστικό γε
γονός συνέπεια τού πρώτου, είναι οί 
τραγικές στιγμές πού περνάει, ή με- 
γαλόνησος Κύπρος. Τό δράμα της εί
ναι πολύ γνωστό καί όλους μάς συνέ
χει θλίψη καί άγωνία.

Γιά μιά άκόμη φορά ό βάρβαρος 
άσιάτης μάς προκαλεϊ. Ό  προαιώ
νιος εχθρός τού γένους μας, αύτός 
πού μάς φθονεί γιά τήν υπεροχή μας 
σέ όλους τούς τομείς. Καί ό κίνδυνος 
δέν είναι μόνο γιά τήν Κύπρο. Πέραν 
άπ' τόν φανερό αύτό κίνδυνο, υποβό
σκει ένας άκήρυκτος πόλεμος κατά 
τού Ελληνισμού.

Γύρω μας κανείς δέν μάς βλέπει μέ 
συμπάθεια. Τό άπέδειξε ή κυπριακή 
κρίση, όπου μείναμε μόνοι. Γιατί εί- 
μεθα μόνοι. Τραγικά μόνοι. Όπως

πάντα.
’Από πόση επαγρύπνηση έχουμε 

λοιπόν ανάγκη! Τό μέλλον τής χωράς 
μας προοιωνίζεται άδυσώπητα σκλη
ρό στή σκοτεινή καί ταραγμένη εποχή 
πού ζούμε. Τήν άνθρωπότητα διαι
ρούν σήμερα άπειρες ιδεολογίες, ά
πειρες αιτίες διαφορισμού καί συγ
κρούσεων. Τή φαινομενική ισορροπία 
δυνάμεων υπομονεύει μιά ύπουλη 
πάλη ιδεών καί κοσμοθεωριών.

Διαφορές λόγιο ηλικίας. Διαφορές 
θρησκευτικές, Χριαστιανών ή όχι. 
'Αλλά άκόμη καί προβλήματα μεταξύ 
τών Χριστιανών. Διαφορές ιδεαλι
στών άπό ύλιστάς. Διαφορές δημο
κρατικών κατά κομμουνισμού καί 
φασισμού. Άκόμη διαφορές πού πη
γάζουν άπ' αύτό τό χρώμα τού δέρ
ματος τού άνθρώπου.

Ο Ελληνισμός λοιπόν έχει νά πο- 
λεμήση σκληρή πάλη, άνάμεσα σ' αύ- 
τά τά επικίνδυνα ρεύματα πού τεί
νουν νά τόν άπορροφήσουν. Άλλα 
χειρότερος απ' τούς άσπονδους εχ
θρούς καί τούς ύπουλους φίλους πού 
μάς περιστοιχίζουν, ό μεγάλος κίνδυ
νος γιά τόν Ελληνισμό, είναι οί διο
χετευόμενες νέες ιδέες, αύτές πού α
πειλούν μέ διάσπαση τις χιλιόχρονες 
παραδόσεις τής ελληνικής φυλής.

Φοβούμε λοιπόν περισσότερο αύ- 
τόν, τόν εσωτερικόν εχθρό. Αυτόν 
πού φωλιάζει καί άναπτύσσεται μέσα 
μας. Αύτόν πού ή Πολιτεία δυστυχώς 
δέν κάνει τίποτα γιά νά τόν εξου
δετερώσει.

ΚΓ ό εχθρός αύτός ή νοσηρά Δυ- 
σεοπληξία καί ό ύλόφρων Διεθνισμός
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ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΟΤΑΝ ΕΛΘΗ Η ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ 

ΟΤΑΝ Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΒΑΣΤΑΧΤΟΣ 

ΠΡΕΠΕΙ
ΒΙΑΙΑ ΝΑ ΕΛΘΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ,

1. Σημασία τής ευθανασίας.

Ή  λέξις Ευθανασία σημαίνει κατά 
λέξιν πάντα ευκολον ή ευτυχή θάνα
τον. Παραγεται έκ τον ρήματος εύ- 
θανατέω - ώ, ό όέ άποθνήσκων καλόν 
καί ευτυχή θάνατον καλείται ει'θάνα
τος. Ό  όρος δμως Ευθανασία, έχρη- 
οιμοποιήθη υπό τού μεγάλου Άγγλου  
φιλοσόφου Φραγκίσκου Bacon, π ροζ 
δήλωσιν τής επίτηδες προκλήσεως 
του θανάτου άνθρωπου πάσχοντος έκ 
βασανιστικής τίνος νόσου, πρός ά- 
παλλαγήν του άπό τών έκ τής νόσου 
βασάνων.

'Αποτελεί ή ευθανασία θέμα συζη- 
τήσεως άπό τής άρχαίας έποχής μέχρι 
σήμερον, κατά περιόδους όέ προσ- 
κτάται έπικαιρότητα, λόγω συνταρα
κτικής περιπτώαεως έφαρμογής ευθα
νασίας, όποια υπήρξεν ή πρό πενταε
τίας σνμβάσα έν Ήνωμ. Πολιτείαις 
τής Αμερικής πρόκλησις ευθανασίας 
γραίας τίνος βασανιζομένης υπό καρ
κίνου. Ή  Ευθανασία είχε προκληθή 
έν τή περιπτώοει ταύτη υπό του ια
τρού Sandler, θέλομεν όέ περί τούτης 
όμιλήση κατωτέρω.

Τό θέμα τής ευθανασίας συζητεϊται 
μετά πάθους υπό ιατρών, ψυχολό
γων, θεολόγων, κοινωνιολόγων, νομι
κών, λαογράφων καί έπιστημόνων 
άλλων ειδικοτήτων, άλλά καί υπό τον 
κοινού. Έκ τών άσχοληθέντων μέ τό 
θέμα τής Εύθανασίας άλλοι μέν τάσ
σονται ύπέρ τής ένεργείας Ευθανα
σίας, άλλοι όέ διαρρήδην κηρύσσον
ται κατ' αυτής. Παρ' ήμϊν, εύρέως ό- 
πωαδήποτε άνεπτνχθη τό θέμα τής 
ευθανασίας εις διαφόρους δημοσσώ
σεις ημών (Στοιχεία Ιατρικής Δεον
τολογίας κλπ.), καί έπ’ έσχάτων έδη- 
μοσίευσε λίαν ένόιαφέρουααν μελέ
την ό έν Θεσσαλονίκη δικηγόρος κ. 1. 
Λαδάς, υπό τόν τίτλον: Ή Ευθανα
σία υπό τήν σημερινήν της έννοιαν 
καί αί περί αυτής γνώμαι («Ελλη
νική Ιατρική», Δεκέμβριος 1954).

Πρός τήν ένταύ'θα συζήτηαιν τού 
θέματος, άπαιτεϊται μικρά τις άνά- 
πτυξις.

1*Του καθηγητού 
ΓΡΗΓΟΡ. ΚΑΤΣΑ

2. Αίτια εξωθούντο πρός ενέργειαν 
εύθανασίας.

Δέν ήθέλησεν οϋτω ή Πολιτεία νά 
άόιαφορήση εντελώς καί νά άφήση 
άνεξέλεγκτον καί πλήρως άτιμώρητον 
τήν πρός ευθανασίαν άνθρωποκτονί- 
αν. Τιμωρεί τούτην άλλ’ ήπιώτερον. 
Τό γεγονός όέ ότι νϋν οί έκτελούντες 
άνθρωποκτονίαν δ ι’ ευθανασίαν θά 
παραπέμπτωνται συμφώνως τώ άρ- 
θρφ 300, εις τό Πλημμελειοδικεϊον 
καί συνεπώς θά δικάζωνται ύπό τα
κτικών δικαστών, όλιγώτερον εύσυγ- 
κινήτων πρός τάς άγορεύσεις τών 
συνηγόρων ή οί ένορκοι καί τό άκρο- 
ατήριον, δεικνύει τήν φροντίδα τού 
νομοθέτον πρός χαλιναγώγησιν ρο
πής πρός εύκολωτέραν τού δέοντος 
έκτέλεσιν εύθανασίας.

Παρ’ ήμϊν δέν γνωρίζω δίκην διε- 
ξαχθεϊσαν κατά τίνος έκτελέσαντος 
άνθρωποκτονίαν πρός ευθανασίαν. 
’Επί περιπτώσεώς τίνος, ήν πρό έτών 
παρετηρήσαμεν καί ήν άνεφέραμεν έν 
άρχή, ό φονεύσας τήν καρκινοπαθή 
μητέρα του ηύτοκτόνησεν επί τού 
πτώματος τής μητρός τον καί δέν πα- 
ρέστη άνάγκη διώξεως αυτού. Έν τή 
ξένη δμως, ικανοί εκδικάσεις άν- 
θρωποκτονίας άναφέρονται καί 
τινων τούτων γίνεται μνεία εις τήν 
μελέτην τού κ. Λαδά, ήν άνεφέραμεν 
έν άρχή.

Τά νομικά ζητήματα τά δννάμενα 
νά προκύψωσιν έπί ένεργείας εύθα
νασίας, πλήν τής τιμωρίας τού φονέ
ως, είναι ποίκιλλα, δέν δύνανται όέ 
νά άναπτνχθώσι παρ’ ημών καί έν τώ 
παρόντι άρθρα). Σημειούμεν άπλώς 
δτι έάν ό φονεύς είναι καί ό κληρο
νόμος τού δι' ευθανασίαν φονευθέν-

■ Αρρωστη γυναίκα μέ καπέλλο-  Τού Ερνοι 
Λουντβ ιχ  Κ ίρχνερ ( 1880 - 1938)

rος, θά έγερθή ζήτημα έάν ούτος θά 
ήδύνατο νά άπολαύαη τά κληρονομι
κά δικαιώματά του.

Ο  οίκτος πρός τόν πάσχοντα άν
θρωπον είναι συναίσθημα φυσικόν 
εις πάντα άνθρωπον, άνθρωπίνην έ- 
χοντα καρδίαν. Είναι δέ ό οίκτος με- 
γαλειτερος άν ό πασχών είναι φίλος ή 
συγγενής καί δή στενός. Α ν  δέ το 
πάθος τού πάσχοντος έπί μακράν πα- 
ρατείνεται, άποβαίνει μαρτύριαν α 
ληθές καί δι' αύτόν καί διά τούς περί 
αυτόν. Είναι δέ πολλοί αί χρόνιαι 
νόσοι, καθ' άς άνθρωπός τις έπι μα
κράν βασανίζεται πυλυτρόπως, κυ- 
ριώτατα δμως αί συνοόευόμεναι ύπό 
πόνων ισχυρών καθιστώσι μαρτυρι
κήν τήν ζωήν εις τόν πάσχοντα και 
τούς περί αυτόν. Εις τάς τοιαύτας νό
σους καταλέγοιπαι οί κακοήθεις νεο- 
πλασίαι κυρίως, άλλά καί άλλοι, 
προκαλούσαι διάφορα βαρέα <η<μ- 
.ττώματα. Τοιαύται νόσοι είναι ή φυ- 
ματίωσις, ή κατά πλάκας σκλήρυνσις. 
Επίσης κακώσεις μεγάλοι ώς έν πο

λέμιο καί τά τροχαία έν γένει δυιπυ- 
χήματα κλπ.

Κατά τοιαύτας περιπτώσεις τό πα
ύατε ινόμενον μαρτύρων τού άρρω
στου έκνευρίζει τούς, περί αύτόν και 
οί ιατροί ούχί σπανίως έρωτώνται 
ύπό τών σΐ'γγεί’ών μέχρι πότε θά πα- 
ραταθή τό μαρπριον τού άρρωστου, 
άλλά καί αυτών. Δέν σπανίζουν δέ αί 
περιπτώσεις καθ’ άς συγγενείς στε
νοί, πρός συντόμευσιν τιίιν βασάνων 
τού πάσχοντος μετεβλήθησαν εις φα
νείς, δι οίουόήποτε τρόπου θανατώ- 
σαντες αύτόν. Ουτω σύζυγοι έφόνευ- 
σαν συζύγους, γονείς τά τέκνα, τέκνα 
τούς γονείς, αδελφοί τούς αδελφούς.

Τοιαύτη δμως θανάτωσις τού πά
σχοντος ύπό στενού συγγενούς πρός 
άπολύτρωσιν έκ περαιτέρω βασάνων 
είναι φοβερά τήν έντύπωαιν καί εύτυ- 
χώς δέν εύρίσκει πολλούς τούς μιμη
τός. Πρός άπιχρυγήν δθεν τοιούτων 
έπεμβάσεων, αϊτινες καταρρίπτουν 
τήν ιδέαν τής ιπγγενείας είτε και τής 
φιλίας, προέτειναν πολλοί όπως τής
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ταχντέρας έξοντώσεως τον πάσχον- 
τος επιλαμβάνεται ό ιατρός, θα νατών 
διά καταλλήλων ναρκωτικών φαρμά
κων τόν πάσχοντα, παρέχων οϋτω εις 
αυτόν, άντί τον μετά χρόνον πολυο- 
δύνου θανάτου, ταχνν τοιοντον καί 
άνεν πόνων, δημιουργών ούτω όιά 
τόν άρρωστον τήν Ευθανασίαν.

3. Ύποστηρικταί ένεργείας ευθα
νασίας.

Φιλόσοφοι ύπήρξαν οί πρώτοι ν- 
ποατηρικταί τής εφαρμογής ευθανα
σίας καί κατά τήν αρχαιότητα ό Πλά
των. Οντος εν τή Πολιτεία αυτού 
(Βιβλ. Ill) άναφέρει τά εξής: «Ό  
Σωκράτης λέγει εις τόν Γλαύκωνα: 
"Εκαστος πολίτης οφείλει νά εκπλη- 
ρώση καθήκον τι εις πάν ευνομού
μενοι' Κράτος. Ονδείς δικαιούται νά 
διέρχεται τήν ζωήν τον εν άσθενείαις 
καί μέ φάρμακα καί επιλέγει: Όν- 
κούν καί ιατρικήν, ο'ίαν εϊπομεν, μετά 
τής τοιαύτης δικαστικής κατά πάλιν 
νομοθετήσεις, αί τών πολιτών σοι, 
τούς μέν ευφυείς τά (κύματα καί τάς 
ψυχάς θεραπεύσονσι, τούς όέ μή, ό
σοι μέν κατά σώμα τοιούτοι άποθνή- 
σκειν έάσουαι, τούς δέ κατά τήν ψυ
χήν κακοφνείς καί άνιάτονς αι)τοί ά- 
ποκτενούσι. Καί ό Γλαύκων άπήντη- 
σε: Τό γού’ν άριστον αύτοϊς τε τοϊς 
πάσχονσι καί τή πόλει οντω πέφαν- 
ται».

Κατά μεταγενεστέρους χρόνους ν- 
πεστήριξαν πολλοί τήν ευθανασίαν, 
επί τού Πλάτωνος κυρίως στηριχθέν- 
τες. Τοιούτος νπήρξεν ό περίφημος 
’Άγγλος φιλόσοφος Φραγκίσκος Ba
con (1561-1626). Οϋτος ώς εϊπομεν, 
έδωκε τό όνομα τής Ευθανασίας εις

Α ριστερά: Ό  Ν ίτσε Ύμνησε τόν υπεράνθρωπο, ώς τόν μόνον άξιον νά ζή έπ ί τής γης, τούς δέ 
λο ιπούς συνανθρώπους ούτως είπ εϊν , τούς όποιους κα ί κα τεδ ίκαζεν  είς θάνατον, χαρισάμε
νος μόνον τόν δ ι ' εύθαναοίας το ιούτον Κάτω: Μ ικρός ιθαγενής τής Αφρικής μέ έμφ ανή τά 
σημεία  άνιάτου άσθενείας είςτόπρόσω πό του. Απέναντι: «Ό τυφλός όδηγει τόν τυφ λόν» τού 
Pierer Bmieghel,' Εθνική πινακοθήκη  C'apodimontc Νεάπολις). ΕΙς περιπτώσεις, πού ουδεμία  έλπίς 
σωτηρίας ύπάρχει, κα ί όταν ό άσθενής ύποφέρη. πολλοί έπ ιστήμονες ύποστηρίζουν τήν ευ
θανασίαν.

τό σνζητούμενον θέμα. Ό  Bacon έκ- 
θύμως υποστήριξε τήν ευθανασίαν δι' 
άνθρώπους βασανιζομένους εκ νόσου 
τινός, σαφώς άνιάτου. Καινοτομίαν 
όέ ό Bacon ύπεστήριξεν ότι ό ιατρός ό 
κρίνας έπιβαλλομένην τήν ευθανα
σίαν ώφειλε νά προβή καί εις έκτέλε- 
σιν ταύτης.

Πολύ ένωρίτερον έκηρύχθη υπέρ 
τής εφαρμογής τής ευθανασίας ό πε
ρίφημος 'Άγγλος φιλόσοφος καί πολι
τικός Θωμάς Μώρος (Th. Morus 1498- 
1535). Ούτος είναι ό σνγγραφεύς τής 
περιβοήτου Ουτοπίας, φιλοσοφικού 
συστήματος έκπηγάσαντος κυρίως εκ 
τής μελέτης τής Πολιτείας τού Πλά
τωνος. Εν τή ουτοπία ό Μώρος υπο
στηρίζει τήν ενέργειαν ευθανασίας έπί 
νόσων άνιάτων καί συνοόευομένων 
υπό πόνων ισχυρών. Συνίιπαται πρός 
τούτο νά πεισθή υπό τών ιερέων ή 
άλλων ό πάσχων, ϊνα ζητήση νά θα- 
νατώσωσιν αύτόν διά μέσον άνωδύ- 
νου. Διά τήν ιστορίαν άναφέρομεν 
ότι ή μοίρα έπεφύλασσεν εις τόν Μώ- 
ρον θάνατον ταχύν μέν άλλ’ άπαίσι- 
ον. Δ ιαφωνήαας ό Μώρος πρός τόν 
Βασιλέα ’Ερρίκον Η ένεκλείσθη εις 
τάς φνλακάς καί καταδικασθείς εις 
θάνατον άπεκεφαλίσθη διά πελέ- 
κεως, νομίμου τότε μέσου τής έκτε- 
λέαεως θανατικής ποινής.

"Ετερος διάσημος νποστηρικτής τής 
ευθανασίας ύπήρξεν ό Γερμανός φι
λόσοφος Νίτσε (Nietzche 1844-1900). 
Οντος ϋμνησεν ώς γνωστόν τόν υπερ
άνθρωπου, ώς τόν μόνον άξιον νά ζή 
έπί τής γής, τούς δέ λοιπούς ίυπαν
θρώπους ούτως είπεϊν, κατ' αυτόν, 
κατεδίκαζεν εις θάνατον, χαριζόμε- 
νος μόνον τόν δι' ευθανασίας τοιον- 
τον. Γνωστόν όμως είναι ότι ό Νίτσοε 
παραφρονήσας άπέθανεν έν πνευμα
τική άθλιότητι, υπό τήν στοργικήν 
φροντίδα δύο γυναικών, τών άδελ- 
φών τού πατρός τον, μή έφαρμοσθεί- 
σης έπ' αύτον ευθανασίας.

Δεινός νποστηρικτής τής ευθανα
σίας υπήρξε καί ό Βέλγος φιλόσοφος 
Μαίτερλιγκ. Ούτος έν τώ έργω αυτού 
La Mort έπιτίθεται κατά τών ιατρών 
οϊτινες κατά νόσους σαφώς άπελπι- 
στικάς βασανίζουν τόν άρρωστον δι 
ενέσεων καρδιοτονοτικών, έχουσών. 
ώς μόνον αποτέλεσμα τήν δυσθανασί
αν, τήν παράτασιν δηλαδή τής άγωνί- 
ας τού πάσχοντος, ένώ ή ένέργεια

ευθανασίας καί τόν πάσχοντα θά ά- 
πήλλασσε τών βασάνων τον καί τούς 
περί αυτόν θά άνεκούφιζε.

Μεταξύ πολλών άλλων ύποστηρι- 
κτών τής ευθανασίας διώαται νά ά- 
ναφερθή ό έξέχων Γερμανός δικαστι
κός Binding. Ούτος έδωκεν εις τήν 
έννοιαν τής ευθανασίας ενρυτάτην έν
νοιαν, άνάλογον πρός τήν τού Νίτσε. 
Οντος έν άρθρω του περί ευθανασίας 
όημοσιευθέντι κατά τό 1920 ώρισε 
τήν ευθανασίαν ώς άδειαν καταστρο
φής τών υπάρξεων αϊτινες δέν άξίζουν 
τόν κόπον νά ζούν.

Παραλείποντες άλλους νποατηρι- 
κτάς τής ευθανασίας υπομιμνήσκα
με ν, ότι καί άλλοι, πάσης είδικότη- 
τος, διανοούμενοι ύπεατήριξαν τήν 
ευθανασίαν καί λογοτεχνικά έργα ά- 
ξίας έδημοσιεύθησαν καί προπαγάν
δα διά τού κινηματογράφου έγένετο 
υπέρ ευθανασίας. Πλείστοι δέ έξ η
μών ένθυμούμεθα τό ώραίον Γέρμα- 
νικόν κινηματογραφικόν έργον, τό 
προβληθεν κατά τήν περίοδον τής 
κατοχής (1942) υπό τόν τίτλον: «Κα
τηγορώ». Κατ' αέ’τό ιατρός τις ένήρ- 
γησε θανατηφόρου ένεαιν μορφίνης 
έπί τής συζύγου αυτού, πασχούσης έκ 
σκληρ ύνσεως κατά πλάκας καί δει - 
νώς βασανιζομένης έξ αυτής. Παρα- 
πεμφθείς εις τό Κακουργοδικεϊον ή- 
θωώθη κατόπιν άπολογίας διά τής ο
ποίας έπετίθετο κατά τής κοινωνίας, 
μή έγκρινούσης τήν ευθανασίαν έπι- 
σήμως καί άναγκαζούσης τούς ίδιώ
τας καί δή τούς ιατρούς νά προβαί
νουν εις ταύτην.

4. Αντίπαλοι πρός τό σύστημα τής 
ευθανασίας.

Πολλοί έπιστήμονες, διαφόρων έ-
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πιστημών, έκηρνχθησαν διά διαφό
ρους λόγους άντίθετοι πρός την ε
φαρμογήν ευθανασίας, όσονδήποτε 
καί άν αυτή κατωχυροϋτο νομοθετι- 
Κώς. Κυριώτατα όέ άντε π  εξήλθον 
κατά τής ένεργείας ευθανασίας οί ι
ατροί, έφ' όσον μάλιστα εις αυτούς 
θά έπιπτεν ή ύποχρέωσις όιενεργείας 
ταύτης. Ό  ιατρικός κόσμος άκολου- 
θεί επί τού προκειμένου τόν πατέρα 
τής Ιατρικής, τόν όαιμόνιον Ίππο- 
κράτην, όιακηρύσσοντα έν τώ όρκοι 
αυτού «ού όώσω όέ ουδέ φάρμακον 
ούδενί αίτηθείς θανάσιμου, ουδέ ν- 
φηγήσομαι ξυμβολίην τοιήνδε».

Τήν επιταγήν ταύτην τού Ί7τπο- 
κράτους ήκολούθησαν οί ιατροί πάν
των τών αιώνων, πλήν τών άπαραι- 
τήτων, εις πάντα κανόνα, εξαιρέσε
ων. Οϋτω οί επίσημοι κατά τήν επο
χήν των ιατροί Cabanis καί Petit, τή 
έπιμόνω αιτήσει τού βαρέως πάαχον- 
τος Mirabeau, τού εκ τών πρωτεργα
τών τής μεγάλης Γαλλικής έπαναστά- 
σεως, {χορήγησαν εις αυτόν θανατη
φόρου δόσιν οπίου καί άπήλλαξαν 
αυτόν τής άγωνίας του καί τής ζωής, 
ίσως όέ καί μεταγενεστέρας κακοτυ- 
χίας, παρόμοιας πρός τήν του Danton 
καί άλλων πρωτεργατών τής έπανα- 
στάσεως, τής διά τής λαιμητόμου δηλ. 
θανατώσεως.

Καί άλλοι όμως ιατροί εμφανίζον
ται ενίοτε παραβαίνοντες τόν δρκον 
τού Ίπποκράτους, ώς ό έν άρχή άνα- 
φερθείς Αμερικανός ιατρός Sandler 
κλπ.

Α ί εξαιρέσεις όμως αϋται δέν άντι- 
προαωπενονσι τήν γνώμην του Ια
τρικού σώματος. Τούτο εις πάσας τάς 
χώρας πιστώς καί μετ' ενθουσιασμού 
άκολονθεϊ τά υπό τού Ίπποκράτους 
θεσπισθέντα. Καί παράδειγμα τούτου 
είναι ή περίπτωσις τού Sandler. Έ- 
νήργησεν ούτος θανατηφόρου ένεσιν 
επί γ ΐ’ναικός βασα νι ζομένης υπό 
καρκίνου καί ό 'ίδιος κατήγγειλε τήν 
πράξιν εις τάς Άρχάς. Δικασθείς ή- 
θωώθη. Ό  Αμερικανικός δμως Ια 
τρικός Σύλλογος, (American Medical 
Association) διέγραψε τόν Sandler έκ 
τού καταλόγου τών μελών του, κα
τόπιν τού οποίου έατερήθη δικαιώμα
τος άακήσεως τού έπαγγέλματος, μό
λις δέ μετά διετίαν επετράπη αύτώ, 
χαριστικιύς, ή έκ νέου άσκησις.
5. Λόγοι άρνήσεως τών Ιατρών πρός 
έπιτέλεσιν ευθανασίας.

Ή  άρνησις τών ιατρών πρός έπιτέ- 
λεσιν ευθανασίας προέρχεται έκ δια- 
η όρων λόγων καί τούτους έν συντομία 
θέλομεν άναπτύξει έν τοϊς κατωτέρω.

Είναι δέ ούτοι:

α) Συναίσθησις τής άποστολής τού 
ιατρού.

Συνίσταται αυτή εις τήν μέχρις ε
σχάτων πάλην πρός τόν θάνατον καί 
τήν παντί τρόπφ διατήρηαιν τής ζω
ής. Είόομεν τό χωρίον τού δρκον τού 
Ίπποκράτους, καθ’ δ ό ιατρός ορκί
ζεται νά μή δώση εις ούδένα φάρμα
κον, δυνάμενον νά προκαλέση τόν 
θάνατον. Ώραϊον παράδειγμα της 
πρός τόν Ίπποκράτειον δρκον πίστε- 
ωςέόωκεν ό κατά τούς χρόνους τού 
Μεγάλου Ναπολέοντος (στρατηγού 
Βοναπάρτου είσέτι) άρχίατρ'ος τον 
εις Αίγυπτον έκστρατευτικοϋ σώμα
τος τών Γάλλων Desgenettes. "Οταν 
κατά τήν πολιορκίαν τής Γιάφφας ό 
Ναπολέων εύρέθη υποχρεωμένος νά 
λύση τήν πολιορκίαν καί νά άποχω- 
ρήση εις Αίγυπτον, έπειδή δέν ήόύνα- 
το νά παραλάβη μετά τον ύποχω- 
ρούντος στρατού περί τούς χιλίους 
στρατιώτας βαρέως πάσχοντας, είτε 
έκ τραυμάτων, είτε έκ νόσων καί δ ή 
πανώλονς, διέταξε τόν Desgenettes νά 
χορηγήση εις τούς πάσχοντας, θανα
τηφόρο ν δόσιν οπίου, ούτως ώστε οί 
πάσχοντες νά τύχωαι ευθανασίας καί 
νά μή βασανισθώσι περιπίπτοντες εις 
τάς χεΐρας τών Τούρκων. Ό  Desge
nettes εύθαραώς άπήντησεν δτι ή ά- 
ποστολή του ήτο νά θεραπεύη καί ον- 
χί νά φονεύη. Ενφήμως έκτοτε άνα- 
φέρεται ό Desgenettes έν τή βιβλιο
γραφία τής Ιατρικής Δεοντολογίας.

Τό παράδειγμα τού Desgenettew θά 
άκολονθή ό ιατρικός κόσμος, έφ' ό
σον τήν ιατρικήν θά διέπωσιν αί ηθι
κοί άρχαί, έφ' ών αν τη άπό αιώνων

έστήριξε τήν υπόστασή· της. Άλλως 
τε - καί ονόείς θά τό άρνηθή - αρκε
τούς άρρώστους έξαποστέλλονοιν οί 
ιατροί εις τόν Άδην, είτε διά πλάνας 
διαγνώσεως, είτε διά πλάνας θεραπεί
ας, ώστε οί ώμοι αυτών νά μήν άντέ- 
χωαιν εις τήν άνάληψιν άποστολής 
παροχής ευθανασίας, δυναμένης νά 
παρασύρη αυτούς μακράν τής ίεράς 
άποστολής των.

6) Συναίσθησις άσταθείας διαγνώ- 
σεως, προγνώσεως, θεραπείας.

7 να έπιτραπή ποτέ εις τόν ιατρόν ή 
πρόκλησις ευθανασίας, ευνόητου δτι 
τούτο θέλει συμβαίνει επί νόσων χρο
νιών, βασανιστικών καί βεβαιωμένως 
άνιάτων. Τοιαύται δέ είναι κυριώτα- 
τα αί κακοήθεις νεοπλασίαι. "Ο,τι δέ 
όι' αντάς λεχθή έχει θέσιν καί όι' άλ- 
λας παθήσεις (φυματίωσιν κλπ.). Ά ν  
τό πολύ κοινόν φρονεί δτι ή όιάγνω- 
σις νεοπλασίας τινός είναι εύκολος, 
οί ιατροί δμως γνωρίζουν ό πόσον ε
νίοτε αύτη είναι δύσκολος, ούχί μό
νον κατά τά πρώτα στάδια τής νό
σου, άλλά καί ύστερον. Καί τούτο 
παρά τάς τόσας έν χρήσει διαγνωστι
κός μεθόδους. Καί άν δμως κατορ- 
θωθή ή διάγνωσις νεοπλασίας, άν 
πρόκειται περί καλοήθους ή κακοή
θους καί τότε άμετακλήτως άνιάτου, 
δυναμένης επομένως νά θέση ζήτημα 
ευθανασίας διά τόν πάαχοντα.

Παραδείγματα πλάνης διαγνώσεως 
τής φύσεως νεοπλασίας τινός δέν 
σπανίζουν. Έ ξ εσφαλμένης δμως 
διαγνώσεως τής φύσεως νεοπλασίας 
διαγνώσεως θά προκύ'ψη κατ' ανάγ
κην εσφαλμένη πρόγνωσις, δυναμένη
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νά προκαλέση, έν τή τνχόν εφαρμογή 
τής ευθανασίας, δεινόν τι μέγα, άναί- 
τιον όηλ. θανάτωσιν άτόμον, εκλαμ
βανόμενου ώς ίκ  κακοήθους νεοπλα
σίας πάσχοντος. Τοιοϋτοι άρρωστοι ί 
όεινώς πάσχοντες επί χρόνον τι νά' 
καί θεωρηθέντες δτι έπασχον έκ κα
κοήθους νεοπλασίας όέν είναι σπάνι
ον παρά τήν τεθεϊσαν άπελπιστικήν 
πρόγνωσιν νά θεραπευθώσιν, είτε 
αυτομάτως, είτε δ ι' εφαρμογής παρα
δόξων πολλάκις θεραπευτικών μέ
σων. "Ο,τι έλέχθη διά τάς νεοπλασίας 
όυναται νά ονμβή καί κατά τήν φν- 
ματίωσιν ή καί άλλας βασανιστικός 
νόσους. Η γνώσις τής άσταθείας τής 
διαγνώσεως καί περισσότερον τής ά
σταθείας τής προγνώσεως συνέχουσι 
τόν ιατρικόν κόσμον από τής έπιχει- 
ρήσεως τής δι' ευθανασίας θανατώ- 
σεως άρρωστου τινός.

Αλλά καί άπολύτως άκριβής αν εί
ναι ή διάγνωσις καί ή πρόγνωαις, ού- 
δέν άδεδαιότερον τής έκάστοτε θέσε- 
ως τής θεραπευτικής. Ονόείς όυναται 
νά άποκλείση άπολύτως τό ενδεχόμε
νον εϋρέαεως θεραπείας των νεοπλα
σιών ή άλλης χρονιάς καί βασανιστι
κής νόσου. Δύναταί τις νά φαντασθή 
τήν ψυχικήν κατάσταση· τού ενσυνει
δήτου ιατρού, αν μετ' ολίγον χρόνον 
άπό τής ύπ ' αυτού θανατώαεως πρός 
ευθανασίαν άρρωστου τινός, έμάνθα-

ιτ τήν εισαγωγήν νέας άποτελεαματι- 
κής θεραπείας. Α ί κατά τά τελευταία 
έτη έπιτευχθείσαι πρόοδοι τής θερα
πευτικής δια τής εισαγωγής τών άντι- 
οιοτικών φαρμάκων, τών αουλφονα- 
/ιιδιίιν και άλλων, δίόουσιν ελπίδας 
νέων μελλοντικών επιτεύξεων τής θε
ραπευτικής.

γ) Φόβοι έπεκτάσεως τής εύθανα- 
σίας.

Εάν έπετρέπετο ή ευθανασία ήθε
λε πρόκυψη άλλο τι μέγα κακόν, δπερ 
δέν θά περιωρίζετο μόνον διά τούς 
καρκινοπαθείς καί άλλους άνιάτως 
πάσχοντας άρρώατονς, άλλά θά έπε- 
ξετείνετο καί εις πλήθος άλλων πα- 
σχόντων έξ άλλων νόσων. Θά ήτο δέ 
τό κακόν τούτο τό εξής: Έπιτρεπομέ- 
νης τής ευθανασίας, έκαστος τών αρ
ρώστων θά ύπέβλεπεν έν τώ προσώ- 
πυ> τού ιατρού τόν μέλλοντα δήμιόν 
του.

Οί περισσότεροι τών αρρώστων 
παρά πάσας τάς βασάνους των, θέ
λουν νά ξήσουν καί ελπίζουν πάντο
τε, τήν παρήγορον δέ ελπίδα βοηθεϊ ή 
παρουσία τού ιατρού καί γλυκαίνει 
τάς σκληρός ώρας τής ζωής των. Ά ν  
δμως οί πάσχοντες έθεώρουν τόν ια
τρόν ώς ένόεχομένως εκτελεστήν άγ
γελον τού θανάτου, οί περισσότεροι 
έξ αυτών θά άπεποιούντο πάσαν ια

τρικήν συνδρομήν καί μόνοι, άδοήθη- 
τοι, θά άνήρχοντο τόν Γολγοθάν αυ
τών.

Καί τήν άρνηαιν τών τοιούτων αρ
ρώστων τού νά δεχθώσι ιατρόν θά 
έπηκολούθει άρνησις καί άλλων χρο- 
νίως πασχόντων, ίσως καί έξ οξειών 
νόσων, έκ φόβον, πεπλανημένου βε
βαίως, άλλ' ενεξηγήτου, μήπως ό ια
τρός εις τόν περί ευθανασίας κατή
φορον τον συμπεριλάβει καί αύτούς 
εις τόν πίνακα τών άνιάτως βασανι- 
ζομένων καί χρηζόντων ευθανασίας.

Εύνόητον όπόσον ή άποστροφή αυ
τή τών αρρώστων πρός τους ιατρούς 
ήθελε ζημιώσει στερούσα αύτούς τής 
ηθικής ένισχύσεως τού Ιατρού εις τάς 
πράγματι άπελπιστικάς περιπτώσεις 
ή ήθελε διακινδυνεύσει τήν έπάνοόον 
τής υγείας εις περιπτώσεις, καθ’ ας 
ήτο δυνατή. Καθισταμένης οπωσδή
ποτε άνεκτής τής ένεργείας εϋθανασί- ' 
ας ευκόλως θά έπεξετείνετο αυτή καί 
πρός πολλάς οξείας ή χρονιάς νόσους 
(Λύσσα, Λέπρα).

δ) Έκμετάλλευσις τής εύθανασίας 
εγκληματική.

Εάν έθεσπίζετο ή καί άπλώς έγι
νε το άνεκτή ή έφαρμογή τής ευθανα
σίας, ή κατάχρησις αυτής δέν θά έ- 
λιπεν, είτε έξ έσφαλμένης έκτιμήαεως



Α ρ ια ιερ α  Λεπτομέρεια άπό τό «Πορτραπο 
too  luunl Jo la Muivk του Jun Vcnncvcn H 
άγωνία τού πασχοντος άρρωστου. εκφ ράζε
ται ατά ροζιασμένα χέρ ια  jo u  Απέναντι Ο
ταν χαθή κάθε έλπίδα, όταν ό άαθενής ικ ε 
τεύει γ ιά  τή λύτρωση, πρέπει να τόν «βοηθή
σ ο υ μ ε ."

τον ιατρού, είτε έξ ύπερβαλλονσης 
σπουδής, λόγω ύπερμέτρον ευσιγκΓ- 
νηοίας, τού τε ιατρού καί τών περί 
τόν πάσχοντα, είτε, όπερ καί χειρ ι
στόν, έξ εγκληματικής προθέοεως, 
πρός οίονόήποτε άνομον σκοπόν.

Ουδέ είναι δυνατόν νά άποκλεισθή 
καί ή τελευταία αυτή άφορμή, οίαν- 
δήποτε καί αν τρέφη τις έκτίμησιν 
πρός τόν ιατρικόν κόσμον. Ανάξια 
μέλη είναι δυνατόν νά ευρεθώσι καί 
εις τά ιερότερα τών επαγγελμάτων, 
ώς μεταξύ τών 12 'Αποστόλων ενρέ
θη ό 'Ιούδας.

Ή  άφορμή όμως τής ευθανασίας 
θά είναι δυνατόν νά προκαλέαη άνα- 
στάτωαιν εις κληρονομικά δικαιώμα
τα καί ή προσπάθεια επιτυχίας τοι- 
οντων θά ήγε συγγενείς τού πάσχον- 
τος, παραπείθοντας ή προσετα ιρ ισ
μένους τόν ιατρόν, εις τήν εφαρμογήν 
τής ευθανασίας, πρός άσφαλή κατο- 
χύρωσιν τής κληρονομικής άπόψεώς 
των. Όποια θά ήοαν τά έκ τής εφαρ
μογής τής εχ)θανασίας δυνάμενα νά 
προκύ’ψωσι κληρονομικά ζητήματα, 
δέν είναι τού παρόντος άρθρου πρός 
άνάπτυξιν.

'Εγκληματικήν ευθανασίαν διά δη- 
λητηριάσεως υπονοεί ό κατά τόν 2ον

Ή ευθανασία προκειμένου γιά ιο ύ ς  άνιάτους 
πάοχοντας ήλικιωμένους. έχ ε ι γ ίνε ι οημείον  
αντιλεγόμενον  μεταξύ  των επιστημόνων

μ.Χ. αιώνα άκμάσας ιατρός, φιλόσο
φος, ποιητής Άπουήλιος. Εις τό υπό 
τόν τίτλον « ’Απολογία» εργον τον, 
άφίνει νά έννοηθή ότι δέν ήτο σπανία 
ή περίπτωσις τής υπό τών ιατρών πω- 
λήσεως δηλητηρίων εις τούς έπιθυ- 
μούντας τήν θανάτωαιν άτόμου τινός, 
πάσχοντος ή μη, χωρίς νά άποκαλν- 
πτεται τό έγκλημά των.

Προσθέτομεν όμως άτι ό Ά  πουήλι
ος άπεόοκίμαζε τούτο καί εις τήν Ά  - 
πολογίαν τον άναγράφει τά εξής: 
«Δέν νομίζω άτι τό επάγγελμά μου, 
ώς ιατρού, μοϋ επιτρέπει νά προμη
θεύω εις οίονδήποτε προϊόν τι ικανόν 
νά φονενση. Ή  Ιατρική δέν έχει ά- 
ποστολήν τήν άφαίρεσιν τής ζωής 
τών άνθρώπων, άλλά τήν όιατήρησιν 
αυτής» (Medecine de France 1951 No 
20) .

’Εκτός όμως τών ιατρών καί άλλοι 
επιστήμονες, άλλων ειδικοτήτων, κη
ρύσσονται ενάντιοι τής ευθανασίας 
διά διαφόρους λόγους.

6) Άντίθεσις τών Θεολόγιον πρός 
τήν εύθανασίαν.

Ούτω οι θεολόγοι κατά κανόνα 
άντιτίθενται πρός τήν δ ί  εΰθανασια- 
κού τίνος μέσον κατάργησιν της 
ζωής.

Κατ' αυτούς ή ζωή ίχαρίσθη εις τόν 
άνθρωπον ύπο του θεού καί ούδείς

έχει το δικαίωμα να άφαιρέση αυτήν 
ύπό αίανδήποτε πρόφασιν. 'Εάν, λέ
γουν, ό άρρωστος βασανίζεται, έόα- 
σανίσθη καί ό Ιώβ δεινότατα, και ύ- 
π έμεινε τα πάντα με θ' υπομονής, ίω- 
όείου έξ αυτού κληθείσης. Έπιλεγου- 
σι δι οί θεολόγοι άτι ούδεις είναι 
δυνατόν να οασανισθή περισσότερόν 
τού Θεανθρώπου, ούτινος κατά ύ
μνον ψαλλομενον κατά τήν Μ. Πέμ
πτην, έκαστον μέλος τής άγιας Του 
σαρκάς ατιμίαν διά τούς άνθρώπους 
ύπέμει νε.

Τήν πίστιν επί τήν άγιότητα τής 
ζωής έξεδηλωσαν οί επίσκοποι τής 
Γερμανίας εύθαρσώς κατακρίναντες 
τάς σκέψεις τού Χίτλερ πρός θανά
τωση’ τών άχρηστων διά τήν κοινω
νίαν δ ι' οίανδήποτε πάθησιν. Ό  
Χίτλερ εϊχεν έκδόσει διάταγμα δια- 
κανονίζων δικαίωμα θανάτου εις τόν 
ιατρόν, είναι δέ γνωστόν άτι χιλιάδες 
ατόμων δήθεν πρός εύθανασίαν έθα- 
νατώθησαν, άλλοι δέ ύπέστησαν στεί- 
ριυσιν δήθεν πρός εύγονίαν.

7) Οί φιλόσοφοι καί ή Γαλλική Α
καδημία κατά τής ευθανασίας.

Πλήν τών Θεολόγων καί φιλόσοφοι 
μεγάλοι έκηρύχθησαν κατά τής εύθα- 
νασίας. Περιοριζόμεθα έκ τούτων <ϊ-

Σ υ ν έ χ ε ια  ε ις  τήν  σελ. 817
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Στή φωτογραφία κάτω ένα  στρατόπεδο στή Ρ ίγα τής  Α εττον ίας Ή ε ικόνα  προέρχεται άπό έγ 
χρωμο φιλμ, πού τραβήχθηκε άπό έραα ιτέχνη  κινηματογραφ ιστή κα ί μεταδόθηκε τόν Δ εκέμ 
βριο, τού  1975 άπό τά Δυτικά τηλεοπτικά δίκτυα. Δ εξιά  Μ ιό σπάνια φωτογραφία τού Σ ο λ ζε -  
νίτο ιν , ό ) όποιος ύποβαλλεται οτήν καθημερ ινή σωματική έρευνα.

Ε ΝΑΣ περίβολος. Στό έσωτερικό 
όνο μακρυές σειρές ξύλινες μο- 
νόροφες παράγκες. "Επειτα μιά 
άλλη παράγκα, άπό τήν όποια υψώνεται 

πρός τόν γκρίζο ουρανό πυκνός καπνός 
άπό χλωρά ξύλα. Είναι τά μαγειρεία. Ό  
τόπος ζωντανεύει άπό ένα παράξενο πλή
θος μέ άλυαίόες οτά πόδια. Είναι οΐ έξό- 
ριστοι, πλάσματα άνώνυμα, μέ ξυρισμένο 
κεφάλι, σκούρες καζάκες, άναγκασμένοι 
νά κάνουν μιά άνιαρή δουλειά. Διακόσια 
πενήντα άτομα όμοια μέ άλλα πού ζούν 
μερικές έκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα 
άπό έδώ, παρόμοιες ώρες σέ ένα ίδιο πε
ρίβολο, όπου όλα φαίνονταν μαύρα.

Ό  τόπος - άπό τούς θαλάμους, πού φω
τίζονταν μέ άλειμματοκέρια, ως τόν φρά
χτη - περιγράφεται σέ ένα βιβλίο μέ τόν 
έκφραστικό τίτλο «Ζαπίσκι ϊζ μιόρτβοβο 
ντάμα» (’Αναμνήσεις άπό τό σπίτι τών πε
θαμένων) τού Ψιοντόρ Μιχαήλοδιτς Ντο- 
στογιέφσκι. Στίς 22 Δεκεμβρίου I849, τήν 
αυγή, ό εικοσάχρονος συγγραφεύς, πού εί
χε κατηγορηθή γιά άνατρεπτική δράσι, 
στήθηκε στόν τοίχο, μαζί μέ άλλους εί- 
κοσιένα συγκαταδίκους του. γιά νά του- 
φεκισθή. Ή θανατική ποινή μετατράπηκε 
επί τόπου (καί ένώ οι κατάδικοι είχαν ήδη 
τυλιχθή μέ άσπρα σεντόνια καί είχαν δεθή 
στόν πάααλό τους) σέ καταναγκαστικά 
έργα οτήν Σιβηρία. Ήταν μιά έμπειρία, 
άπό τήν όποια ό Ντοστογιέφσκι βγήκε ση
μαδεμένος γιά όλη του τήν ζωή στό σώμα 
καί στήν ψυχή, καί ό τόπος τής έξορίας, τό 
Όμσκ, τού έμεινε άνεξίτηλος στήν μνήμη. 
'Υπήρξε ή πιό ζωντανή καί πιό πλήρης 
μαρτυρία γιά αυτό τό σύμπλεγμα τών 
στρατοπέδων συγκεντρώοεως πού άπλω- 
νόταν σάν ιστός άράχνης πέρα άπό τά Ου
ράλια καί γινόταν πυκνότερο όσο προχω
ρούσες πρός τήν Ανατολή, πρός τίς πιό 
παγυιμένες έκτάσεις. «Υπήρχαν εκεί δο
λοφόνοι έκ συμπτώσεως καί έπαγγελμα- 
τίες δολοφόνοι, λησταί καί άρχηγοί λη
στών. Υπήρχαν άπλοι τρακαδόροι καί 
άλήτες, τυχοδιώκτες καί έπαγγελματίες 
κλέφτες, έπαναστάτες καί χαρτοκλέφτες.

'Υπήρχαν άκόμη εκείνοι πού ήταν δύσκο
λο νά άπαντήσσιν στό ερώτημα: γιατί λοι
πόν κατέληξα έδώ;»

Ό λοι οί κρατούμενοι ήσαν υποχρεωμέ
νοι νά έργάζωνται. "Αλεθαν άλάβαστρο, 
έκοβαν δέντρα, έβγαζαν πέτρες άνάλσγα 
μέ τόν καιρό καί τόν τόπο. Τό καλοκαίρι 
ήταν υποχρεωτικό τό κόψιμο τών δέντρων 
καί ή δουλειά στά όρυχεία. Τόν χειμώνα, 
όταν ό πάγος έκανε τό έδαφος σκληρότερο 
κι άπό πέτρα, οί φυλακισμένοι έργάζον- 
ταν στό στρατόπεδο σάν τεχνίτες, μαραγ
κοί, σιδεράδες. Καί ή ζωή συνεχιζόταν 
μονότονη, ταπεινή. Οί καβγάδες ξεσπού- 
σαν ξαφνικά (έπειδή οί κατάδικοι ήσαν 
στριμωγμένοι ό ένας έπάνω στόν άλλο, τό 
ένα σανιδοκρέβατο δίπλα στό άλλο) καί 
άπό τίς τιμωρίες πού έπακολουθούσαν καί 
έδιναν τόν ρυθμό σ’ αύτό τό είδος ζωής 
πού είχε σάν μέτρο τίς διαταγές τών φρου

ρών καί τό προσκλητήριο στούς θαλάμους. 
Ό  κρατούμενος πού έπρόκειτο νά τιμω- 
ρηθή στέκονταν στό κέντρο καί γύρω του 
οί στρατιώτες, έτοιμοι, μέ τίς βέργες ση
κωμένες. Αίγο πιό πέρα ό γιατρός πού 
έπέβλεπε γιά νά μή πεθάνη ό άνθρωπος. 
Καί σέ δυό βήματα ό διοικητής, γιά νά 
έλέγχη ώστε οί ξυλιές νά πέφτουν μέ τήν 
άπαιτούμενη δύναμι καί νά άφήνουν άνε- 
ξίτηλες χαρακιές στήν πλάτη τού καταδί
κου. "Αλλες φορές ό κατάδικος ήταν υπο
χρεωμένος νά περάση άνάμεσα σέ δυό 
γραμμές στρατιωτών, τόν λεγόμενο «πρά
σινο δρόμο».

« Ό  κρατούμενος άρχίζει νά τρέχη όσο 
περισσότερό μπορεί άπό τιτν «πράσινο 
δρόμο», γράφει άκόμη ό Ντοστογιέφσκι. 
«Αλλά, εννοείται, δέν έφθασε ούτε στήν 
δέκατη πέμπτη σειρά: tii ραβδιά, σάν κρό
τος ταμπούρλου, σάν άστραπές, όλα μαζί.
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ξαφνικά, πέφτουν στην πλάτη του καί ό 
φουκαράς σωριάζεται κατάχαμα μέ ουρ
λιαχτό, σάν νά θερίσθηκε, σάν χτυπημένος 
άπό σφαίρα».

Ή  Σιβηρία είναι ένας κόσμος ξεχωρι
στός, μέ τούς νόμους του (οί γραπτοί είναι 
λίγοι, οί άγραφοι πλήθος), μέ τούς κανό
νες του και τά έθιμά του, μέ όεσμοφύλακες 
καί «φιλοξενούμενους», όεμένους μέ άξε- 
όιάλυτο όεσμό, μπλεγμένους στην ίδια, 
ανυπόφορη μοίρα. Ό ταν τό 1825 άνέβηκε 
στην άγχόνη ό συνταγματάρχης Πεστέλ, 
φλογερός δημοκράτης, έπειτα άπό μιά έκ- 
καθάρισι κατά την όποια καταδικάσθηκαν 
τά μέλη τού κινήματος τών Δεκεμδριστών, 
τό σχοινί τής θηλειάς κόπηκε καί ό Πεστέλ 
έπεσε καταγής καί χτύπησε άσχημα στό 
πρόσωπο. Ξανασηκώθηκε φωνάζοντας μέ 
μανία: «Ούτε γιά νά κρεμάσουν κάποιον 
δέν είναι άξιοι στήν τσαρική Ρωσία».

Μπορούσαν, όμως, νά μεταδάλουν τόν 
κρατούμενο σέ ένα πλάσμα βρωμερό, άπο- 
κρουστικό στά ίδια του τά μάτια. Στον 
κοινό έξευτελισμό, τό στρατόπεδο ζούσε 
μιά ζωή άσάλευτη καί χωρίς καμμιά αλλα
γή, ιδιαίτερα τού καθεστώτος. Σάν τίποτε 
νά μή μπορούσε νά άλλάξη αυτό τό σω
φρονιστικό σύστημα μιά καί είχαν μπή οί 
βάσεις του.

Τά πρώτα σιόηριανά στρατόπεδα άπο- 
δίδονται στόν Ίδάν Δ' τόν Τρομερό (1530 
-1584) πού έπεξέτεινε πρός άνατολάς τό 
έδαφος του μέ τήν κατάκτησι, άκριδιϋς, 
τής Σιβηρίας. Στόν λυσσώδη άγώνα του 
εναντίον τών δσγιάρων, προκειμένου νά 
τούς ξεριζιίκτη άπό τά προγονικά τους 
κτήματα, ό Ίδάν δέν είχε ένδοιασμούς. 
Ήταν τυχερός ό εϋγενής πού τήν γλύτωνε 
μέ τήν άπαλλοτρίωσι τής περιουσίας του 
καί μέ τόν έξορισμό του σέ ένα μακρινό 
τόπο. (Ά ν κάποιος δογιάρος γινόταν κα
λόγερος πιστεύοντας πώς μπορούσε νά 
άποφύγη τήν έξορία, ό Ίδάν τόν έβαζε νά 
καθήση σέ ένα βαρέλι μπαρούτι καί τόν 
τίναζε στόν άέρα. «Οί καλόγεροι, είναι 
άγγελοι, καί οί άγγελοι πετούν», έλεγε 
γελώντας).

Ό  Πέτρος Α' ό Μέγας (1672 - 1725) 
έστελνε στούς τόπους έξορίας τούς κοι
νούς καί τούς πολιτικούς καταδίκους μα
ζί. Τό όνειρό του γιά μιά αύτοκρατορική 
καί έξευρωπαϊσμένη Ρωσία δέν ευνοούσε 
τήν ϋπαρξι άντιπολιτεύσεως. Τήν έπσχή 
τής βασιλείας του κάθε υπερβασία ήταν 
δυνατή: ή κατάχρησις τών έλέγχων, οί σο
φιστικές έρμηνείες τών κανονισμών, ό κα
ταναγκασμός, ή αυθαιρεσία, ή ύπαρξις 
μυστικής άστυνομίας καί ή συκοφαντία, ή 
έξορία ή ή θανατική ποινή. Ό  Πέτρος 
έστειλε άσπλαχνα στόν θάνατο τόν γιό του 
’Αλέξιο, πού δέν συμμεριζόταν τίς πατρι
κές «μεταρρυθμίσεις». Τό 1730 άνέδηκε 
στόν θρόνο ή "Αννα Ίδάνοδνα (1693 - 
1740), δσύκισσα Κουρλανδίας, θυγατέρα 
τού Ίδάν Ε'. Σέ δέκα μόλις χρόνια, κατόρ
θωσε νά άφήση άνεξίτηλη τήν άνάμνησί 
της: άφθονούσαν τά μαρτύρια τού όρθο-

δόξου κλήρου, οί καταδόσεις, οί άρπαγές, 
οί διωγμοί τών χωρικών. Άγριος ήταν ό 
τρόμος τής λεγομένης «μυστικής καγκελα
ρίας», τής ΰπεραστυνομίας, πού ήταν πρό
γονος τής Όχράνα. ’Ανώτεροι υπάλληλοι, 
άξιωματικοί, ιερωμένοι, γυναίκες, υπο
βάλλονταν σέ μαστίγωσι μέ τό κνούτο, στό 
μαρτύριο τού τροχού, σέ άνασκολοπισμό, 
σημαδεύονταν μέ κόψιμο τής μύτης, έξο- 
ρίζονταν σέ στρατόπεδα καταναγκαστικής 
έργασίας. Περισσότερα άπό 30.000 άτομα 
κατέληξαν στήν Σιβηρία. Αυτό τό όνομα 
άρχισε νά άποκτά τραγική σημασία, νά 
ύπονοή τό άληθινό, τό πιό κρυφό, καί γι’ 
αυτό τό πιό φοβερό, πρόσωπο τού κρά
τους. Γιά αυτό ή κόρη τού Μεγάλου Πέ
τρου, ή ’Ελισάβετ (1709 - 1761), πού έγινε 
τσαρίνα τό 1741, κληρονόμησε μιά κατά- 
στασι Αποκρυσταλλωμένη ήδη πού δέν 
ήταν δυνατόν νά άλλάξη. Κανένας θεσμός 
δέν έχει πιό βαθειές ρίζες άπό ένα κα
ταπιεστικό μηχανισμό. Ό  δρόμος γιά τήν 
Σιβηρία γέμιζε άπό όλους τούς χωρικούς 
πού μισούσαν οί εύγενεϊς τής έλισαβετι- 
ανής αυλής.

Αίγοι, πάντως, σέ σύγκρισι μέ όσους 
έξορίσθηκαν τόν καιρό τού Πέτρου Γ' 
(1728 - 1762). Τώρα οί άγροτικές έπανα- 
στάσεις, πού πνίγονταν στό αίμα, χρησί
μευαν γιά τόν έθνικισμό τών μακρινών 
σιβηριανών χωριών. Οί θλιβερές πομπές 
τών έξορίστων βάδιζαν μήνες όλόκληρους 
γιά νά φθάσουν στούς μακρινούς τόπους 
τού προορισμού τους. Τόν ίδιο δρόμο 
έπαιρναν καί οί Κοζάκοι πού είχαν Ακο
λουθήσει ή δέν είχαν έμποδίσει τόν Έμε- 
λιάν Ίδάνοβιτς Πουγκαστσώφ τήν έποχή 
τής Αικατερίνης (1729 - 1796). Ό  Πουγ
καστσώφ έξεγέρθηκε έναντίον τής τσαρί
νας τόν Σεπτέμβριο τού 1773 καί παρέ
συρε κατοίκους τού Ντον καί τών Ούρα- 
λίων, Βασκίρους καί Κιργίσιους, δουλο
πάροικους καί νομάδες, μέ μιά όρμή πού 
έμοιαζε άκαταμάχητη καί πού έσβησε μέ 
προδοσία. Ό  Πουγκαστσώφ προδόθηκε 
άπό τούς δικούς του, κλείσθηκε σέ μιά 
κλούβα καί μεταφέρθηκε στήν Μόσχα γιά
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νά θανατωθή. Έν τώ μεταξύ, γιά χιλιάδες 
όπαδούς του, άνοιξαν τά στρατόπεδα συγ- 
κεντρώσεως, πού άργότερα δέχθηκαν τούς 
Πολωνούς έπαναστάτες τού 1793, τούς 
άντιπάλους τού Παύλου Α' (1754 - 1801), 
τούς στρατιώτες τού Ναππλέοντος, τούς 
στασιαστάς τής Αύτοκρατορικής Φρουράς 
τό 1820 καί τούς όπαδούς τών μυστικών 
έτοιριών τόν άλλο χρόνο, τούς δεκεμβρι- 
στάς καί τούς άντιπάλους τού Νικολάου 
Α' (1796 - 1855).

Τά χωριά — φύλακες τής Σιβηρίας είχαν 
πάντοτε πολιτικούς έξορίστους, έκτος άπό 
τούς οκληραγωγημένους έγκληματίες τού 
κοινού ποινικού δικαίου πού αποτελού
σαν τό κυριώτερο τμήμα τού «άποικι- 
σμού». Μέ τόν Νικόλαο Α' ή καταπίεσις 
πήρε έναν σαφώς σύγχρονο χαρακτήρα: 
στόχος της ήταν ή σκέψις καί ή έλευθερία 
έκφράσεως. Καλύτερα ένας πειθήνιος έγ- 
κληματίας παρά ένας τίμιος άνεξάρτητος 
διανιΧ)ύμενος. Ή  άστυνομική λογοκρισία 
αποκαλύπτει ήδη αυτό τόν αδιαπέραστο 
σκοταδισμό πού είναι χαρακτηριστικός 
τών δικτατοριών τού 20ού αΐώνος. Α πα
γορευόταν ή διδασκαλία τής φιλοσοφίας, 
ώς πολύ έπιζημία γιά τό κράτος, καί περι- 
ορίσθηκε μέ δόλο ό άριθμός τών φοιτητών 
γιά νά αΰξηθή ό άριθμός τών υποψηφίων 
γιά τίς στρατιωτικές άκαάημίες. Ό  Νικό
λαος Α’ έξόρισε τόν Ντοστογιέφσκι γιατί 
είχε διαβάσει ένα βράδυ, στό σπίτι τού 
Πετρασέφσκι, μιά άνοιχτή έπιστολή πού 
είχε στείλει ό κριτικός Μπελίνσκι στάν 
Γκόγκολ καί όπου στιγματίζονταν οί διε
φθαρμένες συνήθειες, ηθικές καί πολιτι
κές, τής άριστοκρατίας. ’Επί Νικολάου τά 
ταξίδια στό έξωτερικό - πηγή επικινδύνων

«παρεκκλίσεων» - σχεδόν άπαγορεύθη- 
καν. Καταδότες καί πράκτορες ξεφύτρω
ναν παντού. Γιά μερικά ρούβλια ήσαν 
πρόθυμοι νά στείλουν τόν φίλο τους άνά- 
μεσα στον συρφετό τών καταδίκων καί νά 
τόν κάνουν νά πεθάνη άπό φυματίωσι, 
άπό άπελπισία.

Τό 1861 καί άλλοι κρατούμενοι συνέρ- 
ρευσαν στήν Σιβηρία. Τον δρόμο πρός τήν 
Ανατολή παίρνουν τώρα καί οί όπαδοί 

τών μυστικών έπαναστατικών έταιριών. 
Άνάμεσά τους καί οί όπαδοί τής «Ζεμλιά 
ί βόλια» (Γή καί Έλευθερία). Ή  πολιτική 
τού μαζικού έκρωσισμού, πού άκολουθοϋ- 
σε ή τσαρική κυβέρνησις, άντιφάσκοντας 
στό ίδιο τό πνεύμα πού ένέπνευσε τίς 
μεταρρυθμίσεις τού ’Αλεξάνδρου Β' (1818 
- 1881), δημιούργησε χιλιάδες δυσαρεστη- 
μένους καί μεγάλωνε τίς λεγεώνες τών 
έξορίστων. Καί μολονότι ό κανονισμός 
τών φυλακών έγινε ήπιώτερος (μέ τήν κα- 
τάργησι τών ραβδισμών, τήν έξάλειψι τού 
ατιμωτικού σημαδέματος καί τών δεσμών 
μετά τό «οϋκάζιο» τού 1863), ή Σιβηρία 
έξακολουθούσε νά άφανίζη άνθρώπους. 
Καί γιά νά έλέγχεται ή ρωσική κοινωνία 
πού άγανακτούσε συνεχώς περισσότερο, ό 
άριθμός τών πρακτόρων μεγάλωνε. Πρός 
τό τέλος τού προηγούμενου αιώνα λει
τουργούσε στήν Μόσχα σχολή μυστικών 
πρακτόρων, ένώ πλήθη συνεργατών τής 
άοτυνομίας πληρώνονταν γενναιόδωρα 
γιά νά δίνουν πληροφορίες. Καί όποιος 
δέν είχε νά δώση, τίς έπινοούσε. Ειδικό 
τμήμα τής ’Οχράνα. τής τσαρικής άστυνο- 
μίας, είχε καθήκον νά άποκαλύπτη κάθε 
δραστηριότητα έναντίον τον· κράτους. Σέ 
συνεργασία μέ ένα ειδικό σώμα χωροφυ-

Α ριστερά: Οί αλυσίδες, πρώτο μαρτύρ ιο  γιά 
τούς έί,ορ ίστους πού έφθαναν ατά στρατό
πεδα της Σ ιβηρίας τήν έποχή τού Τσάρου 
Εις τήν άπέναντι σελίδα κάτω: "Ενα καμιόνι 
γιά  τήν μεταφ ορά τών κρατουμένω ν ατό στρα
τόπεδο έργασίας τής Ρίγας. Τό φιλμ, πού 
έφ θα σ ε στό  BBC. δ είχνε ι μερ ικά  στιγμιότυπα  
άπό τό έσωτερικό τού στρατοπέδου.

λακής μπορούσε νά συλλαμβάνη καί νά 
έκτελή χωρίς δίκη άπλώς μέ διαταγή τού' 
στρατιωτικού διοικητού τής περιοχής. 
Άναφέρονται κυρίως ό A. Τ. Βασίλιεφ, 
έπικεφαλής τής Όχράνας ΙΙετρουπόλεως, 
καί ό Ευστράτιος Μέντνικωφ, διευθυντής 
τής μοσχοβίτικης ’Οχράνας. Τό δεξί του 
χέρι, ό Σουμπάτωφ, είχε εισαγάγει τήν πιο 
σύγχρονη τεχνική τής δυτικής εγκληματο
λογίας, μέ υπηρεσίες καταχωρήσεως, αν
θρωπομετρική καρτελλοθήκη, άρχεϊο δα
κτυλικών άποτυπωμάτων, κ.λ.π. (Στήν Έ- 
πανάστασι τού 1917 ό Σουμπάτωφ σκοτώ
θηκε).

Ούτε ό έπαναστατικός άνεμος κατόρ- 
θωσε νά μεταβάλη τό καταπιεστικό σύστη
μα, πού ήταν τόσο καλά στερεωμένο στήν 
χώρα, ώστε νά σπρώξη τούς π ιό θερμούς 
όπαδούς τού καθεστώτος πού είχε πείσει 
νά τεθούιν, χωρίς ύπερβολικές τύψεις, στήν 
υπηρεσία τού νέου. Τά παλιά στρατόπεδα 
δέν διαλύθηκαν. ’Αντίθετα δημιουργήθη- 
καν καί άλλα. Στις 6 Φεβρουάριου 1922 ή 
Οχράνα μετονομάσθηκε σέ Γκεπεού 

(G.P.U) δηλαδή Πολιτική Διεύθυνσις τού 
Κράτους. Στις 15 Νοεμβρίου 1923 ιδρύ
θηκε ή διεύθυνσις τής ενοποιημένης άστυ- 
νομίας ή ’Ογκπού (O.G.P.U). Έπειτα άπό 
δυό χρόνια ιδρύθηκε τό Κεντρικό Κομισ- 
σαριάτο Εσωτερικού (GOU - GO - BF.Z). 
Τέλος ή Γκεπεού άλλαξε όνομα καί έγινε 
Νικαβεντέ (N.K.V.D. = Κομμισσαριάτο 
τού Ααού γιά τίς Εσωτερικές Υποθέ
σεις).

Ή  Νικαβεντέ διευθυνόταν άπό ένα 
πρόεδρο, δυό άντιπροέδρους καί τούς έπι
κεφαλής τών τμημάτων. Τά κυριώτερα 
άπό αυτά ήσαν τό σχετικό μέ τήν άντε- 
παναστατική δραστηριότητα (K.R.O.), τό 
ειδικό (S. Ρ.Ε. Κ. Ο.). Ό  διευθυντής αυ
τού τού τομέως Κιρβγιούιντ, συνέταξε μιά 
μακροσκελή έμπιστευτική έκθεσι γιά τήν 
Ρωσική 'Ομοσπονδιακή Σιχηαλιστική Δη
μοκρατία (R.S.F.S.R.), μία άπό τίς τέσσε
ρις πού υπέγραψαν τήν ιδρυτική συμφω
νία τής Σοβιετικής Ένώσεως, τό 1922. Ή 
έκθεσις Κιρβγιούιντ συνετέλεσε νά φθά- 
σουν οί καταδίκες, τό 1929, σέ 1.216.000. 
Οί περισσότερε: είχαν έπιβληθή γιά πολι
τικούς λόγους ή, μάλλον, γιά νά μιλήσωμε 
έξω άπό τά δόντια, σέ άτομα θεωρούμενα 
«άντικοινωνικά».

Ή  έκθεσις είχε περίεργη τύιχη. Δέν είναι 
γνωστό, πώς έγινε νά καταλήξη στά χέρια 
ενός δημοσιογράφου τών “Τάϊμς τής Νέας 
Ύόρκης”, τού Ντουράντυ. ό όποιος, άφού 
τήν έξέτασε προσεκτικά, τήν δημοσίευσε 
στις 3 Φεβρουάριου 1931. Από τήν έκθε-
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σι φαίνεται πώς σέ δλο τό έδαφος τής 
Σοβιετικής Ένώσεως ό αριθμός τών έξο- 
ρίστων είχε φθάσει πιά τά δυό εκατομμύ
ρια. Ή  βεβαίωσις γιά τήν γνησιότητα τής 
έκθέσεως Κιρβγιούντ ήλθε, παραδόξως, 
ακριβώς άπό τήν Σοβιετική Ένιυσι. Ό  
τότε πρόεδρος τού Συμβουλίου τών Ε π ι
τρόπων τού Λαού, Βιατισλάδ Μολότωφ, 
δήλωσε τον Μάρτιο τού 1931 στό 6ο Συν
έδριο τών Σοβιέτ ότι 1.134.000 κρατούμε
νοι άσχολούνταν μέ τήν υλοτομία στάν 
Βορρά. Τόν ίδιο χρόνο τό νησί Σολοβι- 
έτσκ, πού φιλοξενούσε ένα σκυθρωπό 
φρούριο τής τσαρικής έπσχής, είχε 
662.000 έξορίστους. Ανάμεσα τους υπήρ
χαν πολλές γυναίκες (73.000) καί παιδιά 
(20.000). Οί περισσότεροι κατάδικοι ήσαν 
κοζάκοι. Οί οικισμοί τους, ή στανίτσες, 
είχαν έξαφανισθή άπό τόν χάρτη. Ήταν 
μιά άπό τίς πολλές συνέπειες τής πολιτι
κής τής έκβιομηχανίσεως καί τής άγροτι- 
κής κολλεκτιβοποιήσεως πού έφήρμοσε ό 
Στάλιν άπό τό 1928. Ισχυρές εσωτερικές 
άντιδράσεις πρός τό καθεστώς κατεπνίγη- 
καν, όπως είναι γνωστό, μέ μιά σειρά 
δικών καί έκκαθαρίσεων άπό τό 1934 κυ
ρίως. Ή  έκθεσις Λουτσκώφ ύπολιτγίζει 
τούς συλληφθέντες σέ ένα εκατομμύριο 
άτομα περίπου.

Ά π ό  τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
καί έξορίας τά πιό σκληρά ήσαν έκεϊνα 
πού βρίσκονταν στήν παραλιακή ζώνη

άπό τόΜέτσεν ώς τό Ναρζάν - Μάρ, πέρα 
άπό τόν Βόρειό Πολικό Κύκλο, στήν θά
λασσα Μπάρεντσ. Ή  θερμοκρασία φθάνει 
σέ χαμηλότατα έπίπεδα καί ό παγωμένος 
άνεμος σαρώνει συνεχώς τήν άκτή. Χιλιά
δες ήσαν οί νεκροί άπό τήν παγωνιά ιδιαί
τερα άνάμεσα στίς 100.000 έξορίστων άπό 
τό Λένινγκραντ, θύματα τής περίφημης 
έκκαθαρίσεως πού έπακολούθησε τήν 
ύπόθεσι Κύρωφ (άλλοτε μέλους τού Πο
λιτικού Γραφείου πού δολοφονήθηκε άπό 
τόν Στάλιν).

Τό 1938 τά τριανταπέντε στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως είχαν σάν άποτέλεσμα τήν 
δημιουργία πολλών έκτεταμένων οικι
σμών. Μόνο τό στρατόπεδο τού Νταμλσγκ 
είχε έκτασι μιάς έπαρχίας. Οί έξόριστοι 
στό έσωτερικό έφθασαν, σέ όλόκληρη τήν 
Σοβιετική Ένωσι, τά πέντε έκατομμύρια. 
Μερικοί έξόριστοι πολωνικής καταγωγής, 
πού έπέζησαν, άναφέρουν: «Μεγάλες πε
ριοχές έχουν στρατόπεδα αυτού τού εί
δους σέ δλο τό μήκος τής σιδηροδρομικής 
γραμμής άπό τόν Βόλγα ώς τά Ουράλια. 
Στρατόπεδα βρίσκονται άκόμη στόν Βορ
ρά ώς τόν Βόρειο Παγωμένο ’Ωκεανό ώς 
τήν Ά π ω  Ανατολή, στήν περιοχή γύρω 
άπό τόν ποταμό Ρουλέμα, μέρη πού φέρ
νουν τόν θάνατο καί όπου ποτέ προηγου
μένως δέν τόλμησε νά πατήση άνθρώπινο 
πόδι. Εκεί δέν υπάρχει κανονική ζωή: 
υπάρχουν μόνο φρουρές καί κρατούμενοι.

Αυτό είναι τό κράτος τής Νικαβεντέ, πού 
υποδιαιρείται σέ περιοχές στίς όποιες κά
θε ζώνη περιβάλλεται άπό άγκαθωτό σύρ
μα καί έπιτηρεϊται άπό ένοπλους φρου
ρούς καί σκυλιά. Τά S.L.O.N., ή στρατό
πεδα ειδικής κρατήσεως, διοικούντο άπό 
τό τμήμα τής G.P.U. (άργότερα τής Νικα- 
βεντέ), τό λεγόμενο Γκουλάγκ. Αυτή ή 
συντομσγραφία τού κρατικού όργανισμού 
πού διηύθυνε τό σύστημα συγκεντρώσεως 
εμφανίσθηκε τό 1926, όταν τό νησί Σολο- 
βιέτσκ άρχισε νά φιλόξενή τούς τροτσκι- 
στάς. Ά πό τό 1926 ώς τό 1929 τά S.L.O.N 
τού Γκουλάγκ ήσαν δώδεκα, άλλά άργότε
ρα αυξήθηκαν. Στό έσωτερικό τών 
S.L.O.N. έμφανίζονταν διαφοροποιήσεις 
άνάλογα μέ τήν έργασία γιά τήν όποια 
προορίζονταν οί κρατούμενοι καί τήν 
σκληρότητα τών συνθηκών ζωής τους. Ε 
πινοήθηκε έτσι ή συντομσγραφία Β.Α.Μ. 
Έδειχνε τά στρατόπεδα πού προορίζον
ταν γιά έργασίες έκχωματώσεως, όπου οί 
άπάνθρωπες συνθήκες άποδεκάτιζαν χω
ρίς οίκτο τούς έξορίστους. Καί στό λεξι
λόγιο αυτών τών έξορίστων μπήκε μιά 
άσυνήθιστη λέξις: «σαμορουμπί». Φανέ
ρωνε έκείνους πού γιά νά μήν καταλήξουν 
σέ ένα Β.Α.Μ. άκρωτηρίαζαν μόνοι τους 
τό πόδι τους, τό χέρι τους, ή πλήγωναν τό 
στήθος τους. Οί «σαμορουμπί» πού θεω
ρούνταν ένοχοι αύτοτραυματισμού δέν εί
χαν καμμιά δυνατότητα ένστάσεως. Ή
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είναι πού τρέφουν τά τρία σαράκια 
τού κορμού μας. Έλλειψη ιδανικών. 
Λατρεία στή καλοπέραση. Περιφρό
νηση Tilrv παραδόσεων.

Κάποτε στη μικρή καί φτωχή Ελ
λάδα οί παλαιότερες γενηές έγαλου- 
χούντο από ένα μεγάλο ιδανικό. Τήν 
απελευθέρωση τών άλυτρώτων όμο- 
γενών, τήν έπανάκτηση τού υπερεθνι
κού έδάφους, τή Μ ε γ ά λ η ν Ί- 
δ έ α.

Αλλά αύτή τήν ιδέα τήν άφίσαμε 
νά ξεφτίση. Γιατί; Δεχθήκαμε ότι πα- 
ρεσύρθη άπό τή Μικρασιατική κατα
στροφή καί κατεποντίσθη.

Δέν νομίζω ότι ό Ελληνισμός έχει 
αυτό τό δικαίωμα. Τό δικαίωμα δη
λαδή νά παραδεχθή ότι κάποια νύχτα 
τού 1922, στό λιμάνι τής Σμύρνης θά
φτηκε γιά πάντα ή ιδέα τής έπανα- 
κτήσεως τού άπό καταβολής 'Ιστο
ρίας ελληνικοί’ αυτού χώρου. Καί ότι 
θ' άφίσουμε τή Νιόβη, πού κάποιος 
αρχαίος άλληγορικός μύθος τή μετα
μόρφωσε σέ βράχο, άπό τά δάκρυα 
πού έχυνε γιά τό χάσιμο τών παιδιών 
της. τή μεταμόρφωσε σέ Σιπύλειο πέ
τρα καί τήν έστησε εκεί, στό Σίπυλο, 
ανάμεσα στή Μαγνησία καί τή Σμύρ
νη, θά τήν άφίσουμε λέγω γιά πάντα 
νά θρηνή, βλέποντας τά κοιμητήρια, 
όπου κοίτονταν τά κόκκαλα τών πα

τέρων καί τών μητέρων μας;
Καί δέν θά ζητήσουμε τήν έπανά- 

κτηση, γιά νά συνεχίσουμε τή δράση 
μας καί τήν άκτινοβολία μας, εκεί, σ' 
αύτούς τούς χώρους όπου άνεξίτηλη 
υπάρχει ή σφραγίδα τών προγόνων 
μας; Εκεί, όπου τό τεντωμένο χέρι 
τού Γέρου τού Μωρηά μάς δείχνει;

Γι' αύτό όμως χρειάζεται ν' απο
κτήσουμε τή συνείδηση τού χρέους 
μας στό παρελθόν καί στό μέλλον τής 
Φυλής. Κανένα Έθνος δέν κληρονό
μησε τόσα άμύθητα ήθικά καί πνευ
ματικά πλούτη. όσο εμείς. Κι έχουμε 
τήν υποχρέωση νά τά μεταλαμπαδεύ
σουμε στους έπερχομένους. Ό  Πα- 
λαμάς μάς καθιστά προσεκτικούς λέ
γοντας:
«Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρα
σαν, θά 'ρθσυν, θά περάσουν. Κριτές 
θά μάς δικάσουν οί άγέννητοι, οί νε
κροί».

Αλλά γιά όλ’ αυτά χρειάζονται 
ι δ α ν ι κ ά  καί οί Κυβερνήται μας σ’ 
αυτήν τήν έλλειψη ιδανικών, σ’ αυτά 
τά αιτήματα τής πνευματικής ηγεσίας 
περί ιδανικών, άπαντούν μέ σπαστι
κά οικονομικά θαύματα, μέ στοιχεία 
ηύξημένης παραγωγής καί τά τοιαύτα.

Δηλαδή δίνουν τό προβάδισμα στή 
παραγωγή άγαθών, στήν ύλη, στό 
στόμαχο καί όχι στό νού, στό πνεύμα.

Γι' αύτό καί οί νέοι μας, προϊόντα τής 
υλιστικής καταναλωτικής κοινωνίας, 
εκπατρίζονται ευχαρίστως, κυνηγών
τας τή καλοπέραση όπου τή όρούν.

Ό  Κικέρων μάς διέσωσε διάσημο 
στίχο, πού στίς ημέρες μας έχει πλήρη 
εφαρμογή:

Patria est ubicumque bene est (Πατρί
δα είναι όπου περνάει κανείς καλά).

Ήταν τό σύνθημα πού άκολούθησε 
τή Νίκη τή Δόξα καί τήν ευημερία τής 
Ρώμης, αύτό πού τήν ώδήγησε στήν 
παρακμή. Τό ίδιο έπαθαν καί οί Γ άλ
λοι μετά τό Α' Παγκόσμιό Πόλεμο. 
Οί γυιοί τών ήρώιον τού Βερντέν, με
τά τή Νίκη καί τήν εύημερία πού έπη- 
κολούθησεν, έγιναν οί «πουρκουά- 
δες» τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κι 
εμείς τώρα κάνουμε τό πάν γιά νά 
τούς μιμηθούμε. Καί οί Ταγοί μας 
άντί νά μάς φρενάρουν στόν κατή
φορο αυτόν, μέ τίς άστοχίες τους βο
ηθούν στό επικίνδυνο κατρακύλημα.

Θά άνανέρω μερικά παραδείγμα
τα:

Μολονότι ζούμε σέ μιά έποχή πού 
είναι έκδηλη ή άτονία τού θρησκευ
τικού αισθήματος τών μαζών καί 
συνεπώς θά έπρεπε νά ένταθή ή προ
σοχή μας σ’ αύτό, άντιθέτως, οί προ
καθήμενοι τής ’Εκκλησίας μας, μέ τίς 
έριδές τους, απογοητεύουν καί τόν
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άπόφασις ήταν άμεσος τυφεκισμός χωρίς 
δίκη. Ή  αιτιολογία, πού άναφεράταν στην 
έκθεσι ήταν: σαμποτάζ. Κάτω άπό αυτό 
τόν δρο περιλαμβάνονταν διάφορα «έγ- 
κλήματα»: σαμποτάζ μπορεί νά ήταν ένα 
όχι ικανοποιητικό ψάρεμα γιά τόν διευ- 
θτ>ντή ένός παραλιακού κολχόζ ή όχι 
προσεκτική έργασία ένός γιατρού πού δεν 
κατόρθωσε νά θεραπεύση έγκαίρως μιά 
έπιδημία όστρακιάς.

Έ ν τώ μεταξύ ή άστυνομία ήταν παντα- 
χού παρούσα σε όλη τήν ζωή τού σοβιε
τικού πολίτη: δεν υπήρχε ιδιωτική ζωή. Ό  
Βίκτωρ Α. Κραφτσένκο γράφει: «Είχα ένα 
χρηματοκιβώτιο πού τό μυστικό τού συν
δυασμού ήταν κοινό με τήν Νικαβεντέ. 
Μόνο ένα χρηματοκιβώτιο σε όλόκληρη 
τήν Σοβιετική Ένωσι, έκείνο τού Στάλιν, 
είχε συνδυασμό άγνωστο στήν άστυνομία. 
Τό δικαίωμα γιά έρευνα ατά χαρτιά μου 
κατά τήν άπσυσία μου έθεωρείτο άπό τούς 
άστυνομικούς τόσο φυσικό, ώστε νά μή 
φροντίζουν κάν νά κρύψουν τά ίχνη άπό 
τό πέρασμά τους. Καί ό καλύτερος τρόπος 
νά κάνω μιά καταγγελία ήταν νά σημειώ
σω όρισμένα γεγονότα καί νά κρύψω τό 
σημείωμα οτό χρηματοκιβώτιο».

Ό πω ς ή τσαρική Όχράνα είχε ένα τμή
μα χωροφυλακής, έτσι καί ή Νικαβεντέ 
είχε κινητές φρουρές πού τό 1938 άνέρ- 
χονταν σέ 300.000 άνδρες. Ή  άπογραφή 
τού σοβιετικού πληθυσμού τού 1939 δεί
χνει γιά τήν δεκαετία 1929 - 1939 είκοσι 
πέντε εκατομμύρια άπόντε- Πολλοί άπό 
αύτούς, πρώην κρατούμενο γιά πολιτι
κούς λόγους, έξαφανίσθηκαν χωρίς νά 
άφήσουν ίχνη. Στά σιόηριανά στρατόπεδα 
μέ τό σκληρό καθεστώς ό μέσος όρος ζωής

τού έξορίστου δέν ξεπερνούσε τά δύο χρό
νια. Κατά τόν "Αγγλο συγγραφέα X. Ού- 
ώλπολ, ή θνησιμότης στά στρατόπεδα 
Β.Α.Μ. ήταν τριπλάσια άπό τήν θνησιμό
τητα στά άλλα στρατόπεδα.

Τό 1940, 68.000 άτομα, σέ πληθυσμό 
ένός περίπου έκατομμυρίου, έφυγαν άπό 
τήν Εσθονία, μετά τήν κατάληψί της άπό 
τούς Σοβιετικούς ύστερα άπό τό σύμφωνο 
Ρίμπεντροπ - Μολότωφ, πρός τήν Σιβηρία 
καί τό νησί Σολοβιέτσκ. Άπό τήν Λιθουα
νία 60.000 άτομα.

Τό 1941 πολωνικές πηγές άναφέρουν 
τήν ϋπαρξι δώδεκα έκατομμυρίων κρα
τουμένων στήν Σοβιετική Ένωσι, μέσα 
στούς όποιους πολυαριθμότατοι ήσαν οί 
Πολωνοί άπό τά έδάφη πού ένσωματώθη- 
καν στήν Σοβιετική Ένωσι τό 1939 καί 
πολίτες τών βαλτικών Χωρών. Τό 1945, 
όταν ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πλησίαζε 
στό τέλος του, 200.000 Λιθουανοί έστά- 
λησαν στά στρατόπεδα καταναγκαστικής 
εργασίας. Ό  Ντάλλιν, άπό τίς Βαλτικές 
Χώρες, γράφει: «Στρατόπεδο στόν Όνέγ- 
κα. Βάσις τής τροφής είναι τό ψωμί. Οί 
κρατούμενοι είναι ρακένδυτοι, μισόγυ- 
μνοι, καί είναι άναγκασμένοι νά έργάζων- 
ται σέ θερμοκρασία 20 ύπό τό μηδέν. 
Αφού έργασθσύμε γιά τό ξεχέρσωμα έπί 

δώδεκα ώρες, κοιμόμαστε έπάνω σέ μιά 
τάβλα, στήν παράγκα, χωρίς κουβέρτες. 
Δέν μπορούμε νά πλυθούμε, νά ξυρισθού- 
με. Ακόμη καί τήν Πρωτομαγιά δουλεύ
ουμε. Οί περισσότεροι κρατούμενοι είναι 
πολιτικοί κρατούμενοι καί στοιχεία θεω
ρούμενα κοινωνικώς έπικίνδυνα. Ό  ήθι- 
κός έξευτελισμός δέν περιγράφεται. Πορ
νεία, άπάτη, κλοπή έπικυρώνουν τόν άγώ-

να καί τήν ζωή. Πολλοί πεθαίνουν άπό 
δυσεντερία, άπό έξάντλησι. Στό στρατό
πεδο Μπούκτα Νακόντα, κοντά στό Βλα- 
διβοστόκ, μόνο όσοι δούλευαν έτρωγαν, 
αλλά άφού δέν ύπήρχε άρκετή έργασία γιά 
όλους, πολλοί κρατούμενοι έμεναν στίς 
παράγκες νηστικοί.

Ό  κόσμος τής Σιβηρίας φαινόταν νά 
ξεφεύγει άπό τόν κυβερνητικό έλεγχο, έ
μοιαζε νά άναπτύσσεται σάν καρκίνος 
πού άκολουθεί τούς δικούς του νόμους 
θανάτου πρός ζημίαν τού όργανισμοϋ πού 
όμως τόν τροφοδοτεί μέ τά κύτταρά του 
καί τήν λύμφη του. Τό σύστημα τών στρα
τοπέδων συγκεντρώσεως άκολουθεί πρά
γματι μεθόδους συχνά χωρίς λογική. Γιά 
τούς κρατουμένους υπήρχαν πάντοτε καί 
χρειάζονταν τόποι έγκλεισμοϋ, ή καταπιε
στική γραφειοκρατία ήταν αντίθετη σέ κά
θε μεταβολή, ή μυστική άστυνομία είχε 
γίνει κράτος έν κράτει, φθαρμένο σέ όλες 
του τίς δομές. Γιά αυτό οί άμαξοστοιχίες 
τών έμπορικών βαγονιών μέ παράθυρα 
φραγμένα μέ άγκαθωτό σύρμα έξακολου- 
θούσαν νά ταξιδεύουν τήν νύχτα στόν 
Υπερσιβηρικό. Ό  δημοσιογράφος Ούίλ- 

λιαμ Χουάϊτ, συγγραφεύς μιάς έκθέσεως 
γιά τήν Σοβιετική Ένωσι, πού δημοσιεύ- 
θηκε τό 1945, σημειώνει: «Τά βαγόνια 
πού θά έπρεπε νά είναι άνοιχτά κάθε μέρα 
κάποτε μένουν κλειστά έπί μιά έβδομάδα 
έπάνω σέ μιά νεκρή σιδηροδρομική γραμ
μή, και' όταν τελικά άνοίγουν, είναι γιά 
νά βγάλουν πολυάριθμα πτώματα έξορί- 
στων πού έχουν πεθάνει άπό τήν πείνα ή 
άπό τό κρύο! Οί έπιζώντες στέκονται συν
τεταγμένοι σέ φάλαγγα καί καταβεβλημέ
νοι άνάμεσα στούς άλλους κρατουμένους.
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ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
Α ριστερά: Μιά όμάδα πολιτικών έξορίστων 

έπ ισ τρ έφ ει άπό τήν Σ ιβηρία τόν Μ άρτιο τού 
1917. Σύμφωνα μέ τήν έκθεσ ι Κορβγιούντ, τό 
1929 ο ί κατάδικοι ήααν 1.216.000. Δ εξιά : Φυ
λάκια  κα ί άγκαθωτό σύρμα ένύς στρατοπέ
δου στά περίχωρα τής Ρίγας Κάτω: Ό  Ρώ
σος συγγραφέας Γιούρι Ντάνιελ. πού καταδι
κάσθηκε. τόν Φεβρουάριο τού 1966. σέ πέντε 
χρόνια  καταναγκαστικά έργα.

«Οί μισοί άπό αυτούς δέν έπέζησαν άρκε- 
τά», παρατηρεί ή Ό λγα Κοσιάνκα, Πολω- 
νίδα πρόσφυξ. «Κραυγές, κλάματα, ικεσί
ες, αλλά πίσω άπό τό μικρό τραπέζι ό 
διευθυντής τού γραφείου του λόχου έκδί- 
δει άποφάσεις άνέκκλητες: «Έσύ», λέεισέ 
κάποιον «είσαι ικανός νά πουλήσης καί τό 
βρακί σου γιά μιά γουλιά βότκα. Φύγε καί 
νά μή σέ ξαναδώ στά μάτια μου». Ένας 
χωριάτης πλησιάζει: «’Ελεήστε με! Δώστε 
μου κάτι!» Ό  άποθηκάριος άνασηκώνει 
τούς ώμους: «Δέν θά μάθετε ποτέ νά κρα
τάτε τό στόμα σας κλειστό, όταν ή Νικα- 
βεντέ έρχεται νά σάς πιάση;» Μαζί μέ τήν 
είδησι γιά τόν θάνατο τού Στάλιν, ένας 
εξόριστος τής Σιβηρίας, άρρωστος άπό 
καρκίνο, πληροφορήθηκε τήν άπόλυσί 
του. Ή  χαρά του ήταν τέτοια ώστε ή 
άρρώστια νά σταματήοη οριστικά τήν πο
ρεία της. Ό  ’Αλεξάντρ Σολζενίτσιν έγρα
ψε άργότερα ένα βιβλίο που έγινε διάση
μο, τό «’Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ», τραγικό

χρονικό τής ζωής τού σοβιετικού λαού 
άπό τό 1918 ώς τό 1956. Τό όνομα τού 
Σολζενίτσιν έγινε έτσι συνώνυμο μέ τόν 
άγώνα γιά τήν απαλλαγή άπό τό σύστημα 
στρατοπέδων συγκεντρώσεως. άπό αυτό 
τό σύνολο μυστικών κανόνων καί θεσμών 
πού άπό τόν καιρό τού Ίβάν τού Τρο
μερού βάρυναν απαίσια επάνω στήν ρω
σική γή καί επάνω στις ομόσπονδες περιο
χές·
«Όποιοδήποτε μέτρο καί άν χρησιμοποι- 

ήσωμε γιά νά τόν μετρήσωμε, στον Στάλιν 
άσφαλώς θά άνήκη ή δόξα νά θεωρήται ό 
μεγαλύτερος έγληματίας τής ιστορίας», 
γράφει ό Μίλοβαν Τζίλας πού τόν γνώρισε 
προσωπικά. ’Ακριβώς άπό τόν Στάλιν τό 
τσαρικό «σύστημα» ισχυροποιήθηκε στό 
έπακρο μέ όλες έκείνες τίς τελειοποιήσεις 
πού τίς κάνουν δυνατές οί σύγχρονες 
τεχνικές μεταβιβάσεως τών στοιχείων καί 
έλέγχου τών πληροφοριών. Δυστυχώς τά 
«σαμισζάτ» (παράνομα φυλλάδια) γιά τίς 
διασημότητες πού είναι κλεισμένες στά 
φρενοκομεία, τά πρόσφατα φίλμς άπό τό 
στρατόπεδο τής Ρίγας (Λεττονία), οί έκθέ- 
σεις γιά τά μυστηριώδη «περιστατικά θα
νάτων» πού άκόμη υπάρχουν στό σοβιε
τικό κράτος δείχνουν ότι ή διάστασις με
ταξύ γραπτών νόμων καί πολιτικών πρά
ξεων είναι σημαντικά καί ότι πολλοί είναι 
άκόμη οί δυστυχισμένοι πού έχουν στερη- 
θή τήν ελευθερία γιά ιδεολογικούς λόγους, 
άν καί είναι φανερό, ότι ό άριθμός άπέχει 
πολύ άπό τούς άριθμούς πού έχουν κατα
γραφή κατά τήν σταλινική τρομοκρατία.

Στήν γαλλική τηλεοπτική μετάδοσι τών 
ντοκουμέντων γιά τό στρατόπεδο τής Ρί
γας ό σοβιετικός Τύπος άντέδρασε, άρ-

νούμενος τήν ΰπαρξι πολιτικών κρατουμέ
νων. «Στήν πραγματικότητα», γράφει τό 
πρακτορείο Νοβόσκ, «πρόκειται γιά ναυ
πηγείο στό οποίο έργάζονται μερικοί κρα
τούμενοι στό τοπικό σωφρονιστικό στρα
τόπεδο. Πρόκειται γιά άτομα καταδικα
σμένα γιά κλοπή, άπάτη, ανθρωποκτονία, 
σωματική βία. Οί κανονισμοί τών σοβιε
τικών φυλακών ξεκινούν άπό τήν προύπό- 
θεσι ότι ό έγληματίας δέν πρέπει νά είναι 
μόνο τιμωρημένος καί άπομονωμένος, άλ- 
λά καί νά έπανεκπαιδεύεται διά μέσου τής 
έργασίας - γιά τήν οποία κανονικά άντα- 
μείβεται μέ τό νά ξαναεπιστρέψη στούς 
κόλπους τής κοινωνίας. Οί κρατούμενοι 
είναι ύπό έπιτήρησιν όπως καί στίς Ηνω
μένες Πολιτείες καί στήν Γαλλία».

Αυτό δέν έμπόδισε τό άνώτερο δικα
στήριο τής Βίλνας (Λιθουανία) νά κατα- 
δικάση πρίν άπό μερικούς μήνες τόν δια
φωνούντο Σεργκέι Κοβάλιεφ σέ έφτά χρό
νια έγκλεισμού σέ μιά άποικία έπανορθω- 
τικής έργασίας «γιατί κυκλοφόρησε έντυ
πο υλικό πού περιείχε ψεύδη κατά τής 
κυβερνήσεως».

Έπειτα ό σοβιετικός πολίτης δέν έχει 
άκόμη πραγματικές έγγυήσεις γιά τήν 
άσκησι τού δικαιώματος έλευθερίας λόγου 
καί Τύπου έναντίον τής αυθαιρεσίας τής 
έξουσίας. Τσως οί συνεχώς αυξανόμενες 
καταγγελίες νά κατορθιόσουν νά μεταβά
λουν τό «σύστημα» καί νά μάς δώσουν, μέ 
τόν καιρό, μιά πιό άνθρώπινη εικόνα τής 
Σοβιετικής Ένώσεως. Μιά χώρα πού έχει 
δώσει άναμφισβήτητες άποδείξεις ρεαλι
σμού, πολιτισμού, κουλτούρας θά πρέπει 
νά βρή μιά μέση όδό γιά μιά ισορροπη
μένη διεύθυνσι τών δημοσίων υποθέσεων.
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ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ

ΣνΖΗΙΗΣΗ
rvpn ηπο Στροπνηο

ΔΕΝ πάνε πολλά χρόνια, πού, ένας 
«μανδαρίνος» διευθυντής οικονομι
κών υπηρεσιών ένός μεγάλου ιδρύμα
τος δημοαίου δικαίου, κατατυραν- 
νοΰσε τούς πολίτες, χωρίς βέβαια νά 
έχη κανένα δόλο γιά τήν πράξη του ό 
άνθρωπος. "Αλλωστε, ήταν ευγενικός, 
μορφωμένος, πρόθυμος, έργατικός, 
υπόδειγμα υπαλλήλου. Ήταν σκυμ
μένος πάντα πάνω στά χαρτιά, καί τό 
ιδανικό του ήταν πάνω σ’ ότι λέγαν 
τά χαρτιά. Καί μ' όλο πού τίς ’μέρες 
καί τίς ώρες τής εισόδου τού «κοι
νού» έβλεπε τό συρφετό τών πολιτών 
πάνω άπό τ’ άφρύδια του, τά αίτή- 
ματά τους τάβλεπε κάτω άπό τή μύτη 
του, στά χαρτιά.

’Ανάμεσα στούς ταλαιπωρημένους, 
ήταν καί προχωρημένης ηλικίας πολί
τες, όπως λογουχάρη συνταξιούχοι 
τού δημοσίου, κατά τεκμήριο, παλιοί 
κι αυτοί γραφειοκράτες καί βασανι
στές.

Όλους λοιπόν αυτούς, ό «μανδαρί
νος» «έν ένεργεία» βασανιστής, τούς 
υποχρέωνε ν’ άνεβοκατεβαίνουν τίς 
σκάλες τού Γεν. Αογιστηρίου τού 
Κράτους, γιά νά πάρουν μιά βεβαί
ωση γιά τήν ιδιότητά τους σά συντα
ξιούχοι, προκειμένου νά τύχουν κά
ποιου εύεργετήματος σύμφωνα μέ κά
ποιο νόμο. Τή βεβαίωση όμως, τήν εί
χαν στήν τσέπη τους, παρμένη άπό τό 
δημόσιο ταμείο, πού έπαιρναν τή 
σύνταξή τους, καί είναι καί αύτό 
υπηρεσία τού Γενικού Αογιστηρίου. 
Ό  μανδαρίνος, όμως, ζητούσε βεβαί
ωση τής Κεντρικής υπηρεσίας, γιατί 
τάχα τόλεγε κάποια διαταγή υπουρ
γείου, έρμηνευτική τού εύεργετικού 
νόμου.

ΕΤΣΙ τόν είδε, έτσι τόν είχε ύπο- 
στή, κι’ έτσι τόν περιέγραψε μιά μέρα 
αυτόν νον ι ύπο τού βασανιστή γρα
φειοκράτη καθώς πήρε θέση γύρω 
άπό τό στρογγυλό τραπέζι τού συνοι
κιακού καφενείου, ό ένας τής παρέας, 
πρώην δ/ντής οικονομικών έφοριών, 
στούς άλλους τρεις τέσσερις συντα
ξιούχους τού δημοσίου, βγαλμένους 
κΓ αυτούς άπό τ’ άνώτερα κλιμάκια 
τής ιεραρχίας. Καί, πρόσθεσε κιόλας, 
πώς τήν τελευταία μέρα πού άνεβο-

κατέβηκε τίς σκάλες τού Γενικού Λο
γιστηρίου καί πήρε τή βεβαίωση, 
έπαθε κρίση συνειδήσεως στό πλατύ
σκαλο, καί μέ δυσκολία στέκοταν ορ
θός στά πόδια του βλέποντας καί 
τούς άλλους βασανιζόμενους ν’ άνε
βοκατεβαίνουν σάν τήν άδικη κα- 
τάρα. Έλεγε, πώς ’κείνη τήν ώρα, 
τού πέρασε άπό τό μυαλό ή σκέψη, 
πόσους τάχα πολίτες θά βασάνισε κΓ 
ό ίδιος στά σαράντα χρόνια τής υπη
ρεσίας του στό δημόσιο.

Καί μέ τό άκουσμα τούτου τού λό
γου τού άνατριχιαστικού, συγκλονί
στηκαν οί άλλοι τρεις τέσσερις παλιοί 
γραφειοκράτες, κΓ άφού κοίταξε ό 
ένας τόν άλλο, άρχισαν νά διηγούν
ται διάφορα περιστατικά άπό τή δη
μοσιοϋπαλληλική τους καριέρα.

Έτσι, φούντωσε μιά συζήτησι πά
νω σ’ ένα θέμα τόσο πολύ καυτό όσο 
κι’ επίκαιρο, μέ τή πρόσφατη Κυβερ
νητική άνακοίνωση γιά κάποια μέτρα 
άντιγραφειοκρατικά, μέσα στά όποια 
άναφέρεται καί ή γλώσσα ή δημοτική 
πού καθιερώθη στά δημόσια έγ
γραφα. ’Αλλά, καθώς φάνηκε στή συ
ζήτηση άπό πρόσωπα μέ μεγάλη πεί
ρα, είναι πολύ εκτεταμένο καί άνέγ- 
γιχτο ως τώρα στήν σύσία του τό 
θέμα, άπό τό λόγο τής μεγάλης ποι
κιλίας γραφειοκρατικών βασανισμών 
Ιου, βαθμού, καί τής άσάλευτης πα
ρουσίας τών κρυπτοφορέων βασανι
στών στήν Κρατική μηχανή, άρι
στων κατά τά άλλα υπαλλήλων.

Έτσι, άπ’ αύτή τή συγκέντρωση, 
βγήκε καί τό συμπέρασμα πώς είναι 
βασανισμοί πού βασανίζεται ένα 
πρόσωπο μόνο, κι’ είναι καί άλλοι, οί 
ομαδικοί βασανισμοί, όπως είναι στό 
παράδειγμα πού προαναφέραμε, καί 
δώ είναι τό δράμα. ΚΓ έτσι, βγήκε 
άκόμα άπό τή συζήτηση πώς ένας 
κυριώτατος παράγοντας βασανισμών 
τού πολίτη, είναι καί ή σ τ ε ν ο κ ε -  
φ α λ ι ά κάποιου δημοσίου ύπαλλή- 
λου, καί ή στενή ερμηνεία κάποιας 
«άποφάσεως», «έγκυκλίου», ή απλής 
διαταγής.

ΜΕΤΑΞΥ τών συζητητών στό 
στρογγυλό τραπέζι, ήταν κι' ένας 
άπόμαχος άνώτερος άστυνομικός.

ΤΡΠΠΕΖΙ
Τού κ. ΗΛΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ 
Τ. Αστυνομικού Δ/ντοϋ A
ένας εκπαιδευτικός, ένας πρώην νο
μικός σύμβουλος τού Κράτους καί δι
κηγόρος, καί δύο πρώην δικαστές, 
καθώς τούτοι τό συνηθίζουν, όπου 
είναι ένας, νά είναι ένας άλλος, καί 
κατ’ έξαίρεση, κείνη τήν ημέρα, είχαν 
προσκολληθή στό στρογγυλό άπό τό 
γειτονικό τραπέζι.

Έλεγε ό άστυνομικός, πώς, όταν 
ήταν νέος καί μικρός στό βαθμό, έ- 
φάρμοζε μιά παλιά συνήθεια, σύμ
φωνα μέ τήν οποία, άφού έγινε με
γάλη φασαρία στό δρόμο, κάποιος 
έπρεπε νά πάη «μέσα». Ήταν βλέπε
τε τότε πού άκολοϋθούσαν οί πολίτες 
σάν άρνάκια. Σάν όμως έγινε προϊ
στάμενος κάποιας υπηρεσίας, έξιλε- 
ώθη άπό τ’ άμαρτήματά του, έφαρμό- 
ζοντας μιά μέθοδο δική του, γιά νά 
κάνη τούς υφισταμένους του νά προσ
έχουν τούς πολίτες καί νά χτυπήση 
τούς γραφειοκρατικούς βασανισμούς 
στή ρίζα τους.

Διηγόταν, πώς, σάν άνέβαινε τίς 
σκάλες τής υπηρεσίας του, πότε, πό
τε, σταμάταγε κανένα στραβομου
τσουνιασμένο πολίτη πού κατέβαινε 
τίς σκάλες παραμιλώντας, καί τόν 
προσκαλούσε στό γραφείο του, οπού 
τόν έβανε νά καθήση στήν πολυθρό
να. ΚΓ ύστερα, καλούσε τ’ όργανο 
πού λίγο πριν άφησε νά φύγη ό πο
λίτης μέ παραμιλητά καί μέ κατεβα- 
σμένα μούτρα, κΓ έπανεξέταζε τήν 
υπόθεσή του, δίνοντας ό ίδιος τή λύ
ση πούπρεπε, κΓ ελέγχοντας συνάμα 
καί τό όργανο. "Ετσι, έρχονταν κα
νείς καθώς έλεγε, πιό κοντά στό «κοι
νό», χωρίς τούτο νά πηγαίνη σέ κανέ
να γραφείο ή «κυτίον» παραπόνων, 
παλιά γραφειοκρατικά κι’ αυτά 
έφευρήματα.

Καί μέ τή μέθοδο αύτή, καί άπό τή 
μεγάλη καί άπίθανη ποικιλία άτομι- 
κών καί ομαδικών βασανισμών Ιου 
βαθμού πού βεβαίωνε, άποκάλυπτε 
καί τούς παράγοντες ή τούς συντελε
στές σέ πολλές περιπτώσεις. Έτσι, 
άνάφερε κιόλας, σά συντελεστή όμα- 
δικών βασανισμών μιά παλιά διατα
γή πού έλεγε πώς ό κάθε συνταξιού
χος (κατά κάποια ειρωνεία τής τύχης 
πέσαμε πάλι στήν ίδια κατηγορία βα-
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σανιζομένων πολιτών), προκειμένου 
νά θεώρηση τό βιβλιάριο συντάξεως 
του, έπρεπε νά παρουσιαστή στό τμή
μα «έν μέσω» δύο μαρτύρων γιά νά 
υπογράψουν γιά τήν ταυτότητά του 
καί τό γνήσιο τής υπογραφής του.

Καί ό δυστυχής, ώσπου νά βρή τό 
δεύτερο μάρτυρα, έχανε τόν πρώτο, 
μ' όλο πού μπορεί νάταν, ή έπρεπε 
νάταν γνωστός στήν αστυνομία άπό 
προηγούμενη θεώρηση.

Έτσι, με τήν έμπνευση κάποιων 
άρχιμανδαρίνων γραφειοκρατών, 
έμπαινε σε λειτουργία στά κλιμάκια 
τής διοικήσεως, ένας άπυθμένου ήλι- 
θιότητος γραφειοκρατικός μηχανι
σμός, πού κινητοποιούσε καί κατατυ- 
ραννούσε δεκάδες άν μή καί έκατον- 
τάδες χιλιάδες πολιτών, αλλά καί 
απασχολούσε αρνητικά χιλιάδες 
υπαλλήλων, στη διεκπεραίωση υπο
θέσεων πού μπορούσαν καί νά μήν 
υπάρχουν.

***
ΟΛΑ τούτα βεβαιώθηκαν άπό τά 

πιο αρμόδια πρόσωπα γύρω άπό τό 
στρογγυλό τραπέζι. Καί ή συζήτηση 
συνεχίστηκε μέ ζωηρή τήν εντύπωση 
τών συζητητών άπό την άναμόχλευση 
παλιών αμαρτιών, καί μέ καταφανή 
προσπάθεια νά παρουσιάσουν Καί τά 
θετικά στοιχεία τής γραφειοκρατικής 
δραστηριότητας τους ό καθένας, 
όπως έκανε ό παλαιός άστυνομικός.

Αλλά, σέ μιά στιγμή, παίρνει τό 
λόγο ό ένας άπό τούς δυό δικαστές 
πού ήταν παρόντες στή συζήτηση. 
Είπε, σ' όσες ταλαιπωρίες κι’ άν πέ
φτουν οί διάδικοι, ήταν άπό κεφα
λιού τους, κι' ήταν άξιοι τής τύχης 
τους, άφού προτιμούσαν τό δικαστή
ριο άπό τό συμβιβασμό. Κι έτσι, λέ
γοντας. άφηνε νά έννοηθή πώς ήταν 
ξένος μέ τίς ταλαιπωρίες τού κοινού 
στα δικαστήρια. Τότε, μίλησε ό πρώ
ην νομικός σύμβουλος καί δικηγόρος, 
καί, μα στ' άστεία, μά στά σοβαρά, 
θύμισε στούς δικαστές τά εντάλματα 
«βιαίας προσαγωγής» κατά πολιτών 
πούοτελναν στον αστυνόμο νά έκτε- 
λέση σαν ποινικοί ανακριτές. Καί, 
πώς, ό αστυνόμος τούς έστελνε τούς 
κατηγορουμένους μέ τίς ομολογίες 
γιά νά δικάσουν σάν ποινικοί δικά
στε; Καί νά καταδικάσου μέ τήν ο
μολογία καί δυό τρεις σαθρές ενδεί
ξεις, άκόμα καί στήν ποινή τού θανά
του. Καί πρόσθεσε, πώς υπάρχουν ά
κόμα «έν ζωή» δικαστές, πού δοκί
μασαν τη μεγαλύτερη κρίση συνειδή- 
σεως, πού μπροστά σ' αυτή, δέν είναι 
τίποτε ή κρίση πού δοκίμασε ό γερο

συνταξιούχος στό πλατύσκαλο τού 
Γενικού Λογιστηρίου.

Έτσι όμως ή συζήτηση γύρω άπό 
τό στρογγυλό τραπέζι έπαιρνε μεγά
λες διαστάσεις καί συγκλονιστικό έν- 
διαφέρον, γιατί άγγιζε ζητήματα, ε
ξόν τής διοικήσεως, καί τής δικαιοσύ
νης. Γιατί ξεπερνούσε τούς γραφειο
κρατικούς βασανισμσύς τού 1ου 
βαθμού, καί διαμέσου τών βασανι
στηρίων 2ου βαθμού, πού, καμμιά 
φορά, χρησιμοποιούν οί άστυνομίες 
τών Κρατών στήν άπόσπαση ομολο
γιών κατηγορουμένων τού Κ.Π.Ν., 
έφθανε άπό τόν περίβολο τής ’Αστυ
νομίας στό ποινικό δικαστήριο, κι' 
άκόμα πάρα πέρα ίσαμε τήν καρμα
νιόλα, έγγίζοντας εξάλλου, καί τήν 
«ένδόμυχο πεποίθηση» τού δικαστού.

***

ΠΑΝΩ ο' αυτή τή φάση τής συζη- 
τήσεως, άρχισε νά μιλάη ό έκπαιδευ- 
τικός πσϋταν καί φιλόλογος καί διμο- 
τικιστής κατά πού είπε, κι’, έπανέφερε 
τή συζήτηση στά καθαυτό γραφειο
κρατικά της πλαίσια λέγοντας, πώς 
ή ίδια κατάσταση είναι καί σήμερα, ή 
ίδια κατά πού πάμε θά είναι καί αύ
ριο. Κι' άμέσως, έβγαλε άπό τή τσέπη 
του κι' άπόθεσε πάνω στό τραπέζι 
τρία άντίγραφα έγγράφων πούταν 
γραμμένα στή δημοτική), άς τήν πού
με, κοινοποιημένα καί στούς κατοί
κους κάποιου συνοικισμού, πού ζη
τούσαν άπό τίς άρχές τή δημιουργία 
μιάς λεωφορειακής στάσεως στήν πε
ριοχή τους, χωρίς ωστόσο τό αίτημα 
νά γίνη δεκτό. Δέν ήταν, λέγαν τά 
χαρτιά, τά μέτρα τής άποστάσεως 
σύμφυτα μέ τά μέτρα κάποιας 
υπουργικής άποφάσεως. ΚΓ όμως, 
συνέχισε ό ομιλητής, πρόκειται γιά 
πυκνοκατοικημένο συνοικισμό προα
στίου, στήν περιοχή τού όποιου, καί 
σέ μιά απόσταση άπό 550 μέτρα, δέν 
υπάρχει καμμιά στάση, άντίθετα μέ 
ό,τι συμβαίνει στήν ίδια γραμμή, καί 
σέ λιγώτερο κατοικημένες περιοχές 
πού σέ κάθε 250-300 μέτρα είναι άπό 
μία.

Τούτη ή υπόθεση, ϋστερ' έιπό τή 
μεγάλη σημασία που έδωσε ή Κυβέρ
νηση σ' αύτά τά θέματα, καί τίς 
προσπάθειες πού καταβάλλει γιά ιην 
άποτελεσματική άντιμετώπιση τής 
γραφειοκρατίας σ' ότι άφορά τήν 
έξυπηρέτηση τών πολιτών, έκαμε κά
ποια έντύπωση στούς συνομιλητές. 
Ιδιαίτερα τούς έντυπωσίασε τό διά

βασμα τών έγγράφων, μέ τό ύφος καί 
τή γλώσσα τής αρμόδιας υπηρεσίας 
στήν προϊστάμενη άρχή, σάν έγραφε

«’Απαντώντας... σάς πληροφορούμε 
ότι τίς απόψεις μας γνωρίσαμε σέ 
σάς...», μή θέλοντας έτσι νά έπανεξε- 
τάση τό θέμα σύμφωνα μέ τή διαταγή 
πού είχε πάρει καί παραπέμποντας 
στό πρώτο της έγγραφο τό άπορρι- 
πτικό.

* **
ΜΕ αυτές τίς τελευταίες έντυπώ- 

σεις έληξε ή συζήτηση γύρω άπό τό 
στρογγυλό τραπέζι, κΓ όλοι μείναν 
σύμφωνοι στά πάρα κάτω σημεία:

Πώς τά γραφειοκρατικά βασανι
στήρια τών πολιτών έξακολουθούν 
νά υπάρχουν, καί νά είναι τά ίδια, 
άπό τούς ίδιους παράγοντες καί τούς 
συντελεστές, όπως καί πριν στις 'μέ
ρες τους καί τώρα.

Πώς ύπάρχουν άτομικά καί ομα
δικά βασανιστήρια 1ου βαθμού, όχι 
μόνο άπό κάποια θετική ένέργεια, 
άλλά καί άπό παράλειψη σέ όφειλό- 
μενη ένέργεια, όπως στή πάρα πάνω 
υπόθεση.

Πώς είναι καμμιά φορά τόσο δρα
στικά, πού μπορούν νά κάνουν τούς 
πολίτες κολασμένους άνθρώπους επί 
τή; '/ή;, όταν συντρέχουν καί άλλοι 
βασανισμοί, όπως στούς κατοίκους 
τού πάρα πάνω προαστίου, πού τού
το τό καλοκαίρι δέν είχανε ούτε νερό 
νά πιούνε παρά μόνο δυό φορές τήν 
εβδομάδα, καθώς είπε ό εισηγητής 
τού θέματος έκπαιδευτικός.

Πώς ή καθιέρωση τής δημοτικής 
στά δημόσια έγγραφα, δέν έχει νά 
πρόσθεση τίποτε πάρα πάνω σέ κα
τανόηση καί συνεννόηση τύ πολίτη μέ 
τά όργανα τής πολιτείας. Εξάλλου, 
άντίθετα μέ ό,τι συμβαίνει στή λογο
τεχνία καί στό θέατρο, ή καθιέρωσή 
της στά δημόσια έγγραφα, είναι κα
κόγουστη, χωρίς αισθητική αξία, ά
χρωμη, καί ισοπεδώνει τίς Κρατικές 
λειτουργίες καί τίς διάφορες υπηρε
σίες.

Τέλος, ή συζήτηση γύρω άπό τό 
στρογγυλό τραπέζι, έληξε, μέ τήν τε
λευταία καί τή σπουδαιότερη διαπί
στωση, πώς ό πολίτης, δέν συνεννοεί
ται μέ τή γλώσσα, άλλά μέ τά μάτια. 
Όμως, νά μή τόν κυττάς πάνω άπό 
τ' άφρύδια σου, ούτε κάτω άπό τή 
μύτη σου, στά χαρτιά. Νά τόν κυττάς 
κατάματα γιά νά καταλάβη πώς τόν 
πρόσεξες.

Όσο τούτο τό χρέος δέν κατανοούν 
τά όργανα τής πολιτείας, δέν πρόκει
ται νά χτυπηθή ποτέ στή ρίζα της 
ή Γραφειοκρατία, πού σά Λερναία 
Ύδρα κατατρώει τόν Κρατικό καί 
τόν κοινωνικό οργανισμό.

735



Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ

Αληθινές ιστορίες άπό τόν άνελέητο 
μυστικό πόλεμο

«Τό σκουλήκι, τό σιχαμένο σκουλή
κι», έλ εγ ε  μετά ό συνοδός μου άπό 
τήν πρεσβεία, ακόλουθος Τύπου 
Τ ζίλμπερτ Κάλαγουαιη. Στόν άνθρω
πο τού ΤΑΣ είπε ξεσπώντας:

«Τόν κρατάτε διά τής βίας, τόν ά- 
νακρίνετε χωρίς νάέπιτρέπεται σε ’Α
μερικανό επίσημο νά παρίσταται, τόν 
κατηγορεϊται ότι συγκεντρώ νει μυστι
κές πολιτικές καί στρατιωτικές πλη
ροφ ορίες .. καί ρωτάς άν δλα είναι έν 
τάξει... ».

Καί δλα είχαν αρχίσει κατά γελοίο 
τρόπο μιά βδομάδα νωρίτερα, τό Σάβ
βατο τό πρωί στίς 11 ’Ιουνίου, όταν 
έπα ιρνα  ένα άρθρο γιά τήν παραψυ
χολογία  άπό έναν άνθρωπο πού ένό-

μιζα ότι ήταν Σοβιετικός επιστήμο
νας. Τό άρθρο λέχθηκε ότι περιείχε 
άπόρρητα στοιχεία. Ή τα ν  γελοίο, 
σάν τό νά προσπαθής νά άποδείξης δτι 
ή Γή είναι έπίπεδη, νά θεωρήται ά
πόρρητα

Τό ενδιάμεσο διάστημα όμως δέν ή
ταν αστείο. Τήν Τρίτη τό πρωί, ό 
ύπάλληλος τής πρεσβείας Τόντ Μάκ 
Ναμάρα μού τηλεφώνησε, θ ά  μπορού
σα νά πάω αμέσως;

«Είναι σοβαρό;» ρώτησα.
«Σοβαρό», άπάντησε.

Ή παρακολοϋθησι
Έ ξ ω  άπό τό διαμέρισμά μας ήσαν 3 

άνδρες καί μιά γυναίκα, προφανώς

παρακολουθώντας τις κινήσεις μου.
Ή  κυρία Ρόμπερτ Έ βα νς, ή σύζυ

γος τού έπικεφαλής τού Γραφείου τού 
Ρώϋτερ, μέ (οδήγησε μέ τό αυτοκίνητο 
στήν πρεσβεία (είχα σταματήσει νά ό- 
δηγώ  ό ίδιος μετά τό έπειαόδιο τού 
Σαββάτου γιά νά άποφύγω ένα «άτύ- 
χημα» πρόκληοι). Έ ξ ω  άπό τήν πρε
σβεία ήσαν αρκετές «ουρές», δπιυς οΐ 
Δ υτικοί τούς ονομάζαμε μέ συμπά
θεια.

Στό εσωτερικό, ό Μάκ Ναμάρα καί 
αρκετοί άλλοι άξιωματούχοι τής πρε
σβείας — ό Ζόζεφ Πρεζελ, ό υπο
πρόξενος Λάρρυ Νάπερ, ό Κάλαγου- 
αιη — ήσαν συνοφρυωμένοι καθώς 
μού έδ ινα ν  τό σοβιετικό σημείωμα πού 
έγραφ ε:

«Τό υπουργείο Ε ξω τερ ικώ ν δηλώ
νει τά άκόλουθα πρός τήν άμερικανι- 
κή πρεσβεία;

'Αρμόδια όργανα έχουν στήν διάθε- 
σί τους τήν πληροφορία δτι ό άντα- 
ποκριτής τής έφημερίδος Λός Ά νζε- 
λες  Τάϊμς στήν Σοβιετική Έ νω σι, ό 
Α μερ ικανός πολίτης Ρόμπερτ Τοάρλς 
Τότ, γεννηθείς τό 1929, κατά τήν δ ι
άρκεια συγκεκριμένου χρονικού δια
στήματος ένεπλάκη οέ δραστηριότη
τες άσυμβίθατττες μέ τό καθεστώς πού 
ισχύει γιά ιούς ξένους δημοσιογρά
φους τούς διαπιστευμένους στήν Σο-

Έ π ά ν ω : Ο  Ρ ό μ π ερ  Τ ότ α τ ό  Λ ο ν δ ίν ο ,  μ ε τ ά  
τ ή ν  έ π ισ τ ρ ο ψ ή  το υ  ά π ό  τή  Μ ό σ χ α . Α ρ ισ τ ε ρ ά  
Μ ία  ά δ ύ σ τ α κ τ η  κ α τά σ κ ο π ο ς  ε ισ έ ρ χ ε τ α ι  ά κ ό -  
μ η  κ α ί  σ τ ίς  δ ε ξ ιώ σ ε ις  δ ιά σ η μ ω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  
π ρ ο σ ω π ικ ο τή τω ν , χ ω ρ ίς  ν ά  γ ίν ε τ α ι  ά ν τ ιλ η π τή  
Σ τ ό ν  «π ό λ ε μ ο  τω ν  κ α τα σ κ ό π ω ν » δεν υ π ά ρ χ ε ι 
ο ίκ τ ο ς ... Δ ε ξ ιά :  Α ν α π α ρ ά σ τα σ η  τ ή ς  α υ λ λ ή -  
ψ ε ω ς  τ ο ύ  Α μ ε ρ ικ α ν ο ύ  ά ν τ α π ο κ ρ ιτ ο ύ  Τότ, 
σ τ ή  Μ ό σ χ α  άπ ό  π ρ ά κ το ρ ε ς  τής Κ ά -Γ κ έ -Μ π έ



TOT ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ

«Τόν κρατάτε διά τής βίας, τόν ανακρίνετε χωρίς νά 
επιτρέπεται σε Αμερικανό επίσημο νά παρίσταται, τόν 
κατηγορείτε ότι συγκεντρώνει μυστικές πολιτικές πλη
ροφορίες... καί ρωτάς άν όλα ήταν έν τάξει...».

β ιετική  Έ νω οι, ήτοι μέ τήν συγκέν- 
τρωσι πληροφοριών πολίτικου καί 
στρατιωτικού χαρακτήρα

Στις 11 ’Ιουνίου αυτού τού χρόνου, 
ό Ρόμπερτ Τοάρλς Τότ συνελήφθη 
ενώ  συναντούσε τόν Σοβιετικό πολίτη 
ΓΙετούκωφ, Βαλέρυ Γκιοργκίεβιτς, 
συνάντησι πού γίνονταν υπό μυστη- 
ρ ιώ δεις περιστάσεις. Ό τα ν  συνελή
φθη, ό ’Αμερικανός δημοσιογράφος 
βρέθηκε νά έχη στήν κατοχή του υλ ι
κά πού τοΰ έδωσε ό ΓΙετούκωφ πού 
π ερ ιε ίχε  μυστικά στοιχεία

Συλλαμβάνειται γιά 
κατασκοπία

Τ ό υπουργείο ’Εξωτερικών εκφρά

ζει τήν διαμαρτυρία του σέ αχέσι μέ 
τήν άπαράδεκτη δραστηριότητα τού 
’Αμερικανού δημοσιογράφου Ρόμπερτ 
Τότ πού συνίσταται στήν συλλογή 
πληροφοριών μυστικού χαρακτήρα 
καί προσδοκά ότι ή αμερικανική πλευ
ρά θά λάβη τά άναγκαϊα μέτρα γιά 
τήν πρόληψι στό μέλλον παρομοίων 
ενεργειώ ν  άπό μέρους τών ’Αμερικα
νών ανταποκριτών στήν Σοβιετική Έ 
νωσε

Ταυτόχρονα τό υπουργείο ’Εξωτε
ρικών πλρηροφορεϊ τήν αμερικανική 
πρεσβεία στήν Μόσχα ότι σύμφωνα με 
τήν ίοχύουσα διαδικασία ό Τότ θά 
κληθή γιά άνάκρισι άπό τά άνακριτι- 
κά όργανα καί μέ βάσι αύτό τό γε

γονός ή άναχώρησίς του άπό τήν Μό
σχα μέχρι τό τέλος άνακρίαεως δέν 
ε ίνα ι έπιθυμητή».

Οί τελευταίες ψυχρές λέξεις οή- 
μαιναν ένα είδος κρατήσεως. Ή  προ
οπτική άνακρίοεως παρουσιάζονταν α 
πειλητική. Ό  κίνδυνος νά κατηγορη- 
θώ γιά  κατασκοπία ήταν μεγάλος.

Τηλεφώνησα στήν γυναίκα μου καί 
τής ζήτησα νά έλθη νά μέ πάρη. Έ -  
φθασε αμέσως μέ τό γιό μας Τζών, 7 
ετών.

Χλώμιαοε όταν τής είπα ό ιι δέν 
μπορούσα νά φύγω, ότι μπορεί νά αν
τιμετώπιζα κατηγορία γιά κατασκο
πία. Τής υπέδειξα νά πάρη τά παιδιά 
καί νά φύγη.
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«θά  μείνουμε καί θά φύγουμε όλοι 
μαζί», άπάντησε ή Πάολα καί κατά τίς 
ήμερες τής άνακρίοεως, πού άκολού- 
θησαν, ήταν πάντα στην είσοδο τής 
φυλακής, περιμένοντας νά βγώ.

Ή Κά Γκέ Μπέ
Ό τ α ν  οέ καμμιά ώρα γυρίσαμε σπί

τι ήλθε ένας καλοντυμένος νεαρός, 
μού ζήτησε την ταυτότητα, μού είπε 
ότι ήταν τής Κά Γκέ Μπέ καί μού 
ένεχείρησ ε τήν πρώτη κλήσι γιά άνά- 
κρισι.

Μού μετέφρασε αυτό πού έγραφε ή 
κλήσι, δτι ό ταγματάρχης Ο. Α. Ντεμ- 
προβόλσκι τού Γραφείου 83 τών φυ
λακώ ν Λεφόρτοβο ζητούσε τήν πα
ρουσία μου «αάν μάρτυρα» στις 2 μ  μ 
αύθημερόν, δηλαδή μόλις 1 ώρα άρ- 
γότερα.

"Ηξερα πώς νά πάω στό Λεφόρτοβο; 
ρώτησε.

Ό τ α ν  είπα όχι, μέ προσανατόλισε, 
Έ νεργκ ίνσ κε Οΰλιτσε (οδός Ε ν έ ρ 
γειας) άρ. 3Α. 'Υπέγραψα ότι έλαβα 
τήν κλήσι.

Τό Λεφόρτοβο είναι γνωστό στήν 
Μόσχα αάν ό χώρος δπου διεξάγονται 
οί άνακρίσεις τής Κά Γκέ Μπέ. Είναι 
άραιά σπαρμένη περιοχή, μέ ψηλά 
δένδρα φουντωτά στήν κορυφή, μέ 
αυτοκίνητα πού σέρνονται στούς δρό
μους μέ χαλίκια. Τό νούμερο 3 τής 
όδού Έ νερ γε ία ς  είνα ι ένα κοινό, μέ 
άσπρα τούβλα σπίτι, μέ μιά παιδική 
χαρά άπ’ έξω.

«Πρός τό κτίριο 3Α», γράφει μιά 
μικρή μπλέ επιγραφή στό κτίριο, μέ 
τόξο πού δείχνει πρός ένα πλακό
στρωτο αμαξωτό δρόμο πού οδηγεί 
στήν φυλακή Λεφόρτοβο.

Ό  Λάρρυ Νάπερ, ό υποπρόξενος 
πού μέ είχε  βγάλει τό προηγούμενο 
Σάββατο άπό τό άοτυνομικό τμήμα, μέ 
(οδήγησε στό Λεφόρτοβο μέ αύτοκίνη- 
το τής πρεσβείας. Αυτός, ή διερμηνέ
ας μου Ζίνα Πόποβα καί έγώ, μπήκα
με μέσα

Ή είσοδος ήταν ένας γυάλινος προ
θάλαμος, μετά μιά πόρτα ελέγχου καί 
μετά μιά αίθουσα αναμονής μέ τοίχους 
λαδί χρώματος απ' δπου περνάς μιά 
πόρτα όπου γίνεται ό έλεγχος ταυτο
τήτων καί μετά άλλη μιά πόρτα.

Αρχίζει ή άνάκρισι
Ό  άγγελιαφόρος τής Γκά Γκέ Μπέ 

έφθαοε άμέσως. Ό  Νάπερ συζήτησε 
μαζί του μέ έντονο ύφος, άλλά δέν 
τού έπέτρεψ αν νά πάη πιό πέρα άπό 
τήν αίθουσα άναμονής. Ε π ίσ η ς καί 
στην διερμηνέα μου. Καί έτσι προχώ
ρησα μονάχος.

β ε ν ο ε ο λ ά ς  Μ ε ν σ ίσ ω ν  Α π ό τ ο ύ ς  «δ υ ν α μ ι
κ ο ύ ς » ά ρ χ η γ ο ύ ς  τή ς  Κ ά -Γ κ έ -Μ π έ . Δ ιε δ έ χ θ η  
τ ό ν  Τ ζ ε ρ τ ζ ίν ο κ υ  σ τή ν  ά ρ χ η γ ε ία  τ ή ς  Σ ο β ιε τ ι 

κ ή ς  μ υ σ τ ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς

Ό  άγγελιαφόρος μέ ώδήγησε καί 
άνεβήκαμε μιά σειρά σκάλες καί μετά 
περάσαμε μιά πόρτα πού άνοιξε άφού 
πίεσε ένα κουμπί.

Φ αίνεται ότι περνούσαμε σ άλλες 
σκάλες μέ οθόνες τηλεοράσεως σ’ όλο 
τό μήκος τους, περάσαμε άλλη μιά 
πόρτα -  αυτή γιά νά άνοιξη χρειά- 
σθηκε νά πιέση μιά σειρά κουμπιά 
προφανώς μέ κωδικό άριθμό — καί διά 
μέσου ενός μακρυού διαδρόμου φθά- 
οαμε στον ταγματάρχη Ντομπροβόλ- 
σκι.

Μαζί του ήταν ό ίδιος εκείνος διερ
μηνέας, πού έλεγα ν  πώς ήταν άπό τήν 
Ίντουρέστι, ό όποιος είχε  κληθή τό 
Σάββατο στό άοτυνομικό τμήμα. Μού 
συστήθηκε αάν Σμυρνώφ.

Ό  ταγματάρχης κάθονταν πίσω άπό 
ένα ξύλινο  γραφείο καί ό διερμηνέας 
στήν άκρη του. Μέ έβαλαν νά κάτσω 
σέ μιά γωνιά πίσω άπό τήν πόρτα — 
δέν μπόρεσα νά δώ ποιος άνοιγε τήν 
πόρτα άρκετές φορές κατά τήν διάρ
κεια τής άνακρίοεως — μέ ένα μικρο- 
σκοπικό γραφείο καί μιά ξύλινη καρέ
κλα.

Μέσα έκεϊ ήταν ζέστη Ό  ταγμα
τάρχης Ντομπροβόλσκι ε ίχ ε  άνοίξει 
τό παράθυρο, άλλά τό έκλεισε μόλις 
κάθισα.

«Μήπως ξέρετε γιατί εϊααστε εδώ; 
άρχισε.

«Υποθέτω ότι είνα ι σχετικό μέ τό 
έπεισόδιο τού Σαββάτου», άπάντησα.

«’Ακριβώς», είπε μέ έμφασι καί μέ 
προειδοποίησε γιά τά «δικαιώματά» 
μου καί τίς υποχρεώσεις μου.

«Κατά τόν νόμο μας, είπε ό ταγμα
τάρχης, μπορούμε νά σάς ρωτήσουμε 
γιά ό,τιδήποτε ενδιαφέρει τήν όργά- 
νωσι αύτή (KGB) καί οί άπαντήσεις

σας πρέπει νά είνα ι σωστές καί νά 
δε ίχνουν  τό σύνολο τής καταστάσεως, 
καί άκόμα πάρα πέρα  θ ά  πρέπει νά 
άπαντάτε στό σύνολο τής έρωτήοεως 
γιά όλη τήν κατάστασι. Σάς προειδο
ποιούμε νά μή δώσετε άναληθεϊς ά- 
παντήσεις καί νά μήν άρνηθήτε νά ά- 
παντήσετε, σύμφωνα μέ τόν νόμο 
μας, άρθρα 108, 109 τού ποινικού κώ
δικα. Σάν μάρτυρας μπορείτε νά δια
βάσετε τό πρωτόκολλο (έκθεσι τής ά- 
νακρίσεως) νά κάνετε ά λλα γές ή νά 
δώσετε συμπληρωματικά στοιχεία».

«Συνεπώς δέν μπορώ νά άρνηθώ νά 
άπαντήαω;» ρώτησα, «κατά τόν νόμο 
μας... ».

«Έ δώ  ισχύει ό σοβιετικός νόμος», 
μέ διέκοψ ε «Δέν έχετε κατά τόν σο
β ιετικό  νόμο διπλωματική άαυλία, 
όπως άναμφίβολα ξέρετε».

Καταγράφηκαν στοιχεία τής βιο
γραφ ίας μου. Καί μετά μέ έβαλε νά 
ξαναπώ τήν ιστορία πού είχα πεϊ στό 
τμήμα:

Π ρ ίν  ένα χρόνο, κάποιος άμφιαβη- 
τίας επιστήμονας πού άπό τότε είχε 
μεταναστεύσει, μέ ρώτησε άν ένδια- 
φερόμουν γιά τήν παραψυχολογία. 
Ό τ α ν  τού άπάντησα ότι ήταν μάλλον 
μυστικισμός παρά έπιστήμη, μού είπε 
ότι ήξερε έναν Σοβιετικό επιστήμονα 
πού έλ εγ ε  ότι μπορούσε νά άποδείξη 
τό βάσιμο τής τηλεπάθειας καί ίσως 
καί ά λλω ν ψυχικών φαινομένων. Μέ 
ρώτησε άν ένδιαφερόμουν νά τόν 
συναντήσοι

Είπα ναί, άλλά δέν ξανάκουσα γι 
αυτό τό ζήτημα παρά μετά άπό άρκε- 
τούς μήνες, ότανό άμφκ^ίητίας είχε 
άναχωρήσει γιά τό ’Ισραήλ. Μού τη
λεφώ νησε ό Ά νατόλι Σαράνσκι, ένας 
Ε β ρ α ίο ς  «ρεφούζνκι» (αύτός οτόν 
όποιο άρνήθηκαν τήν άδεια νά μετα- 
ναοτεύση), πού ένεργούαε σάν εκπρό
σωπος τού κινήματος μεταναστεύσεως 
τών Ε βραίω ν. Ό  Σαράνσκι μού είπε 
ότι ό παραψυχολόγος ήθελε νά μέ 
συναντήοη άν ένδιαφερόμουν.

Καί έτσι κανονίστηκε ή πρώτη 
συνάντηση όπου ό Πετούχωφ μού ε
ξήγησε τήν θεωρία του, πού δέν ιήν 
κατάλαβα, καί μού έδωσε ένα επιστη
μονικό άρθρο επεξηγηματικό τό όποιο 
μού ζήτησε νά τό στείλω σέ άμερικα- 
νική εφημερίδα, άν δέν άποφάαιζα νά 
τό δημοσιεύσω ό ίδιος.

Ή  δεύτερη συνάντηοίς μας έγ ινε 
μήνες άργότεμα, όταν αύιός ίσχυρί- 
αθηκε ότι ε ίχε  άποδείξει τήν θεωρία 
του καί θά έγραφε τά άποτελέσματα 
Καί έπηκολούθηοε ή τρίτη ουνάντη- 
οις, όπου αύτός καί έγώ  συλληφθήκα- 
με.
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Ό  ταγματάρχης Ντομποβόλσκι μέ 
ρώτησε τότε μέ ποιόν τρόπο γενικό 
ουγκέντρω να πληροφορίες. Περιέ- 
γραψα τρία είδη πληροφοριών -  αυ
τές πού έπίοημα δίνονται από τόν σο
βιετικό  Τύπο, αύτές πού βγαίνουν 
από ταξίδια καί παρατηρήσεις, καί α
νεπίσημες πληροφορίες πάνω ατά θέ
ματα τής μεταναστεύοεως τών Ε β ρ α ί
ων, τά βασανιστήρια, τούς Μαρξιστές 
άμφισβητίες καί τό παρόμοια. Καί άρ
χισε ό πρώτος μας διάλογος.

«Είπα γιά ανεπίσημες πληροορίες, 
όχι παράνομες», τόνισα μέ έμψασι. 
«Αύτή ή διόκρισι είνα ι κατανοητή στά 
ρούσικα;».

Χαμογέλασε καί έκανε μιό χειρο
νομία γιά νό δείξη ότι γ ι’ αύτόν δέν 
υπήρχε διαφορά, καί έτσι συνέχισα 
ξανά:

«Καμμιά όπέ) τις πληροφορίες, πού 
συγκέντρωσα εδώ δέν ήταν στρατιω
τικό μυστικό... Καί έξ  άλλου πώς μπο
ρείτε νά ίσχυρίζεαθε ότι ή παραψυ
χολογία  είναι μυστικό;».

« Ή  πα(χιψυχολογία οάν σύνολο 
μπορεί νά μήν είνα ι ττπόρρητη πλη
ροφορία», απάντησε, «άλλα μπορεί νά 
υπάρχουν τομείς τής επιστήμης στά 
όρια τής παραψυχολογίας πού νά εί
ναι μυστικοί».

’Εκβιάζεται νά ύπογράψη
«Δέν είναι δική μου δουλειά, είναι 

ιώ ν ειδικώ ν νά πούνε τί είναι μυστι
κό, καί οί επιστήμονες διεπίατωσαν 
ότι τά υλικά πού λάβατε είνα ι άπόρ- 
ρητα».

«Π ληροφορίες δημοσιογραφικού 
χαρακτήρα γιά τούς Ε βρα ίους πού 
ζούν οτήν Σοβιετική Έ νω σι θά ήααν 
άπόρρητα, όν τά συγκέντρωνα άνεπί- 
οημα, αλλά όχι παράνομα»; ρώτησα

«Δ έν είναι θέμα μέσων καί μεθό
δων», άπάντησε. «Καί είτε τό ξέρατε 
είτε όχι, αύτά πού πήρατε τό Σάββατο 
ήτκτν άπόρρητες πληροφορίες καί ή 
συμπεριφορά σας μπορεί νά θεωρηθή 
κατά κάποιο τρόπο σάν κατασκοπία».

Ή  πόρτα άνοιξε καί ό άγγελιαφό- 
ρος έπέστρεψε, είπε στον ταγματάρχη 
νά φύγη  καί κάθισε στήν θεοί του. 
Ή τ α ν  3 καί 30'. Δέκα λεπτά άργότε- 
ρα ό ταγματάρχης έπέστρεψε.

Μού ά νή γγειλε ότι θά έγραφε τώρα 
τήν έκθεαι. Αύτό κράτησε πάνω άπό 
μιά ώρα, κατά τήν οποία φαίνονταν 
ότι πιέζονταν νά κάνη γρήγορα

’Α λλά ή μάχη γιά τήν έκθεσι κρά
τησε άλλη μιά ώρα όπου έφθασε ό 
Ντομπροβόλοκι νά σκύβη πάνω άπό 
τό γραφ είο  μου καί νά κοπανάη τήν 
έκθεοι μέ ίδρωμένα χέρια, κατά τρό

πο πού όπως μού είπαν αργότερα στην 
άμερικανική πρεσβεία ήταν «μεταχεί- 
ρισις έξαναγκαομοΰ» άπέναντί μου.

Πρώτα — πρώτα, τό πρωτόκολλο 
διαβάστηκε.

Ε κ ε ί  φάνηκε, όπως αποδείχθηκε, 
ότι ε ίχα  δικαίωμα νά ζητήσω ταινία μέ 
τό έρωτηματολόγιο. Έ πέμεινα  ότι 
δέν μού τό είπαν. Έ πέμ εινα ν  ότι μού 
τό είπαν. «Τί σημασία έχει», είπε τε
λικά ό ταγματάρχης. «Μονάχα έγώ 
μπορώ νά άποφασίσω νά γίνη ή ταινία 
καί έξαρτάται άπό μένα άν θά σού 
δώσω τήν ταινία».

Π ολλές άλλες έκπλήξεις ήσαν στό 
πρωτόκολλο. Ή  γυναίκα μου καί έγώ 
είχαμε έρθει γιά πρώτη φορά στην 
Σοβιετική "Ενωσι στά 1960, είπα, καί 
«έπισκεφθήκαμε ώρισμένους στά Κίε
βο, κατόπιν στήν Μόσχα καί μετά φύ
γαμε». ’Αλλά τό πρωτόκολλο έλεγε 
ότι «είχαμε συναντηθή μέ συγγενείς 
τής γυναίκας μου στό Κίεβο».

Πράγμα πού ήταν αληθινό — ήταν 
ή άδελφή τής γιαγιάς τής γυναίκας 
μου πού άπό τότε ε ίχε  πεθάνει — άλ- 
λά δέν  τό είχα πει.

Σ έ πολλές μεριές είχε καί ψέματα, 
όπως έκεϊ πού έλ εγ ε  ότι είχα  πει ότι 
«παρουσία τής Βερόνικα (Λύντια Βερ- 
ρόνικα, πού άπό τότε ε ίχε  μετανα
στεύσει) καί τού Σαράνσκι, ό Πετού- 
χοκρ μού μίλησε γιά μιά θεωρία κατά 
τήν όποια είναι δυνατόν νά μεταδίδε
ται ή άνθρα'ιπινη σκέψι σέ ώρισμένη 
άπόστασι». Αύτό ήταν τελείως ψέμα, 
καί είπαν ότι τό σβήνουν. ”Αν τό έκα
ναν ή όχι είναι άγνωστο, καί μέ μιά 
φράσι πού έξέφραζα παρόμοιες έπι- 
φ υλάξεις, υπέγραψα τό πρωτόκολλα

«Αύτό τό πρωτόκολλο μού μετα- 
φράσθηκε καί μέ τήν ούσία του δέν 
έχω  βασικές άντιρρήοεις».

Γ ιο ϋ ρ ι Β λ α δ ιμ ή ρ ο β η ς  Α ν τρ ό π ω φ  Α ρ χ η γ ό ς  
τή ς  Κ ά -Γ κ έ -Μ π έ .

Ό  ταγματάρχης απείλησε ότι κατά 
τόν σοβιετικό νόμο, έγώ, σάν μάρτυ
ρας, «δέν μπορούσα νά άρνηθώ νά 
υπογράψω». Μού ειπώθηκε ότι άν μέ 
έξανάγκαζαν ή μέ έμπόδιζαν νά φύγω 
άπό τήν φυλακή μέχρι νά ύπογράψω, 
τότε θά υπέγραφα.

«Τελειώσατε γιά σήμερα», είπε ό 
ταγματάρχης μετά τίς 6 τό άπόγευμα. 
Σταμάτησε καί π|>όσθεαε μέ χαμόγε
λο: «Μ έχρι αύριο. Νά έπανέλθετε αύ
ριο στίς 10 τό πρωί».

« Ή  νύχτα μου πέρασε άσχημα Τη
λεγράφημα άπό τό Λός Ά ν ζ ε λ ε ς  έλ ε
γε  ότι ό Λευκός Οίκος καί τό Σταίητ 
Ντηπάρτμεντ παρακολουθούσαν τήν 
κατάστασι «μέ άκρα σοβαρότητα».

Στό Λεφόρτοβο, καί πάλι ό Νάπερ 
έμποδίαθηκε νά μέ συνοδεύση, ή μέρα 
ήταν ξανά ζεστή, άλλά τό γραφείο 
καί οί άνακριτές ήσαν καινούργιοι

Οί άνακριτές ήσαν ό ταγματάρχης 
Βλαντιμήρ Τοέρνις, ό όποιος κρατού
σε σημειώσεις καί ό άνώτερός του πού 
μού συστήθηκε οάν «συνταγματάρχης 
τής Δικαιοσύνης Βολόντιν» — χωρίς 
μικρό όνομα, μέ έπιθετική συμπερι
φορά. Μιά φορά μάλιστα μέ κατηγό
ρησε ότι ψευδόμουν.

Μυστικά ινστιτούτα
Ό  συνταγματάρχης άρχισε άναφε- 

ρόμενος γενικά στις πηγές πληροφο
ριών μου γιά τά άρθρα μου. Τόν διέ
κοψα:

«Γιατί βρίσκομαι έδώ; Γιατί δέν 
μπορεί νά παρίσταται ό Αμερικανός 
πρόξενος; Μέ τί μέ κατηγορείτε; Ποι
ος ε ίνα ι ό σκοπός αύτής τής άνακρί- 
οεως καί ποιος είνα ι κατηγορούμε
νος; Γιά ποιό πράγμα;».

« Ό  πρόξενος δέν είναι έδώ γιατί 
άνακρίνεσθε όχι σάν κατηγορούμενος 
άλλά οάν μάρτυρας. Δέν σάς ένδια- 
φ έρει ποιος είναι ό κατηγορούμενος 
καί ποιά είναι ή κατηγορία», άπάντη
σε ό συνταγματάρχης Βολόντιν.

Συνεχίσαμε έτσι γιά 10 λεπτά, οπό
τε αύτός είπε έχοντας χάσει τήν υπο
μονή του: «Δέν είοθε έδώ σέ συνέν- 
τευξι Τύπου, άλλά σέ άνακριτικό 
γρα φ εία  Σταματάτε νά κρατάτε ση
μειώσεις. Ξέρετε τόν Σαράνσκι. Π έ
στε μας πώς τόν γνωρίσατε. Μάς είπε 
ότι σάς έχει -δώσει πολλές πληροφο
ρίες. Ποιες;

Ε ξήγησα  ότι ό Σαράνσκι, ό όποιος 
ε ίνα ι 29 έτών, καί ένας λαμπρός μη
χανικός ήλεκτρονικών έγκεφάλων, 
ήταν ένας άπό αυτούς πού μίλαγαν 
καλύτερα τά άγγλικά  άπό τούς Έ -

Συνέχεια εις τήν σελ. 829
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Επιτυχίες τών Υπηρεσιών μας
Ληστεία σέ «στύλ» Σικάγου. Δύο άδίστακτοι ληστές, ληστεύουν 
Τράπεζα στον Πειραιά, τραυματίζουν άστυνομικούς καί πολίτες, 
ρίχνουν χειροβομβίδες καί κρατούν όμηρους. Συλλαμβάνονται, 
χωρίς περαιτέρω δυσάρεστα άπρόοπτα, χάρις εις τήν έτοιμότητα 
καί ψυχραιμία τής Αστυνομίας. ·  Χασισέλαιο άπό τό λίβανο. 
Σπείρα Λιθανέζων διοχετεύει ναρκωτικά στήν Πλάκα. ·  Πρόβαλε 
«σκληρό» πορνό. Σέ κινηματογράφο τού Περιστεριού, πρόβαλε 
πορνό - ταινίες σέ άνηλίκους. ·  Επικίνδυνα αύγά στήν άγορά. 
Ασυνείδητος έμπορος «ρίχνει» στήν άγορά έκατοντάδες έπικίνδυ- 
να αύγά.

Ληστεία σέ «στύλ» 
Σικάγου

Σκηνές τρόμου πού θύμιζαν Σικάγο έζη- 
σαν τό μεσημέρι τής 19.8.77 ή Νίκαια καί 
ό Κορυδαλλός, μέ ήρωες άύο σεσημασμέ
νους κακοποιούς, τούς άδελφούς Νικόλαο 
καί Θεόδωρο Τσουβαλάκη τού Γεωργίου 
έτών 25 καί 24 άντιστοίχως άπό τή Νίκαια 
Πειραιώς. Οί δύο δράστες έλήστευσαν τό 
υποκατάστημα τής Γενικής Τραπέζης στον 
Κορυδαλλό. Ή  σειρά τών γεγονότων αυ
τής τής σπανίας γιά τά άστυνομικά χρο
νικά ληστείας έχει ώς εξής:

Στίς 1.26, οί άδελφοί Τσουβαλάκη, έπι- 
όαίνοντες τού ύπ' άριθ. ΕΗ 8516 Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, τύπου Λάντσια (ιδιοκτησίας 
τού κ. Λ. Μελά, κατοίκου όδού Πεσμα- 
ζόγλου 50 εις τήν Κηφισιά), τό όποιον 
είχαν κλέψει άπό τήν Ακτή Μιαούλη τού 
Πειραιώς, σταμάτησαν εμπρός άπό τό 
ύποκατάοτημα τής Γενικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, πού βρίσκεται εις τήν πλατεία 
Δαβάκη τού Κορυδαλλού.

Τά πρόσωπά τους, τά είχαν καλύψει μέ 
μαύρες γυναικείες κάλτσας. Μπήκαν μέσα 
στήν Τράπεζα. Ό  Νίκος Τσουβαλάκης, 
κρατούσε ένα πιστόλι, μέ τό όποιο άπει- 
λούσε τον ταμία κ. Α. Ζέρβα καί τούς 
άλλους υπαλλήλους τής Τραπέζης, ενώ ό 
Θεόδωρος μία χειροβομβίδα καί μία τσάν
τα. Ό  Θεόδωρος, ύπό τήν κάλυψι τού 
Νίκου, έπλησίασε τόν ταμία καί τού πήρε 
ένα χρηματόδεμα μέ 50.000 δρχ. ’Ενώ 
κρατούσε τό χρηματόδεμα καί ήταν έτοι
μος νά πάρη καί άλλα χρήματα, ό κ. Ζέρ- 
βας, πίεσε τό κουδούνι τού συναγερμού. 
Παραλλήλως άντέδρασε καί ένας άλλος 
υπάλληλος τής Τραπέζης, ό κ. Χρ. Κω- 
κόσης. Τήν κίνησι τού κ. Ζέρβα καί τού κ.

Κωκόση, άντελήφθησαν οί δύο λησταί καί 
ό Νίκος έπυροβόλησε εναντίον τους, τραυ- 
ματίζοντάς τους έλαφρά. Έν τώ μεταξύ 
άρχισαν νά ιαυπαύν δαιμονιωδώς τά κου
δούνια τού συναγερμού, ενώ ταυτοχρό- 
νως, ήρχισεν ή κινητοποίησις τής 'Αστυ
νομίας. Οί δύο νεαροί λησταί, μέ τό κτύ
πημα τού σήματος τού συναγερμού, καί 
μετά τούς πυροβολισμούς πού έρριξαν, 
εναντίον τών υπαλλήλων, έξήλθαν άπό τήν 
Τράπεζα καί άρχισαν νά προχωρούν στό 
δρόμο, βγάζοντας τίς μάσκες τους καί 
πετώντας τά χιλιόδραχμα γιά άντιπερι- 
σπασμό.

Καταδίωξις καί σύλληψις
Γιά τήν καταδίωξι καί τήν έν συνεχείρ 

σύλληψι τών ληστών άναφέρονται στό 
διαβιβαστικό τής Ύποδ/νσεως Γενικής 
Ασφαλείας Πειραιώς πρός τόν κ. Εισαγ

γελέα μεταξύ τών άλλων καί τά έξής χα
ρακτηριστικά:

«Τό πρώτον κατεδίωξαν τούς ληστάς ό 
υπάλληλος τής Τραπέζης ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, άμέσως μετά τήν έξο
δόν των έκ τής Τραπέζης, ό όποιος έπε- 
βιβάσθη τού τυχαίως διερχομένου έκείθεν 
ύπ’ άριθ. ΕΤ-1279 ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρ
κας Alfa Romeo Alfretta, τό όποιον 
ώδήγει ό ιδιοκτήτης αυτού ΜΙΡΑΣΓΊΔΗΣ 
Γεώργιος εκτελωνιστής, καί άπό κοινού 
πλέον μετ' αύτσύ ήκολούθησαν διά τού 
αυτοκινήτου τήν διαδρομήν των, άπό τής 
όδού Κρήνης, ένθα τούς άντελήφθησαν, 
μέχρις τής εισόδου των εις τήν κατοικίαν 
επί τής όδού Κρέσνας 8.

Έ ν τώ μεταξύ, ένώ οί λησταί κατεδιώ- 
κοντο ύπό τών προαναφερομένων καί λοι
πών έμπλακέντων τυχαίως κατά τήν κατα-

δίωξιν λοιπών ιδιωτών, κατέφθασαν εις 
τόν χώρον τής Τραπέζης οί πληροφορη- 
θέντες περί τής ληστείας ’Αστυνομικοί. 
Ύπαστυν. ΚΟΥΒΑΡΗΣ, Άρχιφύλαξ 
ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ καί Άστυφύλαξ 
ΚΟΙΑΑΚΟΣ, Αστυνόμος ΚΟΝΤΟΣ καί 
Αστυφύλακες ΤΣΑΓ1ΑΡΑΗΣ καί ΣΤΙ- 
ΒΑΣ, ώς έπίσης καί οί τυχαίως διερχό- 
μενοι έκείθεν Άστυφύλαξ ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ό 
όποιος κατήλθε τού λεωφορείου τής γραμ
μής Πειραιώς-Κορυδαλλού, εις τήν έναντι 
τής Τραπέζης στάσιν έπί τής Πλατείας 
Δαβάκη, Άνθ/μοι ΝΑΞΑΚΗΣ καί ΓΕΩΡ- 
ΓΑΡΙΟΥ, οί όποιοι έπεβαινον τού Ι.Χ. 
αυτοκινήτου τού δευτέρου μεταβαίνοντες 
εις τάς κατοικίας των καί οί Αστυφύ
λακες ΠΑΝΤΈΛΕΑΚΟΣ καί ΖΗΣΗΣ, 
έπιβαίνοντες τού ύπ' άριθ. Β2-1 περιπολι
κού αύτοκινήτσυ, σχεδόν συγχρόνως.

Εκ τούτων, οί μέν ’Αστυνόμος Α" 
ΚΟΝΤΟΣ. Ύπαστυνόμος Α ΚΟΥΒΑ
ΡΗΣ, Άνθ/μος ΝΑΞΑΚΗΣ καί Άστυφύ- 
λαξ ΣΤΙΒΑΣ, παρέμειναν έπ’ όλίγον εις 
τόν χώραν τής Τραπέζης πρός συλλογήν 
πληροφοριών, οί δέ Άρχιφύλαξ ΤΟΥΡ- 
ΑΟΜΟΥΣΗΣ καί οί Αστυφύλακες ΤΣΑ
ΟΥΣΗΣ. ΚΟΙΑΑΚΟΣ καίΤΣΑΙΙΑΡΛΗΣ 
έπεβιβάσθησαν τού Ι.Χ. αύτοκινήτου τού 
Άνθ/μου ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ καί διά τούτου, 
έσπευσαν αμέσως πρός τήν ύποδειχθείσαν 
κατεύθυνσιν των ληστιϋν διά τήν άναζή- 
τησίν των.

Κατά τόν χρόνον αύτόν, οί λησταί είχαν 
περίπου φθάσει εις τήν συμβολήν τών 
οδών Πλαταιών-Σηστού καί Κρήνης, ένθα 
άντιληφθείς τούτους ό τυχαίως δ ιερχόμενος 
έκείθεν διά τού αύτοκινήτσυ του ΤΑΝΙΣ- 
ΚΙΔΗΣ Αλέξανδρος έτών 38 σιδηρουργός, 
κάτοικος Δαιδάλου 8. έστάθμευσεν πρό 
αυτών τό αύτοκίνητόν του καί έπεχείρησε
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νά κατέλθη τού αυτοκινήτου του. όιά νά 
τους καταδίωξη. Άντιληφθείς δμως τούτο 
ό ύπό τών ληστών Νικόλαος ΤΣΟΥΒΑ- 
ΛΑΚΗΣ. έπυροβόλησε κατ' αύτοϋ μέ απο
τέλεσμα ή βολίς νά δια-ουπήση την αρι
στερόν θύραν τού αυτοκινήτου του καί 
ακολούθως, άφού τό έκ νικέλου περίβλη
μα αυτής, έθραύσθη εις δύο τεμάχια, έ- 
πληξεν αυτόν εις τό στήθος κάτωθεν ■ 
δεξιού μαστού καί έπροκ· ιλεσεν εις αί όν 
δύο έπικίνδυνα τραύματα.

Ό ταν οί λησταί έφθασαν εις τό μεταξύ 
τών οδών Θαλή-Καραίσκάκη καί Κρώ- 
μνης άπερίφρακτον οίκόπεδον, κατέφθα- 
σαν έκ τής οδού Καραίσκάκη καί οί άνα- 
ζητούντες τούτους αστυνομικοί Άρχιφύ- 
λαξ ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ μετά τών Αστυ
φυλάκων ΤΣΑΟΥΣΗ, ΚΟΙΛΑ ΚΟΥ καί 
ΤΣΑΠΑΡΛΗ, έπιβαίνοντες τού Ι.Χ. αυτο
κινήτου τού Άνθ/μου ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ. Τό
τε οί λησταί κατέφυγαν εις τήν έπί τής 
οδού Κρέσνας 8 οικίαν, εις τό χώλ τής 
όποιας είσήλθον μέ προτεταμένα τά περί
στροφα ό άρχιφύλαξ Τουρλομούσης μετά 
τού άστυφύλακος Τσαούση.

Τραυματισμός άστυνομικοϋ
Άντιληφθείς τόν πρώτον Άρχιφύλακα 

ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΝ, ό έκ τών ληστών 
ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος, άπό τήν θύ
ραν τού δεξιά τψ εϊσερχομένω εις τήν 
κατοικίαν δωματίου, εις τό όποιον εύρί- 
σκοντο, άπεπειράθη νά φονεύση αυτόν, 
σκοπεύσας καί πυροβολήσας κατ' αύτοϋ 
διά τού πιστολιού του άπαξ, μέ αποτέ
λεσμα ή βολίς νά πλήξη αυτόν εις τό μέσον 
τής πρόσθιας ραφής τού θυλακίου τού 
υποκαμίσου του, νά διέλθη μέσω τού πορ
τοφολιού του καί νά έξέλθη έκ τής κάτω 
οπίσθιας γωνίας τού θυλακίου καί νά

προκαλέση έκχυμωτικήν έκδοράν. Αμέ
σως, μετά τό συμβάν αύτό, έξήλθαν άμφό- 
τεροι οί άνωτέρω άστυνομικοί υπάλληλοι 
έκ τής άνωτέρω κατοικίας καί παρέμειναν 
έξωτερικώς τής εισόδου, φρουρούντες τήν 
κατοικίαν πρός άποτροπήν διαφυγής τών 
ληστών. Καθ' ον χρόνον έξήρχοντο ό 
τραυματισθείς Άρχιφύλαξ ΤΟΥΡΛΟ- 
ΜΟΥΣΗΣ. είπε εις τόν Αστυφύλακα 
ΤΣΑΟΥΣΗΝ «Νίκο μέ φάγανε τά καθάρ
ματα».

Εν τώ μεταξύ είχαν καταφθάσει εί τόν 
τόπον καί άλλοι άστυνομικοί, ώστε οί λη
σταί νά έγκλωβισθούν καί νά άποκλεισθή 
κάθε δυνατότης διαφυγής των. Ά πό τή 
στιγμή αυτή άρχισε ή προσπάθεια νά πει- 
σθοϋν οί λησταί νά παραδοθοϋν. άφού 
προηγουμένως είχαν συλλάβει ώς όμήρους 
τούς ένοικους Θωμαΐδη Κων/νον καί τήν 
σΐιζυγόν του Ει’ιαγγελίαν καί ήπείλουν νά 
φονεύσουν τούτσί'ς καί νά αύτοκτονήσοιν 
ή νά έπιτεθούν κατά τής άστυνομικής δυ- 
νάμεως, διά πιστολίων καί χειροβομβίδων.

Εν τώ μεταξύ άνεμένετο καί ή άφιξις 
τού κ. Είσαγγελεως Πειραιώς, ό όποιος 
είχεν είδοποιηθή μέσω τού Κέντρου Άμε
σου Δράσεως. Μετά πάροδον όλίγου χρό
νου καί ένώ είχεν άπομακρυνθή τό κοινόν 
εις ικανήν άπόστασιν, κατέφθασαν έπί τό
που οί Αντεισαγγελείς Πειραιώς κ.κ. 
ΔΑΔΟΥΚΗΣ καί ΤΕΡΤΙΠΗΣ. Μετά τήν 
άφιξιν καί τούτων, ένώ άκόμη ή κατά- 
στασις ήτο τεταμένη, άπεφασίσθη πρωτο
βουλία τού Γενικού Δ/ντού Αστυνομίας 
Πειραιώς κ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, όπως έν 
άρχή, άκολουθηθή διαλλακτική τακτική 
διά τήν παράδοσιν τών ληστών, πρός άπο- 
φυγήν θυμάτων καί έάν ή τακτική αΐιτή 
δέν έτελεσφόρει, θά ήκολουθείτο έπίθεσις 
εις τήν κατοικίαν διά δακρυγόνων, ύπό
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τελευταίο πιστό τής θρησκείας μας, ό 
όποιος γυρίζει άλλου τό πρόσωπό 
του.

Μετά τη Θρησκεία τά βάλαμε με τη 
Γλώσσα. Πάνω άπό αιώνα κρατάει 
αυτή ή μάχη. ’Εκτός άπό τήνόμηρική 
καί την άρχαία κλασσική, πού μαθαί
νουμε στά Σχολεία έχουμε άκόμη δύο 
άλλες σύγχρονες γλώσσες νά μά
θουμε.

'Αποτέλεσμα: Δέν ξέρουμε καμμιά 
καί μαθαίνουμε τίς ξένες. Καί φοβού
μαι ότι σέ λίγο δλοι οί έλληνες θά 
μιλούν τέλεια μόνο τήν άγγλική 
γλώσσα!

Ή μανία αυτή τής ξενογλωσσίας 
έκόηλώνεται καί στις έπιγραφές άθη- 
ναϊκών καταστημάτων, πού δίνουν 
συχνά τήν έντύπωση ότι βρισκόμαστε 
σέ ιταλική κωμόπολη. ’Εξ άλλου οΐ 
πόλεις τής Ελλάδος γέμισαν άπό ξε
νόγλωσσα Σχολεία καί Φροντιστήρια 
καί άπειλείται ή ίδρυση ξενογλώσσου 
Πανεπιστημίου.

Έτσι Θρησκεία καί Γλώσσα άντί

νά προστατεύωνται βάλλονται άπό 
παντού, ξεχνώντας ότι αυτές μάς 
προφύλαξαν έπί αιώνες, αύτές κρά
τησαν ζωντανό τόν Ελληνισμό καί 
αύτές θά μάς σώσουν στό μέλλον.

Άλλ’ έκτος άπ’ αύτά άφίσαμε 
άπροστάτευτες δλες τίς προαιώνιες 
π α ρ α δ ό σ ε ι ς  μας. Οί νέες ιδέες 
πού κατά κανόνα διοχετεύονται άπό 
τόν Τουρισμό, τή Τηλεόραση, τό κι
νηματογράφο, τή μετανάστευση, τίς 
σπουδές στό έξωτερικό κ.λ.π. άσκσύ- 
νε δηλητηριώδη επίδραση στίς ψυχές 
τών νέων μας. ’Απειλούν νά διακό- 
ψουν τήν πανάρχαια ελληνική πολι
τιστική παράδοση.

Μιά τάση διασκορπισμού, θά έλε
γα μιά έξώστροφη έγκατάλειψη τών 
άπηρχαιωμένων δήθεν έθίμων μας, 
μιά ψευδεπίπλαστη υλιστική διάθεση 
κυριεύει σημαντικό μέρος τών νέων 
μας.

Πολλοί άπ’ αυτούς άντιγράφοντας 
δυτικούς τρόπους καί έχοντας γιά

ιδανικό μόνο τήν ύ π α ρ ξ η ,  περι
φέρονται ρακένδυτοι, μέ μαλούρες 
ζουλού, χωρίς φιλοδοξίες καί χωρίς 
ηθικό φραγμό.

"Αλλοι πάλι, φιλόδοξοι αυτοί, άρ- 
ριβίστες μάλλον, ήμιμαθείς καί χωρίς 
έρμα ήθικής, άπαιτοϋν άμέσως θέσεις 
σπουδαίες, άδιάφορο άν δέν είναι γι’ 
αύτές ικανοί. Θέλουν ν’ άνέβουν μο
νομιάς, παρ’ άξίαν, σπρώχνοντας.

Καί πάνω σ’ αύτό θά σημειώσω τήν 
εύθύνη τής Πολιτείας στό έξής: Οί νέ
οι μας παλαιότερα, μέ τήν ύποχρεω- 
τική στρατιωτική θητεία έμπαιναν 
στήν άρχή τής σταδιοδρομίας των σέ 
κάποιο καλούπι πειθαρχίας. Μάθαι
ναν, εκεί στό Στρατό, έστω καί μέ 
τρόπους όχι ιδανικούς, δτι στή κοι
νωνική ιεραρχία ύπάρχει κάποια τά
ξή-

Μά στίς ήμέρες μας αύτό τό καθή
κον πρός τήν Πατρίδα άτόνησε. Σή
μερα άρκεί νά γραφτής, όχι μόνο στά 
Πανεπιστήμια, άλλά σέ μιά όποιαδή- 
ποτε Σχολή άπ' αύτές πού σέ κάθε 
γωνιά τών άστικών μας κέντρων 
άφθονσύν, έστω καί άν έκεί μέσα δι
δάσκεται μπουζούκι ή καράτε, γιά νά 
τύχης άναβολής κατατάξεως. Καί ή 
άναβολή, ώς γνωστόν, όδηγεί κατ’ ευ
θείαν στήν έξαγορά τής θητείας καί 
στήν άπαλλαγή. Άλλ’ έτσι, έκτος τών 
άλλων, ό Στρατός μας θά καταντήση 
Στρατός άγραμμάτων, άφού μόνον 
αύτοί δέν παίρνουν άναστολές.

Καί μιά πού μιλάμε γιά τό Στρατό 
θά άναφέρω καί άλλο παράδειγμα 
περιφρανήσεως τής παραδόσεώς μας. 
Ή ξενομανία μάς έκανε νά έγκατα- 
λείψουμε τίς παραδοσιακές στρατιω
τικές στολές μας καί νά ντυθούμε σάν 
άμερικανοί πεζοναύτες. Τό ένδοξο 
εύζωνικό μας καταργήθηκε. Δέν ύ- 
πάρχουν πιά τσολιάδες. Αύτό τό η
ρωικό στερεοελλαδίτικο εύζωνικό τού 
40, πού οί άνδρες του γαλουχήθηκαν 
άπό τά κατορθώματα τών εύζώνων 
τού 12—13, αύτών πού ώδήγησαν τήν 
Ελλάδα στά πρόθυρα τής πραγματώ- 
σεως τών ονείρων τής Φυλής, πού καί 
αύτοί άνετράφησαν μέ τήν όπτασία 
τού ’Αθανασίου Διάκου τού ηρώα 
τής ’Αλαμάνας, όπως τόν μαθαίναμε 
στό σχολείο, άπ’ όπου οί μοντέρνες 
άντιλήψεις μάς άπεμάκρυναν.

Είναι δυστυχώς αύτές οί νέες ιδέες 
πού φέρνουν στή πρώτη γραμμή τήν 
υλική καλοπέραση, μέ μέσον βέβαια 
τά χρήματα. Τά πολλά, τά περισσό
τερα χρήματα. Πού όταν δέν τά φέρ
νει ή έργασία άναζητούνται στό προ- 
πό, στή χαρτοπαιξία ή σέ άλλα άνέν- 
τιμα μέσα.

Αύτή ή άναζήτηση τής καλοπερά- 
σεως είναι ή Κίρκη πού έρημώνει τήν
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Ό μάδος Μασκοφόρων τών Μ.Α.Τ., ή 
οποία είχε προετοιμασθή πρός τόν σκο
πόν αυτόν καί ακολούθως ό,τι έκ τών 
περιστάσεων έπεβάλετο.

Έκτελών την ανωτέρω άπόφασιν ό κ. 
Γενικός Άστυν/κός Δ/ντής, έλαβεν εις 
χείρας ταυ τον τηλεβόα καί έξ άποστά- 
σεως 20 μ. περίπου, από τήν γωνίαν τού 
Δημοτικού οικοπέδου πρός τήν οδόν 
Κρώμνης, έκάλεσε τούς ληστάς νά παρα- 
δοΟούν διά τής φράσεως «Σάς όμιλεϊ ό 
Δ/ντής τής Αστυνομίας. Ά ν αγαπάτε τήν 
ζωήν σας καί τήν ζωήν τών συνανθρώπων 
σας τούς όποιους κρατάτε ομήρους, σάς 
καλώ νά παραδοθήτε». Μετά παρέλευσιν 
ολίγου χρονου, έπανέλαβε τήν άνωτέρω 
πρόσκληαιν, προσθέσας ότι «Σάς υπόσχο
μαι επί τώ λόγω τής υπηρεσιακής μου 
τιμής ότι δέν θα σάς πειράξη κανείς».

Ακολούθως, ένώ οί λησταί μέσω τού 
ενοίκου τής οικίας όμήρσυ, ΘΩΜΑΪΔΗ 
Κων/νου, τόν όποιον άφησαν νά προσεγ- 
γίση εις τό παράθυρον τής οικίας πρός τήν 
όδόν Κρέσνας, έζήτησαν τήν μετάβασιν 
Είσαγγελέως καί Δημοσιογράφων εις τήν 
κατοικίαν διά νά παραδοθούν, οΰδείς δέ 
έκ τών παρόντων έπραξε τούτο, τό μεγά- 
φωνον παρεδόθη εις τόν Αντεισαγγελέα κ. 
ΔΑΔΟΥΚΗ, ό όποιος έκάλεσε καί ούτος 
τούς ληστάς, άφού έδήλωσε τήν ιδιότητά 
του, διά τών αυτών περίπου λέξεων.

Μετά ταύτα, άφού παρήλθε χρονικόν τι 
διάστημα καί οΰδείς μετέβη έκ τών προσ- 
κληθέντων ύπό τών ληστών εις τήν οικίαν 
νά παραδοθούν, ούδέ οΰτοι συνεμορφώ- 
θησαν πρός τάς προσκλήσεις τών. Γενικού 
Άστυν/κού Δ/ντού καί Άντεισαγγελέως, 
ό κ. Γενικός Άστυν. Δ/ντής, έπανέλαβε 
διά τού τηλεβόα, τήν πρόσκλησιν καί ύπό- 
σχεσίν του, όπότε οί λησταί μέσω τού 
όμήρου ΘΩΜΑΪΔΗ Κων/νου, έζήτησαν 
νά μάθουν τό έπώνυμον τού Γενικού 
Δ/ντού καί νά τόν ϊδούν πρός άναγνώ- 
ρισιν, διότι άπό τό σημεϊον εις τό όποιον 
εΰρίσκετο καί ώμίλει λόγω τών κατοικιών 
δέν υπήρχε όρατότης. Αμέσως ό κ. Γενι
κός Δ/ντής, έξεπρόβαλε δύο περίπου 6ή- 

•ματα εϊς τό όδόστρωμα τής όδού Κρώμνης 
άπό τήν οικοδομικήν γωνίαν ένός παρα
πήγματος κειμένου έκεϊσε καί άφού έβγα
λε τό πηλίκιόν του είπε «είμαι ό ΚΑΡΑ- 
ΘΑΝΑΣΗΣ». Τότε οί λησταί έξεπρόβα- 
λαν καί οΰτοι εις τό παράθυρον τής οικίας 
πρός τήν όδόν Κρέσνας, καλυπτόμενοι ό
πισθεν τού όμήρου ΘΩΜΑΪΔΗ Κων/νου 
καί ό είς έξ αυτών, ώς έκ τών υστέρων διε- 
πιστώθη ήτο ό Θεόδωρος, έκράτει εις χεί
ρας του προτεταμένον τό πιστόλιον.

Άντιληφθείς τούτο ό κ. ΚΑΡΑ ΘΑΝΑ
ΣΗΣ, έσπευσεν άμέσως είς τήν γωνίαν τού 
παραπήγματος πρός κάλυψίν του καί άπό 
τού τηλεβόα είπε πρός τούς ληστάς. «Ένώ 
διαπραγματευόμεθα τήν παράδοσίν σας, 
κάποιος έπρότεινε πιστόλι, αυτό είναι ά- 
νανδρον, σάς καλώ έπομένως καί πάλιν 
όπως έντός προθεσμίας 10' λεπτών παρα
δοθήτε, άλλως θά έπιχειρήσωμε τήν σύλ- 
ληψίν σας διά παντός έπιβαλλομένου μέ
σου». Άντιληφθέντες τήν κίνησιν αυτήν.

οί λοιποί παρευρισκόμενοι έκεϊσε. Αντει
σαγγελείς, δημοσιογράφοι, καί πολίται, 
κατελήφθησαν ύπό πανικοί' καί έσπευσαν 
όλοι νά καλυφθούν, άκόμη περισσότερον 
άπό ό,τι ήσαν καλυμμένοι.

Έ ν συνεχείρ, άφού παρήλθεν ή δεκάλε
πτος προθεσμία καί οί λησταί δέν είχαν 
παραδοθή, ό κ. Γενικός Δ/ντής έκάλεσε 
καί αύθις τούς ληστάς νά παραόοθούν διά 
τών λέξεων. «Ή προθεσμία ή όποια σάς 
έδόθη έληξε, σάς καλώ καί πάλι νά παρα
δοθήτε καί δέν θά σάς πειράξη κανείς», 
συγχρόνως δίδων όδηγίας πρός τούς λη
στάς περί τού τρόπου τής παραδόσεώς 
των τούς είπε «θά ρίξετε τά όπλα σας στόν 
δρόμο καί θά έξέλθετε γυμνοί άπό τήν μέ- 
σην καί έπάνω, άνευ δηλαδή υποκαμίσων 
καί μέ τά χέρια ψηλά». Τότε οί λησταί, οί 
όποιοι είχαν πεισθή πλέον νά παραδο
θούν, μέσω τού όμήρου ΘΩΜΑΪΔΗ Κων/- 
νου, έζήτησαν νά τούς δοθή τεμάχιον σύρ
ματος διά νά άσφαλίσουν τήν χειροβομ
βίδα. Διέφυγε νά άναφέρω είς τήν οίκείαν 
θέσιν ότι οί λησταί καθ' δν χρόνον διε- 
πραγματεύετο ή παράδοσις, έρριψαν εις 
τό όδόστρωμα έξωθεν τής οικίας έκ τού 
παραθύρου ένα κενόν γεμιστήρα πιστο
λιού καί τήν δερματίνην θήκην τής χει- 
ροβομβίδος, την όποιαν είχαν χρησιμοποι
ήσει προηγουμένως κατά τήν καταδίωξίν 
των, πρός ένδειξιν ότι κατέχουν χειροβομ
βίδας καί άλλα φυσίγγια, ώς οί ίδιοι βρα
δύτερου κατά τήν προανάκρισιν, ώμολό- 
γησαν.

Οί ληστές στά χέρια τής 
Αστυνομίας

Ακολούθως ό ευρισκόμενος είς τήν εί
σοδον τής κατοικίας Άστυφύλαξ τής 
Μηχ/του Ύποδ/νσεως Πειραιώς, έν στο
λή, ΠΑΝΤΕΑΕΑΚΟΣ Χαράλαμπος, ένερ- 
γών μέ ίδικήν του πρωτοβουλίαν, έπλησί- 
ασεν είς τό παράθυρον τής όδού Κρέσνας 
καί έόωσεν είς τόν όμηρον ΘΩΜΑΪΔΗΝ 
Κων/νον, τό αιτηθέν παρά τών ληστών 
τεμάχιον σύρματος. Ό  ΘΩΜΑΙΔΗΣ

Τό αυτοκίνητο 
τών ληστών

Μέ ιό αυτοκίνητο αύτό τό όποιον οί λησταί 
είχαν κλέψει, άπεττεφάθησαν τή θραουτάτη 
ληστεία τους

Κων/νος, έν συνεχεία παρέόωσε τούτο είς 
τόν ληστήν ΤΣΟΥΒΑΑΑΚΗΝ Νικόλαον, 
ό όποιος δΓ αυτού ήσφάλισε τήν χειρο
βομβίδα καί όλοι μαζί πλέον, λησταί καί 
όμηρος, διότι ό σύζυγος τού όμήρου είχεν 
άποκρυβή έντός τής κατοικίας, κατηυθύν- 
θησαν πρός τήν έξοδον τής οικίας, διά τήν 
παράδοσίν των, τηρούντες τάς όδηγίας 
τάς όποιας είχαν λάβει άπό τόν κ. Γενικόν 
Δ/ντήν. δηλαδή έχοντες ύψωμένας τάς χεί
ρας κ.λ.π., πλήν τού Νικολάου, ό οποίος 
δέν είχε βγάλει τό υποκάμισου του.

Εκεί, είς τήν έξοδον τής οικίας, όταν 
έφθασαν πλέον, άφού ό Άστυφύλαξ 
ΠΑΝΤΕΑΕΑΚΟΣ Χαράλαμπος, παρέλα- 
βεν άπό τάς χείρας τού ληστού Νικολάου 
τό πιστόλιον καί τήν χειροβομβίδα, οί 
πλησιέστερον ευρισκόμενοι αστυνομικοί 
συνέλαβαν τούς παραδιδομένους ληστάς 
καί τούς παρέδωσαν είς άλλους συναδέλ
φους των. εϋρσιακομένους είς τά Υ πη
ρεσιακά αυτοκίνητα, οί όποιοι τούς ώδή- 
γησαν έν συνεχείρ είς τήν Υπηρεσίαν 
ήμων διά τά περαιτέρω. Κατά τήν πα- 
ράδοσιν τών ληστών καί τήν όδήγησίν των 
είς τά Υπηρεσιακά αυτοκίνητα, τό πλήθος 
τών πολιτών, διέσπασε τήν άστυνομικήν 
ζώνην καί έφώρμησε κατά τών ληστών, 
άλλοι άπό περιέργειαν καί άλλοι άπό μα
νίαν έκδικήσεως, διότι καί έκείνοι μαζί μέ 
τούς άστυνομικσύς έζησαν τήν τεταμένην 
άτμόσφαιραν τήν όποιαν είχαν δημιουρ
γήσει, μέ τάς κραυγάς, «θάνατος, τί τούς 
φυλάτε, ζήτω ή Αστυνομία, ζήτω ό ΚΑ- 
ΡΑΘΑΝΑΣΗΣ».

Ή  κατάστασις ή όποια έδημιουργήθη 
την στιγμήν αυτήν καί ό ένθουσιασμός τών 
πολιτών, ήσαν άπερίγραπτα. Ή  ύπάρχου- 
σα έκεϊσε μικρά άστυνομική δύναμις, άρι- 
θμούσα είς 150 άτομα περίπου Αξιωματι
κοί καί κατώτεροι, έναντι τού άριθμού 
τών πολιτών, ό όποιος ύπερέβαινε τάς 
5.000, μετά μεγάλων προσπαθειών κατώρ- 
θο·σε νά συγκρατήση τούς μαινομένους 
π λίτας καί νά έξασφαλίση τούς συλλη- 
φθέντας ληστάς, οί όποιοι διέτρεξαν άμε
σον κίνδυνον λιντζαρίσματος.

Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών ληστών, 
διά τήν προσαγωγήν των είς τήν Υπηρε
σίαν ήμων, τό άνωτέρω πλήθος απλών 
πολιτών, έκπροσώπων τιίιν μέσων ένημε- 
ρώσεως τού κοινού κ.λ.π., διεχωρίσθησαν 
εις ομάδας καί διετύπωναν ευμενέστατα 
σχόλια υπέρ τής 'Αστυνομίας, τόσον διά 
την άμεσον κινητοποίησίν της, όσον καί 
διά τήν μεθοδικότητα μέ τήν όποιαν ένήρ- 
γησε καί έπέτυχε τήν σύλληψιν τών έπι- 
κινδύνων αυτών κακοποιών, ύστερα άπό 
τόσους κινδύνους, οί όποιοι προέκυψαν, 
χωρίς νά ί'πάρξη ούδέν θύμα άνθρώπου».

Χασίς σέ φορητή 
τηλεόραση

Έ ξι κιλά χασίς ήσαν κρυμμένα σέ φορη
τή τηλεόρασι, από την όποια είχαν άψαι- 
ρεθή οί λυχνίες. Εισαγωγείς καί έμποροι 
τού ναρκωτικού δύο Λιβανέζοι, οί όποιοι 
διέμεναν σέ πολυτελές ξενοδοχείο καί 
χρησιμοποιούσαν ένα θαυμάσιο, σπόρ αΰ-
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Άρχιφύλαξ 
Τουρλομούσης Χρ.

Ο  Α ρ χ ιφ ύ λ α ξ  Τ ο υ ρ λ ο μ ο ύ σ η ς  Χ ρ η σ τό ς  
έ τ ρ α υ μ α τ ίσ θ η  ύπό το ύ  Ν ικ ο λ ά ο υ  Τ σ ο υ β α -  
λ ά κ η  κ α τ ά  τή ν  π ρ ο σ π ά θ ε ιά ν  τ ο υ  ν ά  έ ξ ο υ δ ε -  
τ ε ρ ώ ο η  το ύ ς  λ η σ τά ς

TOKTVI|TO.
Συγκεκριμένα, ή υπηρεσία Διώξεως 

Ναρκωτικάιν τής Γενική; Ασφαλείας Πει
ραιώς συνέλαβε τόν Ήλία Σαχούντ. 46 
έτών καί τόν Μοχάμεντ Δαφαζάρ, 30 ετών 
καί οί δύο από τό Λίβανο, που αποκλει
στική εργασία τους είναι τό χονδρεμπόριο 
χασίς. Οί πληροφορίες τής Ασφαλείας 
ήταν, ότι όύο ξένοι «τουρίοται» πού διέ- 
μεναν σέ πολυτελές ξενοδοχείο, άναζητοϋ- 
οαν αγοραστή γιά τό παράνομο εμπόρευ
μά τους. Ένας ψευδοαγοραστής προσε- 
φέρθη ν' άγοράση τό χασίς πρός 75.000 
δρχ. τό κιλό. Οί δυό Λιίκινέζοι είχαν στήν 
συνέχεια, αλλεπάλληλα ραντεόού μέ τόν 
ψευδοαγοραστή γιά λόγους άσφαλείας καί 
τελικά ώρίσΟη τό τελευταίο ραντεβού, μέ
σα στό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων 
τής λεωφόρου Κηφισού. Τό σημείον αυτό 
έπέλεξαν οί λιβανέζοι γιατί τούς προσε- 
φέρέτο σέ φυγή, έάν έπεσήμαιναν κάποιο 
κίνδυνο.

Στό ραντεβού πήγε μόνο ό Λαφ αζάρ. ό 
όποιος μέσα στήν τσάντα είχε έξι κιλά 
χασίς, εκλεκτής ποιότητας. Φυσικά αντί 
νά είσπραξη 450.000 δρχ. όπως είχε συμ- 
φωνηΟή βρέθηκε ξαφνικά μ' ένα ζευγάρι 
χειροπέδες περασμένες στά χέρια του.

Στή συνέχεια οί αστυνομικοί έσπευσαν 
στήν περιοχή τού ξενοδοχείου «Χίλτσν» 
κι έκεϊ συνέλαίκιν τόν Σαχούντ. ό όποιο; 
έπερίμενε τόν Ααφαζάρ μέ Τα χρήματα.

Ό πω ς αποκάλυψε ό Σαχούντ είχε αφι- 
χθή στήν Αθήνα αεροπορικά);. Τό ναρκω
τικό «πέρασε» άπό τό τελωνείο μέ μιά φο
ρητή τηλεόρασι. άπό τήν όποια είχε άφαι- 
ρέσει τίς λυχνίες καί στή θέαι τους είχε 
τοποθετήσει 30 «παντόφλες» κατεργασμέ
νοι’ χασίς.

Χασισέλαιο άπό τό 
Λίβανο

Μέ σύνδεσμε) καί «κράχτη» τήν ωραία 
Γαλλίδα μαννεκέν Ά νίκ Γκαλονί. πεντα
μελής σπείρα Αιδανέζων εμπόρων ναρκω
τικών προμήθευαν μέ χασίς καί χασισέ- 
λαιο τούς «καταναλωτές» τής Πλάκας, κυ
ρίως αλλοδαπούς. Ή  σπείρα έξαρθρώθηκε 
μετά άπό παγίδα πού έστησαν οί κατα
διωκτικές άρχές στήν ώραία Γαλλίδα. Ό 

πως άποκαλύφθηκε, ή σπεΓρα είχε κατα
σκευάσει «κρύπτες» γιά τό εμπόρευμα 
στήν εθνική όδό Αθηνών - Λαμίας καί 
άπό έκεϊ τό έφερνε γιά πούλημα στήν 
Πλάκα.

Μέλη τής σπείρας είναι οί Μουράτ 
Μπού. 29 έτών. καί Ισαάκ Καναάν, ετών 
24, εισαγωγείς, καθώς καί οί Ά νίκ  Γκα
λονί, 23 έτών, μαννεκέν, άπό τήν Γαλλία, 
Μανουέλ Καλεντεριάν, 28 έτών, θυρωρός 
κέντρου τής Πλάκας, Βάτσε Σαριάν. 25 
έτών, έραστής τής Γαλλίδας.

Ή  σπείρα άποκαλύφθηκε καί έξαρθρώ- 
θηκε ύπό τίς ακόλουθες συνθήκες:

Ή  Ασφάλεια ’Αθηνών είχε τήν πληρο
φορία, ότι σπείρα Λιβανέζων διέθετε στήν 
Πλάκα χασίς καί χασισέλαιο μόνο σέ αλ
λοδαπούς. Οί αστυνομικοί σχέδιασαν τότε 
νά «ρίξουν μέσα στήν σπείρα» ένα δικό 
τους καί νά τήν άποκαλύψσυν. Πράγματι, 
έπελέγη άγγλομαθής αστυνομικός, τόν 
έφωδίασαν μέ αυτοκίνητο μέ αμερικανι
κούς άριθμούς κυκλοφορίας καί 200.000 
δραχμές.

Ό  αστυνομικός ήλθε σέ έπαφή μέ τόν 
Καλντεριάν, θυρωρό κέντρου τής Πλάκας 
καί μέσω αυτού, μέ τήν ώραιότατη Γαλλί
δα μαννεκέν καί τόν Λιβανέζο φίλο της.

Μετά άπό άρκετές συναντήσεις τούς έ
πεισε ότι είχε πρόθεσι νά άγοράση σοβαρή 
ποσότητα χασίς καί χασισέλαιο καί ζήτησε 
νά τόν φέρουν σέ έπαφή μέ τόν προμη
θευτή.

Η Γαλλίδα καί ό Βάτσε πείσθηκαν καί 
τό ραντεβού ώρισθηκε στό Θησείο. Αμέ
σως, ειδοποιήθηκε ή ’Ασφάλεια καί έστησε 
μπλόκο στήν περιοχή. Έτσι, μόλις διαπι
στώθηκε ότι ό Ισαάκ Καναάν έφερε τό 
χασίς καί ένώ ό άστυνομικός τού παρέδιδε 
200.000 δρχ., ώρμησαν οί άνδρες τής Υ 
πηρεσίας Ναρκωτικών καί τόν συνέλαβαν.

Εκείνος άπεκάλυψε τόν σύντροφό του 
Μουράτ Μπού, καθώς καί τό ότι άν 
«στράβωνε ή δουλειά», θά τόσκαγε γιά τό 
έξωτερικό.

Αμέσως, δόθηκε συνάγερμός στό Ελλη
νικό, άπό όπου θά έφευγε ό Μπού καί σέ 
λίγο συνελήφθη. Έφερε μαζί του 60.000 
δραχμές, ποσόν προερχόμενο άπό πωλή- 
σεις χασίς καί χασισελαίαυ σέ άλλοδα- 
πούς.

Οί δύο έμποροι ναρκωτικών άποκάλυ-
ψαν ότι μέ μία «Μπουίκ» έφεραν πρό 8 
μηνάιν στήν Ελλάδα, συσκευασμένο, 14 
κιλά χασίς καί ένα κιλό χασισέλαιο. Επει
δή, όμως, είχαν συστάσεις άπό συναδέλ
φους τους -  πού είχαν συλληφθή στήν 
Ελλάδα -  νά αποφεύγουν τούς Έλληνες, 
έκρυψαν τό χασίς σέ διάφορες κρύπτες 
κατά μήκος τής έθνικής οδού Άθηνιύν -  
Λαμίας καί περίμεναν νά άρχίση ό τουρι
σμός γιά νά τό διαθέσουν.

Πράγματι, έπέστρεψαν στήν Ελλάδα 
στις 12 Αύγούστου. πήραν άπό μία κρύ
πτη στήν περιοχή Κιούρκων τέσσερα κιλά 
χασίς καί ένα κιλό χασισέλαιο καί άρχι
σαν νά τό διαθέτουν.

Σάν μεσάζοντες χρησιμοποίησαν τόν 
συμπατριώτη τους θυρωρό καί τήν φίλη 
του Γαλλίδα μαννεκέν μέ τό έπίσης συμ
πατριώτη τους εραστή της.

Πρόβαλε «σκληρό» πορνό
«Σκληρό» πορνό, μέ θεατές καί άνηλί- 

κους πρόβαλε ό κινηματογράφος «Ριβι
έρα» τού Περιστεριού. Αύτό διαπιστώ
θηκε σέ αιφνιδιαστική έρευνα τού Τμή
ματος Τύπου τής Γενικής Άσφαλείας Α 
θηνών, κατά την οποία βρέθηκαν έντό; 
τού κινηματογράφου 9 άνήλικα παιδιά, 
ηλικίας 13-16 ετών. Ή ταινία κατεσχέθη 
καί εναντίον τάτν υπευθύνων τού κινημα
τογράφου ασκήθηκε ποινική δίωξι.

Πούλησε τό παιδί της
Μέσα σό προαύλιο τής Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών, ή Τσιγγάνα Διιητσία Καραχά- 
λιου. 40 χρόνων, πούλησε μετά άπό παζά
ρι γιά 2 .(XX) δραχμές τό ήλικίας 2 χρόνων 
άγοράκι της στήν Μαρία Θεολόγη, 64 
χρόνων.

Μετά τήν άγορά τού βρέφους ή Θεολό- 
γη. πάροδόζως, τό έγκατέλειψε χθές τό 
πρωί στό Δημοτικό Βρεφοκομείο, καί άρ- 
γότερα συνελήφθη άπό όργανα τού Στ 
Παραρτήματος Άσφαλείας.

Η Τσιγγάνα πού πούλησε τό παιδί της, 
είναι σεσημασμένη πορτοφολού καί γνω
στή στήν Ασφάλεια μέ τά επώνυμα: Κα- 
ραχαλίου ή Χαλιλοπούλου ή Ζαραλίγκα ή 
Μούρτζη ή Χατζοπούλου ή Άποστολο- 
πούλου ή Ζαραγκοπούλου.

Τό άγοράκι μετά τήν περιπέτειά του, 
φιλοξενείται τώρα στό ΠΙΚΠΑ.

Η άγοραπωλησία τού βρέφους έγινε 
έξω άπό τό γραφείο τής κοινωνικής λει
τουργού τής Αρχιεπισκοπής.
Ή Τσιγγάνα μέ τό παιδί στήν άγκαλιά της. 
συνοδευόμενη άπό ένα στρατιώτη, πήγε 
στήν κοινωνική λειτουργό καί τήν παρα- 
καλούσε νά πάρη τό άγοράκο γιατί έχει 
άλλα δέκα παιδιά καί δέν μπορεί νά συν- 
τηρήση καί τό ενδέκατο.

Στήν συνομιλία τής Τσιγγάνας μέ τήν 
κοιωνική λειτουργό βρισκόταν -  άγνω
στον πως -  ή Μαρία θεολόγη, 64 έτών. ή 
οποία παρενέβη καί ζήτησε νά πάρη αυτή 
τό παιδί.

Ο στρατιώτης, πού συνώδευε τήν Τσιγ
γάνα. ζήτησε άπό την Θεολόγη 10.000
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΙΟ  ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Κριτική παρουσίαση των νέων εκδόσεων 

άπό τόν κ. I. Μ. Χατζηφώτη

Κυριάκου Ντελοπούλου: Ελληνικά βιβλία 1976. 
«Όσιος Γρηγόριος» Έκδοσις τής Ίεράς 

Κοινοβιακής Μονής Όσιου Γρηγορίου 'Αγ. Όρους. 
Θ. Άναγνωστοπούλου: Μουσικές άντινομίες.

Β. Βισταξή: Ποιήματα
Ντίνου Κονόμου: Όχτάβα έργων καί ήμερων. 

Μητροπολίτου Θεοφίλου: Γεύση άπό τόν Ουρανό.

δρχ. γιά νά τής δώσουν τό άγοράκι.
Τελικά, μετά άπό παζάρι ή τσιγγάνα καί 

ό στρατιώτη; πήραν 2.000 δρχ. άπό τήν 
Θεολόγη καί τής έδωσαν τό παιδί.

Μόνο γιά ένα 24ωρο κράτησε τό τσιγ- 
γανάκι ή Θεολόγη. Χθέ; τό πρωί, τό πήγε 
στό Δημοτικό Βρεφοκομείο γιά νά τό 
άφήση εκεί. Τής είπαν ότι αδυνατούν νά 
τό κρατήσουν λόγω ήλικίας (2 ετών). Ε 
κείνη τότε τό έγκατέλειψε στά σκαλιά τού 
Βρεφοκομείου καί έσπευσε νά έξαφανισθή. 
Τήν άντελήφΟη μία καθαρίστρια καί περι
έγραψε τά χαρακτηριστικά της στήν Α
στυνομία. Ή  Θεολόγη όμως στις 11 τό 
πρωί, πέρασε πάλι άπό τό Βρεφοκομείο 
καί ζήτησε νά μάΟη άπό τόν διευθυντή τί 
έγινε τό παιδάκι. Ό  διευθυντής τού Βρε
φοκομείου, τηλεφώνησε στό ΣΤ" Τμήμα. 
Αστυνομικοί έφΗασαν σέ 5 λεπτά καί 

συνέλαβαν μέσα <ττό Βρεφοκομείο τήν Θε-

11 Επικίνδυνα αύγό 
στήν αγορά

Εκατοντάδες χιλιάδες χαλασμένα αύγά
-  μέχρι καί ένός έτους -  πολύ έπικίνδυνα 
γιά τό κοινό, διωχεύτευε στήν άγορά σάν 
«ημέρας», ό έμπορος Μιχαήλ I. Χατζη- 
παναγιώτου, 29 χρόνων. Είχε έγκαταστή- 
σει τό εργαστήριό του — όπου πλαστο
γραφούσε τίς ημερομηνίες στ- αυγά -  
στόν Βύρωνα

Ή  Αγορανομία ’Αθηνών, μετά άπό 
σχετικές πληροφορίες, πραγματοποίησε 
αιφνιδιαστική έφοδο στό «έργαστήριό» 
του καί τόν συνέλαβε επ’ αυτόφωροι.

Βρέθηκαν έκεΐ, κατά τήν άστυνομική 
έρευνα 7 σφραγίδες διαφόρων πτηνοτρο
φιών, 4 πλαστές σφραγίδες τού Ώοσκοπι- 
κού Κέντρου Άθηνιϊιν, σφραγίδα έναλ- 
λασσομένων ήμερομηνιιίτν, μέ τίς όποιες 
γινόταν ή πλαστογραφία. Ό πω ς διαπι- 
στώθη, ό Χατζηπαναγιώτης, μέ τό ΕΜ 
6984 ημιφορτηγό αυτοκίνητό του έπαιρνε 
τά αυγά άπό τήν Κεντρική Αγορά τού 
Ρέντη άπό ψυγεία, τά μετέφερε στό «έρ
γαστήριό» του καί έκεϊ, μέ τίς πλαστέ; 
σφραγίδες, τά μετέτρεπε σέ... «αύγά ημέ
ρας». Έπειτα τά πουλούσε, καρπούμενος 
τή διαφορά τών 50 λεπτών στό κάθε αύγό. 
Εξεταζόμενος άπό τούς άνδρες τής ’Α

στυνομίας. παραδέχθηκε ότι έκανε τή δου
λειά αύτή 2 1/2 μήνες καί διέθεσε 110.000 
αύγά. Οί έιστυνομικοί. όμως, πιστεύουν 
ότι τό «έργαστήριό πλαστογραφία» διω- 
χέτευσε πολύ σημαντικώτερο άριθμό αυ
γών δουλεύοντας έπί μήνες πολλούς.

Στήν... «ξυλουργική άποθήκη» οί άν
δρες τής Αγορανομίας βρήκαν καί κατέ- 
σχον 1.830 αύγά, πού διαπιστώθηκε ότι 
ήταν έπικίνδυνα γιά τή δημοσία υγεία. 
’Επίσης 1.5(H) αύγά συνήθη, πού είχαν 
σφραγισθή γιά νά προωθηθούν σέ σούπερ
- μάρκετ καί μπακάλικα ώς «ημέρας». 
“Αλλα 700 αύγά, προερχόμενα άπό τά ψυ
γεία « Αρκτική», πού μπορεί νά είναι καί 
ένός έτους, δέν έφεραν καμμιά ένδειξι. 
Τέλος, βρέθηκαν καί 3.000 άλλα αύγά. 
χωρίς ενδείξεις πού δέν προσδιορίσθηκε ή 
προέλευσί τους καί ό χρόνος παραγωγής.

Κυριάκος Ντιλόπουλος, Ελληνι
κά Βιβλία 1976. Συμβολή στήν 
Ελληνική Βιβλιογραφία. 3.453 
βιβλία. Μέ ένα Συμπλήρωμα γιά 
τό 1975. ΑΟήναι 1977, 8ο Μ., 
σελ. 298.

Ό .τι έπρεπε άπο καιρό υπεύθυνα καί 
έγκαιρα νά πραγματοποιούν οί αρμόδιοι 
φορείς τού Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστημών (ένα Κέντρο Τεκμηριώσεως, 

π.χ., κοντά στήν Εθνική Βιβλιοθήκη) τό 
κάνει άπό τό 1975 μέ μοναδική συνέπεια 
καί μεγάλο ζήλο ένας ειδικός έπιστήμο- 
νας, ό γνωστός βιβλιοθηκάριος κ. Κυριά
κος Ντελόπουλος. Μιλούμε φυσικά γιά 
τήν τρέχουσα έθνική μας βιβλιογραφία.

Βέβαια, όπως σεμνά, διευκρινίζει ό κ. 
Ντελόπουλος στόχος του δέν είναι ή έξαν- 
τλητική άναγραφή όλων τών έλληνικών 
έντύπων, πού κυκλοφόρησαν μέσα σέ ένα 
χρόνο, άνέφικτη άλλωστε άφού στήν ’Ε
θνική Βιβλιοθήκη δέν κατατίθενται όλες οι 
έλληνικές έκδόσεις, όπως άλλωστε ό νόμος 
επιβάλλει κι ό ίδιος αναγκάζεται νά 
προσφεύγη σέ βιβλιοπωλεία καί άλλες πη
γές, γιά νά έχη μιά σχετική πληρότητα, 
άλλά ή βιβλιογραφία έργων, προσιτών 
στόν άναγνώστη μέ «κάποια ποιότητα». 
Δέν τόν ένδιαφέρουν δηλαδή τά άνάτυπα, 
ξενόγλωσσες εκδόσεις, κυβερνητικές έγκύ- 
κλιοι, ιατρικές διατριβές, σχολικά καί βι
βλία προσχολικής ήλικίας, πανεπιστημια
κά συγγράμματα, χάρτες, περιοδικά καί 
όπως γράφει «έφήμερες καί φτηνές έκδό- 
σεις».

Εδώ θά μάς έπιτραπή νά διαφωνήσωμε 
ριζικά. Τά περιοδικά καί μάλιστα τά έπι-

στημονικά περιοδικά δέν είναι δυνατό, 
κατά κανένα τρόπο, νά παραλείπωνται. 
Δέν έχομε τήν άπαίτηση να άποδελτιώ- 
νωνται. -εργασία πού κάνει, άναδρομικά 
δυστυχώς, τό Γαλλικό Ινστιτούτο, - άλλά 
άδιανόητο νά μήν άναγράφεται ή «Άθη- 
νά» ή ή «Έπετηρίς τής Εταιρίας Βυζαν
τινών Σπουδών» καί νά έμφανίζωνται 
πολλές έκλαϊκευμένες έκδόσεις, έστω καί 
πολυτελείς.

Σωστά, άφού πρόκειται γιά βιβλιοκατά- 
λογο, πού έπαναλαμβάνω ότι έξυπηρετεί 
τά μέγιστα όχι μόνο τή βιβλιαγορά, άλλά 
καί τούς επιστήμονες. Κάτι όμως πρέπει 
νά γίνη νά άποκτήσωμε κάποτε τρέχουσα 
έθνική βιβλιογραφία, πλήρη, μεθοδική, 
έκδιδόμενη σέ τακτά διαστήματα (κάθε 
έξάμηνο αίφνης), γιατί όπως έμφανίσθη- 
καν οί τόμοι 1972, 1973 καί μέ τεράστιο 
πήδημα α ' ήμίτομος τού 1976 (μήπως κα- 
λυφθή τό κενό), πού παρουσίασε ή Βι
βλιογραφική Εταιρεία μέ έπιχορήγηση 
τού Υπουργείου Πολιτισμού, δέν άνταπο- 
κρίθηκαν στήν άνάγκη τρέχουσας, τό έπα- 
ναλαμβάνομε. βιβλιογραφίας. Καί τέτοια, 
παρά τόν περιορισμένο για τήν επιστημο
νική έρευνα χαρακτήρα της. είναι μονο ή 
βιλιογραφ ι« του Νετλόπουλου, στον όποιο 
ανήκει κάθε έπαινος καί ενίσχυση.

«Ό  σ ι ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ». Ε 
τήσια έκόοσις τής Ίεράς Κοινοβι- 
ακής Μονής Οσιον Γρηγορίου 
'Αγίου Όρους. Περίοδος, Β', έ
τος 1977, άριθμ. 2 Σχ. 8ο μ., σελ. 
104.

Μέ χαρά είδαμε τήν κυκλοφορία τού Β
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τεύχους τού περιοδικού «Ό  Ό σιος Γρη- 
γόριος», πού εκδίδει κάθε χρόνο ή όμώ- 
νΐ'μη ιερά κοινοβιακή μονή τού Άγιου Ό 
ρους. Ή  έκδοση τού τεύχους αυτού, κα
λαίσθητη. γεμάτη όρθόδομη πνευματικό
τητα, συνέπεσε στην κατάλληλη στιγμή, 
πού κάθε είδους γραφιάδες εξαπέλυσαν 
άκριτες επιθέσεις εναντίον τού Αγίου Ό 
ρους, γιατί φαίνεται ότι θορυβήθηκαν άπό 
τήν άναγέννηση πού παρατηρεϊται στις μέ
ρες μας σ' αυτό. Οί κοσμικοί δημοσιο
γράφοι γιά ευνόητους λόγους καί οί άλλοι 
γιατί βλέπουν τά νέα παιδιά νά εγκατα
λείπουν τίς οργανώσεις καί νά σπεύδουν 
στον μοναχισμό.

Στό τεύχος αυτό δημοσιεύεται καί ένα 
άπάνθισμα από μαρτυρίες προσκυνητών 
τού Αγίου Όρους, πού δείχνουν ποιά 
είναι ή πραγματικότητα. Μεταξύ αυτών κα
ταχωρίζεται κι ένα σημείωμα τού γράφον- 
τα στό βιβλίο επισκεπτών τής μονής Γρη- 
γορίου (8.6.75). Τό αναδημοσιεύομε έδώ. 
γιατί νομίζουμε ότι λέγει ορισμένα πρά
γματα: «Τό απαράμιλλο τού τοπίου, ή 
ιερότητα τού χώρου, οί βυζαντινές παρα
δόσεις καί τών άγιων μοναχών, πού βα
στούν τήν πίστη καί δοξολογούν τόν Κύ
ριο, στις δύσκολες μέρες μας, ή ψυχική 
ευγένεια καί ό πνευματικός άθλος συνθέ
τουν τό γοητευτικό πολύπτυχο τής γερα- 
ράς καί παλαίφατης άγιορείτικης μονής 
τού Γρηγορίου. Μακριά γιά λίγο από τά 
φθαρτά καί τά επίγεια, τά πρόσκαιρα καί 
τά κοινά, έδώ, στό Άγιώνυμον Όρος, γα
ληνεύει κανείς λυτρώνεται, βρίσκει άληθι- 
νά τόν Θεό του. Έδώ πραγματικά καθαί- 
ρεται, άντλεί δύναμη καί γεμίζει αγάπη. 
Στό παλλάδιου τής 'Ορθοδοξίας δροσίζε- 
ται ή ψυχή καί ό άνθρωπος εξευγενίζεται. 
Δέν είναι υπερβολή νά λεχθή ότι κάθε 
στιγμή, κάθε λεπτό στον αγιασμένο αύτό 
τόπο ζούμε σέ διαρκή πνευματική άνά-
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τάση νοιώθουμε άλλεπάλληλες συγκινή- 
σεις. Ή  'Ορθοδοξία, μά καί τό Βυζάντιο! 
Ή  πίστη καί ή πατρίδα! Έδώ συνειδη
τοποιεί κανείς τό μέγεθος τής άξίας τους 
καί αισθάνεται την άνάγκη νά έκφραση τή 
βαθειά εύγνωμοσύνη του καί τίς θερμό
τερες ευχαριστίες του πρός τούς άγιους 
πατέρες γιά τήν άνεκτήμητη προσφορά 
τους».

Στόν νέο τόμο τού «Όσιου Γρηγορίου» 
περιλαμβάνονται ψυχωφελέστατα κείμενα 
τού Καθηγ. τής Μ. Όσιου Φιλοθέου Άρ- 
χιμ. Έφραίμ, τού Προηγουμένου τής Μ. 
Διονυσίου Άρχιμ. Γαβριήλ, Θεοκλήτου 
μοναχού Διονυσιάτου, γέροντα Ιωσήφ 
Κούτλου-μωσιανού, ίερομσνάχου Αθανα
σίου Γιέβτιτς, πολλά σημαντικά κείμενα 
τού Καθηγ. τής Μονής Γρηγορίου Άρχιμ. 
Γεωργίου σημειώματα γιά άγιες μορφές 
τής μονής, προσευχές, χρονικά κλπ. Μιά 
ακόμη σπουδαία προσφορά τού Αγίου 
Ό ρους στόν καιρό μας.
0 . Ά  ν α γ ν ω σ τ ό  π ο υ λ ο υ -  
Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ :  Μονσικές
αντινομίες. Ποιήματα. Αθήνα 
1976, 8ο Μ., σελ. 68.
Ό  κ. Θ. Άναγνωστόπουλος - Παλαιολό- 
γος είναι θερμός θιασώτης τής παραδο
σιακής ποίησης. Τό βιβλίο του μάλιστα 
προλογίζεται άπό τόν κ. Ν. Σημηριώτη, 
πού άποκαλεϊ τήν ποίηση, όπως έχει έξε- 
λιχθή στίς μέρες μας, «μόδα τών γρίφων»! 
Ά ς  είναι. Κι ό παραδοσιακός στίχος έχει 
τή χάρη του, όταν δέν ύποτάσσεται, δέν 
γίνεται δούλος τής ρίμας. Ό  κ. Άναγνω- 
στόπουλος-Παλαιολόγος δέν κυνηγάει την 
ομοιοκαταληξία, δίνει ελευθερία στόν στίχο 
του. χρειάζεται όμως μιά μεγαλύτερη ά- 
φαίρεση, ώστε ό στίχος του ν' άποκτήση 
τήν πλαστικότητα εκείνη, πού πρέπει νάχη 
ή ποίηση. Παράδειγμα, τό πολύ άξιόλσγο 
ποίημά του «'Οδοιπόροι» μέ τή λαμπρή 
σύλληψη καί τούς εύγενεϊς στίχους, όπου 
διαβάζομε:

«Μά πρίν περάσουμε τήν τελευταία τή
στροφή

στού Σούνιου τό δρόμο, 
κάποιο παληό πηγάδι ξεχασμένο 
στήν άγκαλιά του έκρυβε νερό... 
Σταματήσαμε. Καί 
ρίξαμε μέ συστολή μιά πέτρα».
Ά ν  οί στίχοι γράφονταν συνέχεια θά 

είχαμε οπωσδήποτε πεζό λόγο! Ούτε τό 
«πρίν περάσουμε τήν τελευταία τή στρο
φή», ούτε τό «σταματήσαμε» χρειάζονταν, 
ίσως ούτε τό «νερό». Αύτά είναι περιγρα- 
φικότητες όχι ποιητικές. Ό  κ. Άναγνω
στόπουλος καί ευαισθησία έχει καί ποιητι
κές συλλήψεις. Ά ν προχωρήση σέ συμπύ
κνωση καί άφαίρεση τού ποιητικού λόγου 
θά έπιτύχη ασφαλώς πολύ καλύτερα απο
τελέσματα. Γιατί υπάρχουν πραγματικά 
στή συλλογή του στίχοι, λιτοί καί απέριτ
τοι, πού μάς επιτρέπουν νά έλπίζωμε σ' 
αυτό...

Β α σ ί λ η  Γ. Β ι τ σ α ξ ή :  Μο
νοπάτια. Βιβλιοπωλεϊον τής « Ε
στίας», 8ο Μ., σελ. 64.

I Ιαραδοσιακός είναι καί ό στίχος τού κ. 
Βασίλη Γ. Βιτσαξή. Πρέσβύ τής χώρας μας 
στην Ινδία, πού μέ χαρά είδαμε άπό δη
μοσιεύσεις του στόν περιοδικό τύπο νά 
ανελίσσεται καλλιτεχνικά καί ολοένα νά 
ώριμάζη σέ μιά προσωπική φωνή, πού 
έχει νά πή πολλά. Ά ν  καί περισσότερο 
προσηλωμένος, στή συλλογή «Μονοπά
τια», στήν παράδοση, ό κ. Βιτσαξής, έχει 
λόγο κρουστό, ανάλαφρο, δέν βιάζει την 
ποίησή του άκόμη κι ότι tv χρησιμοποιεί 
ριμες.

Ώ ς τεχνοτροπία τά «Μονοπάτια» ανή
κουν στήν άψογη, τήν καλοσμιλεμένη ποί
ηση, εμείς όμως πέρα άπό τά εκφραστικά 
μέσα, θά σταθούμε στόν γνήσιο ποιητή 
πού υπάρχει κάτω άπό αύτά καί όπως ήδη 
σημειώσαμε έχει σημαντικά έξελιχθή. Μάς 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα ή ποιητική αυτή σκέ
ψη μέ τήν τόση ανθρωπιά, ευγένεια, ρο
μαντική διάθεση κι ελληνική αίσθηση. Ή 
«Επιγραφή» είναι νομίζουμε ένα αντι
προσωπευτικό δείγμα τής σκέψης αύτής, 
πού μετουσιώνεται σέ ποιητικό λόγο: 

«Ξένε,
Στή χωρά τούτη
Πού ναι σπαρμένη μάρμαρα καί

δάφνες
Μήν κλεϊς τά μάτια σου, σάν πέφτη ό

ήλιος
Αναπολώντας τά παληά.
Ανοιχτά διάπλατα!
Έ χεις πολλά νά δής, στό φώς τής μέρας 
Κι ακόμα πιότερα νά ονειρευτής 
Μαζί μας».
Μέ ικανοποίηση παρακολουθούμε τούς 

περιπάτους τού κ. Βιτσαξή στά «μονοπά
τια» τής ποίησης. Είναι μιά φωνή που μάς 
γεμίζει...

Ν τ ί ν ο ς  Κ ο ν ό μ ο ς ,  Όχτάβα 
έργων καί ημερών 1946-1976. 
Αθήνα 1977, 8ο Μ„ σελ. 196.

Θεωρώ πολύτιμο τό νέο αυτό δημοσί-
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ευμα τού ακούραστου ερευνητή - ποταμού 
τών Γραμμάτων μας Ντίνου Κονόμου, πού 
τά τελευταία χρόνια έχει φανερώσει καί 
αξιόλογες πεζογραφικές ικανότητες, μέ τά 
έργα του «Ό  πατέρας μου κι έγώ», «Νι- 
κολός Κουτούζης» καί «Ό  Μαρτινέγκος». 
Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται καί τό 
πρώτο μέρος τού νέου του βιβλίου, μόνο 
πού εδώ δέν έχομε «μυθιστορηματική βιο
γραφία», αλλά «αυτοβιογραφία» τού 
ίδιου τού Κονόμου. Αφήγημα πραγματι
κά συναρπαστικό κι ό καθρέφτης μιας 
έπώδυνης πορείας ατό χώρο τού πνεύμα
τος γεμάτης θυσίες στήν ιδέα τής πατρί
δας, πού γιά τάν Κονόμο είναι ή Ζάκυν
θος. Αύτήν πού προέβαλε, μελέτησε, ερεύ
νησε, διέσωσε στά τόσα δημοσιεύματα πού 
μέ επιμέλεια άναγράφει στό δεύτερο μέρος 
τού βιβλίου. Ένα τρίτο περιέχει απανθί
σματα άπό τήν κριτική γιά τό έργο τού 
άξιου ερευνητή καί λογοτέχνη. Ό  πίνακας 
ιδίως τιίίν δημοσιευμάτων τού Κονόμου 
αποβαίνει άληθινά κλειδί γιά κάθε μελετη
τή κι αν μάλιστα συνοδεύονταν άπό ένα 
εύρετήριοόνομάτων καί πραγμάτωνθάήταν

ακόμη πιό χρηστικός. Τέτοιες άναγραφές 
μάς βοηθούν νά έκτιμήσωμε σέ όλο της τό 
εύρος τήν προσφορά τών πνευματικών μας 
ανθρώπων κι αποτελούν κατά κάποιο τρό
πο μιά συγκέντρωση, έστω μόνο τών τί
τλων. τών σκόρπιων δημοσιευμάτων ένός 
δημιουργού, μέ τήν όποια καί τό πρόσωπο 
τού ίδιου διαγράφεται μέ ευκρίνεια κ' ή 
έρευνα διευκολύνεται στις ζητήσεις της.

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Γ ό ρ τ υ -  
ν ο ς  κ α ί  Μ ε γ α λ ο π ό λ ε ω ς  
Θ ε ο φ ί λ ο υ :  Γεΰση άπό τόν
Ουρανό. Άβήναι 1977, 8ο μ., 
σελ. 158.

Ό  πολυγραφώτατος Μητροπολίτης 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Θεόφιλος, 
ατόν όποιο οφείλομε μέγα άριθμό ψυχω
φελών έργων, είναι κι ένας άπό τούς πιό 
φιλομόναχσυς ιεράρχες μας πού έχουν κα
τανοήσει τή σημασία τών μοναοτηριών καί 
τού μοναχισμού ατούς δύσκολους καιρούς 
μας. Στό βιβλίο του «Γεύση από τόν Ου
ρανό» μέ λόγο άπλό καί ύφος θερμό εξαι

ρεί ό Σεβασμιώτατος την πνευματική προ
σφορά τών μοναοτηριών στον καιρό μας 
καί κατατοπίζει μέ επάρκεια τόν άναγνώ- 
οτη του γύρω άπό τή ζωή σ' αυτά, τον 
προορισμό καί τό έργο τους. Δίκαιος ό 
μισθό; τού αγαθού ιεράρχη, άν λάβωμε 
ύπ" όφ>η ότι ό ορθόδοξος μοναχισμός κρά
τησε τήν πίστη αλώβητη, φύλαξε τήν πνευ
ματική μας κληρονομιά (αρχαία καί βυ
ζαντινή). καλλιέργησε τή βυζαντινή μου
σική και τέχνη, άνέπτυξε φιλανθρωπική 
δράση καί γενικά ωφέλησε το έθνος. Ό 
πως δέ σωστά γράφ ει ό Σεβασμιώτατος τα 
μοναστήρια είναι στους χαλεπούς καιρούς 
μα; καταφ ύγια γαλήνης καί πνευματική; 
ωφέλειας. Τού άξίζει κάθε αναγνώριση 
για την γλαφυρή αυτή απολογία του υπέρ 
τού μοναχισμού. Ή  Εκκλησία μας τόν 
έχει μεγάλη ανάγκη τόν μοναχισμό καί 
πάντοτε σ' αύτόν στηρίχθηκε. Από τις 
τάξεις του ξεπήδησαν οι μεγάλοι πατριάρ- 
χε; τή; ιστορίας. «Γεύση από τον Ουρα
νό». λοιπόν, αφού οί γνήσιοι μοναχοί εί
ναι «επίγειοι άγγελοι», σέ ένα καλογραμ
μένο βιβλίο.

Χαρακτηριστικό στιγμ ιότυπο άπό ένα  δ ιάλειμμα  τών συνέδρων ε ις  τόν κήπο τών άνακτόρων  Leopoldskron τού  Sul/burg

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τού Δικηγόρου κ. Εόγ. Τριθιζά
Μέλους τού Βρεττανικοϋ Ινστιτούτου Διεθνούς Συγκριτικού Δικαίου

ΕΡΙΣΣΟ ΤΕΡΟ Ι «.το 50 
ειδικοί άπό 21 χώρας 
σνμμετέσχον εις τήν σύν

οδον π ερ ί Ε γκλήματος κα ί Π οι
νικής Δ ικαιοσύνης τού  Salzburg 
τής Αυστρίας, ή όποια έλαβε 
χώ ραν άπό 15 Μ αΐον μέχρι 4 
Ίνο νν ίο ν  εις τά ιστορικά άνάκτο-

ρα τον  Leopoldskron.
Ή  σύνοδος όργανώθη άπό τό 

Σ εμινάριο  Α μερικανικώ ν Σ πον
δών τον  Salzburg, τό όποιο ίδρύθη  
τό 1947 άπό τό Π ανεπιστήμιο τον 
Hadvard μέ σκοπό τήν έπ ί άνωτά- 
τον επ ιπέδου μελέτην συγχρόνων 
προβλημάτω ν κα ί σύγκρισ ιν Α 

μερικανικώ ν κα ί Ευρωπαϊκών 
ρευμάτω ν ιδεών.

Ή  σύνοδος ήσχολήθη μ έ  τήν 
σχετικήν άπστελεσματικότητα τών 
συστημάτω ν Π οινικής Δ ικα ιοσύ
νης διαφόριυν χωρών, μέ τόν έν 
γένει ρόλον τού Π οινικού Δ ι
κα ίου εις τάς συγχρόνους κοινω-
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νιας κ α ίμ έ  τήν άνάλνσιν κα ί εκτί
μ η σ α ’ προσφάτω ν έκγληματολογι- 
κών έρεννών.

Ό  καθηγητής  Patrick V. Mur
phy, πρώ ην  Comissioner τής Αστυ
νομίας τής Ν έας Ύόρκης, πρόε
δρος τοϋ Ιδρύμα τος Αστυνομίας  
τών Ηνωμένων Πολιτειών καί έκ 
τών ύποψηφίω ν άρχηγών τής FBI 
κα ί ο Albert J. Reiss καθηγητής τής 
Ν ομικής κα ί Κοινών ιολογίας τοϋ 
Π ανεπιστημίου τοϋ  Yale, διηύθυ- 
νον τάς συζητήσεις π ερ ί οργανω 
μένο υ  έγλήματος, εγκληματικών  
συνδικάτω ν κα ί εγκληματιώ ν λευ 
κού περιλα ίμιου  (White Collar Cri
minals) καί π ερ ί διαφόρω ν προ
βλημάτω ν όργανώσεως όιοικήσε- 
ως κα ί είόικεύσεω ς τών άστννο  
μικώ ν δυνάμεων εις τάς Η νω μέ
νας Πολιτείας.

Ό  David A. Ward καθηγητής τοϋ 
Π ανεπιστημίου τής Minnesota, μ έ 
λος τής Σ υμβουλευτικής επ ιτρο
πής τού  προέδρου τών Ηνωμένων 
Π ολιτειώ ν π ερ ί προλήφεω ς εγ 
κλημάτω ν δίας κα ί σύμβουλος τοϋ 
Ο μοσπονδιακού Γραφείου Φ υλα

κών, συνέκρίνε τήν έξέλιξιν τών 
Αμερικανικώ ν κα ί Σκανδιναυϊ- 

κών σω φρονιστικώ ν συστημάτων 
κα ί διηύθυνε τάς συζητήσεις τάς 
σχετικάς μέ τήν σύγχρονον τάσιν  
άντικαταστάαεω ς τής φυλακίσεω ς 
δ ι ' άλλων οίκονομικωτέρων, άν- 
θρω πιστικω τέρω ν καί πλέον Απο
τελεσματικώ ν μέτρω ν, όπως τοϋ 
θεσμού καταδίκης εις κοινωνικήν 
υπηρεσίαν υπό έπιτήρησιν  (Com
munity Service Order).

Α νεφ έρθ η  ιδια ιτέρω ς εις τό 
υπό τοϋ πρω τοπόρου  Miller κλεί- 
αιμον απάντω ν τών Αναμορφωτι
κών κα ί σω φρονιστικών καταστη
μάτω ν Ανηλίκων τής Μασαχουσέ- 
της κα ί Αγωγήν τών καταδικα- 
σθέντω ν έν τή κοινωνία καί εις 
τήν Απρόβλεπτον έπ ιτυχίαν τοϋ 
Ανωτέρω μέτρου.

Ό  καθηγητής  Gunnar Mamell 
διευθυντής τών Σωφρονιστικών  
υπηρεσιώ ν τής Στοκχόλμης ομιλή
σει’ διά  τήν καθιέρωσιν τών άνευ 
έπιτηρήσεω ς συζυγικώ ν επισκέ
ψεων εις είδικώς διαρρυθμισμένα  
δω μάτια  τών φυλακώ ν ή οποία  
είχε ευνοϊκά άποτελέσματα  Από

Απόψεως πειθαρχίας τών φ υλακ ι
σμένων, ως κα ί διά  τήν ϊδρυσιν  
φυλακώ ν δύο φύλω ν (μικτών φ υ
λακώ ν) εις τήν Σ ουηδίαν κα ί Ανέ
λυσε τά βαθύτερα ιστορικά καί 
κοινωνικά α ίτια  τής προοδευτι
κήν ποινικής πολιτικής τών Σκαν- 
διναι'ίκώ ν χωρών.

Οι Φ ινλανδοί εκπρόσωποι Matti 
Joutsen καί Lauri lehtimaja έπαρου- 
σίασαν τό σχέδιον τοϋ νέου Φιν- 
λανόικοϋ Ποινικού Κώδικος ό 
όποιος Ακολουθεί τήν τάσιν Απο
ποινικοποιήσεω ν ώρισμένων πρά 
ξεων παραδοσιακώ ς θεωρουμέ
νων εγκλημάτων κα ί ποινικοποιή- 
σεως έτέρων ευρισκομένω ν μέχρι 
τοϋόε εκτός τής σφ α ίρας τοϋ Ποι
νικού Δ ικαίου, ούτω ς ώστε ο ί πε- 
ριωρισμένοι πόροι εις τήν διάθε- 
σ ιν τοϋ συστήματος ποινικής δ ι
καιοσύνης νά χρησιμοποιούνται 
διά  τήν Αντιμετώ πιση’ τών πλέον  
κοινωνικώς επιζήμιω ν πράξεων.

Τό σχέδιον τοϋ νέου κώδικος ό 
όποιος περιλαμβάνει τά εγκλή
μα τα  μεροληπτικής μεταχειρήσε- 
ως κα ί παρανόμου άπολύσεως 
υπαλλήλου, άσκήσεω ς πιέσεω ς 
επ ί εργατικού εκπροσώπου, τό έγ 
κλημα ρυπάνσεω ς τοϋ περ ιβάλ
λοντος καί εγκλήματα χρημα τι
στηριακής κερδοσκοπίας, υπε
βλήθη τήν 2 Ζην Μ αρτίου 1977 εις 
τόν Φινλανόόν υπουργόν Δ ικα ιο 
σύνης.

Ο  L. Η. C. Hulsman καθηγητής  
τοϋ ποινικού δικα ίου τοϋ Ερά
σμιο ι> Π ανεπιστημίου τοϋ Ρότερν- 
ταμ, προέβη εις λεπτομερή κριτι
κήν τών συστημάτω ν ποινικής δ ι
καιοσύνης τά οποία  θεωρεί ότι 
Ασχολούμενα γραφειοκρατικώ ς μέ 
πληθώ ρα ετερόκλιτω ν προβλημά
των, ου μόνον έχουν άποτύχει ώς 
συστήματα  κοινωνικού έλέ)>χου. 
Αλλά Αφ' ενός μέν  δημιουργούν  
εις τούς υπευθύνους πολιτικούς  
τήν Απατηλήν έντύπω σιν ότι δ ιά 
φορα  προβλήματα επιλύονται διά 
θεσπίσεω ς καί εφαρμογής πο ιν ι
κών νόμων, ά φ ' ετέρου δέ προσ
φ έρουν έτοιμον μηχανισμόν ελέγ
χου  Αντιπάλων εις τά κατά και
ρούς ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Ό  καθηγητής Hulsman κατά τόν 
όποιον τά συστήματα ποινικής δ ι

καιοσύνης δημιουργούν περισσό
τερα προβλήματα Από όσα επ ιλύ
ουν', προεδρεύει τής ύπο-επιτρο
πής Αποποινικοποιήσεως τού δ ι
κα ίου τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης, ή όποια Ασχολείται μ έ  τήν 
μελέτην εναλλακτικώ ν λύσεων καί 
μ έ  τό θέμα Αστικοποιήσεω ς τών 
ποινικώ ν νομοθεσιών τών Ευρω
παϊκώ ν κρατών.

Ό  L. Van Outrive καθηγητής τής 
Ε γκλημα τολογίας τοϋ Π ανεπι
στημίου τής Louvain τοϋ Βελγίου  
κα ί τής  Ecole de Criminologie τοϋ 
Montreal, Ανέπτυξε τάς μελέτας  
του π ερ ί άντικτύπου κα ί π ρο ο π τι
κών τών θεωριών τής άλληλεπι- 
δράσεω ς εις τήν εγκληματολο
γίαν, κατά τάς οποίας τό έγκλημα  
θεω ρείται ούχί ώς πράξις, άλλά 
ώς ερμηνεία άλληλεπιδράσεω ς.

Ό  Mirjan Damaska καθηγητής  
του Σ υγκριτικού Π οινικού Δ ι
καίου τοϋ Π ανεπιστημίου τοϋ  Ya
le συνέκρινε τήν άποτελεσματικό- 
τητα τών Α γγλοσαξω νικώ ν καί 
Ευρω παϊκών δικονομικώ ν συστη
μάτω ν, ιδίως τάς μεθόδους πα- 
ρουσιάσεω ς Αποδεικτικώ ν μέσων, 
πρός Ανακάλνψιν τών Αληθών 
περιστατικώ ν κα ί Απέδωσεν τάς 
όικονομικάς διαφοράς τών δύο 
ομάδω ν συστημάτω ν εις τήν δ ιά 
φορον έπίδρασιν τών ιδεών τοϋ 
κλασσικού φιλελευθερισμού. Δ ιη- 
ύθυνε επίσης τάς συζητήσεις περί 
προσφάτω ν εργασιώ ν ομάδων 
ποινικολόγω ν κα ί οικονομολόγων 
εις τά Π ανεπιστήμια τοϋ  Harvard 
καί Yale περ ί χρησιμοποιήσεω ς  
οικονομικών μαθηματικώ ν π ρο τύ
πω ν πρός έπίλυσιν προβλημάτων  
ποινικής πολιτικής.

Τό σΐ'νέόριον ήσχολήθη επίσης 
εις διαφόρους ομάδας κα ί έπιτρο- 
πά ς μέ τό θέμα τής γυναικείας  
εγκληματικότητας έν σχέσει πρός  
τήν  Womens Liberation Movement, 
μέ τόν Α μερικανικόν θεσμόν όια- 
πραγματεύσεω ς ομολογίας, μέ τό 
πρόβλημα τής αύτοερω τικής  
Ασφυξίας, μ έ τό θέμα τής Ασκή- 
σεως διακριτικής εύχερείας κα ί μέ 
τήν Ανεύρεσιν μεθόδω ν έκτιμή- 
σεως τής ω μιασίας καί βελτιώ- 
σεως τών έγκληματολογικώ ν σ τα 
τιστικών.
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Στήν απέναντι σελίδα: Βασανισμός άπό ίεροεξε- 
ταστάς. Δεξιά: Ό  Πάπας Ίννοκέντιος Δ' πού επι
σημοποίησε τά βασανιστήρια καί ένίσχυσε τίς ε
ξουσίες τής Ίεράς Έξετάσεως. Κάτω: Ή πυρά τού 
Μονσεγκύρ. Διακόσιοι δέκα αιρετικοί κάηκαν έδώ 
ζωντανοί (οί εικόνες άπό παλαιές χαλκογραφίες).

~w~ - γ  ΙΕΡΑ Έ ξέτα σ ις  είναι ίσως ό
I ·—*  μόνο^ θεσμός τής Καθολικής 

Μ. , ί .  Εκκλησίας πού έχει επικρι- 
θή τόσο πολύ. Τό δικαστήριο  αυτό  
εμφανίσθηκε σάν τό άποκορύφω μα  
τής άνθρώ πινης σκληρότητος. Έ ξεβί- 
αζε τίς  συνειδήσεις θέλοντας νά τι- 
μω ρήση άπλές δογματικές πλάνες, 
χρησιμοποιούσε άλύπητα  ένα α πα ί
σιο μηχανισμό βασανιστηρίω ν καί 
δημοσίω ν εκτελέσεω ν γιά  νά έξαγνί- 
ση τίς ψυχές.

Ή  Ιερά Έ ξέτασ ις καταργήθηκε  
ο ρ ισ τικά  μόλις στις  αρχές τού 19ου 
αιώ να, όταν ό Ναπολέων, κατά τήν 
εκστρατεία  στήν Ισπ α νία , έσβησε καί 
τό τελευτα ίο  της ίχνος. Ή  λαϊκή φ α ν
τασία  όμως, ξανάφερε στήν επ ιφ ά 
νεια τό θέμα αυτό  καί τό έκανε τής 
μόδας, σέ σημείο νά φέρη άναστά- 
τωσι στις χριστιανικές ψυχές.

Α κό μ η  καί τότε, κάποιος ιεροκή
ρ υ κ α ς  τής Π αναγίας τών Παρισίων, ό 
α ιδεσ ιμ ό τα το ς  ντ' Ο ϋλστ διεκήρυξε  
άπό τό ύψος τού αμβωνά της ότι ό 
Κ αθολικισμός ώ φειλε νά κατάργηση  
τήν Ιερά Έ ξέτασι, γ ια τί στό τόσο 
καίρ ιο  αυτό σημείο ή στάσις τής Κα
θολικής Εκκλησίας υπήρξε αχαρα
κτήριστη.
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Π αρά τήν δημόσια αυτή κ αταγγε
λία  τ ο ν διατυπώ θηκε μέσα σέ μιά  
α τό  τ ίς  μη τροπόλεις τής Χ ρ ισ τια νο 
σύνης, ή Ιερά  Έ ξέτα σ ις  διατήρησε  
μ ερ ικ ο ύς  ύποστηρικτάς, πού προ σπ ά 
θησαν νά τήν δικαιώ σουν τοποθε
τώ ντας την μέσα στό σ πορ ικό  της 
πλαίσ ιο .

θ ά  τήν παρονσιάσω με κάτω  άπό 
τό πρ ίσμα  αυτό, όσο γίνεται άντικει- 
μενικώ τερα, χωρίς όμως αυτό νά ση
μαίνει ότι θά φθάσωμε στό σημείο νά 
τής δώσωμε πλήρη άφεσι άμαρτιώ ν  
α ν  καί, βέβαια, βασική αρχή τον θε
σμού υπήρξε ή στερέω σις τής πί- 
στειυς.

Ή  ιδέα τής καταπολεμήσεω ς τών 
θρησκευτικώ ν πεποιθήσεω ν μέ δικα- 
ιπ ικ ές  μεθόδους, παρά  τήν γενικά  ε 
π ικρατούσα  άντίληψι, δέν  είναι μ ιά  
άρχή πού  είσήχθη άπό τόν Χ ρ ισ τια 
νισμό. Π ηγάζει άπό τό Ρωμαϊκό Δ ί
καιο, καί, άπό ψ υχολογικής σκοπιάς, 
ο ί δ ιω γμ ο ί τών πρώ τω ν αίιΰνων στους 
ό πο ιους ή Εκκλησία άντιστάθηκε μέ 
τόση αύταπάρνησι, έχουν τόν ίδιο 
χα ρ α κτή ρα  μέ τήν Ιερ ά  Έ ξέτασι.

Ο ί αϋτοκράτορες δέν καταπολε
μ ο ύσ α ν  τόσο τό ’ίδ ιο  τό χριστιανικό  
δόγμα , όσο τούς εχθρούς τής επ ίση
μη ς θρησκείας καί, φυσικά, πρώ τους  
τούς Χριστιανούς. ’Α ργότερα, όμως, 
μ ετά  τόν διωγμό τού έτους 290, ό 
Δ ιοκλη τια νός έδειξε τήν ίδ ια  άόιαλ- 
λαξία  καί άπέναντι ατούς Μ ανιχαί- 
ους.
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Δεδομένου, λοιπόν, ότι ή δίω ξις ε 
νός άτόμου εξ α ιτίας τών θρησευτι- 
κών του  πεποιθήσεω ν ήταν κληρονο
μ ιά  τής είδω λολατρικής Ρώμης, μ π ο 
ρούμε νά ύποθέαωμε ότι ο ί νομομα
θείς τού  Μ εσαίωνος ά φ ' ότου μελέτη 
σαν τό Ρωμαϊκό Δ ίκαιο, μο ιρα ία  έπη- 
ρεάσθησα ν άπό αυτή  τήν δικό  νομική 
άποψ ι, αποψ ι όμως προσβλητική γιά  
τήν ελευθερία  τής σκέψεως.

"Ο ταν ό Χ ριστιανισμός έγινε επ ί
σημη θρησκεία, ο ί δίκες τών α ιρετι
κών δ ιεξάγονταν ά π ό  τίς πολιτικές  
Α ρχές. Η  πρω τοβουλία αυτή προκά- 

λεσε έντονες δ ιαμαρτυρίες τών πα- 
πώ ν π ο ύ  υποστηρίζονταν άπό  π α τέ 
ρες τής Εκκλησίας, όπως τόν "Αγιο 
Α μβρόσιο  καί τόν "Αγιο Μ αρτίνο.

Υποχω ρητικός φάνηκε στήν άρχή  
ό Ιερ ό ς  Α υγουστίνος στόν τομέα αυ
τό. Κ ρίνοντας ότι ή άϊρεσις πρ οξε
νούσε τρομερή βλάβη στήν χρ κ π ια -  
νική κοινωνία, άποόεχόταν τήν π ερ ι
ορισμένη, κατ, άρχήν, καταστολή της. 
Είχε, ώστόσο, τήν γνώμη ότι ή θανα
τική ποινή θά μπορούσε νά έπιβληθή  
σέ περίπτω σι πού ή αϊρεαις γινόταν  
επ ικ ίνδυνη  γιά τήν χρ ιστιανική κοι
νότητα. Ή  άποψ ις τού επισκόπου τής 
Ίππ ώ νος δέν επ ικράτησε. Α ντίθετα, 
μ εγα λύτερ η  ήταν ή άπήχησις πού  
β ρήκαν τά λόγια  τού Ιω άνναν τού 
Χ ρυσοστόμου: «ό φόνος αιρετικώ ν  
ά π ο τελ ε ϊ θανάσιμο άμάρτημα».

Α κόμη  καί ο ί Μ εροβή’γιο ι ή οί 
Κ αρολίγγειο ι, ο ί Φράγκοι βασιλείς

Επάνω Τό μαρτύριο τής πυράς Εις τήν 
απέναντι σελίδα κάτω Τό μαρτύρ ιο  τού τρο
χού Από τά πιό φρικτά βασανιστήρια κα ί τις 
πιό φ ρ ικτές θανατώσεις πού -έφ ευ ρ ε - ή Ιε 
ρά εξέταση  (Παλαιές χαλκογραφ ίες)

πού αποδείχθηκα ν τίμιο αιμοχαρείς  
σέ ά λλες  περιπτώ σεις, ποτέ σχεδόν  
δέν  ενόχλησαν  τούς υπηκόους τους 
γιά  τίς θρησκευτικές τους πεπο ιθή
σεις. Μ ερικά περ ιστατικά  δικών, πού 
σ υνα ντά  κανείς σ τήν εποχή τους, κι
νήθηκαν μέ άφορμή σκανδαλα πού  
είχαν προκαλέσει δ ιάφορες τοπικές  
α ιρ έσεις  κα ί ο ί πο ινές  ή σαν κυρίως 
σω ματικές, όπως ή μαστίγω σις.

Μ έ τούς πρώ τους Κ απετίδες κάνει 
τήν έμφ ά νισ ί της κα ί ή οργανω μένη  
π ο ιν ικ ή  δίωξις. Χ ρονικά συμπίπτει 
μ έ  τήν ξαφνική άνοδο τού Μ ανιχαϊ- 
σμού π ο ύ  προπαγανδιζόταν άπό  τούς 
Β ογομ ίλους καί άπό όπου, άργότερα, 
πρ οήλθε ή αϊρεσις τών Καθαρών. Ι
δ ια ίτερ α  μπορεί νά σημειωθή μιά  δ ί
κη υπό τήν προεδρία  τον Ροβέρ
του τού  Ευσεβούς στήν Ορλεάνη, τό 
1022, ή οποία έληξε μέ τήν καθιέρωσι 
τής πυράς, όπου ο ί α ιρετικοί κα ίγον
τα ν  ζωντανοί.

Γύρω στά  1050, συναντά κανείς 
ά νά λο γες  δίκες στήν Γερμανία, όπου  
ό αύτοκρά τω ρ Ερρίκος  Γ ' διέταξε νά 
α π α γχο ν ίζο υν  στό Γκόσλαρ όσους ε ί
χ α ν  άπομακρυνθή άπό τά Καθολικά



Η ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΙΣ

δόγματα. Από την χρονολογία αυτή 
καί έπειτα, βά μπορούσε νά άναφέρη 
κανείς άπειρα παραδείγματα.

Εκείνο, όμως, πού κάνει έντύπωσι 
είναι ή στάσις τής Καθολικής Εκκλη
σίας. Κατέκρινε σαν άντίθετες πρός 
τις άρχές της, τις καταδίκες αυτές καί 
άκολούθηαε τήν εντολή τού Αγίου 
Βερνάρδον: «ή πίστις είναι θέμα πει- 
θούς, όέν επιβάλλεται μέ τήν βία». 
Είναι, βέβαια, λυπηρό πού τό πνεύμα 
αυτό επιείκειας όέν μπόρεσε νά έπι- 
βιώση. Τά πριύτα συμπτώματα τής 
μεταστροφής εμφανίζονται στήν δι
άρκεια τού 12ον αιώνα. Ή  διάδοσις 
τού Μανιχαϊσμού ήταν τό πρόσχημα. 
Έτσι, ή διδασκαλία τού Ιερού Αυ
γουστίνον ήλθε πάλι στϊ)ν επιφάνεια 
σέ μιά εποχή μάλιστα πού οί σχέσεις 
'Εκκλησίας καί Κράτους ή σαν τόαο 
άρμονικές ώστε στήν πραγματικότη
τα, τά δύο αυτά νά άποτελούν, μαζί, 
ένα σώμα.

Πολλοί θεολόγοι υποστήριζαν τήν 
άποψι οτι, έφ ' όσον ό Χριστιανισμός 
ήταν υπεύθυνος γιά τήν συλλογική 
ζωή, θά έπρεπε ή Εκκλησία μάλλον 
παρά ή πολιτική εξουσία νά άποφα- 
σίζη γιά τά ζητήματα πσύ άφορού- 
σαν άμεσα στι)ν πίατι.

Καθώς τά πολιτικά δικαστήρια δέν 
είχαν αρμοδιότητα γιά τήν έπίλνσι 
θεολογικών προβλημάτων, υιοθετή
θηκε ή ιδέα τής ανστάσεως ενός ει
δικού οργανισμού προορισμένου γιά 
τήν άναζήτηαι καί τήν καταστολή τής 
πνευματικής άναρχίας. Από τήν 
«φόρμουλα» αυτή έμελλε νά γεννηθή

καί ή Ιερά Έξέτασις.
Ή ΐδρνσίς της δέν έγινε έτσι ξα

φνικά. Τό I 139, στήν δεύτερη Σύνοδο 
τού Αατερανού, έλήφθησαν οί πρώτες 
άποφάσεις. ’Έγινε δεκτό δτι οί ύπο
πτοι γιά Μ ανιχαϊσμό πού συμπεριφέ
ρονταν καθαρα άντιόραστικά, θά ε- 
πισημαίνονταν άπό τήν Εκκλησία 
στίς δημόσιες άρχές, στήν κοσμική 
εξουσία, γιά νά έπιβάλη αυτή τίς δέ
ουσες κυρώσεις. Μέ λίγα λόγια, ή μέν 
'Εκκλησία έγγυόταν τό έργο τής άνα- 
κρίσεως, τά όέ κοινά δικαστήρια άνε- 
λάμβαναν νά κάνουν, αυτά, τίς δίκες 
καί νά έπιβάλλονν τίς ποινές.

Στήν τρίτη Σύνοδο τον Αατερανού, 
τό 1179, δέν ξανα σι>ζητι)(ήκαν τά θέ
ματα αυτά. Μιά τοπική σί’νοδος, πού 
συνήλθε στήν Βερόνα τό 1184, υπό 
τήν προεδρία τού Αενκίον Τ’ άπό 
συμφώνου μέ τόν Φρειδερίκο Βαρβα- 
ρόσσα, κωδικοποίησε δλα τά σχετικά 
προβλήματα. Οί αιρετικοί διαιρέθη
καν σέ κατηγορίες. Μιά διαβάθμισις 
ποινών θεσπίσθηκε γιά τούς ένοχους 
καί τούς συνεργούς τους. Σέ κάθε ε
πισκοπή ιδρύθηκε μιά υπηρεσία δι- 
ώξεως τών άντιφρονούντων πού δι
ευθυνόταν άπό κληρικούς ήγγυημέ- 
νης εμπιστοσύνης.

Έτσι, τό σιίνολο τών θεσπισμάτων 
τής Συνόδου τής Βερόνας, τό έτος 
1184, μπορεί νά θεωρηθή, κάλλιστα, 
σάν ή ιστορική γέννησις τής Ίεράς 
Έξετάαεως. Ωστόσο, άκόμη, ήταν 
άπλώς ένας άτροφικός οργανισμός, 
αυτός πού έγινε μετά γωστός σάν Ι 
ερά Έξέτασις τών έπιακόπων καί

πού βρισκόταν άκόμη πολύ μακριά 
άπό τά έκτροπα καί τίς υπερβασίες 
πού στιγματίζουν τό θεσμό ατά κατο
πινά στάδια τής έξελίξεώς του.

Ή πριύτη αυτή Ιερά Έξέτασις ά- 
ποδείχθηκε πολύ μετριοπαθής στό έρ
γο της. Δέν μπορούσε, άλλωστε, νά 
λάβη δραστικά μέτρα. Τής έλειπε ή 
όργάνωσις καί ή συνοχή. Οί τοπικές 
άρχές έκαναν πάντοτε έκεΐνο πού 
ήθελαν οί επίσκοποι. Αυτοί, γιά νά 
έχουν ήσι<χη τήν αυνείδησί τους, ήσαν 
συνήθως άρκετά επιεικείς.

Τόν 13ο αιώνα, επί Ίννοκεντίου Τ ’ 
ή όργάνωσις άλλαξε ριζικά. Ή  αϊρε- 
σις τών Καθαρών, πού, εν τώ μεταξύ, 
είχε φθάαει σέ «παροξυσμό», ξεσή- 
κωσε εναντίον της μιά εξοντωτική 
σταυροφορία, μέ τίς ευλογίες τού πά
πα. Ή  Ιερά Έξέτασις πέρασε, τότε, 
στά χέρια τών λεγάτων. Τά δικαστι
κά καθήκοντα τών επισκόπων μετα
βιβάσθηκαν σέ παπικούς λεγάτους 
πού εκλέγονταν, συνήθως, άπό τό τά
γμα τών Κιστερκιανών. Λόγω τών 
περιστάσεων, οί λεγάτοι αυτοί άνέ- 
λαβαν μέ υπερβολικό ζήλο νά παρα
δίδουν τούς αιρετικούς στους κοσμι
κούς άρχοντες.

Ό  βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος 
Αύγουστος πού πολιτικά ευνοούσε 
τήν στάσι τού πάπα, φέρθηκε γενικά 
αυστηρά στους αιρετικούς. Αέν μπο
ρεί, ωστόσο, νά συγκριθή μέ τόν 
Φρειδερίκο Β τών χοχενστάουφεν, 
τής Α γίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
τού Γερμανικού Έθνους, ό όποιος 
όχι μόνο έκαιγε τούς δικασμένους αι
ρετικούς, άλλά διέταζε νά κόβουν 
τήν γλώσσα εκείνων πού τύχαινε νά 
δεχθούν χάρι.

Λίγο καιρό μετά τήν περίοδο τών 
λεγάτων, άρχιζει ή τρία] φάαις τής 
Ίεράς Έξετάαεως. Τό νέο αυτό κα
τασκεύασμα, πού έγινε γνωστό σάν 
Ιερά Έξέτασις τών μοναχών, κωόι- 
κοποιήθηκε τό 1231 άπό τόν πάπα 
Γρηγόριο θ '. Τρομοκρατημένος άπό 
τήν επίμονη άιπίστασι τϋ>ν Καθαρών, 
ό ποντίφηξ αυτός μετέβαλε τήν Ιερά 
Έξέτασι σέ ένα οργανισμό τελείως 
άνεξάρτητο καί άπό τούς επισκόπους 
καί άπό αυτούς άκόμη τούς λεγάτους.

Μετά τήν άνακαίνισι αυτή, ή Ιερά 
Έξέτασις ώφειλε νά συγκροτήσι] δι
αρκή δικαστήρια επιφορτισμένα μέ 
τήν δίωξι καί τήν τιμωρία τών αίρε- 
σιαρχών. Ή έκτέλεσις τών άποφά- 
σεων άνετέθη ατούς μικρόσχημους 
μοναχούς ή ιεροκήρυκες, δηλαδή σέ 
φραγκισκανούς καί δομηνικανούς. 
Τό 1234, ή δικαστική μηχανή είχε πιά 
στηθή. Τό 1235, ένας πρώην Καθα-
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ύπαιθρό μας. Αυτή που στέλνει τούς 
νέους άγρότες ή γιά ξενήτεμα, τη φο
βερή έθνική αιμορραγία, ή γιά επάν
δρωση τής Βιομηχανίας τών πόλεων, 
ή όποια μέ σαγηνευτικά μεγάφωνα 
στους δρόμους τών χωριών στρατο
λογεί τούς εργάτες της.

Καί δέν διδασκόμεθα άπ' τό πα
ράδειγμα της Νορβηγίας, ή οποία 
άναλογιζομένη τίς ρυπάνσεις, τίς μο
λύνσεις καί τίς μιάνσεις τόσο στό φυ
σικό της περιβάλλον, όσο καί στό ψυ
χικό κόσμο τών πολιτών της, αδια
φόρησε γιά τήν αύξηση τού κατά κε
φαλήν εισοδήματος καί άρνήθηκε νά 
γίνη Βιομηχανική') χώρα.

’Εμείς τουναντίον γιά λίγη ευμά
ρεια λερώνουμε τίς θάλασσές μας, 
σκοτεινιάζουμε τόν ουρανό μας, δια- 
φθείρουμε τό λαό μας. Παραβλέπου
με ότι ή αναζήτηση τής ευμάρειας καί 
μόνο, είναι σημείο παρακμής.

Ό  γάλλος πολιτικός Μπριάν έλεγε: 
Rien ne menace d’un grand malheur

comme une grande prosperite.
Ό  μέγας γερμανός Καγκελάριος 

Μπίσμαρκ έλεγε: «Φοβούμαι τήν
Γερμανία όταν ευτυχεί». Ό  δέ Μω- 
ρουά λέει κάπου: «Έγνώρισα μουσι
κούς καί ζωγράφους πού όσο ήσαν 
φτωχοί τό τάλαντό τους ήταν αμείω
το, τούς ώδήγησε στή δόξα καί στό 
πλούτο. Ξαφνικά στέρεψε. Αιτία; ό 
πλούτος».

’Αλλά σέ μάς ευτυχώς ή διάβρωση 
είναι άκόμη μικρή, επιφανειακή. Ή 
ψυχή τής Ελλάδος έχει ύποστή πλή
γματα, αλλά δέν έχει κλονισθή. Είναι 
άκόμη καιρός. Τό μεγαλύτερο μέρος 
τής νεολαίας μας είναι αγνό. ’Αρκεί οί 
δάσκαλοί μας, οί πολιτικοί ηγέτες, οί 
διανοούμενοι νά αισθανθούν τό χρέ
ος τους.

Γιά τό ξεπεσμό τους δέ φταίνε ποτέ 
οί λαοί, άλλά μόνον οί οδηγοί τους. 
Αυτοί μέ τό παράδειγμά τους, τό λό
γο τους, πρέπει νά φωτίζουν τίς λαϊ
κές, μάζες. Αυτές πάλι πρέπει νά μά

θουν να κρίνουν σωστά καί νά μήν 
ακολουθούν τούς διεφθαρμένους ηγέ
τες, άλλά τούς υγιείς.

Τότε μόνο ή Ελλάς, λώρος έπίκεν- 
τρος, θά μπορέση νά είναι στό πνευ
ματικό προσκήνιο τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου. Άλοιώτικα θά άφανισθή 
καί Βιολογικά.

’Αλλά άπ’ τήν άλλη μεριά, τό ότι 
τά παθήματα στήν Ελλάδα δέν έγι
ναν μαθήματα σημαίνει ότι ή 'Ελλάς 
παραμένει πάντα νέα.  'Όπως καί ό 
αίγύπτιος ιερέας είπε στόν Σάλωνα: 
«Ώ Σόλων! Οί "Ελληνες είστε πάντο
τε παίδες καί έλλην γέρων δέν υπάρ
χει». ’Εννοούσε νέοι κατά τάς ψυχάς.

Καί αυτό άς μάς παρηγορεϊ: Η ΕΛ- 
ΑΑΔΑ ποτέ δέν πεθαίνει. Καί άνα- 
φωνώ, όπως ό προμνηοθείς ποιητής 
Στέλιος Σπεράντσας:

« Ελλάδα, Ελλάδα αθάνατη καί 
πάντα νέα θά είσαι».

ΣΟΛΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ
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Επάνω Η έκτέλεσιη·;, ιού  Μ εγάλου Μαγί- 
στρου των Νωτών ΙαΧώβου Μολαί τό 1314 
οέ χαλκογραφ ία  ιής έηοχής Κάτω Μιά 
σκηνή άπό τις εκδηλώσεις τής Ιερός έξετά- 
σεως σέ παλιά χαλκογραφία. Σ τ ' όνομα του 
Χρίστου κα ί θρησκείας δ ιεπράττοντο τά φρι- 
κιαοτικώ τερα κακουργήματα

ρός, ό δομήν ικανός Ροβέρτος τοϋ 
Μπονγκρ ορίσθηκε Γενικός Ιεροεξε
ταστής στην Γαλλία, ή όποια εξελί
χθηκε, τά πρώτα χρόνια, στό κυριώ- 
τερο πεδίο δράσεως τής Ίεράς Έξε- 
τάσεως. Γιά νά τήν γνωρίσω με όμως 
καλύτερα θά πρέπει προηγουμένως 
νά δούμε ποιές ήσαν αυτές οί ιδιόρ
ρυθμες μέθοδοι μέ τις όποιες λειτουρ
γούσε.

Κάθε φορά πού υπήρχαν πληροφο
ρίες ότι μιά περιοχή είχε μολυνθή πο
λύ άπό αιρετικούς, εντοπιζόταν, καί 
μιά άποτπολή ιεροεξεταστών μετέ- 
βαινε έπι τόπου. Εκεί, συγκέντρωναν 
τους κατοίκους στις εκκλησίες καί 
τους έβαζαν, θέλοντας καί μή, νά ά- 
κούσονν ένα επίσημο κήρυγμα, τό 
όποιο ιποχρέωνε τούς υπαιτίους νά 
παρουσιασθουν καί νά εκλιπαρήσουν 
συγχώρησε Θά περίμενε ίσως κανείς 
πώς εν όνόματι τής χριστιανικής άλ- 
ληλεγγυης δλα θά τέλειωναν μέ γενι
κή άφεσι άμαρτιών. Δυστυχώς, όμως, 
δέν γινόταν έτσι.

Πράγματι, ή δίωξις των αιρετικών 
γινόταν μόνο έφ ' όσον ή συμπεριφο
ρά τους γινόταν επικίνδυνη γιά τήν 
δημόσια τάξι καί όχι άν κρατούσαν 
τήν πιοτί τους μυστική. Είχαν, επο
μένως, κάθε συμφέρον νά μήν άπο- 
κρίνωνται στόν δημόσιο έξορκισμό 
πού τούς άπευθυνόταν. Καταλαβαί
νει λοιπόν, κανείς ότι σπάνια έφερνε 
αποτέλεσμα τό άρχικό κήρυγμα. Στήν 
πραγματικότητα, ήταν άπλώς κάτι 
σάν τελεσίγραφο πού έπρεπε νά προ- 
ηγηθή τής διαδικασίας.

Μετά τίς διατυπώσεις αυτές, οί ίε-

ροεξετασταί έκαναν γνωστές τίς προ
θέσεις τους μέ τήν έκδοσι δύο διατα
γμάτων: τού διατάγματος τής πίστεως 
καί τού διατάγματος τής χάριτος. Τό 
πρώτο διάταγμα πρόσταζε, επί ποινή 
αφ ορισμού, κάθε Χριστιανό νά ά να - 
φέρη τούς αιρετικούς καί ακόμη ό
σους ήσαν άπλώς ύποπτοι γιά αϊρεσι. 
Μαντεύει έτσι κανείς πόση βρωμιά 
έκλεινε μέσα της ή διαδικασία. Τό 
δεύτερο διάταγμα έδινε στούς παρα
βάτες προθεσμία άπό δεκαπέντε ώς 
τριαΥτα ήμερών γιά νά παροναια- 
σθούν καί νά ομολογήσουν τό λάθος 
τους. "Αν ή συμπεριφορά τους δέν 
είχε προκαλέσει σκάνδαλο ή διασά- 
λευσι τής τάξεως οί ποινές ήσαν σχε
τικά ελαφρές: κράτησις, άναγκαστική 
πεζοπορία καί ϋποχρέωσι νά φέρουν 
επάνω τους ένα διακριτικό ατιμωτικό 
σημείο.

Μέ τήν έκπνυή αυτής τής προθε
σμίας, ή καταστολή γινόταν πιεστι- 
κώτερη. Τό διάταγμα τής πίστεως έ
κανε πάντοτε νά πέφτουν βροχή οί 
καταγγελίες, συχνά αυθαίρετες. ”Ολοι 
όσοι είχαν καταγγελθή έπρεπε νά 
συλληφθούν. Ή μυοτικότης τών άνα- 
κρίσεων προλάμβανε τίς κατάφωρες 
άδικίες πού θά μπορούσαν νά είχαν 
γίνει δεδομένου ότι οί καταδότες πα
ρέμεναν άνώνυμοι. Μετά τήν προφυ- 
λάκισι τών πιθανών ενόχων, σειρά 
είχε τό ιπάδιο τής άνακρίσεως.

Ανέκαθεν υποστηρίζεται ότι οί 
φυλακισμένοι τής Ίεράς Έξετάσεως 
δέν είχαν δικαίωμα νά ζητήσουν συν
ήγορο. Ό  ισχυρισμός αυτός ένιαχύε- 
ται καί άπό μιά βούλλα τού Ίννοκεν-
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Ο Κ άρολος Κουίντος. μονάρχης τής Ολλαν
δίας, βασ ιλεύς τής Ισπανίας κα ί αύτοκρατωρ 
τής Γερμανίας Π ίστευε, ότι ε ίχ ε  θ ε ία  άπο- 
στολή νά συνένωση τούς χριστιανούς κάτω 
άπό τό σκήπτρο του.

τίυν Γ\ πού απαγορεύει ατούς άν- 
θρώπονς τού νόμον νά προσφέρουν 
όποιαόήποτε νόμιμη σννόρομή σέ αι
ρετικό. Ωστόσο, άπό δ,τι φαίνεται, 
οί παραβάσεις ήσαν σνχνές καί οί 
κατηγορούμενοι εξασφάλιζαν έτσι 
κάποιες εγγυήσεις.

Η διαδικασία τής άνακρίσεως όι- 
αρκούσε πολύ καί γινόταν μέ σχολα
στικότητα. Άκούγονταν οί μάρτυρες 
κατηγορίας, άλλά καί ύπερααπίσεως. 
Οί τελευταίοι ήσαν σπάνιοι γιατί διέ- 
τρεχαν καί αυτοί τόν κίνδυνο νά θεω
ρηθούν αιρετικοί. Ή  συνενοχή εξο
μοιωνόταν μέ τό κυρίως άόίκημα. Τό 
γεγονός δτι κάποιος είχε προσφέρει 
άσυλο σέ αιρετικό τόν καθιστούσε τό 
'ίδιο ένοχο μέ αυτόν. ',Αν κανείς υπο
στήριζε την αίρεσι πού προηγουμέ
νως είχε άποκηρύξει ή περίπτωσις ή
ταν άκόμη χειρότερη: χαρακτηριζό
ταν υπότροπος καί αυτό έπέαυρε αύ- 
τυμάτως τήν ποινή τού θανάτου.

Ή  ομολογία στήν διάρκεια τής ά
νακρίσεως έθεωρείτο στοιχείο έλα- 
φρυντικό. Φαίνεται, ωστόσο, δτι τό 
αυθόρμητο mea culfa, πού συνεπαγό
ταν τήν χορήγησι χάριτος, ήταν σπα- 
νιώτατο. Συνήθως, οί ομολογίες άπε- 
σπώντο μέ τήν βία καί έτσι τό προ
νόμιο έπαυσε νά ίαχύη. Οί μέθοδοι 
εξαναγκασμού προσέβαλλαν τήν άν- 
θρώπινη άξιοπρέπεια. 'Άρχιζαν μέ 
δοκιμασίες πού σήμερα θά ονομάζα
με τέστς. Τό π ιό συνηθισμένο ήταν νά 
βάζουν τόν κατηγορούμενο νά κάνη 
μιά πράξι πού ή αιρετική πιίπις άπο- 
δοκίμαζε: νά φάη, γιά παράδειγμα, 
κρέας ή νά σκοτώση ζώο. Σέ περί- 
πτιυαι πού άρνιόταν ό κατηγορούμε
νος κρινόταν ένοχος.

Ή  μέθοδος τής πειθούς, δηλαδή ή 
περιγραφή μέ ζωηρά χρώματα π)ς 
φρίκης, παραδείγματος χάριν, της 
πυράς ή τής ισοβίου καθείρξεως, 
ήταν, μερικές φορές, άποτελεσματική 
πρό πάντων ύστερα άπό παρατετα- 
μένη προφυλάκισι, καί αυστηρή νη
στεία πού διαρκοΰσε μήνες. ”Α ν κι

αυτά τά διάφορα μέσα δεν έφερναν 
άποτέλεσμα, τόν λόγο είχαν τά βασα
νιστήρια, ή ultima ratio. Επίσημα 
άναγνωρίσθηκαν μετά τό 1252 άπό 
τόν Ιννοκέντιυ Δ μέ τήν βούλλα του 
Ad extirpenda. Οί διάδοχοι τού ποντί- 
φικος, οί πάπες Αλέξανδρος Δ ' καί 
Ουρβανός Δ ' άποφάσισαν επί πλέον 
ότι τήν πορεία των βασανιστηρίων θά 
έπρεπε νά επιβλέπουν προσωπικά οί 
ίδιοι οί ίεροεξεττ ,σταί.

Αυτό σήμαινε ότι ή Ιερά Έξέτασις 
των μοναχών θά κατερχόταν ατό επί
πεδο τών κοινών ποινικών δικαστη
ρίων μέ τήν εφ αρμογή τών ίδιων ά- 
πανθρώπων μεθόδων: έξαρθρώαεις 
μέ τόν τροχό, στρεβλώσεις μέ τήν πο- 
όοκάκη καί τόν σχοινισμό καί, μέθο
δος συνηθισμένη, πυρακτωμένα κάρ
βουνα ατά πόδια καί τις φτέρνες.

Τό θέαμα τών καλογήρων πού, κά
τω άπό τίς άνατριχιαστικές αύτές 
συνθήκες, παραφύλαγαν γιά ομολο
γίες, ένώ οί γραμματικοί τίς άράδι- 
αζαν ατά χαρτιά τους, προκαλεϊ έκ 
τών υστέρων δέος γιά τό πόσο χαμη
λά είχε πέσει ή Καθολική Εκκλησία 
άκόμη καί σέ μιά έποχή, πού τά ήθη 
καί έθιμα έπέτρεπαν παρόμοιες βαρ
βαρότητες.

Ωστόσο, μερικοί σιγγραφεϊς βε
βαιώνουν δτι ή χρήσις τών βασανι
στηρίων γινόταν μόνο αν δέν υπήρχε 
άλλη λύσις καί μόνο άφον προηγου
μένως είχε έξαντληθή φιλότιμα κάθε 
άλλο μέσο, λιγώτερο οδυνηρό. Ή  άρ- 
νησις ομολογίας καί ή ομολογία πού 
είχε άποσπααθή μέ τήν βία οδηγού

σαν στό ίδιο άποτέλεσμα, τήν απαγ
γελία κατηγορίας καί τήν παραπομπή 
σέ δίκη. Στό σημείο αυτό ή Ιερά Εξ- 
έτασις έδειχνε π ιό φιλελεύθερο πνεύ
μα άπό τά κοινά δικασπ)ρια. Ή  άπό- 
φασις δέν έκδιδόταν άπό δικαατάς, 
άλλά άπό ένορκους. Δέν είναι, δμως, 
βέβαιο δτι ή λύσις αύτή άπέδωσε 
καρπούς. Ο Ιννοκέντιος Δ ' τήν είχε 
έπιβάλει τήν ίδια έποχή που άναγνώ- 
ριζε επίσημα τά βασανιστήρια καί 
συνιστοΰσε τήν «όσο τό δυνατόν με
γαλύτερη περίσκεψι» πρι ν απαγγελθή 
ή καταδικαστική άπόφααις. Δόγω τής 
γραμμής αυτής, πού είχε έπιβάλει ή 
παπωσύνη, υπήρχε ένα άρκετά ύπο- 
λογίσιμο ποσοστό απονομή - χάριτος 
καί άπαλλακτικών βουλευμάτων πού 
έφθανε, ίσως, τό 20%.

Η σχετική αύτή έπιείκεια φαινό
ταν σκόπιμη ειδικά γιά νά άποδειχθή 
ή άντικειμενικότης τών δικαστηρίων 
καί γιά νά γίνεται π  ιό εύκολη ή άπο- 
δοχή τών καταδικαστικών άποφά- 
σεων.

Η Ιερά Έξέτασις δέν έξέδιδε έπι- 
σήμως άποφάσεις έπιβολής θανατι
κών ποινών. Αν οί παραπάνω ποινές 
δέν κρίνονταν ικανοποιητικές γιά τόν 
κολασμό τού έγκλήματος, ό κατάδι
κος παραπεμπόταν στήν κοσμική έξ- 
ουσία. Δηλαδή, μέ τό νά έχη ήδη κρι- 
θή ένοχος δογματικής πλάνης υπαγό
ταν, στό εξής, στις διατάξεις τού κοι
νού ποινικού δικαίου.

Οί κοσμικές Αρχές δέν ήσαν ελεύ
θερες νά διαλέξουν μόνες τους τόν 
τρόπο ένεργείας τους. Πολλές παπι-
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κές βούλλες τίς υποχρέωναν νή οδη
γούν στήν πνρά τούς αιρετικούς που 
τούς είχαν παραδοθή καί τούς σννι- 
στονσε σιγχρόνως να μήν επιδεινώ
νουν τό μαρτύριό τους με τις πρόσ- 
θετες ποινές πού μεταχειρίζονταν τά 
λαϊκά δικαστήρια όπως ό στιγματι- 
σμος μέ πυρακτωμένο σίδερο, ή έκρι- 
ζωσις τής γλώσσας ή το βασανιστήριο 
τού τροχού. Οί σωματικές αυτές ποι
νές συνεπάγονταν, αύτομάτως και 
διοικητικές κυρώσεις, όπως ή δήμευ
α ις τής περιουσίας, ή οποία μάλιστα 
επιβαλλόταν όχι μόνο στόν καταδι- 
κασθέντα, αλλά καί σι ολόκληρη τήν 
οϊκογένειά του.

Νά, λοιπόν, ποιά εικόνα παρουσι
άζει, στό σύνολό της, ή Ιερά Εξέ
τασε: τών μοναχών στήν περίοδο τον 
εξαγνιστικού της έργου, εικόνα που 
κάνει, κιόλας, άρκετά παράτολμη τήν 
ύπεράαπιαι τον θεσμού. Ωστόσο, αν 
ή Ιερά Έξέτασις δέν είχε ξεπεράσει 
τό στάδιο αυτό, θά μπορούσε 'ίσως νά 
βρή κάποια δικαίωσι στά μάτια τών 
ιστορικών.

Δυστυχώς, άρκετά σύντομα θά έ
χανε αυτή τήν άνεξαρτησία της πού 
περιέσωζε κάπως τήν έννοια τής δι
καιοσύνης. Στήν διάρκεια τον Ι3ον 
αιώνα, αυτοί πού είχαν καταδικασθή 
διατηρούσαν άκόμη τό δικαίωμα, 
«ψιλώ όνόματι» βέβαια, νά προσφύ- 
γονν στήν Ρώμη καί νά ζητήσουν τήν 
άναβολή τής δίκης, εκτός, ίσως αν 
έπρόκειτο γιά παραπομπή αέ λαϊκό 
δικαστήριο, πράγμα άρκετά σπάνιο 
(οί παραπομπές αύτές άποτελούσαν 
τά 2 μέ 3% τών δικών).

Στίς αρχές τον Μου αιώνα, ή Ιερά 
Έξέτασις έμεινε τελείως άνυπερά
σπισε η. Ή  βασιλική εξουσία είχε άρ- 
χίσει νά έπεμβαίνη στά εσωτερικά 
της. Τό πράγμα, άλλωστε, έγινε ολο
φάνερο στήν ύπόθεσι τών Ναϊτών. Ό  
πάπας Κλήμης Ε κατάλαβε, τότε, σέ 
τί βάραθρο θά κατρακυλούσε τό εκ
κλησιαστικό δικαστήριο. Τό 1308, 
άνέστειλε προσωρινά, τίς εξουσίες 
τών ιεροεξεταστών. 'Άν είχε έπιμείνει 
στήν άπόφασι αυτή, θά είχε ίσως 
γλυτώσει τήν 'Εκκλησία από μεγάλα 
δεινά. Αλλά, τό 1312, στήν Σύνοδο 
τής Βιέννης, νπεχώρησε.

Βασικά, ή Ιερά Έξέτασις έτέθη 
έκτοτε υπό κυβερνητικό έλεγχο, έγινε 
ένα πολιτικό μέσο πού μεταχειρίοθη- 
καν οί μονάρχες τής Εύρώπης γιά νά 
ξεφορτωθούν τούς άντιπάλονς τους 
μέ τήν κατηγορία τον αιρετικού. Μέ 
τήν περίοδο αύτή συνδέονται οί χει
ρότερες υπερβασίες τής Ίεράς Έξε-

τάσεως καί τά «άοντο ντά φέ» τού 
Τορκονεμάδα προκαλονν τόση άπο- 
στροφή ώστε μόνο μέ τά μαρτύρια 
τών Ναϊτών μπορούν νά συγκριθούν.

Ή  π ιό συγκινητική εικόνα, αύτή 
πού καταδικάζει οριστικά τήν τελευ
ταία αύτή μορφή τής Ιεράς Έξετά- 
σεως πού είχε ύποπέσει στήν εξάρι?/- 
σι τών λαϊκών, είναι, βέβαια, τό μαρ
τύριο τής Ζάν ντ' ”Λρκ.

«Επίσκοπε, έσεϊς μέ σπρώχνετε 
στόν θάνατο», λέει ή άγια στόν Πιέρ 
Κοσόν, επίσκοπο τού Μπωβαί, πού 
μόλις τήν είχε καταδικάσει στόν θά
νατο διά πυράς.

« Ό  βασιλεύς έδωσε διαταγή νά σέ 
δικάσω καί θά τό κάνω», άποκρίνε- 
ται ό επίσκοπος πού δέν εχει σκοπό 
νά ύποχωρήση.

θ ά  άναρωτηθή ίσως κανείς άν, 
παρ' όλα της τά σφάλματα, ή Ιερά 
Έξέτασις έφερε άποτελέσματα καί 
άν, στήν περίπτωσί της, ό σκοπός α
γίασε τά μέσα. Μιά προσεκτική άνά- 
λυσις του θέματος θά έδειχνε ίσως 
πώς μόνο στην περίπτωσί τών Καθα- 
ρών ήταν πράγματι άποτελεσματική 
ή συστηματική) καταστολή πού είχε 
άναλάβει ή παλιά Ιερά Έξέτασις 
τών λεγάτων καί τών μοναχών καί 
πώς ή εκκλησιαστική δικαιοδοσία πέ
τυχε έτσι νά ολοκλήρωσή σχεδόν τό 
έργο πού είχε ταχθή νά υπηρέτηση.

’Από εκεί καί πέρα, παρέμεινε άνί- 
σχυρη καί εξυπηρέτησε περισσότερο 
τήν πραγματοποίησι πολιτικών σχε
δίων παρά τήν άποτελεσματική περί - 
φρούρησι τής πίστεως.

"Ομως γιά νά είμαστε άντικειμενι- 
κοί, θά πρέπει άκόμη νά προσθέαωμε 
δτι μπορεί βέβαια τά σφάλματα τής 
Ίεράς Έξετάαεως νά είναι άναμφι- 
σβήτητα, έχουν πάντως έξογκωθή 
ύπερβολικά, τουλάχιστον όσον άφο- 
ρά στήν ισπανική Ιερά Έξέτασι, τήν 
μόνη πού όιήρκεσε ως τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους.

Ή  φοβερή φήμη τών εκκλησιαστι
κών δικαστηρίων τής Ισπανίας οφεί
λεται άποκλεκπικά σχεδόν στίς συ
κοφαντίες ενός πρώην ιερωμένου, 
πρώην γενικού γραμματέως τής Ίε
ράς Έξετάαεως, ενός άτομου άξιο- 
κατάκριτου πού ονομαζόταν Αορέντε 
(1756-1823).

Αφού απέβαλε τό σχήμα του, πο
λέμησε τίς θρησκευτικές οργανώσεις 
καί έβαλε χέρι στήν περιουσία τους. 
Μέ τήν παλινόρθωσι τών Βουρβώνων 
τής Ισπανίας, καταδικάσθηκε γιά 
προδοσία καί εξορίσθηκε. Κατέφυγε 
τότε στό Παρίσι καί, εκεί, υποστηρί- 
χθηκε άπό τήν τοπική όργάνωσι τών

έλευθεροτεκτόνων, οι όποιοι τόν πα- 
ρεκίνησαν νά συντάξη μιά σειρά από 
λίβελλους κατά τής Καθολικής Ε κ
κλησίας πού, γνώρισαν πράγματι, με
γάλες δόξες κάτω άπό τό καθεστώς 
τής Παλινορθώσεως.

Τά έργα τού Αορέντε άνέβαζαν σέ 
130.000 τά θύματα πού έκτελέσθηκαν 
από τήν ισπανική Ιερά Έξέτασι κα
τά τό διάστημα άπό τό 1478 ως τό 
1820. Σήμερα, ευσυνείδητοι ιστορικοί 
κατεβάζουν τόν ύπερβολικό αύτό 
άριθμό στόν πιό «λογικό» τών 4.000. 
Καί άκόμη, άνάμεσα στά 4.000 αυτά 
θύματα, πού κατανέμονται σέ τέσσε
ρις σχεδόν αιώνες, θά πρέπει νά 
συμπεριληφθούν όχι μόνο οί αιρετι
κοί, άλλά επίσης καί οί εγκληματίες 
τού κοινού ποινικού δικαίου, λησταί, 
φονιάδες, δηλητηριασταί καί μάγοι.

Μετά τήν έκδοσι τού Ποινικού Κώ- 
δικος άπό τόν Κάρολο Κουΐντο (Κα
ρολίνα τού 1532) δλοι οί Ισπανοί 
εγκληματίες παραδίδονταν στήν Ιερά 
Έξέτασι. Πραγματική κατευθυνό- 
μενη όικαιοσί’νη, είχε συχνά νά όι- 
κάση καί περιπτώσεις άσχετες μέ θέ
ματα τής πίστεως. 'Ακόμη, θά μπο
ρούσε κανείς, γιά νά δικαιολογήση 
κάπως τίς υπερβασίες τής Ίεράς Έ- 
ξετάσεως έναντι τών αιρετικών, νά 
παρατηρήση δτι άνάλογες μεθόδους 
είχαν χρησιμοποιήσει καί οί Προτε- 
στάντες.

Ό  Καλβϊνος καταδίκαζε σέ θάνατο 
καί βασανιστήρια τό ίδιο εύκολα μέ 
τόν Τορκουεμάδα. Ό  δέ Σβίγγλιος 
θέλοντας δήθεν νά άναβαπτίαη τούς 
«άναβαπτιστάς», τούς έστελνε νά 
πνιγούν. Ή  βασίλισσα Ελισάβετ A ' 
τής 'Αγγλίας καί ό Γουσταύος Βάζα, 
βασιλεύς τής Σουηδίας καί τής Δα
νίας μεταχειρίσθηκαν εναντίον τών 
Καθολικών τίς ίδιες άκριβώς μεθό
δους πού καταλογίζονται στήν Ιερά 
Έξέτασι.

Πάντως, θά ήταν σωστό νά έντά- 
ξωμε καί τήν Ιερά Έξέτασι στίς κα
ταχρήσεις έξουσίας γιατί δέν υπάρχει 
μεγαλύτερη άδικία άπό τό νά έξα- 
ναγκάζη κανείς μιά σΐ'νείδησι νά 
άποόεχθή ένα δόγμα. Ή σύ’γχρονη 
Καθολική Εκκλησία συμμερίζεται 
άπόλυτα τήν άποψι αύτή ή οποία, 
άλλωστε βρίσκεται διατυπωμένη καί 
στόν ίσχύοντα Εκκλησιαστικό Κώδι
κα, στόν κανόνα 1351: «Κανείς δέν 
πρέπει νά εξαναγκάζεται, παρά τήν 
θέλησί του, νά άσπασθή τήν Καθολι
κή πίστι». Είναι ή καταδίκη τών 
υπερβασιών τής Ίεράς Έξετάαεως 
άπό τήν ϊδια τήν Καθολική Εκκλη
σία. _

Εκ της « Ιστορίας»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ Γ. ΧΑΛΑΤΣΑ

w Maim
Κ ΑΘΕ χρόνο τέτοια μέρα 

πενθώ η| μνημη του μπρος 
σέ μια ηιωτογραφία του τοί

χου Ανοίγει πιου» απ' τάλικα χείλη, 
τα χαρουμτνα ματια καί το νεανικό 
καθάριο μέτωπο ή πλαγιά ενός βου- 
νοϋ και μια παρέα φαντάρων μέ τή 
σημαία κι έναν ξανθό άνθυπολοχαγό 
μπροστά, τρέμουν να φτάσουν imjv 
κορφή.

-  Αέρα! 'Αέρα!
ΙΙατούν τάρβυλα άγρια πάνω στις 

πέτρες, αστράφτουν οί λόγχες στις 
πρώτες ηλιαχτίδες, δυό ζεστά χέρια 
πιάνουν την πεσμένη σημαία, φτά- 
νουν ιττήν κορφή, σηκώνουνται καί 
μπήζουν το κοντάρι, μά ξάφνου μιά 
σειρά όολυι στά στήθεια τόν ρίχνουν 
στά γόνατα, σπάει τό καντάρι, πέφτει 
καί κείνος μπρούμητα κι άπ' τό κε
φάλι του κατρακυλάει τό όίκωχο ώς 
το χαράκωμα...

Έτσι γίνεται πάντα. Έξη χρόνων, 
θυμάμαι, ταίριασα τά πρώτα κατσι
κάκια μου καί στάθηκα γεμιέτη περι
συλλογή μπρικ στόν άντρα τής μητέ
ρας μου.

-  Πώς έγινε. «Θείε»; τον ρώτησα. 
— Εϊμασταν πλάϊ-πλάϊ, είπε εκεί

νος, κι ανεβαίναμε τρέχοντας τό ίκιυ- 
νό. Κοντά στην κορφή άρπαξε άπό- 
ναν πεσμένο τή σημαία, πάτησε πρώ
τος απάνω κι άνασήκωσε τά χέρια νά 
μπήξει τό κοντάρι. Τότε τόν πήραν οί 
σφαίρες. Πέφτοντας στά γόνατα τσα
κίστηκε τιί κοντάρι καί μπήχτηκε στό 
χώμα καί κείνος έπεσε μπρούμητα 
μάνοιχτά τά μάτια, τοϋφυγε τό όίκω
χο ι’ιπ' τό κεφάλι καί κατρακύλησε 
στό χείλι άπ' τό χαράκωμα.

Τό σπίτι μας βρίσκεται σε μιά γω
νιά τής πόλης, πού τήν κόβουν σταυ
ρωτά όυό όημόσιοι δρόμοι. Απ' τό 
ανατολικό του παράθυρο είδα τον 
ήλιο λίγες μέρες πριν πέσει στό βου
νό, όώ μέσα άγγιξα τιί πράγματα πού

αγάπησε, είδα κάποτε το σακκακι 
του άκουμπησμένο γεμίετο έκφραση 
σέ μιά καρέκλα, έόώ πέρα μούλειψε 
τό σκοτωμένο πατρικό στήθος 
νάκουμπήσω τό παιδικό μάγουλο καί 
τό παιγνίδι, τό στοργικό καί δυνατό 
χέρι μέ κείνες τίς φουσκωτές γαλά
ζιες φλέβες στή ράχη τής παλάμης 
πούπεαε νεκρό κάτω άπ' τή σημαία, 
πλάι στό χαράκωμα.

Νύχτες μέ σκέψη πού θρηνούσε φί
λησα κρυφά τά ματωμένα στήθεια, τά 
κοκκαλωμένα μεταξένια μάτια πού 
κύτταξαν μέσ' τή σκόνη τό χαράκωμα, 
γονατιστή χάϊδεψα δειλά μέ τό παιδι
κό χεράκι τίς πλάτες καί τούς ίδρω- 
μένους κροτάφους πού χρύσιζε ό ή
λιος. Κυματίζει ή θάλασσα κάτω άπ' 
τό φθινοπωρινό φεγγάρι, συντροφιές 
ανθρώπων τραγουδούν μέσ’ τή νύχτα, 
ένας άλλος άντρας παίρνει στό δι
πλανό δωμάτιο τά φιλιά τής μητέρας, 
κάποιο παιδί μέ τρομαγμένα μάτια 
προσεύχεται στό σκοτάδι γιά τόν ά
νεμο πού σφυρίζει πάνω άπονα βου
νό, γιά τό γδούπο ενός κορμιού σάν 
πέσιμο δέντρου στή γή πού άκουσε

στά όνειρά του.
Εφτά καί δέκα χρόνων ζωγράφιζα 

στό μαθητικό τετράδιο τήν ίδια πιά
τα εικόνα: Τό βουνό, μιά σημαία καί 
τόν ήλιο. Καί στή Σχολή Καλιϊιν Τε
χνών τά πρώτα σχέδια πούφερα στή 
μητέρα ήταν ή πλαγιά ενός βουνού μέ 
θυμαράκια, ό πρωινός ήλιος, ό ξαν
θός άνθυπολοχαγός που μπήχνει μα
τωμένος στήν κορφή τήν τσακισμένη 
σημαία

Πέρσι ακόμα στίς 28 'Οκτωβρίου ό 
καθημερινός μου σύντροφος, κάποιος 
νεαρός Ιταλός ζωγράφος, μούφερε 
γιά δώρο μιά αλυσοδεμένη Ελλάδα 
πού σπάει τά δεσμά της.

—Αυτή είναι ή Ελλάδα πού ζω
γράφισες; Αυτή είναι ή ψυχή της; τού 
λέω κοροϊδευτικά μέ μιά κακία πού 
σάστισα καί ή ίδια. Μπήξε μιά ση
μαία μέ σπασμένο κοντάρι στήν κορ
φή ενός βουνού -  τήν ματωμένη καί 
τσακισμένη ψυχή της στήν κορφή τής 
ιδέας. Αύτό είναι ή Ελλάδα! τού φώ
ναξα.

Καί σήμερα καί κάθε χρόνο τέτοια 
μέρα, τρέχω κι εγώ μαζί μέ τούς άλ
λους στην πλαγιά τού βουνού μέ τήν 
ψυχή στά δόντια νά τόν προφτάσω 
κάτω άπ' τήν κορφή, πριν απ' τίς 
σφαίρες, πέφτω καί τον άγκαλιάζω 
στά γόνατα καί σέρνουμαι μαζί του.

— Μή πατέρα... Μή πατέρα...
"Αλλοτε πάλι φτάνω μέ λίγα λου

λούδια στό χέρι καί τά σκορπώ πάνω 
στόν τόπο πού δέχτηκε τό νεανικό 
κορμί του. Μπρος στήν παληά φωτο
γραφία τού τοίχου συλλογίζομαι τά 
είκοσιπέντε χρόνια καί τό χαμόγελό 
του ποϋσβησε κάποιο πρωί σ' ένα 
βουνό τής Αλβανίας.
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Α ΝΕΚΑΘΕΝ ή έ ρ ε υ ν α  ά π ε -  
τέλεσε  τ η ν  β α σ ικ ή ν  π η 
γ ή ν  τ ή ς  γ ν ώ ο ε ω ς .  Κ ατά  

τ ή ν  σ ύ χ γ ρ ο ν ο ν  ε π ο χ ή ν  ή έν γένει 
ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  έ ρ ε υ ν α  έχει λάβει 
ά π ι θ ά ν ο υ ς  δ ια σ τ ά σ ε ι ς ,  δ ιά  τή ν  
ά π ο δ ο τ ι κ ή ν  δ έ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ία ν  τ η ς  
δ α π α ν ώ ν τ α ι  μ υ θ ώ δ η  π ο σ ά ,  ιδί
ω ς  ύ π ό  τ ώ ν  Ύ π ε ρ δ υ ν ά μ ε ω ν .  
Καί α ί  ν έα ι  γ ν ώ σ ε ι ς  σ υ σ σ ω ρ ε ύ 
ο ν τ α ι  ί λ ι γ γ ιω δ ώ ς ,  μέ σ υ ν έ π ε ια ν  
ν ά  ά ν α μ έ ν ε τ α ι  σ υ ν τ ό μ ω ς  ή ά δ υ -  
ν α μ ί α  ά φ ο μ ο ι ώ σ ε ώ ς  τ ω ν  καί ε
π ο μ έ ν ω ς  έ φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ω ν ,  π ε 
ρ α ι τ έ ρ ω  δ έ  ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ ο ύ  
ά π ρ ο σ δ ο κ ή τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  τ ή ς  
« γ ν ω σ ιο λ ο γ ικ ή ς  έ κ ρ ή ξ ε ω ς » ,  
ά γ ν ώ σ τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν .  Κ ατά  
τ ή ν  δ ιά ρ κ ε ια ν  τ ή ς  κ α τ ά  τ ο ύ ς  τ ε 
λ ε υ τ α ί ο υ ς  α ι ώ ν α ς  ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς  
τ ώ ν  έ π ισ τ η μ ώ ν  αϊ δ ι α ρ κ ώ ς  σ υσ -  
σ ω ρ ε υ ό μ ε ν α ι  γ ν ώ σ ε ι ς  ά π ε τ έ λ ε -  
σ α ν  θ έ μ α  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή ς  έξ  άντ ι-  
κ ε ιμ έ ν ο υ  τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ώ ς  τ ω ν ,  ώ ς  
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  τ ο ύ  π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  μέ 
σ υ ν έ π ε ι α ν  ν ά  π ρ ο κ ύ ψ η  ή ε π ι 
σ τ ή μ η  τ ή ς  Γ ν ω σ ιο λ ο γ ία ς .  Αύτη 
κ α τ έ λ α β ε  τ ή ν  μ ία ν  έκ τ ώ ν  δ ύ ο  
β α σ ι κ ώ ν  σ υ ν ισ τ ω σ ώ ν  τ ή ς  κ α θ ο 
λ ικ ή ς  φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς  σ κ έ ψ ε ω ς ,  μέ 
έ τ έ ρ α ν  τ ή ν  δ ρ ά σ ιν ,  δ η λ .  τή ν  
έ φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ώ ν  γ ν ώ σ ε ω ν  μέ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

’Έρευνα, 
καί γνώσις
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ 
Μέλους τής Τιβεριανής Ακαδημίας 
Έπιστημών τής Ρώμης

Ή ορθή επιστημονική έρευνα πρέπει νά έχη ώς ισχυ
ρόν κίνητρον τήν άκάματον βούλησιν τής άποκτήσεως 
νέων γνώσεων πρός έξυπηρέτησιν, διά συμπληρώσεων, 
προσαρμογών καί έπεκτάσεων, τής καθολικής γνώσεως

σ κ ο π ό ν  τ ή ν  π ο λ ι τ ισ τ ικ ή ν  ά ν ά -  
τ τ τυ ξ ιν .  Ώ ς  γ ν ω σ τ ό ν ,  ή Γ νω σ ιο 
λ ο γ ία  κ α θ ο ρ ίζ ε ι  τ ή ν  φ ύ σ ιν ,  τ ά  
κ ρ ι τ ή ρ ι α  κ α ί  τ ή ν  ά ξ ία ν  π ά σ η ς  
γ ν ώ σ ε ω ς .  Ή  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ά σ χ ο λ ε ϊ -  
τ α ι  κ υ ρ ίω ς  μέ  τ ή ν  φ ύ σ ι ν  τ ή ς  
γ ν ώ σ ε ω ς ,  κ α θ ο ρ ί ζ ο υ σ α  τ ή ν  δ ια 
δ ικ α σ ία ν  κα ί  τ ά  ν ο ϊκ ά  μέσ α  
π ρ ο σ κ τ ή σ ε ω ς  τ α ύ τ η ς .  Τ ά  τ ε λ ε υ 
τ α ί α  τ α ύ τ α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τή ν  
μ ν ή μ η ν ,  τ ή ν  κ ρ ίσ ιν ,  τ ό ν  σ υ λ λ ο γ ι 
σ μ ό ν ,  τ ή ν  φ α ν τ α σ ί α ν ,  τ ή ν  άντ ί-  
λ η ψ ι ν ,  τ ό  α ί σ θ η μ α  κα ί  τ ή ν  έν
ν ο ι α ν .  Ή  λ ο γ ικ ή  δ ιά  τ ή ς  έ π ισ τ η -  
μ ο ν ικ ή ς  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ία ς  ά σ χο λ ε ί-  
τ α ι  μέ  τ ά  γ ν ω σ ιο λ ο γ ικ ά  κ ρ ιτ ή 

ρ ια ,  δ ιά  τ ώ ν  ο π ο ί ω ν  δ ια κ ρ ιν ε τ α ι  
ή κ α τ α ν ο η ι η  α λ ή θ ε ια  ά π ό  τη ν  
π ά σ η ς  φ υ ο ίο κ ,  π \ α ν η ν .  Τ έλος  η 
ά ξ ι α  τ ή ς  γ ν ώ ο ε ω ς ,  δη λ .  η δυ-  
ν α τ ό τ η ς  τ ο υ  π ν ε ύ μ α τ ό ς  μ α ς  ν ά  
φ θ ά σ η  τ ή ν  ά λ ή θ ε ια ν ,  μ ε λ ε τ ά τα ι  
ύ π ό  τ ή ς  μ ε τ α φ υ σ ικ ή ς ,  δ ιά  π ο ι 
κ ίλ ω ν  τ ρ ό π ω ν ,  ώ ς  είναι ό  σ κ ε 
π τ ι κ ι σ μ ό ς ,  ή ά γ ν ω σ ία ,  ό  δ ο γ μ α 
τ ι σ μ ό ς ,  ή ε ν ό ρ α σ ι ς ,  ή π ίσ τ ι ς ,  ό  
υ π ε ρ β α τ ι κ ό ς  δ ι α λ ο γ ισ μ ό ς  κ .λ .π .

Ε νώ  τ ό  π ρ ο ϊ ό ν  τ ή ς  έ ρ ε ύ ν η ς ,  ή 
γ ν ώ σ ι ς ,  ά π ε τ έ λ ε σ ε ν  ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ν  
έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  μ ε θ ο δ ε ύ σ ε ω ς ,  
ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν  τ ή ς  ώ φ ε λ ιμ ισ τ ικ ή ς  
έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς  τ ο ύ  έν γένει 
γ ν ω σ ιο λ ο γ ι κ ο ύ  ύ λ ικ ο ύ ,  ά ν τ ιθ έ -  
τ ω ς  ή έ ρ ε υ ν α ,  ά ν  καί π α ρ ά γ ω ·  
γ ο ς  δ ύ ν α μ ι ς ,  δ έν  έ τ υ χ ε ν  ά ν α λ ό -  
γ ο υ  μ ε τ α χ ε ιρ ίσ ε ω ς .  Εν τ ο ύ τ ο ι ς  
θ ά  ή τ ο  λ ίαν  χ ρ ή σ ιμ ο ς ,  ι δ ίω ς  δ ιά  
τ ή ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  έ π ο χ ή ν ,  ή δ η 
μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ιά ς  γ ε ν ικ ή ς  έ π ι σ τ η μ ο 
ν ικ ή ς  θ έ σ ε ω ς ,  μέ  ά ν τ ι  κε ίμενον  τή ν  
μ ε θ ο δ ικ ή ν  ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  κ α ί  λει
τ ο υ ρ γ ί α ν  τ ή ς  γ ε ν ικ ή ς  έ ρ ε ύ ν η ς ,  
ώ ς  κ α ί  τ ώ ν  σ υ ν ισ τ ω σ ώ ν  α ύ τ ή ν  
έ π ί  μ έ ρ ο υ ς  έ ρ ε υ ν ώ ν .  Ό  τ ί τ λ ο ς  
τ ή ς  Έ ρ ε υ ν ο λ ο γ ία ς  θ ά  π ρ ο σ ιδ ιά -  
ζ η  ε ις  τ ό ν  ν έ ο ν  τ ο ύ τ ο ν  κ λ ά δ ο ν  
τ ή ς  γ ε ν ικ ή ς  ε π ισ τ η μ ο σ ύ ν η ς .

Τ ήν  κ α θ ο λ ικ ή ν  έ ρ ε υ ν α ν  δ υ ν ά -  
μ ε θ α  ν ά  τή ν  θ ε ω ρ ή σ ω μ ε ν  ώ ς  
τ ή ν  μ ε θ ο δ ικ ή ν  δ ια δ ικ α σ ία ν  
π ρ ο σ κ τ ή σ ε ω ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν ,  ώ ς  κ α ί  π α ρ ο γ ώ γ ω ν  
τ ο ύ τ ω ν ,  δΓ έ φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ω ν  εις 
π ε δ ί α  δ ρ ά σ ε ω ς ,  π ρ ό ς . έ π έ κ τ α σ ι ν  
τ ώ ν  ο ρ ί ω ν  τ ο ύ  έ π ι σ τ η τ ο ύ ,  μ έ σ κ ο -  
π ό ν  τ ή ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  έξέλιξιν  τ ώ ν  
γ ν ώ σ ε ω ν  καί τ ώ ν  ε φ α ρ μ ο γ ώ ν



τ ω ν ,  δ ι ε υ ρ υ ν ο μ έ ν ω ν  ο ύ τ ω  τ ώ ν  
κ α θ ό λ ο υ  ε π ι σ τ η μ ώ ν  δ ιά  π λ η ρ ε -  
σ τ έ ρ α ς  κ α τ α ν ο ή σ ε ω ς  τ ο ύ  π ε ρ ι 
β ά λ λ ο ν τ ο ς  φ υ σ ι κ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  καί 
δ ιά  π λ έ ο ν  ω φ ε λ ιμ ισ τ ικ ώ ν  δ ιερ 
γ α σ ι ώ ν  τ ώ ν  ή θ ι κ ο π ν ε υ μ α τ ικ ώ γ  
ά ν ε λ ίξ ε ω ν .  Δ ιά  τ ή ς  ο ϋ τ ω  λει- 
τ ο υ ρ γ ο ύ σ η ς  έ ρ ε ύ ν η ς ,  π έ ρ α ν  τ ή ς  
κ α τ α κ τ ή σ ε ω ς  τ ή ς  γ ν ώ σ ε ω ς ,  θ ά  
κ α λ λ ιε ρ γ ή τ α ι  π λ η ρ έ σ τ ε ρ ο ν  ή νό- 
η σ ις  κ α ί  θ ά  π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ω μ ε ν  σ υ ν 
ε χ ώ ς  π ρ ό ς  τ ή ν  σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί 
η σ α  τ ή ς  Α λ ή θ ε ια ς .

Δ ιά  τ ή ν  σ τ ε ρ ε ά ν  κ α τ ά κ τ η σ α  

τ ή ς  ο ρ θ ή ς  γ ν ώ σ ε ω ς ,  μ έ σ ω  τ ή ς  
έ ρ ε υ ν η τ ικ ή ς  μ ε θ ο δ ε ύ σ ε ω ς ,  
ά π α ι τ ε ϊ τ α ι  ι σ χ υ ρ ά  θ έ λ η σ ι ς  τ ο ύ  
έ ρ ε υ ν η τ ο ύ ,  μή  έ κ φ ε ύ γ ο υ σ α  τ ώ ν  
έ π ισ τ η μ ο ν ικ ώ ν  ο ρ ίω ν  κ α ί  κειμέ- 
νη  π έ ρ α ν  τ ο ύ  μ υ σ τ ικ ισ μ ο ύ  τ ή ς  
π ί σ τ ε ω ς .  Ε π ίσ η ς  ά π α ι τ ε ϊ τ α ι  ή 
ά ν α γ κ α ί α  γ ν ω σ ιο λ ο γ ικ ή  ύ π ο δ ο -  
μ ή ,  ή κριτ ική  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  κ α τ ά  
τ ή ν  ά ν ά π τ υ ξ ι ν  τ ή ς  έ ν ν ο ια ς  καί 
τ ή ς  ά ξ ί α ς  τ ώ ν  έ χ ό ν τ ω ν  γεν ικ ή ν  
σ η μ α σ ί α ν  σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν ,  ή 
δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή  φ α ν τ α σ ί α  δΓ έπ ί-  
τ ε υ ξ ιν  ο ρ θ ώ ν  ά ν α π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν  
κ α ί  κ υ ρ ίω ς  τ ό  π ά θ ο ς  δ ιά  μ ία ν  
ο ύ σ ια σ τ ικ ή ν  καί π λ ή ρ η  έ ρ ε υ ν α ν .  
Ή  έ ν ν ο ια  καί τ ό  ά π ο τ έ λ ε σ μ α  
τ ή ς  έ π ισ τ η μ ο ν ικ ή ς  έ ρ ε ύ ν η ς  άλ- 
λ ο ιο ύ τ α ι  ή κ α ί  έκ μ η δ ε ν ίζ ε τα ι ,  
έ φ ’ ό σ ο ν  κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι  π ρ ο σ 
π ά θ ε ι α  ά ν α γ ω γ ή ς  μ ιά ς  γ ν ώ σ ε 
ω ς  ε ις  τ ό  ε π ί π ε δ ο ν  τ ο ύ  ά π ο λ ύ -  
τ ο υ ,  ώ ς  καί μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  
τ α ύ τ η ς  εις  π α ρ ό ρ μ η σ ι ν  π ί σ τ ε 
ω ς .  Ή  ό ρ θ ή  έ π ισ τ η μ ο ν ικ ή  έ ρ ε υ 
ν α  π ρ έ π ε ι  ν ά  έχη  ώ ς  ισ χ υ ρ ό ν  
κ ίν η τ ρ ο ν  τ ή ν  ά κ ά μ α τ ο ν  β ο ύ λ η -  
σ ιν  τ ή ς  ά π ο κ τ ή σ ε ω ς  ν έ ω ν  γ ν ώ 
σ ε ω ν  π ρ ό ς  έ ξ υ π η ρ ε τ η σ ιν ,  δ ιά  
σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ω ν ,  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ώ ν  
κ α ί  έ π ε κ τ ά σ ε ω ν ,  τ ή ς  κ α θ ο λ ικ ή ς  
γ ν ώ σ ε ω ς .  Ή  γ ο ν ι μ ο π ο ι ό ς  α υ τ ή  
β ο ύ λ η σ ι ς  ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι  ό π ω ς  εί
ν α ι  π η γ α ί α  κ α ί  ά π ε ρ ι ό ρ ισ τ ο ς .  
Π ρ έ π ε ι  δ έ  ν ά  έ μ π ν έ ε τ α ι  κα ί ν ά  
π ο δ η γ ε τ ή τ α ι  κ α τ ά  τ ή ν  π ρ ο ο δ ε υ 
τ ικ ή ν  δ ια δ ικ α σ ία ν  τ ή ς  έ ρ ε ύ ν η ς ,  
ά π ό  ά ν ε π η ρ έ α σ τ ο ν  κ ρ ιτ ικ ό ν  
π ν ε ύ μ α ,  εις  τ ρ ό π ο ν  ώ σ τ ε  τ ό  
έ κ ά ο τ ο τ ε  έ π ι τ υ γ χ α ν ό μ ε ν ο ν  νέον  
ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ν  γ ν ώ σ ε ω ς  ν ά  είναι 
τ ό  έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς  έ π ι θ υ μ η τ ό ν  
καί ε π ο μ έ ν ω ς  τ ό  π ρ ά γ μ α τ ι  ώ φ έ -

λ ιμ ο ν .  Δ ιά  τή ν  έ ξ α σ φ ά λ ισ ιν  σ υ ν 
ε χ ο ύ ς  καί χ ρ η σ ίμ ο υ  π α ρ α γ ω γ ή ς  
τ ή ς  έ ρ ε ύ ν η ς ,  ώ ς  κα ί  έ π ε κ τ ά σ ε ώ ς  
τ η ς  π ρ ό ς  ν έ ο υ ς  τ ο μ ε ί ς  δ ρ α σ τ η 
ρ ι ό τ η τ α ς  τ α ύ τ η ς ,  ά π α ι τ ε ϊ τ α ι ,  ώ ς  
ά ν α γ κ α ί α  π ρ ο υ π ό θ ε σ ι ς ,  η έλευ- 
θ ε ρ ία  τ ο ύ  έ ι ι ισ τ η μ ο ν ικ ο ύ  π ν ε ύ 
μ α τ ο ς .  Ό  π ο θ ο ς  τ ή ς  α π ο κ α λ ύ -  
ψ ε ω ς  ν έ ω ν  γ ν ώ σ ε ω ν  δι ’ έ ρ ε ύ ν η ς  
π α ρ α μ έ ν ε ι  ά ν έ κ φ ρ α σ τ ο ς  καί με
τ έ ω ρ ο ς ,  έ φ '  ό σ ο ν  ο  έ ρ ε υ ν ώ ν ,  έξ 
ίδ ια ς  ά τ ε λ ο ύ ς  β ο υ λ ή σ ε ω ς  ή β ά 
σει φ ρ α γ μ ώ ν ,  ένεργει  δ ιά  ά ν α -  
ξ ιο λ ο γ ικ ώ ν  κ ρ ιτ η ρ ίω ν .  Ή  ά δ ια -  
φ ο ρ ί α  ώ ς  π ρ ό ς  τ ο  ο ρ θ ό ν  άντι-  
κ ε ιμ ενο ν  τ η ς  ν έ α ς  γ ν ώ σ ε ω ς ,  ή 
ό π ο ι α  ά ν α μ έ ν ε τ α ι  ν ά  π ρ ό κ υ ψ η  
έκ τ ή ς  έ ρ ε υ ν η τ ικ ή ς  π ρ ο σ π ά 
θ ε ια ς ,  και ή π ρ ο σ ή λ ω ο ι ς  εις 
μ ία ν  μη ό λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ν  έ π ισ τ η -  
μ ο ν ικ ή ν  ά λ ή θ ε ια ν ,  έ π η ρ ε ά ζ ο υ ν  
λ ία ν  δ υ σ μ ε ν ώ ς ,  μέχρ ι  κ λ ο ν ισ μ ο ύ  
τ η ς ,  τ ή ν  σ υ ν ο λ ικ ή ν  έ π ισ τ η μ ο ν ι -  
κ ή ν  έ ρ ε υ ν α ν .  Ιδ ια ιτ έ ρ α  π ρ ο σ ο 
χ ή  ά π α ι τ ε ϊ τ α ι  δ ιά  τή ν  έ κ λ ο γ ή ν  
τ ώ ν  π ρ ό ς  έ ρ ε υ ν α ν  θ ε μ ά τ ω ν .  Έκ

Η όρθή έπιστημονική έρευνα πρέπει νά έχη  
ως κ ίνητρον τήν άκάματον βούλησιν τής άπο- 
κτήοεω ς νέων γνώσεων πρός έξυπηρέτησιν, 
διά συμπληρώσεων, προσαρμογών καί έπε
κτάσεων τής καθολικής γνώσεως.

τ ο ύ τ ω ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  
ν έα ι  γ ν ώ σ ε ις ,  ο υ ν ε χ ί ζ ο υ σ α ι  ή 
σ υ μ π λ η ρ ο ύ σ α ι  ά ρ τ ι  ά π ο κ τ η θ ε ί -  
σ α ς  τ ο ι α ύ τ α ς .  Νέαι γ ν ώ σ ε ι ς ,  
π λ ή ρ ω ς  ά π ο κ ε κ ο μ μ έ ν α ι  μ ιά ς  
γ ν ω σ ιο λ ο γ ικ ή ς  σ υ ν ε χ ε ία ς ,  π ι θ α 
ν ό ν  ν ά  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  έ π ί  μ α κ ρ ά ν  
ή δ ιη ν ε κ ώ ς  μ ε τ έ ω ρ ο ι  κα ί  ά χ ρ η -  
σ ιμ ο π ο ιη τ ο ι .  Ποικ ίλο ι έ π η ρ ε α -  
σ μ ο ί  είναι δ υ ν α τ ό ν  ν ά  δ ι α φ ο ρ ο 
π ο ι ο ύ ν  τ ή ν  έ κ λ ο γ ή ν  τ ώ ν  θ ε μ ά 
τ ω ν  έ ρ ε ύ ν η ς .  Γεν ικώ ς δ υ σ μ ε ν ε ίς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ή π α 
ρ ο ρ μ η τ ικ ή  έ ν έ ρ γ ε ια ,  τ ό  έ π ί  μέ
ρ ο υ ς  σ υ μ φ έ ρ ο ν  καί τ ό  ά ρ ν η τ ι -  
κ ό ν  π ά θ ο ς .  Εις τ ή ν  π ε ρ ί π τ ω σ ι ν  
τ α ύ τ η ν  οί έ ρ ε υ ν η τ ικ ο ί  σ τ ό χ ο ι  
κα ί έ π ο μ έ ν ω ς  αί ά ν τ ίσ τ ο ιχ ο ι  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι  θ ο λ ο ύ ν τ α ι  κ α ί  ή έ
ρ ε υ ν α  γ ε ν ικ ώ ς  δ υ σ χ ε ρ α ίν ε τ α ι  
λ ία ν  σ η μ α ν τ ικ ώ ς  ή κα ί  ά σ τ ο χ ε ϊ .  
Μ ία  β α σ ικ ή  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ς  τ ή ς  
ά κ ρ ι β ο ύ ς  καί ώ φ ε λ ιμ ισ τ ικ ή ς  
έ ρ ε ύ ν η ς  είναι ή ά π ο υ σ ί α  π ε ρ ι ο 
ρ ι σ μ ο ύ  εις τ ή ν  κ ρ ιτ ικ ή ν  τ η ς ,  ώ ς  
και ή δ ια τ ή ρ η σ ί ς  τ η ς  έ ν τ ό ς  τ ώ ν  
ο ρ ί ω ν  τ ή ς  έ π ισ τ η μ ο ν ικ ή ς  συνει-  
δ ή σ ε ω ς  καί ό  κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς  σ α 
φ ώ ς  έ ν ν ο ιο λ ο γ ικ ο ύ  π ε ρ ι ε χ ο 
μ έ ν ο υ  τ η ς .  Κ α τά  τή ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  
έ π ο χ ή ν  ό  α ύ σ τ η ρ ό ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ι 
κ ό ς  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ό ς  χ α ρ α κ τ ή ρ  
τ ή ς  έ ρ ε ύ ν η ς  π ρ ο ή γ α γ ε ν  α ύ τ ή ν  
εις τ ό  έ π α κ ρ ο ν  ό σ ο ν  ά φ ο ρ ά  τ ά ς  
φ υ σ ι κ ό ς  έ π ι σ τ ή μ α ς ,  έ ν ώ  δ ια π ι -  
σ τ ο ύ τ α ι  σ η μ α ν τ ικ ή  έρ ε υ ν η τ ικ η  
κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι ς  ε ις  τ ά ς  ίσ τ ο ρ ικ α ς ,  
π ο λ ι τ ι κ ό ς  καί ι δ ίω ς  τ α ς  ήθ ικ ο -  
π ν ε υ μ α τ ι κ ά ς  έ π ι σ τ ή μ α ς ,  ό π ε ρ  
έχει ώ ς  έ π α κ ό λ ο υ θ ο ν  τ ή ν  δ υ σ 
α ρ μ ο ν ι κ ή ν  π ο λ ι τ ισ τ ικ ή ν  ά ν ά -  
π τ υ ξ ι ν .  Ε π ιβ ά λ λ ετα ι ,  ό θ ε ν ,  
ό π ω ς  ό  ΟΗΕ ( ά φ ο ύ  κ α τ α σ τ ή  δ ι 
ε θ ν ώ ς  ά ξ ιο σ έ β α σ τ ο ς )  δ ια  τ ο ύ  
ά ρ μ ο δ ί ο υ  ο ρ γ ά ν ο υ  τ ο υ ,  τ ή ς  
I NHSCO. κ α θ ο ρ ίσ η  μ ια ν  δ ια 
κ ρ α τ ικ ή ν  π ο λ ι τ ικ ή ν  έ ρ ε υ ν ώ ν ,  
σ υ μ μ έ τ ρ ω ν  ά ρ μ ο ν ι κ ώ ς  έ φ '  ό λ ω ν  
τ ω ν  α ν θ ρ ω π ί ν ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή 
τ ω ν ,  α φ ο ύ  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς  κα- 
λ υ φ θ ή  η μ ε γ ιο τ η  κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι ς  
ε ις  τ ή ν  έν γενει ή θ ικ ο π ν ε υ μ α τ ι -  
κην  ανελιί,ιν. Π ρ ό  τ ο ύ τ ο υ  ό μ ω ς  
είνα ι α ν α γ κ α ί α  η ο ύ σ τ α σ ι ς  τηι, 
α ν υ π ά ρ κ τ ο υ  σ ή μ ε ρ ο ν  έ ρ ε υ ν ο λ ο -  
γ ι κ ή ς  ε π ισ τ ή μ η ς .

Σ τ ρ α τ η γ ό ς  Α χ ιλλ ευς  Τ α γ α ρ η ς

757



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ή συμμορία τών ληστών
Ή ιστορία τού Πίνκυ Κέμτον γιο τήν 

ξανθειά  μέ τήν σκωτσέζικη φούστα καί 
τό  γκρι πουλόβερ, δέν σ τέκει είπε 
ό επιθεωρητής Ουίντερς. Αν δέν κα
ταφέρουμε όμως νά τό αποδείξουμε, 
δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά συλλά- 
βουμε τή  συμμορία πού προσπάθησε νά 
ληστέψ η χθές τήν Εθνική Τράπεζα.

— Είσαστε πεπεισμένος ότι ό Κέμτον 
ε ίνα ι άνακατεμένος; ρώτησε ό δρ. 
Χαλέτζιαν.

— Τόν έχουν χρησιμοποιήσει σάν 
«τσιλιαδόρο» καί άλλες φορές άπάν- 
τησε ό έπιθεωρητής. Στό διάστημα τής 
ληστείας, δύο άστυνομικοί τόν άντελή- 
φθησαν νά περιφέρεται στήν γωνία, με
ρικά μέτρα μακρυά άπό τήν  Τράπεζα.

— "Ετσι νομίζω ότι έγιναν τά πρά
γματα συνέχισε ό έπιθεωρητής. Ο
ταν μπλέχτηκε ξαφνικά ή κατάστασι μέ
σα στήν Τράπεζα, οί τρεις μασκοφόροι 
λησ τές πήδηξαν στό άμάξι τους. Δέν ε ί
χαν καιρό νά φωνάξουν τόν Κ έμ το ., κι' 
έτσ ι τόν άφησαν νά στέκετα ι στήν γω
νία.

— Τόν καλέσαμε σήμερα τό  πρωί γιά 
ανακρισι. Ισχυρίζεται ότι ε ίχε  βγή γιά 
βόλτα καί ότι σταμάτησε νά περιεργα- 
σθή μιά ξανθειά, τήν όποια κανένας 
στήν περιοχή δέν θυμάται νά έχη προ
σέξει.

— Η μυστηριώδης αύτή ξανθειά, σύμ
φωνα μέ τάν Κέμτον, περπατούσε στό 
άπέναντι πεζοδρόμιο καί κοπούσε πάνω 
άπό τόν όριστερό της ώμο τήν εικόνα 
τού έαυτοϋ της στις β ιτρ ίνες τών κατα
στημάτων.

— Ό ταν έφθασε στό ύποδηματο- 
ποιεϊο σταμάτησε καί έστριψε άργά τό 
κεφάλι της. Παρατηρώντας πάντα τό ε ί
δωλό της στό τζάμι, τακτοποίησε τό 
φερμουάρ τής φούστας της. Μ ετά άνοι
ξε τό  πορτοφόλι της, άλλά βλέποντας 
τάν Κέμτον νά τήν κοιτάζη, έσπευσε νά 
έξαφανισθή.

— Τήν στιγμή πού έστριβε τήν γωνία
λέε ι ό Κέμτον τρεις μασκοφόροι

ξεχύθηκαν άπό τήν Τράπεζα μέσα σ' 
ένα σταματημένο «Σένταν». Βέβαια, 
δέν πρόλαβε νά δή τήν πινακίδα τού 
αυτοκινήτου.

Ο δρ Χαλέτζιαν δάγκωσε τό  χείλος 
του συλλογισμένος.

Ή ιστορία τού Κέμτον έχει ένα μικρό 
λάθος, κ. Έπιθεωρητά τού είπε. "Αν 
μπορέσετε νά τόν φ έρετε άντιμέτωπο 
μέ αύτό, μπορεί καί νά σπάση καί νά 
όμολογήση.

Ποιό ήταν τό λάθος;

Η λύ σ η  στή σελ ίδα  831.

i Ε  Μ Μ
TOV ΛΙΜ ΟΥ

Μετάφραση - Διασκευή 
Ύπό τού Άστυν. Δ/ντού κ. I. Σταθαρά

Π Ε Ρ Ι ,  1Ι Ι Ψ Ι Σ  Π Ρ Ο Η Γ Ο  Υ Μ Ε 

Ν Ω Ν

Τ ά  2 5  κ ι λ ά  η ρ ω ίν η ς ,  π ο ύ  ε ί σ ή -  

χ β η α α ν  λ ά β ρ α  σ τ ή  Ν .  Ύ ό ρ κ η ,  α 

γ ο ρ ά σ θ η κ α ν  ά π ό  τ ό ν  ε κ ε ί  α ρ χ η γ ό  

τ ή ς  Μ α φ ί α ς  Μ ί γ κ  Τ ζ ώ ν  Μ π ι ά ν ι .  

Α υ τ ό ς  τ ά  π α ρ έ δ ω σ ε  σ τ ο ν  « ε ι δ ι κ ό » ,  

γ ι α  ν ά  γ ί ν η  ή  σ χ ε τ ι κ ή  ν ο θ ε ί α ,  π ο ύ  

θ α  έ π έ φ ε ρ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  κ έ ρ δ η .  

Α φ ο ύ  τ ά  π ά ν τ α  ή  σ α ν  έ τ ο ι μ α ,  ά ρ 

χ ι σ ε  ή  δ ι α κ ί ν η σ ι  τ ο ύ  « ε μ π ο ρ ε ύ 

μ α τ ο ς » ,  μ έ σ ω  δ ο κ ι μ α σ μ έ ν ω ν  π ρ α 

κ τ ό ρ ω ν .

Ε ι ς  τ ό  κ ύ κ λ ω μ α  τ ώ ν  ά γ ο ρ α σ τ ώ ν  

χ ο ν δ ρ ε μ π ό ρ ω ν  κ α τ ό ρ θ ω σ ε  κ α ί  ε ί -  

σ ή λ θ ε ,  μ έ  κ α λ έ ς  σ υ σ τ ά σ ε ι ς ,  έ ν α ς  

ά σ τ ν ν ο μ ι κ ό ς  τ ή ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  δ ιώ -  

ξ ε ω ς  ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν ,  ό  Μ ά ϊ κ  Τ ε -  

λ ά ν υ .  Ε π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ ε  δ ύ ο  ά - 
γ ο ρ έ ς  η ρ ω ίν η ς ,  ά π ό  μ ι σ ό  κ ι λ ό  κ ά 

θ ε  φ ο ρ ά  κ α ι  μ έ  τ ό ν  τ ρ ό π ο  α ύ τ ό  

τ ό σ ο ν  ό  ί δ ι ο ς ,  ό σ ο  κ α ί  ά λ λ ο ι  σ υ ν -  

ά δ ε λ φ ο ί  τ ο υ ,  ύ σ τ ε ρ α  ά π ό  ά θ ό ρ υ -  

6 η  κ α ί  σ υ σ π / μ α τ ι κ ή  π α ρ α κ ο λ ο ύ -  

θ η α ι  ι σ τ ό ρ ι σ α ν  ν ά  έ π ι σ η μ ά ν ο υ ν  

τ ο ύ ς  « ό ι ε υ θ υ ν τ ά  ς »  π ω λ ή σ ε ω ς  

ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν ,  τ ο ύ ς  μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ά ς ,  

ά λ λ ά  κ α ί  τ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  κ α ί  τ ά ς  

μ ε θ ό δ ο υ ς  ό ι α κ ι ν ή σ ε ω ς  τ ή ς  ή ρ ω ΐ -  

ν η ς .

Μ ερ ικές  άδάπανες ανιχνεύσεις

Ό  Μάϊκ Τελάνο έγνιί/ριζε on η νπάθε
οι: τον έπληαία.ζε σέ ένα τέλος, γιατί όέ- 
ίχαα καί όέν θά μορούσε ιτί (ΓννεχισΟή επι 
μακοόν. Είχε πραγματο.ιοιήσει όνο αγο
ρές άπό το Γκολίνο. προμηθενόμενο: arm 
μισό κιλό τέ) κάθε φορά. Οί όνο αντί: 
αγορές είχαν στοιχίσει στήν Υπηρεσία 
Ναρκωτικών 20.000 όολλαρια, ησαν name 
χρήματα καλοξοόεμι'να. γιατί έξνπηρετού- 
σαν τό σκοπό.

Χτη όεντερη παράόοσι ή παρακολονθη- 
σι, πον ενεργούσα r οί πράκτορες τή: υπη
ρεσία: Ναρκωτικών, εί/εν οόηγήσει προ
σωπικά στό Τόνν τό Μ νεαρά καθώς και 
στό σπίτι τον στο Long Island. Το σπίτι 
αντί) σννείθιζε νά χρησιμυποιή ο Μπιάνι 
σαν είόικη κρύπτη, άγνωστη σ' όλοι·:.

Ή άνακάλνψι: ένός σημείυν. πον χρη-

75Χ



σιμενει ιός άσφαλής κρύπτη, είναι τό όνει
ρα κάθε πράκτορας. άπαιτεί δέ καί προ
ϋποθέτει σννεχή καί έξαιτλητική παρα- 
κολοί'θηοι. Γιά τό σκοπό αυτό μιά οιιαδα 
πρακτόρων μέ τό πρόσχημα ότι έρρνθμιζε 
τή ιττάθμενσι στα αύτοκίη/τα παν ήθελαν 
νά παρκάρανν κοντά στή κατοικία τον 
Μαρτίνο ερριχναν προσεκτική: ματιές στις 
κινήσεις τον Τόνν τον Μνταρά καί τον 
πατέρα τον. Τό ένατο ΰράόν τής παρα- 
κολονθήσεως αυτού τον εϊόονς οί πράκτο
ρες άντελήφθησαν τόν Τόιν νά μπαίνη ατό 
σπίτι. Αμέσως νοτερά άπό λίγο άναψε 
ξαφνικά ένα φώς στο νπεριάο. Πέντε λε
πτά αργότερα τό φώς έσβνσε κα·ί ό Τόνν 
κατέβαινε κρατώντας ένα όέμα κάτω άπό 
τι} μασχάλη τον. Οί Πράκτορες άκολοέθη- 
σαν τά ίχνη τον Τόνν καί μέσα σε ένα 
ρεστωραν πού μπήκε τόν είδαν νά παραόί- 
όη τό δέμα σε ένα πολύ γνωστό διανομέα, 
τόν Λονδοβίκο Πασινέλλο. Στή σννέχεια 
οί Πράκτορες πήραν από πίσω τόν Πασι- 
νέλλο, δπον τον άντελήψθι/σαν νά μπαίνη 
στό κρνψώνα τον στό Τινέκ τής Νέας 
Ύερσέης. Καί αυτή ή άόάπανη παρακο- 
λ.ούθησις είχε σαν άποτέλεσμα την πρώτη 
της επιτυχία -  οί πράκτυτες δηλαδή κα
τείχαν τώρα άποδείξεις γιά πωλησι ηρωί
νης πον τιμωρείται σέ βαθμό κακουργή
ματος. Ύστερα άπό αυτές τις άποδείξεις ή 
Υπηρεσία Ναρκωτικών δέν είχε πλέον 

καμμία νποχρέωσι νά διαθέσει άλλα χρή
ματα άπο τό κρατικό προϋπολογισμό.

Μια καί /γνώριζαν τή συνήθεια τον οί 
πράκτορες παρακολουθούσαν τό Τόνν καί 
στον ύπνο τον. Κάθε βράδυ άφού έκαναν 
τή διαπίιπωσι ότι κοιμάται στό κρεβδάτι 
τον ξυπνούσαν μαζί1 τό πρωί. Κάθε φορά 
πον ό Τόνν έγκατέλειπε τό πατρικό τον

σπίτι κουβαλώεπας μαζί' τον ένα δέμα 
ωδηγονσε τήν υπηρεσία Ναρκωτικών σέ 
άλλο διανομέα ναρκωτικών. Κάθε παρα- 
δοσις αποτελούσε μια άλλη αποτελεσματι
κή παρακολούθησε ιιιά δωρεάν άνίχνενσι. 
τήν άρχή μιας καινούργιας νποθέσεως. 
Μερικοί άπό τους πελάτες τον Τόνν σννε- 
λήφθησαν νοτερά από τή δεύτερη πιύλησι. 
Αλλων πάλι ή παρακολούθησι άνατέθηκε 

σέ πράκτορες υπό κάλυψιν μέ την ελπίδα 
νά οδηγηθή ή υπηρεσία καί τά λαγωνικά 
της σέ άλλες επιχειρήσεις.

Η π ιό επιτυχημένη άπό (ίλες τις αδάπα
νες παρακολουθήσεις σημειώθηκε όταν ό 
Τόνν ά Μυταράς ώδήγησε ένα πράκτορα 
στό ά νατολικό διαμέρισμα τής 63ης όδοϋ.

Ή άνίχνενσις σννδνάσθηκε μέ εκείνην 
ενός άλλον πράκτορας πού είχε άκολονθή- 
σει τό Νίκ Γκολίνο στό κτίριο. Έγινε έλεγ
χος στή θύρα ιπή κάρτα των ενοίκων. Ή 
πινακίδα έδειχίΊ δύο ονόματα: ΦΡΑΝΚ 
ΜΕΡΛΟΤΤΙ καί ΖΟΖΕΦ ΜΠΙΑΝΙ. Ό  
Μερλόττι, σεσημασμένος κακοποιός στά 
Αρχεία τής Αστυνομίας είχε ένα ογκώδη 
φάκελλο, πλ.ήν όμως δέν ήταν προσεση- 
μασμένος διά παράβασιν τον Νόμον Πε
ρί Ναρκωτικών». Ο Μπιάνι άντιθέτιυς 
έτύγχανε πολύ γνωστός στην Υπηρεσία 
Διώξεως Ναρκωτικών διότι αποτελούσε 
μία ηγετική φυσιογνωμία επί τής διακι- 
νήσεως τών Ναρκωτικών. μολονότι τώρα 
εδώ καί μερικά χρόνια ή Αστυνομία είχε 
χάσει τά ίχνη τον.

Ηδη στα γραφεία τής Υπηρεσίας Ναρ
κωτικών στή Νέα Ύόρκη ιιιά ειδική ομά
δα πρακτόρων άρχισε τό έλεγχο μέ τό νά 
διαατανρωνη πληροφορίες, εκθέσεις, άνα- 
φ ιερές. συναρμολογώντας την σκιαγρά- 
φι/σι μιάς μεγαλ.έτερης νποθέσεως σννο-

Εΐς τήν άπέναντι σελίδα κάτω Τό - τσ ιγαρ ιλ ί
κ ι", Α ριστερά Υπό τήν έπ ήρεια  τού «ηδο
ν ισ τ ικο ύ » «πλέει·· εις ·■πελάγη ευτυχίας··

μωσίας ναρκωτικών: (ίπό τό πράκτορα Ίε- 
λά ιό στο Σικάρντο. στό Γκολίνο. στό 
Μερλόττι καί mo Μπιάνι, μαζί· με τον 
Τόνν τόν Μνταρά πού εχρησίμενε σαν Τα
χυδρόμος καί σαν άνθρωπος πον είχε τήν 
ικανότητα νά κρύβη τά ναρκωτικά.
Η όλη νπόθεσις έπανεξετάζετο καθημερι

νώς σχεδόν στήν Ούάσινγ'Κτων, στή Νέα 
Υόρκη καί στή Φιλαδέλφεια. Έκτακτες 

άναζητήσεις τών λαγωνικών πρακτόρων 
πού· έγιναν στά ταόερνεία τον υποκόσμου 
τής Ν. Υορκης έφεραν τήν πληροφορία 
ότι ό Μπιάνι είχε μία νέα πηγή άνεφοδια- 
σμον άπό τή Γαλλία. Ή πληροφορία άξιο- 
ποιηθηκε μέ τήν άποστολή Τηλεγραφημά
των άπό τήν Οέ’άσινγκτων σ' όλο τό κόσμο 
ποιος θά απορούσε νά δρά ιός νέος προ
μηθευτής:

Οι απαντήσεις παρουσίασαν εξ 16) πι
θανότητες. όλες όμως αόριστες καί ασα
φείς σέ βαθμό άπογοητεντικό. Ή π ιό (ιά
σιμη φαινότανε αντή. σύμφωνα μέ την 
όποιαν τιάρα τελευταία κάποιος Γάλλος, 
γνωστός μόνον ώς «Φρανσυνα είχε θεα- 
θή στα σύνορα τον Μόντρεαλ να σνναν- 
τάται με τούς Αρχηγούς τον Συνδικάτου. 
Αυτός ίσως να ήταν ό άνθρωπος πον ζη
τούσαν.

Στ)/ διάρκεια αυτών τών έβδομάδων ό 
Πρ ίκτωρ Τε/.άνο έκανε κάθε τι τό δυνατό 
γιά να άνθεξη οτή πιεισι. πον έξασκονσε σ' 
αυτόν ο Γκολίνο όσον άφορά τις πωλησεις 
καί τα κατάφερε χωρίς νά κινήαη τις νπο- 
φίες γιά τή σννεχή άναβολη. Επενόησε 
κάθε εύλογη δικαιολογία προκειμένον να 
τον έξηγήση καί νά τόν πείση γιατί δέν 
ήταν προπαρασκενασμένος να άγοράση 
περισσότερη ήρωΐνη. Προέβα/,ε τόν ίιτ/ν- 
ρισμό ότι άρχισε νά υποψιάζεται ότι ή 
Αστυνομία τής πολιτείας έμαθε ότι ένας 
ξένος ικινείτο μέσα στή περιοχή της κατα 
τρόπον ύποπτον, ότι είχε μπελάδες /ιέ τούς 
πελάτες τον στή Δυτική Ακτή καί ότι δεν 
ένοιωθε καθόλου καλά, ύστερα άπό αύτή 
τή κατάστασι.

Ο Τελάνο ίηιως είχε δώσει τήν ίπόσχε- 
σι νά άγοράσι/ — τουλάχιστον 5 κιλά 
εμπόρευμα -  καί ό Γκολίνο άρχισε νά 
γίνε ται άι'ήσυχος. « Υποχρεώθηκα νά δώ
σω τήν ίπόαχεαι ατούς συνεταίρους μου 
ιπή Νέα Ύόρκη ότι θά μπορούσατε νά 
πάρετε παραγγελία γιά 5 κιλά καί έτσι 
μπόρεσα νά σάς δώσω εκείνα τά μισόκιλα 
σέ τιμή χονδρικής πωλήσεως», είπε. «Πότε 
πρόκειται rn άγοράσιτι; «Μόλις τακτο
ποιήσω τό ζήτημα, πού σου άι ’έφερα. Νίκ. 
Όταν οί πελάτες μου είναι έτοιμοι».

Τελικά, αφού ή υπηρεσία διεπίστωσεν, 
ότι είχε έπεκταθή στις έρεννές της μέχρι
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τού σημείου πού τής έχρειάζετο, άπεφ ή
πιοί νά δώση τό σύνθημα γιά την τρίτη 
καί τελική αγορά .τον θά ξεκαθάριζε την 
ϋπόθεσιν. Ο Τελάνο συνάντησε τό Γκολί- 
νο μέσα ο' ενα μτάρ. ατά περίχωρα τής 
'Ατλαντικής πόλεως καί τού άνεκοίνωοε 
ότι ήταν έτοιμος γιά τή συναλλαγή.

Γιά διάστημα ολίγων εβδομάδων ό Τε
λάνο καί ό αννεταίρο: τον Τζώνιψ Γκόλντ 
διέμεναν σι ένα ξενοδοχείο στο Black 
Horse Pike ,τοΓ’ βρίσκεται μετάξι1 τής Α τ
λαντικής τόλεως καί τή: Φιλαδέλφειας. 
Αί'τό ήταν τό σημείο τον είχε όρισθή γιά 
τήν ταράδοσι. "Οταν ό Τελάνο έρώτησε 
γιά τίς λεττομέρειες ό Γκολίνο έσκυψε ατό 
αντί τον καί τον μίλησε πολύ σιγά άκομη 
τιό  σιγά καί ατό ψνθιριστά.
« 7α ταιδιά στή Νέα Ύόρκη τρόκειται νά 
τραγματοτοιήσυνν αν τή τή ταράδοσι» 
είτε. «Ό  Σικάρντο θά βρίσκεται μαζί< 
τονς. Υποθέτω οτι θά κατεβονν μι τρία 
αυτοκίνητα, τό ένα γιά τό εμπόρευμα καί 
τά άλλα δυο γιά τροστασία. Σείς νά βρί- 
ακεσθε άτλιίι: στο ξενοδοχείο σας και νά 
τεριμένετε. «Ναι Μάίκ» τρόσθεσε ό Γκο- 
λϊνο. «τάρε τό ρόλο σον στά σοβαρά. 
Αυτή είναι ή πρώτη σον μεγάλη άγορά καί 
άν σημειωθή κανένα λάθος, θά είσαι τό 
τρωτό τα ιδί τον θά χαλάσωμε».

Μή πυροβολείτε
Στο δωμάτιο 12 τον Ξενοδόχε ίο ν ό 

Μάίκ Τελάνο έβημάτιζε τέρα δώθε ανί
κανος νά συγκράτηση τή ταραχή τον. Α ν
τίθετα μι αϊτόν ό συνεταίρο: τον στεκό
τανε άκίνητο: ατό μπροστινό παράθυρο, 
κοιτάζοντας έξω στήν αυλή. Είχε τιμε- 
φωνήαει άτό τό μεσημέρι ό Σικάρντο. 
τροκειμένον νά έτιβεβαιωθή ή σννάντηαις 
τού  θά έγινότανε άτό τί: 8 μέχρι τά 
μεσάνυχτα. Ήταν τώρα βράδυ τερασμένε: 
9.

Ξαφνικά άτό ένα άαύρματο τή: Αστυ- 
νομίας τον ήταν κρυμμένο: σ' ένα τρατέζι 
άνάμεαα στά κρεββάτια άκονσθηκε ή εί-

δηαις «Μία μαύρη Μτονίκ στέϊσον ένα 
μίλι, τ  ιό κάτω βρίσκεται στό δρόμο μέ δύο 
ανδρες ατό τρόσθιο κάθισμα».

Καθώς τό σήμα μετέδιδε τή πορεία τή: 
μαύρης στέϊσον ό Τελάνο ακούε μέ προσο
χή. Τό αντοκινιιτο σταμάτησε μόλις έτλη- 
σίασε στό ξενοδοχείο, άλλά δέν έπροχώ- 
ρησε στό έσωτερικό τής αυλής. ( Ο Σι
κάρντο δέν τρέπει νά είναι μέσα, συνετέ- 
ρανε ό Τελάνο). Αντί νά είσέλθη ατό 
περίβολο τον Ξενοδοχείου οπισθοχώρησε 
μέσα σέ ένα πλάγιο δρόμο καί έτάρκαρε 
πίσω άτό τό ξενοδοχείο κοντά σέ ένα 
πάρκο συρομέιτυν αυτοκινήτων. Ό  οδη
γός καί ό συνεπιβάτης έσκυψαν κάτω στό 
πρόσθετο κάθισμα. Ά τό  τή θυρίδα έξαε- 
ρισμυύ θά μπορούσαν τυίρα νά παρακο
λουθήσουν προ: τά έξω καί νά φαίνεται 
τό αυτοκίνητο άδειο, έκτος βέβαια καί εάν 
κανείς είχε τίς πληροφορίες του οτι δέν 
ήταν άδειο.

Εκείνο όμως τού  οί άνθρωποι στήν 
Μ τουΐκ δέν έγνιύριζαν ήταν οτι είχαν 
προτιμήσει γιά τόπο ταρκαρίσματος ένα 
σημείο άτό τό όποιο δχι μακρύτερα άτό  
10 γυάρδες βρισκόταν ένα συρόμενο 
άμάξι, γεμάτο μέ άστυνομικους καί ένα 
οπλοστάσιο ικανό νά άντιμετωτίση, μέχρι 
συντριβής, ένα λεωφορείο φορτωμένο μέ 
πάνοπλους άνδρε:. Τό έλυόμενο αυτό κι
νητό έχρησίμευε επίσης καί ώς τηλεπικοι
νωνιακόν κέντρου πού εναρμόνιζε τί: 
δραστηριότητες περισαοτι ρων από 50 εφ ίπ
πων άστννομικών καί ιδιωτικών ντειπε- 
κτιβς. Αυτοί ενρίσκοντο σε συνεχή ετοιμό
τητα καί έγέμιζαν τά όπλα προκειμένου να 
συλλάβονν ολόκληρο τό έγκληματικό συν
δικάτο τών ναρκωτικών τό όποιον έφωδί- 
αζε τόν Νίκ Γκολίνο.

11 γνώμη έχεις Μάίκ;» έρώτησε ό ύπα
ξιωματικός Τζών Μπράμλεϋ, ό έπικεφα- 
λή: τή: τοπικής Αστυνομίας τής πολι
τεία:. άπό τό ραδιοτηλέφωνο τής Αστυ
νομία: «Δέν είναι έδρα τώρα γιά νά ξε
τρυπώσω αυτά τά δυό παιδιά από τό 
αυτοκίνητο; .

«’Α ς περιμένωμε λιγάκι άκόμα προσε
κτικά γιά νά ΐδούμε πώς θά εξελιχθούν τα 
πράγματα», απάντησε σ Τελάνο.

Ο λη την εβδομάδα οί δυό άνδρε: σε 
συνάντησή· τους μέ άλλους άξιωματικούς, 
έφαρμοστάς τού νόμου, είχαν σχεδιάσει 
καί συζητήσει μέσα στο 'Ομοσπονδιακά 
Γραφείο στό οίκημα τού Κέντρου τή: Φι
λαδέλφεια: κάθε φάσι τής έπιχειρήσεως 
πού έπρόκειτο νά έκτελεαθή αυτή τή νύ
χτα. Ή προπαρασκευαστική εργασία είχε 
γίνει σ' δλη τη: τήν έντέλεια. Ολες οί 
λεπτομέρειες είχαν προβλεφ θή. Τό τηλε
πικοινωνιακό κέντρο τού Μπρομλεύ είχε 
συνδεθή μέ τούς φορητού: ασυρμάτου: 
τών πρακτόρων, πού παρακολουθούσαν 
τό σπίτι τού Σικάρντο. καθώς καί μέ 14 
άσυρματοφόρα αυτοκίνητα πού ήσανπαρ- 
καρισμένα στο Black Horse Pike, κατά δια
στήματα, σ' όλο τό μήκο: τού δρόμου άπό 
τη Φιλαδέλφεια μέχρι καί τήν Ατλαιπική 
πόλη. Έξυπακούεται βέβαια οτι τά αυτο
κίνητα δέν έδειχναν οτι ήταν Αστυνομικά. 
Ησαν τοποθετημένα κατά τέτοιον τρόπον 

ώστε οί έφιπποι αστυνομικοί νά μπορούν 
νά άναφέρουν δ,τι αυνέβαινε στό αυτοκί
νητο τού Σικάρυτο χωρίς ι« χρειάζεται νά 
το ακολουθούν καί άδιάφορα τού ποιό 
δρομολόγιο και διεύθυναι θά άκολου- 
θούσε αυτός για νά πλησιάση στό ξενο
δοχείο.

Στή Νέα Ύόρκη ό τοπικός Επιθεωρη
τή: τής Υπηρεσίας Ναρκωτικών είχε άνα- 
λάβει τή προσωπική εΰθέ·νη γιά τίς συλ- 
λήψεις τού Γόνυ τού Μυταρά, τού πατέρα 
του. τού Μερλόττι καί τού Μπιάνι. Είχαν 
συγκροτηθή ομάδες άπό πράκτορες, πού 
ήταν πάντοτε έτοιμες γιά τήν ίνέργεια τή: 
συλλήψεως πλήν όμως είχαν λάβει δια
ταγές ολοι τους νά μην κάμουν τίποτα

Επάνω: Μία σπείρα λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών, πού έξαρθρώθηκε πριν λίγα χρόνια άπό 
τήν Ασφάλεια Πειραιώς Κάτω Ενεση μορ
φ ίνης. Εις τήν άπέναντι σ ελ ίδα  επάνω 
Λαμπατέρ, κρύπτη ναρκωτικών
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μέχρι ς δτου τούς άνακοινωθή τό σύνθημα 
δτι ό Γκολϊνο καί ό Σικάρντο 'έχουν αυλ- 
ληφθή. Αμέσως υστέρα από αυτό καί 
προτού άκόμα ό υπόκοσμος μπόρεση νά 
διαδιόσΐ) τήν εϊόησι γιά τή σύ'λληψί τους 
στό συνάφι του, θά έξαπελύετο ή γενική 
έπίθεσις.

Σ' αυτό τό ίδιο τό ξενοδοχείο ό Τελάνο 
είχε φροντίσει να ληφθοι'ψ δρακόντεια μέ
τρα καί νά παρουαιάση μιά τρομερή έπί- 
δειξι δυνάμεως. Μερικοί άπό τούς διανο
μείς πού διακρίνονται περισσότερο διά τό 
ήπιο τού χαρακτήρος έχουν έκπαιδευθή 
νά πηγαίνουν έφιπποι καί ιό προσπαθούν 
νά πυροβολούν καθώς προχωρούν γιά νά 
άπυφεύγηται έτσι ή εμπλοκή τους στις φα
σαρίες. Τούτο βέβαια γίνεται στις περι- 
πτιάσεις έκείνες πού άντιμετωπίζονται 
συλλήψεις. Επί πλέον είναι γνωστόν ότι 
στις υποθέσεις ναρκωτικών μιά παράδοσις 
είναι πάντοτε ή στιγμή τού εσχάτου κιν
δύνου. Πιθανόν ό πωλητής νά έχη άποφα- 
σίσει νά κρατήαι/ τήν ήρωιιΐ) καί νά κλέψη 
τήν πληρωμή. Δυνατόν είναι επίσης ό αγο
ραστής νά πάρη τήν ηρωίνη χωρίς νά 
πλήρωσή. Αυτό φυσικά ατή μαφία τού εγ
κλήματος άποτελεί ένα λόγο πού επιβάλ
λει «προστασία·· καί ό Τελάνο διακατεί- 
χετο άπό τό φόβο μήπως οί άνθρωποι πού 
ήσαν τεταγμένοι γιά τήν προστασία τού 
Σικάρντο θεωρούσαν τυχόν τούς άνθριά- 
πους τού νόμου σάν άντίπαλη συμμορία 
καί άρχισαν έτσι πρώτοι νά πυροβολούν 
προτού άκόμα αυτοί προλάβουν νά τούς 
πείσουν γιά τήν πραγματική τους ταυτό
τητα.

Οί ενδεχόμενοι τούτοι κίνδυνοι έπρεπε 
νά άντιμετωπισθούν μέ ηύξημένα μέτρα 
καί εξειδικευμένη προσοχή. "Ετσι ό 
Μπρόμλεύ είχε τοποθετήσει οκτώ εφίπ
πους αστυνομικούς μέ ντουφέκια σέ κάθε 
γωνία τού ξενοδοχείου καί έγκαραίως τής 
οδού πού ώδηγούσε σ' αύτό. Ό  Τελάνο 
είχε όυό ενόπλους πράκτορας σέ κάθε 
δωμάτιο, τόν ένα απέναντι άπό τον άλλο 
στις όυό πλευρές του. Καί τέλος σ' αύτό τό 
συρόμενο όχημα ένα αυτόματο οπλοπολυ
βόλο, διαμέτρου 0,45 Μ.Μ. πού ή κάνη τον 
προεξείχε άπό τό σκεπασμένο μέ κουρτίνες 
παράθυρο καί πού έδειχνε ατήν αύλή τού 
ξενοδοχείου.

Κοντά στις 9.30 τό βράδυ, ή νύχτα ερ
χότανε σκοτειη), συννεφιασμένη καί ψυ
χρή. Οί πράκτορες πού έκάλυπταν τό Σι
κάρντο άνέφεραν δτι ό Διευθυντής τής 
Λέσχης δέν είχε άκόμα φύγει άπό τό σπίτι 
του. Στό σημείο αϋό ό Τελάνο έλαβε τήν 
άπόφασι νά θέση έκτος μάχης τήν Μπου- 
ΐκ. Τό αυτοκίνητο έφαίνετο δτι ήταν ένα 
άμάξι προστατευτικό τής σπείρας καί θέ
λησε νά τό έξουδετερώση. Ό  ύπαξιωμα
τικός Μπρόμλεύ έμεινε σύμφωνος στη 
πρότασι νά θέσουν τό αυτοκίνητο έκτος 
μάχης-

Μέ τρεις ιπεντέκτιβς πού τόν ακολού
θησαν, ό Μπρόμλεύ γλύστρησε κλέφτικα 
άπό τό συρόμενο όχημα καί κατευθύνθηκε 
πρός τό σημείο πού ήταν παρκαρισμένη ή 
Μπουΐκ. Προ χωριό ντας σκυφτός σάν αί

λουρος καί κρατώντας στό δεξί του χέρι 
ένα αυτόματο σαρανταπειτάρι σταμάτησε 
ατήν πόρτα roii οδηγού τού αυτοκινήτου 
μέ τό κεφάλι του κάτω σχεδόν στό επίπεδο 
τών γονάτων του. Κανένας θόρυβος δέν 
άκούσθηκε νά βγαίνη μέσα άπό τό αυτο
κίνητο. Κατόπιν έπίεαε σιγά πρός τά μέσα 
τό πόμολο τής πόρτας, έτοιμος πάντοτε νά 
όρμήση πηδώιπας έξω άπό τό δρόμο εάν 
τυχόν κάποιος άπό τό έσωτερικό τού αυ
τοκινήτου άνοιγε πύρ. Ή  πόρτα δέν ήταν 
κλειδωμένη. Ό  ύπαξιωματικός Μπρόμλεύ 
οτηρίχθηκε γερά, πήρε μιά βαθειά άνα- 
πνοή καί άνοιξε άπότομα τή πόρτα. Τήν 
ίδια ώρα άκριβώς πού άναβε τό εσωτερικό 
φωτάκι τού αυτοκινήτου άκούμπηαε τήν 
κάνη τού όπλου του στό πρόσωπο τού 
άνθρώπου πού βρισκόταν π ιό κοντά του 
φωνάζοντας:

«Ψηλά τά χέρια, τοποθετείστε τα ατά 
κεφάλια σας. Γρήγορα!»

Ή βίαιη έπίθεσις είχε σάν αποτέλεσμα 
νά στεγασθή τό στόμα τού άνθρώπου μέ 
τήν κάνη τού αυτομάτου καί νά τόν ατείλη 
νά ξαπλιίχτη δίπλα στό συνεταίρο του. Κα- 
τετρομοκρατήθηκαν κυριολεκτικά. Ό  άν
θρωπος μέ τήν κάνη τού όπλου στό φιμω
μένο στόμα του καί ό έτερος έφιύναζαν: 
«Πρός θεού μή πυροβολείτε! Μή πυροβο
λείτε!» Προσπαθούσαν απεγνωσμένα νά 
εξηγήσουν τή παρουσία τους εκεί, μέ 
συνεχείς εκκλήσεις, κρατώντας καί οί όυό 
τους τά χέρια τους επάνω άπό τά κε
φάλια τους καί σκαρφαλώνοντας ατά πα
ράθυρα τού αύτοκινήτου. Οί εξηγήσεις 
τότε μόνον έγιναν δεκτές καί τούς έπετρά- 
πη νά ομιλήσουν, άφού προηγουμένως πι
στοποιήθηκε δτι ήσαν άοπλοι καί άφού 
έλαβαν τή κλασσική θέσι άπομακρύνσεως 
κάθε κινδύνου — τά χέρια τεντωμένα πρός 
τή πλευρά τού αύτοκινήτου καί τά πόδια 
απλωμένα χωριστά.

Ηταν άνταποκριταί εφημερίδας άπό τή 
Φιλαδέλφεια. Έδειξαν τίς δημοσιογραφι
κές τους ταυτότητες καί εξήγησαν δτι εί

χαν πληροφορηθή γιά τίς άλλεπάλληλες 
νυχτερινές συσκέψεις στό Όμοσμονδιακό 
κτίριο, πράγμα πού τούς ένανε νά σΐ’μπε- 
ράΐ'ΟΠ' δτι πρόκεται γρήγορα νά σημει- 
ωθή μιά μεγάλη άιπ υνομι κι/ έπιχείρησις. 
Η ύπόθεσις δτι ή 'Αστυνομία εύρίσκεται 

έπί τά ίχνη μιας μεγάλης εγκληματικής 
μαφίας άπετέλεσε τήν αφορμή νά ακολου
θήσουν τά άστυνομικά αύτοκίνητα έξω 
άπό τό ξενοδοχείο.

Η παταγώδης άποτυχία. τό φιάσκο αύ
τό αναφέρθηκε στον Τελάνο ό όποιος κά
νοντας μελαγχολικές σκέψεις φάνηκε πώς 
γέλασε γιά τή γελοιοποίηαι τής ύποθέσεως 
καί τή κακοτυχία. Αλλά εξημμένο, καθώς 
είχε, τό νευρικό του σύστημα έγινε θηριώ
δης μέ τή σκέψι καί τή προσδοκία δτι οί 
δύο άνταποκριτές θά μπορούσαν νά είχαν 
καταστρέψει μιά άνιχνευτική εργασία μη
νών. Ευτυχώς όμως πού οί όυό δημοσιο
γράφοι. ύστερα άπό έπισταμένη έξέτασί 
τους, ώρκίσθηκαν δτι γιά τά δ,τι έσχεδί- 
αξαν ιό  κάνουν δέν είχαν μιλήσει σέ κανέ
να. άκόμα ούτε καί στον εκδότη τής εφη
μερίδας τους.

«Καί τιάρα τί θά πρέπει νά κάνωμε μέ 
αυτούς;» ερώτησε ό Μπρόμλεύ.

Μετακιι ότι τό αυτοκίνητό τους έξω 
άπό τό δρόμο καί βάλτε κάποιο δικό μας 
μεταξύ τους μέχρις δτου ή ύπόθεσις άχθή 
σέ ένα πέρας» r/ρύλλισε ό Τελάνο. «Καί 
βεβαιωθήτε δτι κάθονται καλά».

Φοβερά εξαντλημένοι καί άπογοητευμέ- 
νοι άπό τό φιάσκο τής ψευδομάχης ό 
Μπρόμλεύ καί ό Τελάνο γέ’ρισαν στις θέ
σεις τους καί έπερίμεναν. Τά μεσάνυχτα ό 
Τελάνο έπρόκειτο να γίνη έια τηλεφώνη
μα έκ μέρους τού Γκόλντ στό Σικάρντο γιά 
νά πληροφορηθούν τέλος πάντων ώς πότε 
θά μπορούσαν ιά περιμένουν γιά τήν πα- 
ραόοσι.

«Δέν μπορώ ι ό  τό κανονίσω αύτό», είπε 
ό Σικάρντο. Υπάρχει μιά καθυστέρησις 
24 ωρών μά ελπίζω νά πραγματοποιήοωμε 
τή παράδοσι αύριο τό βράδυ».

Ή συνέχεια στό επόμενο
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