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Όπως κάθε χρόνο, Ιτσι καί έφέτος ή ΕΛΠΑ είς είδική τελετή έβράβευσε τήν 20—12—77 τούς καλλύτερους τροχονόμους καί όδηγούς
τοΰ 1977. Οί βραβευθέντες είναι ό άστυφύλαξ κ. Κ. Ράμμος τής Τροχαίας Πατρών, ό χωροφύλαξ κ. Ν Μουκούλης τής Τροχαίας
Γλυφάδας καί οί όδηγοί κ.κ. Σταματέλος, καί Άλεζανδράκης, όδηγοί λεωφορείου καί ταξί άντιστοίχως. Στή φωτογραφία μας έπάνω
ό βραβευθείς Λστυφ. κ. Ράμος, μετά τού
ό βραβευθείς άστυφ. κ. Ράμμος, μετά τοΰ Γεν. Γραμματέως Υ.Α.Τ. κ. Σαψάλη, τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας κ. Τζίμα καί των Ύπαρχηγών κ.κ. Παπαγεωργίου καίΓιαννημάρα. Τήν 8— /—78 ή Αέσχη Αάϊονς έβράβευσε τήν καλύτερη γυναίκα άστυνομικό τοΰ 1977 κ.
Άρχοντούλα Παπαγεωργίου - Γκόλφη. Ή βραβευθείσα, συνέβαλε άποφασιστικώς στήν άνακάλυψι καί σύλληψι έμπορων χασισελαίου. Τό βραβείο άπένειμε ό 'Υπουργός Πολιτισμού καί ’Επιστημών κ. Πλυτδς, παρέστησαν δέ στήν τελετή ό 'Υπουργός Έμπ.
Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννης ό Β ' Ύπαρχηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννημάρας οί Γενικοί ‘Αστυνομικοί Α/νταί κ.κ. Άγγελόπουλος καί Καραθανάσης κ.ά.

ΚΠΙ ΚΠΠΝΟΝ
Π Ν Π Θ ΡΩ ΣΚ Ο Ν ΤΠ
Ν Ο Η Σ Π Ι ...»

Δώδεκα ήμέρες, έγραψαν οί εφημερίδες, έμειναν κλεισμένοι σέ
μπαούλα δύο νέοι έλληνες, δσο χρειαζόταν γιά νά μπορέσουν νά
γλυτώσουν άπό τόν έρυθρό «παράδεισο» καί νά φθάσουν ελεύθεροι
πιά στην πατρίδα.
Δέν είχαν γνωρίσει την 'Ελλάδα, άφού γεννήθηκαν στην παγωμένη
Τσεχοσλουακία οί δυό έκείνοι νέοι, ό Γιώργος καί ό Παναγιώτης.
"Ομως, πάντα στην καρδιά τους ζοϋσε τής πατρίδας τό μακρυνό όραμα
μιας πατρίδας πού έχει έκτος των άλλων τό προνόμιο νά ζή έλεύθερη,
άνάμεσα στις πιό έλεύθερες χώρες τού κόσμου. Στά δύο ξενητεμένα
έλληνόπουλα «μίλησε» ό «νόστος» ό ίδιος έκεΐνος «νόστος» μέ τη
δύναμη τού όποιου ό πολυβασανισμένος Όδυσσέας κατάφερε νά
νικήση την Κίρκη καί τόν Κύκλωπα καί τής θάλασσας τής μανιασμέ
νης τ ’ άγρια κύματα καί νά φτάση προσκυνητής κι* έρωτευτής στήν
λατρευτή του τήν ’Ιθάκη.
Μά χώρια άπό τής άγνωστης πατρίδας τή νοσταλγία, εκείνο πού
κυρίως ώδήγησε τούς δύο νέους στό άπονενοημένο διάβημά τους, ήταν
τής έλευθερίας ή άναζήτησι, αύτής τής ώραιοπλέξουδης θεάς, στήν ό
ποια πίστευαν περισσότερο ίσως κ ι’ άπό τήν ίδια τή ζωή τους, άφού
δέν ήταν βέβαιοι άν τελικώς θά έβγαιναν ζωντανοί άπό τήν έπικίνδυνη
φυλακή τους.
Οί δύο τολμηροί νέοι, θύμησαν στούς "Ελληνες, θύμησαν σ ’ όλο
τόν κόσμο τήν ήρωϊκή πράξι ένός άλλου άμούστακου καί αύτοΰ
παιδιού, πού λίγα χρόνια πρίν πέρασε τά σύνορα τού άνατολικού
«παραδείσου» καί έφτασε στήν Ε λλάδα κρυμμένος μέσα σέ ένα
αύτοκίνητο ψυγείο. Θύμησαν οί δύο «φυγάδες» τίς χιλιάδες τών άτυχων
Βερολινέζων, πού συνεπαρμένοι άπό τής «άπέναντι όχθης» τήν
έλευθερία άποφάσισαν νά τήν έγγίσουν, χωρίς όμως οί πιό πολλοί
τελικώς νά τά καταφέρουν. *Ο Γιώργος καί ό Παναγιώτης, είναι δύο
άσήμαντοι μικροί κομπάρσοι, στή μεγάλη τραγωδία πού παίζεται σέ
βάρος έκατομμυρίων άνθρώπων. Ό Γιώργος καί ό Παναγιώτης,
έκαναν τό πήδημα, πού νοσταλγούν μυριάδες άλλοι νέοι καί τών

όποιων τά στήθη πάλλουν άπό τής έλευθερίας τήν προσμονή.
Είναι άλήθεια έντροπή γιά τήν πολιτισμένη άνθρωπότητα νά υ
πάρχουν «τείχη τού Αίσχους» καί ψυγεία καί μπαούλα πού μεταφέρουν
άνθρώπους. Καί ό κόκκινος καί ό μαύρος όλοκληρωτισμός, μέ όλες τίς
μορφές καί τίς άποχρώσεις τους, δέν έχουν θέση στή διαστημική έποχή
μας.
Είναι ξένοι καί έξω άπό τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια μέ τήν
όποια ό δημιουργός, ώρισε νά ζούν τά πλάσματά του πάνω στή
χιλιοβασανισμένη φλούδα της γής.
Οί διαφωνοΰντες, οί φυγάδες, οί «άσθενεΐς» πού σαπίζουν στά
ψυχιατρικά άσυλα καί τίς φυλακές είναι μαζύ μέ τόν Γιώργο καί τόν
Παναγιώτη σύμβολα πού δίνουν χωρίς άλλο τίς πραγματικές διαστά
σεις τής άξίας τού άτόμου.
Αύτοί οί «λίγοι» μπορούν νά στεργιώσουν τήν πίστη στούς πολλούς
πώς κάποτε, τής έλευθερίας ό ήλιος, θ ’ άνατείλη στίς χιονισμένες
στέππες τής άνατολής, έκεΐ πού τού θανάτου ή βουβαμάρα πλανιέται
άπειλητική στίς ψυχές τών άνθρώπων.
Ό Γιώργος καί ό Παναγιώτης έδειξαν μέ τήν πράξι τους, πώς οί
άνθρώπινες άξιες, πού δίνουν περιεχόμενο καί νόημα στή ζωή, εύρίσκονται πάνω καί πέρα άπό τήν φθαρτή ύλη, γιά τήν όποια καί μόνο
ένδιαφέρεται ό ιστορικός ύλισμός.
Τά δύο Έλληνόπουλα, νεομάρτυρες στό βωμό τής έλευθερίας
καταξίωσαν μέ τό τόλμημά τους τήν ιδέα τής πατρίδος καί ευδόκησαν,
νέοι Ό δυσσεΐς αύτοί, νά ίδούν πραγματοποιημένη τήν εύχή, πού δίνει
κάθε ξενητεμένος "Ελληνας στόν έαυτό του.
«Καί καπνόν άναθρώσκοντα νοήσαι..»
Ό Γιώργος καί ό Παναγιώτης έστόρεσαν τής βίας τή δύναμη, δεί
χνοντας κοντά σ τ’ άλλα τό δρόμο πού έστρωσαν οί άνυπότακτοι τής
«Χάρτας 77» καί πού προανήγγειλε ή ροδαυγή, πού χάραξε κάποιο
πρωινό ή «"Ανοιξη τής Πράγας».
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’Αστυνόμος Β'

ΠΒΗΝΠ: ΠΟΛΗ TOV BV10KIMHT0V
ΚΠΙ ΤΟΝ ΚΠνΣΠΕΡΙΟΝ
Τοΰ 'Ακαδημαϊκού καί καθηγητοΰ τοΰ Ε.Μ.Π. κ. Σόλωνος Κυδωνιάτου.
Τό αυτοκίνητο πρέπει νά πε
ριοριστή, ν ' άποκλειστή άπό
όρισμένους δρόμους. 'Ενώ
άπό άλλους νά πέραση ύπογείως. Νά θεσπισθουν άνισόπεδες διαβάσεις, γιά αυτοκί
νητα καί πεζούς σε πολλά
σημεία τής πόλεως, ενώ ή
'Αθήνα νά γεμίση πράσινο
στους πεζοδρόμους πού θά
δημιουργηθοϋν.

ΑΘΗΝΑ έπαψε νά είναι
πόλη. Κατάντησε γκαράζ. "Ενα πελώριο γκαράζ.
"Ενα γκαράζ υπαίθριο, ανοργά
νωτο καί βρώμικο. Οι δρόμοι
της γέμισαν άπό αυτοκίνητα,
πού σχεδόν ύποκατέστησαν τόν
άνθρωπο. Τά μισά τρέχουν
άσταμάτητα στη μέση τοΰ
δρόμου, άλλα σταθμεύουν μό
νιμα στίς δύο άκρες, ενώ άλλα
έχουν καβαλήσει ακόμη καί τά
πεζοδρόμια, εκτοπίζοντας έτσι
τόν δύσμοιρο πεζό πού, σάν
κυνηγημένο αγρίμι, κυκλοφορεί
άνάμεσά τους μέ την ψυχή
στό στόμα
Ή δέ Τροχαία καί δεκαπλά
σια δύναμι άν διέθετε, δέν θά
πρόφταινε νά προλάβη τίς
δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις
πού καθημερινά κάνουν τά
350.000 αύτοκίνητα πού κυ
κλοφορούν στην ‘Αθήνα
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Είναι καιρός νά πορθούν ριζικά μέτρα γιά τή
σωτηρία τόσο τής 'Αθήνας, όσο καί τής
λοιπής χώρας. Σάν τέτοια προτείνονται άμεσα
άντικίνητρα γιά τήν όρθότερη κατανομή τοΰ
πληθυσμού καί τήν πρόκλησι άντιαστυφιλικοΰ
ρεύματος.

"Οσο γιά τήν ατμόσφαιρα,
κατάντησε άνυπόφορη. Κ α ί
αυτή, νομίζω, είναι ή μεγαλύ
τερη πληγή τής σύγχρονης
'Αθήνας. Δηλητηριώδη άέρια
άνακατεμένα μέ όσμή βενζίνας,
προσβάλλουν άδιάκοπα τήν
όσφρηση καί τήν άναπνοή των
κατοίκων, ενώ ό θόρυβος τούς
κρατάει σέ συνεχή υπερδιέ
γερση.
Τό παν αποπνέει μόλυνση καί
νοσηρότητα Τό ύπ ’ αριθμόν
ένα πρόβλημα τής σημερινής
Πρωτεύουσας τό συνθέτει ή
πυκνότητα καί ή έκταση τών
καυσαερίων. Σύμφωνα μέ μιά
παλαιότερη μελέτη τοΰ δρα-
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ματικοϋ αυτού θέματος άπό τό
Τεχνικό ’Επιμελητήριο τής
Ελλάδος, τούτο οφείλεται στό
ότι οι μηχανές τών οχημάτων,
παλιών στήν πλειονότητά τους,
δέν ελέγχονται, καθώς συμβαί
νει σ ’ όλες τίς πολιτισμένες
χώρες.

’Έτσι, ή πρωτεύουσά μας, μέ
τους στενούς της δρόμους, μέ
την έλλειψη ανοικτών χώρων,
μέ τήν τέλεια απουσία πρασί
νου, άλλά καί τήν συνεχή καί
έντονη παρουσία τοΰ αυτοκι
νήτου, κατάντησε άπάνθρωπη,
μή κατοικήσιμη. Αυτές είναι οί
Θλιβερές άλλά αναντίρρητες
διαπιστώσεις, τό δέ ερώτημα
είναι αν είναι πιά δυνατή ή
θεραπεία τοΰ κακοϋ. "Αν μπο
ρεί πιά ή άπάνθρωπη αυτή πόλη
νά έξανθρωπιστή.

Τό δεύτερο λάθος ήταν, δτι τό
άρχικό σχέδιο Κλεάνθους τρο
ποποιήθηκε καί εφαρμόστηκε
Αλλοιωμένο καί στενόκαρδο.
'Ακολούθησε συνέχεια άπό
λάθη μέ τίς τυχαίες καί Αναρ
χικές επεκτάσεις τής πόλεως,
όπως καί μέ τήν παράλειψη
εκσυγχρονισμού της, πού προ
δίδουν τέλεια έλλειψη φαντα
σίας καί τόλμης σ ’ αυτούς, πού
επί χρόνια τώρα διευθύνουν τήν
τύχη της. Τέλος, τό τελευταίο
λάθος είναι ή παραμονή τής
πρωτεύουσας σ ’ αυτήν.

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
τής
Ο ΚΑΚΟ έχει βαθειές τίς
Ελλάδος μετά τό ναυά
ρίζες. Μιά αλυσίδα λαθών
βαρύνει τή μοίρα τής ’Αθήνας. γιο τής Μεγάλης Ιδέας, πού
Τό πρώτο μεγάλο λάθος είναι προόριζε τήν Κωνσταντινού
πώς, όταν ή ’Αθήνα άποφασί- πολη γιά πρωτεύουσα, καί μετά
στηκε γιά πρωτεύουσα σχεδιά τήν περιφορά της άπό τήν
στηκε καί κτίστηκε απάνω Αίγινα στό Ναύπλιο καί στήν
’Αθήνα, έπρεπε, υστέρα άπό
στή ν άρχαία π όλο, στούο.
πρόποδες τής Άκροπόλεως. τούς Βαλκανικούς Πολέμους,
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νά μετατεθή βορειότερα καί
πλησιέστερα στό γεωπολιτικό
κέντρο τής χώρας. Ή δέ
’Αθήνα νά έμενε μιά πόλη τοΰ
πνεύματος. Πόλη παιδείας καί
τουρισμού. Ή Δ ιοίκηση καί οί
οικονομικές
δραστηριότητες
νά Απομακρύνονταν άπ ’ αυτήν.
Αυτό θά τήν έσωζε, όχι μόνο
σάν πόλη, άλλά θά έσωζε καί
τόν περίγυρό της: βουνά καί
θάλασσα πού τώρα καταστρέφονται.
Ά λ λ ’ Αντί νά γίνη αυτό,
έγινε κάτι χειρότερο. Διάφορα
αστοχα μέτρα, όπως ή εγκατά
σταση τών προσφύγων τοΰ ’22
γύρω άπό τήν ’Αθήνα, καί τά
χείριστα μεταπολεμικά μέτρα κίνητρα, όπως ή εγκατάσταση
βιομηχανιών, ή συγκεντρωτική
Διοίκηση, οί νέοι Συνοικισμοί
γύρω άπό τήν ’Αθήνα (Παπάγου - Πολιτεία κλπ) έγιναν
αιτία έλξεως τοΰ υπολοίπου
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πληθυσμόν της χώ ρα ς σ ’
αυτήν, σε τρόπο ώστε στόν
μικρόν Έλλαδικό χώρο νά
ξεπηδήση μιά υδροκέφαλη
μεγαλούπολη, τελείως ξένη καί
Ασύνδετη μ ’ αυτόν. Κ αί τό
κακό αυτό, αντί κάποτε νά
σταματήση, συνεχίζεται μέ Αδι
άπτωτη ένταση, μέ κίνδυνο
νά ίρημώση καί νά βυθίση σε
καταποντισμό όλη την υπό
λοιπη χώρα.
ΙΝΑΙ καιρός πιά νά παρθοΰν ριζικά μέτρα γιά την
σωτηρία τόσο τής ’Αθήνας,
όσο κ α ί όλης τής λοιπής
χώρας. Κ αί σάν τέτοια δέν
βλέπουμε, παρά άμεσα Αντικί
νητρα γιά τήν ορθότερη κατα
νομή τού πληθυσμού καί τήν
πρόκληση άντιαστυφ ιλικοϋ
ρεύματος. 'Ένα βασικό μέτρο
είναι νά γίνη στή Διοίκηση
πραγματική Αποκέντρωση "Αλ
λο, νά γίνη διαφορισμός Αποδο
χώ ν καί φορολογικών διευκο
λύνσεων πρωτευουσιάνων καί
μή. Τρίτον, νά επιδιω χθή
πτώση τής Αξίας τής γής, τόσο
στό λεκανοπέδιο τής Ά ττικής,
όσο καί στά άλλα Αστικά
κέντρα. Τούτο γίνεται εύκολα
κατορθωτό μέ ριζική Αναθεώ
ρηση τών όρων 0ορήσεως,
όπως π.χ ό περιορισμός τών
υψών, ή αύξηση ελάχιστης
επιφάνειας τού οικοπέδου, ή
μείωση καλύψεως καί έκμεταλλεύσεως, ή κατάργηση τού
συνεχούς οικοδομικού συστή
ματος κλπ.
ΚΕΙΝΟ όμως πού άμεσα
έπείγει είναι ή Αποκατά
σταση τού Αθηναίου πεζού. Ό
άτυχος καί παραγκωνισμένος
πρωτευουσιάνος, ό εκμηδενι
σμένος άπό τό γύρω του
πανδαιμόνιο, πού σάν νευρό4

σπαστο κινείται κάτω άπό τίς
δια τα γές έν α λ λ α σ σ ο μ έν ω ν
χρωματιστών φώτων, ό μόνιμα
Αγέλαστος, είναι καιρός πιά νά
μπορέση κάπου ν ’ άνασάνη,
νά ήρεμήση, κάπου μέσα στήν
πόλη νά περιπατήση ξέγνοι
αστος, νά περάση άπό τό ένα
πεζοδρόμιο στό άλλο χωρίς νά
κινδυνεύη ή άρτιμέλει ά του.
Γιά νά σωθή, λοιπόν, ό άν
θρωπος είναι καιρός ν ’ άρχί
ση ή μάχη κατά τού αύτοκινήτου. Συγχρόνως θά σωθή καί
τό αυτοκίνητο, πού σάν εύνουχισμένο κυκλοφορεί στά δρο
μάκια τής ’Αθήνας.
Τό αυτοκίνητο πρέπει νά
περιοριστή, ν ’ άποκλειστή άπό
ορισμένους δρόμους. ‘Ενώ άπό
άλλους νά περάση ύπογείως.
Νά θεσπισθοΰν Ανισόπεδες
διαβάσεις γιά αύτοκίνητα καί
πεζούς σέ πολλά σημεία τής
πόλεως, ενώ ή ’Αθήνα νά
γεμίση πράσινο στους πεζοδρό
μους πού θά δημιουργηθοΰν.
’Έτσι π.χ. όλος ό γύρω τών
τριών νεοκλασσικών κτηρίων
χώρος, Ακόμη καί ή οδός
Κοραή, μπορούν νά πρασινί
σουν, ενώ ή κυκλοφορία νά
γίνη ύπογεία καί νά δεχθή όλες
τίς έκεϊ Αφετηρίες τών λεωφο
ρείων. Τό ίδιο μπορεί νά γίνη
σέ πολλά άλλα σημεία τής
πόλεως.
Συγχρόνως, πρέπει νά διευρυνθοΰν καί νά διανοιγοΰν νέοι
δρόμοι άποκεντρώσεως, όπως
καί τό σχέδιο Σμίθ προβλέ
πει.
"Αλλως, ή ’Αθήνα, φθίνουσα πόλη, θά σέρνεται πρός
τήν έγκατάλειψη άπό τούς
ίδιους τούς κατοίκους της,
άφού πρώτα αύτοί θά φθάσουν
στό έσχατο στάδιο νοσηρότητος καί έξαθλιώσεως.

ΝΑΣ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΣ νοσταλγός
τοΰ παλιού καλού καιρού μέ κατα
τρόπωσε μιάν άπό τίς τελεταΐες νύχτες.
Περπατούσαμε στούς ήσυχους καί
έρημους άλλα καλά φωτισμένους δρόμους
ένός συνοικισμού, πού ένώ δέν άπέχει παρά
τρακόσια μέτρα άπό τήν τροχιοδρομική
γραμμή, νομίζεις ότι βρίσκεται σέ άλλον
κόσμο. Κ' έκεΐ, σ ’ αυτούς τούς ήσυχους
δρόμους, άπάντησε σέ μιάν άπορία μου
άλλά καί ένίκησε ό φίλος μου ό νοσταλ
γός. Είχε εξαντλήσει όλα του τά έπιχειρήματα, έβλεπε ότι χωρίς νά περιφρονώ ή
νά θέλω νά άγνοώ τό παρελθόν, έμενε πολύ
κοντά στήν εποχή μας καί τά προβλήματά της καί ίσως ν’ άλλαζε κουβέντα, όταν
ξαφνικά έρριξε φωνή μεγάλη πού άκούστηκε άκόμα πιό δυνατή μέσα στήν ησυχία
τού συνοικισμού, στάθηκε, ύψωσε τό μπα
στούνι του καί τό βλέμμα του στήν πινακίδα
τού δρόμου πού περπατούσαμε καί μοΰ είπε:
— Τό βλέπεις αυτό;
Δέν ήταν δύσκολο νά τό δώ.
— Καί τό διαβάζεις;
Φυσικά, είχα διαβάσει: όδός Καρασούτσα.
"Ε, τί λές; ”Αν φέρουμε έδώ δυό άπό τούς
δικούς μας ’Αθηναίους, τούς παλιούς, καί
δυό σημερινούς, δυό δικούς σου ’Αθη
ναίους, δέ νομίζεις ότι θά λύσουμε εύκολώτερα τή διαφορά μας;
Ό φίλος μου υποστήριζε ότι πρίν άπό
τούς Βαλκανικούς πολέμους καί παλαιότερα άκόμη, πρίν άπό τά 1900, στά χρόνια
τού Α. Παράσχου, οί άνθρωποι ήταν
πνευματικώτεροι, δηλαδή παρακολουθού
σαν άπό κοντά τήν πνευματική ζωή καί
είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στά προβλήματά της. Καί προσπαθούσε νά μέ πείσει ότι
οί σημερινοί ’ Αθηναίοι δέν έφρόντισαν νά
μάθουν ούτε τό όνομα τών ποιητών, τών
πεζογράφων, τών μεγάλων επιστημόνων τής
εποχής τους. Ή τα ν άσυγκράτητος. Κι άπό
τή στιγμή πού είδε στή πινακίδα τό όνομα
ένός ποιητή, πού άσφαλώς θά έβαζε σέ
δύσκολη θέση άρκετούς σημερινούς ’Αθη
ναίους, — πόσοι τάχα νά ξέρουν ότι ό
Καρασούτσας έχει γράψει ώραίους στίχους;
κέρδιζε κάθε τόσο κι άπό μιά νίκη.
Βρεθήκαμε, βλέπετε, σέ έδαφος πού τού
έδινε εύκολα επιχειρήματα. "Οπου κι άν
σηκώναμε τά μάτια μας, σέ δρόμο ή σέ
πλατεία, διαβάζαμε τό όνομα ένός λογοτέ
χνη. Κι άμέσως ό φίλος μου έρριχνε τήν
ερώτηση πού μέ άποστόμωνε: «Οί ’Αθη
ναίοι σου τό ξέρουν; "Εχουν διαβάσει, έστω
καί μιά σελίδα του;»
Μ’ ένίκησε, λοιπόν, ό φίλος μου ό
νοσταλγός στούς ήσυχους δρόμους τού
συνοικισμού. ’Εγώ όμως θά συνεχίσω τή
μάχη άπό τό γραφείο μου μέ πολύτιμο
σύμμαχο τόν κ. Κώστα Μπίρη, τόν συγγρα
φέα τών «Τοπωνυμικών τών ’Αθηνών». Καί
νομίζω ότι θά τού τήν πάρω πίσω τή νίκη,
όσο κι άν μοΰ φάνηκε άδύνατο στήν άρχή.
Γιατί στό μικρό αυτό βιβλίο, στά «Τοπω
νυμικά», πού άξίζει νά τ ’ άνοίγεις συχνά,
όχι μόνο εξακριβώνεις πού βρίσκεται ένας
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ΤΟΝ ΠΑΛΗΟ
ΕΚΕΙΝΟ TON
ΚΑΙΡΟ...

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

Περίπατοι οτηυ
Πθηυα
δρόμος καί ποϋ οφείλει τ ’ όνομά του, άλλά
έχεις νά διαβάσεις καί μιάν ολόκληρη 1
ιστορία, μιάν άγνωστη σχεδόν ιστορία τής
’ Αθήνας.
Ά π ό τά «Τοπωνυμικά των Αθηνών»,
όπου είναι συγκεντρωμένη όλη ή ζωή τοΰ
τόπου, καί ή παλιά καί ή νέα, καί ή ατομική
καί ή ομαδική, καί ή εξακριβωμένη ιστορία
καί ό άνεξιχνίαστος θρύλος, καί ή ώμή
πραγματικότητα καί τό άπιαστο όνειρο, δέν
λείπουν, φυσικά, τά Γράμματα, οί ' Επιστή
μες καί οι Τέχνες. Κάτι παραπάνω μάλιστα:
Φτάνει νά θυμηθής τά καλύτερα όνόματα
τής πνευματικής μας ζωής καί νά κάμης μιά
πρόχειρη έρευνα στις σελίδες των «Τοπω
νυμικών τών Αθηνών», γιά νά βεβαιωθής
ότι ή κοινωνική άποκατάσταση τής λογο
τεχνίας μας, — αυτό πού άναζητοΰσε στήν
εποχή μας ό φίλος μου παρελθοντιστής, —
πουθενά δέν είναι τόσο όλοκληρωμένη όσο
στό ονοματολόγιο τών δρόμων καί τών
πλατειών τής ’Αθήνας.
Θά φανταζόταν κανείς, εδώ καί πενήντα
χρόνια, ότι οί ποιητές καί οί πεζογράφοι μας πού δέν μπορούσαν νά έχουν

δεύτερο κοστούμι, θά μοιράζονταν τώρα μέ
τούς καλλιτέχνες καί τούς επιστήμονες μιάν
ολόκληρη καί όλοκαίνουργη συνοικία;
Ά π ό τό 1927 έχουν δική τους σχεδόν τή
συνοικία Κυπριάδη καί μπορούν νά τήν
προβάλλουν σάν επιτυχία σημαντική — καί
καθαρά κοινωνική.
’Εκεί έχουν τούς δρόμους τους κι ό
Κρυστάλλης κι ό Παλαμάς, κι ό Παπαδιαμάντης, κι ό Βιζυηνός κι ό Καρκαβίτσας κι
ό Λασκαράτος κι ό Καμπύσης κι ό
Μητσάκης κι ό Γρυπάρης κι ό Θέμος
Ά ννινος, άκόμα κι ό Ψυχάρης, ό επανα
στάτης, ό στόχος άλλοτε τής επίσημης
παιδείας καί ό τρόμος τών συντηρητικών.
’Αλλά κι ό Καβάφης, άλλος τρόμος τής
συντηρητικής κοινωνίας, έχει κι αυτός
τό δρόμο του στά Κάτω Πατήσια, νεώτεροι
άκόμη πνευματικοί άνθρωποι όπως ό Φώτος
Πολίτης, έχουν κι αύτοί τόν δικό τους
δρόμο, καί μόνο οί γυναίκες μένουν έξω
άπό τό ονοματολόγιο τής ’Αθήνας, όπως
περιμένουν έξω κι άπό τήν ’Ακαδημία.
Ά δ ικ α έψαξα στά «Τοπωνυμικά τών
Αθηνών» γιά τά όνόματα τής Πηνελόπης

Δέλτα, τής Αγγελικής Χατζημιχάλη, τής
Αίμ. Στεφ. Δάφνη, τής Α ρσινόης ή τής
’ Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου (βρήκα μόνο
τό όνομα τής Εύαγγελίας Παρασκευοπούλου) καί είδα άκόμη μιά φορά παραγκω
νισμένο καί παραπονεμένο τόν ’ Αλέξανδρο
Μωραϊτίδη. Έξάδελφος, συντοπίτης καί
ομότεχνός του, ό Παπαδιαμάντης, έχει
δρόμο καί πλατεία στοΰ Κυπριάδη. Αύτός
τίποτα! Θά μπορούσε νά γίνει ή παρατή
ρηση ότι μόνο ό Σολωμός, ό Βαλαωρίτης,
ό Βηλαράς, λίγοι άλλοι άκόμα έχουν τό
δρόμο τους μέσα στήν Α θήνα, στό κέντρο,
καί ότι όλοι οί άλλοι σέ μακρινές συνοικίες
καί στά προάστια. Μά γιά τό λάθος αύτό,
— άν είναι λάθος — εύθύνονται οί ιδοι οί
λογοτέχνες πού... έζησαν τόσο πολύ κ’
έκλεισαν τά μάτια τους όταν ή ’ Αθήνα είχε
διαμορφωθή πιά σέ πόλη καί, φυσικά, είχε
δώσει όνόματα στούς κεντρικούς δρόμους
της.
Γιατί ή τιμή αύτή γίνεται σέ πεθαμένους,
πού είναι πέρ’ άπό φθόνο καί τήν αμφι
σβήτηση, μολονότι ό Δροσίνης είχε τόν
δρόμο του ζωντανός στήν συνοικία Κυπριά
δη κι ό Καμπούρογλου τό δικό του, άπό τό
1921, στήν Πλάκα.
Τί λέει, λοιπόν ό φίλος μου παρελθοντιστής καί νοσταλγός; ’Εμένα μέ κατα
τρόπωσε. Ά λλά τό ονοματολόγιο τής
Αθήνας εξουδετέρωσε τά έπιχειρήματά
του. "Ενα όνομα, τό όποιοδήποτε όνομα,
νομίζει ότι μπορεί νά μείνει στήν πινακίδα
ενός δρόμου μιάν έστω ήμέρα, όταν δέν έχει
τήν κοινή άναγνώριση; Είναι τόσο ανυπε
ράσπιστο!
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0ΚΟΑΟΚΟΤΡΠΗΗΙ
Αυθρωποτι/ωοιηι m e u w u rc jw i
«... Άναγνωσταράς, Μπενζαντές
ΠΡΩΤΟΣ υπασπιστής τοϋ
Μπούρας πάνε ατό Λεοντάρι,
Κολοκοτρώνη Φώτιος Χρυέμεινα μόνος μου μέ τό
σανθόπουλος ή Φωτάκος μάς δίδει
άλογό μου εις τό Χρυσοβίτσι.
εις τά « ’Απομνημονεύματα περί
Γυρίζει ό Φλέσσας
καί λέει ένός παιδιού: «Μείνε
τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως»
μαζύ του, μην τόν φάνε
(σελ 109) μιά ζωηρή εικόνα τοΰ
τίποτε λύκοι». Έκατσα έως πού
στρατοπέδου τοϋ Χρυσοβιτσιοΰ,
έσκαπέτησαν, άπέ έκατέβηκα
δπου ό Κολοκοτρώνης είχε τό
κάτου, ήτον μιά έκκλησιά εις τό
αρχηγείο του κατά τήν πολιορκία
δρόμο καί τό παράπονό μου ήτον
όπού έκλαιγα τήν Ελλάδα. Παναγιά
τής Τριπολιτσάς, διά των εξής:
μου βοήθησε τούς Έλληνες, διά
«'Ο Κολοκοτρώνης εις Χρυσονά έμψυχωθοΰν. Καί έπήρα ένα δρόμο
βίτσι είχε συνήθειαν κάθε δύο η
κατά τήν Πιάνα
μέρας νά κατεβάζη τούς στρατιώτας του κάτω εις τόν κάμπον, νά
βάλη τούς ύπασπιστάς του νά τούς
μετρούν, νά τούς όμιλή καί νά τούς ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα δ Κολοκοτρώνης
λέγη νά κάμουν άνά δύο δύο διάφορα παρακολουθεί διασκέδασι τών παλληκαριών
κινήματα μέ τά τουφέκια των καί του. Πίνακας τοΰ Φόν ~Ες.
πώς νά φέρωνται, 'νά τούς έμψυχώνη, νά τούς κάμη νά γνωρίζωνται
καί νά άγαπώνται καί νά πονοΰνται άναμεταξύ των, δταν έβλεπεν ό
ένας τόν άλλον, μάλιστα έσταιναν
καθώς οί τακτικοί τά τουφέκια των
δλα μαζύ πυραμίδας, έπαιζαν, ώμιλοΰσαν, έρριχναν τό
λιθάρι,
έχόρευαν, έπήδαγαν, καί έπειτα μέ
μίαν φωνήν τούς έπανέφερε πάλιν
εις τά άρματα».
Μεταξύ των δυσκόλων προβλη
μάτων τοΰ άρχηγοΰ ήτο ή άντιμετώπισις τής λιποταξίας καί ή παραμέλησις των καθηκόντων των σκοπών.
Καθιέρωσε τόν κανόνα δτι χωρίς
γραπτή ίδική του άδεια, ό στρα
τιώτης δέν ήμποροϋσε νά άπομακρυνθή. Π ολλοί δμως έφευγαν.
Έ βαλε άστυνόμους νά παρακολου-
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θοϋν, τούς ήπείλησε μέ θάνατο. Ό
Φωτάκος πάλιν άναφέρει δτι:
«Μίαν νύκτα μάλιστα άπεκοιμήθη ή βάρδια, τούς έπήρε καί τούς
έφερεν έκεϊ εις τόν τόπον, δπου τούς
έμετροϋσε καί άφοϋ έκαμε τετρά
γωνον καί έβαλεν εις τήν μέσην τούς
στρατιώτας οΐ όποιοι ήσαν είς τήν
βάρδια, τούς έκαμε λόγον περί τοϋ
κινδύνου δταν άποκοιμαται ή βάρ
δια. Έ πειτα έρώτησε τούς στρα
τιώτας, επειδή οί περισσότεροι
ήσαν τσοπάνηδες, άν είχαν σκύλους
καί άπεκρίθησαν μάλιστα. "Αν οί
σκύλοι, τούς είπε, δέν έφύλατταν,
καί ό λύκος έτρωγε τά πρόβατα, τί
τούς έκάμνατε; Τούς έσκοτώναμεν,
είπαν, καί έφροντίζαμεν δι’ άλλους
σκύλους καλλιτέρους. Τότε ό Κολο
κοτρώνης είπε- νά μήν τούς σκοτώσωμεν διά πρώτην φοράν, άλλά θά
τούς βάλω είς έκείνην τήν μεριά καί
νά περάσετε δλοι άπό έκεϊ καί νά
τούς φτύσετε είς τά μοΰτρα των διά
νά μήν τό κάμουν άλλην φοράν.
Ά π ό τοιαΰτα έκαμνε συχνά καί
τούς έστηλίτευε διά σωφρονισμόν»
Ά ποκαλυπτικώ τερος είναι ό
ίδιος ό Φωτάκος (αυτόθι σ. 190),
δπου άναφέρει παρομοίαν περίπτωσιν τιμωρίας στρατιώτου διότι
συμπεριεφέρθη μέ τρόπον βάρβαρον
έναντίον μιας οικοκυράς χωρικής είς
χωρίον τής Κορινθίας.
’Ιδού ή περιγραφή:
«Έκεΐθεν ό Κολοκοτρώνης καί
λοιποί καπεταναϊοι άνεχώρησαν καί
έπήγαιναν είς τήν Κόρινθον, καί
7

Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Είς αύτήν τήν σελίδα δεξιά ό «Γέρος τοΰ
Μωρία» a t μιά χαρακτηριστική καί πολύ
γνωστή προσωπογραφία μέ τό σαρίκι. ΕΙς τήν
άπέναντι σελίδα: Μιά «γωνιά» άπό τήν Τριπολιτζδ, τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας.

καθ ’ οδόν ένυκτέρευσαν εις τό
χωρίον Άγιονόρι καί εις τήν οικίαν
τοΰ Γεωργίου Καλαρά ίατροΰ,
άνθρώπου επισήμου καί γνωστού.
’Εκεί ένας των στρατιωτών τοΰ
Κολοκοτρώνη έζήτησε έληαίς τηγανισμέναις, καί επειδή ή δέσποινα τοΰ
σπιτιοΰ, όπου έμεινε, δέν έγνώριζε
τό παράξενον τοΰτο φαγητόν, ό
στρατιώτης έμάλωσε μέ αύτήν,
έθύμωσε καί έσπασε τήν στάμναν
μέ τό λάδι, ένεκα τούτου έγιναν
παράπονα, άφ’ εσπέρας εις τόν
άρχηγόν, δστις άμέσως διέταξε καί
έθεσαν τόν στρατιώτην ύπό φύλαξιν.
Τήν δέ έπαύριον ό άρχηγός έβγαλε
τόν στρατιώτην είς τό αλώνι τό
πλακωτόν κατά τό διάσελον τοΰ
αύτοΰ χωριοΰ καί παρόντων όλων
των στρατιωτών έκαμε κύκλον
καί έν τω μέσω άνεγνώσθη ή κατα
δίκη του, ή οποία ήτο ή έξης: νά τόν
φτύσουν οί άλλοι στρατιώται διότι
έζήτησεν έληαίς τηγανισμέναις.
Ένω δέ έκτελεϊτο ή άπόφασις, ό
καταδικασθείς στρατιώτης τόσον
έταράχθη άπό τήν έντροπήν του,
ώστε έλιποθύμισε καί έπειτα άπέθανε».
Ό Φωτάκος, άρεσκόμενος είς τήν
διάσωσιν τοιούτων άνεκδοτολογικοΰ
χαρακτήρος επεισοδίων, μας δίδει
άκόμη τό έξης:
«Καί είς τήν Κόρινθον μ ετ’
όλίγας ημέρας συνέβη ένα άλλο
παρόμοιον. Άπεκοιμήθησαν δύο
στρατιώται είς τήν φυλακήν τής
νυκτός (βάρδιαν»· τοΰτο μαθών ό
Κολοκοτρώνης διέταξε καί τούς
έδεσαν είς ένα μέρος καί έπειτα
ειπεν είς τούς στρατιώτας νά τούς
φτύσουν ό ένας άπέθανεν άμέσως
έκεϊ, ό δέ άλλος έχάθη καί δέν τόν
είδαμεν πλέον άπό τήν ώραν έκείνην. ’Ιδού πώς οί άνθρωποι τοΰ
καιροΰ εκείνου έντρέποντο. Φαίνε
ται, ότι τά ήθη ήσαν άγνότερα τών
σήμερον ύπαρχόντων».
’Αλλά σημασίαν δέν έχουν μό
νον τά έπεισόδια καθ’ έαυτά. Ό
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άφηγητής προσθέτει καί έπιγραμματικές κρίσεις, πολύ άξιοπρόσεκτες. Είς τό τέλος τοΰ πρώτου
έπεισοδίου λέγει:
«Τοιαΰτα έκαμνε (ό Κολοκο
τρώνης) συχνά καί τούς έστηλίτευε
διά σωφρονισμόν».
Μετά τό τρίτον περιστατικόν,
παρατηρεί:
« ’Ιδού πώς οί άνθρωποι τοΰ
καιροΰ έκείνου έντρέποντο. Φαίνε
ται ότι τά ήθη ήσαν άγνότερα τών
σήμερον ύπαρχόντων».
Καί αί δύο παρατηρήσεις είναι
σημαντικαί. Ή δευτέρα συμπλη
ρώνει τήν πρώτην. "Οτι οί άνθ
ρωποι τοΰ Άγώ νος ήσαν κατά
βάθος άγαθοί καί φιλότιμοι, έν
σχέσει πρός τούς μεταγενεστέρους,
καίτοι έξωτερικώς παρουσίαζον
τραχύτητα καί σκληρότητα, είναι
βέβαιον καί άκρως χαρακτηριστικόν
διά τό έλληνικόν ήθος. ’Ακριβώς είς
τά γνωρίσματα αύτά έστηρίζετο ό
Κολοκοτρώνης ώς ηγέτης τοΰ
άγωνιζομένου Λαοΰ καί έκ τοΰ
χαρακτηριστικοΰ τούτου, όσον καί
τής ένεργείας τοΰ άρχηγοΰ, είναι
σπουδαία ή παρατήρησις τοΰ Φωτάκου, ότι ό Γέρος «έστηλίτευε διά
σωφρονισμόν».
Τά παραπτώματα έξ έπόψεως
στρατιωτικής ήσαν σοβαρά, διότι
έθεταν είς κίνδυνον τό στράτευμα
καί άπεδείκνυον ότι οί στρατιώται

δέν είχον στρατιωτική συνείδησι.
Έ πρεπε λοιπόν νά κτυπηθοΰν, διά
νά μή έπαναληφθοΰν. Ή ποινή δέν
ήτο σημαντική, ούτε βαρεία, άλλά
ήτο ήθικοΰ χαρακτήρος καί είχεν
άμεσον άποτέλεσμα. Έθίγη τό
φιλότιμον τών 'Ελλήνων.
Ό Κολοκοτρώνης έγνώριζε καλά
τίς ψυχές τών άγωνιστών καί ένήργησε θαυμάσια. Δέν έχει σημασίαν
ότι έχάθη ένας στρατιώτης. Ά λ λ ’
έχάθη άπό τήν έντροπήν του, τό
άποτέλεσμα θά έπήρχετο άσφαλώς
έάν έτυφεκίζετο ό σκοπός. Ά λ λ ’
ίσως θά έπροκαλοΰσε καί άντιδράσεις. Καί ό Κολοκοτρώνης δέν ήθελε
μέ κανένα τρόπον νά τουφεκίζη τούς
συναγωνιστάς του. Έχρησιμοποίησε λοιπόν άρίστην παιδαγωγικήν
μέθοδον σωφρονισμού, λίαν άποτελεσματικήν, καί άμέσου άποδώσεως.
Ά π ό τήν προκειμένην ένέργειαν
άποκαλύπτεται ό Κολοκοτρώνης ώς
γνώστης άρ ιστός τής ψυχοσυνθέσεως καί νοοτροπίας τοΰ λαοΰ του.
Γέννημα καί ό ίδιος τοΰ 'Ελληνι
κού λαοΰ τά ψυχικά γνωρίσματά του
καλώς έγνώριζε καί έχρησιμοποιοΰσε είς τάς περιστάσεις. ’Επίσης
άποκαλύπτεται ώς άριστος παιδα
γωγός, διότι καί νά διοική τό στρά
τευμα έγνώριζε καί νά άγαπαται
ύπ ’ αύτοΰ. Τό μυστικόν τοΰτο, πού
προσιδιάζει είς τό έλληνικό φιλό
τιμο είναι προϊόν τής μεγάλης
δοκιμασίας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ύπό
δουλείαν 4 αιώνων καί έχει ίδιάζουσαν σημασίαν ό ήθικός χαρακτήρ
τοΰ φαινομένου.
Τ ό γνήσιο θρησκευτικό συναί
σθημα τοΰ Κολοκοτρώνη καί ή
βαθειά χριστιανική πίστις του
καταφαίνονται άπό τό άκόλουθο
περιστατικό, πού τό διηγείται ό
ίδιος: «... Άναγνωσταρας, Μπεηζαντές, Μπούρας πάνε στό Λεοντάρι, έμεινα μόνος μου μέ τό άλογό
μου είς τό Χρυσοβίτσι. Γυρίζει ό
Φλέσσας καί λέει ένός παιδιοΰ:
«Μείνε μαζί του, μήν τόν φάνε τί
ποτε λύκοι».
"Εκατσα έως πού έσκαπέτησαν
μέ τά μπαϊράκια τους, άπέ έκατέβηκα κάτου, ήτον μιά έκκλησιά είς
τό δρόμο (ή Παναγία στό Χρυσοβίτσι) καί τό καθισιό μου ήτον όπου
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έκλαιγα τήν 'Ελλάδα.
— Παναγία μου, βοήθησε καί
τούτη τη φορά τούς "Ελληνας, διά
νά έμψυχωθοΰν! Καί έπήρα ένα
δρόμο κατά τήν Π ιάνα. Εις τό δρόμο
άπάντησα τόν ξάδελφό μου ’Αντώ
νιον».
Ά π ό τά προαναφερθέντα κείμενα
πού άφοροΰν τό θάνατο παλληκαριών προκύπτει ότι χωρίς σωματική
κάκωσι οίασδήποτε φύσεως έπήλθε
θάνατος, κατά τό μάλλον ή ήττον
αιφνίδιος, έπί άτόμων πού δέν ήσαν
μεγάλης ήλικίας καί κατά τεκμήριον
δέν έπασχον άπό σοβαρό καρδιακό
ή άλλο βαρύ νόσημα, άλλως δέν θά
ήσαν εις θέσιν νά λάβουν μέρος εις
τόν άγώνα. Τό αίτιον ήταν καθαρά
ψυχικό. Προτού προσδιορίσουμε τόν
μηχανισμό παραγωγής παρομοίων
συμβάντων κρίνεται σκόπιμο νά
καθωρίσουμε ότι όχι μόνον ή ίδια ή
δυνατή συγκίνησι, ό φόβος λ.χ. ό
βιούμενος σέ ώρισμένες στιγμές,
εχει γίνει πρόξενος άποτόμου
θανάτου, άλλά καί ή νοερή άναπαράστασι των συνθηκών πού μπορεί νά
τόν προκαλέσουν έχει τό ίδιο άποτέλεσμα. ’Αναφέρω ενδεικτικά μία
διήγησι - θρύλλο, πού έχει ώς θέμα
«τόν Καβαλλάρη καί τή λίμνη τής
Κ ωνσταντίας». Ή λίμνη αύτή
διασχίζεται ώς γνωστόν, άπό τόν

ποταμό Ρήνο (εις τά σύνορα μεταξύ
'Ε λβετίας, Γερμανίας καί Αύστρίας). Τό περιστατικό συνέβη μιά
χειμωνιάτικη ήμέρα. Τό χιόνι
πέφτει άφθονο καί ή έπιφάνεια τής
λίμνης, χιονισμένη καί αύτή, έχει
παγώσει καί μοιάζει μέ άπέραντη
πεδιάδα. Γιά μιά στιγμή εμφανί
ζεται ένας καβαλλάρης, ό όποιος,
πρός μεγάλη έκπληξι τών εγχωρίων
πού κοιτάζουν άπό τήν άντίπεραν
όχθη, προχωρεί καλπάζοντας πρός
τό μέρος τους έπάνω στήν παγω
μένη λίμνη. ' Η άγωνία τών θεατών
όλο καί μεγαλώνει καθώς αύτός
προχωρεί, άνύποπτος γιά τόν κίνδυ
νο πού διατρέχει νά σπάση ό πάγος
κάτω άπό τό βάρος ίππέως καί
άλογου. Τέλος φθάνουν καί οί δύο
στή όχθη καί τό άλογο πατάει στό
έδαφος. Μόλις ό καβαλλάρης άφίππευσε, του διηγήθηκαν ότι ή «πεδιά
δα» πού πέρασε ήταν ή έπιφάνεια
τής παγω μένης λίμνης. Μόλις
έσυνειδητοποίησε τόν κίνδυνο πού
διέτρεξε, έχλώμιασε άπότομα καί
έσωριάσθη νεκρός.
Εις τό σημεϊον αύτό θά πρέπει
νά κάνουμε μιά συγκριτική διερεύνησι στή περιοχή τής εθνογραφικής
καί λαογραφικής άνθρωπολογίας,
όπου θά αντλήσουμε στοιχεία γιά
παράλληλη ερμηνεία τών περιπτώ
σεων, πού ιδιαίτερα μας άπασχο-

λοϋν.
"Ας άρχίσουμε μέ ένα περιστα
τικό πού μοιάζει έπιφανειακώς μέ
έκεϊνο τοϋ καβαλλάρη. Άναφέρεται
μαζί μέ πολλά άλλα παρόμοια άπό
τόν καθηγητή τής Φυσιολογίας εις
τό Πανεπιστήμιο τοϋ Χάρβατ τών
Η.Π.Α., Κάννον σέ μιά έμπεριστατωμένη μελέτη του γιά τόν «ψυχο
γενή θάνατο» (Voodoo Death), κατ’
έννοιαν θά έπρότεινα νά μεταφρασθή «αύτοκαταδίκη εις θάνατον»:
«μιά άλλη περίπτωσις θανάτου άπό
δεισιδαιμονικό φόβο (Superstitious
fear) σέ μιά άφρικανική φυλή τοϋ
Κογκό, άφορα ένα νεαρό νέγρο πού
κατέλυσε μιά ήμέρα σέ φιλικό σπίτι
νά περάση τήν νύχτα. Ό οικοδε
σπότης ετοίμασε γιά τό γεύμα του
μιά άγριόκοττα, έδεσμα αύστηρά
άπηγορευμένο γιά τόν φιλοξενού
μενο άπό ένα έθιμικό άγραφο νόμο
τής φυλής του, ό όποιος πρέπει νά
τηρήται άπαραβίαστος. "Οταν έρώτησε μήπως είναι άγριόκοττα, καί,
όταν ό άμφιτρύων άπήντησε «όχι»,
έφαγε μέ πολύ όρεξι καί έσυνέχισε
τήν άλλη μέρα τό δρόμο του. Λίγα
χρόνια αργότερα πού έτυχε νά
ξανασυναντηθοΰν ό φίλος τόν έρώτησε μήπως επιθυμεί νά φάγη άγρι
όκοττα. Ή άπάντησι ήταν ότι αύτό
είναι άπηγορευμένο καί μάλιστα του
υπενθύμισε πρόσφατα ένας μάγος.
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Τή στιγμή έκείνη ό άμφιτρύων
ξεσπα σέ γέλια καί τόν έρώτησε:
διατί τώρα άρνεϊσαι άφοΰ την προη
γούμενη φορά έφαγες άγριόκοττα.
Μόλις ακούσε αυτό, ό νέγρος άρχισε
πάραυτα νά τρέμη άπό φόβο καί σέ
διάστημα λιγώτερο των 24 ωρών
άπεβίωσε».
Ό φόβος πού έχει έ ξ ’ίσου έντονο
άντίκτυπο στίς λειτουργίες του
οργανισμού μ ’ αύτές πού προκαλεϊ
ή μεγάλη οργή, ή φαντασία καί ή
πίστις (ώστε «καί όρη μεθιστάνειν»
κατά τόν ’Απόστολο'Παύλο, πρός
Κορινθίους ’Επιστολή A ’, XIII, 2)
είναι υπεύθυνος διά παρόμ οια
συμβάματα. *0 Καθηγητής τού
Πανεπιστημίου τού 'Αμβούργου
Θεόδωρος Ντάνζελ άναφέρει (σχετικώς μέ τήν γοητεία πού άσκοΰσαν
, στήν άρχαία Βαβυλώνα οί θεραπευταί - μάγοι), ότι «έκεϊνος πού
ζητούσε τή βοήθειά τους έπίστευεν
άκραδάντως είς τά λόγια τους καί ή
πίστις αύτή συνετέλει είς τήν πραγ
ματοποίησή
τών
προρρήσεων
τους...». Περαιτέρω άναφέρει ότι
ένας σύγχρονος εξερευνητής είδε
μπροστά στά μάτια του νά πεθαί
νουν ένδεκα ’Ινδοί τής συνοδείας
του, διότι έκ τών υστέρων (μετά
πολλάς ημέρας) έπληροφορήθηκαν
ότι τούς είχε δώσει νά φάνε κρέας
άγελάδος τελείως υγιούς (Απεκλεί10
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σθη δηλαδή ή ομαδική δηλητηρίασι).
' Η βρώσις άγελάδος, ώς γνωστόν,
είναι σ ’ αύτούς άπηγορευμένη
σύμφωνα μέ τις θρησκευτικές επι
ταγές, κατά συνέπεια διέπραξαν
σοβαρόν αμάρτημα. Αί Ί ερ α ί
Γραφαί τών ’Ινδών λέγουν ότι
όποιος φονεύση άγελάδα θά ψήνεται
είς τό πΰρ τής κολάσεως επί τόσα
έτη όσας τρίχας είχεν ή φονευθεϊσα
ύ π ’ αυτού άγελάς». Ή πεποίθησι
τών ένδεκα εκείνων ’Ινδών ότι ή
παράβασις τής θείας εντολής θά
τούς έσκότωνε, τούς έσκότωσε
πράγματι, τέτοια είναι ή δύναμη τής
πίστεως;
"Επειτα άπό τάς έρεύνας τού
Κάννον, διαφαίνονται σαφέστερα οί
ψυχοφυσιολογικοί μηχανισμοί, σύμ
φωνα μέ τούς οποίους έπέρχεται ό
θάνατος προσώπων ύπό τήν έπήρειαν βλαπτικής ύποβολής ή κατό
πιν μ α γ ι κ ώ ν έ π ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν ,
ώς τούτο έχει διαπιστωθή είς
διαφόρους τόπους τής ΰφηλίου,
κυρίως έπί εκείνων οίτινες εΰρίσκονται είς πρωτόγονον βαθμίδα
πολιτισμού (είς τούς ιθαγενείς τού
’Ινδικού ωκεανού, τής Αύστραλίας,
είς τούς Νέγρους τής ’Αφρικής, είς
τούς ’Ινδιάνους τής ’Αμερικής
κ.λ.π.). ’Εκείνος πού έχει παραβή
ένα Ταμπού, πού διέπραξε ιερο
συλία ή πού συναισθάνεται ότι «τού

έχουν κάνει μάγια», σχηματίζει
μέσα του τήν πεποίθησι, δυνάμει
τών έπισήμως άνεγνωρισμένων
παραδόσεων τής φυλής είς τήν ο
ποίαν άνήκει, ότι είναι καταδικα
σμένος. Συγγενείς καί φίλοι συμμε
ρίζονται τήν πεποίθησι αύτή.
’Από τήν στιγμή έκείνη ή κοινότης άποσύρεται, τόν Αποφεύγειάπομακρύνονται άπό τόν άναθεματισμένο, συμπεριφέρονται άπέναντί
του ώς έάν ήτο όχι μόνον ήδη
πεθαμένος, άλλά καί πηγή κινδύνου
διά τούς γύρω του- μέ κάθε άφορμή
καί μέ όλα της τά φερσίματα ή
κοινωνία ένσταλάζει τήν ιδέα τού
θανάτου είς τήν ψυχή τού δυστυχι
σμένου θύματος τό όποιον θεωρεί
άναπόφευκτη τή μοίρα του καί άφήνεται άνυπεράσπιστος. Καί νά πού
άρχίζουν νά έκτελοΰν τίς ιεροτελε
στίες πού θά τόν οδηγήσουν είς τό
βασίλειον τών νεκρών.
Κατά πρώτον διακόπτονται οί
οικογενειακοί καί κοινωνικοί δε
σμοί καί ό έξορκισμένος άποκλείεται άπό όλας τάς ένεργείας καί
πράξεις χάρις είς τάς οποίας δημιουργεΐται τό αύτοσυναίσθημα,
συνεπώς όχι μόνον ύφίσταται άποσύνδεσι άπό τό κοινωνικό σύνολο καί
στερείται τήν συναποδοχή του, άλλά
άνακηρύσσεται ά π’ αύτό πεθαμέ
νος, έμπνέει φόβο, γίνεται άντικείμενο τελετουργικών πράξεων καί
άπαγορεύσεων, ένώ συγχρόνως
διατελεϊ ύπό τό κράτος συνεχούς καί
τρομερού πανικού. ' Η σωματική
του άκεραιότης σιγά - σιγά παύει ν ’
άνθίσταται είς τήν διάσπασι τής
κοινωνικής προσωπικότητος.
*0 "Αρθουρ Μόρλεϋ άναφέρει τήν
περίπτω σι ενός ιθαγενούς τής
Αύστραλίας, ό όποιος ήτο θύμα
μαγείας τοιούτου είδους καί είσήχθη
ετοιμοθάνατος είς τό Νοσοκομείο
Ντάρβιν, όπου μεταξύ άλλων Ανα
ληπτικών θεραπειών, καρδιοτονοτικών ένέσεων, ορρών κ.λ.π., έτοποθετήθη έντός μετάλλινου (τεχνη
τού) πνεύμονος καί τού έγινε
τεχνητή σίτισι δι ’ έλαστικοΰ σωλήνος. Μόλις συνήλθε καί άνέλαβε
σιγά - σιγά, είπεν ότι ήτο πεπει
σμένος ότι «τά μάγια τού λευκού
Ανθρώπου είναι δυνατώτερα!.
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Πώς τά φαινόμενα αύτά τά
τόσον πολύπλοκα, έκφράζονται εις
τάς λειτουργίας του οργανισμού;
Ό Κάννον άπέδειξεν δτι ό φόβος (ή
οργή καί άλλες ισχυρές συγκινήσεις)
συνοδεύεται άπό έντονη δραστηριό
τητα τοΰ συμπαθητικού νευρικού
συστήματος. 'Η δραστηριότης αύτή
είναι χρήσιμη καί συνεπάγεται
οργανικές μεταβολές, πού καθιστούν
τό άτομο ικανό νά προσαρμοσθή
πρός τήν νέα κατάσταση. "Αν δμως
χάση τήν ίκανόητα ν ’ άνταποκριθή
σέ κατάσταση εκτάκτου άνάγκης, ή
δραστηριότης τού συμπαθητικού
νευρικού συστήματος ύφίσταται
άποδιοργάνωσι, οπότε εντός ωρών
έπέρχεται έλάττωσι τού όγκου τοΰ
αίματος, πτώσι τής άρτηριακής
πιέσεως μέ άποτέλεσμα τήν έμφάνισι άνεπανορθώτων διαταραχών εις
τά όργανα τής κυκλοφορίας τοΰ
αίματος. ' Η άποστροφή τροφής καί
ποτού πού είναι συχνή έπί άσθενών
κατεχομένων ΰπό άγχους επιταχύ
νει καί επιδεινώνει τήν κατάστασιν,
λαμβανομένου ύπ ’ δψιν ότι ή άφυδάτωσις έπενεργεϊ διεγερτικώς έπί
τοΰ συμπαθητικού νευρικού συστή
ματος καί ότι ή έλάττωσις τοΰ
όγκου τού αίματος επιτείνεται λόγω
τής όλονέν αύξανομένης διαβατότητος τών τριχοειδών άγγείων.
Καθώς λέγει ό Κάννον τά πολύ
λεπτά τοιχώμτα τών τριχοειδών
είναι λίαν ευαίσθητα (εύθρυπτα) εις
τήν έλλειψι οξυγόνου καί όταν,
λόγω τής συσπάσεως τών μικρών
άρτηριών, δέν προσάγεται εις αύτά
άρκετή ποσότης οξυγόνου, γίνονται
πλέον διαβατά εις τά υγρά στοιχεία
τοΰ αίματος, έτσι τό πλάσμα αυτού
διαχέεται εις τά περιαγγειακά
διαστήματα. Εις έπίρρωσιν τών
άνωτέρω, προσθέτει, οτι θά είναι
χρήσιμο εις περιπτώσεις θανάτου
Βουντού νά στραφή ή έρευνα πρός
τήν διαπίστωσι ύψηλής πυκνότητος
τού αίματος (αιματοκρίτου).
Μέ βάσι τά στοιχεία αύτά άπό
τή βιβλιογραφία καί τήν άτομική
πείρα θά προσπαθήσουμε νά κατα
λάβουμε πώς συνέβησαν οί θάνατοι
τών άγωνιστών έκείνων κατόπιν τής
έντολής πού έδωσε ό Κολοκοτρώνης
εις τούς συντρόφους του νά τόν

φτύσουν. Έ ν πρώτο ις πρέπει νά
τονισθή ότι ό έμπτυσμός είναι
συμβολική πραξις άποδοκιμασίας
καί ταπεινώσεως, πού θά τήν ήσθάνθησαν ώς καταρράκωσι τοΰ αισθή
ματος αύτοαξίας καί ώς άποκοπή
άπό τήν ομάδα εις τήν οποίαν
άνήκον. ' Η άποκοπή αύτή θά
πρέπει νά ήτο τόσο περισσότερον
οδυνηρή όσο ή άλληεξάρτησι καί οί
μεταξύ τους δεσμοί ήσαν στενώτεροι καί άπαραίτητοι. Ύ π ’ αύτάς
τάς συνθήκας δημιουργεΐται αίσθη
μα άνασφαλείας καί μεγάλο άγχος,
όταν ό δεσμός σπάση άπότομα. 'Ο
Μίρα, πού έβάσισε τίς παρατηρή
σεις του σέ παράλληλες περιπτώ
σεις κατά τόν εμφύλιο 'Ισπανικό
πόλεμο, έχρησιμοποίησε τόν όρο
«κοκόηθες άγχος» (άγχος θανατη
φόρο). Είναι στήν περίπτωσί μας τό
αίσθημα τής εντροπής πού έγινε
άφορμή νά πλημμυρίση ή ψυχή άπό
τό άγχος. Εις τό αίσθημα αυτό «τής
κοινωνικής έντροπής», ώς τό άποκαλεϊ, άπέδωσεν ό μεγάλος φυσιο
δίφης Τσάλς Ντάρβιν (1809 - 1882)
κεφαλαιώδη σημασία διά τήν γένεσι
τής ήθικής.
Τό φτύσιμο έξ άλλου, ό έμπτυ
σμός, είναι μιά συμβολική πραξις
τήν οποίαν αύθορμήτως χρησιμο
ποιεί ό άνθρωπος διά νά έκδηλώση
τήν άποστροφή καί τήν περιφρό-

νησί του πρός τόν άλλον. Εις τήν
περίπτωσί μας τό σύμβολο πολλαπλασιάζεται μέ τόν άριθμό τών
συμπολεμιστών οί όποιοι έθεώρησαν τόν παραβάτη ώς προσωπικώς
υπεύθυνο γιά τή ζωή τους.
*Η έχθρική ψυχική διάθεσι καί
φορά τόσων ανθρώπων, έρχομένη εις
έπαφήν μέ τήν καμφθεϊσαν πλέον
ήθικήν άντίστασιν τοΰ παραβάτου, ό
όποιος έχει ήδη πλήρη συναίσθησιν
τής ένοχής έκ τού παραπτώματός
του, τόν άποκόπτει τελείως άπό τό
κοινωνικόν κορμόν, σάν νά τόν
μεταβάλλη σέ ξερό κλαδί, στό όποιο
δέν ρέουν πλέον οί χυμοί τής ζωής.
’Αποτέλεσμα τής ψυχολογικής
καταστάσεως εις τήν οποίαν εύρίσκεται τό άτομον τούτο είναι ή
χαριστική βολή τήν όποια έπιφέρει
τό νευρικόν σύστημα διά τής ισχαι
μίας καί τής άνοξαιμίας εις τά
ζωτικά κέντρα τής ζωής, ήτοι τής
άναπνοής καί τής κυκλοφορίας:
άπνοια, λιποθυμία, συγκοπή.
Έδώ πρέπει νά προστεθή δτι τό
πτύσμα, κατά τήν άντίληψι τών
άπολιτίστων λαών καί τών προλη
πτικών έκ τών πολιτισμένων, έχει
μεγάλη δύναμι. ' Η δύναμις δμως
τοΰ συμβόλου τούτου δέν είναι μόνον
άρνητική, βλαπτική, κακή, άλλά
πολλάκις διά μέσου τών αιώνων
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ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα, μιά άκόμα προσωπογραφία τοΰ θ. Κολοκοτρώνη,
Ιργο Εύρωπαίου ζωγράφου. Κάτω: Ό Κολοκοτρώνης «συναθροίζει είς τήν
λίμνην Λίμνην τούς νικητάς τοΰ Δράμαλη» ίργο λα'ίκοΰ ζωγράφου.

ΑΠΟΙΟΣ στοχαστής τού περασμένου
καιρού είχε πή πώς, σέ τελευταίαν
άνάλυση, ό άνθρωπος είναι πάντα μόνος.
Ω ραία φράση μά όχι σωστή γιά κείνη τήν
ειδυλλιακήν εποχή. Τότε όχι μόνο στά
χωριά καί τίς πόλεις, άλλά καί στήν ίδια
τήν πρωτεύουσα ήταν στενοί οί δεσμοί των
κατοίκων ή οίκογένεια δέν είχε διασπασθή καί ή φιλία θύμιζε κατά κάποιον τρόπο
αύτό πού έδενε τόν ' Αχιλλέα μέ τόν
Πάτροκλο. "Οταν ένας γνωστός 'Αθηναίος
διέσχιζε τούς κεντρικούς δρόμους, άλλαζε
χειραψίες, εύχές, χαιρετισμούς, άπλούς,
έστω, μέ τούς περαστικούς διαβάτες. Ό
άλλος, αύτός πού σπάνια ξεμάκραινε άπό τή
γειτονιά του, μόλις πήγαινε τό βραδάκι στό
καφενείο νά πάρει τόν «έρατεινό» του ή
στήν ταβέρνα νά πιει κάνα ποτήρι κρασί,
δέν εύρισκε έκεϊ παρά γνώριμες μορφές.
Άνοίγοντας ή νοικοκυρά τό παράθυρό της
τήν αυγή, χαιρετούσε δεξιά κι άριστερά τίς
γειτόνισσες. Ό θρησκευόμενος — κι ήταν
όλοι σχεδόν θρησκευόμενοι τότε — πού
εκκλησιάζονταν τίς Κυριακές καί τίς
γιορτές, άμα τέλειωνε ή λειτουργία κ'
έβγαινε στήν αύλή τού ναού, καλημερι
ζότανε μ’ όλο τόν κόσμο.
Αύτό φυσικά γινότανε, σέ πολύ μεγαλύ
τερη μάλιστα κλίμακα, σ' όλες τίς έλληνικές επαρχίες. Δέν ήταν λοιπόν μονάχος ό
προπολεμικός άνθρωπος πού βρισκόταν
μέσα σ ' ένα τόσο οικείο, τόσο ζεστό
περιβάλλον. 'Υπήρχαν βέβαια έξαιρέσεις:
οί Ιδιόρρυθμοι, οί μονόχνωντοι, οί πολύ
κλειστοί τύποι δέν έλλειψαν ποτέ. Γ ι’ αύτό
είμαστε άναγκασμένοι νά ξαναπούμε τό
κοινότοπο καί χιλιοειπωμένο: «οί έξαιρέσεις ένισχύουν τόν κανόνα». Τώρα είναι
πού έχει μείνει μονάχος ό άνθρωπος. Τώρα
πού οί σχέσεις του πυκνώσανε, πού ή
καθημερινή του επαφή μέ κόσμο λογής
λογής τόν κάνει βαθύπλουτο σέ γνωριμίες
καί θεόφτωχο σέ φιλίες. Εικόνες άπειράριθμες άνθρώπων καί τόπων περνάνε άπό
τά μάτια τού σώματος καί τής ψυχής του,
καί καμιά δέν άποτυπώνεται. Είνακρευγαλέες σάν σύννεφα κυνηγημένα άπό τόν άέρα, σάν γαλάζια δαχτυλιδάκια καπνού.
Τό φαινόμενο δέν είναι έλληνικό, άλλά
καθολικό, παγκόσμιο. "Οταν πρίν άπό λίγα
χρόνια κάποιος συμμαθητής μου στό
Γυμνάσιο, πού μένει άπό χρόνια στήν
'Αμερική, μούλεγε πώς οί άσχολίες του δέν
τού έπιτρέπουν νά ίδεϊ τή μητέρα του παρά
μιά μόνο φορά τό μήνα, καί πάλι βιαστι
κά, γιά λίγα λεπτά τής ώρας, τό θεώρησα
άπίστευτο καί εγκληματικό.
— Μά δέ μένει κ' εκείνη στό Σικάγο;
τόν ρώτησα.
— Ναί, στό Σικάγο μένει, μακριά όμως
άπό μένα, άποκρίθηκε μέ συστολή. Πρέπει
νά χάσω μιάμιση ώρα γιά νά πάω στό σπίτι
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της μέ τό κάρο (έτσι συνηθίζουν νά λένε τό
αυτοκίνητο οί ξενητεμένοι μας) καί νά
ξαναγυρίσω στή δουλειά μου. Κι όπως
μπορείς νά καταλάβης, αύτό στοιχίζει
πολύ...
Τώρα κοντεύουμε νά φτάσουμε κι εμείς
ώς έκεϊ. Ή τεχνολογία κ' ή βιομηχανική
πρόοδος, έφεραν παντού έπιτάχυνση τού
ρυθμού τής ζωής. "Οπως έγραψε κάπου ό
έξαίρετος "Αγγλος πεζογράφος καί στοχα
στής "Αντλους Χάξλεϋ, ό σύγχρονος
άνθρωπος δέν βρήκε παρά ένα βίτσιο: τήν
ταχύτητα. Τραβάμε πρός τήν κόλαση πού
μάς όδηγεί ό εύδαιμονισμός, ή δίψα τού
κέρδους, τής προβολής, τής φήμης μέ
ίλιγγιώδη ταχύτητα. Κι ό δρόμος τής
κόλασης είναι καθώς είπε ό διάσημος
Γάλλος ποιητής Πώλ Κλοντέλ, τόσο
φαρδύς, πού δέν μπορείς νά τόν πής δρόμο,
άλλα κατηφοριά. "Εχουμε ξεμακρύνει άπό

πράγματα ούσιαστικά γιά νά πληρώνουμε
τίς δόσεις ή νά ψευτίσουμε τή δουλειά μας.
Υ π ά ρχουν τόσες καί τόσες άλλες
μολυσμένες πηγές, όπως οί άνέσεις τών
κινήσεών μας, πού μάς κάνουν πλαδαρούς
καί νωθρούς. Μάς λείπει ή σωματική
άσκηση, γιατί χρησιμοποιούμε «τά μέσα
εύκολίας», όπως έλεγε καί ό άείμνηστος
άθηναιογράφος Δημήτριος Καμπούρογλου.
Δέν περπατάμε άρκετά, δέν τρέχουμε
καθόλου, δέν κάνουμε γυμναστική. Χαλάμε
τό στομάχι μας καί γινόμαστε παχύσαρκοι
άπό τήν κατανάλωση πολλών φαγητών καί
πιοτών. Καταστρέφουμε τόν οργανισμό μα
άπό τίς σεξουαλικές καταχρήσεις, πού τύ
διευκολύνουν οί τωρινές κοινωνικές συνθή
κες. ' Η τόσο λίγη πιά, άν όχι καί άνύπαρκτη δροσιά τής τρυφερότητας καί τού
καλλιτεχνικού συναισθήματος, χειροτε
ρεύει τήν κατάστασή μας. ' Ο περιορισμός,
ή στέρηση συχνά τών ευγενικών δώρων τής
τέχνης μάς προκαλεϊ ψυχικήν άφυδάτωση,
ή πληθώρα κάθε λογής βαναυσουργημά
των μάς δηλητηριάζει. Τά περισσότερα
σύγχρονα βιβλία τής μεγάλης κυκλοφορίας
είναι γεμάτα άπό χυδαία έρεθίσματα. "Αλλα
πάλι, ποιητικά αυτά, βρίθουν άπό παραλογισμούς, άσυναρτησίες καί άνοστιές, γι’
αύτό κ' εύτυχώς μένουν κατά κανόνα
άδιάβαστα. Γιά νά χαρεϊς ένα άξιόλογο
ποίημα πρέπει νά γυρίσεις πίσω νά
ζητήσεις Σολωμό ή Κάλβο, Παλαμά ή
Σικελιανό, Πορφύρα ή Μαλακάση, άλλους
άλλοτινούς, νά ξαναπιάσεις στά χέρια σου
τά βιβλία τών παλιών βάρδων πού λικνίζα
νε τά νεανικά σου όνειρα ή νά ξανασκύψεις άπάνω άπό τά προϊόντα τού πνεύ
ματος τών άρχαίων, τών Βυζαντινών, τής
Λαϊκής μας μούσας. Ν ' άκολουθήσεις
δηλαδή τή συμβουλή πού έδωσε ό Γκαϊτε:
«'Επιστροφή στήν πηγή γιά νά σωθούμε
άπό τήν ξεραΐλα».
τήν πηγή κάθε χάρης πού ομορφαίνει καί
καταξιώνει τή ζωή, τόν συναισθηματισμό.
Καί προχωρούμε μέ μεγάλα βήματα πρός
τήν περιοχή τού παγερού υλισμού, όπου
κυριαρχεί ό εγωκεντρισμός, ή άπάθεια, ή
άσυδοσία κι ό παραλογισμός. 'Εδώ πρέπει
νά πούμε πώς τό πάθος τού σημερινού
άνθρώπου γιά τόν ευδαιμονισμό καί ή
χαλάρωση τής πνευματικής του διαύγειας,
πού τονώνει τή φαινομενική δράστη ριότητά του ενώ παραλύει κάθε δημιουργικό
του κύτταρο, έχουν άναπτυχθή σέ ποικίλες
μολυσματικές πηγές. Πρώτη πηγή είναι ή
έπιθυμία ν' άνεβάσουμε τή στάθμη τού
βιοτικού μας επιπέδου. Γιά νά τό πετύχουμε
εργαζόμαστε έντατικά. Μά όσο ν ' άποκτήσει κανείς κάτι πού τόσο έπιθυμεΐ,
παρουσιάζεται ένα άλλο, πιό δυσπρόσιτο.
Καί θέλει κι αύτό νά τό πάρει. Οί παππούδες
κ’ οί πατέρες μας ήταν ευχαριστημένοι

όταν μπορούσαν νά κρεμάσουν στόν ίσκιο
κάποιου δέντρου ένα κανάτι μέ γάργαρο
νερό, γιά νά δροσίζονται. "Επειτα, ένιωθαν
ευτυχισμένοι όταν ήταν σέ θέση ν'
άγοράσουν μιά γυάλινη παγωνιέρα καί
λίγον πάγο. Ή ρθε μετά τό κοινό ψυγείο, κι
άργότερα τό ήλεκτρικό. Τώρα πού τ’
άποκτήσαμε κι αύτό, θέλουμε είδικές
μηχανές γιά νά φτιάνουμε χυμούς, μάς είναι
άπαραίτητη ή ήλεκτρική σκούπα, τό
ήλεκτρικό πλυντήριο, τά λογής - λογής
ήλεκτρικά μηχανήματα πού διευκολύνουν
τή νοικοκυρά στήν κουζίνα καί στά
δωμάτια. Θέλουμε άκόμα κ' έγκαταστάσεις «αίρ κοντίσιον».
Είχαμε ραδιόφωνο, πήραμε έπειτα
μαγνητόφωνο, τώρα μάς χρειάζεται καί
τηλεόραση. Γιά νά τήν άγοράσουμε
χρειάζεται πολύ χρήμα. Πρέπει νά τό
βρούμε μέ κάθε θυσία, νά στερηθούμε

Τά κακά πού άπαριθμήσαμε, μαζί μέ δ,τι
τρόμαζε τόν γίγαντα δημιουργό τού
«Φάουστ», τήν ξεραΐλα, καί τή μόλυνση τής
άτμοσφαίρας κάνουν τό σημερινόν άν
θρωπο νά αισθάνεται πολύ μονάχος. Κι άς
έχει τόσες σχέσεις όσες δέν είχανε ποτέ
οί παλαιότεροι, κι άς συνωστίζεται κάθε
μέρα μ' ένα πλήθος. Ό συνωστισμός κ'
οί γνωριμίες, άντί νά τόν δένουν μέ τούς
γύρω του, τόν κάνουν νά κλείνεται στό
καβούκι του όπως τά οστρακόδερμα άμα
βλέπουν νά τά τριγυρίζουν άλλα, άδηφάγα,
ένάλια πλάσματα.
Θά μέ ρωτήσει ίσως κανείς τί έχω νά
προτείνω γιά τή διόρθωση τού κακού:
Τολμώ ν' άπαντήσω μέ τήν ιστορική
φράση τού ρωμαλέου δραματουργού ' Ερ
ρίκου "Ιψεν: « Ό σκοπός μου δέν είναι
νά λύνω τά προβλήματα, άλλά νά τά θέτω».
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ΚΑΤΗ ΙΤΑΛΙΑΣ
Σέ πολλά μέρη τής Κάτω ’Ιταλίας τής Ά πουλίας καί τής Καλαβρίας οί κάτοικοι μιλοΰν άκόμα
τά έλληνικά, παρεφθαρμένα βεβαίως καί διατηρούν τά προγονικά έλληνικά έθιμα. Με τούς
άνθρώπους αυτούς, ζωντανά μνημεία τού ελληνισμού πού ήκμασε πρίν χιλιάδες χρόνια στην
Κάτω ’Ιταλία, άσχολεΐται στό άρθρο μας ό γυμνασιάρχης κ. ’Ιωσήφ Πρελορέντζος, ό όποιος
έπισκέφθηκε τούς χώρους έκείνους καί έκανε σχετικές άξιόλογες μελέτες.

Αριστερά: Μαθηταί καί μαθήτριες τον 'Ελληνόφωνου χωριού Μαρτάνο μέ τό δάσκαλό τους Σαλβατόρ Σικοΰρο, ό όποιος διδάσκει σέ αύτά μαζίμέ
τήν γκρεκάνικη διάλεκτο καί τήν νεοελληνική γλώσσα, Δεξιά Ή Επιτύμβια στήλη τής Πατρόκλειας στό ελληνόφωνο χωριό Καλημέρα Δωρήθηκετό
i960 άπό τόν Δήμο ‘Αθηναίων.
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ΤΟ ΘΕΜΑ τών άνά τόν κόσμο έλληνοφώνων θά τό έντοπίσωμε ατούς έλληνοφώνους τού Σαλέντο καί τής Καλα
βρίας τής Ν. ' Ιταλίας. Ό νεοσυσταθείς
«Σύνδεσμος φίλων έλληνοφώνων έξωτερικοϋ» άσχολεϊται ειδικά μέ αστούς. "Εχει
προσφέρει πολλά, έκτός άπό τις ιδιωτικές
πρωτοβουλίες, γιά τήν διατήρησι καί άνάπτυξι τού «γκρίκο» ή τής «γκρεκάνικης»
γλώσσας, 6πως τήν όνομάζουν οί ίδιοι τήν
διάλεκτό τους σέ αύτά τά χωριά.
Πολλοί σοφοί μελετηταί έσκυψαν μέ
ένδιαφέρον έπάνω ατό έπιστημονικό αύτό
πρόβλημα τής Μεγάλης Ελλάδος, τής
magna Grecia τών Ρωμαίων, ποιός νά
άνιχνεύση τήν φύτρα τους σάν ξένης
μειονότητος μέσα στόν ίταλιωτικό έθνικό
χώρο, ποιός νό μελετήση τό γλωσσικό
φαινόμενο, πού έπιζή άκόμη, ύστερα άπό
τόσες καταιγίδες καί καταποντισμούς, ατό
πείσμα τόσων αιώνων, μέσα σέ ένα
συνονθύλευμα άλλογλώσσων καί μέσα σέ
ένα κυκεώνα έκατοντάδων διαλέκτων.
Δυό όμάδες έπιστημόνων βρίσκονται
άπό χρόνια άντιμέτω πες καί έρίζουν
πολιτισμένα γύρω ά π ’ αύτό τό δύσκολο
ιστορικά καί γλωσσολογικά έπίμαχο θέμα.
Ή πρώτη παράταξις, μέ άρχηγό τόν Δ.
Χατζιδάκι, τόν χαλκέντερο γλωσσολόγο τού
Πανεπιστημίου Αθηνών, άκολουθούμενο

Τ

άπό τόν Γερμανό G. Rohlfs, πού συμπλη
ρώνει καί έπεκτείνει τήν θεωρία τού
πρώτου, μέ συνοδοιπόρους το ύ ς Στ.
Καρατζά, Στ. Καψωμένο, Ά . Τσοπανάκη,
Άναστ. Καραναστάση καί Γ. Κουρμούλη,
ισχυρίζεται πώς οί έλληνόφωνοι τής
■Απουλίας, καί τής Καλαβρίας κατάγονται,
κατά τό πλείστον, άπό τούς άρχαίους
"Ελληνες, μέ άλλεπάλληλες προσθήκες
νέων έπήλυδων Ελλήνων κατά τήν πάροδο
τών αιώνων. Οί άπόδημοι αύτοί "Ελληνες,
μιλούσαν άσταμάτητα τήν έλληνική γλώσσα
μέσα σέ μιά φυσιολογική έξελικτική πορεία
τού ιδιώματος, πού συνεχούς διαμορφω
νόταν, μέ νέα καί νεώτερα γλωσσικά
στοιχεία, άπό τούς Βυζαντινούς, άπό τούς
άλλους "Ελληνες άποίκους καί άπό τούς
διάφορους γειτονικούς λαούς, πού τούς
περιέβαλλαν κατά τήν μακραίωνη πορεία
τής ιστορίας.
Ή δεύτερη όμάδα μέ τόν G. Mososi, τόν
Η. Pemot, τόν Ίάκ. Διζικιρίκη, τόν Oronzo
Parlangeli καί άλλους ύποσπηρίζουν τήν
γνώμη πώς σέ κάποια έποχή, πριν άπό τόν
10ο αιώνα μ.Χ. είχε σβήσει έντελώς ό έλληνισμός καί είχε χαθή ή γλώσσα τους. Οί
τωρινοί έλληνόφωνοι κατάγονται άπό τούς
Βυζαντινούς καί άπό άλλους άποίκους "Ελ
ληνες πού προσετέθησαν άργότερα. Μέ
αυτή τήν πληθυσμιακή ζύμωσι διαμορφώ

θηκε ή έλληνική διάλεκτος πού μιλιέται
άκόμη στις δυό αύτές περιοχές.
Χωρίς νά μπούμε σέ έπιστημονικές
λεπτομέρειες, ή θεωρία τού Γ. Χατζιδάκι καί
τών άλλων όπαδών του έχει γερ ές άποδεικτικές βάσεις μέ έπιχειρήματα άτρανταχτα. Ανασκαλεύουν άρχαιολογία, μαρ
μάρινες έπιγραφές, έγγραφες μαρτυρίες,
συγκριτικές μελέτες, γλωσσολογικά στοι
χεία, ιδίως τά διπλά σύμφωνα καί πολλά
άλλα. 'Εκείνος όμως πού έδωσε τώρα τε
λευταία μιά γερή άπάντησι ατούς ισχυρι
σμούς τής δεύτερης όμάδας είναι ό
καθηγητής Αναστάσιος Καραναστάσης. Ό
κ. Καραναστάσης μέ έντολή τής Ακαδη
μίας Αθηνών άπό χρόνια τώρα έρευνα καί
μελετά τήν γλώσσα τών έλληνοφώνων τής
Κάτω 'ίταλίας. Στά Πρακτικά τού 10ου
Συνεδρίου τής Φλωρεντίας, πού κράτησε
άπό τίς 22 ώς στις 26 ' Οκτωβρίου 1973 «Γή
τίς μελέτες τών 'ιταλικών Διαλέκτων»,
άποδεικνύει πεντακάθαρα, βασιζόμενος
σέ φωνητικά φαινόμενα τού Μαρτινιάνο,
χωριού στήν έλληνόφωνη περιοχή τού
Σαλέντο, πώς έ ν α μ έ ρ ο ς τ ώ ν κ α 
τ ο ί κ ω ν τ ο ύ χ ω ρ ι ο ύ α ύ τ ο ΰ κα
τάγεται όπωσδήποτεάπότούς
ά ρ χ α ί ο υ ς ά π ο ί κ ο υ ς τ ής Μεγά
λη ς 'Ε λ λ ά δ ο ς .
Οπωσδήποτε έγιναν σοβαρές άφαιμά15
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ξεις καί πολλές άπώλειες άπό τήν ικμάδα
τού έλληνικοϋ στοιχείου κατά τό πέρασμα
των αιώνων. Τις δημογραφικές περιπέτειες
των κατοίκων στις περιοχές αύτεζ άκολούθησε καί ό προφορικός λόγος. Καί είναι
φυσικό, μέ τήν κατάκτησι τής Ν. Ιταλίας
άπό τούς Ρωμαίους, ή «δωρική λαλιά» των
έλληνοφώνων νά κάμφθηκε κάπως χωρίς
όμως νά σβήση. ’Ακόμη δέ, όπως υπο
στηρίζει ό Σταμ. Καρατζάς, άπό τόν 6ο ώς
τόν 11 ον αιώνα, κάτω άπό τήν έπίδρασι τής
κυριαρχίας των Βυζαντινών στήν Ν. Ιταλία,
ή έλληνική γλώσσα σκεπάζει όλόκληρη τήν
κοινωνική δραστηριότητα τών κατοίκων.
Είναι ή γλώσσα τή ς Εκκλησίας, τής
πολιτικής καί τής στρατιωτικής διοικήσεως,
ή γλώσσα τών περισσοτέρων έμπόρων, τών
καλογτ/ρων καί πολλών άλλων, πού έγκατέλειφ α ν γιά διαφόρους λόγους τήν
Ανατολή καί ήλθαν νά έγκατασταθοϋν ατό
δυτικό αύτό τμήμα τής Αύτοκρατορίας.
Τώρα ή έλληνοσαλεντίνικη καί έλληνοκαλαβρέζικη παρουσία τών κατοίκων στήν
περιοχή τού Λέκκε στήν Απουλία καί τού
Ρέτζο στήν Καλαβρία - κοντά στά άθάνατα
έλληνικά μνημεία τους πού μένουν νεκρά
άλλό εϋγλωτα - στέκουν ζωντανοί άδάψευστοι μάρτυρες τού πανανθρώπινου έλληνικού δαιμόνιου, πού πεισματικά διαιωνίζεται, άντιστέκεται, κάμπτεται, σφαδάζει,
ζωντανεύει καί όρθώνεται, γιά νά στηθή
άγέρωχο, αάν σύμβολο ένό ς γνήσιου
πολιτισμού, πού ειρωνεύεται-άκατάλυτο τήν
φθορά τού χρόνου.
'Αρχίζει ή συναναστροφή, ή γνωριμία.
Γρήγορα έγκλιματίζεσαι αάν νά βρίσκεσαι
ατό χωριό σου στήν Ήπειρο, στήν Πελο
πόννησο, στά νησιά μας. Κουβεντιάζοντας
μέ τούς κατοίκους, παρ' όλη τήν δυσκολία
πού έχεις νά συνεννοηθής μέ τά έλλη
νικά σου, νοιώθεις τόση χαρά, τόση
άγαλλίασι, τέτοιο ένθουσιααμό πού μέ
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σφιγμένη καρδιά τούς άποχωρίζεσαι καί μέ
νοσταλγία σκέπτεσαι πότε θά τούς ξανανταμώσης στήν Salentina Grecanica ή στή
Galabra Grecia. Τό ίδιο τό τοπίο σού
έπιβάλλεται, σέ καταμαγεύει μέ τή γαλάζια
γαλήνη τού Σαλέντο στήν περιοχή τής
Καλημέρας καί μέ τήν άγρια όμορφιά τού
Ασπρομόντε στό καλαβρέζικο Γκαλιτσιανό.
Αλλά άς τά πάρωμε μέ τή σειρά όπως τά
ειιισκεφθήκαμε. Σάν βγαίνης άπό κάποιο
πλωτό μέσο στό Πρίντεζι μιά κάποια έ λ 
ληνική άτμόσφαιρα σέ προδιαθέτει. Άκούς
νά μιλάνε έλληνικά, ταμπέλλες μέ έλληνικές έπιγραφές, μαγαζιά πού σού θυμίζουν
έλληνικά λιμάνι. Δ έ ν είναι άκόμη οί
έλληνόφωνες περιοχές. Μέ κάποιο τετρά
τροχο, παίρνεις τήν Σούπερ Στράντα, πού
σέ όδηγεί, ύστερα άπό καμμιά σαρανταριά
χιλιόμετρα, στό Λέκκε. Εκεί κάπως
νοιώθεις πώς πλησιάζεις κάτι καινούργιο.
Συνεχίζεις μέσα στήν πράσινη πεδιάδα τού
Σαλέντο στήν Grecia Salentina ή άκόμη
στήν «Hellas Otrantina». Α φήνεις τήν
«έθνική όδό» γιά νά μπής σέ έπαρχιακούς
έξοχικούς δρόμους. Διατηρούνται καλά.
Προχωρείς στά έλληνόφωνα χωριά. Νοιώ
θεις σάν στόν τόπο σου. Μόλις άνακαλύψουν τό αύτοκίνητό σου μέ έλληνικά
άριθμό, ά ν δ ρ ες, γυ ν α ίκ ες παιδιά σέ
περικυκλώνουν. Βλέπεις, άκούς, συγκινείσαι, τούς άγκαλιάζεις. Στήν Salentina
Grecanica ύπάρχουν έννέα έλληνόφωνα
χωριά πού ό πληθυσμός τους φθάνει στις
τριάντα μέ τριάντα πέντε χιλιάδες κατοί
κους. Κάθε χωριό άποτελεϊ καί ένα δήμο.
Είναι τό Μαρτάνο, ή Καλημέρα, τό Μορτινιάνο, ή Στερνατιά, τό Τζολλίνο, τό
Καστρινιάνο ντέι Γκρέτσι (Φρουριάκι ή
Καστράκι τών Ελλήνων), τό Σολέτο, τό
Κοριλιάνο ν τ ’ Ό τραντο καί ,τό Μελπινιάνο.
"Ολοι αυτοί οί συμπαθέστατοι έλληνόφωνοι
κατοικούν στό τακούνι τού στιβαλιού τής
Κάτω Ιταλίας.

Πολλά χιλιόμετρα κατηφορίζοντας πρός
τήν Δύσι θά πατήσωμε τά έλληνικά χώματα
τής Καλαβρίας, κοντά στό Ρήγιο, άπένανπ
άπό τήν βορειοανατολική μύτη τής Σικε
λίας. Εκεί μάλιστα ύπάρχει τό χαριτωμένο
μεγαλοχώρι, ή «Σκύλλα», καί άσφαλώς πρός
τήν άπέναντι Μεσίνα (άρχαία Μεσσήνη) θά
ήταν καί ή Χάρυβδις τού Ομήρου.
Εδώ τό τοπίο άλλάζει. Οί έπαρχιακοί
δρόμοι σέ δυσκολεύουν. Ή ρόδα δέν πάει
παντού. "Ομως νοιώθεις άνετα μέ τήν
πατροπαράδοτη φιλοξενία τών κατοίκων
πού καί αύτή είναι έλληνική σάν τήν γλώσσα
πού «πλατέονται» (όμιλούν). Οί πρώτες
έλληνοκαλαβρέζικες φιλοφρονήσεις γίνον
ται στήν δίδυμη πολιτεία, τήν Μπόβα καί τήν
Μπόβα Μαρίνα, τό μαγευτικό παραθαλάσσιο
θέρετρο. Άνηφορίζομε τις πλαγιές τού
Ασπρομόντε γιά νά γνωρίαωμε τήν Άμμεντολέα ( ’Αμυγδαλιά), τό Ριχούντι, τό
Κοντοφούρι (μισοκαταστραμμένο), τό χωριό
τού Ριχουντίου, τό Βουνί, τό Γκαλλιτσιανό,
τήν Ροκκαφόρτε ντέι Γκρέται. Στά περισ
σότερα αύτά χωριά μιλούν σχεδόν τά ίδια
έλληνικά, τό Γκρίκο, όπως καί στήν περιοχή
τού Ότραντο. Οί κάτοικοι όμως στήν
όρεινή αυτή καλαβρέζικη γωνιά είναι πιό
φτωχοί καί ύποχρεώνονται άρκετούς μήνες
κάθε χρόνο νά δουλεύουν σκληρά σέ ξένες
χώ ρ ες, ιδίως σ τήν Ελβετία, γιά νά
μπορέσουν νά ζήσουν. ' Ο πληθυσμός όσο
πάει καί λιγοστεύει. Ή άστυφιλία τούς
κατατρύχει. Τό Ρέτζο ντί Καλάμπρια σάν
μεγαλούπολις - πρωτεύουσα - καί ή γειτο
νική Μεσίνα τής Σικελίας άκόμη τραβούν
άσταμάτητα τούς βιοπαλαιστάς έλληνόφωνους τού Ασπρομόντε, τώρα τελευταία
ιδίως, ύστερα άπό άπανωτές καιρικές
καταστροφές. Μπλεγμένοι στήν τεράστια
χοάνη τού σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού
πόσο καιρό θά άντέξουν; Οί έλληνόφωνες
όργανώσεις θά μπορέσουν νά προστα
τεύσουν τήν έλληνοκαλαβρέζικη γλώσσα
τους, οί έλληνόφωνοι θά άφομοιωθούν μέ
τούς ίταλόφωνους συμπατριώτες τους κάτω
άπό τήν πίεσι τής καθημερινότητας, μέσα
στό άτέλειωτο νταραβέρι γιά τίς άνάγκες
τής ζωής; 'Εκεί πιάνουν δέν πιάνουν τίς
δέκα - δεκαπέντε χιλιάδες. Τό ψυχομέρι
τών έλληνοφώνων τής Κάτω 'Ιταλίας
φθάνει τώρα περίπου στις σαράντα πέντε
μέ πενήντα χιλιάδες άνθρώπους πού θέ
λουν, πάση θυσία, νά διατηρήσουν τήν
πατρογονική τους γλώσσα πού ή άπομόνωσις στά μέρη αύτά τούς βοήθησε νά
διατηρήσουν ώς τά σήμερα έδώ καί 2.500
χρόνια.
Ό τα ν πριν άπό δυό χρόνια, μέ τίς
ένέργειες τού «Συνδέσμου φίλων έλλη
νοφώνων έξωτερικοϋ» ήλθαν γώ πρώτη
φορά νά έπισκεφ θούν τήν Μ ητέρα ·
Πατρίδα ένα κλιμάκιο άπό άνδρες, γυναί
κες, παιδιά τής Καλαβρίας, ή έπιτροπή πού
τούς ύποδέχθηκε έζησε στιγμές άνεπανάληπτα συγκινητικές. Αφού ξεμπάρκαραν
στό πατρινό λιμάνι καί προχώρησαν νά μάς
άνταμώσουν, ξετυλίχθηκαν σκηνές συγκλο
νιστικές, πού σού θύμιζαν «άναγνώρισι»
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Αρχαίας τραγωδίας. Ό άδελφός Ανακά
λ υ π τε τήν χαμένη του άδελφή. Μάς
Αγκάλιαζαν, μάς φιλούσαν, γονάτιζαν,
έπιαναν τήν γή των κοινών προγόνων, μάς
φώναζαν: «άδερφάδια ήρθαμε δδε στή
χώρα τών παπούδων μας.»
Οί ' ίταλοέλληνες τής Καλαβρίας συνέ
χισαν Αρκετές ήμέρες τό όδοιπορικό τους
προσκύνημα στά ιερά κατατόπια τής παλιάς
τους πατρίδος. Είδαν τήν πρωτεύουσα σάν
πόλι ιστορική, πνευματική, άρχαιολογική,
έκπολιτιστική. έμπορική, θρησκευτική καί
γενικά τουριστική. ’Επάνω στόν βράχο τής
Άκροπόλεως άρχισαν πάλι νά μάς λένε
πώς «αυτές οί πέτρες είναι καί δικές τους».
Ή βυζαντινή Αθήνα τούς κέντρισε τό
ένδαφέρον. Τούς θύμιζε τόν τόπο τους μέ
τά μισογκρεμισμένα βυζαντινά άπομεινάρια
καί τήν «άγγλισιά» τού χωριού τους. Στόν
Ά η - Γιώργη Καρύτση, πού μπήκαμε τυχαία,
άναταράχθηκαν οί ψυχές. Άλλοι στραυροκοπήθηκαν άνατολικά, άλλοι δυτικά, οί
περισσότεροι άναψαν κεριά, όλοι περιεργάσθηκαν τις εικόνες, τις τοιχογραφίες, τούς
πολυελαίους. Ξαφνικά, έμφανίσθηκε στήν
Ωραία Πύλη ό γέροντας έφημέριος κι
άρχισε έτσι άπροσδόκητα: «Είμαι άπό τά
Καλάβρυτα καί μέ πολλή χαρά καί συγκίνησι
τοδεχόμεθα καί χαιρετίζομε τά άδέλφια
μας άπό τήν Καλαβρία. Εγώ ά π ’ τά
Καλάβρυτα έαεϊς άπό τήν Καλαβρία. Δέν
ξέρω άν αύτά τά δυό όνόματα έχουν καμμιά
σχέση μ εταξύ τους. Ίσω ς. Ίσω ς τά
Καλάβρυτα νά έδωσαν τό όνομα στήν
Καλαβρία, όπως συμβαίνει πολλές φορές
τά τοπωνύμια τής Κάτω Ιταλίας νά ξεκινούν
άπό τά προγονικά χώματα τής κοινής
πατρίδος μας. Τό αίμα πού ρέει στις φλέβες
σας είναι τό ίδιο πού ρέει καί στις δικές μας.
είπε. ' Ο παπούλης είπε πολλά καί ώραία καί
συγκινητικά καί ρομαντικά. Νεκρική σιγή.
Άκούγαμε μόνο τις βαρειές Αναπνοές,
κανένα άναφιλητό καί πού καί πού καμμιά

λέξι πού κάποιος τήν υπογράμμιζε μετα
φραστικά στό καλαβρέζικο «γκρίκο» ή στά
ιταλικά. Έναν - ένα τούς χαιρέτησε καί
τούς άγκάλιασε. Ήταν, όπως μάς δήλωσε
δακρυαμένος ό άρχηγός, «μιά άναβάπτισι
στά ιερά νάματα τών πηγών τής κοινής μας
πατρίδος».
Ή παλινδρόμησις αυτή τών Έλληνοκαλαβρέζων στις ρίζες τής όμογένειας, τής
παλιάς Γραικίας καί τής αρχαιότατης Ελ
λάδας, τούς τόνωσε. ’Αναστυλώθηκαν
έθνικά, Ανακάλυψαν πώς άνήκουν σέ μιά
φυλή πού έδωσε τόν περίφημο έλληνοευρωπαϊκό πολιτισμό, πώς ή γλώσσα τους
δέν είναι «la lingua bastarda» μιάς άσημης
μειονότητος, πού μιλιέται στά κατσάβραχα
τού Άσπρομόντε, Αλλά ή πανελλήνια
έθνική λαλιά. Ή γλώσσα τού Ομήρου, τού
Πλάτωνα, τού Αριστοφάνη, τού Ψελλού,
τού Σολωμού.
Τό περίπλοκο θέμα τών έλληνοφώνων
ίσως θά έπρεπε νά έξετασθή πιό πλατιά.
Ακόμη καί ό γεωγραφικός χώρος στενεύει
τά όρια τής έρευνας. Οί σοφοί μελετηταί θά
έπρεπε νά Απλώσουν τήν έρευνά τους καί
πρός τά βορειοδυτικά καί τά νοτιοδυτικά
τού Σαλέντο καί τής Καλαβρίας γιά νά
άγκαλιάοουν πιό καθολικά τόν χώρο τής
Μεγάλης Ελλάδας. Ά πό τήν Νεάπολι ώς
καί τήν Σικελία. Επίσης μιά συγκριτική
άναζήτησις άνάμεσα στά γλωσσικά κατά
λοιπα τής Φραγκοκρατίας /ενικά σέ ύλόκληρο τόν έλλαδικό χώρο καί ειδικά στήν
Επτάνησο, στήν Κρήτη, στις Κυκλάδες μέ
τήν διάλεκτο τών έλληνοφώνων τής Κάτω
Ιταλίας ίσως έρριχνε περισσότερο φώς
στήν προσπάθεια τών έρευνητώ ν νά
έξιχνιάσουν τό πληθυσμιακό καί γλωσσικό
πρόβλημα τών έλληνοφώνων. Κι ακόμη τά
«φραγκοχιώτικα», πού μερικοί Απόδημοι
Έλληνες συνεχίζουν νά μεταχειρίζωνται
στήν Αλληλογραφία τους, καί πολλά βιβλία
έλληνικά τυπωμένα μέ λατινικούς χαρα-

ΕΙς τήν Απέναντι σελίδα: Παιδιά έλληνοφώνων
τής Κ. Ιταλίας μέ τόν ‘Αρχηγό τής ‘Αστυν.
Πόλεων κ. Τζίμα καί τόν καθηγητήν των, κατά
τή διάρκεια τής φιλοζενείας τους είς τίς
κατασκηνώσεις τής ‘Αστυνομίας. Κάτω: 'Ελ
ληνόφωνοι τής «Μ. 'Ελλάδος» είς ένα προ
σκύνημά τους στήν ‘Ακρόπολη. ‘Επάνω: Ό
Γερμανός μελετητής τών 'Ελληνοφώνων τής
Κ. 'Ιταλίας κ. Gerarnd Rohets.
κτήρες θά βοηθούσαν πολύ στήν έξέτασι
όρισμένων γλωσσικών φαινομένων τής
«γκρεκάνικης» γλώσσας τών έλληνοφώνων.
Τά Γκρεκοχώρια στήν Κάτω Ιταλία
έχασαν τήν όρθόδοξη θρησκεία τους.
Μοιραία ή γλώσσα έξασθένησε καί άπό
δεκάδες χρόνια πάει νά σβήση όλότελα.
Ή συστηματική δημόσια έκπαίδευσις στήν
Ιταλία χρονολογείται άπό τό 1970. Δέν
έθιγε τότε παρά μόνο τό έλληνόφωνο
στοιχείο τής Κάτω Ιταλίας. Γιατί αύτό ήταν
άρκετά άπομονωμένο καί ή δημόσια έκπαίδευσις δέν έφθανε τόσο έπιτακτική στά
άκραία σημεία τής ιταλικής έπικρατείας.
'Οταν όμως τό 1930, ή έκπαίδευσις έγινε
γιά όλους τούς Ιταλούς ύποχρεωτική, ιδίως
στήν στοιχειώδη βαθμίδα, τά πράγματα
άλλαξαν. Ακόμη περισσότερο άλλαξαν,
όταν στόν ίταλοελληνικό πόλεμο οί έλληνόφωνοι τού Σαλέντο καί τής Καλαβρίας
ύποχρεώθηκαν νά πολεμήσουν πλάι ατούς
συμπατριώτες τους έναντίον τής Ελλάδος.
Στήν άρχή ή έκπαίδευσις ήταν ύποχρεωτική
μόνο γιά άγόρια. Ά πό χρόνια όμως έχει
έπεκταθή ή ύποχρέωσις αύτή καί στά
κορίτσια. Μοιραία λοιπόν ή έλληνική
διάλεκτος τής Κάτω Ιταλίας φθίνει.
Μπροστά στόν κίνδυνο τού άφανισμού
αυτού τού έλληνικού μνημείου τής γλώσσας
στήν Νότιο ίταλία ξεσηκώθηκαν διεθνείς
όργανισμοί, πανεπιστήμια, έπιστημονικά
ινστιτούτα, κάπως δειλά - δειλά καί ή ' Ελλάς
μαζί μέ τόν πηγαίο ένθουσιααμό τών
κατοίκων τών έλληνοφώνων περιοχών γιά νά
διασώσουν τήν γλώσσα, τό «γκρίκο» τους.
Τό ίδιο τό ιταλικό Σύνταγμα προστα
τεύει τίς μειονότητες καί άφήνει έλεύθερο
τόν χώρο τής κρατικής καί ιδιωτικής
πρωτοβουλίας γιά νά περισώσουν, νά
διατηρήσουν καί νά καλλιεργήσουν, δ,π
παρέμεινε άπό τίς ξενόφωνες έστίες μέσα
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Τό ονοματεπώνυμό του ήταν Σεβαστιανός
φουλίόης. Ένας τετραπέρατος καί αποφασι
στικός άνθρωπος, ό όποϊος εμφανιζόταν
ώς... καπνέμπορος. Αύτός ό «καπνέμπορος»
όμως είχε ένταχθή στην υπηρεσία του φόν
Κανάρι και ανέπτυξε τέτοια όραση, ώστε νά
τον προσέξη ιδιαίτερα τό Γερμανικό Επιτε
λείο. Έδρασε, κυρίως, στο ρωσικό μέτωπο,
διότι έκυρ/αρχείτο από άντισοβιετικό μίσος.

Ο 1939, λίγο πριν άπό την έ 
κρηξη τού Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, έφθασε στην Α 
θήνα ένας ‘Έλληνας άπό τόν Πόντο
τής Μ. Ασίας, πού είχε ζήσει γιά
άρκετά χρόνια στήν Ρωσία. 'Ονομα
ζόταν Σεβαστιανός Φουλίδης. Ό
σκοπός, γιά τόν όποιο ό Έλληνορρώσος Φουλίδης ήλθε στήν Ε λ 
λάδα, ήσαν «οί έξαγωγές καπνών
στήν Γερμανία». Ώ ς καπνέμπορο
τόν γνώριζαν όλοι οί φίλοι του στο
καφενείο «Αστάρια» κοντά στήν
'Ομόνοια, όπου συνήθως σύχναζε.
Τούς έντυπωσίαζε με τήν άριστοκρατική του έμφάνιση, τήν ευγέ
νεια, τήν όξυδέρκεια καί τό πηγαίο
χιούμορ του. Πολλές φορές, όταν
πήγαινε στό « Αστάρια», συνοδευό
ταν άπό μιά νέα τής καλής άθηναϊκής κοινωνίας, τήν όποια σκεπτόταν
νό νυμφευθή.
Φυσικά ούτε ή νέα αυτή ούτε ο!
ύπόλοιποι φίλοι του γνώριζαν τόν
πραγματικό ρόλο τού φουλίδη. Τό
ότι δηλαδή δέν ήταν ό νομοταγής
καί δραστήριος καπνέμπορος, άλλα
ένας άπό τούς πιο ικανούς κατασκό

Τ
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πους τών γερμανικών μυστικών
ύπηρεσιών καί, είδικώτερα, τού άρχηγού τής Άμπβερ, φόν Κανάρι.
Άναφέραμε ότι ό Φουλίδης, τόν
όποιο κατεδίωκε γιά τήν έθνική του
δράση ή τουρκική
'Αστυνομία,
άναγκάσθηκε νά έγκατασταθή στήν
Ρωσία, όπου έμεινε ώς τήν κήρυξη
τής Μπολσεβικικής Έπαναστάσεως.
Ή επικράτηση τών κομμουνιστών
στήν άχανή χώρα όδήγησε τόν
Φουλίδη στήν άπόφαση νά φύγη
άπό τήν Ρωσία. "Εμεινε γιά λίγο
στήν ‘Ολλανδία καί έν συνεχείς
πήγε στήν Γερμανία, όπου δέν άρ
γησε νά έκδηλώση τό μίσος του κα
τά τής Σοβιετικής Ένώσεως. Τά
αίσθήματά του αύτά έκμεταλλεύθηκαν οϊ γερμανικές ύπηρεσίες, οί
όποιες τόν έπεισαν τελικά νά γίνε
πράκτοράς τους, εις βάρος φυσικά
τών Ρώσων. "Ετσι, καί άφοΰ προη
γουμένως ό Φουλίδης φοίτησε σέ
μιά σχολή γιά κατασκόπους, όργάνωσε τό κατασκοπικό του δίκτυο μέ
έδρα κυρίως τις χώρες τής Βαλτι
κής, άπό τις όποιες είχε πολλές φο
ρές καί δ ίδιος ταξιδεύσει στήν Ρω

σία, γιά τήν συλλογή πληροφοριών.
‘Όμως, όσο πλησίαζε ό πόλεμος,
οί άνάγκες τής γερμανικής κατασκο
πίας μεγάλωναν. Αύτό άνάγκασε
τόν Κανάρι νά άναδιαρθρώση τις
ύπηρεσίες του, μέ άποτέλεσμα νά
ζητηθή άπό τόν φουλίδη ή μεταφο
ρά τής έδρας του στήν Κωνσταντι
νούπολη, επειδή ο! έπιτελάρχες τού
Χίτλερ ένδιαφέρονταν, κατά τήν
φάση αυτή, γιά τήν κατάσταση πού
έπικρατούσε στήν Νότια Ρωσία καί
στά παράλια τού Εύξείνου Πόντου.
'Αλλά, όπως προαναφέραμε, ό “Ελ
ληνας κατάσκοπος είχε δοσοληψίες
μέ τις τουρκικές 'Αρχές. "Ετσι, έ 
πεισε τόν Κανάρι νά έγκατασταθή
στήν 'Αθήνα. 'Εκείνος δέχθηκε χω
ρίς πολλές άντιρρήσεις. Προηγου
μένως, όμως, συμφώνησε μέ τόν
φόν Κανάρι, ότι ή δράση του στήν
‘Ελλάδα θά άφοροΰσε άποκλειστικά
καί μόνο τήν Ρωσία καί σέ καμμιά
περίπτωση τήν πατρίδα του, τήν
όποια, όπως δήλωσε, ύπεραγαπούσε.
"Ετσι, σκέφθηκε πώς θά πετύ
χαινε καλύτερα στήν άποστολή του

άν συνεργαζόταν με ειλικρίνεια μέ
τις έλληνικές μυστικές ύττηρεσίες.
Γιά τόν σκοπό αυτό συνάντησε τόν
άστυνόμο Σπϋρο Παξινό, τής Υπη
ρεσίας 'Αλλοδαπών. Ό Φουλίδης
δήλωσε στον άστυνόμο δτι «έπαιζε
μέ άνοιχτά χαρτιά» καί ότι έπιθυμοϋσε τήν συνεργασία του, μέ άντάλλαγμα βεβαίως πληροφορίες, για
τις όποιες ένδιαφερόταν καί ή έλληνική 'Αστυνομία. ΕΙδικώτερα, συμ
φώνησε μέ τόν Παξινό νά τού παραχωρή όλα τά έγγραφα καί δελτία
τών πρακτόρων του, τά όποια, άφοΰ
θά φωτοτυπούνταν, θά τοϋ έπιστρέφονταν γιά νά άποσταλοΰν στό
Βερολίνο.
Μ έ τις ευλογίες τών έλληνικών
'Αρχών, ό Φουλίδης όργάνωσε τό
δίκτυό του. Τό άποτελοϋσαν κυρίως
ρωσομαθείς "Ελληνες. Ό Φουλίδης
κατόρθωσε νά τούς ναυτολόγηση
σέ τουρκικά καράβια, πού έπισκέπτονταν τά ρωσικά λιμάνια τού Εύξείνου Πόντου. Συγχρόνως άποκατέστησε έπαφή μέ τούς πράκτορες
του, οί όποιοι δροϋσαν στην Νότια
Ρωσία. "Ετσι, καί ό φουλίδης καί ό
Παξινός άντλοΰσαν πληροφορίες
άπό τήν ίδια πηγή καί, όπως είπαμε,
μέ τήν έγκριση τοϋ φόν Κανάρι, κάτι ρίας πού τήν ένδιέφερον καί τάς
πού πολύ σπάνια έκανε ό άρχηγός όποιας έγνώριζε ότι κατείχε ή άγγλιτής γερμανικής κατασκοπίας.
κή μυστική ύπηρεσία, τάς έκοινοΓιά τήν συνεργασία Φουλίδη - ποίει καί είς αυτήν. Οϋτω, ή εναν
Παξινοϋ γράφει μεταξύ άλλων στά τίον τής Ρωσίας κατασκοπευτική
'Απομνημονεύματά του, πού δημο- εργασία τοϋ Φουλίδη κατέληγε νά
σιεύθηκαν πρό είκοσαετίας στόν γίνεται γνωστή καί νά έπωφελοϋν«'Εθνικό Κήρυκα», ό "Αρθρουρ ται συγχρόνως, ή έλληνική, ή άγγλιΖάιτς, ένας άλλος κατάσκοπος τοϋ ■κή καί ή γερμανική ύπηρεσία πληρο
Χίτλερ στήν 'Ελλάδα: «Ό Σπΰρος φοριών. Τούτο τό έγνώριζε βέβαια
Παξινός έπωφελήθη τής συνεργα ή γερμανική κατασκοπία, ή όποια,
σίας μέ τόν φουλίδη, διά νά έχη τάς κατά κανόνα, δέν έπέτρεπε είς τούς
πληροφορίας, αϊ όποϊαι τού έχρειά- πράκτοράς της παρόμοιας συνεργα
ζοντο. Ή συμφωνία μεταξύ των έ  σίας.
γινε έπΐ τής έξής βάσεως: Ό Φουλί
»Αϋτη έπετράπη μόνον είς τόν
δης ύπεχρεοΰτο νά παραδίδη έν φουλίδη, διότι ούτος είχε δηλώσει
πρωτοτύπω τάς προς αυτόν έκ Ρω- ότι, ώς "Ελλην τήν καταγωγήν, δέν
.σίας, μέσω Κωνσταντινουπόλεως, έδέχετο νά έργασθή είς τήν 'Ελ
μεταδιδόμενος πληροφορίας διά λάδα ώς κατάσκοπος τής Γερμανίας,
μίαν ή δύο ήμέρας είς τόν Παξινόν, άνευ συγκαταθέσεως τών Ελληνι
είς τρόπον ώστε ουτος νά έχη όλον κών 'Αρχών. Καί ό ίδιος έπρότεινε
τόν καιρό νά κάμη φωτοτυπίας ή άν- τόν τρόπον αύτόν τής συνεργασίας,
τίγραφα τών έγγράφων αυτών. ΑΙ τόν όποιον τόσον ό ναύαρχος Κανάφωτοτυπίαι αύταί, ώς ήτο φυσικόν, ρις, όσον καί ό άμεσος προϊστάμε
Ετίθεντο άκολούθως είς τήν διάθε- νος έν Βερολίνω τοϋ Φουλίδη, συν
σιν καί άλλης μυστικής έλληνικής ταγματάρχης Μούντσιγκερ, υιοθέ
ύπηρεσίας, ή όποια, μέ τήν σειράν τησαν άπολύτως, διότι άφ' ένός εΐτης, διά νά έπιτύχη άλλας πληροφο χον άπόλυτον έμπιστοσύνην καί

Ό Σεβαστιανός Φουλίδης μ έ στολή τα
γματάρχη τοϋ γερμανικού στρατού. ’Α 
πέναντι: ό Α ρ θ ο ύ ρ ο ς Ζάιτς, ό Γερμανός
άρχικατάσκοπος σ τήν 'Ελλάδα, ό όποιος,
στά Α πομνημονεύματά του, έκφράζεται
μ έ θαυμασμό γιά τόν Φουλίδη.
έκτίμησιν είς τόν χαρακτήρα τοϋ
Φουλίδη καί άφ' έτέρου διότι αί
πληροφορίαι άφεώρων είς τήν Ρω
σίαν εναντίον τής όποιας έστρέφοντο τότε όλοι».
Αύτά ώς τήν είσοδο τών γερμα
νικών στρατευμάτων στήν έλληνική
πρωτεύουσα, οπότε οί συνθήκες,
πού δημιουργήθηκαν, άνάγκασαν
τήν γερμανική κατασκοπία νά τροποποιήση τό πρόγραμμά της. Ή έπίθεση κατά τής Ρωσίας έπέκειτο.
Αυτό τό γνώριζε φυσικά ό Φουλί
δης. ’Οργάνωσε λοιπόν ένα σώμα
άπό άποφασισμένους Λευκορώσους, φανατικούς άντικομμουνιστάς, πού βρίσκονταν στήν Ελλάδα
καί τούς έστειλε λίγους μήνες άργότερα πίσω άπό τις ρωσικές γραμμές
γιά τήν διενέργεια σαμποτάζ, διασττοράς ψευδών είδήσεων, συλλο
γής πληροφοριών κ.λπ. Πριν τε19

Ό άστυνόμος Σπϋρος Παξινός, ό όποίος συνεργάσθηκε μέ τόν φουλίόη πρός όφελος
τών έλληνικών μυστικών υπηρεσιών. 'Απέναντι: Ιταλοί καραμπινιέροι παρελαύνουν
στήν όόό Πανεπιστημίου, στήν 'Αθήνα, τόν Μάρτιο τοϋ 1942. Ό Φουλίόης προσπά
θησε όιά τοϋ φόν Κανάρι (φωτογραφία κάτω) νά πείση τόν Χίτλερ να άπαγορεϋση
τήν εϊσοόο τών Ιταλών στήν Αθήνα.

λβιώσωμε με τήν δράση τοϋ Φουλίδη στήν ‘Ελλάδα, πρέπει νά άναφέρωμε ότι, μετά τήν κήρυξη τοϋ
έλληνοϊταλικοΰ πολέμου καί δταν
συνελήφθησαν άπό τήν έλληνική
‘Αστυνομία δλοι οΙ Ιταλοί, Γερμανοί
καί 'Έλληνες ύποπτοι, κανείς δέν
πείραξε τόν Φουλίδη, άφοϋ, όπως
είπαμε, βοήθησε τις μυστικές ύπηρεσίες τής πατρίδας του. «Δέν είχον
άδικον αϊ έλληνικαί άρχαί νά φερ
θούν έτσι είς τόν φουλίδην», συμ
πληρώνει σέ άλλο σημείο τών ‘Απο
μνημονευμάτων του ό Ζάιτς. «"Οταν
άργότερα κατελήφθησαν αϊ Άθήναι
άπό τά γερμανικά στρατεύματα καί
έγένετο λόγος περί εισόδου καί τών
ιταλικών στρατευμάτων, είδα τόν
φουλίδην νά κλαίη σαν μικρό παιδί
άπό άγανάκτησιν καί νά λέγη: ‘‘Είναι
ντροπή. Αυτό δέν πρέπει νά γίνη
ποτέ. Είναι ϋβρις γιά τόν ύπερήφανο
έλληνικό λαό, ό όποιος ένίκησε
στήν ‘Αλβανία ". “Επειτα άπό δυό
ήμέρας έφυγε άεροπορικώς γιά τό
Βερολίνο, διά νά συναντήση τόν
Φόν Κανάρι, μέ τόν όποιον συνεδέετο προσωπικώς καί νά τόν παρακαλέση νά μεσολάβηση είς τόν
Χίτλερ καί νά μή έπιτρέψη τήν
προσβολήν αυτήν κατά τοϋ έλληνικοΰ λαού. Έγύρισεν άπογοητευμένος καί μοΰ άνεκοίνωσε πώς δέν
κατάφερε νά κάνη τίποτε καί πώς έ
λαβε μόνον άορίστως ύποσχέσεις,
δτι δέν θά έλάμβανε χώραν προσάρτησις τών Ίονίων Νήσων άπό
τήν Ιταλία».
0 Φουλίδης έφυγε άπό τήν 'Ελ
λάδα τόν Αύγουστο τού 1941 μαζί
μέ τό σώμα τών Ρώσων συντρό
φων του καί παρουσιάσθηκε στόν
άρχηγό τής ύπηρεσίας κατασκοπίας
τής όμάδος στρατιών τού Νότου,
συνταγματάρχη φόν Κλάουζεβιτς,
πού τού άνέθεσε μιά πραγματικά επι
κίνδυνη άποστολή. “Ας σημειωθή,
δτι τόν καιρό έκεϊνο οι γερμανικές
στρατιές τού Νότου μάχονταν γύρω
άπό τό Κίεβο. Ή άποστολή πού ό
Κλάουζεβιτς άνέθεσε στόν φουλίδη
ήταν κυρίως ή διάβρωση τοϋ ήθι<οΰ τού λαού τής Ουκρανίας, άλλα
<αί ή συλλογή πληροφοριών γιά τήν
κατάσταση πού έπικρατοΰσε στά
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μετόπισθεν τών μαχομένων Ρώ
σων. Αφού ό Φουλίδης καί ή όμάδα
του εφοδιάσθηκαν μέ τό κατάλληλο
προπαγανδιστικό ύλικό, μεταφέρ
θηκαν κάποιο βράδυ μέ γερμανικό
άεροπλάνο καί έπεσαν πίσω άπό τις
γραμμές τού ρωσικού μετώπου. Ό
τολμηρός φουλίδης κατάφερε πε
ρισσότερα άπό δσα περίμενε τό
γερμανικό στρατηγείο. Πρώτα πρώτα ενημέρωσε μέ δυό ισχυρούς
άσυρμάτους, πού είχε μαζί του, τούς
Γερμανούς γιά τήν άκριβή θέση τών
άεροδρομίων, τά όποια χρησιμο
ποιούσαν οί Ρώσοι, καθώς καί γιά
τόν άριθμό καί τήν θέση τών άρμάτων μάχης, πού ύπεράσπιζαν τό
Κίεβο. Ό τα ν πλέον άρχισε ή γερμα
νική επίθεση, πού εξελίχθηκε σύμ
φωνα μέ τις προβλέψεις του, ό
Φουλίδης καί δυό σύντροφοί του
πέρασαν τις ρωσικές γραμμές μέ
κίνδυνο τής ζωής τους. Μ έ τόν
άσύρματο ένημέρωναν τόν επιτε
λάρχη τοϋ γερμανικού στρατού γιά
τις κινήσεις τών ρωσικών τεθω ρα
κισμένων, τά όποια τελικά έξουδετερώθηκαν. Δύο ήμέρες μετά τήν
κατάληψη τοϋ Κιέβου, στο πολεμικό
άνακοινωθέν τών γερμανικών δυ
νάμεων έγινε μνεία τοϋ ήρωισμοΰ
καί τής αυτοθυσίας τής όμάδος
Φουλίδη. Ό ίδιος άπό άνθυπολοχαγός προήχθη στόν βαθμό τοϋ ύπολοχαγού έπ' άνδραγαθίρ.
Αλλά, μετά τό κατόρθωμα τοϋ
Κιέβου, νέα άποστολή περίμενε τόν
Φουλίδη έν όψει τής έπιθέσεως τών
Γερμανών κατά τής Σεβαστουπό
λεως. Ήταν αρχές τού 1942. Ό
Φουλίδης μέ πέντε Ρώσους καί ένα
Γερμανό άσυρματιστή έπεσαν μέ
άλεξίπτωτο στήν περιοχή μέ σκοπό
νά συγκεντρώσουν πληροφορίες
γιά τις όχυρώσεις, τήν διάταξη τών
τεθωρακισμένων, τών πυροβολαρ
χιών κ.λπ. Οί πληροφορίες πού έδω
σαν ήσαν πραγματικά έντυπωσιακές. Γράφει σχετικά ό Ζάιτς: «Ό
Φουλίδης καί οί άλλοι κατώρθωσαν
πράγματι νά άνταποκριθούν πλήρως
είς τάς έντολάς πού έλαβον καί νά
διαβιβάσουν τάς πλέον έμπεριστατωμένας καί άκριβεϊς έκθέσεις πού
έλαβε ποτέ στρατιωτική ήγεσία άπό
πράκτοράς της. Ό Φουλίδης δέν ήρ-

κέσθη όμως είς τόν αθλον του αυ
τόν. Ή θέλησε, έπιστρέφων καί πά
λιν είς τάς γερμανικός γραμμάς, νά
φερη είς τόν προϊστάμενόν του
συνταγματάρχην φόν Κλάουζεβιτς
καί ένα δώρον καί ώς τοιοΰτον Εξέ
λεξε τόν έπιτελάρχην τής 138ης
φρουριακής ρωσικής μεραρχίας τής
Σεβαστουπόλεως συνταγματάρχην
Τσερκώφ.
»Τό έπιτελεϊον τής έν λόγω με
ραρχίας εύρίσκετο είς μίαν έξοχικήν
έπαυλιν είς τάς άκτάς τής Κριμαίας.
Είς άπόστασιν έξ χιλιομέτρων περί
που άπό τής έπαύλεως αυτής, εύρί
σκετο μιά άγροικία είς έν δωμάτιον
τής όποιας διέμενεν ό Τσερκώφ.
Τήν μεταξύ τών δύο σπιτιών άπόστασιν ό Τσέρκώφ τήν διέτρεχε έπ'
αύτοκινήτου τό όποιον ώδήγει ό
Ρώσος σωφέρ του Βλαδίμηρος Βασίλιεβιτς, πού ήτο καί μοναδικός
σύντροφός του. Ό Φουλίδης άπεφάσισε νά άπαγάγη τόν Τσερκώφ.
Από τήν παρακολούθησίν του ό
Φουλίδης έγνώριζε πλέον πώς αύτός κάθε βράδυ στις 9.30^ άφοϋ
έγευμάτιζε είς τήν λέσχη τών άξιωματικών τοϋ έπιτελείου, έπέστρεφεν άπό τόν εξοχικόν έρημικόν δρό
μον είς τό σπίτι του. Ειδοποίησε
μίαν ήμέραν μέ τόν άσύρματό του
τόν Κλάουζεβιτς περί τής προθέσεώς του καί τόν παρεκάλεσε όπως
είς τάς δώδεκα τά μεσάνυχτα άκριβώς τής ίδιας ήμέρας, άποσταλοϋν
δύο έλικόπτερα τού γερμανικού

στρατού εις ένα χώρον κοντά εις
ένα ρωσικό χωριό, μακριά άπό την
ώχυρωμένην ρωσικήν ζώνην περί
τά 3 0 χιλιόμετρα, διά νά τούς παραλάβουν.
»Τά έλικόπτερα θά κατηυθύνοντο, σύμφωνα μέ τις όδηγίες τού
Φουλίδη, εις τό σημεϊον δπου κόκ
κινα ήλεκτρικά φαναράκια θά έσχημάτιζαν ένα σταυρόν. Τό κόλπο βέ

βαια ήτο έξαιρετικά τολμηρόν, άλλ'
ή τύχη ηύνόησε τόν Φουλίδην καί
τούς άνδρας του. Άπό τις έννέα τό
βράδυ ό Φουλίδης μέ τούς άφωσιωμένους συντρόφους του, μεταφιεσμένους εις Ρώσους χωρικούς τής
Κριμαίας, ένήδρευαν εις μίαν στρο
φήν τού δρόμου, άπό τόν όποιον
έπρεπε άπαραιτήτως νά περάση ό
Τσερκώφ διά νά πάη σπίτι του.
»Κατά τάς δέκα παρά τέταρτον ήκουσαν τόν θόρυβον ένός αύτοκινήτου πού έπλησίαζε μέ σβησμένα
τά φανάρια του. Δέν ύπήρχεν άμφιβολία πώς ήτο τό αύτοκίνητον τού
Τσερκώφ. Ό Φουλίδης μέ τούς άν
δρας του πετάχθηκαν άπό τήν κρύ
πτην των εις τόν δρόμον καί μέ τά
πιστόλια εις τά χέρια ύπεχρέωσαν
τόν σωφέρ Βασίλιεβιτς νά σταματήση. Σέ λίγο ό Τσερκώφ ήτο αιχμά
λωτός των. Έπέβησαν δλοι μαζί τού
αυτοκινήτου τό όποιον ώδήγει
πλέον ό φουλίδης καί εις τάς ένδεκα
άκριβώς Ιφ θασ αν εις τό μέρος δ
που ό Φουλίδης είχε δώσει συνέντευξιν εις τά δύο έλικόπτερα πού θά
έστελνε ό συνταγματάρχης φόν
Κλάουζεβιτς. Εις τάς 1 1 .2 0 ' άκρι
βώς είδαν τάς φωτεινός δέσμας τών
άντιαεροπορικών προβολέων τού
φρουρίου τής Σεβαστουπόλεως νά
έρευνοΰν τόν όρίζοντα.
»Ήτο προφανές πώς τά δύο έλι

κόπτερα είχον έπισημανθή άπό τούς
άντιαεροπορικούς σταθμούς τού
μετώπου καί είχε καθορισθή ή
κατεύθυνσίς των πρός Σεβαστούπολιν. Εύτυχώς πού εις τό μέρος, είς
τό όποϊον εϊχεν όρισθή ή συνέντευξις, δέν ύπήρχεν άντιαεροπορική
βάσις ούτε καί έφθανον οι προβο
λείς τών άχυρών τής Σεβαστουπό
λεως. "Ετσι τά δύο γερμανικά έλικό
πτερα κατώρθωσαν νά προσεγγί
σουν τό σημεϊον προσγειώσεώς
των, πού ήτο έπισημασμένον μέ τόν
κόκκινον σταυρόν τών ήλεκτρικών
φαναριών, άπαρατήρητα, καί νά πα
ραλάβουν τόν φουλίδην μέ τούς
συντρόφους του καί τούς αιχμαλώ
τους των συνταγματάρχην Ίβάν
Τσερκώφ καί τόν στρατιώτην Βλα
δίμηρον Βασίλιεβιτς.
»Τό πρωί τής έπομένης ήμέρας ό
Φουλίδης, μαζί μέ τούς αιχμαλώ
τους του, έπαρουσιάσθη είς τόν
προϊστάμενόν του φόν Κλάουζεβιτς.
Είναι περιττόν νά τονίσω τήν χαράν
τού τελευταίου. Ό ήρωικός δθλος
τού Φουλίδη έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς είς τό στρατηγεΐον. Τήν έσπέραν τής (δίας ήμέρας, διά τηλεγρα
φικής διαταγής τού (δίου τού
Χίτλερ, ό Φουλίδης προήχθη είς τόν
βαθμόν τού λοχαγού, ένώ οί άνδρες
του έτυχον τής διακρίσεως τού
Σταυρού τών Ιπποτών, πού είναι
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Ο Ρ ΓΑ Ν Ο »!
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ
Τοΰ Έ φέτου κ. Νικολάου Λεμπέση
Διά τήν άντιμετώπισιν τών μεγάλων έγκλημάτων άπαιτεΐται κατ’ άρχήν ό
περιορισμός τών ποινικών νόμων καί ή άντικατάστασις πλείστων έξ
αυτών διά διοικητικών κυρώσεων άμέσου άποτελεσματικότητος.
καί τό έγκλημα. Καταλείπεται, κατά
συνέπειαν, ή διακρίβωσις ότι δέν άποκαΙ.’Ογκοΰται καθ’ ημέραν ή κοινωνική
λύπτονται αί άληθώς σοβαραί άντικοιδυσφορία διά τήν έλλειψιν σοβαρών
νωνικαί έκδηλώσεις τού (οργανωμένου καί
μεθόδων άντιμετωπίσεως των κινδύνων έκ
τοΰ περιστασιακοΰ έγκλήματος, κυρίως
τής ευρέως άποκαλυπτομένης έγκληματιδιότι έλλείπουν, άντιστοίχως, αί (οργανω
κότητος. Παρατηρεΐται δέ σχετικώς δτι
μένοι μέθοδοι έντοπισμού τών πηγών τών
παραμένουν συνεχείς έγκληματικαί πηγαί
έγκλημάτων καί προοδευτικής άδήλου
άνεκδίωκτοι. Καί μόνον, ύπό τήν πίεσιν τής
παρακολουθήσεως, ώστε μέ άπόλυτον
κοινής γνώμης, διά τών έφημερίδων καί
βεβαιότητα νά καταδικασθούν οί ένοχοι καί
”'λλων μέσων ένημερώσεως καί είτα διά
νά μή καταλείπηται είς τό Δικαστήριον ή
υεαματικών ένεργειών τής εκτελεστικής
εύθύνη διά τήν άποκάλυψιν έπ’ άκροατηεξουσίας, κατ’ έξαίρεσιν, έρχονται είς φως
ρίου τών άπλών φημών καί τών συνήθων
εγκλήματα, κυρίως άφορώντα είς τήν
φράσεων «άκουσα άπό τρίτους», «μού είπαν
διακίνησιν τών τροφίμων καί τάς δωρο
πώς τόν είδαν γιατί έμοιαζε», είναι σίγουρο
δοκίας.
πώς ήταν έκεΐνος γιατί πέρασε άπό κεϊ μέ
2.
Αί είς τά Δικαστήρια άγόμεναι υπούποπτες κινήσεις» κλπ.
θέσεις παρέχουν έσφαλμένην εικόνα τής
3. Είς δύο κυρίως κλάδους κατατάσσον
τρομακτικής ισχύος τού (οργανωμένου καί
ται
τά έγκλήματα. "Ητοι είς τά έκ δόλου καί
ούχί όλιγώτερον έπικινδύνου περιστατά έξ άμελείας. Τά δεύτερα δέν είναι όλι
σιακοϋ έγκλήματος. "Αν έπισταμένως
γώτερον έπικίνδυνα τών τής πρώτης κατη
έξετασθή ή ποινική δικαστηριακή κίνησις
γορίας, έν όψει τής άληθούς διαπιστώσεως
δέν θά ήτο υπερβολή νά λεχθή, έκ τής έν
ότι «ή άνθρωπίνη βλακεία έχει κάνει
λόγω φαινομένης κινήσεως, ότι «ή κοινω
περισσότερο κακό στήν άνθρωπότητα άπό
νία σύγκειται έξ άγγέλων». Διότι τά πλεϊστα
τό δόλο» (π.χ. πυρκαϊά, άτύχημα, απραξία
άγόμενα είς δίωξιν έγκλήματα είναι απλά
κλπ.).
πταίσματα καθημερινής έκδηλώσεως όλων
Μέσα άντιμετωπίσεως
τών κοινωνικών, κυρίως έξ άμελείας ή α
πλής μικροπονηρίας, χωρίς τινός βαθυτέ4. Λυσιτελή μέτρα άντιμετωπίσεως
ρας έγκληματικής διαθέσεως. Κατά κυρι τών έγκλημάτων είναι κυρίως τρία. "Ητοι α)
ολεξίαν δέ σχεδόν ούδέ ένα έκ τών
νομοθετικά, β) προσωπικά καί γ) υλικά.
έγκλημάτων έδιώχθη έξ έπαγγέλματος άλΝομοθετικά
λά άμέσως ή έμμέσως συνεπεία παραπόνου
ή καταγγελίας ιδιώτου τίνος, θιγέντος έκ
5. Διά τήν άντιμετώπισιν τών μεγάλων
τής πράξεως. ’ Εντεύθεν καί οί κατηγορού
έγκλημάτων άπαιτεΐται, κατ’ άρχήν, ό
μενοι δ ι’ αύτάς δέν συνοδεύονται ύπό τού
περιορισμός τών ποινικών νόμων καί ή
αισθήματος τής κοινωνικής άποστροφής.
άντικατάστασις πλείστων έξ αύτών διά
Ούτως, όμως, βαθέως παραπλανάται τό
διοικητικών κυρώσεων άμέσου άποτελε
κοινωνικόν σύνολον, ήτοι έκ τού ότι,
σματικότητος, ώστε τό κύριον έργον τών
κινούνται τά Δικαστήρια καί άρα διώκεται
Εισαγγελέων καί τών Ποινικών Δικαστη
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ρίων νά έπιτελήται έν όψει μικροτέρου
άριθμού ποινικών παραβάσεων πρός έγκαι
ρον καταστολήν, (π.χ. "Απαντα τά έξ άμε
λείας άγρονομικά, άγορανομικά, υγειονο
μικά κλ. έγκλήματα).
6.
Ή υπαγωγή όλων τών έξ άμελείας
έγκλημάτων, πλήν ώρισμένων μόνον έξ
αύτών, είς τήν κατηγορίαν τών πταισμάτων
καί ή ύπό τών Πταισματοδικείων έκδίκασις.
Διότι εύχερώς καί ύπό δημοσίων ύπαλλήλων καί ύπό ιδιωτών καταγγέλονται
παραβάσεις, δ ι’ άς ή τιμώρησις δέν
προβλέπεται νά έχη σοβαρός έπιπτώσεις,
άφού καί οί καταγγέλοντες δέν εΰρισκαν
σπουδαίαν τήν άντικοινωνικότητα τών
σχετικών παραβάσεων. Καί, έν πάση

περιπτώσει, ή διά τοιαύτας πράξεις στάσις
των λοιπών κοινωνών, υπαλλήλων ή μή,
συνέχεται έκ της ψυχολογικής άντιδράσεως
έν όψει τής προοπτικής επιβολής μεγάλων
κυρώσεων μή τελουσών εις σχέσιν πρός τάς
πράξεις, (π.χ. Πλανόδιος ονηλάτου μικρέ
μπορος τιμωρείται κατ’ ίδιον βαθμόν πρός
μεγαλέμπορον Χαυτείων).
7.
' Η ύπό τοΰ νόμου απαγγελία μιας
μόνον κυρώσεως, δηλαδή τής στερήσεως
τής προσωπικής ελευθερίας ή χρηματική
ποινή μετ’ εύχερείας μετατροπής καί ή
άπάλειψις τής συμπλεκτικής χρηματικής
ποινής, άφοΰ ή χρηματική ποινή, μικρά διά
τούς ολίγα έχοντας καί μεγάλη διά τούς
πολλά έχοντας δέν άγει είς αληθή κύρωσιν
καί άφοΰ ή πάντοτε αναγκαία εύχέρεια τοΰ
Δικαστηρίου πρός άπαγγελίαν μή μετατρέ
ψιμου ποινής, έν πλήρει αιτιολογήσει τής
τοιαύτης κρίσεως, αντιμετωπίζει έν πληρότητι τήν άντεγκληματικήν προσπάθειαν.
8. Κατά τό 1/5 περίπου αί συνήθεις
υποθέσεις τών πινακίων των ποινικών υπο
θέσεων άποτελοΰνται άπό άπλάς σωματικός
κακώσεις έκ δόλου ή έξ άμελείας, άπό
εξυβρίσεις, άπειλάς, βλασφημίας, υπεξαι
ρέσεις μικρός άξίας καί άλλας πράξεις μή
ένεχούσας σοβαρόν έπικινδυνότητα. Δι’
άπάσας τάς έν λόγω πράξεις πρέπει νά
ληφθή νομοθετική πρόνοια υπαγωγής
αύτών είς τά Πταισματοδικεία καί Μονο
μελή Πλημμελειοδικεία. Είδικώς δέ ή δίωξις, τών έξ άμελείας κακώσεων νά γίνεται
κατ’ έγκλησιν. Ε πίσης τά 2/3 τών κακουρ
γημάτων άποτελοΰνται άπό πράξεις άποπλανήσεως παίδων καί παραβάσεις περί
ναρκωτικών κυρίως τών ποιουμένων χρήσιν
αύτών ή πρός μικρόν εμπορίαν μεταξύ
αύτών. "Απασαι αί υποθέσεις αύται πρέπει
νά υπαχθούν είς τά Τριμελή Πλημμελειο
δικεία ώστε νά καταληφθή χρόνος καί
όνεσις είς τήν διαδικασίαν ενώπιον τών
Κακούργιοδικείων καί διατηρηθή ή ειδική
μορφή τοΰ Δικαστηρίου τούτου.
Ή κατάθεσις δημοσίου υπαλλήλου
λαβόντος γνώσιν ή αύτοπροσώπως ή
κατόπιν έμπεριστατωμένης έρεύνης τοΰ ίδι
ου δι’ εγκλήματα διωκόμενα αύτεπαγγέλτως, θά άναγιγνώσκηται ενώπιον τοΰ Δικα
στηρίου καί δέν θά κμλήται έτερος είτε πα
θών είτε ιδιώτης εϊμή θά είδοποιήται ό πα
θών, δηλώσας τυχόν δικαίωμα άσκήσεως
πολιτικής άγωγής διά νά άσκήση τυχόν καί
έφ’ όσον έπιθυμεί τάς ιδιωτικός άπαιτήσεις
αύτοΰ καί ούχί απλώς διά τήν ήθικήν
βλάβην. Οΰτω πλείσται όσαι ΰποθέσεις,
τούλάχιστον αί ήμίσεις έξ αύτών, δέν θά
άφαιροΰν έργατικόν δυναμικόν διά ματαίας παραστάσεις ένώπιον τών Δικαστη
ρίων.
10."Απαντες οί μή σπουδάζοντες μονίμως καί άγοντες ήλικίαν άπό 15 έτών
συμπεπληρωμένον μέχρι καί 50 έτών συμπεπληρωμένον πρέπει νά εργάζονται καί νά
έφοδιάζωνται διά βιβλιαρίου έργασίας καί
νά έξευρίσκηται δι’ άπαντας εργασία. ’Επί
δέ τοΰ Βιβλιαρίου τούτου θά άναγράφηται

πάσα προσέλευσις καί άποχώρησις, ύπό
ΕΙς τάς φωτογραφίας μας άστυνομικοί δυτι
κωδικούς άριθμούς, ώστε νά μή καταλείκοευρωπαϊκών κρατών κατά τήν «άσκησιν
πηται είς τούς νέους, κυρίως, χρόνος πρός
τών καθηκόντων» των. Άτυχώς πολλάκις ή
έγκληματικήν δράσιν (8ωρος εργασία,
έφαρμογή τοΰ νόμου ίπιβάλλει καί τήν χρήσιν
δίωρος προπαρασκευή, εξάωρος διασκέτής βίας.
δασις, όκτάωρος ϋπνος καί άρα έξάντλησις
τής εγκληματικής διαθέσεως εις τάς
πλείστας τών περιπτώσεων). ' Η θεσμοθέτησις τής άπαγορεύσεως πολυθεσίας, υπε
ρωρίας = δουλείας συγχρόνου, οδηγεί εις
πάσας δέ τάς περιπτώσεις ταύτας καί πρός
τήν πλήρη απάντων έργασιακήν άπασχόμείωσιν τών έξ άμελείας έγκλημάτων απαι
λησιν.
11.
’Η ένοποίησις είς τόν Ποινικόντείται ή συστηματική επεξεργασία τών
ειδικών συνθηκών έκάστης κατηγορίας
Κώδικα άπασών τών ποινικής φύσεως
έγκληματογόνων πηγών καί ή κατάρτισις
διατάξεων, ήτοι ή συγχώνευσις είς τόν
’Οργανισμού, οΰτινος ή παράβασις νά
ποινικόν Κώδικα άπασών τών διατάξεων
αποτελεί πταίσμα, άνεξαρτήτως τών άλλων
ποινικής φύσεως, είς τρόπον ώστε νά ύσυνεπειών, ώστε νά έχη έφαρμογήν ή μη
πάρχη πλήρης κωδικοποίησις καί εύχερής
δέποτε σχεδόν έφαρμοσθεϊσα διάταξις τοΰ
έξεύρεσις τών διατάξεων ποινικής φύσεως
άρθ. 411 τοΰ Ποινικού Κώδικος («παράτών άχρι τοΰδε εγκατεσπαρμένων είς
βασις διά πταίσματα άλλων»), Ή κατάρδιαφόρους άγνώστους, ώς έπί τό πολύ,
τισις δέ τοΰ ’Οργανισμού, ή βελτίωσις
νόμους, άνεπεξεργάστους τελείως καί μή
τούτου έν καιρώ καί ή υποχρεωτική
εύρόντας νομολογιακή έρμηνείαν καί
παρακολούθησις τής άναπτύξεως καί
επιστημονικήν θεμελίωσιν. Διότι είναι
τηρήσεως τούτου ύπό τών ’Οργάνων
άφελές νά τονίζηται καί νά νομίζηται ότι ό
κυρίως τής ’ Επιθεωρήσεως ’ Εργασίας θά
Δικαστής γνωρίζει τόν νόμον, άφοΰ
συμβάλλη είς τήν είς μεγάλον βαθμόν
παροράται δεινώς ή άδυναμία αΰτη τοΰ
μείωσιν τών έξ άμελείας έγκλημάτων καί
Δικαστοΰ. Καί ή προσκόλλησις είς τήν
κυρίως τών έργατικών άτυχημάτων.
άπήχησιν τής γνώσεως ύπό τών Ρωμαίων
13.’Η κωδικοποίησις όλων τών ποι
Δικαστών τής Δωδεκαδέλτου είναι φενάκη,
έν όψει τής άπειρίας τών συγχρόνων
νικών νόμων τόσον τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος
νομικών διατάξεων έν άντιθέσει τής εύμνηόσον καί τών Ειδικών Ποινικών Νόμων (ώς
μονεύτου άποστηθίσεως ύπό τών Ρωμαίων
έλέχθη ή ένοποίησις αύτών προκριτέα) καί
ή όμοια κωδικοποίησις καί ή άπόλυτος
τής βραχείας Δωδεκαδέλτου.
12. Είς τά έξ άμελείας έγκλήματα
εύρετηρίασις, κατά τό σύστημα τών άρχεσυμβάλλει κυρίως ή έλλειψις γνώσεως τών
τύπων κειμένων καί τής Γραφής, θά
συνθηκών, έξ ών πηγάζουν τά άποτελέσυμβάλη είς τήν εύχέρειαν εντοπισμού τής
σματα τής άμελοΰς συμπεριφοράς. Ι δ ι 
παραβάσεως καί ύπό όλιγώτερον έπιμελοΰς
αιτέραν σημασίαν αποκτά ή έλλειψις
δημοσίου ΰπαλλήλου. Δέν είναι δέ έλάγνώσεως είς τά έργατικά ατυχήματα. Δι’ άχισται αί περιπτώσεις αρμοδίων υπαλλήλων
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μή καταγγελλόντων παραβάσεις έξ άγνοιας
των διατάξεων καί φόβου «γελοιοποιήσεως», διά τυχόνάνυπαρξίαν ποινικής παραβάσεως. ' Η αυτή κωδικοποίησες άπαιτεΐται
νά γίνη καί διά τάς διοικητικός κυρώσεις.
Κωδικοποίησες καί εύρετηρίασις είναι
εύχερεΐς. Καί δύνανται νά γίνουν ταχέως,
έφ’ όσον, ήδη ύφίστανται είδη κωδικο
ποιήσεων καί υπάρχουν τρεις υπάλληλοι
καί τεχνικά μέσα 'ίνα εντός τό πολύ δύο
μηνών άποκλειστικής εργασίας άνά Ύ πουργεΐον παραδώσουν ούτοι τό έργον εις
τήν ’ Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί αϋτη
έκδοση άνά Ύπουργεΐον έκαστον τεύχος,
περιέχον συγκεντρωμένους τούς νόμους καί
πλήρες άλφαβητικόν Εϋρετήριον ποινικών
διοικητικών καί πειθαρχικών κυρώσεων.

’Εργατικά άτυχήματα

λειψιν νά παράσχη νέαν προθεσμίαν
βελτιώσεως καί άνακοινώση ταύτην έν
περιλήψει (είς τόν Εισαγγελέα).
19. Είς περίπτωσιν έκόηλώσεως έργατικού άτυχήματος ό Επιθεωρητής Ερ
γασίας ή ό αρμόδιος άστυνόμος κλπ. πρέπει
νά έπισυνάπτη είς τήν έκθεσιν αύτού περί
τού έργατικού άτυχήματος καί .άπόσπασμα
έκ τών προηγηθεισών έκθέσεων καί τήν
πλήρη αιτιολογίαν τής παρατηρηθείσης
παραλήψεως είτε έκ μέρους τού όνομαστί
όρισθέντος υπευθύνου καί μή ύποδείξεως έτέρου καί τών υπευθύνων έργοστασιαρχών
κλπ. (άρθ. 411 ΠΚ), προκειμένου δέ περί
άνωνύμων έταιριών τά ονόματα τών μελών
τού Διοικ. Συμβ. Δέν πρέπει δέ νά θεωρείται
παρ’ αύτού (Είσαγγελέως) ή Προανακριτοΰ
ή τού Άνακριτοΰ περατωμένη ή δικογρα
φία έργατικού άτυχήματος άνευ τών ώς άνω
έγγράφων, άφού έξ αύτών, θά ένδειχθή
σοβαρώς ή άμέλεια, θά άποδειχθή ό αρμό
διος υπεύθυνος καί τό Δικαστή ριον θά δυνηθή νά έπιβάλη τήν άρμόζουσαν βαρεΐαν
ποινήν έκ τής άμελείας. ’ Εξ άλλου είς ούδεμίαν σχεδόν περίπτωσιν έχει παραπεμφθή
είς τό Δικαστή ριον κατ’ άρθ. 411 ΠΚ. Είναι
δέ πλέον ή γεγονός ότι οσάκις είς τινα υ
ποδεικνύεται ρητώς τό καθήκον καί έχει υ
πογράψει περί τής άναγγελίας αύτφ ότι
κρίνεται υπεύθυνος καταβάλλει άκόμη καί
ύπερανθρώπους προσπάθειας ίνα άποφύγη
τάς έκ τής άθετήσεως εύθύνας.
20. Ό Είσαγγελεύς, μετά εφαρμογήν τού
μέτρου τούτου διάρκειας έξ μηνών, έχει τήν
εύχέρειαν νά είσαγάγη πρότασιν είς τήν
'Ολομέλειαν τού Δικαστηρίου διά τήν
θεσμοθέτησιν τού μέτρου τούτου είς
άπαντας τούς κλάδους, κατ’ άρθ. 81 τού
’Οργανισμού τών Δικαστηρίων ίνα ό αρμό
διος Υπουργός προωθήση τήν πρότασιν
ταύτην ώς σ χέδιον νόμου μετά τών
άναλόγων λεπτομερειακών ρυθμίσεων καί
τής έμπειρίας τών ειδημόνων.
21. Οΐ Εισαγγελείς έχουν τήν αρμοδι
ότητα νά ένεργούν ώς άνω, καθώς άλλως τε,
καί τό καθήκον, συμφώνως πρός τάς
διατάξεις ίδια τών άρθ. 95, 97 καί 103 τού

'Επάνω: Ένας άστυνομικός Ακίνητος σκοπός.
14.
'Επί τών πρωτίστως διαφυλακτέων
Κάτω: Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει νά ληφθή άπό
άγαθών τής άνθρωπίνης ζωής καί τής υγείας
τήν πολιτεία, διά νά προστατευθή ή νεότητα,
άπό τής έπιδεικνυομένης άμελείας δέν έχει
άπό τούς πολυποίκιλους κινδύνους οΐ όποιοι
έπισημανθή σοβαρώς ή έπιρροή τών εργα
σήμερον τήν Απειλούν. Είς τήν Απέναντι σελί
τικών άτυχημάτων, τών αύτοκινητικών
δα: 'Εργάτες ύδοποιητικών έργων. Τά έργαδυστυχημάτων, τών ήλλοιωμένων τροφίμων,
τικά άτυχήματα τόσον είς τήν 'Ελλάδα, όσον
τών διαφόρων εκβαθύνσεων καί άνωμαλιών
καί είς τόν υπόλοιπον κόσμον είναι συχνό
(λάκκοι, φρέατα, συρρικνώσεις οδών έκ
τατα καί έχουν ώς Αποτέλεσμα νά χάνουν τήν
καταλοίπων δομήσεων, ζεύξεις διαβάσεων
ζωήν των ή τήν σωματικήν των Ακεραιότητα
έγκαταλειφθεΐσαι, διαφημιστικά κωλύοντα
έκατομμύρια άνθρωποι. Καί ή όργάνωσις διά
τήν θέαν κλπ., άναθυμιάσεων έγκαταστάτήν πρόληψιν τών έργατικών άτυχημάτων
σεων είς κατωκημένους χώρους κλπ.
Αποτελεί πρωταρχικόν καθήκον τού Κράτους.
Δηλαδή ένώ υπάρχει ποικιλία φαινομέ
τόν χρόνον έντολής πρός έπίσκεψιν, τόν
νων καί λογίζεται δυσχερής ή έξάλειψις
τών αίτιων, ούσιαστικώς ή όλη διαδικασία
χρόνον έπισκέψεως, βημάτων, τόν καθωέντοπισμοΰ καί έξαλείψεως, έν περιπτώσει
ρισμένον όνομαστί υπεύθυνον τό είδος τής
όργανώσεως έπί πρακτικών υποδείξεων,
έπιχειρήσεως, κατά προσέγγισιν άκόμη καί
είναι εύχερεστάτη.
διά τών έγκαταστάσεων, τήν έπιβεβαίωσιν
15. Διά τήν άντιμετώπισιν είδικώς τών
είς τά βιβλία τών έγκαταστάσεων τού
έργατικών άτυχημάτων έκαστος Είσαγγεόρισθέντος υπευθύνου καί τήν σελίδα καί
λεύς, κατά τήν έναρξιν τού Δικαστικού
άριθμόν τής τοιαύτης εγγραφής, τήν ΰπό"Ετους, συγκαλεϊ κατά κλάδους τούς
μνησιν είς τόν υπεύθυνον τής ίδιότητος
Προϊσταμένους τών οικείων Δημοσίων
ταύτης, τήν ΰπόμνησιν είς τόν έργοστα'Υπηρεσιών καί άναθέτει είς αύτούς, έπί
σιάρχην, διευθυντήν κλπ. (άρθ. 441 ΠΚ) τής
τή πρός αύτούς ύπομνήσει τών υφισταμέ
εύθύνης, έξ ής άπορρέει καί εύθύνη άστικής
νων ειδικών νόμων (άρθ. 1 Ν. 4819/30.8 έπ.
άποζημιώσεως (άρθ. 914 έπ. ΑΚ), τάς
ΝΔ 2954, 11 έπ. 3249/55 κλπ.) όπως
διαπιστώσεις τού έπισκέπτου άρμοδίου
περιέλθουν έντός τακτού χρόνου παν υ
οργάνου καί τήν άνακοίνωσιν αύτών
φιστάμενον, λειτουργούν ή μή, Έργαστήέγγράφως ή καί προφορικώς κατ' άνάριον ή έγκατάστασιν οίασδήποτε φύσεως
γνωσιν τών ύπ’ αυτού γενομένων διαπι
καί κατηγορίας άπό τού έλαχίστου ιδιωτι
στώσεων είς τούς αρμοδίους ώς άνω (υ
κού (π.χ. άτομικόν έπιδιορθωτήριον ύποδηπευθύνους διά τήν έγκατάστασιν καί υ
μάτων ένθα ό κονιορτός έκ τών καταλειπευθύνους διά τήν έπίβλεψιν), τόν κατά τήν
πομένων άπορριμμάτων ένίοτε είναι βλαπτιδήλωσιν τού εργοστάσιά ρχου ή διευκώτερος τής σμυριδοκόνεως) έως τού
θυντού κλπ. άπαιτούμενον χρόνον καί τήν
μεγίστου (π.χ. Κλωστηρίου, ένθα ή έκφεύδαπάνην συμπληρώσεως ή διορθώσεως τών
γουσα καί μή συλλεγομένη κόνις βάμβακος
παρατηρηθεισών παραλείψεων, τό είδος τού
είναι πλέον θανάσιμος τής έν ορυχεία)
άπειλουμένου κινδύνου (είς τούς έργαζοέξορύξεως) καθώς καί τών τού Δημοσίου
μένους ή τούς έπισκέπτας (όλισθηρότης
καί τών ΝΠΔΔ καί ΝΠΙΔ.
κλπ.) ή άόριστον άριθμόν προσώπων
16. Διά τήν έξεύρεσιν τών έργαστηρίων
(έγκατάλειψις άκαλύπτου έμφιαλωτηρίου
καί έγκαταστάσεων ήδη ύφίστανται πλεΐκλπ).
στα όσα βοηθήματα, ώς αί οργανώσεις τά
18.
Μετά τήν πρώτην έπίσκεψιν ό άρέπιμελητήρια, τά σωματεία, οί τηλεφ.
μόδιος υπάλληλος είναι ϋπόχρεως έντός τό
κατάλογοι κατά κλάδους, ό οργανισμός
πολύ δύο μηνών άπό τής πρώτης έπισκέ
προλήψεως άτυχημάτων κτλ.
ψεως νά ένεργήση νέαν τοιαύτην καί
17 Κατά τήν έπίσκεψιν τά άνωτέρω άρδιαπιστώση τήν γενομένην ή μή συμπλήμόδια όργανα ύποχρεούνται νά άναγράφουν
ρωσιν, άντικατάστασιν ή βελτίωσιν καί έάν
είς είδικόν έντυπον έκθεσιν κατά στήλην,
εύρη ούτος δεδικαιολογημένην τήν παρά24

'Οργανισμού των Δικαστηρίων καί τάς των
άρθ. 31 έπ. Κώδ. Ποιν. Δικ.

Κοινά ατυχήματα
22. Αί κλίναι των οικιών καί τών
νοσοκομείων κατά τό 1/5 τουλάχιστον
καταλαμβάνονται έκ τών ύποστάντων άτυχήματα. Καί άπειρος είναι ό αριθμός τών
θνησκόντων. Αιτία είναι ή κακή όδοσήμανσις, ή ϋπαρξις λάκκων είς τάς οδούς καί
τά πεζοδρόμια, άνυπαρξία περιφράξεων ή
ένδείξεων έπικινδυνότητος τεχνητών κοι
λοτήτων, ιρρεάτων κλπ. είς άγροικίας καί
■παιθρον.
23. Μέγας άριθμός τών έκ τών άνω
αίτιων θυμάτων δύναται νά περιορισθή εάν
ό Είσαγγελεύς διά τών άρμοδίων οργάνων
(’Επιθεωρήσεων ’Εργασίας, σωματείων
προλήψεως ’Ατυχημάτων κτλ.) έπισημάνη
τήν ΰπαρξιν τών πηγών τών άτυχημάτων
αύτών, ύπομνήση είς τούς υπευθύνους τήν
έπικινδυνότητά, ώς άκριβώς, είς τάς
περιπτώσεις τών έργατικών άτυχημάτων
(άνωτέρω άριθμοί 14—20) καί τηρήση καί
δι’ αύτούς (υπευθύνους) τήν αύτήν τακτικήν
διά τήν περίπτωσιν έπελεύσεως έργατικών
άτυχημάτων. Σχετική πρακτική είς δύο
περιπτώσεις υπευθύνων μηχανικών τού
Δήμου, ώς πρός τήν διόρθωσιν λάκκων όδών άπέδωσε τά εύκταϊα άποτελέσματα. Διά
τήν άντιμετώπισιν είδικώς τών λάκκων τών
όδών καί άνωμαλιών (ογκωμάτων κλπ) έντός
τών πόλεων καί τών πεζοδρομίων άρκεϊ ή
πρόσκλησις Οπό τού Είσαγγελέως τών
Δημάρχων καί Προέδρων τών Κοινοτήτων

καί ή δι’ αύτών διόρθωσις τών έλλείψεων.
(π.χ. Οί έπόπται καθαριότητος καθορίζουν
δι’ έρυθράς μελάνης τόν λάκκον ή τήν
άνωμαλίαν (θραΰσις μετρητού ΰδατος,
άπεξηραμένον έξόγκωμα καταλοίπου οικο
δομικών έργασιών, πάσσαλος πρός εϋθυνσιν
συνόρων, αίώρησις άντικειμένων, ορθο
μαρμαρώσεις, έκβάθυνσις. κλπ.,) πληροφο
ρούνται περί τών υπευθύνων, άναφέρουν είς
τόν Δήμαρχον καί οότος ένεργεί πρός
διόρθωσιν, δαπάναις τών άρμοδίων (π.χ.
παροδίου Ιδιοκτήτου, έν άρνήσει δέ τούτου
έπί καταβολή τού άδικαιολογήτου πλουτι
σμού, υπό τού Δήμου ή τής Κοινότητος διά
μή σήμανσιν, κακήν σήμανσιν, έκβάθυνσιν
κλπ.). Αύτοί ούτοι οί Δήμαρχοι ή οί
Πρόεδροι τών Κοινοτήτων ή καί προσκλήσει τούτων, πάντες οί δημόται δύνανται
νά προσδιορίσουν τήν έπικινδυνότητά
δημοσίου ή ιδιωτικού χώρου καί τήν λήψιν
ύπό τού Δήμου ή, ένεργείαις τού Δημάρχου
ή Προέδρου τής Κοινότητος, τών άναγκαίων προληπτικών μέτρων (π.χ. έκροή
άκαθάρτων ύδάτων έξ Ιδιωτικής οικίας, ήν
δέν καταγγέλει ό γείτων έκ τού φόβου τής
άντιθέσεως, έγκατάλειψιν γεωργικών μηχα
νημάτων καθ' οδόν, άπόθεσις άχρήστων
άντικειμένων, αύτοκινήτων κλπ.).
24. Ό Είσαγγελεύς έχει δικαίωμα καί
καθήκον νά κινή τά άνωτέρω όργανα
(Δήμαρχον καί Πρόεδρον), κατ' άρθ. 33
Κώδ. ποιν. Δικ. καί άρθ. 106 καί 107 Ό ργ.
Δικ. καί έπί τή βάσει τών άρθ. 259 Ποιν.
Κώδ. περί παραβάσεως καθηκόντων καί τής
υποψίας παραβάσεως καθηκόντων, ότε
δικαιούται νά διατάσση προκαταρκτικήν
έξέτασιν, κατ’ άρθ. 43 παρ. 2 Κ.Π.Δ.

Πταίσματα
25. Πλήν τών τροχαίων, συνήθως, ά
παντα τά λοιπά πταίσματα τιμωρούνται
κατόπιν έγκλήσεως τών παθόντων ή τών
δόντων άφορμήν είς άποκάλυψιν αύτών
(ρίψις άπορριμμάτων είς όμορον ή γειτο
νικόν, έκχυσις καί μάλιστα διαρκής
άκαθάρτων είς οδόν ή όμορον γήπεδον,
πρόκλησις υπερβολικών θορύβων έκ
κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων κλπ.).
Τό παράδοξον δέ τών δικαστηριακών υπο
θέσεων είναι αί έκτακτοι θορυβώδεις
έκδηλώ σεις τών νυκτερινώ ν -τυχαίων
άοιδών καί ούχί αί πέραν παντός μέτρου
πρός διαφήμησιν τών έξωθεν διερχομένων
καί ούχί θεατριζομένων καί πελατών τών
θεάτρων καί κέντρων (ήχόμετρα, διαπίστωσις - θεραπεία).
26. Ή ύποβολή έγκλήσεων δημιουργεί
αίτιας έχθροτήτων μεταξύ τών κοινωνών.
Καί, παντί σθένει, πρέπει νά προλαβάνωνται διά τής αύτεπαγγέλτου ένεργείας,
δηλαδή τής διά τών άρμοδίων δημοσίων
όργάνων (' Αστυνομίας, ’ Αγορανομίας,
ύγειονομικών, κτηνιατρικών κλπ. υπηρεσι
ών) προλήψεως, κατόπιν συστάσεων καί
είτα καταγγελίας.
27. Είναι έφικτή καί έπιβεβλημένη ή
κατά πρώτην θέσιν σύστασις έκ μέρους τών

άρμοδίων όργάνων καί ή καταχώρισις τής
συστάσεως είς σχετικόν έντυπον, ύπογραφόμενον ύπό τού πρός όν γίνεται ή
σύστασις μετά τής ύποσχέσεως τού τελευ
ταίου πρός συμμόρφωσιν καί ή μετά τήν
όρισθεϊσαν προθεσμίαν ούχί μείζονα τής
μιας ήμέρας ή μιας έβδομάδος, άναλόγως
τών περιπτώσεων, έπιβεβαίωσις τής συμμορφώσεως καί τής είς έξαιρετικάς μόνον
περιπτώσεις άναβολής τής καταγγελίας διά
τής υποβολής δευτέρας συστάσεως. Πρέπει
δηλαδή νά άποφεύγηται ή ύποβολή μηνύσεως καί ή πρόληψις αύτής διά τής
συστάσεως καί τής έπιβεβαιώσεως τής
δοθείσης ύποσχέσεως περί συμμορφώσεως.
Είδικώτερον πρέπει νά γίνη συνείδησις είς
τά άρμόδια όργανα νά μή άποκαλύπτουν είς
τρίτους, πλήν τής προϊσταμένης αρχής, τήν
πηγήν τών αρχικών πληροφοριών.
Καί τά Δικαστήρια δέν έχουν λόγον νά
ζητήσουν τήν πηγήν τών πληροφοριών καί
νά άνακαλύψουν τόν δόντα άφορμήν είς
έπιβεβαίωσιν τής παραβάσεως, έφ' όσοντό
άρμόδιον όργανον βέβαιοί έπ’ άκροατηρίου τήν ίδιαν αύτού γνώσιν, οπότε καί είς
σχετικήν έρώτησιν, δέν είναι ούτοι υπό
χρεοι νά άποκριθούν, άφού είναι περιττή ή
άρχική πηγή πληροφοριών. Ή άποκάλυψις τής πηγής τών πληροφοριών καί ή
προσποιητή πονηριά ύπό τό αίτιολογικόν
«Τί νά έκανε άφού ήρθε καί παραπονύ
θηκε στό Γραφείο ό γείτονάς σου», έχουν
γίνει αίτίαι άλύσεως έγκλημάτων, δι’ όν
λόγον καί αί άρμόδιαι άρχαί, έχουσαι τά
μέσα καί τούς λόγους αύτεπαγγέλτου
ένεργείας, πρέπει νά βοηθούν τό κοινωνι
κόν σύνολον καί είς τήν άποφυγήν τών
περαιτέρω έπιπτώσεων. Καί πρέπει ταΰτα νά
τονίζωνται είς τάς συσκέψεις καί άναστροφάς τών Εισαγγελέων πρός τούς Προϊστα
μένους τών δημοσίων ώς άνω όργάνων.
28.
Ή ύποβολή συστάσεων άντί τής
καταγγελίας δέν έμπίπτει είς τήν παράβασιν καθήκοντος προκειμένου περί πται
σμάτων καί έξ άμελείας έλαφρών πλημμε
λημάτων διωκομένων κατ’ έγκλησιν ή
αύτεπα/γέλτως. (παρβλ. άρθ 3 ΒΔ 25 Ό κτ.
4 Νοεμβρίου 1958 κλπ). Διά τήν περίπτωσιν
δέ τής άσαφοΰς γενικής ρυθμίσεως τού
δικαιώματος τών άρμοδίων όργάνων πρός
ύποβολήν συστάσεων άντί μηνύσεως πρέπει
νά προταθή ή θεσμοθέτησις καί ό άκριβής καθορισμός τών όρίων τής σχετικής
διακριτικής εύχερείας.
29.
’Η φερομένη ώς άδυναμία έξακριβώσεως τών ποικιλόμορφων παραβάσεων
δέν είναι πραγματική. ' Η δημιουργία, πάν
τως, τής σχετικής έντυπώσεως (άδυναμίας
έξακριβώσεως τών παντοειδών παραβά
σεων) οφείλεται είς βασικώς σφαλερός
προϋποθέσεις ήτοι: α) ότι έκαστον άστυνομικόν όργανον ή άλλος προανακριτικός
ύπάλληλος θεωρεί έαυτόν άναρμόδιον πρός
ύποβολήν συστάσεως ή καταγγελίας διά
περίπτωσιν άνήκουσαν λειτουργικώς κατά
κύριον περιεχόμενον είς έτερον κλάδον τής
αύτής ή έτέρας ύπηρεσίας (π.χ. άστυνομικόν όργανον έντεταλμένον τήν παρακο25

μέρους τού βεβαιούντος τήν πταισματικήν
έξεταζομένην περίπτωσιν τών πταισμάτων.
λούθησιν άγορανομικών παραβάσεων
παράβασιν (π.χ. δ ι’ ιδίων μου αισθήσεων,
’Αλλά"έχουν καί γενικωτέραν έφαρμογήν
τελούν έν υπηρεσία ή καθ’ οδόν πρός αυτήν
έπί παντός εγκλήματος.
κατά τήν στιγμήν τής ένεργείας ύπ’ έμού
ή κατά τάς ώρας τής άναπαύσεώς του
31.
“Εχει παρατηρηθή ώς έλέχθη ότι τάέρεύνης καί ομολογίας τού πταίστου περί
παρατηρεί τροχαίαν παράβασιν, έκχυσιν
όργανα εύαρέστως καταγγέλλουν παρατής 6π’ αύτού γενομένης παραβάσεως) δ)
άκαθάρτων ΰδάτων, θόρυβον κέντρου,
βάτας καί παραβάσεις άγομένας ένώπιον
' Η κατά τήν ένέργειαν τής πράξεως συμπε
διαφημιστικήν πινακίδα άποκλείουσαν τήν
τών Πταισματοδικείων όπου ή τιμωρία
ριφορά τού πταίστου καί ή άμα τή
θέαν, νεαρόν καθήμενον καί μή δίδοντα
είναι μικρά. Διότι ή προοπτική τής βαρείας
έξακριβώσει ένέργεια τού βεβαιούντος διά
θέσιν εις έχοντα άνάγκην τοιαύτης, άτομον
έπιπτώσεως έκ τών καταδικών τών άνωτέτήν διατήρησιν τών ιχνών ή άποδείξεων ή
ύπερβαϊνον τήν σειράν προτεραιότητος έν
ρων δικαστηρίων συνέχει τούς άρμοδίους
άλλων στοιχείων τής πράξεως τού πταίστου,
άναμονή συγκοινωνιακού μέσου, απατεω
πρός καταγγελίαν. ' Η συνεχής όμως καί
ε) ' Η έπί τή ανακοινώσει τού βεβαιούντος
νίσκον ϊσχυριζόμενον ότι τό κέντρον τής
σοβαρά τιμώρησις τών πταισμάτων δημι
προταθεϊσα δικαιολογία, ομολογία ή άλλη
έπιχειρήσεως αυτού άπέχει 500 μέτρα άπό
ουργεί πεποίθησιν είς τόν παραβάτην, ότι
συμπεριφορά τού πταίστου στ) *Η άμεσος
τής θέσεως άναρτήσεως τής σχετικής
δηλαδή τιμωρούμενος καί παρακολουθούέξέτασις καί παραδοχή ή άπόρριψις ΰπό τού
πινακίδος, άντί τής γνωστής αύτώ άπομενος διά τάς μικράς παραβάσεις, είναι βέ
στάσεως τών 800 μέτρων, ρύπανσιν τής
βεβαιούντος τών σχετικών δικαιολογιών
βαιον ότι θά διωχθή καί θά τιμωρηθή καί
θαλάσσης δ ι’ έκκαπνισμού ή έκχύσεως
τού πταίστου, ζ) Ή ώρα, ημέρα, μήν καί
διά τάς μεγαλυτέρας καί πλέον άντικοινωάκαθάρτων, εμπτυσμόν καθ’ οδόν, άπόρέτος τελέσεως τής πράξεως, η) Ό τόπος
νικάς έκδηλώσεις καί τά πάσης φύσεως
ριψιν άπορριμμάτων έν ώρα μή διελεύσεως
τελέσεως τής πράξεως (π.χ. οδός, άριθμός
έγκλήματα αύτού.Διά τόν λόγον τούτον ή
άριθμ. τηλεφώνου, έντός ή μή οικήματος,
τών άπορριμματοφόρων κλπ.) καί β) άστυσημασία τής τιμωρήσεως τών πταισμάτων
είς ποιον σημεΐον συγκεκριμένως δ ι’
νομικόν όργανον παρατηρεί διαμαρτυρόείναι μεγίστη, ώς συστέλλουσα τήν τάσιν
άναγραφής σκαριφήματος, αί συνθήκαι όμενον ιδιώτην διά παράβασιν εις βάρος
τής μεγάλης έγκληματικότητος.
ρατότητος, άποστάσεως καί λοιπά συμπλη
αύτού (ιδιώτου) ή ένοχλούμενον καί λόγω
32. Διά νά πραγματοποιηθή τελεσφόρωματικά καί άναγκαϊα έκάστοτε στοιχεία),
τών περιστάσεων καταπιεζόμενον έξ άνάρως ό σκοπός τής διά τών κυρώσεων έκ τών
γκης καί άνεχόμενον π.χ. διά μή πληρωμήν
θ) ' Η συγκεκριμένη πράξις κατά έκτασιν,
πταισματικών παραβάσεων προλήψεως τών
τού μισθού αυτού διά μή παρέμβασιν τού
βάρος, άξίαν, έπίδρασιν έπί τού περιβάλ
μεγάλων έγκλημάτων καί νά άποταμοΰν
έπόπτου έργασίας κτλ. καί άντιπαρέρχελοντος ή τών άνθρώπων, ή έντασις τής βλαπλείσται όσαι αίτίαι διενέξεων μεταξύ τών
ται τό άστ. όργανον άνευ έπεμβάσεως πρός
πτικότητος, ή προϋπόθεσις ή μή, ή προηκοινωνών είναι άπόλυτος άνάγκη νά τεθή
σΰστασιν ή καταγγελίαν πράξεως διωκογηθεϊσα ή μή σύστασις έγγραφος ή
είς πραγματική έφαρμογήν Α '. Ή ήδη άπό
μένης καί αύτεπαγγέλτως (παρατηρεί π.χ.
προφορική καί ύπό τίνος γενομένη καί παν
τής έφαρμογής τού Κώδικος Ποινικής
δωροδοκίαν λιμενικού οργάνου ή τελωνει
έτερον συμπληρωματικόν στοιχεϊον, καί ι)
Δικονομίας νεκρωθεΐσα διαδικασία τών
ακού ή γνωρίζει τά τεκταινόμενα σχετικώς,
πάντα τά στοιχεία τού κλητηρίου θεσπί
διατάξεων τών άρθ. 414 — 416 Κ.Π.Δ. «περί
παρατηρεί ιατρόν κλινικής δεχομένης
σματος, κατ’ άρθ. 321 παρ. 1 α, γ, δ ΚΠΔ.
πταισμάτων βεβαιουμένων δι ’ έκθέσεως» μέ
άσθενεΐς ήσφαλισμένους, λαμβάνονται
35.
’Ανάλογος όργάνωσις τής βεβαιώτήν τροποποίησιν ότι «κατά τήν συζήτησιν
χρήματα διά παροχήν έργασίας έγκειμένης
σεως καί κυρώσεως πρέπει νά γίνη, ΰπό
τών αντιρρήσεων ή ποινή δύναται νά είναι
κωδικούς άριθμούς, κατά τήν στιγμήν τής
έν τώ πλαισίω τού προορισμού ή ιατρόν μή
καί άνωτέρα τής άποφάσεως καθ’ ής αί
βεβαιώσεως διά τά συνήθη πταίσματα (ώς,
παρέχοντα άπόδειξιν λήψεως άμοιβής,
αντιρρήσεις», ώστε νά άποτρέπωνται οί
άλλως τε, καί διά τά διά βεβαιώσεως
λαμβάνει γνώσιν συναλλαγής κατά έπιμέτολμώντες άναληθή άντίρρησιν καί Β) Ή
τιμωρούμενα πλημμελήματα) (π.χ.) α) διά
τρησιν δημοσίων έργων καί δέν άναφέρει
αύτόφωρος διαδικασία πταισμάτων καί
τάς παραβάσεις τού ΚΟΚ, β) υγειονομι
εις τήν υπηρεσίαν τάς σχετικάς παρατη
πλημμελημάτων.
κού κανονισμού, γ) τών διαφόρων Κωδίκων
ρήσεις καί υποψίας γνωρίζει μή πληρωμήν
33.
' Ο κύριος ένδοιασμός ότι τά Δικα
καί ειδικών νόμων (Δασικού, Μεταλλευ
μισθωτού κλπ. Τό αύτό καί τό Λιμενικόν
στήρια θά είναι δυνατόν νά απασχολώνται
τικού κλπ.)
όργανον τό παρατηρούν θορύβους πέραν
δίς ή τρις μέ τό αυτό άντικείμενον, είναι
36. Ή ύπό κωδικούς μάλιστα, άριθμούς
τής περιοχής αυτού, κλοπήν αυτοκινήτου,
άβάσιμος καί ΰπό τό ήδη υφιστάμενον
είναι λυσιτελής καί άναγκαία κατά τήν
έριδα ένέχουσαν καταφρόνησιν κοινού
καθεστώς, άφού ή έλλειψις άκροαματικής
βεβαίωσιν τών παραβάσεων, ώστε οί
αισθήματος εις Κέντρον κλπ.).
διαδικασίας δέν δημιουργεί προβλήματα,
βεβαιούντες νά δύνανται εύχερώς έπι30.
Αιώνια είναι ή διαμάχη ίδια τώνδέν έγένετο έφαρμογή τού θεσμού καί είναι,
τοπίως, είς διάστημα ούχί μεγαλύτερον τών
’ Αστυνομικών καί Λιμενικών οργάνων περί
κατά προοπτικήν, έλάχιστα τά θέματα τών
τριών λεπτών, νά αναγράφουν είς τό
τήν αρμοδιότητα πέριξ τού Λιμένος, έξ ής
άντιρρήσεων, έν όψει τών σχετικών
έντυπον τά στοιχεία καί ένίοτε, έπί
αιτίας καί κωμικοτραγικοί καταστάσεις
δαπανών συνηγόρου, χαρτοσήμων κλπ.
τροχαίων παραβάσεων, έντός δευτερολέ
δημιουργοΰνται έκ τής οίονεί τείχους
Πολλώ μάλλον ό θεσμός οΰτος θά έπιτύχη
πτων. Διά νά γίνη περισσότερον πραγμα
διαχωρίσεως τών καθηκόντων αύτών. ’Επί
τού σκοπού όταν γίνη ή άνωτέρω τροποποίτική ή δυνατότης βεβαιώσεως έκτίθενται
τή έλπίδι τής «δόξης» τού οικείου σώματος
ησις οπότε ή προπετής άντίρρησις θά
ώρισμένα, παραδείγματα κατωτέρω: α) ύέκ τής άποκαλύψεως τού έγκληματίου.
δύναται νά αντιμετωπίζεται διά μείζονος
πέρβασις ταχύτητος άνω τών 10 χιλιομέ
Είναι δέ έπιβεβλημένον νά έπιστηθή ή
ποινής, έν όψει τών έμπεριεχομένων διά τόν
τρων άπό τού καθωρισμένου όρίου άναπροσοχή είς άμφοτέρας τάς 'Υπηρεσίας υ
προσφεύγοντα στοιχείων ψευδούς άνωμόγράφεται ό άριθμός τού διερχομένου
πό τού Είσαγγελέως καί νά παρακολουτου καταθέσεως.
αύτοκινήτου καί ό κωδικός άριθμός ΑΙ. β)
θήται ή σχετική έφαρμογή διά τήν ένό34. Διά νά έπιτευχθή ό άνωτέρω σκοπός
έπί όμοιας παραβάσεως άνω τών 10 έως 20
τητα άντιμετωπίσεως τών έγκληματικών
πρέπει νά γίνουν έντυπα τόσον τών
χιλιομέτρων άπό τού καθωρισμένου όρίου
πράξεων διαπραττομένων έν οίωδήποτε
άποφάσεων όσον καί τών βεβαιώσεων τών
άναγράφεται ό άριθμός τού διερχομένου
τόπω καί χρόνω καί νά έξαρθή ή άνάγκη
πταισμάτων. Είδικώς τά είς τήν βεβαίωσιν
αύτοκινήτου καί ό κωδικός άριθμός Α2. γ)
τής άμεσου έπεμβάσεως υπό παντός
έλάχιστα περιληπτέα στοιχεία είναι τά έέπί παραβάσεως άνω τών 20 χιλιομέτρων ό
οργάνου έπί έγκληματικής ένεργείας
ξής: α) "Ονομα, όνομα πατρός, έπώνυμον,
άριθμός τού αύτοκινήτου καί ό κωδικός
αυτοστιγμεί καί, έν εύθέτω πλέον καιρώ,
διεύθυνσις υπηρεσίας, είδος υπηρεσίας
άριθμός A3 κοκ. δ) έπί παραβάσεως ύσυνεννοήσεως τών προϊσταμένων τών
βαθμός καί γραμματικοί γνώσεις τού βεβαιγειονομικού κανονισμού θά άναγράφωνται
’Αρχών πρός διευθέτησιν τής κυρίας
ούντος τήν πταισματικήν παράβασιν. β) Τά
άντίστοιχοι, κωδικοί άριθμοί (π.χ. διά τό
άνακριτικής ένεργείας ή διερευνήσεως
στοιχεία ταυτότητος καί διεύθυνσις κατ’
άκάθαρτον δάπεδον καταστήματος έν ώρα
πρός άποκάλυψιν τών υπαιτίων. Αί άνωτέρω
άναλογίαν τών άνωτέρω, τού πταίστου, γ)
ένάρξεως λειτουργίας, ό ιδιοκτήτης καί
είδικαί παρατηρήσεις άφορούν κυρίως τήν
Ό τρόπος γνώσεως τής παραβάσεως έκ
ύπεύθυνος καί ό κωδικός άριθμός Β1 κοκ.).
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ϋα£ΐ§ιογραφια

te u Γ. ΒαΘϊ/,ειου
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ταξιδιογραφία έχει
ώς σήμερα νά επίδειξη καί σημαντικά
ονόματα καί άξιόλογα επιτεύγματα. Οΐ
συγγραφείς μας εκείνοι πού παράλληλα μέ
τό κύριο έργο τους, άσχολήθηκαν μέ τήν
ταξιδιογραφία, δέν είναι λίγοι. Άνάμεσά
τους πολλοί ξεχώρισαν καί ορισμένοι
έγιναν Ιδιαίτερα δημοφιλείς. Στούς τελευ
ταίους πρέπει οπωσδήποτε νά περιλάβουμε
τά ονόματα του Νίκου Καξαντζάκη, του
Κώστα Ούράνη, τοΰ Στράτη Μυριβήλη, του
Ή λία Βενέζη, καί τοΰ Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου. Δίπλα τους καί μετά άπό αυτούς
στέκονται πολλοί άλλοι μέ λίγες ή
περισσότερες ταξιδιωτικές σελίδες. "Αν
άναδράμουμε πολύ παλιά θά θυμηθούμε τίς
έξοχες σελίδες γιά τόν "Αθω τοΰ Κοσμά
Βλάχου. Μά καί σέ πόσους άλλους τό "Α
γιον "Ορος δέν ένέπνευσε έξοχες ταξιδιω
τικές σελίδες. "Εχω στό νοΰ μου πρόχειρα
τά ονόματα τοΰ Σπύρου Μελά, τοΰ Ζαχαρία
Παπαντωνίου, τοΰ Νίκου Άθανασιάδη.

Η

"Ομως αύτούς δέν μποροΰμε νά τούς ποΰμε
ταξιδιωτικούς συγγραφείς. "Εγραψαν στό
περιθώριο. ’Αντίθετα θά έδινα τόν χαρα
κτηρισμό αύτό στόν Κυριάκο Μητσοτάκη
καί στόν Παΰλο Φλώρο. Κι οπωσδήποτε
μαζί μέ τήν πολυσχιδή συγγραφική τους
δραστηριότητα ταξιδιωτικοί συγγραφείς
είναι ό Πέτρος Χάρης κι ό Άνδρέας
Καραντώνης. Στήν ομάδα αυτή ξεχωριστή
θέση πρέπει νά δώσωμε στόν I. Βασιλείου,

πού ώς τή στιγμή μόνο μέ ταξιδιωτικά έχει
έκδηλωθή στό λογοτεχνικό χώρο, όπου μέ
τόση σεμνότητα καί πολιτισμό κινείται.
'Υπάρχει σήμερα στόν τόπο μας ένα
καλλιεργημένο, ένα άναπτυγμένο κοινό,
πού διψά γιά τό καλό βιβλίο, γιά τήν καλή
λογοτεχνία γιά κάτι καινούργιο καί ούσιαστικό. "Ολα αύτά, νομίζομε, τοΰ τά
προσφέρει ό Ί . Βασιλείου, μέ τήν «' Ινδία»,
μέ τήν έξωτική πολιτεία «Άνγκόρ», πού
πρόσφατα έκαναν δεύτερες έκδόσεις στή
«Νεοελληνική Λογοτεχνία» τοΰ Κολλάρου,
μέ τόν παράδεισο σ ’ ένα νησί «Μπαλί» καί
μέ τίς παγόδες τοΰ «Νεπάλ». Αύτά είναι τά
τέσσερα μεγάλα βιβλία του πού κυκλο
φορούν ευρύτερα, δέν είναι όμως καί τά
μόνα. Γιατί ό Ί . Βασιλείου, φύση πολύ
πλευρη καί πληθωρική, άρχιτέκτονας καί
λαμπρός έξ ίσου ζωγράφος (άπό όσους
πίνακές του είδα) μετά άπό άρχιτεκτονικές
μελέτες του γιά τόν Κορπυζιέ καί τή λαϊκή
κατοικία, πού είναι άπό τά πρώτα επιστημο
νικά βιβλία στή ζωντανή νεοελληνική μας
γλώσσα, έδωσε στό περιθώριο τής ταξιδι
ωτικής λογοτεχνίας, κυκλοφορώντας τα
«εκτός εμπορίου» καί άλλα άξιόλογα
κείμενα, όπως τό «’Αμάρτημα στόν ’ Αδη»,
«Παλιές πέτρες στό κάστρο τών Πατρών»,
«Ίνδονησιακά ποιήματα» καί «Μιά μέρα
στήν Περσέπολη — Περσικά ποιήματα»,
πού πρέπει νά συγκεντρωθούν κι αύτά σέ
τόμο γιά νά συνειδητοποιήσουμε μιά άλλη
πλευρά τοΰ ταλέντου του, τή μεταφραστική

καί νά ολοκληρώσουμε τή γνωριμία μας μέ
τά ένδιαφέροντά του πού απλώνονται μέ τήν
ίδια έπιτυχία καί στόν έλλαδικό ταξι
διωτικό χώρο.
Καιρός όμως νά μιλήσουμε γιά τά
μεγάλα βιβλία ταξιδιωτικών έντυπώσεων
τοΰ Ί . Βασιλείου, πού τιμήθηκαν τό 1968
μέ τό πρώτο κρατικό βραβείο (γιά τήν
«’Ινδία») καί άρχισαν νά μεταφράζωνται
στό εξωτερικό («’ Ανγκόρ» καί «’ Ινδία»
στά Γαλλικά»), άποσπώντας ενθουσιαστι
κές κριτικές. Καί νά θέσωμε τό ερώτημα:
Συγκεντρώνουν τά έργα τοΰ Ί . Βασιλείου
τίς προϋποθέσεις έκεΐνες πού θά μάς
επιτρέψουν νά τά τοποθετήσουμε στό χώρο
τής δημιουργικής ταξιδιογραφίας; Μ’ άλλα
λόγια: έχομε νά κάνωμε μέ μιά κοινό
τοπη ταξιδιωτική περιγραφή ή παρακολου
θούμε τήν προσωπική άντίδραση τοΰ
συγγραφέα σέ καταστάσεις, πρόσωπα,
πράγματα καί χώρους τής Ά π ω Ανατολής.
Τό δεύτερο είναι λογοτεχνία, τό πρώτο,
μόνο του είναι τουριστικός οδηγός. ' Η
άπάντηση μπορεί νά δοθή χωρίς δυσκολία.
"Εχομε μπροστά μας τήν δεύτερη περί
πτωση, πού συνδιάζει κατά τόν πιό ιδανικό
τρόπο τήν πρώτη. Μιά χρυσή τομή, πού
είναι ό,τι καλύτερο περιμένομε άπό έναν
ταξιδώτη τής "Απω Ανατολής, καί τοΰτο
γιατί έδώ δέν πρόκειται γιά τό πολυφημισμένο Παρίσι ή τήν παραϋμνημένη
Ρώμη, έδώ ό συγγραφέας μάς μιλάει γιά τό
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ΕΙς αύτή τή σελίδα δεξιά: Χαρακτηριστικός τύπος γυναίκας τής 'Ιάβας. ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα
έπάνω καί κάτω. ’Από τά γνωστότερα Αρχιτεκτονικά δημιουργήματα τών χωρών τής 'Απω
‘Ανατολής ο! ναοί τού Βούδα.

άγνωστο, πού άκροθιγώς μόνο γνωρίζουμε,
μάς αποκαλύπτει νέους κόσμους, μάς
ανοίγει ένα παράθυρο στόν κόσμο. Καί τό
κάνει αυτό μέ ενα λεπτό ύφος, μέ μιά
προσωπική όραση, μέ γνήσια ταξιδιογραφική διάθεση. Ό Ί . Βασιλείου είναι ένας
σύγχρονος εθνογράφος* όπως οί αρχαίοι
ονόμαζαν τούς λογογράφους τών ξένων
χωρών, δέν προδίδει όμως σέ καμμιά περί
πτωση τόν ταξιδιωτικό συγγραφέα. Δέν
κάνει μελέτη, έρευνα. Κάνει λογοτεχνία
καί έπεκτείνεται στή μελέτη καί στήν έ
ρευνα, χωρίς νά ξεφεύγη άπό τό κύριο
προορισμό του.
Αύτό γίνεται κατά κανόνα σέ όλα τά
βιβλία σέ μιά άνελικτική πορεία. Ά π ό
έργο σέ έργο, άπό τήν «Ινδία» ώς τό
«Νεπάλ» ό ταξιδιωτικός συγγραφέας ω
ριμάζει καί υποτάσσει τόν έθνογράφο στό
λογοτέχνη, ώστε τελικά νά τόν κερδίση ή
λογοτεχνία. Ό ίδιος ίσως νά μήν έχη
άκριβή επίγνωση τής προσφοράς του, —
πράγμα διόλου παράξενο, άφοϋ δέν πρόκει
ται γιά έπαγγελματία γραφιά, — καί μπορεί
νά νομίζη ότι κούρασε τόν αναγνώστη του
μ’ αύτή τήν έμμονή του στήν ταξιδιογραφία τής "Απω 'Ανατολής. Στό τελευ
ταίο του βιβλίο, γράφει:
«’Ύστερα άπό τό «"Ενα ταξίδι στήν
’ Ινδία», τό «' Ανγκόρ, μιά ξωτική πολιτεία»
τό «Μπαλί, παράδεισος σ ’ ένά νησί», μέ
τήν έκδοση αύτή, «Στίς παγόδες τού
Νεπάλ», τελειώνω τίς εντυπώσεις άπό τά
ταξίδια μου σέ παραμυθένιες μακρινές
χώρες τής απέραντης ’Ασίας.
"Αν τά βιβλία αυτά κατάφερναν νά
μεταδώσουν κάτι, έστω κ’ έλάχιστο, άπό
τήν άφάνταστη μαγεία τής Ά π ω Α να 
τολής, ίσως μερικοί άπό τούς άναγνώστες
θελήσουν, κάποτε, νά γνωρίσουν καί νά
χαροΰν, άπό κοντά, όσα άξιοθαύμαστα αύτή
προσφέρει.
Σίγουρα τότε, θά μιλήσουν άλλοι
πλατύτερα καί ζωντανώτερα γιά τίς ομορ
φιές της, τούς πανάρχαιους πολιτισμούς
της, τήν άπλή φιλοσοφημένη σκέψη της,
τήν άνείπωτη γοητεία της. Καί θά παρακι
νήσουν ίσως κι άλλους, πιό πολλούς, νά
ξεκινήσουν πρός τά έκεϊ.
Τό ταξίδι, ψευδαίσθηση φυγής, είναι
μεγάλη χαρά στή ζωή. Μ’ άν τύχει νά
ζήσεις τ’ όνειρο ταξιδιού στήν "Απω
Ανατολή, γίνεται ευτυχισμένη περιπλά
νηση, είδος λυτρωμού. ' Η άνθρώπινη ψυχή
έχει τόσο ανάγκη γιά λίγη χαρά, λίγη
ευτυχία, λίγη φυγή...»
Θά διαφωνήσουμε μέ τόν συγγραφέα. Σέ
τούτο μόνο: ότι τελείωσε ό κύκλος μέ τίς
εντυπώσεις του άπό τά ταξίδια του στήν
Ά σία. Αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει τό
σα άλλα νά πή, τόσα άλλα νά έκφράση.
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Γνωρίζομε ότι τόν απασχολούν νέα ένδιαφέροντα. Α λλά γνωρίζομε επίσης ότι τό
όνειρο τής "Απω ’ Ανατολής δέν παύει ούτε
στιγμή νά τό ζή. Πρέπει, λοιπόν, νά τόν
πληροφορήσουμε ότι μέσα άπό τίς σελίδες
τών βιβλίων του τό ζούν φανατικοί άναγνώ
στες του, πού περιμένουν νέες εμπειρίες.
Δέν έχει τό δικαίωμα νά τούς εγκατάλειψη.
Νά τούς στερήση τή «λίγη χαρά, λίγη
εύτυχία, λίγη φυγή», πού πραγματοποιούν
κι αυτοί μέ τή σειρά τους μέσα άπό τίς
σελίδες του. "Εχω ύπ’ όψη μου τέτοιους
φανατικούς άναγνώστες καί έχω διαπι
στώσει τόν θαυμασμό πού τρέφουν γιά τά
βιβλία τού Ί . Βασιλείου.
Είπαμε ότι ό Ί . Βασιλείου κάνει
ταξιδιωτική λογοτεχνία. Τό διαπιστώνει
αύτό κανείς σέ κάθε σελίδα τών βιβλίων του
Ή προσωπική του «άντίδραση» παίρνει
συχνά τή μορφή τού φιλοσοφημένου λόγου:
«"Ενας άντρας καί μιά γυναίκα, όταν
όπως λέει ό στίχος τού Παλαμά, φτάσει «ή
στιγμή γιά τίς άγάπες, γιά τής ψυχής τά
ιδανικά, γιά τού κορμιού τίς δίψες», παρακι
νημένοι άπό άκράτητη επιθυμία ν ’ άλληλοσυμπληρωθούν, ξεπερνάνε κάθε διάθεση
γιά εγωιστική ικανοποίηση. Μοναδική
βλέψη καί προσπάθεια, νά προσφέρουν
άνεπιφύλακτα, ολόκορμα καί ολόψυχα, ό
ένας στόν άλλον, ολάκερο τόν έαυτό τους,
όσο μπορούνε πιό πολύ κι άκόμα πάρα
πάνω. Κείνη τή στιγμή, γιά καθέναν άπό
τούς δυό, ό κόσμος όλος είναι μονάχα ό
άλλος.
Ξελογιασμένοι άπό τό μεγάλο γιορτάσι,
συνεπαρμένοι άπό τό μαγικό συναπάντημα,
μεθυσμένοι άπό τής ηδονής τό λάγγεμα,
φτάνουν σέ μυστικιστική, υπέρτατη, εκ
στατική κατάσταση. Καίγονται στήν ίδια
φωτιά τού πάθους, οί καρδιές τους φωτί
ζονται, άπό τήν ίδια φλόγα εύτυχίας.
Ξεφεύγουν εντελώς, βρίσκονται έξω καί
πολύ μακριά άπό τό περιβάλλον κάθε
πραγματικότητας. Χάνουν έντελώς τήν
αίσθηση καί τήν άντίληψη τού κόσμου.
"Ενας άλλος υπέροχος, πανέμορφος κόσμος
γίνεται όλόδικός τους.
"Ολα ομορφαίνουν, όλα γίνονται τέλεια
γύρω τους. Νοιώθουν νά φτάνουν στόν άέρα
άρμονικές μελωδίες, γλυκόλαλα τραγούδια,
κελαηδήματα πουλιών, μοσκοβολήματα
άπό τά πιό μεθυστικά λουλούδια. Πιστεύ
ουν συνειδητά πώς ήταν άπό πάντα, πώς θά
είναι παντοτεινά, σφιχτά ενωμένοι. Πώς δέ
γίνεται νά υπάρξουν καθένας χωριστά. Πώς
οί δυό μαζί άποτελοΰν ένα καί θά μείνουν
πάντα ένα. Μιά μονοκόμματη κι άδιάσπαστη προσωπικότητα, πού πάει νά φτάσει
πρός τήν άρμονική τελειότητα, τ ’ ολόφω
το άπειρο, τήν αίωνιότητα».
Στέκεται, στοχάζεται, φιλοσοφεί καί

συνεχίζει ό συγγραφέας, κοντολογής
σχολιάζει τίς εντυπώσεις του καί τίς
φιλτράρει μέσα άπό τήν προσωπικότητά
του. Αύτό είναι καί τό πιό μεγάλο μυστικό
τής γνήσιας ταξιδιογραφίας. Αύτό κατέχει
τόν Ί . Βασιλείου σέ όλο τό μάκρος τών
τόσο άπολαυστικών γιά τόν άναγνώστη
περιηγήσεων καί πού ό τελευταίος εύχεται
ένδόμυχα «νά είναι μακρύς δρόμος» καί
μέρες πολλές τό ταξίδι νά διαρκέσει. Καί σέ
τούτο σέ παρασύρει τό λογοτεχνικώτατο
ύφος τού συγγραφέα. Πραγματικά ό λόγος
του είναι γλαφυρός καί συναρπαστικός.
Συγκολλάει μέ επιτυχία τό τεράστιο αύτό
ψηφιδωτό έντυπώσεων, άναμνήσεων καί
περιγραφών, πού καλύπτει ένα μεγάλο
τμήμα τής Α σίας. Μοιάζει μέ ένα ζωγράφο
εξωτικών τοπίων ό Ί . Βασιλείου, μέ
ζωγράφο όμως πού δέν προσπαθεί νά μάς
δώσει φωτογραφικές άπεικονίσεις άλλά
βλέπει τά τοπία άπό τήν προσωπική του
οπτική γωνία. Τό ύφος τού Ί . Βασιλείου
λιτό καί άπέριττο, είναι ώστόσο χυμώδες
καί καλλιεργημένο. Δίνω εδώ ένα μικρό
δείγμα τού ύφους του:
«Μόλις είχε βασιλέψει ό ήλιος. Τό
άεροπλάνο πού μάς έφερνε άπό τήν Πνόμ
Πέν, τήν πρωτεύουσα τού Καμπότζ, πρίν
προσγειωθεί στό μικρό άεροδρόμιο τού
Σίημ Ρίπ, έκανε ένα γύρο πάνω άπό τό
Ά νγκόρ Βάτ, τόν μεγαλύτερο άπό τούς
ναούς τού Άνγκόρ. Ό ούρανός ήταν
άκόμα κιτρινοκόκκινος στή δύση. Κάτω
όλη ή γή ντυμένη μέ βαθύ πράσινο. ’ Εδώ κ’
έκεϊ, σά λαμπερά κοσμήματα σέ σκούρο φου
στάνι, φαινόντουσαν νά γυαλίζουν φωτεινά
τά νερά στά κανάλια καί τίς λίμνες. Στό
ήρεμο χωρίς πτυχές έπίπεδο ξεχώριζε μιά
ορθογώνια έκταση. Είχε στή μέση μιά
μεγάλη κλιμακωτή πυραμίδα κι' ολόγυρά
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γίνονταν πιό συχνές, φώτιζαν κάθε τόσο γιά
μιά στιγμή τόν ουρανό. Μακριά μιά φαντα
σμαγορική οπτασία άκτινοβολούσε φωτει
νές άνταύγειες στά βαθειά σκοτάδια. Σά
χιμαιρικό παλάτι φεγγοβολούσε φωταγημένος ό ναός μέ τούς τρούλους καί τίς στοές
του. Φαινόταν τόσο φωτισμένος κι’ ολό
γυρά του τόσο μαύρο τό σκοτάδι. Δέν
μπορούσε κανείς εκείνη τήν ώρα νά
ξεχωρίσει, άν τό ’ Ανγκόρ Βάτ πατούσε στή
γή ή άν ήταν κρεμασμένο άπό τόν ούρανό».

της, σ ’ δλες τίς πλευρές, πλατεία τάφρο μέ
νερό. ' Η πρασινάδα τής ζούγκλας απλω
νόταν στό άπειρο, ώς τίς άκρες τού
μακρινού ορίζοντα. "Οσα έφταναν τά μάτια,
ούτε τό βουναλάκι δέν τολμούσε νά
προβάλλει τό ύψος του, γιά νά παραβλη
θεί μέ τό μεγάλο ναό.
Ό δρόμος άπό τό άεροδρόμιο είναι
χαραγμένος σέ ευθεία γραμμή, όλόισα στόν
άξονα τού Ά νγκόρ Βάτ. Ά π ό πολύ
μακριά, όσο προχωρούσε τό αύτοκίνητο,
όλο καί διαγραφόταν στό βάθος πιό
καθαρή, πιό μεγάλη, ή δαντελωτή μορφή
τού ναού. Είχε σχεδόν νυχτώσει, όταν
φτάσαμε στό περίφημο «Βασιλικό ξενο
δοχείο των ναών», άκριβώς άπέναντι άπό τό
Ανγκόρ Βάτ. Χωρίς νά σταθώ ούτε στιγμή,
βγήκα άμέσως άνυπομονώντας νά φτάσω,
έστω καί άν ήταν νύχτα, όσο τό δυνατό πιό
γρήγορα στό μεγάλο ναό. Τόσα χρόνια
περίμενα κι* ονειρευόμουν αύτή τήν ώρα.
Ή ταν μιά βραδιά ολοσκότεινη. Χωρίς
φεγγάρι, χωρίς άστέρια, χωρίς φώτα.
Μονάχα μερικές άστραπές, πού όλο καί

"Ολος αύτός ό κόσμος ζεϊ, ζωντανεύει μές
στίς σελίδες τού Ί . Βασιλείου. Μιά
άτμόσφαιρα ποιητική δημιουργείται παν
τού, καί μέσα σ ’ αύτήν ο% άνθρωποι, τά
μνημεία, τά έθιμα παίρνουν πολύχρωμους
ιριδισμούς. Έδώ όμως πρέπει νά διευκρινισθή ότι ό συγγραφέας — ποιητής
εξωραΐζει τά άντικείμενά του. Κάθε άλλο
παρά είναι ώραιοπαθής. Ό φακός του
άποτυπώνει μέ τήν ίδια πιστότητα καί τίς
λευκές έπιφάνειες καί τίς μαύρες κηλίδες.
Βέβαια ό θαυμασμός του είναι παντού
διάχυτος. ’Αλλά καί ό κόσμος πού περι
γράφει, όπου μάς ξεναγεί είναι άξιος
θαυμασμού. Κι ό πολιτισμός πού τόν άπασχολεί σπουδαίος καί άναπανάλπτος.
Γεγονός είναι ότι όλα αύτά ό Ί . Βασιλείου
μάς τά δίνει μέ ζηλευτή πληρότητα. Σέ
τούτο βοηθούν οί θαυμάσιες φωτογραφίες
πού ό ίδιος έχει πάρει άπό τούς τόπους πού
έπισκέφθηκε, άπό τά μνημεία καί τούς
ναούς καί μέ τίς όποιες συνοδεύει τά
κείμενά του. Λόγος καί εικόνα δένουν
στά βιβλία του σ ’ ένα άδιάσπαστο συναρπα
στικό σύνολο. Ό λόγος συμπληρώνει τήν
εικόνα καί ή εικόνα τό λόγο. *Η περιγραφή
μάς βοηθάει νά έκτιμήσωμε καλύτερα τά

μνημεία καί τά έργα τέχνης καί οί είκόνες
νά διαπιστώσουμε τήν εύθυβολία τής άνιχνευτικής του Ικανότητας.
Ό Ί . Βασιλείου σωστά πρεσβεύει ότι
ταξιδιογραφία δέν είναι μόνο προσωπικές
άπόψεις, είναι καί περιγραφή. "Οπως
εκείνος τήν δίνει, ναί! *Η περιγραφή είναι
άπαραίτητη άκριβώς γιατί συντελεί στό νά
έχωμε όλοκληρωμένη τήν εικόνα ενός
τόπου. "Υστερα ή δική του περιγραφή δέν
είναι τουριστική ξενάγηση, είναι αισθη
τική άνάλυση, είναι προσωπική παρατή
ρηση, είναι τέλος καλλιτεχνική καταξίωση.
’Αλλά πρέπει νά πούμε καί τούτο: ή όλότελη άπουσία ενός τόπου άπό ένα κείμενο
τού είδους μπορεί νά είναι ό,τιδήποτε άλλο,
νά είναι διήγημα, νά είναι φιλοσοφική
σκέψη, άλλά ταξιδιογραφία δέν είναι.
Φαντασθήτε τήν περίπτωση ενός συγγρα
φέα, πού πηγαίνει στό Παρίσι καί κλείνεται
σ ’ ένα δωμάτιο καί φιλοσοφεί πάνω στή
θρησκεία. 'Ο συγγραφέας αύτός δέν κάνει
ταξιδιογραφία. Ταξιδιογραφία κάνει εκεί
νος πού θά βγή άπό τό δωμάτιό του καί θά
άντικρύση τόν πύργο τού Ά ιφ ελ καί θά
δώση τήν προσωπική του εντύπωση. Αύτή
τήν περιγραφή θέλομε, τίς διαστάσεις τού
πύργου μάς τίς προσφέρει καί ό guide bleu!
Τήν προσωπική αύτή εντύπωση μάς δίνει
στά βιβλία του ό Ί . Βασιλείου.
«"Ολοι οί εξωτερικοί καί εσωτερικοί
τοίχοι τών ναών, κάθε τους γωνιά, όλες οί
κοιλότητες πού σχηματίζονται άπό τίς
παραστάδες καί τ ’ άφθονα άγάλματα καί
διακοσμήσεις. Σ’ ένα θαυμάσιο παιχνίδι, μέ
σκοτάδια, σκιές καί φώτα, θεοί, άνθρωποι,
ζώα, μιά άτέλειωτη παρέλαση, μιά συνταρα
κτική λιτανεία άπό όλόγυμνα γυναικεία
σώματα, ντυμένα μονάχα μέ κοσμήματα.
Είναι θεές, Ιερές χορεύτριες (άπσάρα),
ουράνιες νύμφες. "Ολες άκτινοβολούν
χάρη, γοητεία, νιάτα. Κάθε μιά άλλη
στάση, άλλη κίνηση, άλλη άπασχόληση.
Μέ τήν μεγαλύτερη φυσικότητα, μέ
χαρακτηριστική άφέλεια, γυρίζουν τό
κορμί τους άλλες δεξιά, άλλες άριστερά,
χορεύουν, γδύνονται, κοιμούνται, σκύβουν,
χτενίζονται, άγγίζουν τά στήθεια τους. Μιά
βγάζει ένα άγκάθι άπό τό πόδι της άλλη
χαϊδεύει ένα παιδί ή βάζει κολλύριο στά
μάτια της. Κάθε μέρος άπό τό σώμα τους,
κάθε λεπτομέρεια, τά στήθεια, τά πόδια, οί
ώμοι, όλες οί καμπύλες, λαξευμένα μέ
άγάπη καί τέχνη. Ή ψυχρή πέτρα έχει
πάρει όλη τή ζεστασιά καί τόν παλμό τής
ζωντανής σάρκας. Τά πρόσωπά τους
έκφράζουν όλα τά ανθρώπινα συναισθή
ματα, όλες τίς έκδηλώσεις τής ζωής.
Τρυφερότητα, περηφάνεια, χαρά, συγκί
νηση, έπιθυμία, θλίψη, προσδοκία, ηδονή,
έκσταση. Στά χέρια τους κρατούν, προ
σφορά γιά τούς θεούς, άνθη λωτού, τελε
τουργικά δοχεία νερού, καθρέφτες, μουσικά
όργανα, κοσμήματα, φορέματα.
Ανάμεσα στίς θεές, τίς χορεύτριες, τίς
άγνές νύμφες καί τίς φανταστικές γοργόνες,
παρουσιάζονται, παραμερίζοντας κάθε
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σεμνοτυφία, μέ ασυνήθιστη στήν τέχνη
δυναμικότητα, μέ τίς ρεαλιστικότερες καί
τολμηρότερες μορφές, υπέροχες ολοζών
τανες συνθέσεις μέ έρωτικά ζευγάρια άπό
θεούς ή ανθρώπους (μετούνα) καί σκανδαλιστικά συμπλέγματα μέ περισσότερα άπό
δυό πρόσωπα, σέ έξαιρετικά περίεργους,
άλλα πάντοτε αρμονικούς καί ισορροπημέ
νους συνδυασμούς. Μέ άτέλειωτη ποικιλία
άπό έξεζητημένες ρυθμικές στάσεις, μέ
απεριόριστη ήδυπάθεια, μέ άπερίγραπτη
προκλητικότητα, μέ χαμόγελα πού φανε
ρώνουν τήν ικανοποίηση, χαϊδεύονται,
φιλιούνται, άγκαλιάζονται, κάνουν έρωτα».
"Εχουν γραφτεί πάρα πολλά γιά τά
έρωτικά γλυπτά τού Κατζουράο κι* έχουν
δοθεί διάφορες εξηγήσεις γιά τίς τόσο
ρεαλιστικές παραστάσεις του. "Οσοι είναι
έπηρεασμένοι άπό αύστηρό πουριτανισμό
καί τήν προκατάληψη, πώς είναι άνάγκη νά
μυστικοποιεΐται καί νά περιβάλλεται μέ
σκοτάδι κάθε τι πού έχει σχέση μέ τό
φυσικό έρωτα, θέλουν νά τά παρουσιάσουν
σάν πορνογραφικές επιδείξεις, πού φανε
ρώνουν κατώτερο ήθικό έπίπεδο καί
έλλειψη αγνότητας. Θά ήταν μεγάλο λάθος,
νά γίνει άνεξέταστα δεκτό, πώς τ ’ άριστουργήματα αυτά τής τέχνης δείχνουν
απαραίτητα ήθική διαφθορά.
Τά γλυπτά στούς ναούς τού Κατζουράο
είναι ένας ύμνος, μιά συμφωνία, ένα ποίημα,
γιά τήν ομορφιά πού υπάρχει στό άνθρώπινο σώμα. Μιλάνε μέ αφάνταστο ενθου
σιασμό γιά τίς χαρές καί τίς απολαύσεις,
πού κάνουν τή ζωή ευτυχισμένη. Δημιουρ
γούν μιά διάχυτη ειδυλλιακή άτμόσφαιρα,
γεμάτη έρωτική διάθεση καί αισθησιασμό.

Μία Ακόμη ίξωτική καλλονή τών μαγευτικών
χωρών τής μακρινής 'Ανατολής.

Ταυτόχρονα όμως, μέ τήν έξαρση πού
προσφέρει ή υπέροχη τέχνη καί ή καθαρά
αισθητική άξια τους, υποβάλλουν ένα
πλημμυρισμένο άπό μαγεία ονειροπόλημα.
"Ενα ξαφνικό πέταγμα σέ άλλους μακρι
νούς κόσμους, έξω άπό τήν πραγματι
κότητα. "Ενα υποσυνείδητο συναίσθημα
φυγής, πού ξεκινώντας άπ' τή μεγαλύ
τερη φυσικότητα φτάνει στήν τελειότερη
πνευματική άνάταση».
Μά τό ένδιαφέρον τών γοητευτικών
βιβλίων τού Ί . Βασιλείου δέν σταματά έδώ.
Καλύπτει πολλούς άκόμη τομείς καί πρό
πάντων Ικανοποιεί σέ μεγάλο βαθμό τήν
περιέργειά μας γύρω άπό ό,τιδήποτε άναφέρεται στόν έξωτερικό κόσμο τής ’Ασίας.
Είτε γιά άρχιτεκτονικά δημιουργήματα
πρόκειται, είτε γιά τούς άνθρώπους, είτε γιά
τίς συνήθειες τους. Μέ τά συχνά ταξίδια του
καί τίς πολύχρονες μελέτες κι άναδιφήσεις
του ό ’ I. Βασιλείου, είναι μιά αυθεντία γύρω
άπό τά θέματα αυτά καί τά πραγματεύεται μέ
περισσή γνώση καί ξεχωριστή άνεση, όπως
στό τόσο ένδιαφέρον κεφάλαιο γιά τούς
νεκρούς τού Μπαλί:
« Ή πορεία τής πομπής είναι θεαματι
κή παρέλαση καί μαζί κι άγωνιστική
επίδειξη. Μπροστά πηγαίνουν πλήθος
μουσικοί τού γκαμελάν περιστοιχισμένοι
άπό άμέτρητα παιδιά. Χαρακτηριστικά
είναι τά μεγάλα γκόνγκ πού κρέμονται σέ
ξύλα στηριγμένα στούς ώμους τους. ’Αμέ
σως έπειτα πολλοί άντρες, νέοι καί παιδιά,
κρατούν κρεμασμένα σέ μακρυά καλάμια
πλήθος λάβαρα, μπαντιέρες, σημαίες, Ιερές
ομπρέλες, φύλλα άπό φοινικόδενδρα. "Ολα
κείνα πού, μαζί μέ τά πολύχρωμα σαρόνγκ,
δίνουν στίς λιτανείες τού Μπαλί κάποιο
τόνο ξωτικής φαντασμαγορίας.
’Ακολουθούν πολλές γυναίκες καί νέες
κοπέλες στή σειρά, ή μιά πίσω άπό τήν
άλλη. "Οπως οί κανηφόροι στήν άρχαία
' Ελλάδα, κρατούν στό κεφάλι άγγεία μέ άγιασμένο νερό, άγαλματάκια θεών, προ
σφορές μέ γλυκά, φρούτα, λουλούδια.
Περπατάνε μέ άργό βήμα, ξυπόλητες οί
περισσότερες, άμίλητες, μέ σοβαρή έκ
φραση στό πρόσωπο, κοιτάζοντας κατευ
θείαν μπροστά. Νομίζεις πώς βλέπεις
Ιέρειες ν ’ άκολουθούν ευλαβική λιτανεία,
μετέχοντας σέ κατανυκτική Ιεροτελεστία.
Είναι άφάνταστη ή ποικιλία καί οί ώραϊοι συνδυασμοί σέ ζωηρά χρώματα, πού
έχουν τά μακρυά ώς κάτω φουστάνια τους,
τά φανταχτερά καιν, καί οί πλατειές χρυσοκεντημένες ζώνες, πού σφίγγουν τίς μέσες

τους. Θαυμαστά προβάλλουν οί όλόστητες
κορμοστασιές τους καί τό άνάλαφρο μέ
χάρη καί ρυθμό περπάτημά τους, στό
όλοπράσινο παραδεισιακό τοπίο τό πλημ
μυρισμένο μέ λιόχαρο τροπικό φώς.
' Ο ήλιος προχωρώντας στόν ούρανό λές
κι άναζητάει τά πιό ζωντανά καί χαρού
μενα χρώματα στά φουστάνια τών γυναι
κών, γιά νά τά χαϊδέψει μέ τίς φωτεινές
άκτίνες του καί νά τά κάνει άκόμα πιό
λαμπερά. Κανείς δέ θά μπορούσε νά πει
κείνη τήν ώρα, πώς τά τυπωμένα στά πανιά
τών φουστανιών πολύχρωμα λουλούδια
φάνταζαν καί μιλούσαν λιγώτερο στά μάτια
άπ’ τ’ άληθινά, τά ολόφρεσκα, πού είναι μέ
τόση άφθονία γεμάτη ή φύση τού Μπαλί.
"Οσο κι άν ψεύτικα, έπαιρναν κάποια δική
τους ζωή, μαγεμένα καί μεθυσμένα άπό τήν
επαφή μέ τά λαχταριστά καλοφτιαγμένα
κορμιά καί τό σφριγηλό παλμό τους.
’ Η θλιβερή συνοδεία γιά τήν προπομπή
τού νεκρού στό άγύριστο ταξίδι του μετα
μορφώνεται ξαφνικά σέ χαρούμενη γιορτα
στική παρέλαση. Σέ εκστατικό θέαμα, γι
ορτή μεγάλη γιά τά μάτια. Ξεχνιέται μέ
μιας ό θάνατος. Σά θάμα παρουσιάζεται μ’
όλο τό μεγαλείο της ή ζωή. Ή πένθιμη
διάθεση άπό τή σκέψη πώς πάει νά τελει
ώσει οριστικά στή φωτιά μιά άνθρώπινη
ύπαρξη, γίνεται ευχαρίστηση, ένθουσιασμός, ξεκίνημα.
Χαίρεσαι ολόκαρδα βλέποντας νά
προχωρούν στήν πομπή, καμαρωτά κι
άνάλαφρα πλήθος νέες όλομελάχροινες
γυναίκες, κορμιά καλοδεμένα μέ άγαλματένιες πλαστικότητες, κρυφές φωλιές τού
πόθου καί τού έρωτα. Κορίτσια ολόφρεσκα,
βλαστάρια πρωτόβγαλτα, μέ άγνά, έκφραστικά, πεντάμορφα όλοφώτεινα πρόσωπα.
Τά νειάτα, ή ζωντάνια, τό πολύ φώς
πλανεύουν τίς ψυχές. Γεμίζει όλη ή
άτμόσφαιρα μαγεία, άπιαστους καημούς
άέρινα όνειρα...»
Ή άξια τής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας
τού Ί . Βασιλείου έχει ήδη άναγνωρισθή
ευρύτατα στό έξωτερικό, μέ τή μετάφραση
τού βιβλίου τού «Άνγκόρ». "Ενας Ray
mond Goguiat έχει γράψει: « Ό Ί . Βασι
λείου είναι ένας άρχιτέκτονας πού γνωρίζει
έπίσης νά είναι ιστορικός κι ένας ταξιδευτής πού τόν άγγίζει ή ποίηση τών
τόπων» (' Εφημ Figaro). ' Ο Benjamin Lardy,
εξ άλλου στά «Nouvelles Litleraires» έχει
παρατηρήσει: Ό συγγραφέας, "Ελληνας
άρχιτέκτονας, στό επάγγελμα παραμένει
ποιητής. Γνωρίζει νά άναπολή, νά άναπλάθη, νά ξαναζωντανεύη. Τό θαυμάσιο
βιβλίο του μάς οδηγεί νά άνακαλύψουμε ένα
συναρπαστικό χώρο έξαιρετικής ποιό
τητας». Κι ό Πώλ Μαρί
Γκάν στήν
«Monde»: «Μολονότι άρχιτέκτονας ό
συγγραφέας, έπισκέφθηκε τήν Ά νγκόρ ώς
ποιητής. Τήν διηγείται καί άφηγεϊται μέ
τόνο λυρικό». Τά μικρά άποσπάσματα πού
διάλεξα παραπάνω άπό τά γοητευτικά
βιβλία τού ’ I. Βασιλείου νομίζω δικαιώνουν
τίς κρίσεις αύτές.
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Οι μασκαράδες δίνουν τήν εύκαιρία γιά κάποια γεύση άσυδοσίας. Οι άσύδοτες αύτές εκδηλώσεις, έχουν τήν καταγω
γή τους στόν άρχαΐο είδωλολατρικό κόσμο, όπου γίνονταν
λαϊκές έορτές καί πειράγματα, τά «σκώμματα», οί «γεφυρισμοί», τά «ώξ άμάξης» κ.λ.π.

Ο ΠΡΩΤΟ τρίμηνο τοΰ χρό
νου πάντοτε, καί μάλιστα γύρω
στόν Φεβρουάριο, «άρχεται τό
Τριώδιον». Είναι δέ τό Τριώδιο ή
τελευταία πρό τής μεγάλης Τεσ
σαρακοστής (νηστείας πρό τής
μεγάλης έβδομάδος τοΰ Πάσχα)
περίοδος τριών εβδομάδων, κατά
τήν οποία χρησιμοποιείται στίς
ιερές εκκλησιαστικές άκολουθίες
τό βιβλίο τών τριών 'Ωδών, έξ ου
καί Βιβλίον τοΰ Τριωδίου ή Τριώδιον. Ά π ό τήν ονομασία τοΰ
βιβλίου, έπήρε καί ή χρονική
περίοδος τή δική της ονομασία.
Κατά τό σύντομο αύτό διά
στημα δίνετα ι ή εύκαιρία νά
οργανωθούν μερικές οικογενεια
κές, καί λαϊκές, καί πάνδημες
γιορτές. "Εχει περάσει ό βαρύς
χειμώνας, έχει ροδίσει ή "Ανοιξη,
ή φύση καλεΐ τόν άνθρωπο ν ’
άποτινάξη άπό πάνω του τή νάρκη
τοΰ χειμώνα. 'Επειδή όμως θ ’ άκολουθήση μιά μεγάλη περίοδος
προετοιμασίας γιά τά "Αγια Πάθη,
τήν Σταύρωση καί τήν ’Ανάστα
ση τοΰ Κυρίου μας τοΰ Χριστού, ή
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περίοδος αύτή παίρνει ένα έντονώτερο έορταστικό χρώμα. Λαογραφικά, ή έντονη αύτή έορταστική περίοδος τοΰ έκκλησιαστικοΰ Τριωδίου συμπίπτει μέ διά
φορες λαϊκές εκδηλώσεις, πού
ονομάζονται περιληπτικά ’Α π ο 
κριές.
Ά π ό κ ρ ε ω , ή Ά ποκρέω , ή
’Αποκριά, ή ’Αποκριά, ή Ά π ό κρηα ή ’Αποκριές, σημαίνει άποχή άπό τοΰ κρέως, δηλαδή τοΰ
κρέατος. ’ Απόκρεω, ονομάζεται
καί είναι ή τρίτη Κυριακή τοΰ
Τριωδίου, διότι κατ’ αυτήν διακό
πτεται πλέον ή κρεοφαγία, γιά νά
προετοιμασθή ό άνθρωπος γιά τήν
έπερχόμενη μεγάλη νηστεία. ’Από
τήν τρίτη Κυριακή, Ά πόκρεω
ονομάστηκε καί όλη ή περίοδος,
άν καί τίς πρώτες εβδομάδες
γίνετα ι ιδιαίτερη κατανάλω ση
κρέατος.
Ή άποκριάτικη περίοδος άρχίζει μέ τό Τριώδιο (άνοιξε τό
Τριώδιο), τήν Κυριακή τοΰ Τελώ
νου καί τοΰ Φ αρισαίου. Καί
κλείνει τήν τέταρτη άπό τότε

Κυριακή τής Τυροφάγου (τρώγεται
τυρί, τελευταία Κυριακή πρό τής
μεγάλης νηστείας). Ή πρώτη ε
βδομάδα τής άποκριάς είναι ή
προφωνήσιμη ή προφωνή, γιατί
προαγγέλει τίς υπόλοιπες δύο. Σ ’
όλα τά χωριά καί τά νησιά, σφά
ζεται ό οίκόσιτος χοίρος, γιά νά ύπάρχη έπάρκεια κρέατος στά
γλέντια τών εβδομάδων πού άκολουθοΰν.
Σέ πολλά χωριά μας τήν ονο
μάζουν καί Ό λόκ ρια , ή Ά ρ ν ο βδομάδα ή Συγκόκκαλη, ή Ά μ ο λυτή, δηλαδή εβδομάδα μεγάλης
κρεοφαγίας. Στά άρμενικά ή πρώτη
Κυριακή τών νηστειών ονομάζεται
Ά ρ τ σ ι - Βοΰρτσι, καί επειδή σ ’
αύτή τήν Κυριακή κορυφώνεται τό
γλέντι καί οί έορταστικές έκδηλώσεις, έχει μείνει στήν καθομι
λουμένη ή φράση «τά έκανε άρτσι
- βοΰρτσι», δηλαδή τά ανακάτεψε.
*Η δεύτερη άποκριάτικη εβδο
μάδα άρχίζει μέ τήν Κυριακή τοΰ
’ Ασώτου, πού ονομάζεται συνήθως
Εις τήν Απέναντι σελίδα ό «ΒασιλιάςΚαρνάβα
λος». Ή φωτογραφία, άπό τήν παρέλασι τοΰ
Καρναβάλου ατούς δρόμους τών Πατρών. Ό
Πατρινός Καρνάβαλος, έγινε πλέον γνωστός
σ ’ όλόκληρη τήν 'Ελλάδα, άλλά άκόμα καί
στό έξωτερικό.

Κρεάτινη (ή Κριασινή). Ή Πέμ
πτη τής δεύτερης έβδομάδος, ή
Τσικνοπέμπτη, άφιερώνεται σέ
ιδια ίτερο ο ικ ο γ ενεια κ ό γλ έντ ι,
κατά τό όποιο κυριαρχεί μέσα στό
σπίτι ή τσίκνα άπό τό χοιρινό πού
βράζει, είτε γιά νά φαγωθή, είτε
γιά νά φυλαχθή τό λίπος του, τό
λαρδί, είτε γιά νά γίνη λουκάνικα,
τά περίφημα σύγκλινα, πού θά
χρησιμοποιηθούν στίς υπόλοιπες
διασκεδάσεις.
Καί ή τρίτη Κυριακή είναι ή
Τυρινή, άπό τήν κατανάλωση τού
τυριού. Στή Λέσβο τήν λένε καί
Μακαρονοΰ. Στήν Μύκονο, έπί
άκατασχέτου έμετοΰ, λένε ότι
«έβγαλε τής Τυρινής τά μακαρό
νια».
Κατά τίς λαϊκές διασκεδάσεις
ής ’ Α ποκ ριά ς, γιά νά δοθή
περισσότερο έορταστική καί χα
ρούμενη άτμόσφαιρα, γίνοντα ι
διάφορες μεταμφιέσεις. Στά διά
φορα μέρη τού τόπου μας οί μεταμ
φιεσμένοι ονομάζονται Μασκαράδες (άπό τή μάσκα, τό προσωπείο,
πού φορούν στό πρόσωπό τους), ή
Μουσκάρια, Κουδουνάτοι (φορούν
κουδουνάκια), Γιανίτσάροι, Κουκκουγερ οι, Μ άηδες (σ τό Β όλο
οί μετα μφ ιέσεις γίνο ντα ι τήν
Πρωτομαγιά), καί διάφορα άλλα.
’Ε π ίσ η ς σ τό δ ιά σ τη μ α τής
’ Αποκριάς κυκλοφορούν όμιλοι μέ
υπαίθριες παραστάσεις καί θεά
ματα, τό Γ αϊτανάκι, ή Γ καμήλα, ό
Ξυλοπόδαρος, ό Φασουλής, τό
’Αλογάκι, ό γύφτικος γάμος, καί
πολλά άλλα. Μερικές βραδυές
άνάβονται καί φωτιές, οί κλαδαριές ή μπουμποΰνες, ή φανοί.
Οί μασκαράδες καί τά άποκριάτικα θεάματα καί παιγνίδια,
δίνουν τήν εύκαιρία σέ διάφορες έορταστικές ζωηρές εκδηλώσεις,
πού έχουν καί τή γεύση κάποιας
άσυδοσίας. Οί άσύδοτες αυτές
εκδηλώσεις, έχουν τήν καταγωγή

τους άπό τόν άρχαιο είδωλολατρικό κόσμο, όπου γίνονταν λαϊκές
εορτές καί τραγούδια καί πειράγ
ματα, τά «σκώμματα», οί «γεφυρισμοί», τά «έξ άμάξης», τά «άπό
τριόδων» καί λοιπά. Παρόμοιες
έορτές, καί περισσότερο οργιώδεις
ήσαν τά Σατουρνάλια τής Ρώμης.
Στίς μεσαιωνικές πολιτείες τής
Εύρώπης, άλλά τώρα καί σέ πολλά
άλλα μέρη, στό διάστημα τής
’Αποκριάς οργανώνεται ό Καρνά
βαλος ή τά Καρναβάλια. (Κάρνις
είναι τό κρέας, άρα Καρνάβαλος
σημαίνει άποκριά). Τά Καρνα
βάλια ήσαν κρατικές επίσημες
έορτές χάριν τού λαού, πού γί
νονταν πρίν πεντακόσια χρόνια
στή Βενετία. Ή τα ν παρέλαση,
τρ α γού δια καί χ ο ρ ο ί ομάδω ν
μεταμφιεσμένων άνθρώπων, γιά νά
διασκεδάσουν τόν λαό τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τού ' Αγί
ου Μάρκου. ’Από τό ντύσιμό
τους οί μεταμφιεσμένοι είχαν καί
μόνιμες ονομασίες, ’ Αρλεκίνος,
Ντόμινο, Πιερρότος, Κολομπίνα
κλπ. Σήμερα ό Καρνάβαλος, ό

όποιος οργανώνεται άπό τίς τοπι
κές άρχές γιά νά τονώση καί τήν
οικονομική ζωή, είναι παρέλαση
διαφόρων άρμάτων μέ παραστά
σεις, εθνικές, κωμικές, καί διαφη
μιστικές, διάφορα θεάματα σχοι
νοβατών, χοροί καί τραγούδια.
Γνωστό γιά τόν πλούτο των άρ
μάτων του είναι τό Καρναβάλι τής
Νίκαιας (Γαλλία). Στήν ίδια περί
οδο συμπίπτει καί ή διοργάνωση
των περισσοτέρων χοροεσπερί
δων των Σωματείων, ’Οργανισμών
κλπ.
Ή ’ Εκκλησία, γιά νά περιστείλη τίς άκρότητες τής ’Απο
κριάς, τ ο νίζει ιδιαιτέρω ς τήν
συγκράτηση τών πιστών κατά τήν
περίοδο τών εντόνων άποκριάτικων εκδηλώσεων, μέ ιδιαίτερη
πολεμική εναντίον τού Καρναβάλου. Σιγά - σιγά όμως ή πολε
μική ξεθυ μ α ίνει, γιατί καί ό
Καρνάβαλος έχει μεταβληθή σ ’
ένα άθώο λαϊκό θέαμα, στό όποιο ό
λαός μετέχει μόνο χειροκροτώντας
τά παρελαύνοντα άρματα.
«’ Εκ τής Πειραϊκής — Πατραϊκής»
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ΠΩΣ σημείωσα καί άλλοτε,
σφάλλει όποιος νομίζει δτι οί
σειρήνες έφυγαν άπό τή θάλασσα μαζί
μέ τόν Όόυσσέα καί τούς πρωτό
γονους τρόμους των Φοινίκων καί
των 'Ελλήνων. Σειρήνες καί γίγαντες
έσύχνασαν έπί αιώνες στά νερά των
θαλασσών καί ό φόβος μέ τήν
δεισιδαιμονία δέν έπαυσαν νά ταρά
ζουν τή συνείόησι καί τών πιό
μεγάλων ναυτικών. Κ α ί σήμερα
ακόμη, πλάι στήν δικαία ένατένιση
τοΰ θαλασσινού πρός τόν προστάτη
"Αγιο, έμφωλεύει πάντοτε κάποια
δεισιδαιμονία ή σκιά δεισιδαιμονίας
στά βάθη τής ψυχής του...
“Ετσι προστάτης τών βυζαντινών
ναυτικών ήταν ό "Αγιος Φωκάς, άπό
τήν έποχή όμως τοΰ Αύτοκράτορος
Κώσταντος Β ' (641— 668) καθιερώθη ό "Αγιος Νικόλαος, επίσκοπος
Μύρων τής Αυκίας. Τούτο κατά τόν
βυζαντινολόγο καθηγητή Κ. Άμαντο, πρός τόν όποιον δμως δέν
συμφωνεί δ αείμνηστος ναύαρχος
Στυλ. Αυκούδης. Κατά τόν ναύαρχο
Λυκούδη προστάτης τών θαλασσινών
καθιεριόθη ό "Αγιος Νικόλαος, γιατί
ή εορτή του (6 Δεκεμβρίου) συμπί
πτει μέ τις κακοκαιρίες τοΰ χειμε
ρινού ήλιοστασίου.
Κάτι άνάλογο, σχετικά μέ τή
δεισιδαιμονία τών ναυτικών, σημει
ώνει ό Βρεταννός συγγραφεύς Ράυμον
Λάμον Μπράουν, στό θαυμαστό άλλά
παράξενο βιβλίο του, μέ τόν τίτλο
« Φαντάσματα τής θάλασσας —
θρΰλοι, έθιμα καί προλήψεις».
— Μερικές φορές, σημειώνει ό
Μπράουν, γεγονότα τών θρησκευ
τικών μορφών, δπως αγίων καί
κληρικών, ύφαίνονται σιωπηλά μέ
τόν αποκρυφισμό στή θάλασσα
Αύτή είναι ή περίπτωσις τοΰ
'Αγίου Έλμου, πού τό όνομά του
δίνουν οί ναυτικοί στό λαμπρό,
σπινθηροβόλο φώς, τό όποιο παρου
σιάζεται συχνά κατά τή διάρκεια τών
καταιγίδων, ατούς ιστούς καί τίς
κεραίες τών πλοίων. Ή παράδοσις
συνδέει μέ τό φώς αυτό τόν "Αγιο
"Ελμο, ό όποιος σέ πολλές χριστια
νικές χώρες τής Μεσογείου θεωρείται
προστάτης τών θαλασσινών.
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'Από τήν έποχή τοΰ Όόυσσέα μέχρι
σήμερα τή συνείόησι όλων σχεδόν των
ναυτικών δέν έπαυσαν νά ταράζουν ύ
φόβος καί ή δεισιδαιμονία. ‘Ακόμη καί
τώρα πλάϊ στή δίκαια ένατένιση τοΰ
θαλασσινοΒ πρός ένα προστάτη "Αγιο,
έμφωλεύει πάντοτε κάποια δεισιδαιμο
νία ή σκιά δεισιδαιμονίας στά βάθη τής
ψυχής του...

GPYAQI ΣΤΉ
<Θ*ΠΑ*ΒΣΣ*Π
Του Αρχιπλοιάρχου κ. Μαρ. Σίμψα.
Λέγεται πώς ό "Αγιος όπέθανε
στή θάλασσα κατά τή διάρκεια μιας
τρομερής καταιγίδας. Στά τελευταία
του όλίγα λεπτά έδωσε στό πλήρωμα
τήν ΰπόσχεσι πώς θά έπέστρεφε μετά
τό θάνατο καί θά παρουσιάζετο μέ
κάποια φανταστική μορφή, σέ όσους
θά είχαν τήν τύχη νά έπιζήσουν τής
καταιγίδος. Εύθύς μετά τό θάνατό του
ένα φέϋς άσπρογάλαζο, άναψε στό
έπίμηλο τοΰ ίστοΰ καί τοΰ έθεωρή
θη σάν μαγικό σημάδι τοΰ 'Αγίου. Τό
φέϋς αύτό παρουσιάζεται δχι μόνο
κατά ή μετά τήν καταιγίδα άλλά καί
τή σκοτεινή καί ασέληνη νύκτα στήν
κορυφή τοΰ καταρτιοΰ. Δέν χρειά
ζεται ίσιος νά σημειώσουμε πώς τά
φώτα αύτά δείχνουν άπλώς τήν
συσσώρευσι γήινου ήλεκτρισμοΰ στό
δκρον ενός αιχμηρού άντικειμένου.
Οί "Ελληνες, δπως καί οί Ριομαίοι, έγνώριζαν τό φυσικόν τούτο
φαινόμενο, καί ώνόμαζαν τά φώτα
αύτά «διοσκούρους», τούς οποίους

καί θεωρούσαν προστάτες τών
ναυτικών καί σωτήρες τών κινδυνευόντων. Σ έ κάθε περίστασι, έπί
στευαν οί αρχαίοι πρόγονοί μας, οί
διόσκουροι, τά δύο αύτά παιδιά τής
Λήδας καί αδελφοί τής 'Ελένης,

Oi ναυτικοί ο ' όλόκληρη τήν 'Ελλάδα, άπό τόν πιό Ασήμαντο ψαρά, μέχρι τόν πιό τρανό
καραβοκύρη, θεωρούν καί τιμούν τόν "Αγιο Νικόλαο σάν προστάτη καί σωτήρα τους.

έσπευδαν νά βοηθήσουν «τούς χει
μαζόμενους» στη θάλασσα.
’Αργότερα οι ’Ισπανοί καί οί
Πορτογάλοι, στοάς οποίους δεν ήταν
φυσικά άγνωστο τό φαινόμενον αύτό,
τό ώνόμασαν Corpus Santo, δηλ. ά
γιο σώμα. Τή σχετική δοξασία τήν
άπεδέχοντο, δπως φαίνεται, καί οί
Βρεταννοί. Πραγματικά ό Βρεταννός ποντοπόρος, πειρατής καί ύδρογράφος Γουίλιαμ Ντάμπιε (16521715) σημειώνει στό βιβλίο του
«Περιγραφές καί ταξίδια» (1940).
— Πρός τό βράδυ έπεσε βροχή με
κεραυνούς καί τότε είδαμε καθαρά τό
Corpus Santo στό μεσαίο κατάρτι καί
μάλιστα στό άκρότατο σημείο τής
κορυφής. Ή θέα του εύχαρίστησε
έξαιρετικά τό πλήρωμά μας, διότι
πιστεύεται δτι κ ι ’ ή χειρότερη
καταιγίδα τελειώνει, σάν φανερωθή
στήν κορυφή τό σημείο αύτό.
Ό Χριστόφορος Κολόμβος, λέ
γεται δτι (χρησιμοποίησε τό φαινό

μενο μέ τά φώτα τοΰ 'Αγίου "Ελμου
σάν θρησκευτικό καί ψυχολογικό
μέσο προκειμένου νά έγκαρδιώση τό
αποθαρρυμένο άπό τό άκαρπο ταξίδι
πλήρωμά του.
Καλόν είναι νά σημειώσουμε δτι
τά φώτα αύτά ό λαός μας τά όνομάζει
τελώνια.
ΜΟΛΟΝΟΤΙ δέν φαίνεται νά έχη
άμεση σχέσι μέ τούς «Διόσκου
ρους», ή τά φώτα τοΰ 'Αγίου "Ελμου
ή τά τελώνια, άν θέλετε, πολλοί
ιστορικοί Αποδίδουν σ ’ αύτά τό
δραμα τοΰ ολλανδικού καραβιού
«Palatine», πού είχε μιά πραγματι
κά παράξενη μοίρα. Τή μοίρα αύτή
μάς τήν ιστορεί μέ θαυμαστή περιγραφικότητα τό ελβετικό περιοδικό «Στό
Νερό», σ ’ ένα τεύχος του μέ χρονο
λογία 1963.
Τό «Παλατίν» — δς τό Αποδώσωμε έτσι ελληνικά — ήτο κάποτε
ένα λαμπρό βρίκι πού έταξίδευσε στίς

θάλασσες τοΰ λεβάντε, μεταφέροντας γαλλικά καί κυρίως ισπανικά
προϊόντα Ή χωρητικότητά του
ξεπερνοΰσε τούς 800 τόννους. Τόν
χρόνο δμως τής συμφοράς του (1752)
είχε τόσον πολύ παληώσει, ώστε οί
απόμαχοι ναυτικοί τοΰ "Αμστερνταμ,
πού τό έβλεπαν νά φορτώνη στό
λιμάνι κινοΰσαν μελαγχολικά τό
κεφάλι καί έλεγαν πώς ήμποροΰσαν
Ακόμη καί νά μυριστούν τό σκουλήκι
πού έτρωγε τά σανιδώματα στό σκαρί
του.
Τήν εποχή αύτή εταξίδευε Από τό
"Αμστερνταμ στήν Φιλαδέλφεια τής
’Αμερικής, μ έ λίγο φορτίο καί
Αρκετούς μετανάστες: 304 ψυχές.
Τό πλήρωμα τοΰ «Παλατίν» δέν
είχε καλή φήμη, μαζεμένο Από τίς
φυλακές καί τά καταγώγια, τόσον πού
ό καπετάνιος του, ένας γνωστός
παλιάνθρωπος καί Αθεράπευτα μέθυ
σος, νά τοΰ ταιριάζη σάν γάντι. Τά
ταξίδια ήσαν μακρυνά, 3.000 περίπου
μίλια, οί ανέσεις μέσα στό καράβι
έλάχιστες καί ή άρρώστεια μέ τόν
θάνατο έπωρναν άπό τούς επιβάτες
πλούσιο τό μερίδιό τους. Αύτό δέν
στενοχωρούσε καθόλου τόν πλοί
αρχο, τό Αντίθετο τόν (.βόλευε πολύ
καλά γιατί είχε τό προνόμοιο — σύμ
φωνα μέ τόν ίδικό του νόμο — νά άρπάζη τά Αγαθά Αντικείμενα καί
χρήματα - κάθε μετανάστου, πού
Απίθανε πάνω στό πλοίο του. Κ ι ’
αύτός είναι ό λόγος γιά τόν όποιο δέν
(.δίσταζε νά δολοφονή — μέ Ανθρώ
πους του — μερικούς Επιβάτες, τούς
πιό πλούσιους.
Τό ταξίδι μέ τούς 304 μετανά
στες, ήταν τό τελευταίο τοΰ «Παλα
τίν», μέ τήν τύχη του Αποφασισμέ
νη Από πρίν. Τό καράβι έκανε
πάντοτε στάσι Ανοικτά τής Λόνγκ
Ά ϊλαντ, σ ’ ένα νησάκι μέ τό όνομα
Μπλοκ, οί κάτοικοι τοΰ οποίου δέν
είχαν καί τόσον καλή φήμη. Άσχολοΰντο βέβαια μέ τή γεωργία καί τό
ψάρεμα Αλλά βασικό τους εισόδημα
ήταν τά λάφυρα άπό τή ληστεία τών
καραβιών τών όποιων προκαλοΰσαν
οί ίδιοι τό ναυάγιο.
Κατά τό τέλος τοΰ ταξιδιοΰ του ό
πλοίαρχος τοΰ «Παλατίν» είχε συνε-
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νοηθή μέ τούς ληστάς τον Μπλοκ νά
μίξη τό καράβι τον στην άκτή τον
νησιού των — καί νά μοιράσονν τά
κέρδη άπό τούς δολοφονημένονς
έπιβάτες. "Οσοι δηλ. έπιβάτες θά
είχαν διαφύγει τό σ τιλέτο τον
σπονδαίον αύτοΰ καπετάνιον καί
έφθαναν ζωντανοί στό νησί Μπλοκ
θά έφονεύοντο άπό τούς κατοίκους
τον καί τά περιουσιακά τονς στοιχεία
μαζί μέ τό φορτίο θά τά έμοίραζαν οί
ληστές τού νησιού, ό Πλοίαρχος καί
τό συνένοχο πλήρωμά τον. "Υστερα
τό πλοίο θά παρεδίνετο στή φωτιά
Ή καλά καταστρωμένη αύτή
συνωμοσία δέν έξετελέσθη σύμφωνα
μέ τό σχέδιο.
"Οταν τό «Παλατίν» ίξεκίνησε γιά
τό τελευταίο τον μοιραίο ταξίδι δ
καιρός τού στάθηκε καλός καί τά
μπαλωμένα τον ιστία, κολπωμένα
;γερά έκράτησαν σταθερή καί γρή
γορη τήν πορεία πρός τά δντικά
Σύντομα δμως ό καιρός έχάλασε καί
μιά άγρια θύελλα άρχισε νά κτνπα τό
πλοίο, πού προχωρούσε τώρα αργά
Σάν έφθασε ή δεκάτη έννάτη ή
μέρα στό πέλαγος ό πλοίαρχος
έσκέφθηκε πώς είχε φθάσει ή κατάλ
ληλη ώρα γιά ν ’ άρχίση τήν έφαρμογή τού σχεδίου τον: συγκέντρωσε
τούς έπιβάτες στό κατάστρωμα, δπον
τούς έψαξαν έξαντλητικά όπως
έξανλητικά έρεύνησαν καί τίς απο
σκευές των στίς καμπίνες. "Ο, τι
βρέθηκε τό έπήραν, αύτός καί τό
πλήρωμά τον. ’Εκείνοι πού έφεραν
τήν παραμικρή άντίρρησι ή άντίστασι
έφονεύθησαν έπ ί τόπον καί τά
σώματά τονς έρρίφθησαν άπό τήν
κουπαστή στή θάλασσα. Οί υπόλοι
ποι, τρομαγμένοι καί πεινασμένοι
έζησαν φρικτές ημέρες, δνό ακόμη
μήνες μέχρι πού έφθασαν στό νησί
Μπλόκ.
Στό σημείον αύτό οί άφηγήσεις,
πού έχονν διασωθή, δέν συμφωνούν
μεταξύ των. Τό πιθανώτερο είναι δτι
τό πλήρωμα έπανεστάτησε κα ί
ίσκότωσε τόν πλοίαρχό τον. Παίρ
νοντας μαζί τον τά πράγματα, πού
είχε άφαιρέσει άπό τούς έπιβάτες,
έπεβιβάσθη στίς βάρκες, Αφήνοντας
τούς άτυχους μετανάστες, στό έλεος
τών στοιχείων τής φύσεως. Έν
τούτοις τό καράβι συνέχισε τό ταξίδι
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καί προσάραξε στό νησί τών ληστών,
μεταξύ 25 Δεκεμβρίου 1752 καί
Αρχών ’Ιανουάριον 1753.
Οί ληστές κάτοικοι τού πειρατι
κού νησιού, Αφού άφήρεσαν άπό τό
πλοίο κάθε Αντικείμενο μέ κάποια
Αξία, τού έβαλαν φωτιά Καί εδώ πάλι
δέν συμφωνούν οί Αφηγήσεις. “Αλλες
λέγουν πώς οί ληστές έσκότωσαν
τούς έπιβάτες, ένώ άλλοι έπιμένουν
δτι τούς έδωσαν τροφή καί περίθαλψι. Καθώς δμως τό βρίκιο άπομακρύνετο άπό τήν ξηρά παραδομένο στίς φλόγες άπό πρώρα σέ
πρύμη, αύτοί πού εΰρίσκοντο στή
στεριά είδαν ένα τρομακτικό θέαμα.
Σχίζοντας τίς φλόγες τής κολάσεως
αύτής παρουσιάσθηκε στήν κουβέρτα
τού «Παλατίν» μιά γυναίκα καί πάνω
άπ ’ τό νερό έφθασε κομματιαστή ή
φωνή της, πού γρύλλιζε μέ σπαραγμό
τό όνομα ενός παιδιού. "Υστερα άπό
στιγμές Αγωνίας ή γυναίκα χάθηκε
στίς φλόγες, πού ψήλωσαν.
Μέχρι τό άλλο πρωί είχαν έξαφανισθή δλα τά Ίχνη τού «Παλατίν», ό
αμαρτωλός δμως κόσμος τού Μπλόκ
Άϊλαντ θυμόταν γιά καιρό τήν
άλλόφρονη γυναίκα μέσα στίς φλόγες
καί άκονσε τό σπαρακτικό ήχο

τήςφωνής της, πού καλοΰσε μέ
Απόγνωσι τό παιδί της.
’Από τήν ημέρα αύτή Αρχίζει ό
θρύλος τού καραβιού νά ταξιδεύη στά
θαλάσσια πλάτη καί νά συγκινή τούς
θαλασσινούς σ ’ δλο τόν κόσμο.
“Ετσι τίς πρώτες ημέρες τού ’Ιανου
άριου τού 1754 τό φάντασμα τού
«Παλατίν» παρουσιάσθηκε φλέγό
μενο Ακόμη στίς ακτές τού πειρα
τικού νησιού καί δσοι ταξίδεψαν στά
νερά έκεΐνα πού βρέχουν τήν Αμερικα
νική Πολιτεία Κοννέκτικατ είπαν
πώς άκουσαν καθαρά τή φωνή τής
γυναίκας, πάνω άπό τό βρυχηθμό τών
κυμάτων. Καί τό πράγμα δέν θά είχε
Ίσως σοβαρότητα, άν δέν είχαμε τή
μαρτυρία Ανδρών, όπως ό πλοίαρχος
Τζών Κόλλινς τού πλοίου τής Ακτο
πλοΐας «Ρόζα» τής Δραμάτικ Λάϊν, ό
πλοίαρχος τού «Πασίφικ» Άσα
“Ελντριντζ, ό Σάμουελς τού «Ντρέντνωτ» καί. Ακόμη, όλόκληρο τό
πλήρωμα μέ τόν κυβερνήτη τού
φαλαινοθηρικού «Μόντρεαλ», άπό τό
Νιού Μπέντφορντ. "Ο λοι αύτοί
έθεώρησαν τό όραμα τόσο πραγμα
τικό καί σημαντικό, ώστε δέν έ.δίστασαν νά τό καταχωρήσουν στό ημερο
λόγιο τού πλοίου των.
Τά περιστατικά αυτά πού Ανή
κουν περισσότερο στή σφαίρα τών
ψυχικών ερευνών, μας φέρνουν στό
νού άλλες περιπτώσεις, Ανάλογες,
μάρτυρες κι ’ αύτές τής ψυχικής Ανη
συχίας καί κάποτε Αγωνίας τού θα
λασσινού, γιά τήν οποία έγινε λόγος
καί στήν Αρχή αύτοΰ τού κειμένου.
‘Ολίγοι φαντάζομαι θά Αγνοούν δτι δ
Όράτιος Νέλσων, άνδρας πού έκόσμησε δσο κανείς τό ιστορικόν πα
νόραμα τής θαλάσσιος δυνάμεως τών
Άγγλων, κρεμούσε πάντοτε ένα πέ
ταλο στόν κύριο ιστό τής άρχηγίδας
του. Στό Σίτυ Μιουζίεμ τού Πλύμονθ,
θά σάς δείξουν εάν πάτε, ένα τύ
μπανο, τό όποιο συνώδευε τόν περι
βόητο Φράνσις Ντρέϊκ, κατά τό τα
ξίδι τον γύρω άπό τόν κόσμο. Σώ
ζεται δ θρύλος πώς τό τύμπανο κρο
τούσε, κάθε φορά πού ή πατρική γή
ή Αγγλία, βρισκόταν σέ κίνδυνο.
Καί είναι πολύ πιθανόν κατά τήν
παράδοσι πάντοτε, δτι έκρότησε τή
μελαγχολική ημέρα τού 1596, κατά
τήν όποια ό Ντρέϊκ έτάφη στή θά
λασσα.
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01 ΝΕΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ Η Ν ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΗΟΙΚΗ
ΡΙΣΜΕΝΑ φαινόμενα πολύ
έντυπωσιακά στό δυτικό μας
πολιτισμό προδίδουν μεγάλη μ ετα 
βολή δαον άφορά τά κριτήρια καί
τή συμπεριφορά στόν τομέα τής
σεξουαλικότητος: Θεάματα, διά
φορες πολιτιστικές καί λογοτεχνι
κές έκδηλώσεις, ίσως άκόμη ή
έπανεξέταση των οικογενειακών
άξιων πού (ραίνονταν οί περισσό
τερο σταθερές καί άκλόνητες.
Α ύτές οί μεταβολές έπηρεάζουν
συγκλονιστικά τό κοινωνικό σύνο
λο ' άσφαλώς όμως θά ήταν σάν νά
ύπεραπλουστεύαμε τά πράγματα
άν λέγαμε: ό κόσμος των μεγά
λων συχνά παραξενεύεται γι ’ αύτό
πού νομίζει δτι είναι άμοραλισμός
των νέων γενεών, πού μοιάζουν ν ’
άναπτύσσονται χωρίς προβλήματα,
άγνοώντας τις άρχές πού άλλοτε
ήσαν γενικά παραδεκτές.
Ό π. G6rard Defois, θεολόγος
καί κοινωνιολόγος, μάς γνωρίζει τίς
σκέψεις του πάνω σ ’ αύτό τό
πρόβλημα.
Έρ.: Σάν κοινωνιολόγος πού είστε,
μπορείτε άσφαλώς νά μάς δώσετε πληρο
φορίες καί άναλυτικά στοιχεία σχετικά μέ
τήν καινούργια συμπερκρορά πού υιοθετεί
ένας μεγάλος άριθμός νέων άπέναντι στήν
σεξουαλικότητα. Πρόκειται γιά μιά κατά
σταση πραγμάτων άποκλειστικά άρνητική ή
μπορούμε νά διακρίνουμε ο ’ αύτήν στοιχεία
πού θά ήταν φορείς έλπίδων;
Ά π .: Γιά ν' άπαντήσωστήνέρώτησή σας,
πρέπει πρώτα νά κάνω τή διάκριση. Δέν
μιλάμε μέ τόν ίδιο τρόπο δταν περιγρά
φουμε ένα φαινόμενο (π.χ. οάν αύτό τής
μεταβολής τής κοινωνίας μας) καί δταν
μιλάμε σάν ύπεύθυνοι, σάν ιερείς π.χ.,
ύποχρεωμένοι νά δράσουμε μέσα σ ' αύτή
τήν κοινωνία σ τ ’ όνομα κάποιας εύθύνης
γιά τή διαπαιδαγώγηση.
θά προσπαθήσω νά πάρω άρχικά τήν
πρώτη άποψη. Σ' αύτό τό πεδίο ή έρωτησή σας μου φέρνει στό νού δύο σκέψεις. ' Η
πρώτη είναι δτι πράγματι διαπιστώνουμε
κάποιες βαθειές μεταβολές στή δυτική
κοινωνία - αυτή τήν κοινωνία πού κρατούσε
τήν πίστη καί ήξερε νά δημιουργεί άνθρώ-

πινες καί χριστιανικές κοινότητες, στούς
κόλπους τών όποιων ή ήθική ήταν ό συνδετι
κός κρίκος άνάμεσα στούς άνθρώπους.
Όλοι, σχεδόν, σκέπτονταν μέ τόν ίδιο
τρόπο: όχι δτι όλοι τηρούσαν άπόλυτα τόν
ήθικό νόμο■ άλλά, δταν κάποιος άπομακρυνόταν ά π ’ αύτόν, είχε συνείδηση δτι
βρισκόταν σέ άνώμαλη κατάσταση. Ή άστυφιλία καί ή βιομηχανοποίηση πού γνωρί
ζουμε συνέβαλαν στό νά σ π ά σ ο υ ν αύτό
τό είδος άποδοχής τών κανόνων καί νά
περιορίσουν δλα όσα άφοροϋν τήν ήθική
στή σφαίρα τής ιδιωτικής ζωής.
Από τότε, οί ήθικοί νόμοι δέν θεωρούν
ται πιά τόσο σάν άρχές, έξωτερικές καί
ώρισμένες, πού όλοι άποδέχονται, άλλά σάν
ύποκειμενικές πραγματικότητες πού δέν
ύπόκεινται στήν έκτίμηση τών άλλων. Κι
αύτό ισχύει ιδιαίτερα σ ' δ,π άφορά τή
σεξουαλικότητα, σ ' έναν τομέα δηλαδή
πού, γιά τούς περισσότερους, είναι τελείως
ιδιαίτερος, προσωπικός, άτομικός.
Είναι ή άποψη πού υιοθετούν έξ άλλου οί
καινούργιοι νόμοι τού κράτους, είτε
άφοροϋν τήν οικογένεια, τό διαζύγιο ή τίς
έκτρώσεις: ταιριάζει, σκέπτονται, νά έπεμβαίνουμε όσο τό δυνατόν λιγότερο σ ' αυ
τούς τούς τομείς· καί, τούς άφίνουν στή
συνείδηση τών άτόμων.
Συνέπεια αύτού είναι ένα είδος κατα

στροφής τής κ ο ι ν ή ς ήθικής έννοιας.
Καθένας καλείται νά κάνει δ,τι κρίνει καλό.
Ά π ’ αύτό οί όριακές θέσεις τών νέων πού
λένε π.χ. «Γιατί νά παντρευόμαστε έπίσημα;
Τό σπιτικό μας άφορά μόνον έμάς».
"Ομως, αύτές οί πραγματικότητες δέν
άφοροϋν μόνον τό άτομο, άλλά έπίσης καί
τήν κοινωνική έξέλιξη, καί, άπ' αύτή τήν
άποψη, δέν μπορούμε παρά νά θλιβόμαστε
γιά τή σημερινή σχετική παραίτηση τών
μεγάλων έθνικών όμάδων. Υπάρχει σ '
αύτό ένα είδος έξαιρετικού ήθικού φιλε
λευθερισμού, πού νομίζω, δτι είναι ή πηγή
τής καταστροφής τής όμαδικής ζωής.
'Ερ.: Δέν θά μπορούσαμε ν ' άνοίξουμε
πάνω σ ' αύτό τό θέμα μιά συζήτηση, πού
δέν θά σημειώνει μόνον τά όλοφάνερα
μειονεκτήματα πού μόλις ύποδείξατε, άλλά
πού θά δείχνει έπίσης τή θέληση νά
σεβόμαστε περισσότερο τήν έλευθερία τού
άνθρώπινου πλάσματος καί τήν άναγνώρισή
του μέσα άπό τήν προσωπική του εύθύνη:
Έ ξ' άλλου ή 'Εκκλησία δέν υιοθετεί, κι
αύτή άκόμη, ώς ένα σημείο, αύτήν τήν
προοπτική, πού δίνει τό πρωτείο στις άξιες
τής προσωπικής συνειδήσεως;
Άπ.: Είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί τό μεγα
λύτερο μέρος της άνθρώπινης συμπεριφο
ράς δέν άφορά μόνον τό άτομο, άλλά καί
τήν κοινωνία. Ή έλευθερία είναι σ υ λ 
λ ο γ ι κ ό άγαθό καί όχι μόνον άτομικό
καί ύπάρχει μιά σ υ λ λ ο γ ι κ ή εύθύνη γιά
δ, τι λέγαμε άλλοτε «κοινό άγαθό» Φοβού
μαι δπ ή άρνηση αύτής τής άπόψεως καλύ
πτει μια πολύ πραγματική παραίτηση.
Ή «Διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού
άνθρώπου» τό 1789, έξηγείται σάν μιά όμαλή άντίδραση σέ μιά περίοδο συντριπτι
κής αύθαιρεσ'ας άλλά μέ τό νά παίρνουμε
άκριβώς τόν άντίποδα μιάς ύπερβολής,
είναι σάν ν ' άποκλείουμε κάθε ισορροπία.
Είναι φανερό ότι πρέπει νά σεβόμαστε
τό πεδίο τής άτομικής έλευθερίας· άλλ’
ύπάρχουνέπίσης κ ο ι ν έ ς εύθύνες. ’Ιδού
γιατί οί θεσμοί μας πεθαίνουν δέν έχουν
πιά καμιά κοινή ήθική, κοινές άξιες νά
προτείνουν. Καί τό ίδιο τό άτομο, κατ’
άναλογίαν, δέν βρίσκει τόν έαυτό του■γιατί
έχει έπίσης άνάγκη νά δημιουργήσει κάτι
μ α ζ ί μ έ τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς . Ξαναβρίσκου
με έδώ τόν ’Εμμανουήλ Μουνιέ, μέ τήν
σχέση πού διατυπώνει μεταξύ τού «προσω
πικού» καί τού «συλλογικού».
Ερ.: Ά πό τήν «κοινωνιολογική» άποψη
στήν όποια τώρα άναφέρεστε, μιλήσατε
πριν γιά ένα δεύτερο σημείο, μιά δεύτερη
σκέψη.
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"Οσον Αφορά τή σεξουαλική ήθική, μπορούμε νά πού
με δτι οϊ παραδοσιακές καί Αντικειμενικές Απαγορεύ
σεις βρίσκονται πάντα σέ δεύτερη θέση Από τό γεγονός
Οτι οι νέοι θεωρούν τή σεξουαλικότητα σάν διατομική
συνάντηση. Οί φιλόσοφοι καί οΐ κοινωνιολόγοι λένε,
σ ' αύτό τό σημείο. Οτι ή σεξουαλικότητα έγινε
σήμερα μιά «γλώσσα». Μιλούν γ ι' αύτήν πιύ εύκολα
καί τήν ζοΰν σάν ένα λόγο, μιά ύλοκληρωμένη έκφραση
τού Ατόμου.

'An.: ' Ερχομαι τώρα θ ' αύτήν: πρόκειται
γιά τόν Αμοραλισμό Μπορούμε νά πούμε
ότι οί νέοι σήμερα είναι «χωρίς ήθική;» Δέν
είμαι σίγουρος. Οπωσδήποτε δέν μπο
ρούμε βέβαια νά πούμε δτι είναι «Ανή
θικοι» ' Επειτα, είναι δύσκολο νά μιλάμε γιά
«τούς νέους» τόσο γενικά, έ φ ' όσον οί
τρόποι συμπεριφοράς τους είναι τόσο
ποικίλοι...
Μπορούμε έν τούτοις νά μιλάμε γιά μιά
άρκετά γενικευμένη άρνηση νά παίρνουν
γιά τελευταία λέξη κάθε κανόνα Απαγορευ
όμενο άπό ένα θεσμό ή άπό τήν κοινω
νία Συνέπεια αυτού είναι ότι ή ήθική
Ανάπτυξη τού άτόμου στηρίζεται άποκλεισπκά στήν ύποκειμενική έμπειρία έκείνου
πού αύτό τό άτομο λέγει ότι είναι καλό ή
κακό, άληθινό ή ψεύτικο κλπ. Υπάρχει
άσφαλώς έξαφάνιση των Αντικειμενικών
κριτηρίων τής ήθικής. Πρέπει νά προσθέ
σουμε ότι ή Αστυφιλία μέ τήν άνωνυμία πού
εύνοεί κάνει νά έξαφανίζεται σχεδόν κάθε
«κοινωνικός έλεγχος», όπως λέμε στήν
κοινωνιολογία
' Οσον άφορά τή σεξουαλική ήθική,
μπορούμε νά πούμε δτι, οί παραδοσιακές
καί Αντικειμενικές Απαγορεύσεις βρίσκον
ται πάντα σέ δεύτερη θέση άπό τό γεγονός
ότι οί νέοι θεωρούν τή σεξουαλικότητα σάν
διατομική συνάντηση. Οί φιλόσοφοι καί οί
κοινωνιολόγοι λένε, σ ' αύτό τό σημείο, ότι ή
σεξουαλικότητα έγινε σήμερα μιά «γλώσ
σα»: μιλούν γι' αύτήν πιό εύκολα καί τήν
ζούν σάν ένα λόγο, μιά ύλοκληρωμένη έκ
φραση τού άτόμου, μιά έκφραση πού δέν Α
ποβιβάζεται στή βιολογική δραστηριότητα
τής Αναπαραγωγής. Νά γιατί, στις μέρες
μας, μεγαλώνει ό δεσμός άνάμεσα στή
σεξουαλικότητα καί στήν άγάπη: π.χ., νέοι
πού έτοψάζονται γιά γάμο σκέπτονται
πολύ τή συναισθηματική τους ώριμότητα
αύτό πού τούς άπασχολεί είναι ή Ανάπτυξη
τής άγάπης τους. 'Οσον άφορά τίς σεξου
αλικές σχέσεις βρίσκουν θέση μέσα στήν
έξέλιξη τού ζευγαριού, μιά θέση πού γι'
αύτούς έρχεται μόνη της - άλλά δέν είναι
τό πάν. Υπάρχει άσφαλώς σ ' αύτό μία
Ανακάλυψη άρκετά καινούργια τών διατομικών καί οικογενειακών άξιων. Βρισκόμαστε
στοάς άντίποδες τής άνηθικότητας.
Πρόκεπαι λοιπόν λιγότερο γιά ένα
γκρέμισμα τής ήθικής, παρά γιά έναν
.καινούργιο ρόλο πού τής δίνεται, θά
μπορούσα νά σκεφθώ άκόμη ότι ή έποχή

μας τρελλαίνεται γιά ήθική. Γιατί γνωρίζει
ότι όφείλει νά διαμορφώσει τό μέλλον της.
Καινούργια προβλήματα παρουσιάζονται καί
βοηθά τήν ύπευθυνότητα τό νά είναι κανείς
ό έαυτός του. Προσέχουμε περισσότερο
τήν πιστότητα στήν έμπνευση παρά τήν
πιστότητα στή συμπεριφορά. Αύτή ή κατά
σταση δέν είναι χωρίς κινδύνους, άιχραλώς.
Πρόκεπαι γιά μιά έξέλιξη, πού μπορεί νά
είναι εύκαιρία γιά τούς καλύτερους. Μπορεί
όμως ν ' Αποδειχτεί καταστρεπτική γ ι’
αύτούς καί γ ι’ αύτές, καί δέν είναι λίγοι,
πού δέν είναι σέ θέση νά σκέπτονται καί νά
«κτίζουν» έτσι τήν πιστότητά τους.
Δ έν τούς Απομένει παρά νά προσκολληθούν στή μόδα, ή άκόμη σέ κάποια ύργάνωση (καί γεννιώνται πολλές τέτοιες στις
μέρες μας) πού, σ τ ’ όνομα τής ψυχολο
γίας ή τής ιατρικής π.χ., διεκδικεί τήν ήθική
δύναμη νά κατευθύνει τίς συνειδήσεις.
'Οπως βλέπετε όμως πρόκεται γιά έναν
τρόπο νά ξεφύγουν άπό τό άγχος όπου τούς
σπρώχνει ή μόνωση, άπό τήν όποια συχνά υ
ποφέρουν ύστερα άπό τήν παραίτηση όλων
έκείνων πού έχουν χρέος νά προάγουν τίς
συλλογικές νόρμες καί νά δημιουργούν
ήθική άλληλεγγύη μέσα σέ μία κοινωνία.
Είναι πολύ δύσκολο νά κάνουμε τόν
ισολογισμό τή ς έξελίξεω ς, τόσο είναι
μπλεγμένα, σ ' αύτό τό πεδίο, όπως καί σ '
άλλα, τά μειονεκτήματα καί τά πλεονεκτή
ματα. Δέν είναι άπλό τό νά πρέπει νά ξαναβρεί κανείς προσωπικά νόρμες πού Αρχι
κά άπέρριψε. Δ έν είναι ίσως παρά μιά άργή
Ανάπτυξη προσωπική, άλλά έπίσης συλλονική καί θεσμική.
Ερ.: Μήπως οί συναντήσεις καί οί πιό
άπλές συζητήσεις πού πολλαπλασιάζονται
άνάμεσα στά νέα Αντρόγυνα π.χ. μπορούν
νά χρησιμεύσουν σ' αυτή τήν Ανάπτυξη;
Άπ.: Ασφαλώς. Είναι αύτός ένας άπό
τούς τόπους όπου μπορεί νά γίνει ή προ
σωπική καί ύπεύθυνη έπανακάλυψη πού
άνέφερα πρό όλίγου. Συγκρίνοντας τίς
διάφορες έμπειρίες μπορούμε νά φθάσουμε νά ξαναβρούμε κοινά όδηγητικά σημεία.
Καί έκεί είναι πού ή πίστη μπορεί νά προ
τείνει συγχρόνως καί μιά μεταφορά στή
συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εκεί μπορεί
νά δημιουργηθή μία γόνιμη συνάντηση άνά
μεσα σέ μία προοπτική πίστεως καί στήν
προσπάθεια νά φτάσουμε σ ’ αύτό πού θ'
άποκαλούσα «ένεργό ήθική» καί κοινή
ύπευθυνότητα. Τόσο είναι άλήθεια ότι

σήμερα τά μεγάλα έρωτήματα τής ήθικής
μπαίνουν στήν κλίμακα τού όμαδικού μας
μέλλοντος.
'Ερ.: Μίλησαν πολύ τελευταία, μέ τήν
εύκαιρία κάποιου βιβλίου πού έκανε
θόρυβο, γιά τά όλέθρια Αποτελέσματα στόν
τομέα τής σεξουαλικότητας, ώριαμένων
μορφών θρησκευτικής άγωγής. Πώς νά
κρίνει κανείς τά αίτια καί τ ' άποτελέσματα αύτής τής «θρησκευτικής νευρώ
σ εις» ;
Απ.: Προσωπικά, δέν είμαι καθόλου Αρ
μόδιος στόν τομέα τής ψυχαναλύσεις.
Αλλά θά έκανα εύχαρίστως μερικές παρα
τηρήσεις σάν παιδαγωγός καί ίερεύς πού
είμαι. Τό βιβλίο πού Αναφέρετε γράφτηκε
ξεκινώντας άπό ώρισμένες δύσκολες περι
πτώσεις. Είναι αύτές άρκετές ν ’ Αποδώ
σουν τήν έμπειρία όλων έκείνων πού δέν
είχαν τέτοια προβλήματα; Είναι άλήθεια ότι
κάποτε ή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση υ
πήρξε, σ' αύτύν τόν τομέα, σχεδόν Απο
κλειστικά «κατασταλτική». ' Εξ αίτιας αύτού
έχουμε καταστάσεις άγχους πού, γεννών
τας πραγματικές «άπωθήαεις», έγιναν ή
άρχή πολλών παθολογικών καταστάσεων.
Τό πρόβλημα στό κοινωνικό πεδίο νομίζω
ότι είναι τό έξης: ύπάρχει βέβαια ένα έργο,
όχι καταστολής, άλλά διοχετεύσεις καί
σεβασμού πού πρέπει νά έκτελέσουμε. Ή
διαπαιδαγώγηση συνίσταται Ακριβώς, γιά
ένα μεγάλο βαθμό, στήν Αφομοίωση τής
πείρας τών παλαιοτέρων πιό πλατειά, τής
πείρας τής Ανθρωπότητας πού προηγήθηκε άπό μάς καί μέσα στήν όποια γεννιό
μαστε.
Είναι αύτό κάτι πού όδηγεϊ Αναγκαστικά
σ ' Αντίθεση στις δημιουργικές δυνάμεις
τού παιδιού; Δέν τό νομίζω, θά έλεγα πώς
πάνω ά π ' όλα είναι γιά νά τό ξυπνήσει στις
συνθήκες πού διέπουν τήν έπικοινωνία στό
έσωτερικό τής κοινωνικής όμάδας στήν
όποια θά ορέπει νά ένταχθεί. Μ' αύτόν τόν
τρόπο τό παιδί, σ ’ αύτή τήν έκμάθηση τών
συλλογικών άξιών, μπορεί νά ξεπερνά τήν
άπλή έπαναληπτική έπιβεβαίωση τού έαυτού του καί πραγματικά νά σ υ ν α ν τ ά
τ ό ν ά λ λ ο ν . Καί αύτό ισχύει γιά ό λ ο ς
τούς τομείς: τής ήθικής, τής πίστεως, τής
πολσικής ζωής έπίσης.
GWENDOLIN JARCZYK
Μετάφρ. ΕΛ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

ΕΝΑ ΣΚΙΤΣΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΑΕΣΟΟ
Τοϋ κ. Ά ν δ ρ έ α Καραντώνη
"Ηθελε μιά μοναχική καί κατάλληλη σκο
πιά, γιά νά βρίσκεται στό πιό κοντινό ση
μείο στεριάς μικρασιατικής πρός τήν Αίολία
του καί νά βλέπει τά Κιμιντένια του
τό μυθοποιημένο βουνό τής «ΑΙολικής
Γής» του. ’Από τΙς άκτές τής ΈφταλοΟς, ή
άντικρυνή στεριά άπέχει κάπου έφτά μίλια,
κι δταν ό ούρανός έχει διαύγεια, όσοι διαθέ
τουν «λύγκείο μάτι», θά μπορούσαν νά ξεχω
ρίσουν καί λεπτομέρειες. Ψάξαμε κ* έμεΐς μέ
δυνατά κιάλια αύτή τή μελιτζανιά, μενεξελιά
άν θέλετε, τήν ώρα έκείνη, άντικρυνή βουνο
σειρά, κ* είδαμε κάποια χωριά σπαρμένα στίς
πλαγιές της καί μάλιστα έναν άσπρουδερό
μιναρέ νά ξεπετιέται άπό κάποια κορυφή.
Αυτά έβλεπε καί δέν τά χόρταινε ό Βενέζης
τούτα τά τελευταία καλοκαίρια, κι όσμιζόνταν κι όλοένα όραματιζόταν τό χαμένο *Αΐβαλί, τήν πατρίδα του. Έχτισε τή σκοπιά
του σ* έκείνη τήν έρημική περιοχή, τή σχε
δόν γυμνή καί τραχειά, μ* ένα άέρα άγριωπού ρομαντισμού, άνοιχτή καί πρός τό βόρειο
πέλαγος πού έλευθερώνει τό πνεύμα, μά καί
στραμένη πρός τήν τόσο κοντινή στεριά τής
ΑΙολίας. Σοΰ φαίνεται πώς, νά, έτσι νά κά
νεις, καί θά βρεθείς άντίκρυ. “Ένα θαλασσινό
στενό μάς έκοψε καί μάς κόβει άπό τή μεγά
λη στεριά πού έδώ καί πενήντα χρόνια, γιά
ένα διάστημα όνείρου εΤχε σμίξει μέ τά
κλέη των περασμένων της. θρηνητική άνεβαίνει άπό τήν ψυχή στή μνήμη ή στροφή
άπό τό «Τραγούδι των Προσφύγων»: «Κι*
ρθα ξανά στή χώρα σου νά σέ στυλώση πού
ταν — ό θρόνος σου, καί νά σέ πάω στήν
πλουτισμένη γή, — στό πάτημα τού *Αλέξάντρου, στό νοΰ των Ήρακλείτων — καί
στών Όμήρων τήν κλαγγή...»
Κι όμως αυτό τό θαλάσσιο στενό σήμερα
παίρνει μέσα μας, καί μάλιστα τόσο όδυνηρά, ένα άπεριόριστο πλάτος. Είναι ή τερά
στια διαφορά πού άνοίχτηκε άνάμεσα στούς
δυό γειτονικούς λαούς. «Κάποτες είμαστε φί
λοι», μάς λέει ένας ντόπιος, «έρχόνταν ot
Τούρκοι άπό άντίκρυ καί πηγαίναμε κι έμεΐς
έκεί, καί παίζαμε ποδόσφαιρο. Τώρα...» Τώ
ρα, τό χάσμα, τεράστιο άνοιξε. Μά ή λογι
κή των πραγμάτων προστάζει νά έκμηδενι.
40

στεϊ, ή τουλάχιστο νά περιοριστεί αύτή ή δια
φορά. Ξέρουμε, βέβαια, πώς άλλο λογική
των πραγμάτων, άλλο τά λεγόμενα Ιστορικά
ή φυσικά δίκαια των λαών καί άλλο οΐ άκαιταμάχητες καί άξεδιάλυτες δυνάμεις των έθναλογικών διαφορών καί των Ιστορικών παρα
δόσεων καθώς καί κάποιων πάγιων γνωρι
σμάτων ή μυριόχρονων συνηθειών, δχι καί τό
σο άγαθών, τής άνθρώπινης φύσης. Κι δμως,
είναι άπόλυτη άνάγκη, καί γιά μάς καί γιά
τούς άντικρυνούς μας, νά συνταιριαστούν
πρός κάποια διέξοδο «συνεργασίας ζωής» αυ
τά τά τρία «άλλα». Μέσα σ’ έκείνη τήν έρημιά τής ΈφταλοΟς, μέ τά σφαλισμένα στό
χρυσό φθινόπωρο παράθυρα τών άνάριων έξοχικών σπιτιών — ένα άπ’ αυτά καί τό σπί
τι τού ραψωδού τής ΑΙολίας — τά λιγοστά
δέντρα, τόν ξερό, ξέφυλλο καί άνεμόδαρτο
καλαμιώνα καί τΙς πετρόσπαρτες άκρογιαλιές,
μου φάνηκε πώς μονάχα τό πνεύμα τού Βενέζη ζουσε καί πλανιόταν όλόγυρα καί πέρα.
Παρήγορο καί προστατευτικό, καρτερικό καί
χαμογελαστά μελαγχολικό, ήπιο, γερμένο μέ
συμπόνια πρός δλα τά κακώς κείμενα, κ* έτοι
μο πάντα νά ένωτιστεΐ άπό κάθε άνθρώπινη
άρετή. Κι άνάμεσα στίς άρετές, πρώτη ό Βε
νέζης τοποθετούσε τήν εύψυχία. Μιά μορφή
άνθρώπινης τελειότητας είναι ό ψυχωμένος
άνθρωπος. Γιατί μόνο έτσι μπορείς ν* άντέξεις
καί νά ξεπεράσεις κάθε κακοτυχιά καί κάθε
καταδρομή. 01 "Έλληνες, είναι γένος μαθη
μένο στήν εύψυχία. Δώστε κουράγιο στόν
Έλληνα σέ ώρα λιγοψυχιάς κι άμέσως παίρ
νει φωτιά καί κάνει θάματα.
Δέν πρόλαβε νά ζήσει ό Βενέζης ώστε νά
χτυπηθεί καί άπό τή συμφορά τής Κύπρου,
πού ήταν φυσικό νά *τήν έβλεπε σά συνέχεια
έκείνης τοΰ *22, καί πού ot φλόγες της άπλώθηκαν σ* δλο τό άνατολικό Αίγαΐο κ* έφτα
σαν ώς τήν Έφταλοΰ. Τά συλλογιζόμουνα
δλ* αύτά, νιώθοντας μιά κατάθλιψη, κ* έκεί
νη τήν ώρα, ή βορεινή θάλασσα ξεσποΰσε
cttIc πέτρες καί στά βράχια τής ΈφταλοΟς,
κ* ήταν σά νά συνταίριαζε σ’ ένα δικό της
καημό τό βαθύ παράπονο τού Βενέζη καί δλων μας γιά τή μοίρα καί τΙς κακοπάθειες
τού γένους μας. Γυρίσαζε στό Μόλυβο μέ τήν

’Επάνω άριστερώ Ό Θεόφιλος, ό γνωστός
λαϊκός ζωγράφος τής Μυτιλήνης. Περηφάνεια
καί καύχημα γιά τήν πατρίδα του. Κάτω: Τό
άγαλμα τής Σαπφοΰς στήν κεντρική πλατεία
τής Μυτιλήνης. ’Απέναντι έπάνω: Ή γραφική
Μήθυμνα άπό τίς γραφικότερες κομωπόλεις
τοϋ ώραίου νησιού.

ψυχή καταπλακωμένη άπό τό σπίτι του Βενέζη. τά Κιμιντένια καί τούς μιναρέδες τους,
κι άπό μιά παράξενη άναμονή πού θαρρείς
πώς Αγρυπνούσε σ’ έκείνη τήν ξέφωτη καί
έρημική περιοχή. Μονάχα σά διασταυρωθήκα
με μέ μιά όμάδα λιγερών καί γελαστών φαν
τάρων που γυρνοϋσαν πρός τήν Έφταλοΰ,
έγκαρδιωθήκαμε. Ξέραν δλοι τό Βενέζη, τό
σπίτι του, τόν,τάφο του. "Αλλωστε δέν ύπάρχει πέτρα στή Λέσβο πού νά μήν ξέρει τόν
Έφταλιώτη, τόν Μυριβήλη, τόν Βενέζη. Τού
το είναι μιά δίκαιη άνταπόκριση στό έργο
τους, μιά δόξα γιά τ ’ δνομά τους καί μιά έλπίδα γιά δλους, καθώς καί μιά Απόδειξη τής
πνευματικής ύπερηφάνειας των Λεσβίων. Ελ
πίδα και χαρά και Ικανοποίηση γιά μάς τούς
παλαιούς πού περνάμε καί πάμε καί πού στό
διάβα τής ζωής μας μάς έλαχε νά γνωρίσου
με τά έργα τους. Γιά τούς νέους τούς σημε
ρινούς, πού ίσως αύριο — μεθαύριο νά βρε
θούν στήν ύψηλή — δσο καί στήν άνεπιθύμητη — Ανάγκη νά διαφεντέψουν αύτές τίς
Ακρογιαλιές, αύτούς τούς έλαιώνες, αύτά τά
προγονικά όστά.
Φτάνει ως έδώ. Εκείνο πού μάς έμεινε σάν
πρωταρχικό καί τελικό αίσθημα άπό τή γνωριμιά μας μέ τή Λέσβο, έκτός άπό τήν ώραία
έπαρχιακή της ήρεμία πού δέν τή χάλασε Ακό
μα ό τουρισμός καί τό άναδαύλισμα των μι
κρασιατικών καημών, είναι τό βαθύ καί στέρεο
πνεύμα τής έθνικής πεποίθησης καί τής ούσιαστικής καί βασισμένης σέ καλά στρατιωτικά
δεδομένα έγρήγορσης, τής άπόλυτης αίσιοδοξίας γιά τήν καλή έκβαση κάθε Απρόοπτης
περιπέτειας, καί τού ήρεμου κουράγιου, (ένός κουράγιου δίχως φωνασκίες, σοβαρού),
πού συνέχει, τήν ώρα αύτή, τούς Λέσβιους.
Αύτή ή γαλήνια καί ζεστή Ανθρωπιά καί έλληνικότητα, έκείνη ή «καθαρότητα τής ζωής”,
πού μόνο στήν Αναπαλλοτρίωτη άκόμη έλληνική έπαρχία μπορεί κανείς νά τή χαρεϊ,
έχει πάρει μιά βουβή ένταση, κάτι τό σεμνά
άντρίκιο, τό παλληκαρίσιο. Κάτω άπό τά
παράθυρα τού ξενοδοχείου μας «Ή Γαλάζια
θάλασσα», σέ βάθρο ψηλό στυλώνεται μαρ
μάρινος ό μπούστος τού Ναυάρχου Παύλου
Κουντουριώτη. Είναι ό ήρωας τής ναυμαχίας
τής "Έλλης, ό έλευθερωτής καί «εύεργέτης»
τής Λέσβου, καθώς Αναγράφεται χαμηλά στό
μνημείο. Στό βάθρο, χαράχτηκαν τούτοι οί
στίχοι, παρμένοι άπό τόν «Δωδεκάλογο» τού
Παλαμά: «θέλω ώς άρχισα τό δρόμο νά τόν
τρέξω — βασιλιάς, Αρματηλάτης, νικητής, —
τή χρυσή τήν Αλυσίδα ποιός θά κόψει — τής
όρμής μου, τής χαράς μου, τής γιορτής;» Λυ
πάμαι πού τό γράφω, άλλά βρίσκω πολύ
άτυχη τήν έκλογή αυτών τών στίχων. Πρώτα,
γιατί τό πραγματικό τους νόημα είναι δλότελα Αντίθετο πρός τό πνεύμα πού θέλησε
νά τούς Αποδώσει ή πού νόμισε πώς έχουν
αύτός πού τούς διάλεξε. Τό τετράστιχο αύτό, τό ξεστομίζει δχι ένας ήρωας, Αλλά ένας
έκφυλος βυζαντινός «Ρηγάρχης» (Αύτοκράτορας), παρουσιασμένος άπό τόν Παλαμά σάν
κωμικοτραγικό σύμβολο τής μοιραίας παρακ
μής τού Βυζαντίου, λίγο πρίν πέσει στά χέρια
τού Μωάμεθ. Καί τό κυριώτερον γιατί ό δια
λεχτής αύτών τών στίχων ίσως νά μήν ή
ξερε πώς δταν τόν Αύγουστο τού 1935 πέθα.
νε ό Παύλος Κουντουριώτης, ό Παλαμάς,
συγκλονισμένος άπό τό θάνατο τού θαλασσομάχου ήρωα του άφιέρωσεσ έναν έμπνευσμένο, ύψιπετή καί βαθυνόητο έλεγο, σάν αύτούς
πού έγραφε δταν τό "Εθνος συγκλονιζόταν
άπό Ιστορικές στιγμές, είτε πρός τά πάνω
είτε πρός τά κάτω.
‘Η ώρα πού πέθανε ό Κουντουριώτης ήταν
άπό τΙς πιό θλιβερές τΙς Ιστορίας μας. Τό κί
νημα τού 1935 είχε άποτύχει, ό έθνικός δι
χασμός είχε ξανάψει ό Βενιζέλος — ένας Βενιζέλος! — έξόριστος στό Παρίσι, — μέ μιά
καταδίκη του σέ θάνατο — καί συνοδευμένος
άπό τή θλιβερή χορεία τού άνθους τού διαλυ
μένου έλληνικοΰ στρατού. Εκείνο τό παγω
μένο καί τραγικό καλοκαίρι, έφυγε ή μοναδική,
μεγάλη ναυτική Δόξα τού 1912, ό Κουντου
ριώτης, γέρος πιά καί έξαντλημένος κι αύτός

άπό τήν πολιτική καί τά έμφύλια πάθη. *0
Παλαμάς θρηνεί τόν θάνατο τού ήρωα, καί μέ
μιά καί μόνο άνατριχιαστική εΙκόνα, άποδίδει
τόν έλληνικό ξεπεσμό έκείνης τής μαύρης ώ
ρας. Τή βλέπει τήν Ελλάδα «κρύα μέσ’ στό
φέρετρο σάν νά κείται». ’Αλλά δπως πάντα,
ό ποιητής, έκφράζοντας τή βούληση γιά ζωή
και έπιβίωση τού "Εθνους έστω κι άν βρίσκε
ται στό βυθό τού κακού, κοιτάζει πώς, μέσα
άπό τά ίδια τά στοιχεία τής Αποσύνθεσης, νά
βρει καί νά πλάσει τή μαγιά τής σωτήριας
εύψυχίας, πού μόνη αύτή μπορεί νά άναστήσει καί νά σώσει τό έθνος. Καί τή μαγιά τής
εύψυχίας τού τήν προσφέρει, έκείνη τή θλι
βερή ώρα τού Αύγούστου — ποιά Αντίφαση
μέ τόν έξαίσιο μήνα! — ό θάνατος τού ήρωα.
Νεκρώσιμη καμπάνα καί μαζί σάλπισμα Ανά
στασης: «Χώρα τής δόξας, χωρά τής νίκης,
χώρα τής νιότης, — δσοι έσέ βλέπουν κρύα
μέσ’ στό φέρετρο σά νά κεΐσαι — φτάνει ένα
σάλεμα φωτοστέφανο, ό Κουντουριώτης — νά
σοΰ πει: «Ξύπνα! Νεκρή δέν είσαι!» Κι άμέσως μετά, βλέπουμε τόν έτοιμοθάνατο Κουν
τουριώτη νά ξαναζωντανεύει μέσα στήν άναπόλη στη τών άθλων του. Μιλεΐ ό ίδιος; «Κι δ
ταν ό χάρος άπλωσε χέρι, λέει, νά μ* άδράξει
— κι άρρωστημένο κορμί σωμένο κι Ανήμπο
ρο, — μέσα ή ψυχή μου καί μέ τήν ίδια καί
όρμή καί πράξη — τόν ίδιο χόρευε τό χορό,—
πού τόν έχόρεψα πυρωμένα μέ τά Βαγγέλια
— τής νίκης πού ήρθα, κύμα τού Αίγαίου,
ξεφαντωτής, — “Ελλη θριαμβεύτρα στά γα
λανά μας τά Δαρδανέλλια, — καραβοκύρης
έκδικητής». Καί δυό ώραίες στροφές, άκόμη,
πού κλείνουν κυκλικά τό διαιωνιο Ιστορικό
φρόνημα τών ‘Ελλήνων: «Δέν εΤν* οί Ελλά
δες τέρματα, γέρματα γιά τόν “Αδη, — ζωή
ό Κανάρης, πνοή ό Μιαούλης καί δέν περνά
— τό Μισολόγγι, μέ τήν Άράχωδα, μέ τ ’
Άρκάδι,—τά παλιωμένα σάν τωρινά.—’Αρ
χαίες ύπάρχουν καί νέες Ελλάδες μέ τΙς θυ
σίες, — κΓ οί έλευθερίες πάντα έναγώνιες μέ
τούς λαούς — καί σβοΰν κι* άνάφτουν καί θά
ξανάρθουν οί Αθανασίες — πάντα οίκοδόμοι
γιά τούς ναούς». ‘0 θριαμβικός έλεγχος, θά
άξιζε νά γραφτεί μόνο καί μόνο γιά τήν βα
θύτατη ρήση «Οί έλευθερίες πάντα έναγώνιες

μέ τούς λαούς». Ναί, ή έλευθερία (ή δποια
έλευθερία, μά πρό παντός ή έθνική) δέν εΤναι
μιά μόνιμη κατέκτηση, δηλαδή μιά μακαριό
τητα. Σέ κάθε μορφή της είναι μιά Αγωνία
καί ένας άγώνας. "Οπως είναι καί πάλι σή
μερα γιά τήν Ελλάδα. Κ* έτσι άπό τόν έλε
γο αύτόν θά έπρεπε νά χαραχτεί στό βάθρο
τού Κουντουριώτη, έχει στό λιμάνι τής Μυ
τιλήνης, ή τελευταία καί ή πιό συναρπαστι
κή στροφή: «Στήν Ιστορία, οπήν Πολιτεία σά
νά μάς γνεύει — κι* ή τρικυμία μέ κακό δαί
μονα συνοδό, — μά ό Κουντουριώτης καί ξε
ψυχώντας μάς ζωντανεύει, — σά νά μάς λέ
ει: «Κι* έγώ είμ* έδώ!».
Καμιά Αμφιβολία καμιά ψευδαίσθηση. Ό
Ναύαρχος εΐν’ έδώ. "Οχι ό Ναύαρχος ό σμιλεμένος σ’ ένα μάρμαρο τόσο Αστραφτερά
λευκό, τόσο γαλατένιο, πού νά μοιάζει μέ
χιονάνθρωπο μέσα στόν ήλιο. Τόν πραγματι
κό Ναύαρχο, τόν βλέπω λίγο πιό πέρα άττό
τήν άγαλμάτωσή του. "Ισως νάναι Κυβερνή
της ή καί άπλό λευκοφορεμένο ναυτόπουλο
στό άντιτορπιλλικό πού πλευρίζει, Αντίκρυ
στό Ξενοδοχείο, λίγο πιό πέρα, στήν πλατειά προκυμαία. Τό βλέπω καί τό ζώ, δσο
είναι δυνατό, καί μέ έγκαρδιώνει, δπως έγκαρδιώνει δλο τό νησί. Αύτό τό μολυβόχρωμο
σκάφος, τό γοργόπλοο, πόση έμψυχη καί ύλική «δύναμη πολέμου καί θαλάσσιας πάλης»
κρύβει μέσα στά σπλάχνα του, καί δταν
μουγκρίζουν καί δταν ήρεμούν. Μά τώρα πο
τέ δέν ήρεμούν τά σπλάχνα του. Λειτουρ
γούν τρανταχτά, σά νά είναι έτοιμα κάθε
στιγμή νά δώσουν στό σκάφος τήν κίνηση
πρός τήν όρμή τού χρέους καί τής Αποστο
λής του. θά τούς ταίριαζε ό στίχος τού Σολωμού «πά σπλάχνα μου κι* ή θάλασσα πο
τέ δέν ήσυχάζουν». Γιά μάς τούς Αμύητους,
τί πολύπλοκη καί άκατανόητη μεταλλική καί
μηχανική σύνθεση τά πολεμικά σκάφη. Στήν
πλώρη, στήν πρύμη, στά πλάγια, παντού,
στίς γέφυρες, πυροβόλα, πολυβόλα πιό χον
τρά, πιό λεπτά, Αντιαεροπορικά, άντένες
σταυρωτές, ξάρτια συρματένια, ήλεκτρικές
συσκευές, βαλβίδες, στρόφιγγες, προβολείς,
ήχοι παράξενοι, μηχανές καί καζάνια πού δ-
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Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ
Πιτια αυξηοεω(
τη( εγκΛημαείΜοΐΐΟζ
« Ή τηλεόραση είναι τό καλύτερο μέσον γιά νά
κάνης εναν νεαρό άνθρωπο άναρχικό. Κι ’
αύτό, γιατί βλέποντας ό νέος τήν άόικία καί τήν
κακία νά έπικρατεϊ στόν κόσμο, στρέφεται
ύποσυνείόητα έναντίον τής κοινωνίας καί τοϋ
ύπάρχοντος πολιτικοΟ συστήματος.»

ΕΝ ΕΙΝΑΙ λίγοι εκείνοι πού
Ισχυρίζονται πώς έξ αιτίας
τής τηλεοράσεως έχει αύξηθή ή
έγκληματικότης, πού μαστίζει τήν
εποχή μας. 'Α λλοι πάλι, λέγουν
δτι ή τηλεόρασις ώριμάζει τό
κοινό. ’ Αντικρουόμενες άπόψεις
πού κρύβουν όμως ένα γεγονός: ή
τηλεόρασις άσκεΐ θετικά ή άρνητικά μεγάλη επιρροή σέ όλον τόν
κόσμο.
’Εδώ καί λίγο καιρό έχει γίνει
μεγάλος θόρυβος γύρω άπό τό θέμα
τής τηλεοράσεως καί τής ολέθ
ριας έπιρροής της στό κοινό καί
είδικώτερα στούς νέους άνθρώπους. Π ολλοί ισχυρίζονται πώς έξ
αιτίας τής τηλεοράσεω ς έχ ει
αύξηθή, κατά πολύ, ή έγκληματι
κότης πού μαστίζει τήν εποχή μας.
Ά λ λ ο ι πάλι λέγουν πώς χάρις
στήν τηλεόρασι, οί περισσότεροι
νέοι ώριμάζουν, επιλέγουν καλύ
τερα τόν δρόμο τους στήν ζωή.
Ά σ χ ε τ α πάντως μέ αυτές τίς δύο
άντικρουόμενες άπόψεις, ένα πα
ραμένει γεγονός: πώς ή τηλεόρασι
άσκεΐ — θετικά ή άρνητικά —
μεγάλη έπιρροή στό κοινό καί

Δ
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Κ ατά τή γνώ μ η τω ν π ερισσοτέρω ν π α ιδ ο ψ υ χ ο λ ό γ ω ν
ή βία π ού ά ντικ ρύζουν τά π α ιδ ιά στήν όθόνη, τά άνασ τα τώ νει καί τούς δη μ ιουργεί ψ υ χ ο λ ο γ ικ ά τραύματα,
τά όπ οια π ο λ ύ δύσκολα μ πορούν μετά νά ξεπερά σουν.
ειδικά στά νεαρας ηλικίας άτομα.
«Δέν πρέπει νά ξεχνάμε», λέει
ένας άπό τούς πλέον διακεκρι
μένους ’ Αμερικανούς ψυχολόγους,
ό δρ. Α.Σ. Νέλσον, «πώς ή τηλεόρασι είναι τό φθηνότερο ψυχαγω

γικό μέσο καί έχει κατορθώσει νά
είσβάλη παντού. Καί στήν πιό
φτωχή καλύβα σήμερα υπάρχει μία
τηλεόρασι. Μπορεί νά λείπη άπό
μέσα τό ψυγείο ή ή κουζίνα, μά νά
είστε σίγουροι πώς ή τηλεόρασι θά

ύπάρχη πάντοτε καί μάλιστα σέ
περίοπτη θέσι... Πώς λοιπόν νά
μην έπηρεάζη ή μικρή οθόνη τό
κοινό;»

Ή στατιστική
Γιά νά άποδείξη μάλιστα τήν
ορθότητα των άπόψεών του, ό δρ
Νέλσον επικαλείται τήν στατιστι
κή πού έξέδωσε πρίν άπό λίγο
καιρό τό Γ ραφείο Τύπου τής ’Αμε
ρικανικής Τηλεοράσεως. Συμφώνως μέ αύτήν τήν στατιστική,
άποδεικνύεται ότι:
1) Τά παιδιά τής προσχολικής
ήλικίας βλέπουν περισσότερο άπό
τρεις ώρες τήν ήμέρα τηλεόρασι.
2) Τά παιδιά πού πηγαίνουν
σχολείο άσχολοϋνται περισσό
τερες ώρες μέ τήν τηλεόρασι, άπ’
ό,τι μέ τά μαθήματά τους.
3) Οί περισσότεροι ηλικιωμέ
νοι άνθρωποι προτιμούν νά παρα
κολουθούν τήν κυριακάτικη λει
τουργία άπό τήν συσκευή τους,
παρά νά πηγαίνουν στήν εκκλη
σία.
4) Περίπου 64% τού κοινού
προτιμά νά βλέπη στήν τηλεόρασι

τό δελτίο ειδήσεω ν, γιατί τό δείχθη ότι:
1) Τό 85% τών έρωτηθέντων
θεωρούν πιό έγκυρο. (;)
γονέων
συμφωνούν μέ τήν άποψι
5)
Τό 1985. οί ’Αμερικανοί
πώς
ή
τηλεόρασι άσκεΐ εύεργεεπιστήμονες υπολογίζουν πώς ή
τική
επιρροή
στά παιδιά. Κι αύτό
τηλεόρασι θά φθάση καί στίς
γιατί
μορφώνει
καί ψυχαγωγεί
πλέον άπομακρυσμένες περιοχές
συγχρόνως.
τής Τής.
Είναι πάντως γεγονός, πώς ή
2) Τό 36% τών γονέων είναι τής
τηλεόρασι κατώρθωσε νά ύποσκεγνώμης πώς τά παιδιά δέν πρέπει
λίση τό ραδιόφωνο καί κατάφερε
νά παρακολουθούν πολλές ώρες
νά καταλάβη τήν θέσι του στίς
τηλεόρασι, καί δέν πρέπει επίσης
προτιμήσεις τού κοινού.
νά βλέπουν ώρισμένα προγράμ
Στό γρασίδι
ματα — ιδιαίτερα μάλιστα έργα
Οί τηλεοράσεις - τσέπης άλλωστε
βίας — γιατί έπηρεάζονται.
— πού κυκλοφορούν τώρα τελευ
3) Τό 78% τών γονέων δέχεται
ταία στήν ’Αμερική καί πού είναι
άσυζητητί τήν άποψι πώς ή τηλεόσχετικά φθηνές — έχουν κάνει
ρασι άποβλακώνει τό κοινό, ιδίως
θραΰσι ανάμεσα στούς νέους.
δέ τούς νέους.
"Οπου κι άν στρέψης τό βλέμμα
' Η γνώμη άλλωστε πολλών
σου, βλέπεις νεαρούς ξαπλωμένους
παιδοψυχολόγων είναι πώς ή βία
άναπαυτικά στό γρασίδι νά παρα πού άντικρύζουν τά παιδιά στήν
κολουθούν τηλεόρασι.
οθόνη, τά άναστατώνει καί τούς
Τί γνώμη όμως έχουν οί γονείς
δημιουργεί ψυχολογικά τραύματα,
γιά όλα αυτά; Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά όποια πολύ δύσκολα μπορούν
έρευνες πού έκανε πρόσφατα τό μετά νά ξεπεράσουν.
Πανεπιστήμιο τού Χάρβαρντ, σχε
Καί είναι άλήθεια. Μέσα σέ μία
τικά μέ τήν τηλεόρασι καί τήν εβδομάδα μπορεί ένας έφηβος νά
επιρροή της στούς νέους, άπε- δή νά διαπράττω νται... 18.000
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φόνοι μέσα στό ίδιο του τό σ7ΐίτι.
Είναι φυσικό λοιπόν τό γεγονός
αύτό νά τόν άναστατώση, νά τόν
έξαγριώση καί νά τόν στρέψη έτσι
εναντίον τής κοινωνίας καί των
άνθρώπων.

Α ναρχικούς
« Ή τηλεόρασι είναι τό καλύ
τερο μέσον γιά νά κάνης έναν
νεαρό άνθρωπο άναρχικό», υπο
στηρίζει ό δρ. Νέλσον. «Κι αύτό
συμβαίνει γιατί βλέποντας ό νέος
τήν άδικία καί τήν κακία νά
επικρατεί στόν κόσμο, στρέφεται
υποσυνείδητα εναντίον τής κοι
νωνίας καί τοϋ ύπάρχοντος πολιτι
κού συστήματος. "Ενας μάλιστα
ιδιαίτερα ευαίσθητος νέος, νοιώ
θει άποτροπιασμό στόν φόνο πού
διαπράττει ένας άστυνομικός —
έστω κι άν βρίσκεται αυτός σέ
θέσι άμύνης καί τό θύμα είναι ό
χειρότερος άπατεώνας ή δολο
φόνος. Ε κ είνη τήν στιγμή τό
μόνο πού σκέπτεται ό νεαρός, είναι
πώς ό άπατεώνας είναι ένα θύμα
τής κοινωνίας, ή οποία μέ τήν
σκληρότητά της τόν ώθησε στό
έγκλημα. Καί στά μάτια τοϋ νέου,
τό όργανο τής κοινωνίας, ό άστυ
νομικός, άντί νά άποδίδη δικαιο
σύνη, φαίνεται νά έκτελή έν ψυχρώ
έναν συνάνθρωπό του καί ότι είναι
υπεύθυνος γιά τήν καταστροφή
του.

Δια τής βίας

Καί έτσι φθάνουμε νά έχη
γεμίσει ό κόσμος άπό διάφορους
άναρχικούς «Ιδεολόγους», οί ό
ποιοι προσπαθούν μέ κάθε μέσον
νά γκρεμίσουν τά θεμέλια τού ύ
πάρχοντος κράτους. Καί τό παρά
ξενο καί ίλαροτραγικό τής ύποθέσεως, είναι πώς αύτοί οί άν
θρωποι προσπαθούν νά έπιβάλλουν τίς απόψεις τους χρησιμο
ποιώντας ώς μέσον πειθοϋς τήν
βία, τήν όποια όμως άπαρνοΰνται
στά κηρύγματά τους».
Είναι όμως πράγματι ή τηλεόρασι ό κύριος υπαίτιος όλης αύτής
τής τραγικής καταστάσεως πού
επικρατεί στήν εποχή μας; Αύτό
είναι κάτι πού πρέπει νά συζητηθή
σοβαρά καί νά έρευνηθή μέ κάθε
δυνατό τρόπο άπό τούς ψυχο
λόγους...
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Β Σ τν ιιο π ιικ ο ι
Ainu κ ι ιιπιϋιινιι m|Mino6ii
Πρέπει ή όχι νά
έφαρμοσθή τό σύστημα καί στήν ' Ελλάδα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓ.
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

Κάποια φορά ό Dox καταδιώκον
τας ένα διαρρήκτη πυροβολήθηκε καί
ή σφαίρα τοΰ έσπασε τό πόδι. Παρά
τό τραύμα όμως τόν κυνήγησε πέντε
ολόκληρα χιλιόμετρα, μέχρι πού τόν
έπιασε.
Έ να άλλο άπό τά κατορθώματα
τοΰ Dox είναι ή άνακάλυψι δύο σε
σημασμένων διαρρηκτών. Ό σκύλος
καί τό άφεντικό του, ό άρχιφύλακας
Maimore έκαναν τή συνηθισμένη περι
πολία τους σέ μιά κακόφημη συνοι
κία τής Ρώμης, μιά συνοικία, όπου
εύρίσκονται τά περισσότερα άντρα
καί καταγώγια. Καθώς οί δυό φίλοι,
ό άστυνομικός καί ό Dox περπατού
σαν άμέριμνοι, ένα μοτοποδήλατο μέ
δύο άτομα έπεσε μέ δύναμη έπάνω
στό Dox, πού τόν τραυμάτισε έλαφρά.
Οί άγνωστοι δράστες άφησαν τό μο
τοποδήλατο καί έξαφανίστηκαν. Θε
ωρήθηκαν ύποπτοι άπό τόν άρχιφύλακα ό όποιος διέταξε τό σκύλο νά
μυρίση τό κάθισμα τού μοτοποδηλά
του. Ψάχνοντας γιά τούς δυό άγνώστους ό Dox, ώδήγησε τόν Maimore σέ
ένα στενό βρώμικο δρομάκι, όπου
βρισκόταν μιά χαμηλή ταράτσα μέ
ένα διαμέρισμα στό βάθος. Ό άστυ
νομικός έρώτησε τήν σπιτσνοικοκυρά
γιά τά δύο άτομα, άλλά έκείνη έδήλωσε πλήρη άγνοια. Φάνηκε όμως
πώς έντελώς διαφορετική γνώμη είχε
ό Dox, ό όποιος άρχισε νά γαυγίζη
άγρια καί νά περιφέρεται γύρω άπό
ένα παλαιό καναπέ. Ό άρχιφύλακας
δέν είχε πιά καμμιά άμφιβολία. Διέ

ταξε τούς ύποπτους νά βγοΰν άπό
τήν κρυψώνα τους. ΙΙραγματι λίγα
λεπτά έπειτα ό ένας σύρθηκε πρός τό
μέρος τού άστυνομικού. Τήν ίδια
όμως στιγμή ό άλλος χωρίς νά τόν
άντιληφθή ό Maimore τόν έπλησίασε
μέ ένα μεγάλο μαχαίρι καί ήταν έτοι
μος νά τού τό καρφώση στήν πλάτη.
Δέν πρόφθασε όμως γιατί ό Dox ρί
χτηκε μέ δύναμη έπάνω του καί τόν
καθήλωσε στό δάπεδο. Ά πό τήν έ
ρευνα διαπιστώθηκε, ότι καί οί δύο
ήταν έπικίνδυνοι κακοποιοί καί οί
δράστες δεκάδων διαρρήξεων, οί
όποιες είχαν γίνει τόν τελευταίο και
ρό καί έμειναν άνεξιχνίαστες, γιατί οί
δράστες δέν είχαν άφήσει κανένα
άπολύτως στοιχείο.
Μιά σχεδόν άπίστευτη ύπόθεσι
πού έξιχνίασε ό Dox, είναι έκείνη
ένός διαρρήκτου κοσμηματοπωλείων.
Ό διαρρήκτης αυτός κρύφθηκε ένα
βράδυ στό υπόγειο τού Εθνικού Θε
άτρου τής Ρώμης καί άπό έκεί, άφσϋ
έσκαψε τόν τοίχο, κατώρθωσε νά περάση στό διπλανό κοσμηματοπωλείο.
Έκεΐ τόν άντελήφθη ό νυκτοφύλα
κας, άλλά ό διαρρήκτης έπειτα άπό
σύντομη πάλη κατώρθωσε νά ξεφύγη.
Ό Dox διετάχθη τότε νά μυρίση τά
ρούχα τού νυκτοφύλακα μήπως τυχόν
καί κατώρθωνε νά έντοπίση τόν κα
κοποιό. Ψάχνοντας μετά άπό μερικές
ήμέρες, ώδήγησε τούς άστυνομικούς σέ
ένα υπόγειο άλλης συνοικίας τής Ρώ
μης. Στό υπόγειο βρέθηκε νά κοιμά
ται ένα άτομο μέ προηγουμένη κα
κοποιό δράσι, τό όποιο δμως έπεισε
τούς άστυνομικούς, δτι δέν είχε καμ-

Ή νοημοσύνη καί τά «κατορθώματα» πολλών
σκύλων ράτσας είναι πολλές φορές κάτι τό
άπίστευτο. Στή φωτογραφία μας έπίδειξη ενός
άστυνομικοΰ σκύλου.

μιά σχέσι μέ την ύπόθεσι. «Έπίστευσα, δτι ήταν πράγματι άθώος, αφηγή
θηκε ό άρχιφύλακας Maimone, όταν ό
νυχτοφύλακας μέ έβεβαίωσε δτι ό άν
θρωπος αύτός, δεν ήταν ό ίδιος μέ
έκεϊνον που συνεπλάκη έκανα νόημα
μέ τό δάκτυλό μου στόν Dox, σάν νά
τοϋ έλεγα, δτι έπρεπε νά είναι περισ
σότερο προσεκτικός». Ό Dox άπάντησε μέ ένα γαύγισμα καί ώδήγησε
καί πάλι τούς αστυνομικούς στό κο
σμηματοπωλείο. “Οταν έφθασαν, ψά
χνοντας βρήκε ένα κουμπί καί τό πα
ρέδωσε στόν άρχιφΰλακα. Έγαύγισε
καί ώδήγησε τόν Maimone στό υπό
γειο τοϋ υπόπτου διαρρήκτου. Μπαί
νοντας μέσα άνοιξε μέ τά πόδια του
μιά ντουλάπα, έσυρε ένα κρεμασμένο
άδιάβροχο καί τό έρριξε στά πόδια
τοϋ άρχιφΰλακα, δείχνοντας μέ τή μύ
τη του τό σημείο άπό τό όποιο έλλειπε ένα κουμπί. Ά πό τήν παραβολή
διαπιστώθηκε δτι τό κουμπί πού βρέ
θηκε στό κοσμηματοπωλείο, άνήκε
στό διαρρήκτη. Ό τελευταίος μετά
άπό αυτό ώμολόγησε τήν πράξι του.
Μιά άλλη σπουδαία έπιτυχία τοϋ
Dox ήταν ή σύλληψι τού έκβιαστού
τού 'Υφυπουργού έξωτερικών τής
’Ιταλίας Carmire de Martino. Ό υφυ
πουργός Martino πήρε ένα έκβιαστικό
σημείωμα πού έγραφε: «Ά ν άγαπάς
τό τομάρι σου καί τό τομάρι των παι
διών σου, ν’ άφήσης στό σημείο πού
γράφει τό σημείωμά μας 8.000 δολλάρια τήν Παρασκευή 28 Αύγούστου
καί ώραν 23ην σέ ένα δέμα τυλιγμένο
μέ μαρουλόφυλλα. Νά μήν είδοποιήσης τήν άστυνομία γιατί θά μετανοιώσης πικρά. Τά κτυπήματα θά είναι
πικρά πάνω στην οΐκογένειά σου».
Ό Martino κατήγγειλε τήν άπειλή
στήν άστυνομία. ’Αστυνομικοί μεταμ
φιεσμένοι σέ έργάτες τοϋ Δήμου,
έσκαψαν μερικές ημέρες πρίν άπό τήν
όριζομένη στό σημείωμα ένα λάκκο
καί έφτιαξαν μιά κρύπτη σκεπασμένη
μέ σκουπίδια. Ό Dox πού είχε μυρι
στεί τό έκβιαστικό σημείωμα καί ό
κύριός του, ό άρχιφύλακας Maimone,
άφοΰ προμηθεύτηκαν τά άπαραίτητα
εφόδια κρύφτηκαν στήν κρυψώνα.

Στίς 28 Αύγούστου καί πρίν άκόμα
άνατείλη ό ήλιος ό άρχιφύλακας κα
ταπονημένος άπό τήν κούραση είχε
άποκοιμηθή, όταν κάποια στιγμή τόν
σκούντισε ό Dox. Άπό μιά κρυφή
τρύπα, ό άστυνομικός είδε κοντά μιά
άνθρώπινη σιλουέττα. Πρίν όμως
προφθάσει νά άντιδράση, ό σκύλος
έκανε ένα μεγάλο πήδημα, έρριξε τόν
άγνωστο στό έδαφος καί τόν κρατού
σε εκεί μέ τήν άπειλή τού πάντα
άνοιχτού τεράστιου στόματός του.
’Εξουθενωμένος ό κακοποιός πρό τού
φανερού κινδύνου φώναξε στόν άρχιφύλακα. «Θά τά πώ δλα. Κράτησε σέ
παρακαλώ τό σκύλο».
Οί περιπτώσεις πού άναφέραμε
κρίθηκαν άπαραίτητες, γιά νά καταδειχθή πόσο πράγματι μεγάλη είναι ή
συμβολή τών άστυνομικών σκύλων
στήν καταστολή τού εγκλήματος.
Αλλά καί στήν πρόληψι, τά απο
τελέσματα είχαν τό ίδιο, ικανοποιητι
κά, όπως απέδειξε ή άστυνόμευσι μέ
σκύλους, πολλών μεγαλοπόλεων τής
Ευρώπης καί τής Αμερικής, πού γί
νεται έδώ καί πολλά χρόνια. Στή
Βαλτιμόρη π.χ. γιά τήν όποια καί πιό
πάνω μιλήσαμε, τό 1957 ώργανώθηκε
ξεχωριστή Υπηρεσία υπό τήν επωνυ
μία Κ. 9 Corps. 'Η δύναμη τής Υπη
ρεσίας ήταν στήν άρχή 14 άνδρες μέ
ισάριθμους άστονομικούς σκύλους.
1ους πρώτους μήνες τά ζευγάρια
έμφανίζονταν στήν πόλη τά βράδυα
τής Παρασκευής καί τού Σαββάτου,
καί στά πιό έπιιςίνδυνα «Στέκια» τού
υποκόσμου. Ή πειραματική έφαρμογή είχε άπόλυτη έπιτυχία πράγμα πού

ώδήγησε τόν άστυνομικό Δ/ντή Herbon καί τό Δήμαρχο νά έπεκτείνουν
τή νέα άστυνομική Υπηρεσία. Προϊ
στάμενος ώρίσθη ένας άστυνόμος μέ
βοηθό ένα ύπαστυνόμο δυό άρχιφύλακες, σαράντα άστυφύλακες καί σα
ράντα πέντε γερμανικούς σκύλους
ράτσας σέφερς. Τήν ημέρα οί σκύλοι
μέ τούς συνοδούς τους περιπολσϋν
πεζοί εις όλόκληρη τήν πόλι, ένώ τή
νύχτα, έκτος άπό τούς πεζούς διατί
θενται καί άσυρματοφόρα αυτοκίνη
τα μέ πλήρωμα δύο άνδρών καί ένός
σκύλου.
’Εάν είς μία περιοχή τής πόλεως
παρατηρηθή μεγαλυτέρα εγκληματι
κότητα τά τοπικά άστυνομικό τμήμα
τα ένισχύσνται μέ περισσότερες όμάδες άπό άνδρες καί σκύλους. Ή
έφαρμογή τού μέτρου άπέδειξε στατιστικώς μεγάλη μείωσι τής έγκληματικότητος. ’Ιδιαιτέρως άπέδωσε στήν
άνακάλυψι κρυμμένων κακοποιών σέ
σπίτια, πάρκα κ.λ.π. στή σύλληψι κα
ταζητούμενων άτόμων, στήν παρακολούθησι ύποπτων, στίς βίαιες συγ
κρούσεις άστυνομικών μέ κακοποι
ούς, στήν άναζήτησι κρυμμένων άντικειμένων κ.ά. Αλλά καί τό αίσθημα
άσφαλείας τών πολιτών ένισχύεται σέ
μεγάλο βαθμό άπό τήν έμφάνισι τών
άστυνομικών σκύλων. Πολλές φορές
ό Αμερικανικός τύπος προβάλλει τά
κατορθώματά τους ένώ σέ άλλες πε
ριπτώσεις παραγωγοί κινηματογρα
φικών ταινιών «γύρισαν» στιγμιό
τυπα άπό τή δράσι τους. Πολύ συχνά
έπίσης ή τηλεόρασι, άφού άναφερθή
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στά πλεονεκτήματα καί τά καλά του
συστήματος τονίζει: «’Από τόν ’Α
στυνομικό μπορείτε νά ξεφύγετε, άπό
τό σκύλο τσυ όμως όχι».
Στή δύσκολη άποστολή του οί
αστυνομικοί σκύλοι όπως άλλως τε
καί οί κύριοί τους άντιμετωπίζουν
πολλές φορές θανάσιμους κινδύνους.
Μπορεί νά έκραγή κάποια βόμβα,
μπορεί νά «δούλεψη» τό ρεβόλβερ
κάποιου κακοποιού, μπορεί νά γίνη
μιά απαγωγή. Μάλιστα άπαγωγή!
Πριν δυό χρόνια ή ’Αστυνομία τού
Ντητρόϊτ άναστατώθηκε άπό τήν
έξαφάνισι τού Χάρβεϋ, ένός εξαίρε
του σκύλου, πού είχε συλλάβει 366
κακοποιούς. «Περιπολσύσαμε μαζύ
μέ τό αυτοκίνητο, είπε ό άστυφύλακας Τζάκσον, όταν κάποια στιγμή
απομακρύνθηκα γιά λίγο. Γυρίζον
τας, ό πιστός φίλος μου δέν ήταν
μέσα στό αυτοκίνητο». Ή αστυνομία
πιστεύει, ότι ό Χάρβεϋ άπάχθηκε καί
δολοφονήθηκε γιά λόγους έκδικήσεως. Δράστες πρέπει νά είναι κά
ποιοι άπό έκείνους, πού «ξεσκέπασε»
ό έξυπνος λυκόσκυλος.
Ά π ό τίς διάφορες ράτσες σκυλιού
σάν τά καταλληλότερα γιά νά γίνουν
άστυνομικά, έχουν επικρατήσει τά
γερμανικά τσοπανόσκυλα, πού χρησι
μοποιούνται καί άπό τίς περισσότε
ρες άστυνομίες γιατί εκτός άπό τή
μεγαλύτερη νοημοσύνη τους, προσαρ
μόζονται εύκολώτερα σ’ όλα τά κλί
ματα. Ένα σπουδαίο επίσης προσόν
των γερμανικών σκύλων είναι τό με
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γάλο ανάστημα καί ή πάντα άγρια
καί επιθετική εμφάνισή τους, ή όποια
έπηρεάζει άποφασιστικά τίς πράξεις
καί τίς άποφάσεις των κακοποιών.
Κατάλληλα επίσης είναι καί τά
σκυλιά Labrator. Συνήθως διαλέγον
ται άρσενικά καί ηλικίας ένός εως
δύο έτών. Άπό τό σύνολο άπορίπτεται ποσοστό 60% περίπου, μετά άπό
τίς πρώτες κι’ όλας δοκιμές. Τό πο
σοστό αυτό είτε δέν προσαρμόζεται
στήν έκπαίδευσι, είτε είναι μικράς
νοημοσύνης. Είδικώς οί σκύλοι δοκι
μάζονται νά μήν τρομάζουν στους
πυροβολισμούς, νά άντέχουν στήν
κσύρασι καί κυρίως νά έχουν
οσφραντικές ικανότητες.
Προσόν μεγάλον γιά τούς αστυνο
μικούς σκύλους θεωρείται άκόμη τό
νά είναι φιλοπερίεργοι, ερευνητικοί
καί άγρυπνοι, νά προσαρμόζωνται
εύκολα στις αλλαγές τού περιβάλλον
τος καί νά μή είναι εύερέθιστοι.
Οί άστυνομίες πού διατηρούν σκύ
λους, διαθέτουν ειδικές γιά τήν έκπαίδευσί τους σχολές μέ πεπειραμέ
νους έκπαιδευτές. Ά πό τίς σχολές
αυτές, διακρίθηκε γιά τίς έπιτυχίες
της τά τελευταία χρόνια εκείνη τής
Μητροπολιτικής Αστυνομίας τής
Ούάσιγκτων. Ή Αρχή της είναι, ότι
ή έκπαίδευσι τού σκύλου καί τού
συνοδού άστυφύλακα πού διαρκεϊ
περίπου 9 μήνες, πρέπει νά έπαναλαμβάνεται κατά συχνά χρονικά δια
στήματα, τουλάχιστον μία ημέρα κά
θε δύο εβδομάδες. Οί άστυφύλακες

εκπαιδεύονται στούς τρόπους περιποιήσεως τών ζώων, στίς πρώτες βο
ήθειες καί σέ όλα τά ζητήματα πού
αφορούν τήν όσφρησι καί τή διατήρησι «τής φόρμας» τών τετραπόδων
συντρόφων τους. Οί άστυνομικοί
προσέχουν, ώστε ό σκύλος νά μή ερ
γάζεται συνεχώς. Τού παρέχεται χρό
νος, νά ξεκουραστή, νά καθαρίση τήν
όσφρησί του καί νά καλμάρη τά νεύ
ρα τά όποια είναι συνήθως τεταμένα
μετά άπό τήν εργασία. Ή επιτυχία
του στήν έρευνα, έξαρτάται σέ μεγά
λο βαθμό άπό τή φιλία μεταξύ σκύ
λου καί συνοδού. Ή φιλία αυτή πού
γιά τό ζώο είναι τυφλή άφοσίωση καί
ύπακοή πολλές φορές τό οδηγεί σέ
«ύπερβάλοντα ζήλο», πού άποβλέπει
όχι στήν άνακάλυψι τών άντικειμένων ή τών έγκληματιών, άλλά στήν
επιθυμία τού σκύλου νά ίκανοποιήση
τόν σύντροφό του.
Μετά άπό όσα προανεφέρθησαν
καί δεδομένης τής καταστάσεως πού
επικρατεί σήμερα καί στήν Ελλάδα,
είναι πέρα ώς πέρα όρθή ή άπόφασι
τής πολιτείας νά προχωρήση στήν
καθιέρωσι καί εδώ τού θεσμού τής
διά σκύλων άστυνομεύσεως.
Μόνο πού πρέπει νά προσεχθή
όπ.ως καί στήν άρχή είπαμε ή έκτασι,
τήν όποια θά πάρη μελλοντικά. Θά
είναι μεγάλο σφάλμα, μιά καί έγινε ή
άρχή, ν« περιωρίσουμε τά σκυλιά
στά γήπεδα καί μόνο τή στιγμή πού ή
άπόδοσί τους είναι σημαντικώτερη σέ
άλλους τομείς διώξεως τού έγκλήμα-
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ΕΙς τήν Απέναντι σελίδα: Άναζήτησις ενός χαμένο» παιδιού, at δάσος
πλησίον τού Λονδίνου. Τις Αναζητήσεις των Αστυνομικών ύποβοηθεϊ
ειδικά έκπαιδευμένος σκύλος. 'Επάνω: ’Αμερικανός Αστυνομικός, μαθαί
νει στό σκύλο του διάφορα παιχνίδια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οί
Αστυνομικοί σκύλοι έκπαιδεύονται σέ είδική γιά τό σκοπό αυτό σχολή τής
’Αστυνομίας. Αεξιώ Άναζήτησι παγιδευμένων στά χιόνια. Ό σκύλος
Ανεκάλυψε τόν Ετοιμοθάνατο όρειβάτη. Κάτω: "Αγγλος Αστυνομικός σέ
περιπολία μέ τό σκύλο του.

τος, τοϋ «ξένου» εγκλήματος πού είτε
θέλουμε είτε όχι, αποτελεί πιά
πραγματικότητα γιά τήν Ελλάδα.
Όσον άφορά τώρα τήν ύλοποίησι
τής άποφάσεως, αυτό είναι κάτι πού
πρέπει νά άρχίση αμέσως. νΑς γίνη
στήν αρχή μιά δοκιμή. "Ας αρχίσουμε
άπό τά ναρκωτικά, όπου ή άπόδοσι
τών αστυνομικών σκύλων είναι δεδο
μένη. Έπειτα νά έμφανισθοϋν τά
πρώτα ζευγάρια άπό σκύλους καί
αστυνομικούς στά άεροδρόμια καί
στά γήπεδα. Γιά τά τελευταία πολλοί

άντέδρασαν μέ τήν εύκολη δικαιολο
γία, ότι δέν χρειάζονται τά αστυνο
μικά μέτρα καί επομένως ούτε καί οί
σκύλοι, εάν βελτιωθή ή στάθμη τού
ποδοσφαίρου καί τό παιχνίδι γίνη τί
μιο. Αυτομάτως λένε, οί φίλαθλοι θά
γίνουν «άκακα αρνάκια». "Ας μάς
επιτροπή νά παρατηρήσουμε ότι πολ
λά καί σοβαρά επεισόδια έγιναν πα
ρά τό γεγονός ότι καί τό παιγνίδι
ήταν τίμιο καί οί αθλητικοί παράγον
τες κατέβαλαν υπεράνθρωπες πρός
τό σκοπό αύτό προσπάθειες. "Αλ
λωστε άνθρώπινο, είναι νά ΰποπέση
καί ό διαιτητής καί ό αθλητής σέ
σφάλματα, χωρίς αύτό νά δικαιολογή
δυναμική «έπέμβασι» τών φιλάθλων.
Εκτός, άπ’ αύτά μερικές φορές, τά
έκτροπα πού γίνονται στά γήπεδα
«ένισχύονται» καί άπό τό «άθλητικό
πάθος» πού συνήθως χαρακτηρίζει
τίς άντίπαλες άθλητικές παρατάξεις
τών κερκίδων. Όσο λοιπόν κι’ άν
βελτιωθή τό ποδόσφαιρο πάντοτε θά
δημιουργούνται ζητήματα τάξεως
στά γήπεδα. Αύτό άλλωστε ισχύει καί
γιά τίς πιό προοδευμένες «ποδοσφαι
ρικά» χώρες, όπως π.χ. τήν ’Αγγλία.
Ό σοι έτυχε νά παρακολουθήσουν
ποδοσφαιρική συνάντησι στό Λονδί
νο θά είδαν άσφαλώς τούς Μπόμπυδες μέ τά θεόρατα σκυλιά τους νά
περιφέρονται στόν άθλητικό χώρο.
Σταδιακά τό μέτρο θά πρέπει νά
έπεκταθή καί στά ’Αστυνομικά Τμή
ματα, ιδίως σέ εκείνα, όπου ή έγκληματικότητα είναι ιδιαιτέρως ηύξημέ-

νη. Ή έμφάνισι τού σκύλου, εκτός
τοϋ ότι άποτελεΐ άποτρεπτικό παρά
γοντα, γιά τά έπικίνδυνα στοιχεία
τοϋ ύποκόσμου, δίνει στό άστυνομικό
όργανο τή σιγουριά καί τή δύναμη,
πού δέν τού έξασφαλίζει ό άτομικός
οπλισμός του. Συνήθως είναι οί επι
θέσεις καί οί βιαιοπραγίες εναντίον
άστυνομικών κατά τήν διάρκεια τής
υπηρεσίας τους. Τό άτοπο αύτό θά
έξέλειπε εάν ό άστυφύλακας εμφανι
ζόταν μέ τόν πιστό τετράποδο σύν
τροφό του. Ποιος άλήθεια κακοποιός
καί εάν άκόμα έχη συνεργούς, θά
τολμήση νά «στραβοκυτάξη» τόν
άστυφύλακα, όταν δίπλα του βλέπη
τό άνοικτό τεράστιο στόμα τοϋ άστυνομικοϋ σκύλου; Οί σκέψεις αύτές,
είναι νομίζουμε άρκετές, γιά νά πείσουν άρμοδίους καί μή, ότι ή χρησιμοποίησι σκύλων, έφ’ όσον βεβαίως
τοποθετηθή στις σωστές της διαστά
σεις, θά βελτιώση σέ πολύ μεγάλο πο
σοστό τόν δείκτη τής τάξεως καί τής
άσφαλείας στήν Ελλάδα. Δέν είμα
στε τό επαναλαμβάνουμε, στό 1900
ούτε στό 1920 ούτε κάν στό 1960. Οί
χρόνοι, πού περνάνε, είναι άπό πλευ
ράς έγκληματικότητος δίσεκτοι γιά
όλο τόν κόσμο καί γιά τήν Ελλάδα.
"Ας προφθάσουμε τό έγκλημα, πρίν
μάς προφθάση εκείνο. ’Ανάμεσα στά
άλλα μέτρα, οί άστυνομικοί σκύλοι
είναι μιά σωστή άρχή, πού πρέπει
χωρίς άναβολή νά γίνη πραγματικό
τητα.
47

Ό Γερμανός σ τρα τη γός φ ρή ντρ ιχ Μ ύλλερ, άρχηγός των γερμανικώ ν μονάδω ν πού
κατέλαβαν τήν Σεβαστούπολη. Στην έπιτυχία του αυτή τον β οήθ ησ α ν αποτελεσματικά
οί πληροφορίες τού φουλίόη. Ό Μ ύλλερ είχε χρηματίσει καί στρατιω τικός διοικητής
τής Κρήτης. Μ ετά τόν πόλεμο παραδόθηκε σ τή ν 'Ελλάδα ώ ς έγκληματίας πολέμου.
Καταδικάσθηκε σ έ θάνατο κ α ίέκ τελ έσ θ η κ ε στό Χαϊόάρι στις 2 0 Ιουνίου 1947. (Στήν
φω τογραφία, ό Μ ύλλερ κατά τήν δίκη του στό έλληνικό στρατοδικείο). 'Απέναντι: μ ε 
ταφορά νεκρώ ν μ έ φορτη γό αυτοκίνητο στό χρόνια τής Κατοχής.

Συνέχεια έκ τής σελίδος 21
ένα άπό τά μεγαλύτερα γερμανικά
παράσημα τού πολέμου».
'Όταν μελετήθηκε ή έκθεση
Φουλίδη καί δλα πλέον ήσαν έτοιμα,
τά ύπό τόν στρατηγόν Μύλλερ γερ
μανικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν
Σεβαστούπολη. Έδώ ίσως πρέπει
νά άναφερθή δτι ό Μύλλερ ύπηρέτησε τά 1941 καί τά 1942 ώς στρα
τιωτικός διοικητής Κρήτης. Μετά
τήν κατάρρευση τής Γερμανίας, πα
ραδόθηκε, ώς έγκληματίας πολέ
μου, στήν 'Ελλάδα. Δικάσθηκε καί
καταδικάσθηκε σέ θάνατο. Τό 194 6
τουφεκίσθηκε στό Χαϊδάρι, μαζί μέ
τόν έπίσης Γερμανό στρατηγό
Μπρόιερ, άρχηγό τών άλεξιπτωτιστών πού τήν άνοιξη τού 1941 έπε
σαν στήν Μεγαλόνησο.
Τις ικανότητες τού Φουλίδη, ό
μως, έκμεταλλεύθηκε καί άργότερα
ό στρατηγός Μύλλερ. Τήν φορά αύτή διατάχθηκε νά όργανώση εξέ
γερση τών Κοζάκων τοϋ Καυκάσου,
γιά νά διευκολυνθή ή πρός τά έκεϊ
προέλαση τού γερμανικού στρατού.
Ό Φουλίδης καί οΐ άποφασισμένοι
Ρώσοι βοηθοί του άρχισαν έκτεταμένη προπαγάνδα στούς φ ιλελευθέ
ρους κατοίκους τής περιοχής, προ
σπαθώντας νά τούς στρέψουν
έναντίον τοϋ καθεστώτος.
Βεβαίως δέν έμφανίζονταν έκεϊ
ώς πράκτορες τών Γερμανών, άλλά
ώς δυσαρεστημένοι καί διωγμένοι
άπό τόν κομμουνισμό Ρώσοι. Ή
προπαγάνδα τού Φουλίδη είχε θετι
κά άποτελέσματα. Εκατοντάδες
άγρότες οργανώθηκαν στήν όμάδα
του άποφασισμένοι γιά τις πιό τολ
μηρές πράξεις. Έν τώ μεταξύ όμως,
οΐ ρωσικές μυστικές ύπηρεσίες «μυ
ρίστηκαν» τήν δράση του καί άρχισε
άπηνής διωγμός του. Ό Φουλίδης
άναγκάσθηκε νά έγκαταστήση τό
άρχηγείο του σέ ένα σχεδόν άδιάβατο δάσος τής Νότιας Ρωσίας, ό
που καί τόν άνεφαδίαζαν κατά τήν
διάρκεια τής νύχτας μέ τρόφιμα καί
πολεμεφόδια γερμανικά άεροπλάνα.
Ισχυρός πλέον ό Φουλίδης έκανε
τις νύχτες έπιδρομές κατά τών έφοδιοπομπών τού ρωσικού στρατού
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έτσι, ώστε νά έξασφαλίση όχι μόνο
τά άπαραίτητα έφόδια, άλλά καί
στρατιωτικές στολές, μέ τις όποιες
έντυσε όλους τούς άνδρες του. "Ε
γινε ό φόβος καί ό τρόμος τής ρωσι
κής στρατιάς τού Νότου.
«Δέν ύπήρχε πλέον», γράφει ό
Ζάιτς, «χάρις εις τήν δράσιν τού
Φουλίδη, ούδεμία άσφάλεια διά τάς
ρωσικός συγκοινωνίας τού νοτίου
μετώπου καί τάς εις τό μέτωπον κατευθυνομένας έφοδιοπομπάς. Κάθε
βράδυ κατεστρέφετο καί ένας σιδη
ροδρομικός σταθμός. Καθημερινώς
άνετινάσσοντο όλόκληρα τραίνα καί
καθημερινώς αί σιδηροδρομικά!
γραμμαί, αί όποϊαι ώδήγουν εις τό
μέτωπον, ήσαν κατεστραμμένοι εις
πολλά σημεία εις τρόπον ώστε νά
δυσχεραίνωνται άφάνταστα αί ρω
σικοί μεταφοραί.
Έφοδιοπομπαΐ
άποτελούμεναι άπό όλοκλήρους φά
λαγγας φορτηγών αύτοκινήτων κατεοτρέφοντο καί έπυρπολοΰντο κα
τά τήν διάρκειαν τών έπιθέσεων
πού έκαναν έναντίον των οΐ άνδρες
τού Φουλίδη.
»Τήν έποχήν αύτήν ή φήμη τοϋ
Φουλίδη καί τό γόητρόν του εις
τούς επιτελικούς γερμανικούς κύ
κλους είχε φθάσει πλέον εις τό ζε
νίθ. Ό Φουλίδης, έκτος τού εις εύρεϊαν κλίμακα σαμποτάζ πού καθη
μερινώς διενήργει κατά τών Ρώ
σων, κατώρθωσε μέ τό γόητρον
τού ήρωικοΰ άγωνιστού ύπέρ τής
ελευθερίας καί τής άπολυτρώσεως
άπό τήν κομμουνιστικήν σκλαβιάν,
νά προπαγανδίζη εις τούς πληθυ
σμούς τών Κοζάκων τού Ντόν καί
τών εγγύς περιοχών, ώστε νά δημιουργήση καί πολιτικόν ζήτημα, έν
ώρ9 πολέμου, εις τήν Σοβιετικήν “Ενωσιν.
»Τήν έξέγερσιν πού προεκάλεσεν
ό Φουλίδης, ήτο πλέον κίνδυνος νά
τήν μιμηθοΰν καί άλλαι περιοχαί,
όπότε δλόκληρον τό έσωτερικόν
ρωσικόν μέτωπον θά κατέρρεε σάν
χάρτινος πύργος, εις τήν περιοχήν
αύτήν τουλάχιστον. ΑΙ έπιτυχίαι τού
Φουλίδη ύπήρξαν καταπληκτικοί καί
ύπεράνθρωποι. Ή ρωσική ήγεσία

τού Νότου, έχουσα σαφή έπίγνωσιν
τού κινδύνου τόν όποιον άπετέλει
δΓ αύτήν ό Φουλίδης μέ τό σώμα
του, έπεκήρυξε τόσον αύτόν όσον
καί τούς άνδρας του έναντι ένός
έξωφρενικοΰ ποσού είς ρούβλια
"γιά κάθε κεφάλι" πού άντεπροσώπευεν τήν έποχήν έκείνην περί τάς
3 0 0 χρυσάς λίρας».
Παρ' όλα αύτά ή δράση τού Φου
λίδη δέν άνακόπηκε, άλλά τουναν
τίον έντάθηκε. "Εστελνε μέ τούς
άσυρμάτους του παντοειδείς πληρο
φορίες στρατιωτικής φύσεως στόν
φόν Κλάουζεβιτς, διένεμε μυστικό
Τύπο πού έκδιδόταν ρωσικά μέ
προπαγανδιστικές πληροφορίες στό
Κίεβο καί πού τόν έστελναν κάθε
βράδυ μέ άεροπλάνα σέ χιλιάδες
άντίτυπα. Προετοίμαζε έπίσης τήν
γερμανική έπίθεση καί τήν προέ
λαση πρός τό Στάλινγκραντ. Τήν
ισχυρή γερμανική έπίθεση έπακολούθησε μεγάλη συμφορά γιά τήν
ρωσική στρατιά τού Νότου, πού
έξαρθρώθηκε σχεδόν τελείως χάρη
στις στρατηγικές πληροφορίες τοϋ
Φουλίδη καί τήν δράση τοϋ σώμα
τός του κατά τών συγκοινωνιών της
στά μετόπισθεν.
Στόν Καύκασο οί έπιτυχίες τού
Φουλίδη ξεπέρασαν καί τήν πιό τολ
μηρή φαντασία «άφοϋ ύπερέβη είς
κατορθώματα καί τήν δράσιν τού
θρυλικού "Αγγλου πράκτορος Λώ ρενς, όστις κατά τήν διάρκειαν τού
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κα
τώρθωσε νά έξεγείρη κατά τής
Τουρκίας τάς άραβικάς φυλάς τής
"Εγγύς "Ανατολής, όταν κατά τήν

επιχην έκείνην ή Τουρκία ήτο σύμ
μαχος τών Γερμανών».
Άπό τά κηρύγματα καί τήν προ
παγάνδα τού Φουλίδη έξεγέρθηκαν
δυό μικρές σοβιετικές δημοκρατίες.
Τόση ήταν ή ταραχή τής ρωσικής
κυβερνήσεως, ώστε καί μετά τήν
λήξη τού πολέμου οί δυό αυτές δη
μοκρατίες νά θεωρούνται δτι δέν
μπόρεσαν
νά
άποβάλουν
τό
«σπέρμα τής προδοσίας», μέ τό
όποιο τούς διάβρωσαν οΙ «Γερμα
νοί» κατά τήν διάρκεια τού πολέμου.
«'Αποτέλεσμα τής έπισήμου ταύτης
σοβιετικής άντιλήψεως περί τών
δύο αυτών δημοκρατιών ήτο νά διαταχθή τό 1 9 4 7 ή μετακίνησις πρός
Σιβηρίαν τού συνόλου τού πληθυ
σμού των, πού ΰπερέβαινε τάς
5 0 0 .0 0 0 άτόμων».
Τήν νέα έπιτυχία τού φουλίδη
άκολούθησαν νέες διακρίσεις καί
νέα προαγωγή. "Εγινε ταγματάρχης
προαχθεΐς καί πάλι έπ’ άνδραγαθίςι.
Ό μω ς ήδη άρχισαν νά φαίνωνται τά
πρώτα μελανά σημεία στήν «στα
διοδρομία» τού ριψοκίνδυνου "Ελ
ληνα, άλλά καί τών «ιδεωδών» τά
όποια ύπηρετοΰσε. Ή ύπό τον
στρατάρχη Πάουλους γερμανική
στρατιά συνετρίβη άπό τήν σθενα
ρή άντίσταση τών Ρώσων στο Στάλινγκραντ. Ή άπογοήτευση κατέ
λαβε τούς άνδρες τού φουλίδη, πού
άρχισαν σιγά - σιγά νά τόν έγκαταλείπουν. 'Ανίσχυρος πιά, δέν σκε

πτόταν τίποτε άλλο, άπό τήν σωτη
ρία τής ζωής του καί τής ζωής τών
λίγων πιστών συντρόφων του. Ό 
μως ήταν τόσο μακριά άπό τις γερ
μανικές γραμμές, στά βάθη τής πα
γωμένης Ρωσίας.
Κάτω άπό δραματικές συνθήκες
μπόρεσε, κρυπτόμενος τήν ήμέρα
καί πεζοπορώντας τήν νύχτα, νά
πλησιάση τούς' Γερμανούς καί νά
έπιτύχη επαφή μέ τόν άσύρματο. Τό
βράδυ, δυό έλικόπτερα μετέφεραν
τόν Φουλίδη καί τούς άνδρες του
σώους, άλλά κατεξαντλημένους άπό
τήν πείνα καί τις κακουχίες, στο γερ
μανικό στρατηγείο. Σέ δλους δό
θηκε πολυήμερη άδεια, ώστε νά
άναπαυθούν καί νά συνέλθουν.
"Ετσι, ήσυχος πιά καί άσφαλής στό
Βερολίνο, πίστευε δτι τά βάσανά
του τελείωσαν. 'Αλλά δέν ίσχυε τό
ίδιο καί γιά τόν άμεσο προϊστάμενό
του, τόν φόν Κλάουζεβιτς, άπό τόν
όποιο τό γερμανικό έπιτελεϊο ζη
τούσε νέες καί περισσότερες αυτή
τήν φορά πληροφορίες γιά τήν κα
τάσταση τών ρωσικών στρατευμά
των τού νοτίου μετώπου. Ό Κλάου
ζεβιτς ζήτησε καί πάλι τήν βοήθεια
τού Φουλίδη. Ό τελευταίος έπρεπε
νά είσχωρήση στις ρωσικές γραμ
μές καί νά έξακριβώση τόν άριθμό
τών εύρισκομένων έκεϊ στρατιω
τών, καθώς καί τήν διάταξη τών
έχθρικών τεθωρακισμένων.
Μέ
μόνο βοηθό του ένα άσυρματιστή

καί συνοδευόμενος άπό μιά γερμα
νική περίπολο πλησίασε ένα βράδυ
τού Δεκεμβρίου τό πιό άδύνατο ση
μείο τής ρωσικής γραμμής άμύνης.
Ή περίπολος θά τόν έκάλυπτε σέ
περίπτωση άνάγκης, άλλιώτικα θά
έπέστρεφε άθόρυβα στήν βάση της.
Ό Φουλίδης θά εισχωρούσε μόνο
μέ τόν άσυρματιστή στις έχθρικές
γραμμές. Είχαν δλοι διανύσει άπόσταση 5 0 0 περίπου μέτρων συρό
μενοι μέ τήν κοιλιά. Λίγα μέτρα τούς
χώριζαν άπό τις ρωσικές προφυλα
κές, «όταν», όπως μάς πληροφορεί
ό Ζάιτς, «τό ήλεκτρικό φανάρι πού
είχε κρεμάσει εις τόν λαιμόν του ό
Γερμανός άνθυπολοχαγός άναψε
πρός στιγμήν, άπό μιά άδεξίαν κίνησιν τού χεριού του. Τό περιστατικόν
αύτό ήτο άρκετό διά νά γίνη άντιληπτή ή παρουσία τής γερμανικής πε
ριπόλου εντός, σχεδόν, τών ρωσι
κών γραμμών, άπό ένα άγρυπνοϋντα Ρώσον σκοπόν, δσπς ήρχισε νά πυροβολή πρός τήν κατεύθυνσιν τού φωτός μέ τροχιοδεικτι
κά βλήματα. Σέ λίγο άναψε δλο τό
τμήμα αύτό τού ρωσικού μετώπου.
Μία σφαίρα εύρήκε τόν Γερμανόν
άνθυπολογαγόν εις τό στήθος καί
τόν άφήκε νεκρόν. Είς άπόστασιν
2 0 0 μέτρων άπό τών γερμανικών
γραμμών ένα βλήμα βαρέος ρωσι
κού όλμου έπεσεν είς άπόστασιν έξ
μέτρων περίπου δεξιά τού Φουλίδη
καί ένα θραύσμα του τόν εύρήκε είς
τόν κρόταφον καί τόν άφήκεν άπνουν».
Ό Σεβαστιανός Φουλίδης, ό δαι
μόνιος κατάσκοπος καί ριψοκίνδυ
νος σαμποτέρ, ήταν πλέον νεκρός.
«Πλήρωσε μέ τήν ζωή του τήν πί
στη του στήν Γερμανία καί τόν
παρανοϊκό άρχηγό της. Λίγες ήμέρες μετά τόν θάνατό του ό φόν
Κλάουζεβιτς, συγκεντρώνοντας τά
άτομικά του είδη, βρήκε στό δωμά
τιό του μιά επιστολή, τήν όποια ό
Φουλίδης προφανώς δέν πρόφθασε
νά ταχυδρομήση. Μ έ τήν έπιστολή
αύτή παρακαλούσε ένα Γερμανό
φίλο του στήν 'Αθήνα νά φροντίζη
τήν γυναίκα πού άφησε πίσω του
καί τήν όποια φοβόταν δτι δέν θά
ξαναέβλεπε λόγω τών έπικινδύνων
άποστολών πού τού άνέθεταν.
Ήταν ή «Φούλη», ή ώραία Α θη
ναία, τήν όποια ό Φουλίδης θά νυμ
φευόταν δταν αδέσμευτος άπό τά
«υψηλά» του καθήκοντα θά γύριζε
ξανά στήν πατρίδα.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ ο ϋ Τ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Ο Υ
κ. Γ. X. Κ Α Τ Σ ΙΜ Η Τ Ρ Ο Υ
Δ/ντοϋ Στρατονομίας
Γ.Ε.Σ.

Κατά τήν διάρκεια τής μαύρης
κατοχής στήν 'Ε λλάδα, δπως
καί στις άλλες κατεχόμενες χ ώ 
ρες οι γερμανικές άστυνομικές
ύπηρεσίες ώ ργανώθηκαν
καί
άναδιαρθρώθηκαν κατά τρόπο,
ώστε νά «ύπηρετήσουν κα λλίτε
ρα τά έθνικοσοσιαλιστικά «ιδε
ώδη» του Ν αζισμού. Στό άρθρο
πού άκολουθεΐ καί πού άναφέρεται σ ’ αύτό τό θέμα, παρα
τ ί θ ε ν τ α ι σ τ ο ι χ ε ί α τά ό π ο ι α
βλέπουν γιά πρώτη φορά τό
φ ώ ς τής δημοσιότητας.
ΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ τής χώρας
ϋπό των Γερμανών κατά τά τέλη Α 
πριλίου 1941 μέχρι καί τοΰ Αύγουστου
1943, δέν ΰφίσταντο είς τήν Ελλάδα
γερμανικοί άστυνομικαί ύπηρεσίαι. Ή
άστυνομική δικαιοδοσία (polizeigewalt)
τάξεως καί άσφαλείας άνήκεν είς τόν γερμανόν Στρατιωτικόν Διοικητήν Ελλάδος
(Militarbefenhlshaber) ('), ό όποιος
ήτο καί ό φορεύς τής άνωτάτης έξουσίας
(Hoheitsrecht) ένταΰθα, ώς καί είς τούς ύφισταμένους του περιφερειακούς Στρατιω
τικούς Διοικητάς (Feld Kommandanten).
Είς τό ϋπό γερμανικήν κατοχήν έλληνικόν έδαφος έπεβλήθη σειρά, περιοριστικών,
άναγκαστικών μέτρων ϋπό τοϋ Στρατιω
τικού Διοικητοΰ Ελλάδος διά τών ύπ’ αύτοΰ έκδιδομένων κανονιστικών διαταγμά
των, βασικώς δέ διά τοΰ άπό τής 17ης ’Ιου
νίου 1943 τοιοΰτου «Περί έφαρμογής τοϋ
γερμανικοΰ ποινικοΰ δικαίου καί προστα
σίας τής έσωτερικής τάξεως καί τών Α ρ 
χών Κατοχής», τό όποιον έδημοσιεύθη είς
τό ύπ’ άρίθ. 8 ύπηρεσιακόν φύλλον δια-

Α

ΕΙς τήν Ι.πάνω φωτογραφία ό διαβόητος Αρχη
γός τών ~Ες - ~Ες, κατά τήν τελενταίαν πε
ρίοδον τής γερμανικής κατοχής, στρατηγός
Σιμάνα. Αριστερά: Ό Γ. Στρόοπ, έπιθεωρητής τοΰ Γκέττο τής Βαρσοβίας. Ήταν ό
πρώτος Αρχηγός τών "Ες - "Ες στήν Ελλάδα.
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ταγμάτων διά τό κατεχόμενον έλληνικόν
έδαφος.
’ Η έποπτεία τής τη ρήσεως άπό μέρους τοϋ
πληθυσμοϋ τών περιοριστικών μέτρων
ήσκεϊτο διά στρατιωτικών υπηρεσιών
άστυνομικών καθηκόντων, τάς όποιας
διέθετεν ό γερμανικός στρατός έκστρατείας
καί αί όποϊαι ήσαν οί Feldgendarmerie
(στρατοχωροφυλακή) καί ή Geheime Feld
polizei (μυστική στρατιωτική άστυνομία) ή
γνωστή βραχυγραφικώς ώς GFP (Γκέ. ”Εφ.
Πέ)
Τό καθεστώς τοϋτο μετεβλήθη κατά τόν
Σεπτέμβριον 1943, κατόπιν τής τοποθετήσεως είς τήν ’ Ελλάδα άνωτάτου στελέχους
τών S.S ώς «’ Ανωτέρου ’ Αρχηγοϋ τών S.S.
καί τής ’Αστυνομίας» (Hohere SS — und
PolizeiFiihrer) καί τής ταυτοχρόνου άφίξεως,
τό πρώτον, ένταΰθα, κλιμακίων καθαρώς
άστυνομικών γερμανικών ύπηρεσιών.
’ Από τής τοποθετήσεως είς τήν ' Ελλάδα
« Ανωτέρου ’Αρχηγοϋ τών SS καί τής
’Αστυνομίας», ή άστυνομική δικαιοδοσία
(Polizeigewalt) ή άνήκουσα μέχρι τότε είς
τόν Στρατιωτικόν Διοικητήν ’ Ελλάδος καί
τούς υφισταμένους του περιφεριακούς στρα
τιωτικούς διοικητάς, περιήλθεν είς τάς ύπ’
αύτόν ύπηρεσίας, πράγμα, σημαίνον ότι, είς
τό έξής, ή άρμοδιότης επί παντός θέματος
πολιτικής άσφαλείας άνήκεν είς τά SS, δηλ.
είς τά ένταΰθα κλιμάκια τοϋ ϋπό τόν
Himmler κομματικοΰ όργανισμοϋ, τοΰ
έλέγχοντος πλήρως τήν γερμανικήν άστυνομίαν καί ήποτελοϋντος τό κύριον όργανον τρομοκρατήσεως, τόσον είς τό εσωτε
ρικόν τής Γερμανίας, όσον καί είς τάς
κατεχομένας χώρας.
Οϋτως, έκ τών εκτελεστικών όργάνων
τοΰ Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ ’ Ελλάδος, τών
επιφορτισμένων δι’ άστυνομικών καθηκόν
των, ή Geheime Feld polizei (Υπηρεσία
’Ασφαλείας) διελύθη, αί δέ άρμοδιότητές
της περιήλθον είς τόν Άνώτερον ’Αρ
χηγόν τών ΔΔ καί τής ’Αστυνομίας. Ή
Feldgendarmerie (Υπηρεσία τάξεως —
πειθαρχίας) έξηκολούθησεν άσκοΰσα τά
καθαρώς στρατιωτικά καθήκοντά της, μέ
δικαιώματα παρεμβάσεως είς πολιτικά
άδικήματα, μόνον είς περιπτώσεις συλλήψεως έπ’ αΰτοφώρω ή καταδιώξεως τοΰ
δράστου. Καί κατά τάς περιπτώσεις ταύτας
όμως, ώφειλε νά παραδίδη άμέσως πάντα
συλλαμβανόμενον είς τήν ’ Αστυνομίαν
Άσφαλείας. Σχετική διαταγή τοΰ Στρατ.
Δ/τοΰ ’Ελλάδος έκδοθεΐσα τόν Μάιο 1944
δημοσιευομένη είς τό τέλος τής παρούσης,
καθώριζε τάς μεταξύ τών στρατιωτικών
άρχών καί τών τοιούτων τών ΔΔ άρμοδιότητας.

Αί στρατιωτικού ύπηρεσίαι άστυνο
μικών άρμοδιοτήτων.
Αί γερμανικοί στρατιωτικοί ύπηρεσίαι,

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ

'Επάνω Αριστερά: Παρέλασις τοΰ άστυνομικοΰ συντάγματος πρό τοΰ
στρατιωτικού διοικητοΰ Έλλάόος στρατηγοΰ Σπάίτελ, στή λεωφ. Πανε
πιστημίου. Δεξιά Ό Ράϊνχορντ Χάίντριχ Αρχηγός τής RSHA, ίπιθεωρεϊ
κλιμάκια τοΰ SIPO - SP. Κάτω Αριστερά Μηχανοκίνητο Απόσπασμα τοΰ
κλιμακίου τής SIPO - SD Αθηνών. Κάτω δεξιά Ή ηγεσία τής γερμα
νικής Αστυνομίας, παρουσιάζεται είς τόνΓκαίριγκ. Διακρίνονται όΧίμλερ,
Αρχηγός τής κρατικής Αστυνομίας, ό Χάϊντρεχ, Αρχηγός των SIPO - SD
καί ό Νταλοΰγκε, Αρχηγός τής Αστυνομίας τάξεως.
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κ.λπ.) έφερον έπί τοΰ στέρνου χαρακτη
ριστικήν πεταλόσχημον μεταλικήν πλάκα
έξ ής άπεκαλοΰντο Από τόν λαόν τών
’Αθηνών «πεταλάδες», ταυτιζόμενα, έκ
πλάνης, πρός τά όργανα τής Gestapo.
Ή Geheime Feldpolizei (Γκεχαϊμε ΦελντΠολιτσάϊ ήτο Αστυνομική ύπηρεσία, διεθέτουσα στρατιωτικήν όργάνωσιν καί όπλισμόν, έντεταγμένη είς τόν στρατόν
κατοχής πρός έκτέλεσιν Αποστολών Ασφα
λείας. Ή ύπηρεσία αυτή έπελαμβάνετο, είς
τά ϋπό γερμανικήν κατοχήν έδάφη, τής
διώξεως τών κατά τής Ασφαλείας τών
γερμανικών στρατευμάτων στρεφομένων
ένεργειών, οίαι ή κατασκοπεία, αί δολιοφθοραί, ή προπαγάνδα, ή Ανατρεπτική
δράσις κ.λπ., δικαιοδοσίαν, τήν όποιαν, είς
τό έσωτερικόν τοΰ Reich, είχε μόνον ή
Gestapo.

‘Επάνω: "Ενα άκρως Απόρρητο έγγραφο τής
RSHA, πού άναφέρεται στην «τελική λύσι τοΰ
« 'Εβραϊκού προβλήματος». 'Υπογράφει κατ ’
ίντολήν ό διαβόητος "Αϊχμαν. Κάτω δεξιά
Ένα γερμανικό τεθωρακισμένο σέ Ινα δρόμο
τής Λαμίας. Είς τήν Απέναντι σελίδα: ό Αρχη
γός τής RSHA Χάϊντριχ χγυνοδευόμενος Από
τόν Μύλλερ, Αρχηγό τής Γκεστάπο καί τόν
Σέλεμπουργκ, Αρχηγό τής SD.
at έπιφορτισμέναι δι' Αστυνομικών καθη
κόντων, ήσαν, ώς έσημειώθη ήδη, ή
Feldgendarmerie (στρατοχωροφυλκή) καί ή
Geheime Feldpolizei (μυστική στρατιωτική
Αστυνομία).
Ή Feldgendarmerie (Φέλντζενταρμερί),
ήτο «στρΑτευμα τάξεως» μέ ΑστυνομικΑς
δικαιοδοσίας έντεταγμένον είς τόν Στρατόν
εκστρατείας έχον γενικώς τά Ακόλουθα
καθήκοντα;
— Τήν εφαρμογήν τών ρυθμιστικών μέτρων
τής στρατιωτικής κυκλοφορίας καί τής
κυκλοφορίας τών κατοίκων.
— Τήν έξασφάλισιν τής τΑξεως καί
πειθαρχίας τοΰ στρατεύματος.
— Τήν Ανακάλυψιν, σύλληψιν καί διακο
μιδήν αίχμαλώτων πολέμου.
— Τήν έπέμβασιν, είς τά ύπό γερμανικήν
κατοχήν έδάφη, είς πάσαν περίπτωσιν
Αρμοδιότητος Αστυνομίας τΑξεως.
Ή Feldgendarmerie, ήτο ώργανωμένη
είς λόχους οί όποιοι διετίθεντο Από τό
κλιμάκον τής μεραρχίας καί Ανω. Είς τά
κατεχόμενα έδάφη συνειργάζετο μετά τών
κατά τόπους Φρουραρχίων (Stadt Kommandaturen) καί στρατ. διοικήσεων (Feldkommandaturen).
Τό προσωπικόν τής Feldgendarmerie
προερχόμενον έκ τής γερμανικής χωροφυ
λακής έφερε τήν στολήν τοΰ στρατοΰ ξηράς
μετά τοΰ διακριτικοΰ έμβλήματος τής
Αστυνομίας τΑξεως είς τήν Αριστερόν
χειρίδα τοΰ χιτωνίου. Τά έν διατεταγμένη
ύπηρεσίμ όργανά της (φρουροί, περίπολοι
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Τά στελέχη τής GFP ήσαν Αστυνομικοί
έξ επαγγέλματος, προερχόμενοι, δι' άποσπάσεως έκ τής Αστυνομίας, οί δέ όπλϊται
είδικώς έπιλεγόμενοι καί έκπαιδευόμενοι
δνδρες τοΰ στρατεύματος. Τό προσωπικόν
τής GFP ένήργει κατά κανόνα έν πολιτική
περί βολή.
’Ανεξάρτητοι όμάδες (gruppen) τής GFP,
διοικούμεναι παρ' Αστυνομικών έπιτρόπων
— λοχαγών έξ Απονομής, διετίθεντο είς τόν
στρατόν έκστρατείας μέχρι τοΰ κλιμακίου
τοΰ Σώματος Στρατοΰ, συνεργαζόμεναι
έπιτελικώς μετά τών 2ων Γραφείων τών Μ.
Μονάδων, διά τήν στρατιωτικήν Ασφάλειαν
τών όποιων ήσαν ύπεύθυνοι. Πρός τόν
τελευταΐον τοΰτον σκοπόν, αί έν λόγω
όμάδες συνειργάζοντο στενώς καί μετά τών
Abwehrstellen (βραχυγραφικώς AST), ώς
έκαλοΰντο τά κατά τόπους κλιμάκια τής
Abwehr. (*)
’Από τοΰ 1942, αί Αρμοδιότητες τής GFP
περιήλθον προοδευτικώς είς τά κατά τόπους
κλιμάκια τής ’Αστυνομίας 'Ασφαλείας
(SIPO - SD).
Είς τήν ' Ελλάδα έδρασαν τά έξής κλι
μάκια τής GFP. Ή 621η όμάς, έχουσα
έδραν τήν Θεσσαλονίκην μέ παραρτήματα
είς Κατερίνην, Λαμίαν, Λέσβον, Χίον. Ή
έδρεύουσα είς τάς ’Αθήνας όμάς, έχουσα
μόνιμα παραρτήματα είς Τρίπολιν, Θήβας
Λεβάδειαν. Έπρόκειτο περί τής 610ης όμάδος ϋπό τόν έπίτροπον στρατ. Αστυνο
μίας, λοχαγόν Torgler μέχρι τοΰ Δεκεμ
βρίου 1943, άντικατασταθείσης έν συνε
χείς ύπό τής 510ης όμάδος, ϋπό τόν
έπίτροπον - λοχαγόν Wendel Texan. Αί ύπηρεσίαι τής GFP ’Αθηνών έστεγάζοντο
είς τό παρά τήν διασταύρωσιν τών όδών
Πατησίων καί Καποδιστρίου Μέγαρον
Λινάρδου καί είς τό έπί τής όδοϋ Άβέρωφ
23 ξενοδοχεϊον «’Αλεξάνδρα». Τμήμα τής
όμάδος ' Αθηνών, είχεν έγκατασταθή είς τόν
Πειραιά, στεγασθέν κατ’ άρχάς είς οίκημα
τής όδοΰ Σωκράτους, έναντι τής πλατείας
Κοραή, άργότερον δέ καί μέχρι τής Αποχωρήσεως τών Γερμανών, είς τό έπί τής ό
δοϋ II Μεραρχίας 34 οίκημα. Ύφίστατο
Ακόμη καί ή 611η Ό μάς, έχουσα έδραν τό

' Ηράκειον καί περιοχήν δικαιοδοσίας τήν
νήσον Κρήτην.
Γενικώς αί Ανωτέρω ύπηρεσίαι τής GFP
έλειτούργουν ώς Ακολούθως: Διευθύνοντο
ϋπό Αξιωματικού φέροντος τόν βαθμόν
«έπιτρόπου στρατ. Αστυνομίας - λοχαγού»
μέ υποδιοικητήν άξ/κόν τοΰ ίδιου βαθμού.
’Υποδιαιρούντο είς 4—5 τμήματα έχοντα
κεχωρισμένας Αρμοδιότητας. Συνήθως ή
δύναμις έκάστου τών τμημάτων άπετελεΐτο
έξ ένός «άστυν. γραμματέως» (ύπολοχαγοϋ
ή άνθ/γοΰ) ώς προϊσταμένου, ένός άνθ/τοΰ
ή έπιλοχίου ώς βοηθοΰ, δυό ύπα/κών καί
3—4 στρατιωτών. Τά παραρτήματα (Aussenstellen) διευθύνοντο ϋπό άνθ/γών ή καί έπιλοχιών.
*Η έξουδετέρωσις, κατά τήν ώς άνω
περίοδον, (1941—1943) άριθμοΰ πομπών
Ασυρμάτου, λειτουργούντων είς τόν έλληνικόν χώρον έπ’ ώφελεία συμμαχικών ύπηρεσιών πληροφοριών, ύπήρξεν έργον τής
GFP καί όχι τής Gestapo ή τών SS, ώς
σημειοΰται συχνάκις, έκ προδήλου άγνοιας,
είς σχετικά έλληνικά δημοσιεύματα.

Αί γερμανικαί αστυνομικοί
ύπηρεσίαι
1.Ή όργάνωσις τής Γερμανικής ’Αστυ
νομίας.
Ή Γερμανική ’Αστυνομία άπετελεΐτο
έκ δύο αύτοτελών κλάδων τόν τής ' Αστυ
νομίας Τάξεως (Ordnungs Polizei, βραχυ
γραφικώς ORPO) καί τόν τής ’Αστυνο
μίας ’Ασφαλείας (SICHERHEITS POUΖΕΙ, Βραχυγραφικώς SIPO).
' Ο πρώτος τών κλάδων ήτο ό τής κοινής,
έν στολή, Αστυνομίας, περιελάμβανε δέ τήν
’Αστυνομίαν Προστασίας xo\)Reich(Schutz
polizei, βραχυγραφικώς SCHUPO), τήν
Κοινοτικήν ’Αστυνομίαν (Polizei der
Gemeinden) καί τήν Χωροφυλακήν (Genda
rmerie). Αί δύο πρώται είχον τήν εύθύνην
τής άστυνομεύσεως τών μεγάλων καί
μικρών Αστικών κέντρων άντιστοίχως, ή δέ
τελευταία τήν τής ύπαίθρου.
Ό έτερος κλάδος, ό τής 'Αστυνομίας
'Ασφαλείας, περιελάμβανεν τήν 'Αστυνο
μίαν Διώξεως Κοινοΰ ’Εγκλήματος (Kriminal polizei, βραχυγραφικώς KRIPO), καί
τήν Μυστικήν Κρατικήν ’Αστυνομίαν
(Geheime Staats polizei, τήν άλλως γνωστήν
ύπό τήν βραχυγραφίαν Gestapo). ' Η πρώτη

ύφίστατο καί παλαιότερον έν Γερμανία· ή
δευτέρα υπήρξε δημιούργημα των έθνικοσοσιαλιστών.
'Εκτός των άνωτέρω δύο κλάδων τής
κρατικής άστυνομίας, ύφίστατο είς τήν
Γερμανίαν ή λεγομένη 'Υπηρεσία ’Ασφα
λείας των ΔΔ (Sicherheitsdienst, SD). Ή
υπηρεσία αΟτη, συσταθεϊσα τώ 1931, είχεν
άρχικώς ώς έργον τήν παρακολούθησιν τών
μελών του σώματος τών ΔΔ (3) καί του
Κόμματος. Άργότερον, μετά τήν άνοδον
τοΰ Χίτλερ είς τήν άρχήν καί τήν έπικράτησιν τοΰ εθνικοσοσιαλισμού είς τήν
Γερμανίαν, ή SD έλαβε νομικήν ύπόστασιν,
άναγνωρισθεΐσα διά διατάγματος ώς «πο
λιτική ύπηρεσία έπαγρυπνήσεως καί
πληροφοριών διά τό Κόμμα καί τό Κρά
τος». Διά τής SD έξησφαλίζετο ό πολιτι
κός έλεγχος έφ' όλοκλήρου τοΰ κρατικοΰ
μηχανισμοΰ, ώς καί έφ’ όλων τών τομέων
τής ζωής είς τήν Γερμανίαν. ' Η SD δέν ήτο
φορεύς έκτελεστικής έξουσίας (Exekutivgewalt), δέν προέβαινε δηλ. είς συλλήψεις,
άνακρίσεις κ.λπ. Τό δικαίωμα τοΰτο άνήκε,
κατά νόμον, άποκλειστικώς είς τήν Gestapo.
Έπρόκειτο δηλαδή περί όργάνου καθαρώς
κομματικοΰ, τοΰ όποιου τό προσωπικόν δέν
άπετελεϊτο έξ έπαγγελματιών άστυνομικών
άλλ' έκ μελών τών ΔΔ, καταλλήλως έπιλεγομένων.
Διοικητικώς, ή γερμανική άστυνομία,
είς τό σύνολόν της — ORPO καί SIPO —
ύπήγετο είς τό Ύπουργεϊον ’Εσωτερικών
τοΰ Reich Οπό τάς ύφισταμένας δύο γενικάς
άστυνομικάς διευθύνσεις· τήν Γενικήν
Διεύθυνσιν τής ORPO καί τήν Γενικήν
Διεύθυνσιν τής SIPO, ϋπό τούς άντιστοίχους άρχηγούς (chefs) άστυνομίας.
’Ανώτατος άρχηγός τής γερμανικής
άστυνομίας παρά τώ Ύπουργείω ’Εσωτε
ρικών, ήτο, άπό 17.6.1936, ό άρχηγός τών
ΔΔ τοΰ Reich, Heinrich Himmler, ό όποιος,
ώς έκ τής θέσεώς του αύτής, ήσκει ταυτοχρόνως καί κομματικήν έξουσίαν ώς άρχη
γός τών ΔΔ, καί δημόσιον λειτούργημα ώς
άρχηγός τής άστυνομίας.(4) ’ Η προώθησις
τοΰ Himmler, προερχομένου έκ τοΰ σώμα
τος τών ΔΔ, είς τήν άνωτάτην διοίκησιν τής
κρατικής άστυνομίας άπετέλεσε τό άποφασιστικόν βήμα πρός καθυπόταξιν τής
τελευταίας είς τά ΔΔ καί τό Κόμμα. Ή
έξάρτησις άπό τόν υπουργόν ήτο τυπική·
αΰτη έδρα έν πλήρει άνεξαρτησίςι, συμφώνως πρός τάς διαταγάς καί όδηγίας τοΰ
Himmler.
'Αρχηγοί τής ORPO διετέλεσαν, άπό τοΰ
’Ιουνίου 1936 μέχρι τοΰ 'Ιουλίου 1943, ό
Oberstgruppenfuhrer (άντιστράτηγος) τών
ΔΔ καί άντιστράτηγος τής άστυνομίας Kurt
Daluge (προήρχετο έκ τοΰ σώματος τών ΔΔ),
άπό δέ τοΰ 'Ιουλίου 1943 μέχρι τοΰ Μαϊου
1945, δ στρατηγός τής άστυνομίας Alfred
Wunnemberg (προήρχετο έκ τοΰ άστυνομικοΰ σώματος).
Ώ ς Ά ρχηγός τής SIPO έτοποθετήθη,
τόν ’Ιούνιον 1936, ό διαβόητος Reinhart
Heydrich. άρχηγός μέχρι τότε τής SD, ό

όποιος έφερε τόν βαθμόν τοΰ Gruppenfuhner
(ύποστρατήγου) τών ΔΔ. ’Αρχηγοί τής
KRIPO καί τής GESTAPO ήσαν, άντιστοίχως, οί «άστυνομικοί διευθυνταί τοΰ
Ράιχ» Arthur Noebe καί Heinrich Miiller,
προερχόμενοι, άμφότεροι, έκ τής ’Αστυ
νομίας Διώξεως κοινοΰ ’Εγκλήματος.
Ά πό τοΰ Σεπτεμβρίου 1939, ή Γενική
Διεύθυνσις τής SIPO, ύπαγομένη, ώς
έσημειώθη άνωτέρω, είς τό Ύπουργεϊον
’Εσωτερικών τοΰ Reich, καί ή Γενική
Διεύθυνσις τής SD, άνήκουσα, ώς κομμα
τικόν όργανον, είς τό Άρχηγεϊον τών ΔΔ
τοΰ Reich, συνεχωνεύθησαν είς μίαν νέαν,
ένιαΐαν, υπηρεσίαν, τήν λεγομένην Κεντρι
κήν ’Υπηρεσίαν Ασφαλείας τοΰ Reich
(Reichssicherheits hauptaml, βραχυγραφικώς
RSHA). Ή νέα ύπηρεσία άπετελεϊτο έξ
έπτά διευθύνσεων (Amter). Έ κ τούτων, δύο
διευθύνσεις άνήκον είς τήν SIPO, ή IV
Διεύθυνσις (GESTAPO) καί ή V Διεύθυνσις
(KRIPO). Είς τή SD άνήκον τρεις διευ
θύνσεις, ήΙΙΙ Διύθυνσις (SD έσωτερικοΰ), ή
VI Διεύθυνσις (SD εξωτερικού) καί ή VII
Διεύθυνσις (’ Ερευνών). Αί ύπόλοιποι δύο, I
καίΙΙ Διεύθυνσις, είχον διοικητικός καί
οίκονομικάς άρμοδιότητας.
Α ρχηγός τής RSHA, άπό τής συστάσεώς της μέχρι τής δολοφονίας του είς
Πράγαν, τόν Μάϊον 1942, ήτο ό Heydrich,
άκολούθως δέ, ό OberGruppenfuhrer
(άντιστράτηγος) τών ΔΔ Ernst kaltenbrunner,
άπό τοΰ ’Ιανουάριου 1943 μέχρι τής
καταρρεύσεως τοΰ Reich.

Διά τής συστάσεως τής RSHA ύπό τόν
Heydrich, τό Κόμμα άπέβλεψεν καί έπέτυχεν
έπί άνωτέρου επιπέδου τόν συντονισμόν τής
δράσεως τής SIPO (GESTAPO καί KRIPO)
καί τής SD. Πρός έπίτευξιν άναλόγου
συντονισμού τών μέσων καί κατωτέρων
κλιμακίων τών διαφόρων περιφερειακών υ
πηρεσιών τής GESTAPO, τής KRIPO καί
τής SD, αί όποϊαι έδρων αύτοτελώς,
άνώτερα στελέχη τής SD, δηλ. βαθμούχοι
τοΰ Κόμματος, έτοποθετήθησαν ώς Έ πιθεωρηταί τών SIPO — SD (Inspektoren
der SIPO — SD, βραχυγραφικώς IdSIPO
— SD).
’ Εκτός τοΰ κλιμακίου τά IDSIDO — SD,
ύφίστατο είς έκαστον στρατιωτικόν διαμέ
ρισμα καί ό λεγόμενος Ανώτερος Ά ρ χη 
γός ΔΔ καί Άστυνομίας (Hohere ΔΔ - und
Polizeifuhrer, βραχυγραφικώς HSSPF).
Έ ργον τοΰ HSSPF ήτο ό συντονισμός, έπί
μέσου έπιπέδου, όλων τών είς τήν περιο
χήν εύθύνης του ύπηρεσιών τής Άστυνο
μίας Ασφαλείας καί τής Άστυνομίας
Τάξεως, διά τών άντιστοίχων έπιθεωρητών,
τών κατά τόπους ύπηρεσιών καί μονάδων
ΔΔ· τό αύτό καί είς τά κατεχόμενα εδάφη
έντός όμως τών όρίων, τών έπιβαλλομένων
ύπό τών δικαιοδοσιών τοΰ Στρατ. Διοικητοΰ. Είς τήν θέσιν τοΰ HSSPF έτοποθετοΰντο άνώτατα στελέχη τών ΔΔ, βαθμοΰ
άντιστοίχου τοΰ ύποστρατήγου.
Μετά τήν δημιουργίαν τής RSHA, τό
προσωπικόν τής SIPO, δηλ. οϊ άνευ στο
λής άστυνομικοί ύπάλληλοι τής KRIPO καί
τής GESTAPO, ένετάχθησαν ύποχρεω53
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τικώς εις τό σώμα τών SS, λαβόντες βαθ
μούς SS αντιστοίχους πρός τούς κατεχομένους ύπ’ αύτών εις τήν άστυνομίαν.
Έκτοτε, έκαστος τούτων έφέρετο διά δύο
βαθμών, διά τού τής άστυνομίας καί τοΰ
τών SS ώς π.χ. «άστυνομικός επίτροπος
καί λοχαγός τών SS» «άστυνομικός γραμματεύς καί άνθ/τής SS» κ.λ.π.
Εις τάς κατεχομένας χώρας τής Εύρώπης, αί αυτόθι ΰπηρεσίαι τής GESTAPO,
τής KRIPO καί τής SD συνειργάζοντο ατε
νώς, είς τά πλαίσια κλιμακίου SIPO — SD,
τελοΰντος ύπό έντεταλμένον ’Αρχηγόν
S1PO—SD (Befehlshaber der SIPO—SD),
φέροντος συνήθως τόν βαθμόν τοΰ συνταγ
ματάρχου τών SS. Τά έν λόγω κλιμάκια
ήσαν διαρθρωμένα είς τμήματα άντίστοιχα
τών διευθύνσεων τής RSHA καί έξηρτώντο,
διοικητικώς μέν, ώς υπηρεσία, άπό τόν
οίκεϊον HSSPF, έπιχειρησιακώς δέ άπό τάς
άρμοδίας διευθύνσεις τής RSHA. Πρός
ϋποδήλωσιν τής ένιαίας υπηρεσίας τής
Άστυνομίας ’Ασφαλείας καί τής SD
έχρησιμοποιεΐτο, γενικώς, είς τά κατεχόμενα εδάφη ή σύντμησις SIPO — SD. Αί
βραχυγραφίαι GESTAPO ή SS ουδέποτε
έχρησιμοποιοΰντο έπισήμως υπό τών έν
λόγω υπηρεσιών.
Πάσης μορφής φρικαλεότητες, τόσον
είς τό εσωτερικόν τής Γερμανίας, όσον καί
είς τάς ύπό κατοχήν χώ ρας, ώς τά
ποικιλώνυμα ναζιστικά «πολιτικά» προ
γράμματα φυλετικής καθαρότητος κ.λπ., ή
γενική προώθησις τής λύσεως τοΰ έβραϊκοΰ
προβλήματος είς τάς ύπό γερμανικήν
επιρροήν περιοχάς τής Εύρώπης (ύπεύθυνος τής RSHA, A. Eichmann) όμαδικαί
εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου, όμήρων,
άνταρτών, άμάχων γενικώτερον, συνέθετον
τόν άπολογισμόν τής δράσεως τοΰ ύπό τήν
άνωτάτην διεύθυνσιν τών Himmler —
Heydrich τερατώδους τούτου μηχανισμού,
δράσεως, άποβλεπούσης είς τήν συγκράτησιν τής καταστάσεως.
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Ή έπέκτασις καί είς τήν 'Ελλάδα, τόν
Σεπτέμβριον 1943, τοΰ δικτύου καί τής
δράσεως τών έν λόγφ ΰπηρεσιών, δέν
άποτελεϊ γεγονός τυ χ α ΐο ν όφείλεται
προδήλως εις τάς σημειωθείσας τότε είς τό
θέατρον Μεσογείου εξελίξεις (κατάρρευσις
- συνθηκολόγησις ’Ιταλίας, εντασις κινή
ματος άντιστάσεως) καί τήν άνάγκην έντάσεως τής πιέσεως τοΰ κατακτητοΰ επί τής
χώρας μας.

2. Αί γερμανικαί άστυνομικαί
ύπηρεσίαι είς τήν Ε λλάδα
Κατ’ άρχάς, καί διά μικρόν χρονικόν
διάστημα είς τήν θέσιν τοΰ HSSPF είς τήν
' Ελλάδα έτοποθετήθη ό ταξίαρχος τών SS
καί τής άστυνομίας Jurgen Stroop, ό
γνωστός ώς έξολοθρευτής τοΰ έβραϊκοΰ
γκέττο τής Βαρσοβίας. Τόν Stroop διεδέχθη τήν 17ην Όκτωρίου 1943, ό άπαισίας
μνήμης Gruppenfuhrer (ύποστράτηγος) τών
SS καί ύποστράτηγος τών \iax\\us>v(Waffen)
SS, Walter Schimana. Ούτος παρέμεινεν είς
τήν έν λόγω θέσιν μέχρι περίπου τής
άποχωρήσεως τών γερμανικών στρατευ
μάτων έξ Ε λ λ ά δ ο ς, άναχωρήσας διά
Γερμανίαν τήν 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Ύ πό τάς διαταγάς τοΰ HSSPF' Ελλάδος
έτέλουν αί άκόλουθοι άστυνομικαί ύπηρεσίαι:
Ή Διοίκησις τής ’Αστυνομίας Τάξεως
(ORPO), ύπό τόν συνταγματάρχην τής
άστυνομίας τάξεως, Hermann Franz (Φράντς)
(23—11—43/Σεπ. 44)
Ή Διοίκησις τής ’Αστυνομίας ’Ασφα
λείας (SIPO) καί τής ’Υπηρεσίας ’Ασφα
λείας (SD) ύπό τόν συνταγματάρχην τής
άστυνομίας άσφαλείας καί τών SS, Δρ.
Walter Blume (Μπλοΰμε).
Συμφώνως πρός έπίσημα στοιχεία,
άναγόμενα είς τό έτος 1944, ή οργανω
τική δομή τών άνωτέρω ύπηρεσιών είς τήν
Ελλάδα είχεν ώς έξής:
1. Διοίκησις ’ Αστυνομίας ’ Ασφαλείας καί

’Υπηρεσίας ’Ασφαλείας (SIPO — SD)
' Η SIPO — SD είχεν ενταύθα ώς άποστολήν:
— Τήν παρακολούθησιν τής όλης έλληνικής έσωτερικής καταστάσεως καί τών
κινήσεων όλων γενικώς τών οργανώσεων,
αί όποΐαι έδρων είς τήν Ελλάδα (πληροφορίαι).
— Τόν έντοπισμόν καί έξουδετέρωσιν
συμμαχικών ύπηρεσιών πληροφοριών, άναπτυσσουσών δράσιν είς τήν ’Ελλάδα (άντικατασκοπεία), καί,
— Τήν πάταξιν άνατρεπτικών ένεργειών
πολιτικού χαρακτήρος, τής τρομοκρατι
κής δράσεως καί τήν άντιμετώπισιν τών
δολιοφθορών (ασφάλεια).
Ή SIPO — SD 'Αθηνών περιελάμβανε
πέντε τμήματα (Ableilungen), έκαστον τών
όποιων άπετελεϊτο έξ άριθμοΰ ύποτμημάτων (Referate).
Τμήμα I καί II :Οίκονομικαί καί διοι
κητικοί ύποθέσεις.
Προϊστάμενος, ό άστυν. σύμβουλος καί
ταγματάρχης SS Rusche. Άρμοδιότης:
Δ ιαχείρισις χρηματικού, μισθοδοσία,
δαπάναι, τροφοδοσία, ιματισμός γερμα
νικού καί έλληνικοΰ προσωπικοΰ, θέματα
οργανωτικά, προσωπικού, άδειών κ.λπ.
Τμήμα III — Υπηρεσία ’Ασφαλείας (SD).
Προϊστάμενος, ό λοχαγός SS Hesselbarth.
Είς τό τμήμα τοΰτο, έν άντιθέσει πρός τά
λοιπά τμήματα τής SIPO — SD, δέν ύπηρέτουν έπαγγελματίαι άστυνομικοί, άλλ'
είδικευμένον προσωπικόν τής SD. ’Απο
στολή τοΰ τμήματος ήτο ή παρακολού
θησή τής όλης έσωτερικής πολιτικής κατα
στάσεως καί τής δραστηριότητος τών
όργανώσεων, ή έπιτήρησις τής έλληνικής
κατοχικής κυβερνήσεως, ή συλλογή πλη
ροφοριών κυρίως πολίτικο - οικονομικής
φύσεως, ώς καί ή σύνταξις καί ύποβολή
άρμοδίως εκθέσεων καί εκτιμήσεων έπί τής
έν Έλλαδι πολιτικής καταστάσεως.
Ό προϊστάμενος τοΰ τμήματος τούτου
ήτο καί ό σύνδεσμος τής ύπηρεσίας SIPO
— SD μετά τής έλληνικής κατοχικής
κυβερνήσεως. Τό τμήμα III διέθετε τά ύποτμήματα ΙΙΙΑ (λοχαγός SS Brummer) IIIC
(λοχαγός SS Roslen) καί IIID (Άνθ-γός SS
Hackman).
Τμήμα IV. «Πρόληψις καί πάταξις τοΰ πολιτικοΰ έγκλήματος».
Έπρόκειτο περί τής GESTAPO αύτουσίας. Τό τμήμα τοΰτο, διευθυνόμενον ύπό
τοΰ άστυν. συμβούλου καί λοχαγού S5
Baach, βαναύσου καί φανατικού έθνικοσοσιαλιστοΰ, άπέβη καί τό πλέον διαβόητον λόγω τής κτηνώδους συμπεριφοράς
τοΰ προσωπικού του πρός τούς συλλαμβανομένους. ’Εξ αύτοΰ, ολόκληρος ή ύπηρεσία τής SIPO — SD τής όδοΰ Μέρλιν,
όπου ήδρευεν, έταυτίσθη έκτοτε πρός τήν
Gestapo.
Τό τμήμα IV, ώς διαθέτον μόνον αύτό έξ
όλων τών λοιπών τμημάτων τήν «έκτελεστικήν» δικαιοδοσίαν (Exekutivgewalt), διεδραμάτισε ρόλον πρωταγωνιστοΰ άπαισίας
μνήμης είς συλλήψεις, άνακρίσεις καί
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βασανισμούς έλλήνων πατριωτών, εις τάς
άνευ δίκης εκτελέσεις όμηρων — αί κατα
στάσεις των μελλοθανάτων συνετάσσοντο
Οπό τού τμήματος τούτου καί διεβιβάζοντο
έν συνεχεία εις τόν στρατοπεδάρχην Χαϊδαρίου πρός έκτέλεσιν — ώς καί είς τάς
έκτοπίσεις χιλιάδων άθώων άτόμων είς
Γερμανίαν, μεταξύ των όποιων καί 60.000 έβραίων, σταλέντων είς τό στρατόπεδον έξοντώσεως τού Auschwitz.
Τό τμήμα IV διέθετε τά άκόλουθα ύποτμήματα (Referale):
α) IV At «Κομμουνισμός»
Προϊστάμενος, ό άστυν. έπίτροπος καί ύπολοχαγός SS Knapp καί άναπληρωτής ό
άνθυπολοχαγός SS Mehring.
Τούτο διηρεΐτο είς ύπηρεσίαν «συλλή
ψεων» ύπό τόν άστυνομικόν γραμματέα καί
άνθυπολοχαγόν SS Franz Kleindorfer καί είς
ύπηρεσίαν «άνακρίσεων» ύπό προϊστά
μενον άγνωστων στοιχείων,
β) IV Α2 «’Εθνικιστικοί οργανώσεις»
Προϊστάμενος, ό άστυνομικός έπίτροπος
καί λοχαγός SS, Bohm. ’Αποστολή τού
τμήματος ήτο ή παρακολούθησις καί δίωξις
τών έθνικιστικών οργανώσεων άντιστάσεως.
γ) IV C «'Ομάδες ’Αντιστάσεως» («Συμμορίαι κατά τούς Γερμανούς). ’ Αποστολή τού
τμήματος ήτο ή παρακολούθησις τής
δράσεως τών όμάδων άντιστάσεως καί ή
καταστολή τών κινημάτων άντιστάσεως.
Προϊστάμενος, ό άστυν. έπίτροπος καί
άνθυπολοχαγός SS Kobarg.
δ) TV Ε «Άντικατασκοπεία»
Προϊστάμενος, ό άστυνομικός έπίτροπος
καί λοχαγός SS Hans Bouillon καί άναπλη
ρωτής ό άστ. γραμματεύς καί άνθυπασπιστής SS Pfeiffroth. Τό ύποτμήμα IV 3 διέΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: Ό Χίμλερ είς τό
μέσον προεδρεύει συσκέψεως. Κάτω: ίνα έγ
γραφο μέ τό όποιο άνανεώνεται ή άδεια κυκλο
φορίας τοΰ ύ π ’ άριθμ. 31689 αύτοκινήτου τής
ελληνικής 'Αστυνομίας. Διαβιβάζεται άπό τόν
άρχηγό τής SIPO - SD 'Αθηνών είς τήν Στρ.
Διοίκησιν ’Αθηνών, λόγω άρμοδιότητος.

θετεν εξ άνακριτικά γραφεία, ύπ' άρίθ.
IV 3α — IV 3στ, έκ τών όποιων τό
Γραφεϊον IV 3β, ύπό τόν άστυνομικόν
γραμματέα καί άνθυπασπιστή SS Schuller,
ήσχολεΐτο μέ τόν έντοπισμόν πομπών
άσυρμάτου. ’ Ανακριταί διετέλεσαν οί άστυνομικοί γραμματείς ύπαξιωματικοί SS
Glossmer, Schiiller, Mohle, Wittig, Berger,
Lorenz καί ό άστυνομικός βοηθός καί
έπιλοχίας SS Backe.
ε) IV 4 — «’Ιουδαίοι» (Juden)
Προϊστάμενος, ό λοχαγός SS Burger. Μετά
τοΰ ύποτμήματος τούτου συνειργάσθη διά
τήν «τελικήν λύσιν τοΰ έβραϊκοΰ προβλή
ματος» είς τήν ' Ελλάδα, τό πρός τοΰτο
άφιχθέν ένταΰθα, τόν Φεβρουάριον 1943,
ειδικόν απόσπασμα (Sonderkommando) SS,
ύπό τούς λοχαγούς SS Bruner καί Wischlizeny.
Τό τελευταΐον τοΰτο άπόσπασμα, τό όποιον
έδρασεν άνεξαρτήτως τής SIPO — SD
’Αθηνών βάσει είδικών όδηγιών, στελλομένων άπ’ ευθείας έκ Βερολίνου, παρά τοΰ
Τμήματος IV Β4 τής RSHA, διευθυνομένου
ύπό τοΰ Eichmann, προπαρεσκεύασε καί
έπραγματοποίησε τήν συγκέντρωσιν καί
μεταφοράν είς τό στρατόπεδον συγκεντρώσεως τοΰ Auschwitz, τών 60.000 έβραίων τής
’ Ελλάδος.
στ) IV 6 — Πρωτόκολλον — Γραμματεία —
Διερμηνείς
Προϊστάμενος ό άνθυπολοχαγός SS Holand.
Τό γραφεϊον τοΰτο έτήρει τάς δικογρα
φίας, εύρετήρια καί άρχεΐα.
Τμήμα IV Ν — 'Υπηρεσία συγκεντρώσεως πληροφοριών διά τό Τμήμα IV
( Gestapo).
Προϊστάμενος, ό άστυνομικός έπίτροπος
καί ύπολοχαγός SS Karl Mahev καί άναπλη
ρωτής ό άνθυπολοχαγός SS Gerhard Hubner. Προσωπικόν, ό άνθυπασπιστής SS
Rechenberg καί οί έπιλοχίαι Rumitz καί Ba
re!. ’Αποστολή τοΰ τμήματος ήτο ή συλλο
γή πάσης φύσεως πληροφοριών, άφορωσών
είς τούς Γερμανούς καί ή διαβίβασις τούτων
είς τά αρμόδια τμήματα πρός έκμετάλλευσιν.
Ή έν λόγω ύπηρεσία ήτο έγκατεστημένη
είς τό έπί τής όδοΰ Μέρλιν 6 οίκημα.
Τμήμα V — 'Αστυνομία Διώξεως Κοινού
’Εγκλήματος (KRIPO).
Προϊστάμενος, ό άστυνομικός γραμματεύς
καί άνθ/τής SS Kroker. Τό τμήμα τοΰτο
θεωρητικώς μέν ήσχολεΐτο μέ τάς παρα
βάσεις τοΰ Κοινοΰ Ποινικοΰ Κώδικος, είς
τήν πράξιν δέ συνέπραττε μετά τοΰ
Τμήματος IV είς τάς συλλήψεις,άνακρίσεις κ.λπ.
Ή SIPO — SD, έκτος τοΰ κεντρικού
κλιμακίου της τών ’ Αθηνών, είχεν έγκαταστήσει άριθμόν περιφερειακών ύπηρεσιών
(Aussendienststellen) είς τάς πρωτεύουσας
τών κυριωτέρων νομών τής χώρας. Διά τών
περιφερειακών τούτων ύπηρεσιών παρηκολουθεϊτο ή έξέλιξις τής όλης έσωτερικής πολιτικής καταστάσεως. Τοιαΰται
«έξωτερικαί ύπηρεσίαι», έξαρτώμεναι άπ’
ευθείας έκ τοΰ κεντρικοΰ κλιμακίου τής

SIPO — SD ’Αθηνών, έλειτούργησαν είς
Θεσσαλονίκην (προϊστάμενος, ό ταγματάρ
χης SS Griinn), είς Πάτρας (προϊστάμενος,
ό άστυνομικός έπίτροπος καί ύπολοχαγός
SS Hoefner), είς Λάρισαν, είς Λαμίαν, είς
’ Ιωάννινα, είς ’ Αγρίνιον, είς Κόρινθον, είς
Σπάρτην καί είς Βόλον.
Τό προσωπικόν τοΰ κλιμακίου SIPO—
SD ’Αθηνών, έξαιρέσει τών περιπτώσεων,
κατά τάς όποιας ένήργει έν πολιτική
περιβολή, έφερε, κατά κανόνα, τήν στολήν
τών SS μετά τών διακριτικών τής SD.
Τό κεντρικόν κλιμάκιον τής SIPO —
SD ’ Αθηνών έστεγάζετο είς τά ύφιστάμενα
τότε οικοδομήματα τοΰ έναντι τοΰ ’ Εθνικοΰ
Κήπου τμήματος τοΰ οικοδομικού τετρα
γώνου, τοΰ όριζομένου ύπό τών οδών
Σέκερη, βασιλίσσης Σοφίας καί Μέρλιν τό
οίκόπεδον τοΰτο χρησιμοποιείται σήμερον
ώς ύπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων (par
king). Πρόκειται περί τής ύπηρεσίας, τής
γνωστής είς τούς ’Αθηναίους ώς «Τά SS
τής όδοΰ Μέρλιν» καί τής όποιας αί
δραστηριότητες συνέδεσαν καί τήνέν λόγω
όδόν πρός τάς ζοφερωτέρας τών αναμνή
σεων τής Κατοχής.
2. Διοίκησις τής ’Αστυνομίας Τάξεως
(ORPO)
'Υπό τόν άρχηγόν τής ’Αστυνομίας
Τάξεως 'Ελλάδος (BdO) ύπήγοντο πέντε
περιφερειακοί διοικήσεις τής ’Αστυνομίας
Τάξεως (KdO) αί όποΐαι, βάσει τών ύπαρ
χό ντων στοιχείων καταστάσεως τοΰ Μαΐου
1944, είχον έδρας καί περιοχάς δικαιοδο
σίας έμφαινομένας είς τόν έκτος κειμένου
σχετικόν πίνακα.
Κύριον έργον τών Διοικήσεων ’ Αστυνο
μίας Τάξεως ήτο ή έπίβλεψις τών έλληνικών άστυνομικών ύπηρεσιών ( ’Αστυ
νομίας Πόλεων — Χωροφυλακής) τής
πρωτευούσης καί τών έπαρχιών, κυρίως είς
δ,τι άφεώρα είς τήν έκτελεστικήν δραστηριότητά των, δεδομένου δτι οί κατακτηταί
ούδεμίαν έμπιστοσύνην έτρεφον πρός τούς
κατ’ έπίφασιν «νομιμόφρονας» έναντι
τούτων "Ελληνας άστυνομικούς. Έκάστη
Διοίκησις διέθετεν μηχ. διμοιρίαν, ώς τμήμα
άσφαλείας γερμανικής Χωρ/κής. Ό ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνομίας Τάξεως 'Ελλά
δος έστεγάζετο είς τό έπί τής όδοΰ Ζαλο
κώστα κτίριον τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτε
ρικών.
3. ’Αστυνομικοί μονάδες έκστρατείας
’Εκτός τών ώς άνω στατικών άστυνο
μικών ύπηρεσιών, άφίχθησαν καί έδρασαν
είς τήν ' Ελλάδα άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1943
καί άστυνομικαί μονάδες έκστρατείας, δηλ.
μονάδες άστυνομικαί διαθέτουσαι στρατιω
τικήν όργάνωσιν καί όπλισμόν, χρησι
μοποιούμενοι διά τήν έπιβολήν τής τάξεως
καί τήν δίωξιν τών άνταρτών.
Μονάδες τής ώς άνω κατηγορίας,δράσασαι κατά τήν κατοχήν είς τήν ' Ελλάδα,
ήσαν αί άκόλουθοι:
α) 18ον ’Αστυνομικόν Όρειβ. Σύνταγμα
(Polizei Gebirgsjager Rgt).
Διοικητής, ό άντισυνταγματάρχης άστυνομίας τάξεως Hossl. Δυνάμεως τριών
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άστυνομικών ταγμάτων, ένισχυμένον δι'
άστυν. "ίλης ιππικού διά τεθ. τμήματος καί
δι’ άστυνομικής μοίρας όρειβατικοϋ
πυροβολικού. Οί άνήκοντες είς τό σύν
ταγμα τούτο, προερχόμενοι έξ έφεδρικών
κλάσεων τής άστυ. Τάξεως καί τής
Χωρ/κής, εφερον τήν συνήθη στολήν
έκστρατείας τού στρατού ξηράς, εις δέ τήν
άριστεράν χειρίδα τού χιτωνίου των τό
διακριτικόν έμβλημα τής άστυνομίας
Τάξεως.
Τό σύνταγμα, διοικητικής ύπηγετο ύπό
τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Τάξεως
Ελλάδος, όσάκις όμως έχρησιμοποιεΐτο
πρός διεξαγωγήν στρατιωτικών έπιχειρήσεων, έτίθετο ύπό διοίκησιν τού Σ. Στρατού
’Αθηνών (στρατηγός άερ. Felmy).
’ Η έν λόγω μονάς, κατά τήν διάρκειαν τής
παραμονής της είς τήν 'Ελλάδα, άπό 15
Αύγούστου 1943 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
1944, έχρησιμοποιήθη εις έπιχειρήσεις
έναντίον άνταρτών είς τήν περιοχήν
’Αττικοβοιωτίας, έπί μικρόν δέ διάστημα,
είς παρεμφερείς άποστολάς άσφαλείας άνά
τήν Πελοπόννησον. Έ ξ άλλου, τμήματα
τού άστυνομικού συντάγματος, έκ τών
στρατωνιζομένων έντός τών ’Αθηνών,
έχρησιμοποιήθησαν έπανειλημμένως κατά
τάς διαφόρους έπιδρομάς, τάς λαβούσας
χώραν, ίδίςι κατά τό θέρος 1944, είς τούς
συνοικισμούς τών ’Αθηνών. Έπρόκειτο
περί τών φοβερών «μπλόκων» 5 τών άθηναϊκών συνοικισμών μέ τά γνωστά τραγικά
άποτελέσματα.
β) 4η ’Αστυνομική Μεραρχία SS (SS —
Polizeidivision).
' Η μεραρχία αϋτη έδρασεν είς τήν ' Ελλά
δα κατά τήν περίοδον Σεπτεμβρίου 1943 —
Σεπτεμβρίου 1944. Συγκροτηθεΐσα καί αϋτη
έξ άνδρών τής άστυνομίας τάξεως, είχε
διατεθεί όργανικώς είς τό σώμα τών SS, έξ
ου καί οί είς αύτήν ύπηρετούντες έφερον
στολήν SS, μετά τών χαρακτηριστικών
διακριτικών τού σώματος ‘.
Ή μεραρχία, έδρεύουσα είς Λάρισσαν,
έχρησιμοποιήθη είς έπιχειρήσεις έναντίον
άνταρτών κυρίως Θεσσαλίαν καί δευτερευόντως είς τήν Στερεόν 'Ελλάδα, τήν
Δυτικήν Μακεδονίαν καί τήν "Ηπειρον,
θέτουσα τάς μονάδας της (7ον καί 8ον
Άστυν. Συντάγματα) ύπό τακτικήν διοίκησιν τών 68ου Σ. Στρ. (’ Αθηνών), 22ου Σ.
Στρ. (Ίωαννίνων) καί 91ου Σ. Στρ. (Θεσσα
λονίκης)
' Η διάβασις τών «νεκροκεφαλών» τής ώς
άνω άστυνομικής μεραρχίας έκ τής έλληνικής υπαίθρου, άφήκεν ίχνη πρωτοφανούς
άγριότητος είς τήν μνήμην τών κατοίκων.
Συγκεκριμένως, μονάδες τής άστυνομικής
μεραρχίας φέρουν τήν ευθύνην τών σφαγών
καί καταστροφών, τών διαπραχθεισών ώς
«άντιποίνων» είς τό Δίστομον (10 ’Ιουνίου
1944), είς τήν Κλεισούραν Δυτ. Μακεδο
νίας (5 Μαΐου 1944) καί είς τό Κομμένον
Ά ρτη ς (16 Αύγούστου 1943)
Τό τίμημα τής έν λόγω «δράσεως» τών
προμνημονευθεισών άστυνομικών μονάδων
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είς στελέχη καί δή άνώτατα ύπήρξε
βαρύτατον. Συγκεκριμένως, τήν 22αν
’Ιουλίου 1944 έφονεύθη είς τήν περιοχήν
Βόλου, ό έκτελών χρέη όιοικητού τής 4ης
’ Αστυν. Μεραρχίας SS, ταξίαρχος SS Vahl.
Τήν 7ην Αύγούστου 1944, έφονεύθη εις
Στυλίδα ό διοικητής τού Συντάγματος
Πυρο/κού τής ώς άνω μεραρχίας συνταγ
ματάρχης SS Gabel.
Τήν 19ην Αύγούστου 1944, έφονεύθη είς
περιοχήν Ά ρτης ό συνταγματάρχης SS
Schurmer, διοικητής τού 7ου Ά σ τυν.
Συντάγματος, ό διατάξας τήν καταστροφήν
τού χωρίου Κλεισούρα. Τέλος τήν 19ην
Αύγούστου 1944, έφονεύθησαν είς τήν
διάβασιν Μετσόβου, ό διοικητής διαβιβά
σεων καί ό άρχίατρος τής μεραρχίας. ’ Αλλά
καί αί τού 18ου Άστυν. Συντάγματος άπώλειαι εις στελέχη ύπήρξαν σημαντικοί
άνελθοϋσαι είς τέσσαρας λοχαγούς, φονευθέντας είς μάχας μετά τών άνταρτών.
Αύτήν ήτο, έν συνάψει, ή όργάνωσις καί
δράσις τών γερμανικών άστυνομικών ύπηρεσιών είς τήν ' Ελλάδα κατά τήν διάρκειαν
τής Κατοχής.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*. Στρατιωτικοί διοικηταί *Ελλάδος διετέλεσαν, ό
στρατηγός άεροπορίας Wilhelm Speidel, (Σπάΐντελ), τόν όποιον διεδέχθη ό όμοιόβαθμός του
Skarlen (Σώϋρλεν) Ιούνιος 1943 - μέσα ’Οκτω
βρίου 1944.
2 Abwehr: Ή ύπό τόν ναύαρχον Wilhelm von
Kanaris, ' Υπηρεσία Πληροφοριών καί άντικατασκοπίας τής Wehrmacht.
3 S S = Βραχυγραφία τού Schutz S ta ff el (’Από
σπασμα ’Ασφαλείας). Παραστρατιωτικαί μαχη
τικοί όμάδες τού ’Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμ
ματος.
4Ό πλήρης υπηρεσιακός τίτλος του ήτο: ’Αρχη
γός τών S S τού Reich καί ’Αρχηγός τής
Γερμανικής ’Αστυνομίας» (Reichsfuhrer S S — und
C hef derdeutschen polizei).

5’Επιχειρήσεων κυκλώσεως καί άπομονώσεως
τετραγώνων συνοικιών πρός σύλληψιν καταζητουμένων, υπόπτων άλλα κυρίως άθώων πολιτών
οί όποιοι είτε ένεκλείοντο είς τό τρομερόν
στρατόπεδον Χαϊδαρίου ώς όμηροι, είτε άπεστέλλοντο είς τήν Γερμανίαν ώς «έργάται».
4 Νεκροκεφαλήν είς τό πηλίκιον καί τά δύο S ύπό
τήν μορφήν παραλλήλων άστραπών έπί τού άριστερού καί δεξιού έπιρράματος τού περιλαίμιου.

Πίναξ έδρών καί περιοχών δικαιοδοσίας
τών διοικήσεων άστυνομίας τάξεω ς είς
τήν Ελλάδα.
Διοικήσεις - Χρονολολογία έγκαταστάσεις
Διοικηταί

Έδραι

Περιοχαί Δικαιοδοσίας
(Νομοί)

Σερρών
Διοικητής Άστυνομί Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης,
Χαλκιδικής, Πιερίας
ας Τάξεως Βορ. *Ελλά
Φλωρίνης,
Κοζάνης,
δος ή Μακεδονίας
Ά π ό τού Δεκ. 1943
Γρεβενών, Κιλκίς.
(Σχης Δρ. Stut)
Διοικητής Άστυνομί
ας Τάξεως Κεντρικής
' Ελλάδος ή Θεσσα
λίας — Ά π ό Δεκ.
1943.
(Ά νχη ς Jonusheit)

Λάρισα

Λαρίσης,
Τρικάλων,
Καρδίτης, Μαγνησίας,
Λαμίας (Φθιώτιδος).

Διοικητής ’ Αστυνομί
ας Τάξεως Δυτ. Ε λ λ ά 
δος ή ’Ηπείρου —
Ά π ό Φεβ. 1944.
("Ανχης Hawranek)

’ Ιωάννινα

Ίωαννίνων, Κερκύρας,
Θεσπρωτείας, Πρεβέζης, "Αρτης, Αιτωλίας,
καί Ακαρνανίας, Κε
φαλληνίας.

Διοικητής ΆστυνομίΆ θήναι
Α ττικής,
Βοιωτίας,
ας Τάξεως Νοτιοανατο- ("Οθωνος 6- Εύβοιας, Φωκίδος.
λικής 'Ελλάδος —
τέταρτος όροφος)
Άπό" Δεκ. 1943.
(Σχης Nagel).
Διοικητής ’ Αστυνομί
ας Τάξεως
Νοτίου
'Ελλάδος ή Πελοποννήσου — Ά πό Φεβ.
1944.
(Ά νχη ς Vegelsang)

Κόρινθος

Κορινθίας,
Άργολίδος, ΆχαΤας, ’Ηλείας,
Αρκαδίας, Λακωνίας,
Μεσσηνίας (μέ παραρ
τήματα είς Γύθειον,
Τριφυλίαν καί Ζάκυν
θον.)
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Καί
ένα ένδιαφέρον
έγγραφο
Στρατιωτικός Διοικητής
(Κυβερνήτης) 'Ελλάδος
Στρατ. Διοικητικός Κλάδος
Α' 60 Ά ριθ. 25541/44
Τή 22 Μαΐου 1944
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Τήν Ά νω τέραν Στρατιωτικήν
Διοίκησιν 395 (Θεσ/νίκη)
Τάς Στρατιωτικός Διοικήσεις 538, 817
(Αθηνών), 1028, 1029,1031,1032, καί 1042.
Πρός Πληροφορίαν: — Είδικόν Πληρεξού
σιον τοΰ Υπουργείου ’ Εξωτερικών διά τήν
Ν.Α. Ευρώπην— Υπηρεσία ’Αθηνών.
— Άνώτερον ’Αρχηγόν τών 55 καί τής
Γερμανικής ’Αστυνομίας έν Έλλάδι.
’ Αντικείμενον: — Συνεργασία μετά τών
διοικητών τής ’Αστυνομίας Τάξεως καί
τών εξωτερικών ύπηρεσιών τής ’Αστυνο
μίας ’Ασφαλείας (SIPO) καί τής ’Υπηρε
σίας ’ Ασφαλείας (SD).
1. Ό ’Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής
Θεσ/νίκης, οί Στρατιωτικοί Διοικηταί
ώς καί οί Διοικηταί περιοχών είναι φορείς
τοΰ «Άνωτάτης ’Εξουσίας) (HOHEITSRECHT) έν τή κατωτέρμ καί μέση Ιεραρ
χία. ’ Ασκούν, κατά τάς όδηγίας τού Στρατ.
Διοικητοΰ "Ελλάδος, έπίβλεψιν έπί τής
μέσης καί έπί τής κατωτέρας Ελληνικής
Διοικήσεως. ’ Η έπεξεργασία τών θεμάτων
τοΰ τομέως «’Αστυνομία» καί ή έπίβλεψις τής "Ελληνικής Α σ τυνομ ίας, έν
σχέσει πρός τήν «έκτελεστικήν» της
δραστηριότητα, έπιτυγχάνεται διά τών
διοικητών τής ’Αστυνομίας Τάξεως, κατά
τάς όδηγίας τοΰ «’ Ανωτέρου ’ Αρχηγού τών
■Μ καί τής Γερμανικής ’Αστυνομίας»,
όστις πάλιν υπάγεται είς τόν Στρατ.
Διοικητήν "Ελλάδος.
Διά τής παρούσης δέν θίγονται αί άρμοδιότητες τής Στρατιωτικής Χωροφυλακής
(FELDCENDARMERIE) αΐτινες καί έξακολουθοΰν νά ύφίστανται ΰπό τόν περιορι
σμόν, ότι ή Στρατιωτική Χωρ/κή έχει
άρμοδιότητα έπί πολιτικών άδικημάτων
μόνον, έφ’ όσον ό δράστης συλαμβάνεται ΰπό ταύτης έπ’ αύτοφώρφ ή κατα
διώκεται. ’Εν συνεχείς ουτος πρέπει νά
παραδίδεται άμέσως, μετά τής σχετικής
έκθέσεως συλλήψεως, είς τήν 'Αστυνο
μίαν Ασφαλείας, έφ’ όσον, έννοεΐται,
ύφίστανται «έξωτερικαί ύπηρεσίαι» ταύτης.
II Διά τήν διεξαγωγήν τών άστυνομικών
καθηκόντων έγκαθίστανται διοικηταί τής

’Αστυνομίας Τάξεως καί «έξωτερικαί ύπηρεσίαι» τής SD. Έ δραι καί περιοχαί
άρμοδιότητος τών διοικητών τής ’Αστυ
νομίας Τάξεως καθορίζονται είς τόν
συνημμένον πίνακα.
III. Οί Διοικηταί τής ’Αστυνομίας
Τάξεως καί αΐ «ύπηρεσίαι» τοΰ Ά ρχη γοΰ τής ’Αστυνομίας ’Ασφαλείας δέον νά
συνεργάζονται ατενώς καί άμοιβαίως μετά
τοΰ ’Ανωτέρου Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ
(Θεσ/νίκης) καί τών έπί μέρους Στρα
τιωτικών Διοικητών. Διά τόν καθορισμόν
τών άρμοδιοτήτων μεταξύ τοΰ Στρατιωτι
κού Κυβερνήτου "Ελλάδος, τοΰ Άνωτέρου Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ Θεσ/νίκης καί
τών περιφερειακών Διοικητών (θά όνομάζονται κατωτέρω βραχυγραφικώς «Στρα
τιωτικοί Ά ρ χ α ί» άφ’ ένός, καί τοΰ
Ανωτέρου ’Αρχηγού τών 55 καί τής
Γερμανικής ’Αστυνομίας έν Έ λλάδι καί
τών ύπό τάς διαταγάς του ΰπαγομένων
Διοικητών τής ’Αστυνομίας Τάξεως καί
τών Ύπηρεσιών τοΰ Άρχηγοΰ ’Αστυνο
μίας ’Ασφαλείας (βραχυγραφικώς θά άναφέρωνται Ά ρχ. SS) άφ’ έτέρου, καθορί
ζονται τά άκόλουθα:

είς άπαντα τά θέατρα καί τούς Κινημα
τογράφους
Περίπολοι Βέρμαχτ.
6. "Ενώσεις καί Συγκεντρώσεις
α) Έκδοσις τών διατάξεων
Στρ. Άρχαί
β)Εγκρίσεις συμπήξεως "Ενώσεων καί
συγκεντρώσεων
Στρ. Άρχαί
γ) Έπίβλεψις έφαρμογής διατάξεων Άρχ.
SS
7. Πυροσβεστική "Υπηρεσία
α) Έκδοσις τών διατάξεων
Στρ. Άρχαί
β) Όργάνωσις χρησιμοποίησις καί έπίβλεψις
Άρχ. SS
8. Διαβατήρια
α) Γερμανών ΰπηκόων *Ο ειδικός πληρε
ξούσιος τοΰ Ράιχ,
β) "Ελλήνων (ταυτότητες)
Στρ. Άρχαί
γ) Έπίβλεψις έφαρμογής. Στρ. Άρχαί καί
Άρχαί SS.
9. Ά δειοι Διαβάσεως Συνόρων
Ά δεια διά τούς ΰπηρετούντας είς τήν
Βέρμαχτ.: "Υπηρεσία IVB τής Άνωτάτης
Διοικήσεως Στρατού.

10. Κυκλοφορία Πολιτών έντός τής "Ελ
λάδος
α) Έκδοσις διατάξεων
Στρ. Άρχαί
β)Έκδοσις άδειών ταξειδίων Στρ. Άρχαί
γ) Φύλλα πορείας διά τήν "Ελληνικήν
1 Έλεγχος τής "Ελληνικής Χωροφυλακής,
Χωροφυλακήν, Αστυνομίαν, Πυροσβεστι
’Αστυνομίας, Σχηματισμών Εύζώνων κ^ί
κήν, Τάγματα Εύζώνων καί Εθελοντών.
’ Εθελοντών
’Αρχ. SS
Άρχ. SS.
2. Τηλεπικοινωνίαι
δ) Έπίβλεψις έφαρμογής διατάξεων Στρ.
α) Έκδοσις διατάξεων
Στρ.Άρχαί
Άρχαί, Άρχαί SS Περίπολοι τραίνων.
β) Έπιτήρησις
Άρχ. 55
11. Κατοχή όπλων
3. "Οδική Κυκλοφορία
α)Έκδοσις διατάξεων
Στρ. Άρχαί
α)Έκδοσις διατάξεων συμπεριλαμβανουβ) Έκδοσις άδειών όπλοφορίας (γενικώς)
σών άδειας, έκδοσιν πολιτικών ταυτοτή
Στρ. Άρχαί
των, άφαίρεσίν των κλπ.
Στρ. Άρχαί
γ) "Ελληνική "Αστυνομία, Χωροφυλακή,
β) Έπίβλεψις τής όδικής κυκλοφορίας,
Τάγματα Εύζώνων καί Εθελοντών Άρχαί
όσον άφορά τόν πολιτικόν τομέα.
55.
Στρ. Άρχαί καί Άρχ. 55.
δ) Έπίβλεψις έφαρμογής διατάξεων Άρ
γ)Έπίβλεψις τής όδικής κυκλοφορίας,
χαί SS.
όσον άφορά τόν στρατιωτικόν τομέα
12. Θήρα καί "Αλιεία
Στρ. Άρχαί καί περίπολοι Βέρμαχτ.
α) Έκδοσις διατάξεων
Στρ. Άρχαί
δ)Έπίβλεψις τής "Ελληνικής τροχαίας
β) Έκδοσις άδειών κυνηγίου Στρ. Άρχαί
’Αστυνομίας
Άρχ. 55
γ) Έκδοσις άδειών "Αλιείας Θαλάσσης
4. Ξενοδοχεία, Καφενεία, Εστιατόρια.
Ναύαρχος Αίγαίου
α) Καθορισμός ώρών λειτουργίας, άποδέδ) "Έκδοσις άδειών "Αλιείας (ποταμών,
σμευσις χώρων διά τήν Βέρμαχτ κλπ. Στρ.
λιμνών)
Στρ. Άρχαί.
Άρχαί.
ε) Έπίβλεψις έφαρμογής διατάξεων Στρ.
β) Έπίβλεψις διά τήν τήρησιν τών ώρών
Διοικ., Ναύαρχος Αίγαίου καί Άρχαί 55
λειτουργίας.
Άρχ. SS.
13. Αγορανομία
γ)Έπίβλεψις έπί τών Στρατιωτικών τής
α) Έκδοσις διατάξεων
Στρ. Άρχαί
Βέρμαχτ είς τά άνωτέρω κέντρα.
β)Έπίβλεψις τής "Ελληνικής ΆγορανομιΣτρ. Άρχαί καί Περίπολοι Βέρμαχτ.
κής Αστυνομίας
Άρχαί 55
5. Θέατρα καί κινηματογράφοι.
14. Αστυνομική δικαιοδοσία Στρ. Άρχαί
α)Πολιτικός Τομεύς
Στρ. Άρχαί
Έκδοσις διατάξεων
Στρ. Άρχαί
15. Αντιαεροπορική Προστασία Κοινοΰ
Λογοκρισία "Ο ειδικός πληρεξούσιος τοΰ
α) Έκδοσις διατάξεων
Στρ. Άρχαί
Ράϊχ έν συνεννοήσει μετά τοΰ Στρ. Άρχ. καί
β) ’ Επίβλεψις έφαρμογής διατάξεων Στρ.
τής Μονάδος Προπαγάνδας.
Άρχαί.
Έπίβλεψις
Άρχ. SS
"Ο Στρατιωτικός Διοικητής "Ελλάδος
β) Στρατ. Τομεύς.
Καθορισμός Στρατ. Θεάτρων καί Στρατ.
Κιν/φων διά τήν Βέρμαχτ.
Στρ. Άρχαί
Έπίβλεψις τών στρατιωτών τής Βέρμαχτ
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ flV N B T O T H I ΕΝ
ΧΡ. Γ. ΔΕΔΕ. Καθηγ·
Ποινικού Δικαίου τοϋ
Πανεπ. ’ Αθηνών.

ΑΙ κατηγορίαι τής άνθρωπίνης
δυνατότητος
'Ο δρος άνθρωπίνη δυνατότης
άποδίδει έν ν ο ια ν γενικ ού καί
εύρυτάτου περιεχομένου. Ύ π ό τ ή ν
έποψιν αυτήν ή έννοια τής άνθρω
πίνης δυνατότητος δύναται νά έχη
ώς περιεχόμενον οίανδήποτε δυνα
τότητα συναπτομένην πρός τόν
άνθρωπον (1). Οϋτω π.χ. δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί σωματικής,
πνευματικής, ψυχικής, βουλητι
κής, ηθικής, άλλά καί περί κοινω
νικής, οικονομικής κλπ. δυνατό
τητος.
II. Τά είδη άνθρωπίνης
δυνατότητος
Πέραν των άνωτέρω κατηγο
ριών άνθρωπίνης δυνατότητος εί
ναι δυνατόν νά διακρίνη τις καί
είδη δυνατότητος, ώς ή γενική ή
άντικειμενική δυνατότης καί ή
προσωπική ή υποκειμενική τοιαύτη(2) άλλά καί μεταξύ άρχικής
καί έπιγενομένης δυνατότητος ή
άδυναμίας (3)
III. Ή πρόελευσις τής έννοιας
τής άνθρωπίνης δυνατότητος
'Υπό τήν γενικωτέραν ταύτην
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πρ οοπτικ ή ν ή π ρ οέλευ σ ις τής
έννοιας τής άνθρωπίνης δυνατό
τητος δύναται νά τοποθετηθή εις
περιοχάς ύπερβαινούσας τήν σφαί
ραν τοΰ δικαίου, προερχομένη ώς
καί άλλαι έννοιαι, έκ τοΰ προνομικοΰ πεδίου (4).
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα
άποτελεΐ ή έννοια τής πράξεως.
Αϋτη χρησιμοποιείται ύπό τοΰ
νομοθέτου, δστις λαμβάνει ταύτην
έκ τής άντιστοίχου έννοιας τής
γενικής θεωρίας καί τής φιλοσοφί
ας (5).
Πρός τήν έννοιαν ταύτην τής
πράξεως συνάπτεται στενώς καί ή
έννοια τής άνθρωπίνης (6) δυνατό
τητος (7).
IV. Ή συμβολή τής άνθρωπίνης
δυνατότητος
Ι.'Η διαπίστωσις δτι οι πλεΐστοι τών κλάδων δικαίου χρησι
μοποιούν τήν έννοιαν τής πράξεως
ή άλλως τής άνθρωπίνης συμπερι
φοράς, κατά ποικίλλουσαν βε
βαίως έκτασιν, έξηγεΐ καί τόν
λόγον έπιδράσεως τής άνθρωπίνης
δυνατότητος έν τώ δικαίω, έφ’
ό σ ο ν αϋτη συνάπτεται τόσ ον
στενώς πρός τήν έννοιαν τής
συμπεριφοράς.

2.
Τήν γενικωτέραν έπίδρασιν
τής έννοιας ταύτης έν τή περι
οχή τοϋ δικαίου ύπό τήν μορφήν
τής προσωπικής δυνατότητος ή
άδυναμίας έτόνισεν ό Henkel (8).
' Η έρευνα τοΰ στοιχείου τής
άνθρωπίνης δυνατότητος έν γένει
καί τοϋ ρόλου αύτής έν τή περιοχή
τοϋ δικαίου, λέγει, άποδεικνύει
ότι πρόκειται περί στοιχείου τοϋ
όποιου ή συμβολή καλύπτει εύρυτάτην περιοχήν, χρησιμοποιουμένου ύπό τοϋ νομοθέτου, άλλά καί
κατά τήν ερμηνείαν καί έφαρμογήν τών κανόνων δικαίου. Ή
έπίδρασις δέ ταύτης έκτείνεται έπί
π λειόνω ν κλάδων δικαίου, μή
περιοριζομένη εις ώρισμένον τινά
κλάδον (9).
' Η παρατήρησις αϋτη οδηγεί είς
τό συμπέρασμα ότι εύρισκόμεθα
πρό στοιχείου, τοϋ όποιου ή θέσις
δέον όπως άναζητεΐται είς τήν
γενικήν θεωρίαν τοϋ δικαίου.
*Εκ τής έπισκοπήσεως τών περιπτώ σεν χ ρ η σ ιμ οπ οιή σ εω ς τής
έννοιας ταύτης προκύπτει ότι ή
συμβολή τοϋ στοιχείου τούτου
άνάγεται είς τόν καθορισμόν τών
ορίων έφαρμογής τοϋ κανόνος είτε
πρόκειται περί έργασίας τοϋ νομο
θέτου είτε περί έργασίας τοΰ
δικαστοϋ. Πρόκειται δηλαδή περί
άρχής τή βοήθεια τής όποιας
έπιλύονται όριακαί περιπτώσεις,
λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών ειδι
κών συνθηκών (10).
Ή διάδοσις συνεπώς τής περί
-ής άνθρωπίνης δυνατότητος άντιλήψεως οφείλεται, συνεχίζει ό
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Henkel, εις τό γενικώτερον φαινόμενον τής έπικρατήσεως γενικών
ρητρών έν τή νομική επιστήμη, αί
όποΐαι έκπληροΰν είτε αξιολο
γικήν είτε καθοριστικήν άποστολήν (11). Ή έννοια τής άνθρωπίνης δυνατότητος έκπληροΐ τήν
δευτέραν άποστολήν. Αϋτη καλεί
ται νά προσφέρη τάς υπηρεσίας
της, όσάκις διά τήν εφαρμογήν τοΰ
νόμου απαιτείται συμπλήρωσις ή
διόρθωσις αύτοΰ, όσάκις ό καθο
ρισμός τής ΰποχρεώσεως πρός
πράξιν ή παράλειψιν δέν είναι
εφικτός κατά γενικόν τρόπον, ή
όσάκις, εις όριακάς περιπτώσεις,
άπαιτεΐται ειδικός καθορισμός.
Αϋτη όμως μή π ερ ιέχουσ α
σαφές κριτήριον έπιλύσεως τών
περιπτώ σεω ν, ά ποτελεΐ άπλήν
κατευθυντήριον αρχήν (12).
V. Αί κατά τό τεθειμένον δίκαιον
περιπτώσεις εφαρμογής της.
Διά τόν σχηματισμόν γενικωτέρας τινός είκόνος τής συμβο
λής τής έννοιας τής άνθρωπίνης
δυνατότητος σκόπιμον είναι όπως

άναφερθοϋν έν συνόψει αί σημαντικώτεραι έκ τών άναφερομένων
περιπτώσεων εφαρμογής της.
1. Εις τό άστικόν (13) δίκαιον,
ή έννοια τής άνθρωπίνης δυνατό
τητος συμβάλλει κυρίως (14) είς
τόν καθρορισμόν τής πρός παρο
χήν (15) ΰποχρεώσεως (16).
2. Διά τήν περιοχήν τοΰ εμπο
ρικού δικαίου άναφέρονται περι
πτώσεις άδυναμίας έκπληρώσεως
τών συμβατικών υποχρεώσεων,
λόγω τής παρεμβολής όλως εξαιρε
τικών συνθηκών, κειμένων πέραν
τών δυνατοτήτων τοΰ συμβληθέντος (17).
'Ικαναί περιπτώσεις ζητημάτων
άνθρωπίνης άδυναμίας δύνανται νά
παρουσιασθοΰν έν τή περιοχή τοΰ
ναυτικοΰ δικαίου, ιδία είς τήν
ναύλωσιν. ' Η σύμβασις ναυλώσεως ώς έκ τής φύσεως τής θαλασσίας έπιχειρήσεως, ΰπόκειται κατά
τήν έκ τέλ εσ ιν αυτής είς τήν
έπίδρασιν πλείστων όσων ειδικών
έξαιρετικών συνθηκών, ή άντιμετώπισις τών οποίων δημιουργεί
προβλήματα (18). Καί ναί μέν
ένίοτε τίθενται ή ισχύουν ειδικοί
όρ οι πρός άντιμ ετώ πισιν τών
ειδικών συνθηκών (19), άλλοτε
όμως τά ζητήματα έπιλύονται διά

τής έλαστικής διατυπώσεως τών
σχετικών όρων, ώς π.χ. προκειμένου περί τοΰ χρόνου κατάπλου τοΰ
πλοίου είς τόν λιμένα φορτώσεως
(20). Ζητήματα δημιουργοΰνται
έπίσης έκ τής έπιδράσεως γεγο
νότων κατά τήν διάρκειαν τοΰ
πλοΰ, έπηρεαζόντων τόν χρόνον
άφίξεως τοΰ πλοίου (21) είς τόν
λ ιμ έν α π ρ ο ο ρ ισ μ ο ΰ (2 2 ), τήν
έκφόρτωσιν, ώς καί τήν καταβο
λήν τοΰ ναύλου (23).
*Η έπίλυσις τών άνωτέρω ζητη
μάτων, όσάκις άκολουθεΐται ή
άρχή τοΰ καταλογισμοΰ τοΰ γεγο
νότος είς υπαιτιότητα τινός τών
μερών (24), δυνατόν ένίοτε νά
προϋποθέτη τήν έρευναν τής άν
θρωπίνης δυνατότητος (25).
Έ νίοτε αυτός οΰτος ό νόμος
έπικ αλεΐται τήν βοήθειαν τής
άνθρωπίνης άδυναμίας. Οϋτω κατά
τό άρθρον 117 έδ. γ (26). «δέν
θεωροΰνται ώς άποτελοΰσαι χρό
νον άναμονής αί ήμέραι καθ’ άς
είτε λόγφ υποχρεωτικής άργίας,
είτε λόγφ άλλων γεγονότων, ή έπί
τοΰ πλοίου φόρτωσις θά ήτο δ ι ά
π ά ν τ α ά δ ύ ν α τ ο ς (27). Είς
άλλας δέ διατάξεις γίνεται έπίκλησις τής άδυναμίας παροχής καί
τών περί ταύτης γενικώ ν καί
ειδικών διατάξεων (28).
3. Διά τήν περιοχήν τοΰ ίδιωτικοΰ διεθνοΰς δικαίου ζητήματα
δύνανται νά έμφανισθοΰν είς τάς
άνωτέρω άναφερθείσας περιπτώ
σεις, τά όποια όμως θά έπιλυθοΰν
άπό τοΰ έφαρμοστέου ίδιωτικοΰ
δικαίου.
4. Διά τό δημόσιον δίκαιον
άναφέρονται περιπτώσεις έν τώ
διοικητικώ δικαίω (29), άφορώσαι
είς τήν παροχήν ή μή άποζημιώσεως έν παραβιάσει τής Ιδιωτι
κής σφαίρας ΰπό τής δημοσίας
διοικήσεως (30).
5. Είς τό ποινικόν δίκαιον ή
διδασκαλία περί τής άνθρωπίνης
δυνατότητος έχει λάβει τήν μεγαλυτέραν έκτασιν, καίτοι ό βασικός
(31) τομεύς έντοπίσεως ταύτης
άνευρίσκεται είς τόν καταλογι
σμόν. ' Η άνθρωπίνη δυνατότης,
υποστηρίζεται, άποτελεΐ τήν πη59

γήν θεμελιώσεως των λόγων συγ
γνώμης, οΊτινες όδηγοΰν είς άρσιν
τής ενοχής είς περίπτωσιν άδυναμίας συμμορφώ σεω ς πρός τήν
επιταγήν (32) Τοιούτους δέ λόγους
σ υ νισ τοΰ ν ή πλάνη περί τόν
άδικον χαρακτήρα τής πράξεως, ή
κατάστασις άνάγκης καί ή ύπέρβασις τών όρίων τής άμύνης.
’Εκτός αυτών αναγνωρίζονται καί
λόγοι (33), πέραν τοΰ νόμου (34).
6.
Ή έννοια αϋτη δέν είναι
άγνωστος καί διά τό φορολογικόν
δίκαιον, γενομένου δέκτου ύπό τών
δικαστηρίων ότι δέν δυνάμεθα είς
ώρισμένας περιπτώσεις νά άξιώσωμεν άπό τόν δράστην συμπερι
Γκεόργκ Χέγγελ. Ύπεστήριξε, άτι οί περισ
σότεροι έκ τών κλάδων τοΰ Δικαίου χρησιμο
φοράν οδηγούσαν είς τιμώρησίν
ποιούν τήν έννοιαν τής πράξεως, ή άλλως τής
του (35).
άνθρωπίνης συμπεριφοράς, κατά ποικίλουσαν
7.
' Η έννοια αϋτη συμβάλλει
έκτασιν, πράγμα τό όποιον ίξηγεί καί τόν
έτάσης κατά τήν ερμηνείαν τοΰ
λόγον έπιδράσεως τής άνθρωπίνης δυνατό
νόμου, ίδια είς τήν περίπτωσιν
τητος tv τφ δικαίφ, έφ' βσον αϋτη συνάπτεται τόσον ατενώς πρός τήν έννοιαν τής
γενικών ρητρών (36), ενίοτε όμως
συμπεριφοράς.
χρησιμοποιείται αύτουσίως καί
ύπό τοΰ νομοθέτου (37).
VI. Ή έκτασις συμβολής τής
'Οσάκις έν συνεχεία πρόκειται
άνθρωπίνης δυνατότητος
νά κριθή άδικος χαρακτήρ ώριΠέραν τής γενικωτέρας διαπιστώσεως ότι ή άνθρωπίνη δυνατότης συμ βά λλει είς π λείονα ς
κλάδους δικαίου, δύναταί τις νά
παρατηρήση ότι ή έπίδρα σις
ταύτης έφ’ ενός έκάστου τών
κλάδων δικαίου είναι πολυμερής.
’Επί μέν τοΰ νο μ ο τεχνικ ο ΰ
πεδίου ή άνθρωπίνη δυνατότης
συμβάλλει είς τόν άποκλεισμόν
τής θεσπίσεως άδυνάτων υποχρεώ
σεων (38), καθ’ όσον ή έννομος τάξις δύναται νά άπαιτήση μόνον ότι
δύναταί τις νά έκπληρώση, λαμ
βάνει δηλ. ύπ’ όψιν της τήν
δυνατότητα τοΰ μέσου (39) κοινοΰ (40).
Είς άς περιπτώσεις ό κανών
δικαίου έπιβάλλει ώρισμένην συ
μπεριφοράν, ή άνθρωπίνη δυνατό
της άποκλείει τής έννοιας ταύτης
ενεργη τικ ότη τα ς προκληθείσας
ύπό καθεστώς Vis Absoluta, έφ’
ών δηλαδή εκλείπει ή δυνατότης
διαφόρου συμπεριφοράς (41).
Είς περιπτώσεις συμπεριφοράς
συνισταμένης είς παράλειψιν
όφειλομένης ένεργείας, γίνεται
άποδεκτόν ότι αϋτη ά ποτελεΐ
σιωπηρόν προϋπόθεσιν τής ισχύος
τοΰ κανόνος δικαίου (42)

σμένης συμπεριφοράς, ή άνθρω
πίνη δυνατότης είναι δυνατόν νά
άποτελέση λόγον άρσεως τοΰ άδι
κου (43).
’Εν τή περιοχή τοΰ καταλογισμοΰ ώρισμένης συμπεριφοράς είς
ε ν ο χ ή ν ώ ρισμένου άτόμου, ή
άνθρωπίνη δυνατότης άφ’ ενός μέν
έρευνάται έν τώ πλαισίω τών προϋ
ποθέσεων θεμελιώσεως τής ενο
χής, άφ’ ετέρου δέ συμβάλλει είς
τήν δημιουργίαν λόγων άποκλεισμοΰ ταύτης (44).
Τέλος ή επιβολή τής έννόμου
συνέπειας (45) έπηρεάζεται είς
ώρισμένας περιπτώσεις έκ τής
άνθρωπίνης άδυναμίας (46), ώς
επίσης καί ό είδικώτερος καθο
ρισμός ταύτης (47).
VII. Άνθρωπίνη άδυναμία καί
άνωτέρα βία
Ή άνθρω πίνη άδυναμία ώς
έννοια είναι εύρυτέρα τής έννοιας
τής άνωτέρας βίας. Ή άνωτέ
ρα βία όταν πληροΰνται αί προϋ
ποθέσεις αύτής, άφορά είς μέρος
καί μόνον τής άνθρωπίνης άδυνα
μίας. Ή άνωτέρα βία άποτελεΐ
συνεπώς έννοιαν στενωτέραν τής
άνθρωπίνης δυνατότητος.

VIII. ’ Ανωτέρα βία καί κατάστασις
άνάγκης
Ή έννοια τής άνωτέρας βίας
διαφέρει έπίσης τής ένίοτε (48), ώς
άνωτέρας βίας χαρακτηριζομένης
καταστάσεως άνάγκης. Ώ ς άνωτέ
ρα βία χαρα κτηρίζεται, κατά
βάσιν, γεγονός έξωτερικόν, άπρόβλεπτον καί άναπότρεπτον. Ύ π ό
τήν προοπτικήν ταύτην ή ώς άνω
έννοια πλησιάζει πρός τήν Vis
Abspluta, ήτις όμως, ώς έξετέθη ήδη, οδηγεί είς τόν άποκλεισμόν τής έννοιας τής συμπερι
φοράς έν τώ ποινικω δικαίφ.
Ή έν τή καταστάσει άνάγκης
λαμβανομένη ύπ’ όψιν άνωτέρα
βία δέν έξαντλεΐται είς τήν έξωτερικήν φυσικήν βίαν, άλλά περι
λαμβάνει, κατά τήν κρατούσαν
σήμερον έν τφ ποινικω δικαίω
άντίληψιν, πέρα τής έσωτερικής
φυσικής βίας καί τήν ψυχικήν —
ήθικήν βίαν, ύπό τήν προϋπόθεσιν
ότι αϋτη φέρει μορφήν έξωτερικήν (49).
IX. Άνθρωπίνη αδυναμία
καί καταλογισμός.
Τήν κυριωτέραν μορφήν άν
θρωπίνης άδυναμίας, δι’ ήν άλλω
στε άνεπτύχθη καί ή σχετική διδα
σκαλία έν Γερμανία, συνιστά ή έν
τώ καταλογισμώ έντασσομένη τοιαύτη.
Ύ π ό τήν έξειδικευομένην ταύ
την έννοιαν τής άνθρωπίνης άδυ
ναμίας, ύπάγονται περιπτώσεις είς
άς ύφίσταται κατ’ άρχήν δυνατό
της συμπεριφοράς, πλήν όμως λό
γω τών ειδικών συνθηκών ύφ’ άς
εύρίσκεται τό συγκεκριμένον προσωπον, καθίσταται αϋτη ιδιαιτέ
ρως δυσχερής, μέχρι σημείου ώστε
νά μή δυνάμεθα νά μεμφθώμεν τό
άτομον έάν δέν συμπεριφερθή
νομοτύπως. Πρόκειται συνεπώς
περί άνθρωπίνης άδυναμίας συναπτομένης πρός τό συγκεκριμένον
πρόσωπον καί τάς είδικωτέρας
συνθήκας ύφ’ άς τοΰτο εύρέθη.
X. Δικαιοπολιτικά προβλήματα
Ή εύρύτης τής έννοιας τής
άνθρωπίνης άδυναμίας έξηγεΐ τούς
λόγους δι’ οΰς ή έπιστήμη σήμε
ρον άποκρούει ταύτην ώς μέσον
έπιλύσεως τών προβλημάτων. Ή
εύρύτης αύτής όδηγοΰσα είς ασά
φειαν καί άοριστίαν, άποτελεΐ

Μέρος 1970, σελ. 152.
(6 )
*Ο σύνδεσμος τής έννοιας τής ανθρώ
πινης δυνατότητος καί του ώρισμένου κλάδου
(29) Προβλήματα δημιουργοΰνται καί έν
δικαίου διαφέρει. Διά τό ποινικόν δίκαιον ό
τή περιοχή τοΰ συνταγματικοΰ δικαίου. *Ίδεσύνδεσμος οΰτος είναι στενώτερος, ώς έκ τής
τε σχετικώς W'ittig έν J.Z. 1969, σελ. 546 έπ.
προεχούσης σημασίας τής έννοιας τής ανθρώ
(30) Henkel, σελ. 265 έπ.
πινης συμπεριφοράς διά τό ποινικόν δίκαιον.
(31) X. Γ. Δέδε, Καταλογισμός, σελ. 54
Διά τούς λοιπούς κλάδους δικαίου ή δυνατό
έπ.
της συνάπτεται καί πρός άλλος έννοιας.
(32) Χωραφα, σελ. 238 έπ. Henkel σελ.
(7) Διά τήν έμφάνισιν καί άνέλιξιν τής
249 έπ.
(33) Τόν σημαντικώτερον τών όποίων
έννοιας ταύτης έν τω ποινικω δικαίω 44 Hen
kel, Fest. Merger, σελ. 249 έπ. καί αύτόθι αποτελεί ή σύγκρουσις καθηκόντων.
(34) Δ Γ άλλας περιπτώσεις, Χωραφα,
βιβλιογραφία.
ένθ’ άνωτ.
(8) Henkel, Fest fur Mezger, σελ. 260
έπ.
(35) Lohmeyer N.J.W. 1958, σελ. 1431.
(36) Henkel σελ. 262 μετά τής αύτόθι
(9) Weber, Juristen Jahrbuch, 1962/3,
βιβλιογραφίας καί παραδειγμάτων.
σελ. 212 έπ.
(37) Henkel, σελ. 263.
(10) Henkel, σελ. 267 έπ.
(38)
' Προκειμένου όμως περί παροχής
(1) Henkel, σελ. 303 έπ.
κατά τό άστικόν δίκαιον, ό κανών είναι ή ευθύ
(12) Henkel, σελ. 303 έπ.
νη τοΰ οφειλέτου, έξαίρεσις δέ ή άπαλλαγή
(13)
*Η ρύθμισις του θέματος τής άδυνααύτοΰ Ινεκεν αδυναμίας παροχής, Γ αζής,
μίας έκπληρώσεως τής παροχής ποικίλλει ώς
Έ ρμ. ΑΚ Ντ. 45-46.
γνωστόν κατά ίστορικάς έποχάς καί νομο
(39) Engisch, Die Idee der Konkreitiθεσίας. Ή θέσις καί αί λύσεις του προγε
sierung, σελ. 118, τοΰ αύτοΰ Zur Natur der
νεστέρου καί τοΰ ρωμαικοΰ δικαίου, Γ αζής
Sache, σελ. 945.
Έ ρμ. ΑΚ Ντ. 18 έπομ. διέφερον τοΰ ΑΚ
(40) Σχετικώς καί ό κανών impossibiδστις άποκλίνει τών διατάξεων αύτών,
lium nulla obligatio, περί ού Γαζήν, Θέμις
Γ αζής ένθ’ άνωτ. Ντ. 24 έπομ.
Ν. σελ. 63 έπ.
(14) Δ Γ άλλας περιπτώσεις Esser, σελ.
42 έπ.
(41) X. Γ. Δέδε, Τά περί τοΰ έγκλήματος
συστήματα, Ποιν. Χρον. 1973, σελ. 81 έπ.
(15) Enneccerus-N ipperdey, Allg. Teil
(42) Armin Kaufmann, Die Dogmatik
1959, 58 III Esser, Schuldrecht, 4η εκδ.
der Unterlassungsdelikte, σελ. 27 έπ.,
1920, σελ. 41 έπ. καί αύτόθι κατηγορίας
Henkel, σελ. 268, 276 έπ., Άνδρουλάκης
παραδειγμάτων, Henkel σελ. 261, μετά τής
Γ., σελ. 229.
αύτόθι βιβλιογραφίας, Weber, σελ. 219 έπ.
(43) Henkel, σελ. 271 έπ.
(16) Π έραν αύτών όμως καί άνάλογοι τών
(44) Άνδρουλάκης Ε., σελ. 470, σημ. 2.
περί καταστάσεως άνάγκης, ύπερβάσεως τών
(45) Προκειμένου περί ποινικής κυρώορίων άμύνης καί νομικής πλάνης τοΰ ποινικοΰ
σεως Henkel, σελ. 256.
δικαίου περιπτώσεις έν τω άστικω δικαίω, έν
(46) Ώ ς π.χ. είς άς περιπτώσεις ή άνθρω
τή έφαρμογή τών διατάξεων τών άρθρων 284πίνη άδυναμία συνιστα προσωπικόν λόγον
286 ΑΚ.
απαλλαγής άπό τής ποινής.
(17) Esser, σελ. 44 καί 113.
(47)
Ώ ς π.χ. είς άς περιπτώσεις έπι(18) Σχετικώς ΚΙΝΔ άρθρον 107 έπ.
δρα έπί τής έπιμέτρήσεως τής ποινής γενικώς,
(19) ΚΙΝΔ άρθρα 134 έπ.
άρθρον 79 παρ. 2, 3, εΐτε ·ώς έλαφρυν(20) ΚΙΝΔ άρθρα 112, 116 έπ. Chauτική περίπΥωσις, άρθρον 84, παρ. 2β είδικώveau, Traite de droit Maritime 1958, σελ.
τερον.
467. Προβλήματα άφορώντα είς τάς δαπάνας,
(48) Σύγκρισιν έννοιών άνωτέρας βίας
τούς κινδύνους, αύτόθι σελ. 454 έπ., τήν
άστικοΰ καί ποινικοΰ δικαίου Aussel, La
χρονοναύλωσιν, σελ. 462 έπ.
contrainte, σελ. 253 έπ. Merle-Vitu, σελ.
(21) Chauveau, σελ. 468 άτινα ρυθμί
460.
ζονται άναλόγως πρός τήν φύσιν τοΰ γεγο
(49) Διά τό ποινικόν δίκαιον Merle-Vitu,
νότος ώς τυχηροΰ ή άνωτέρας βίας ή καταλοΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ
σελ. 460, Bouzat, σελ. 346.
γιστέου είς τήν ύπαιτιότητα τινός τών μερών.
(50) Τδετε Weber, σελ. 224 έπ.
(22) Chauveau, σελ. 469.
(1) Διαφόρους έννοιας δυνατότατος καί
(51) Περί τούτου διά τό άστικόν δίκαιον
(23) Chauveau, σελ.434 έπ.
αδυναμίας διά τό άστικόν δίκαιον Γαζήν,
Γαζής Έ ρμ. ΑΚ Ντ. 27, όμιλοΰντος περί
(24) Chauveau, σελ. 515 έπ.
Έρμ. ΑΚ, Είσαγ. Παρατ. άρθρων 335-348
έκτοπίσεως τής φυσικής αδυναμίας καί έπιΑΚ.
(25) Προκειμένου περί τής άγοραπωληκρατήσεως τής νομικής ή σχετικής άδυναμίας,
σίας έν τω θαλασσίω έμπορίω ιδετε τήν
(2) Περί της χρησιμοποιήσεως έν Γερ
ώς κριτηρίου χρησιμοποιουμένης τής άρχής
εργασίαν τοΰ άειμνήστου καθηγητοΰ Ά λ.
μανία τών όρων Moglichkeit - Zumuibarτής καλής πίστεως καί τών συναλλακτικών
Τσιριντάνη, έν Μελέταις ναυτικοΰ δικαίου,
keit, συνηθέστερον ύπό την μορφήν τής
ήθών.
«
σελ. 1, έπ., 200 έπ.
‘αδυναμίας (Unmoglichkeit - Unzumutbar(52) Πρόκειται δηλαδή περί τοΰ γνωστοΰ
(26) Σχετική καί ή διάταξις τοΰ άρθρου
keit) Esser, Schuldrecht, 4η εκδ. 1970,
προβλήματος, τό όποιον δημιουργεΐται μετα
119 έδ. β καθ ’ ήν «είς τήν ύπεραναμονήν
σελ. 41 έπ. Henkel σελ. 262.
ξύ τής γενικής καί άφηρημένης διατυπώσεως
(3 )
-Αρθρα 362-365, 335, 336, 380-382,συνυπολογίζονται αί κατά τήν διάταξιν τοΰ
τοΰ κανόνος δικαίου καί τής έφαρμογής αύτοΰ
άρθρου 117 έδ. 3 ήμέραι αργίας καί ά δ υ ν αΑΚ, Γαζής Έ ρμ. ΑΚ. Είσαγ. Παρατ.
είς συγκεκριμένας περιπτώσεις.
μ ί α ς φορτώσεως.
άρθρων 335-348 No 36 έπ.
(53) Schmidhauser, Allg. Teil, σελ. 365
(27) ΚΙΝΔ άρθρον 133, ύπότιτλος κε
(4) Ν. Hartmann, Moglichkeit und
ώς π.χ. τοΰ ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως
φαλαίου Ε περί ύπαναχωρήσεως καί άδυναWirklichkeit, 2 εκδ. 1949.
Henkel, σελ. 291, Stratenwerth, σελ. 175.
μίας παροχής.
(5) X. Γ. Δέδε, Τά περί τοΰ έγκλή(54) Stratenwerth, Allg. Teil, σελ. 174.
(28) Περί τοΰ προβλήματος τούτου Κρίματος συστήματα, Ποιν. Χρον. 1973, σελ. 81
(55) Esser, σελ. 41 έπ.
σπη, ’Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον, Γενικόν
έπομ.
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βασικόν έμπόδιον διά τήν θέσιν
σαφούς καί ώρισμένου κριτηρίου
πρός έπίλυσιν των άναφαινομένων
συγκεκριμένων προβλημάτων (51).
' Η άνθρωπίνη δυνατότης δέν
πα ρ έχει κ ρ ιτή ριον ικ α νό ν νά
έπιλύη συγκεκριμένος περιπτώ
σεις. Δ ι’ ό καί ή έννοια αϋτη δέν
άποτελεΐ είμή μίαν γενική κατευ
θυντήριον άρχήν, υπό τήν όποιαν
ή επιστήμη άναζητεΐ τούς είδικωτέρους λόγους οί όποιοι επιβάλ
λουν έκάστοτε τήν μή εφαρμογήν
τοΰ κανόνος δικαίου είς τάς συγκε
κριμένος περιπτώσεις (52).
Οΰτω τελευταίως έν τώ ποινι
κώ δικαίφ υποστηρίζεται ότι είς
τάς περιπτώσεις των λόγων συγ
γνώμης τοΰ δράστου δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν οίαδήποτε άνθρω
πίνη άδυναμία γενικώ ς, άλλά
τοιαύτη συναπτομένη πρός ώρισμένα ένστικτα άναγνωριζόμενα
υπό τοΰ νομοθέτου (53), έφ’ όσον
συντρέχουν καί αί λοιπαί προϋ
ποθέσεις τών λόγων συγγνώμης.
Κατ’ άλλους τέλος, όρθότερον
θεωρείται όπως αί ώς άνω περι
πτώσεις επιλύονται επί τή βάσει
τοΰ ήδη γνωστοΰ έν τώ δικαίω
φαινομένου τής συγκρούσεως τών
άγαθών, έστω καί άν ή λύσις τοΰ
προβλήματος δέν άκολουθεΐ τήν
άρχήν τοΰ ύπερέχοντος συμφέρον
τος (54). ’Ανάλογος δύναται νά
θεωρηθή καί ή έν τώ άστικώ δικαίω τάσις, όπως ή λύσις τών ώς
άνω ζητημάτων έπιχειρεΐται έπί τή
βάσει τής γνωστής διά τό άστικόν
δίκαιον έννοιας τής καλής πίστεως
καί τών χρηστών ήθών (55).

Eeryμες που οημαόεψαν τη μοίρα ouu ΕΑΑηνωυ
ΜΙΚΡΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ

Επάνω: Ένα ελληνόπουλο, τραγικό θΰμα τής
μεγάλης πείνας, κατά τή διάρκεια τής μαύρης
κατοχής. Δεξιά κάτω: Τό παληά Ρολόι, άπότά
χαρακτηριστικότερα παλαιό κτήρια τοΰ Πει
ραιά. ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα. Παρέλασι τής
Ιταλικής Στρατιάς ατή Λεωφ. Πανεπιστημίου
( Ή φωτογραφία προσφορά τοΰ τ. ' Υπαστυνό
μου κ. Βασιλ. Κοντογιάννη.

Τοΰ τ. Αστυν. Δ/ντοΟ
κ. ΗΛΙΑ ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ τής μεγάλης καται
γίδας αεροπορικοί Γερμανικοί βομ
βαρδισμοί τοϋ ' Ελλαδικοΰ χώρου, ήταν τό
δραματικό πρελούντιο τής μαύρης Κατο
χής, τής σκλαβιάς καί τής φοβέρας.
Οί βομβαρδισμοί τοΰ Πειραιά, ήταν τό
δραματικό πρελούντιο τής πείνας.
Ό Πειραιάς, πάντα ένοιωθε ζωηρούς
τούς παλμούς τών πολέμων. Ζοΰσε τούς

Ο
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πολέμους άπό κοντά. "Οπως στούς Βαλκα
νικούς πού πόντιζαν στόν λιμένα του τά
ύπερωκεάνεια, κατάμεστα άπό ' Ελληνι
κά νειάτα, π’ έρχονταν άπ’ όλα τά μέρη τοϋ
κόσμου στους άπελευθερωτικούς. Καί όπως
καί στούς άμυντικούς τοΰ 40/41 πού
ζώστηκε άπό τίς φλόγες τής φωτιάς τοΰ
πολέμου.
Καί μέ τούς γερμανικούς βομβαρ
δισμούς στόν Πειραιά άρχίζουν τά δεινά
τής πείνας καί τής δυστυχίας. Γιατί μαζί μέ
τά αεροπορικά άπανωτά σφυροκοπήματα
καί τήν έξοδο τοΰ πληθυσμού, άποδιοργανώθη τό ήδη ασθενικό εμπόριο. Καί ή
άποδιοργάνωσή του, είχε καταλυτικό
άντίκτύπο σ ’ όλο τό κύκλωμα τών ’ Αγορών
στήν ’Αθήνα καί στόν Πειραιά. Τούτο
σημαίνει, ότι, εκτός άπό τούς πολλούς

άλλους λόγους πού έπέφεραν τή νέκρωση
τοΰ εμπορίου καί τών άγορών, έτσι ώστε
στό κενό ν ’ άνθηση ή μαύρη άγορά, ένας
πάρα πάνω λόγος ήταν καί αύτοί οί βομβαρ
δισμοί. "Ομως, εκτός άπό τά γεγονότα τών
βομβαρδισμών πού συντέλεσαν κι αυτοί στό
πάρα πάνω άποτέλεσμα, ύπάρχει κι’ ένα
άντίθετο καί σημαντικό γεγονός. Τοΰτο
είναι, πώς άπό δώ πάλι, άρχισαν νά πέφτουν
τά οχυρά τής μαύρης άγοράς, ϋστερ’
άπό κάποια σχεδιασμένη προσπάθεια τής
Αγορανομίας ν ’ άποτελέση ή ίδια ή μαύρη
άγορά στήριγμα, καί νά συντελέση μέ τά
εφόδιά της στό άνοιγμα τόν ’Οκτώβριο τοΰ
’42 τών καταστημάτων, καί τών άγορών τοΰ
άποδιωργανωμένου καί νεκρού άπό τόν
περασμένο χρόνο εμπορίου.
"Ετσι, ό Πειραιάς καί ή γύρω περιοχή
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Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
Μερικά σκελετωμένα παιδάκια ξαπλωμένα στύ
δάπεδο νοσοκομείου τοΰ Πειραιώς. Δέν έχουν
νά περιμένουν άλλο, Από τό θάνατο, στόν
όποιο τά όδηγεΐ Ασφαλώς ή πείνα.

του, ήταν ώς ένα σημείο, τό επίκεντρο των
άνιστορουμένων γεγονότων είς τόν τομέα
τής δραματικής πορείας τοΰ 'Ελληνικού
Λαού νά έπιζήση, καί ταυτόχρονα ν' άντισταθή πράγμα πού εδώ είναι άλλο θέμα, μέ
εξαίρετες πράξεις δολιοφθορών, σαμποτάζ,
καί κατοπτεύσεων τού έχθρού, άπό ήρωϊκούς άγωνιστές στόν τομέα τού μυστικού
πολέμου.
ΑΠΟ τά τέλη τού περασμένου αίώνα, ό
Πειραιάς άντίθετα μέ τη Σύρο πού περνούσε
σέ παρακμή, είχε άρχίσει νά περνάη σέ
διαρκή άνθηση καί πρόοδο σάν εμπορικό
καί ναυτιλιακό κέντρο. ' Η ζωή καί ή
κίνηση στό λιμάνι όλοένα ζωήρευε, καί τ ’
άκτοπλοϊκά καί τά ποντοπόρα «νηολογίου
Πειραιώς» αύλάκωναν τίς θάλασσες καί
τούς ωκεανούς. Ή άναδιοργάνωση καί ή
διασύνδεση τού έμπορίου μέ τίς άγορές τού
εξωτερικού διευρύνοταν, καί τό βάρος τών
μεταφορών στό εσωτερικό, άπό έλλειψη
όδικών συγκοινωνιών έπεφτε στ' άκτοπλοϊκά. "Ετσι, ή άκτοπλοΐα πού έμελλε νά
βρεθή στούς βυθούς τών θαλασσών μετά τόν
τελευταίο πόλεμο, έκάλυπτε τότε όλη σχε
δόν τήν έμπορευματική καί επιβατική
διακίνηση, σ' όλους τούς λιμένες τής
Χώρας κυριώτερα στίς νήσους. Παράλ
ληλα, οί καμινάδες τών έργοστασίων, ό
λοένα ξεπρόβαλλλαν άπό τά ΒΔυτικά Ίσαμε
τά ΒΑνατολικά τής πολιτείας κατά τό
Μοσχάτο.
Πειραιάς καί Πειραιώτες, δέν υπήρχαν
πρίν 150 χρόνια. "Ενας ψαράδικος συνοι
κισμός γύρω άπό τό μοναστήρι τού "Αγιου
Σπυρίδωνα, αυτό ήταν όλο. Κ ι’ έφτασε
νάναι σήμερα μιά μεγάλη καί άνθούσα
πολιτεία μ' ένα λιμάνι πού διευθύνεται άπό
ένα μεγάλο οργανισμό πού ξεκίνησε άπό
μιά μικρή «λιμενική επιτροπή». Καί, οί
Πειραιώτες πού έδωσαν όλην τήν οικιστική
άνάπτυξη, ήταν άπό καταγωγή, άπ' όλα τά
μέρη τής Ελλάδος τής ήπειρωτικής καί
τής νησιωτικής μέ τίς μεγαλύτερες παροι
κίες άπό Νησιώτες Δωδεκανήσιους, Κυκλαδίτες καί Κρητικούς, άλλά καί Μανιάτες.
Καί καθώς έδωσαν τήν οίκιστική άνάπτυξη,
ταυτόχρονα συνετέλεσαν καί στην άνάπτυ
ξη τού έμπορίου, τής ναυτιλίας τής βιοτε
χνίας καί τής βιομηχανίας, πού σ ' όλες
τούτες τίς άναπτυξιακές δραστηριότητες,
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συντέλεσε σέ μεγάλο βαθμό καί τό Μικρα
σιατικό στοιχείο μετά τήν καταστροφή.
Παράλληλα μέ τούτη τήν πρόοδο ό
Πειραιάς παρουσίασε καί μιά άλλη άξιόλογη πρόοδο καί άνθηση στά γράμματα, μέ
άξιους εκπροσώπους του στή λογοτεχνία,
στό θέατρο, καί σ ’ όλες τίς επιστήμες, καί
όχι μόνο στόν «κερδώο» 'Ερμή. Καί δέν
μπορούσε νά γίνη διαφορετικά καί σέ
τούτον τόν τομέα, άφού οί Πειραιώτες μέσα
σέ πέντε γενιές, ήταν παιδιά γονιών άπ’
όλη τήν Ελλάδα, άκόμη καί τής διασποράς. Ό «Πειραϊκός σύνδεσμος» υπήρξε τό
πνευματικό καί πολιτιστικό κέντρο τής
Πειραϊκής κοινωνίας.
ΣΑ ΜΕΛΙΣΣΙ βούιζε ή ζωή καί πρίν
άκόμη άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους.
Βούιζε ή κίνηση καί ή ζωή στό λιμάνι, στά
εργοστάσια, στά μηχανουργεία, στά κέντρα
καί στά καταστήματα.
Κι’ ϋστερ’ άπό τόν καθημερινό μόχθο,
κατα τό δείλι, όλο τούτο τό άνθρώπινο
μελίσσι, άπό τίς κυψέλες τής εργασίας,
περνούσε δημοκρατικώτατα στούς τόπους
ψυχαγωγίας κατά τήν άλλη μεριά τής
πολιτείας τή νοτιοανατολική. Περνούσε
στή Φρεαττύδα τού Πορφύρα καί σ ’ όλα τά
παραθαλάσσια κέντρα κατά τήν περιφε
ρειακή Καστέλλα μέ τό γραφικό εκείνο
τράμ, κι ίσαμε τό Νέο Φάληρο πού ’ταν ό
άντίποδας τής κοσμικής Κηφισσιάς καί ή
κατοικία τοΰ Παύλου Νιρβάνα, συγγραφέα,
χρονογράφου καί ’Ακαδημαϊκού.
Κι' ή καθημερινή ζωή στούς δρόμους,
λέτε μπάς κι’ ήταν γραμμένη σέ κανά
μυστικό πεντάγραμμο μέ κάποιες νότες σάν
αυτή τών πλανοδίων πραματευτών πού
διαλαλούσαν τραγουδιστά τίς πραμάτειες
τους, λόγου χάρη τίς φουφούδες τά φουφουδάκια καί τά καβουρτιστήρια. Καί

σάν εκείνη τήν ποιμενική νότα τοΰ
πλανόδιου γαλατά, αϊπόλου, πού άρμεγε τό
γάλα έπί τόπου. "Η σάν τήν άλλη τής
κοπέλλας πού παραμόνευε στό μισόκλειστο
παράθυρο νά περάση ό δίοπος, καί στήν
άνάγκη, άς ήταν καί ό νερουλάς μέ τό νερό
άπό τόν Πόρο, ή παλιότερα κι άπ’ τά
πηγάδια τής Κοκκινιάς.
Αύτή ή μέ λίγα λόγια καθημερινή ζωή,
θάταν άσυμπλήρωτη στό εναλλασσόμενο
πολυποίκιλο σκηνικό της, άν δέν μίλαγε
κανείς καί γιά τούς «μαύρους άνθρώπους»
πού τούς πρωτοπαρουσίασε ό άλλος
συγγραφέας, χρονογράφος καί 'Ακαδημαϊ
κός, ό Πειραιώτης ό Σπΰρος Μελάς. Τούς
βλέπατε τ ’ άπομεσήμερα νά άνηφορίζουν
στίς συνοικίες άπό τίς καρβουνόσκαλες,
μέ τό πρόσωπο κατάμαυρο άπό τήν καρβου
νόσκονη, καί μέ τά μάτια σάν κωλοφωτιές.
*Ηταν οί έργάτες τού μαύρου άνθρακα, πού
τόν ξεφόρτωναν στίς φορτηγίδες άπό τά
κουφάρια τών καραβουνιάρικων καραβιών,
γιά νά τόν ξαναφορτώσουν σ ’ όλα τ' άλλα,
σάν πρώτη ύλη γιά τίς φωτιές κάτω άπό
τούς άτμολέβητες καί τίς άτμομηχανές.
Κι ή εποχή τους, ήταν εποχή τού άτμού,
κι’ ήταν έποχή γιά όλους τούς άνθρώπους,
μέ τή διαφορά, ότι, οί «μαύροι άνθρωποι»
τών λιμανιών, δέν έπέζησαν τής εποχής
τους. Τούς έσάρωσαν οί δηζελομηχανές καί
τό πετρέλεαιο.
Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ, όπως συνήθως γίνεται σ ’
όλα τά μεγάλα λιμάνια τού κόσμου, είχε τό
μερδικό του καί στόν υπόκοσμο, μέ τή
διαφορά, ότι, καί ή Τρούμπα, καί ή
Πειραϊκή, καί ή Δραπετσώνα, καθώς καί
τά ρεμπετικοτραγουδισμένα Λεμονάδικα,
ήταν τόποι γνωστοί βέβαια γιά τίς δραστη
ριότητες τοΰ υπόκοσμου, άλλά περισσό
τερο γνωστοί άπ’ ότι στήν πραγματικό
τητα.
"Οπως όμως νά ’ναι, ήταν επιβαρυμένο
τό ποινικό του μητρώο άπό τύπους ζόρικους
καί μαχαιροβγάλτες, άγαπητικούς προ
στάτες καί ψευτοπαλληκαράδες, χασικλήδες, λωποδύτες καί διαρρήκτες, ντόπιους
καί περαστικούς, παπατζήδες κι’ άπατεώνες, μανιταριτζήδες πού ξαλάφρωναν τά
πορτοφόλια τών μεταναστών μέ τήν πιό
κουτή μέθοδο. Μέ ταχυδακτυλουργούς καί
σαλτιμπάγκους, γόητες καί άγύρτες πού
γιάτρευαν τά δόντια μέ σκόνη Μικάδου, μέ
υπαίθρια κουρεία καί τηγανιτζίδικα, καί
σύννεφα άπό μυίγες καί σκόνη.
Καί σά νά μή φτάναν τούτες οί πληγές,
βλέπατε έξω άπό κάθε χοντρομπακάλικο
κι’ άπό ένα καροτσάκι άπό κείνα τά μεγάλα
μέ τίς μεγάλες ρόδες πού κάναν τίς
μεταφορές, άλυσσοδεμένα τή νύχτα στούς
δρόμους σάν οδοφράγματα, καί πού εξάλ
λου δίναν τόπο στ’ άπόβλητα τών μεθυ
σμένων καί ξεμέθυστων νυκτόβιων γλετζέδων.
"Ολες τούτες τίς πληγές τίς σάρωσε ή
'Αστυνομία Πόλεων στό διάστημα τοΰ
μεσοπολέμου. Ή ταν ή είδυλλιακή έποχή
τής ’ Αστυνομίας σ ’ όλους τούς τομείς τής
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δράστηριότητός της, κυριώτερα στόν τομέα
τής δημοσίας ασφαλείας μέ τήν άνάπτυξη
συγχρόνων μεθόδων γιά τήν ανακάλυψη
τών έγκλημάτων, πού όμως, τίς μεθόδους
αυτές είχε πρίν αρχίσει νά έφαρμόζη καί τό
άδελφό σώμα τή, χωροφυλακής.
"Ετσι, καί τό κατακάθαρο τώρα λιμάνι,
μέ τά ποντυπόρα πλευρισμένα στίς προβλή
τες, μέ τήν άναπτυγμένη δικτύωση καί
κίνηση τών άκτοπλοϊκών λόγω χερσαίων
όδικών συνθηκών, μέ τά μικρά τού Ά ργοσαρωνικοΰ πού πόντιζαν μπροστά στό
γραφικό «Ρολόι», όλ' αύτά δίναν όλο τό
ύφος τοϋ Πειραιά του μεσοπολέμου. "Ας
προσθέσουμε μόνο, πώς μαζί μέ τίς
σειρήνες τών πλοίων, μπορούσατε ν ’
άκούσετε καί τίς σειρήνες τής Πυροσβε
στικής πού μπορεί νάταν καί γιά κάποιο
εμπρησμό.
ΜΕΣΑ σ ’ αύτήν τή θεία άρμονία τής
ζωής καί τής ειρήνης, μέ τή σχεδόν άπνοια
στόν τομέα τής έγκληματικότητος σ ’ αύτήν
τήν πόλη, καθώς πλησίαζε τό σημαδιακό
'40, κάποιες άλλες, άόρατες καί άλλόκοτες
σειρήνες, καλοϋσαν σέ πρόβες τόν άμαχο
πληθυσμό μ’ ένα άνατριχιαστικό πρόδρομο
σύριγμα, γιά τή θύελλα πού έμελλε νά
ξεσπάση. "Ωσπου, καθώς ξέσπασε τό πρωί
τής 28 ’Οκτωβρίου, πήρε ό Πειραιάς τήν
πρώτη έλαφρή γεύση τού πολέμου πού πρίν
2 ώρες είχε άρχίσει. Τήν πήρε άπό ένα καί
μόνο μέ λίγα θύματα άεροπορικό μάλλον
περίπατο τών ’Ιταλικών φτερών πάνω άπό
τόν ούρανό του, γιά νά γνωρίση μετά 5 μή
νες άπό τά Γερμανικά βομβαρδιστικά, καί
μετά τρία κοντά χρόνια άπό τά Άγγλοαμερικανικά, τήν μεγαλύτερη δοκιμασία
άπό άεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Στό ένδιάμεσο διάστημα τών πέντε μη
νών, δηλαδή κατά τή διάρκεια του πολέμου
μέ τούς ’Ιταλούς ήταν άδιατάρακτη ή κίνησι καί ή ζωή στόν Πειραιά καί στό λιμάνι
του χωρίς άεροπορικούς βομβαρδισμούς,
εξόν άπό κανά κούφιο συναγερμό.
"Ετσι, καί τά παιδιά έκείνων τών γονιών
πού έρχονταν στούς πολέμους τούς άπελευθερωτικούς τοϋ 12 καί τοϋ 13 άπό τά πέρατα
τοϋ κόσμου μέ τά ύπερωκεάνεια τοϋ
’Εμπειρικού καί τοϋ Μωραΐτη, έρχονταν
καί τώρα άπ’ όλα τά μέρη καί άπό τά
’Ελληνικά νησιά γιά τούς άμυντικούς, μέ

άλλα πλοία, καί μέ άδιατάρακτη τήν εϋπλοια, καί μέ τόίδιο φρόνημα καί τό πνεΰμα
όπως τότε στούς Βαλκανικούς πολέμους.
"Ετσι πέρασε καί όλη ή Μεραρχία Κρήτης
μέ όλο τό πολεμικό υλικό γιά νά προωθηθή
στό μέτωπο, άπό τό όποιο δέν άργησαν νά
καταφθάνουν καί οί πρώτοι αιχμάλωτοι.
Τό 3010 άδιατάρακτη ήταν καί ή
διακίνηση τών τραυματιών σ ’ όλο εκείνο
τό διάστημα. Καί τά νοσοκομειακά, καθώς
ήταν ύποχρεωμένα νά ταξιδεύουν τή νύχτα
γιά λόγους άσφαλείας, πλεύριζαν τίς
πρωινές οιρες στήν προβλήτα τής Τρούμπας
κάτω άπό τά θούρια τής μπάντας κάποιου
άλλου καί όχι τοϋ Καίσαρη τών Βαλκανι
κών, καί μέ τίς ζητωκραυγές τών ίδιων
τών τραυματιών, καί τούς άλλαλαγμούς
πού γιά μιά άλλη άκόμη φορά ομόψυχου
πλήθους, ώσπου, κάποια φορά, άκούστηκαν
τά δαιμονικά ούρλιαχτά τών σειρήνων.

ΗΤΑΝ ή νύχτα τής 6 — 7 τ ’ ’Απρίλη
τοϋ ’41, πού’ ταν καί ό πρώτος άεροπορικός βομβαρδισμός άπό' τά «στούκας» πού
έπέρχονταν σ ’ άλλεπάλληλες κάθετες
έφορμήσεις καί σκόρπιζαν τόν όλεθρο.
Τότε ήταν πού άπό τήν έκρηξη κάποιου
πλοίου μέ πυρομαχικά συγκλονίστηκε
συθέμελα όλη ή πολιτεία καί πυρίκαυστες
Ολες εκτοξευμένες μαζί μέ τά συντρίματα
τοϋ πλοίου, άναψαν φωτιές στά κτήρια καί
στά καταστήματα τής περιοχής τοϋ κεν
τρικού λιμένα. Κι’ οί τεράστιες φλόγες άπό
τίς πυρκαϊές καταύγαζαν τόν πειραϊκό
ούρανό.
Ό Πειραιάς ξημερώθη στίς φλόγες

ζωσμένος, καί μέ τούς κατοίκους του σέ
βιβλική έξοδο πρός τήν ’Αθήνα καί τά
προάστια. Τίς άπογευματινές ώρες τής 18.4
σέ μιά δραματική επιδρομή, καταβυθίζεται
φλέγόμενο τό «θαλαμηγό» «Ελλάς», ένα
άπό τά καλύτερα άκτοπλοϊκά «ύπ’ άτμόν»
γιά τήν Κρήτη, κατάμεστο επιβατών, οί
περισσότεροι τών όποιων βρήκαν τό
θάνατο άπό τή φωτιά, άπό τό σίδερο καί άπό
τό υγρό στοιχείο.
Ό Πειραιάς, μέ τούς πρόδρομους τής
μαύρης κατοχής Γερμανικούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς, πέρασε πολλές
δραματικές στιγμές, καί είχε καί μεγάλες
ύλικές ζημίες καί έκατοντάδες θύματα.
Υ π ή ρξα ν, όμως, καί δραματικώτερες
στιγμές, καί μάλιστα χωρίς θύματα, πού δέν
τίς γνώρισε ούτε ή πολύπαθη πόλη καί
πιθανότατα δέν τίς συνειδητοποίησαν οϋτε
καί τά παρ’ ολίγο θύματα.
Στό κτήριο τής ’Εμπορικής Τραπέζης,
στούς πάνω άπό τά γραφεία τής όποιας
όρόφους στεγάζονταν τό Β’ άστυν., καί
στούς παρά πάνω οί υπηρεσίες τής ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας, τή νύχτα τής 21 —22
πέφτουν δύο βόμβες, τή στιγμή πού, στά
πρότυπα υπόγεια καταφύγια τοϋ κτηρίου
είχαν καταφύγει τρεις τέσσερις έκατοντά
δες πολιτών, καί οί άστυνομικοί τοϋ Β"
άστυν. τμήματος. Τό φράξιμο τής εισόδου
καί έξόδου τών καταφυγίων άπό τήν πτώση
συντριμμάτων άπό τούς ϋπερκειμένους
όρόφους, καί ό έγκλωβισμός τών πολιτών
καί τών άστυνομικών, ήταν άπό τά πλέον
δραματικά γεγονότα τών ’Απριλιανών τοϋ
’41 βομβαρδισμών, σέ μιά δραματική νύχτα
κολάσεως, μ’ όλο πού δέν υπήρξαν θύματα

Χειραμάξια στην 'Ομόνοια κατά τή διάρκεια
τής κατοχής. Τά χειραμάξια ήταν τό μόνο
μεταφορικό μέσο. Τά άλλα τά είχαν κατάσχει ο!
καταχτητές.
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συνολικά άπό τούτον τόν βομβαρδισμό,
ήταν πιθανότατα περισσότερα άπό όλους
τούς Γερμανικούς βομβαρδισμούς.
"Οσο καί νά θέλη κανείς νά έξηγήση σέ
τί σκόπευε αύτή ή ’ Αγγλοαμερικανική
επιδρομή στόν Πειραιά, δέν θά μπορέση νά
δώση μιά λογική έξήγηση. Θά μπορούσε
όμως νά κάμη μιά διαπίστωση καί σύγκριση
μεταξύ των Γερμανικών βομβαρδισμών, καί
τούτου των Άγγλοαμερικανών, πού, άντί
γιά στόχους εχθρικούς έπληξαν συμμαχικό
καί άμαχο πληθυσμό, καί πρόσθεσαν μιά
δραματική σελίδα ’κείνο τόν κατοχικό
χειμώνα, στίς πολλές σελίδες τού μεγάλου
χειμώνα τής Κατοχής (2).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ
ΤΟΥ 41/42
’Επάνω: Ή παράδοσις γιά σφράγισμα των
ραδιοφώνων, ήταν άπό τά πρώτα μέτρα τ&ν
άρχών κατοχής. Κάτω: "Ενα άκόμη ντοκου
μέντο άπό τήν τραγωδία τοΰ λαού μας. ΕΙς τήν
άπέναντι σελίδα: Γερμανικό στρατιωτικό τμή
μα παρελαύνει στήν ’Αθήνα.

ούτε άπό άσφυξία ούτε καί άπό πανικό. Στό
σημείο αύτό πρέπει νά άναφερθοΰμε στή
μνήμη τοΰ κατασκευαστή άρχιτέκτονα
Κωνστ. Κιτσίκη, πού πρόβλεψε καί γιά τήν
άσφυξία μέ τόν όγκο τοΰ χώρου, καί γιά τή
διάσωση σέ μιά πιθανή άπόφραξη τής
εξόδου, άπό δυό καταπακτές άπό τήν άλλη
μεριά τού οικοδομικού τετραγώνου πού
’ταν στό πεζοδρόμιο, σέ 3—4 μέτρα κάτω
άπό τό όποιο φθάναν τά δαιδαλώδη έκεΐνα
καταφύγια.
Κ ι’ όσο γιά τόν πανικό πού δέν έγινε, ή
άγνοια των έγκλωβισθέντων περί τού
έγκλωβισμού των χάρη στήν ψύχραιμη
άντιμετώπιση τού κινδύνου άπό τή διοί
κηση τού άστυνομικού τμήματος πού είχε
έγκλωβισθή κι’ αύτό, έσωσαν τήν επι
κίνδυνη έκείνη κατάσταση, χωρίς καμμιά
άπ’ έξω βοήθεια. (1).
ΠΕΡΑΣΑΝ κοντά τρία χρόνια, κι’ ένας
άλλος άνελέητος άεροπορικός βομβαρδι
σμός, σκόρπισε γιά μιά φορά άκόμη τόν
όλεθρο στήν πόλη. Ή ταν τούτη τή φορά
άπό φίλια συμμαχικά ’ Αγγλοαμερικανικά
άεροπλάνα πού έπέδραμαν μέσα στό
καταμεσήμερο στίς 11 ’Ιανουάριουτού ’44.
Τότε ήταν πού κατερειπώθη ό περικαλλής
ιερός Ναός τής ’Αγίας Τριάδος, τό κτήριο
τής ’Ηλεκτρικής έταιρείας κάτω άπό τά
ερείπια τού όποιου θάφτηκαν πάνω άπό
έκατό μαθήτριες τής Παιδαγωγικής 'Ακα
δημίας, τό κτήριο πού στεγαζόταν τό
κεντρικό έστιατόριο «Βίρβου» κατάμεστο
άπό πελάτες καί πολλά άλλα κτήρια καθώς
τ ’ άεροπλάνα γάζωσαν τήν πόλη άπό τό
Κερατσίνι καί τά Ταμπούρια ίσαμε τά
Κρητικά καί τήν Καστέλλα. Καί τά θύματα
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Λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, επιδρομές
άλλοφύλλων, όλοι τούτοι οί άνθρωποβόροι
καί ’Εθνοβόροι κυκλώνες τής ιστορίας
πέρασαν πάνω άπό τήν Ελλάδα. "Εμεινε ό
καταποντισμός. ’Αλλά μή δέν έφτασε καί
στό χείλος τής άβύσσου γιά νά καταποντιστή σάν άλλη ’ Ατλαντίδα μετά τήν
"Αλωση τής Βασιλεύουσας, καί μόλις
πρόφτασε νά γατζωθή ατούς βράχους τής
Μάνης;
Μ’ όλο πού μπορεί νά ξεχνάη κανείς
ώρισμένα γεγονότα άπό πρόσφατους άγώνες, όμως είναι μερικά κεφάλαια σάν τά
πάρα πάνω, πού έχει χρέος, όχι μόνο νά τά
θυμάται άλλά καί νά τά θυμίζει.
Είναι λίγο δύσκολο νά ξεχάση κανείς
πώς δυό μεγάλοι καί πολιτισμένοι λαοί,
πού μάλιστα ό ένας λίγο πρίν άπό τόν

πόλεμο πήρε τήν ’Ολυμπιακή φλόγα άπό
τής 'Ολυμπίας τήν ιερή "Αλτι, πέσαν πάνω
νά κατασπαράξουν τήν ’Ελλάδα.
Λένε, πώς δέν ήταν οί λαοί πού πολέ
μησαν κατά τής 'Ελλάδος άλλά τά φασι
στικά στίφη. Ό Ελληνικός λαός, όμως,
πολέμησε αυτούς πού ήταν καί όποιοι
καί νά 'ταν. Πολέμησε άμυνόμενος τού
«πατρίου έδάφους» πολέμησε γιά τήν ' Ελ
λάδα.
’ Αλλά, εάν πρόκειται γιά κάποια ’ Αμφικτυονία στήν Ευρώπη καί έπί τής γής είρήνη τών άνθρώπων, άς ξεχάση κανείς ότι
τή μικρή *Ελλάδα πολέμησαν δύο μεγάλοι
λαοί καί άς πή:
—"Οχι, δέν ήταν οί δυό μεγάλοι πολι
τισμένοι λαοί. Οί μπόττες ήταν τών σιδηρό
φρακτων φαλάγγων τοΰ Χίτλερ καί τού
Μουσσολίνι πού πάτησαν τή Χώρα.
"Ας ξεχάση λοιπόν τούς λαούς, άν
πρόκειται γιά τήν ειρήνη καί τήν «έν
άνθρώποις εύδοκία», τίς μπόττες όμως, τήν
Κατοχή καί τή μεγάλη πείνα νά μήν ξεχάση
ποτέ. ’Αλλά, νά θυμάται καί νά θυμίζη, καί
νά παραδίνη τούτη τή θύμιση στά παιδιά
του καί στά παιδιά τους. Καί νά μένη στόν
«αιώνα τόν άπαντα» σά μιά ’ Εθνική μνήμη
πού νά θυμίζη έκεϊνο πού κληρονομήσαμε
«άμύνεσθαι περί πάτρης», καί πού νά κάνη
τούς άνθρώπους, σά θ’ άναθυμούνται τή
μεγάλη πείνα τοΰ 41/42, νά σέβωνται
πρώτα, πρώτα τόν «άρτον» αυτών τόν
«έπιούσιον», γιά νά καταξιώνονται γιά τά
πάρα πέρα «ών ούκ έστι τέλος».
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ αισθητές ζημίες άπό
τούς ’Απριλιανούς άεροπορικούς βομβαρ
δισμούς, ήταν αύτές πού έγιναν στό τροχαίο
Ολικό καί στά πλοία πού βρέθηκαν στούς

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
λιμένες καί κοντά στίς άκτές.
"Ετσι, μέ τήν απώλεια τών πλωτών καί
χερσαίων μεταφορικών μέσων, έγινε πολύ
δύσκολη ή έμπορευματική καί επιβατική
διακίνηση, καί ή επικοινωνία μέ τήν
ήπειρωτική καί τή νησιωτική ' Ελλάδα. Καί
ή χρησιμοποίηση τών μικρών πλωτών
μέσων, όσων δέν πήγαν στούς βυθούς,
προϋπέθετε άδεια τών άρχών Κατοχής.
Καθ’ όσον δ’ άφορά στό σιδηροδρομικό
καί στό τροχαίο γενικά ύλικό πού άπόμεινε, χρειαζόταν καί κάποιος χρόνος γιά
ν’ άναρμολογηθή καί νά χρησιμοποιηθή,
πάλι κατά τό μέτρο πού θά έπέτρεπαν οϊ
κατακτητές. Στό μεταξύ όμως, οί έλλείψεις
τής ’ Αγοράς πού ’ ταν καί ώς τότε αισθητές
έγιναν αίσθητότερες άπό τήν άδυναμία
τού ώργανωμένου έμπορίου νά διακινήση μέ κάποια εύχέρεια τά εγχώρια είδη
άπό τίς έπαρχίες καί μέ λογικά καί σταθερά
κόμιστρα. "Οσο γιά τήν επικοινωνία μέ τό
εξωτερικό, ή ύποδούλωση τής χώρας είχε
σάν αύτόματο άποτέλεσμα τή σφράγιση τών
λιμένων, καί τήν οριστική άποκοπή τού
ήδη άσθενικοΰ έμπορίου άπό τίς αγορές του
εξωτερικού.
Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές, ό άντίκτυπος έκ τών ελλείψεων έφθασε στό
καταναλωτικό κοινό, έτσι, πού ή αναζή
τηση είδών διατροφής, ν’ άποτελή ζήτημα
καθημερινού άγχους τού πληθυσμού. ’ Αλλά
τά λίγα εποχιακά είδη, μετά τήν άνοιξη τού
’41, όσα ήταν δυνατό νά διακινηθούν μέ τά
λίγα μεταφορικά μέσα πρός τά αστικά
κέντρα, καί ή θερινή εύκρασία, άνέβαλαν
τήν έπιδείνωση τής καταστάσεως στό
επίπεδο τού άνθρωποβόρου λιμού πού
άκολούθησε. "Ομως, άπό τό φθινόπωρο
άρχισε ή μακάβρια έπιδείνωση αύτής, έξ
αιτίας τών δυσχερειών πού προαναφέραμε
καί εξάλλου, κάποιων ληστρικών ενεργειών
τών κατακτητών, άλλά καί κάποιων σπασμο
δικών άμελέτητων καί άσυντόνιστων μέτρων
τής Κυβερνήσεως Τσολάκογλου, καθώς καί
άπό τόν παράγοντα «χειμώνα».
"Ας σημειώσουμε, ότι τόν κρίσιμο τούτο
χρόνο καί μέχρι τά τέλη τού 1942, δέν
υπήρχε καμμιά συμμαχική βοήθεια, παρά
μόνο λίγα εφόδια άπό τήν Τουρκία πού
κυριώτερα τά άπορροφούσαν τά διάφορα
συσσίτια κι’ εκείνα τής ’Αρχιεπισκοπής
πού είχε άναπτύξει άξιόλογη δράση. (3.)
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ άρχές κατοχής, μέ τήν
εγκατάστασή τους στήν ’Αθήνα καί στόν
Πειραιά, σάν πρώτο μέλημά τους είχαν
νά καταστήσουν τήν περιοχή τού Πειραιώς
μέ τόν λιμένα του ώς τόν Ναύσταθμο,
φρούριο Γερμανικό, κέντρο διαμετακομιστικό πρός τό μέτωπο τής 'Αφρικής, καί
βάση γιά τίς πάρα πέρα έπιχειρήσεις στήν
Μεσόγειο καί στίς *Ελληνικές νήσους.
Παράλληλα πήραν μέτρα γιά τή συντήρησι τών Ιδίων δυνάμεων καί άπό εγχώρια
είδη, καί μάλιστα μέ χρήματα πού έπαιρναν
άπό τήν Τράπεζα τής ' Ελλάδος.
Δέν ξέρουμε ποιά ήταν τά κρατικά
άποθέματα σέ κρατικές άποθήκες καί ποιά

ήταν ή τύχη τους. "Ομως λίγο χρόνο πρό
τής εΙσόδου τών Γερμανών, οί παρά τής
’Αστυνομίας φρουρούμενες άποθήκες τών
εφοδίων τής ’Αγγλικής επιμελητείας ύπέστησαν τήν επίθεση καί λεηλασία τού
πλήθους μέ τήν υπόκρουση άραιών πυροβο
λισμών, γιά τήν τιμή τών αστυνομικών
όπλων.
Καί καθ’ όσον άφορά στά μέτρα πού
πήραν γιά λογαριασμό τους οί Γερμανοί
στά εγχώρια είδη, τό σημαντικώτερο μέτρο
ήταν στό λάδι, άπό τήν στέρηση τού
όποιου πολύ έδοκιμάσθη ό ' Ελληνικός
λαός στήν κατοχή. Ά π ό τό είδος τούτο,
τού όποιου σέ μεγάλες ποσότητες έκαμαν
έξαγωγή στή Γερμανία καί πιθανότατα καί
σέ κατεχόμενες χώρες, δέσμευσαν τά 2/3 τής
παραγωγής, δηλαδή, όλην τήν παραγωγή
Κρήτης καί Μυτιλήνης (4). Ωστόσο,
έδιναν πότε πότε, καί καμμιά άδεια
μεταφοράς λαδιού καί άλλων είδών άπό τίς
πάρα πάνω περιοχές σέ "Ελληνες περιστασιακούς εμπόρους ή μαυραγορίτες πού δέν
είχαν σχέση μέ τό εμπόριο, καί τά είδη τους
τά πωλοΰσαν σέ κρύπτες, όπως καί οί
ναύτες ’Ιταλικών άντιτορπιλικών, καί τά
πληρώματα ' Ισπανικών λαθρεμπορικών.
"Ετσι, ξεπήδησε καθώς είπαμε, άπό τά
κράσπεδα τής Πειραϊκής καί τής Δραπετσώ
νας, ή Μαύρη ’ Αγορά, πού έμελλε νά έκτοπίση γιά κάμποσο χρόνο άπό τόν κατανα
λωτικό χώρο τήν «Έλευθέρα» τού ώργανω
μένου ιδιωτικού έμπορίου. "Οσο γιά τήν
«Κρατική» διανομών άς μή γίνεται λόγος
γιατί βρισκόταν σ ’ έμβρυώδη κατάσταση.
Αύτή ή μαύρη άγορά, κυριώτερα κάνει
τήν εμφάνισή της μέ τό λάδι, γιά νά έπεκταθή σ' όλα τά είδη, άπ’ όλους τούς πάρα

πάνω λόγους πού άναφέραμε, καί άπό τούς
πάρα κάτω.
Τό κατοχικό υπουργείο «’Επισιτισμού»
άκολουθούσε ένα σύστημα «δεσμεύσεων»
καταναλωτικών άγαθών, άλλά καί «παρα
κρατημάτων» τών διακινουμ'ένων άπό τίς
έπαρχίες πιθανώς γιά νά τά έχη υπό τόν
άμεσον έλεγχόν του, ό όποιος, όμως, τού
διέφευγε κι’ έτσι περνούσαν εύκολώτερα
στά χέρια τού κατακτητού καί τής μαύρης
αγοράς. Δέν άποκλείεται όμως, γιά (ορισμέ
να είδη, νά έκτελούσε καί διαταγές τών
άρχών Κατοχής (5).
’ Εξάλλου ή ίδια ή Κατοχική Κυβέρνηση
Τσολάκογλου, ανέπτυξε όλη τή δράστη ριότητά της στό κύκλωμα τής ετοιμοθάνατης
«’Ελεύθερης» αγοράς κυττάζοντας νά τής
κάνει τή μεγαλύτερη άφαίμαξη χωρίς νά
μπορεί πιθανώς, νά τής κάνει ορούς
δυναμωτικούς. Δηλαδή μ’ έξαιρετικά
άστυνομικά κατασταλτικά μέτρα, καί μέ
άγορανομικούς άνακριτές πούχαν άποσπαστή στ’ άστυνομικά τμήματα, νά τήν
κάνη νά προσφέρη τά λίγα είδη πούχαν
άπομείνει στό χονδρικό καί στό λιανικό
εμπόριο, σέ συνέχεια χωρίς άντικατάσταση
τού είδους καί σέ σταθερές τιμές. Τούτο δέ,
παρά τό γεγονός ότι τής στερούσε τά άγαθά
διά τών δεσμεύσεων καί τών παρακρατή
σεων. Αύτά τά έξαιρετικά άστυνομικά καί
κατασταλτικά μέτρα, θά τά συναντήσουμε
νά έφαρμόζονται μέ παταγώδη άποτυχία καί
μετά τήν Κατοχή, καί μάλιστα άπό
εγκεφάλους τής οικονομίας πού είχαν τήν
εύθύνη καί στόν άγορανομικό τομέα.
Έ ξ άλλου πάλι, οί Νομάρχες στίς
έπαρχίες, έντελώς άσύνδετοι καί άσυντόνιστοι άπό τό κέντρο, ένεργοΰσαν τά
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λεγάμενα «παρακρατήματα» σε όποιαδήποτε κατά τήν κρίση τους ποσότητα, άκόμα
καί στους «υπεραστικούς» μαυραγορίτες
σ ' όσους μπόρεσαν νά προσπελάσουν
πρός τήν επαρχία, πού στήν επιστροφή
τους πάλι, είχαν τόν κίνδυνο νά πέσουν
πάνω στά ’ Ιταλικά μπλόκα, καί στήν άστυνομία μέ τούς άγορανομικούς ανακριτές.
Κι’ είχαν άρχίσει νά 'ναι τό καλοκαίρι
τοϋ '41 μυρμηγκιές ολόκληρες αυτοί οΐ
«μεταφορείς» οί υπεραστικοί μαυραγορίτες,
δηλαδή οί κάτοικοι τής 'Αθήνας καί τοΰ
Πειραιά, πού πολλοί άπ’ αυτούς, άπό
κουβαλητές γιά τό σπίτι τους, έγιναν καί
μικρέμποροι. Καί πρόσφεραν καί μεγάλη
υπηρεσία στήν γενικώτερη κατανάλωση,
όπως θά δούμε, άλλά, δέν πρόλαβαν τόν
πρώτον κατοχικόν χειμώνα.
"Ολος αύτός ό φαύλος κύκλος άπό τά
συρρέοντα γεγονότα καί τά περιστατικά
πού περιγράψαμε, έπεδείνωσαν τήν κατά
σταση σέ σημείο πού δέν έπαιρνε πάρα
πάνω άπό αύτό πού άκολούθησε, δηλαδή τό
κλείσιμο τών ’Αγορών καί τών καταστημά
των ειδών διατροφής στήν ’ Αθήνα καί στόν
Πειραιά. "Ο,τι είχε άπομείνει είχε περάσει
στά χέρια τής Μαύρης πού είχε δικτυωθή σ ’
όλο τό λεκανοπέδιο τής ’ Αττικής καί
άρχομένου τοΰ χειμώνα τού ’41 κυριαρ
χούσε στό καταναλωτικό στερέωμα.
ΤΟΤΕ άρχισαν τά πρώτα κρούσματα
θανάτων έξ αιτίας τής πείνας καί τών
στερήσεων, πρό τών όποιων, δέν μπορού
σαν ν ’ άνθέξουν οί υποσιτιζόμενοι καχεκτικοί οργανισμοί. Μιά άσθένεια «άβιταμίνωση» κατέτρωγε τούς άδύνατους καί τούς
ύποσιτιζομένους.
Ό Ελληνικός λαός είχε στερηθεί καί
άπό αύτό τό είδος πού τοΰ έδωσε σέ αφθονία
ό μόχθος του καί ή Ελληνική φύση, τό
λάδι, καρπό τοΰ θείου δέντρου τής ’ Αθηνάς
τής αρχαίας θεάς του. Κ ι’ ήταν τό είδος αύτό
πρώτο στή ζήτηση, καί είχε άποβεί ό
ρυθμιστής τών τιμών στήν αγορά τών
τροφίμων άργότερα σάν άνοιξαν οί άγορές,
άλλά καί στή Μαύρη. ’Απαράλλαχτα όπως
γενικώτερα είχεν άποβεί ρυθμιστής τών
τιμών καί ή χρυσή λίρα, μέ τήν όποια ή
δραχμοβόρα Μαύρη, είχε άρχίσει ήδη νά
κάνη εξοντωτική γιά τόν καταναλωτή
διασύνδεση, δηλαδή νά γυρεύη χρυσές
λίρες ή τ ’ όλιγώτερο είδη μέ τή μέθοδο τής
άνταλλαγής. Τό φάσμα τού άνθρωποβόρου
λιμού είχεν έπικαθήσει πάνω άπό τήν
’ Αθήνα καί τόν Πειραιά, καί τό άγχος τών
κατοίκων είχε γίνει άγωνία γιά τήν
καθημερινή έξοικονόμιση ενός, άς μήν
ήταν καί τόσο πολύ χορταστικού, ούτε καί
μέ γαστριμαργικές άξιώσεις, πιάτου στό
τραπέζι. Καί γιά τήν εξοικονόμηση αυτή
δέν υπήρχε άλλος δρόμος παρά αυτός πού
οδηγούσε στή Μαύρη άγορά. Πώς όμως νά
τήν πιάσετε καί πού νά τήν βρήτε, αύτήντήν
χωρίς μόνιμη στέγη πολυπλόκαμη Λερναία "Υδρα;
Ή τα ν καί τούτο ένα άλλο πρόβλημα,
εκτός καί άπό τό άλλο τό μεγάλο τού μέ
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καλπασμό έπερχομένου πληθωρισμού, πού
έκανε ώστε νά άνεβαίνουν οΐ τιμές, όπως
άνέβαινε καί ή τιμή τής χρυσής λίρας, πού
σιγά σιγά άρχισε νά επικρατή στίς συναλ
λαγές.
"Ετσι, κι’ ώσπου νά άνακαλύψη κανείς
τήν μαύρη Ά γορά, έχανε τίς δραχμές του.
"Ετσι, άρχισαν πολλοί άπό τούς κατοίκους
τών άστικών κέντρων νά πουλάνε σπίτια καί
κοσμήματα καί ό,τι άλλο άντικείμενο άξίας
είχαν γιά νά συντηρηθούν, άφού στό μεταξύ
είχαν άνακαλύψει καί τή μαύρη ’ Αγορά στά
Πειραϊκά κράσπεδα, στίς μάντρες τών
συνοικισμών, ή στούς φράχτες τών περιβολιών τής ’ Αθήνας καί τού Πειραιά.Κι’ έτσι
άρχισε καί τό μεσουράνημα τής ταπεινής
λαχανίδας!
Καί ή λαχανίδα, περνούσε στό πιάτο τής
οικογένειας σά γαλοπούλα βρασμένη μ’
όλα τ ’ άπόφυλλα, εξόν άπό τό κοτσάνι πού
περνούσε στόν σκουπιδοντενεκέ, γιατί δέν
τόπιανε ή βράση τής χύτρας.
Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕΣ είν". ένα
βοηθητικό σκεύος στήν υπηρεσία τής
νοικοκυράς. Καί ό τενεκές, είναι πού είναι
παλιοτενεκές καί χωρίς σκουπίδια. Σάν
όμως γίνεται σκουπιδοτενεκές, προσθέτει
κάτι πάραπάνω σέ άνυποληψία άπό τούς
άνθρώπους. "Ομως, δέ θάπρεπε νά ’ ναι έτσι,
καί θάπρεπε νά τόν προσέχουν περισσότερο
οί άνθρωποι. Γιατί ό σκουπιδοτενεκές, είναι
καθρέφτης τής ζωής, τής οικογενειακής καί
τής κοινωνικής καί δείκτης τού βιοτικού
επιπέδου. Καί μιλάει γιά όλες τίς δραστη
ριότητες τής οικογένειας στό σπίτι, μιλάει
άκόμα καί γιά τό έγκλημα.
Πολλά εγκλήματα έχουν άνακαλυφθεί
άπό τό περιεχόμενό του. Ά λλά, τόν κρί
σιμο εκείνο χρόνο, δέν υπήρχε άξίόλογο
περιεχομένο στόν σκουπιδοτενεκέ. Έ ξ
άλλου, καί τά εγκλήματα τοΰ κοινού Π.Ν.
είχαν ύποστεΐ κάμψη.
"Ετσι, έμεινε μόνο τό βροτολοιγό έγκλη
μα τών στερήσεων τής πείνας καί τής
δυστυχίας όπως τό καθρέφτιζε ό σκουπιδοτενεκές μέ τά ελάχιστα ίχνη οικογε
νειακής δράστη ριότητος στό τραπέζι καί μέ
τό κοτσάνι τής λαχανίδας. Καί δέν μπορεί,
παρά νά υπάρχουν καί σ ’ αύτό τό έγκλημα
δράστες, άφού υπάρχουν θύματα, μέ τή
διαφορά, πώς, εδώ χάνονται τά ίχνη
άνάμεσα σέ πολλούς ένοχους.
Ά λ λ ’ άραγε, δέν είναι κοινωνικό έγκλη
μα καί ή ύπερχείλιση τής σπατάλης καί τής
άκόρεστης λαιμαργίας, μέ τά άφαντάστου
ποικιλίας κατεργασμένα, ήμικατεργασμένα
καί άκατέργαστα άπορρίμματα, καί ή ύπερ
χείλιση τοΰ ευδαιμονισμού, τής πορώσεως
καί τής κραιπάλης ήλιθίων γλετζέδων μέ τά
σπασμένα πιάτα;
Γιά όλα αύτά μιλάει ό σκουπιδοτενεκές, καί, μ’ όλο πού έχει μεταμορφωθεί σέ
σακκοΰλες νάϋλον στοιβαγμένες σέ σωρούς
στό πεζοδρόμιο, παραμένει σύμβολο τών
οικιακών δραστηριοτήτων άστών, καί
προλεταρίων καί άντικατοπτρίζει τό κοινω
νικό κατάντημα σέ μιά ώρισμένη έποχή,
σάν εκείνη τής «καταναλωτικής κοινω

νίας». Κι εξάλλου, μιλάει συγκριτικά, καί
γιά κείνη τήν άς είναι άγύριστη έποχή, πού
τό περιεχόμενό του, εξόν άπό τό κοτσάνι
τής λαχανίδας ήταν καί άπό κανά κόκκαλο
άγνώστου κατηγορίας ζώου γλυμένο καί
ξαναγλυμένο, καί μερικά άλλα άσήμαντα
καί ευτελή καί ύπερκατεργασμένα άπορ
ρίμματα.
Καί καθώς σήμερα στενάζει άπό τήν ύ
περχείλιση τής λαιμαργίας τών άνθρώπων
καί άπό τά σπασμένα πιάτα, θυμίζει, πώς όχι
μόνο ούτε ένα ξεροκόμματο δέν είχε μέσα
του εκείνο τόν καιρό γιατί δέν περίσσευε,
άλλά θυμίζει άκόμα καί κείνο τό καθημερινό
θέαμα πειναλέων καί σκελετωμένων παι
διών, σέ μακάβριο χορό γύρω άπό κανένα
άναποδογυρισμένο σκουπιδοτενεκέ στή
γωνία τού δρόμου.
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ τοΰ άνθρωποβόρου λιμού
στίς δυό πολιτείες, σ ’ έκατοντάδες κάθε
μέρα μεταφέρονταν στά νεκροταφεία καί μέ
καροτσάκια άκόμα, όπου οί ιατροδικαστι
κές ύπηρεσίες δέν πρόφταναν νά βεβαιώ
νουν τούς θανάτους.
' Αλλά, δέν ήταν μόνο ή πείνα, ήταν καί
τό κρύο τοΰ χειμώνα ή άνυποδησιά καί ή
γύμνια πού συντελούσαν σέ τούτο τό
μεγάλο θανατικό. Κ ι’ οί μελλοθάνατοι, όσοι
δέν πέθαιναν στά σπίτια τους ξαπλωμέ
νοι στούς δρόμους, ζητούσαν τή βοήθεια
τών περαστικών καθώς κατέβαιναν τά
πρωινά άπό τίς μεγάλες άρτηρίες τής
Αθήνας πρός τό κέντρο καί τούς σιδη
ροδρομικούς σταθμούς. Κ ι’ ήταν πολυάν
θρωπη τότε ή ’ Αθήνα, γιατί είχε ύποδεχθή
καί τούς Πειραιώτες, ΰστερ’ άπό τούς
Απριλιανούς βόμβαριδισμούς τών Γερμα
νών.
"Ετσι, στίς πλατφόρμες τών σιδ/κών
σταθμών τής Αθήνας καί τοΰ Πειραιά,
βιαστικά καί άνήσυχα πλήθη καί ξαπλω
μένοι μελλοθάνατοι έδιναν τήν πιό θλιβερή
εικόνα τών χαλεπών εκείνων καιρών. Καί τά
ύπόστεγα τών σιδηροδρομικών σταθμών
ήταν προθάλαμοι μελλοθανάτων.
Ά λ λ ά τήν πιό θλιβερή άλλά καί
μακάβρια εικόνα έδινε ένα χειμωνιάτικο
πρωινό τοΰ ’41 μιά γυναίκα μισοξαπλωμένη δίπλα στά έκδοτήρια τοΰ Η.Σ. στόν
Πειραιά, μ’ ένα παιδί μισοζώντανο, καί μ’
ένα μωρό γατζωμένο άπό τό στήθος της νά
τή βυζαίνει νεκρή.
Μόλις είχε ξεψυχήσει άπό τήν πείνα καί
τήν παγωνιά.
Τήν ”1010 ώρα, τήν ίδια στιγμή, ένα
τραγούδι άνατριχιαστικό άκουγόταν άπό τό
μέρος τής πλατείας.
—Ο - λα - ρι- λα - ο - λα - λά.
"Εξω περνούσαν οί μπόττες.
(1) Στόν καθένα άπό τούς άστυνομικούς πού ύπηρέτησαν στό βομβόπληκτο τμήμα, τό Β' , πούταν
τό κεντρικότερο, υπεβλήθη πρότασις άπονομής
πολεμικού σταυρού Γ' τάξεως μέ τό αΐτιολογικό:
«’Επέδειξε δραστηριότητα σέ ζητήματα δημοσίας
τάξιος καί άσφαλείας καί προστασίας τοϋ αμάχου
πληθυσμού. Συνέβαλε στήν κατάσβεση πυρκαϊών
στήν μεγάλη έκρηξη τοϋ πλοίου μέ πυρομαχικά
στόν λιμένα. Στήν πρόληψη λεηλασιών καί τή

ή άπό τό Βερολίνο εκπομπή όπως τότε πού τήν
πήρε τ’ αύτί τού Σεφέρη πώς «μέ τά ξύλα πού
κάνατε καταφύγια καλύτερα νά κάνετε σταυρούς
γιά τά νεκροταφεία». Μέ τή διαφορά, ότι, εδώ, τί
είρωνεία, έγιναν οί σταυροί γιά ύπερεκατό
νεκρούς χωρίς νά υπολογίσομε τίς έκατοντάδες
θυμάτων σ ’ όλη τήν πόλη άπό πλήγματα φίλων.
(3) Ια εφόδια τής συμμαχικής βυηθειυς άρχισαν
νά καταφθάνουν περί τά τέλη τού 1942, άνήλθαν
δέ συνολικά σέ 670 χιλιάδες τόννους μέ
επικρατέστερο είδος τό σιτάρι. ( ’Εμμανουήλ
Τσουδερού: « Ό ’Επισιτισμός κατά τήν Κατοχήν
1948».). "Ας σημειώσουμε ότι σέ όμαλές
περιστάσεις μόνο άπό σιτάρι χρειάζονταν 5 έκατ.
τόννοι γιά τέσσερα χρόνια καταναλώσεως όσα
ήταν περίπου τά Κατοχικά.

διαφύλαξη περιουσιών άπό κατερειπωμένα σπίτια
καί καταστήματα. Στην παροχή βοήθειας καί
διάσωση τραυματισθέντων άπό βομβαρδισμούς».
Τέλος γιατί σέ ήμιερειπωμένο βομβόπληκτο
οίκημα στερούμενο θυρών παραθύρων καί υαλο
πινάκων, παρέμεινε καί υπηρέτησε επί μακρόν
άγογγύστως έπιδείξας ούτω άφοσίωσιν είς τό
καθήκον καί αυτοθυσίαν».
Είς έναν δέ εκ των άστυφυλάκων τόν Κεραμί
δαν Γεράσιμον επί πλέον διότι «την νύκτα τής
21—22 ’Απριλίου, έκτελών υπηρεσίαν παρατηρητοϋ είς τήν πρός τούτο σκοπιάν έπί τής στέγης
τού βομβαρδισθέντος κτηρίου, παραπλεύρως
σειρήνος παρέμεινε πιστός είς τό καθήκον μετά
ψυχραιμίας καί καθ’ ήν ώραν δύο βόμβαι έπεσαν
έπί τού οικήματος καί εις άπόστασιν ελάχιστων
μέτρων άπό τήν σκοπιάν του, μόλις διασωθείς».
(2) Τό καταφύγιο τής ’Ηλεκτρικής 'Εταιρείας
πού θάφτηκαν κάτω άπό τά ερείπια όλες οι
μαθήτριες τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας ήταν
ένας ισόγειος υποστυλωμένος χώρος. Σ ’ αύτό τό
καταφύγιο - παγίδα, βρήκε τήν έπαλίθευσή της
«Ημερολόγιο Σεφέρη» Καθημερινή 12-12-77

Τά είδη πού δεσμεύτηκαν είναι τά πάρα κάτω
χωρίς ν ’ άποκλείονται καί άλλα-

Π

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΣΟ παράξενος είναι άλήθεια
ό κόσμος... Τίς περισσότερες
φορές, φαίνεταινά σκέπτεται καί νά
ένεργή κατά τρόπο άλλόκοτο. ~Ισ(ος
είναι ή ψυχολογία τής μάζας, ίσως τά
ένστικτα, τά όποια άπό τή γέννησή
του σέρνει μαζί του ό άνθρωπος.
Αύτός ό άνθρωπος, πού συγκροτεί
τήν όργανωμένη κοινωνία, παραβι
άζει αρχές, μέ τίς όποιες ό ίδιος
δεσμεύει τόν εαυτόν του καί στις ό
ποιες στηρίζει τήν εύτυχία του καί
τήν αρμονία στις σχέσεις τοΰ συνό
λου.
Ή πανανθρώπινη ιστορία, βρίθει
άπό περιστατικά τά όποια, όμαδικά
καταδικάστηκαν ή υπερηφάνεια, ή
τόλμη καί ή αρετή. Ό ’Αριστεί
δης φεύγει έξόριστος καί καταπικραμένος άπό τήν πατρίδα του, έπειδή
είχε τήν «άτυχία» νά είναι δίκαιος. Ό
Σωκράτης, πίνει τό κώνειο, γιατί
τόλμησε νά πή τήν άλήθεια, γιά τήν ό
ποια υποτίθεται δτι έκόπτοντο οί
’Αθηναίοι. Ό Φωκίωνας, πού δε
κάδες φορές είχε τιμηθή μέ τό άξίωμα
τοΰ Στρατηγού, καταδικάστηκε καί
αύτός είς θάνατον περιφρονημένος
άπό τούς ίδιους τούς πρώην συντρό
φους του. Τό ίδιο έγινε καί μέ τόν
Μιλτιάδη καί μέ τόν Θεμιστοκλή καί
μέ τόσους μεγάλους τής πατρίδος
προμάχους, γίγαντες τοΰ πνεύματος
καί τής τέχνης, κυβερνήτες, εύεργέτες, άνθρωπιστές.
"Ομως, τί περίεργο, τ ί άκατανόητο

(4) Τήν έξαγωγή είχε άναλάβει μιά έταιρεία μέ τήν
έπωνυμία «Εταιρεία Αιγαίου» μέ έδρα τήν ’Αθή
να καί άποθήκες στόν Πειραιά.

(5)

τοϋ Ά σ τυν. κ. Μ. Φελώνη

στ ’ άλήθεια, νά βλέπη κανείς τούς
ίδιους τούς τιμητές τούς ίδιους τούς
κατηγόρους, λίγο μετά τό σβύσιμο
των παθών καί τόν έρχομό τής
λήθης, νά ύμνολογοΰν έκείνους πού
μίσησαν, νά στείνουν άνδριάντες, σέ
κείνους πού κατεξευτέλισαν, νά στε
φανώνουν αύτούς πού κατεδίκασαν.
’Αλλά, πώς μπορεί νά έζηγηθή
αύτή ή μεταστροφή, ή όποια, δσο κι
αν είναι άνθρώπινη άδυναμία, έντυπωσιάζει πολλές φορές καί τούς πιό
έμπειρους μελετητές, τής ψυχολογίας
των άνθρώπων. Χωρίς άμφιβολία, ό
άνθρωπος σπρώχνεται στήν κατα
δίκη ίκείναιν πού ξεχωρίζουν, κινού
μενος άπό έλατήρια ταπεινά, πού είναι
τό συμφέρον, ό φθόνος, ή ζήλεια, τό
πάθος.
'Όμως, άν θέλαμε νά καταχρασθοΰμε τής υπομονής των άναγνακ
στών μας, θά έπρεπε ίσως νά
μεγαλώναμε τόν «κατάλογο» έκείνων
πού «έπαθαν» έν ζωή άλλά έδικαιώθησαν μετά θάνατον. Στήν κορυφή
τοποθετείται ό Μεγάλος λυτρωτής
μας, τόν όποιον, άφοΰ πρώτα έσταύρωσαν, έν συνεχεία έτίμησαν καί
έδόξασαν καί έλάτρευσαν οί λαοί τοΰ
κόσμου γιά νά φθάσουμε στήν

Είδη
’ Αγορ. Δ/ξις
Σάπων 292/41 καί 17/42
16/42
’ Ελαιοπυρήνες
Καυστική σόδα
129/41 καί 10/43
Καυστική ποτάσσα
91/42 καί 10/43
291/41
Πυρηνέλαιον
Φαρμακευτικά είδη
19/42
232/41
Οινόπνευμα
Φιάλη ζύθου ΦΙΞ
62/42
996/41
Δέρματα
31/43
Σίτος ’Αραβόσιτος
141/41
"Αλευρα ζυμαρ. σάκχαρις
98/42
Βαρέλια ελαίου
Ύδρίαλος
άπόφασις 73759/42
12/43
Θειον
10/43
Ξυλεία
10/43
Κασσίτερος
10/43
Υαλοπίνακες
10/43
Διθειούχος άνθραξ
Είδη μονοπωλίου
Νόμος περί μονοπωλείων
78/42
Είδη Σπορελαιουργίας

πρόσφατη ελληνική ιστορία, θά
νοιώσουμε ρίγος, άναλογιζόμενοι, δτι
ό έλευθερωτής τοΰ γένους, ό μεγάλος
Γέρος τοΰ Μωρία, σιδηροδέσμιος
ώδηγήθηκε στό Παλαμήδι άπό έκεί
νους, οί οποίοι πρίν λίγο τραγουδοΰσαν τό γνωστό θούριο τής νίκης:
«Τοΰ Λεωνίδα τό σπαθί, Κολοκοτρακ
νης τό φορεί»
Αύτός ό φιλόσοφος «Γέρος»
έδωσε κάποτε σέ δλο της τό «μεγα
λείο» τήν άδικία καί τήν κακία τών
άνθρώπων, πρός τούς πράγματι
μεγάλους. 'Ένας θαυμαστής του,
πήγε νά τόν έπισκεφθή στίς φυλακές
τοΰ Ναυπλίου. Μέ τήν κουβέντα ό
μικρός ρώτησε γεμάτος λύπη τόν
Κολοκοτρώνη, γιατί τόν φυλάκισαν,
άφοΰ ήταν ό πραγματικός σωτήρας
τής Πατρίδας. Ό «Γέρος» άντί
άλλου καί χρησιμοποιώντας τή
γνωστή μέθοδό του, άφησε τόν νεαρό
νά άπαντήση μόνος του στόν εαυτό
του: « "Οταν παιδί μου ήσουν μικρός
τόν ρώτησε, σέ ποιές καρυδιές
πετοΰσες πέτρες: Σ έ έκείνες πού είχαν
ή σέ έκείνες πού δέν είχαν καρύδια;»
«Μά σ ’ έκείνες μέ τά καρύδια»,
απάντησε ό νέος "Ελληνας. «Γ ι ’ αύτό
παιδί μου μέ πετροβολούν».
Φαίνεται, άγαπητοί άναγνώστες,
πώς δσο ζεΐ αύτός ό κόσμος, θά υ
πάρχουν πάντα οί καρποφόρες καρυ
διές γιά νά ξεσπά στά κλαδιά τους
τητα, ή κακία καί ή μισαλοδοξία
τών άνθρώπων.
69

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ή of εκτελεστέ;
άλύινιζαν τήν χώρα και «καθάρι
ζαν» μέ τά σιωπηλά Μάγκνουμ—22 έναν έναν όλους τον; πληροφοριοδότες τον
F B I . πού οί μαρτυρίες τον; απειλούσαν
τήν ΰπαρξι τή; Όργανώσεως.
Από τί; πρώτες κι όλα; εκτελέσεις. τό
Έφ - Μπί - Ά ϊ πήρε δρακόντεια μέτρα
γιά νά καλύπτη πλήρω; τον; στρατολογημένους μαφιόζου;. Αλλά, όταν έπεσε καί
ό Μπονπενσιέρο. ή ηγεσία τή; υπηρεσίας
ένοιωσε νά τή ζιόνονν τά if ίδια: Γιά πρώτη
φορά οί υποψίες τη; ότι ή Μαφία κατάφερε νά τοποθέτηση άνθρώπους τη; μέσα
στό Έ φ-Μ πί-Ά ϊ έγινε πεποίθησι.
Τό 1924. όταν ό Έντγκαρντ Χούβερ
άνέλαβε σέ ηλικία μόλι; 29 ετών διευθυντή; τον Άνακριτικού Τμήματο; τον Ύπονργείον Δικαιοσύνη; (Γραφείο Ερεινών λεγόταν τότε) ή νπηρεσία αυτή είχε τή
χειρότερη φήμη. Ό ιστορικό; Μαίησον
είχε πει ότι ήταν μιά Ιδιωτική Μνστική
'Υπηρεσία πον εξαντλούσε τή όραστηριότητά τη: στό νά προσπαθή νά διαφθείρη
όννάμει; μέσα στήν κυβέρνησα
Ό Χονόερ έκανε έπίθεσί ενάντιον τή;
εσωτερική; διαφθορά; μέ τόν ιερό ζήλο
φανατικού ιεροεξεταστή. Κάθε πράκτορα;
ύποπτο; γιά φιλελενθερισμό ή πλημμελή
ήθική ακεραιότητα άποόαλλόταν άπό τό
Σώμα, ώσπον. αυτοί πον έμειναν ήσαν
«λενκότεροι καί άπό λενκοί» - όπω; είπε
κάποιο; βετεράνο;.
Απαγορενθηκε στον; πράκτορε; άνδρε; νά όιαόάζονν γνναικεία καί ελαφρά
περιοδικά. "Απαγορεύτηκε στί; γνναϊκε;
πράκτορε; νά καπνίζονν έν ώρα νπηρε
σία;. Έ ν α ; γραφιά; απολύθηκε διότι κατελήφθη νά παίζη μ' ένα γιό - γιό στόν
διάδρομο, κι' ένα; άλλο; έχασε τή θέσι
τον. γιατί πέρασε μιά νύχτα ολόκληρη
διασκεδάζοντας μέ τό κορίτσι τον στό
διαμέρισμά τον. Κάθε περίπτωσι πού θά
μπορούσε νά μείωση τό κύρος τή; νπη
ρεσία; ετίθετο νπ' όψιν τού ίδιον τον
Χούόερ.

Ο

Πρόβαλλε τήν υπηρεσία του
Ταυτόχρονα στόν Χούβερ άρεσε ή δημο
σιότητα. Φρόντιζε πάντοτε νά προόάλλη
κάθε τι πού θά προσέδιόε αίγλη στήν
υπηρεσία καί θά τήν άνέόαζε στά μάτια
τού κοινού.
Ή δίωξι τού Τζών Ντίλλινγκερ. ή σύλληψι κατασκόπων κατά τι) διάρκεια τού
Β' Παγκοσμίου Πολέμου καί ή μεταπο
λεμική εκστρατεία εναντίον των κομμου
νιστών έπαιρναν τή μορφή «ιερά; νποθέσεω;».
Από τήν αρχή ό Χούβερ είχε άντιταχθή
μέ επιτυχία στήν άνάληψι υποθέσεων ναρ
κωτικών άπό τό Έφ-Μ πί-Ά ϊ. διότι φοβό
ταν ότι μέ τά τόσα χρήματα πού διέθεταν
οί λαθρέμποροι θά μπορούσαν εύκολα νά
δελεάσουν πράκτορέ; τον. Γιά τόν ίδιο
λόγο ζ.πέμενε γιά χρόνια ολόκληρα ότι δέν
υπήρχε ώργανωμένο έγκλημα, ούτε όργά-
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κ:χεεει:»μαφία:
και εφ-μπι-αγ
νωσι Μαφία, ή Κόζα Νόστρα όπω; λέγε
ται σήν Αμερική. Γιά τόν αρχηγό υπήρ
χαν μόνον εγκληματίες. Αλλά, ή κατάθεσι
Βαλάκι. πού άπό άρχιγκάγκστερ έγινε όρ
γανο τιίιν μυστικών υπηρεσιών, τό 1962.
καί ή επιμονή τού τότε υπουργού Δικαι
οσύνη; Ρόμπερτ Κέννεντν. τόν ανάγκασαν
νά δεχθή τήν πραγματικότητα τού (οργα
νωμένου εγκλήματος.
Από τή στιγμή, όμως, πού τή δέχτηκε
έπεσε μέ τά μούτρα στή δουλειά. Πρώτα πρώτα δέν έπέτρεπε σέ κανένα πράκτορα
του νά είσχιορήση στί; «φαμίλιες» τή;
Μαφίας, γιά νά μπορή νά έχη πληρο
φορίες άπό πρώτο χέρι. Προτιμούσε νά
στρατολογή μαφιόζου; πληροφοριοδότες,
γιά νά μή παρασυρθή ή έξαγορασθή δικό;
του άνθρωπο; καί γίνη όργανο τή; Μα
φία;. Αρκετοί μαφιόζοι άλλωστε προθυ
μοποιούνταν κατά καιρού; νά γίνουν πλη
ροφοριοδότες. είτε γιά νά εκδικηθούν κά
ποιον δικό του;, είτε γιατί είχαν κατά τήν
άποψί του; άδικηθή. είτε γιά νά παζαρέ
ψουν τήν τιμωρία τού νόμου καί νά γλυ
τώσουν τή φυλακή.

Χιλιάδες οί πληροφοριοδότες
Τέτοιου; πληροφοριοδότες διέθετε χιλι
άδες τό Έφ - Μ.τι - Ά ϊ. αλλά μόνο 15
«πλήρη μέλη» ή στελέχη τή; Μαφία;, με
ταξύ τών όποιων ξεχώριζε ό Μπονπενσι
έρο.
Τό 1966. ό Μπονπενσιέρο καί ό συνε
ταίρο; του Τζαίημ; Φραντιάννο συνελήφθησαν καί κινδύνευαν νά καταδικαστούν
σέ πολυετή φυλάκισι γιά έκβιασμό καί χα-

ράτσωμα τών έργαζομένων σέ μιά μεγάλη
οικοδομική έπιχείρησι, πού ήλεγχε ό Φρατιάννο. Ό Μπονπενσιέρο, 65 έτών, τότε,
πού είχε κάνει ήδη τρία χρονάκια στή
φυλακή, κλονίστηκε. Έ ν α ; πράκτορα; τού
Έ φ - Μπί -Ά ϊ. όνόματι Τζάκ Άρμστρονγκ. εκτίμησε σωστά τήν κατάστασι
τού μαφιόζου καί τού πρότεινε νά τόν άπαλλάξη άπό κάθε κατηγορία, άν δεχόταν
νά συνεργασθή μέ τήν υπηρεσία. Ό
Μπονπενσιέρο δέχτηκε καί άπαλλάχτηκε
λόγω μή επαρκών στοιχείων. Ό ίδιο; άνέλαβε νά διαλύση κάθε υποψία, λέγοντας
στού; συντρόφους του μαφιόζου;, ότι
άφού ό ίδιο; δέν είχε άμεση σχέσι μέ τήν
εταιρία, κατωρθωσε νά ξεγλιστρήση.

Μαφιόζοι στό «’Έφ - Μπί - Ά ϊ»
Ή «επιτυχία» αυτού τού προσέδωσε με
γαλύτερο κύρος ανάμεσα στού; μαφιόζου;
καί ό Μπονπενσιέρο έδινε πολύτιμε; πλη
ροφορίες στόν Άρμστρονγκ. όχι μόνο γιά
τήν περιοχή τή; Καλιφορνίας. άλλα γιά
όλη τήν Αμερική.
Έ να πράγμα μόνο σκανδάλιζε τό Έ φ Μπί - Ά ϊ: ένώ έδινε πολύτιμες πληροφο
ρίες γιά όλου; καί γιά όλα. άπέφευγε νά
πή τό παραμικρό γιά τί; πόλεις Νέα Ύόρκη. Σαίντ Λιούις. Ντητρόϊτ καί Λά; Βέγκας. Στήν άρχή τό Έ φ -Μπί - Ά ϊ υπέθεσε
ότι σ' αυτές τί; πόλεις θά είχε προσω
πικού; φίλους, πού δέν ήθελε νά τούς
κάνη κακό. Ά πό έπισταμένη έρευνα, ό
μως. πού έγινε διαπιστώθηκε ότι οί καλύ
τεροί του φίλοι (ή πρώην φίλοι) ήσαν σέ
άλλες περιοχές, όπου δέ δίσταζε νά άποκαλύπτη τά πάντα.

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: Ό "Αλ - Καπόνε. ό
«πρώτος διδάξας» τήν έξόντωσι τών «πληρο
φοριοδοτών». 'Αριστερά: Ό άρχηγός τοΰ
F.B.I, ό περίφημος Χοΰβερ. Δέν έπέτρεπε σέ
κανένα πράκτορά του νά εισχωρήσει στις
«φαμίλιες» τής Μαφίας.
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Μέ τόν θάνατό του επιβεβαιώθηκε μιά
υποψία πού είχε ή υπηρεσία.
Ό Μπονπενσιέρο ήξερε ότι σ' αυτές τις
πόλεις υπήρχαν μαφιόζοι. πού είχαν εισ
χωρήσει στις τάξεις τού Έ φ - Μπί - "Αϊ
καί θά άπεκάλυπταν τόν ρόλο του. ’Ηταν,
λοιπόν, ένα μέτρο αυτοπροστασίας του. τό
όποιο όέν τόν έσωσε τελικά. Καί όέν τόν
έσωσε, όιότι τό Έ φ - Μπί - Ά ί μόνο μετά
τήν έξόντωσι τού 22ου πληροφοριοδότη
του άρχισε νά παίρνη τά μέτρα, πού θά
έπρεπε νά είχε πάρει άπό τήν πρώτη στι
γμή.
"Ως τότε, σέ κάθε τμήμα τής υπηρεσίας,
υπήρχε ένας κατάλογος μέ τό κωδικό καί
τό πραγματικό όνομα καί διεύθυνσι κάθε
πληροφοριοδότη. Τόν κατάλογο αυτόν, έ
κτος άπό τόν έπικεφαλής αξιωματικό,
μπορεί νά τόν έβλεπαν καί ένας - δυό
γραφιάδες.
Παρόμοιο κατάλογο είχαν καί οί οικο
νομικές υπηρεσίες τού Έ φ Μπί "Αϊ γιά τίς
πληρωμές τών πληροφοριοδοτών, τακτικές
καί έκτακτες. Τέλος, ένας άλλος κατάλο
γος βρισκότανε πάντα στά Κεντρικά Γρα
φεία στήν Ούάσιγκτων. προσιτός σέ όλους
τούς έπικεφαλής τών τοπικών τμημάτων.
Τώρα δέν ύπάρχει πλέον κατάλογος μέ
τά πραγματικά ονόματα όλων τών πληρο
φοριοδοτών τού F.B.I., ούτε στήν Ούάαιγκτων ούτε στά κατά τόπους άρχηγεία.
Υπάρχει μόνον κατάλογος μέ τά κώδικά
ονόματα, ύπό τήν προσωπική ευθύνη ένός
καί μόνον υπαλλήλου, πού έχει νά κάνη μέ
έναν μόνον αξιωματικό τής Υπηρεσίας.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τίς οικονομικές
Υπηρεσίες.

Τό πραγματικό όνομα κάθε πληροφο
ριοδότη. τό 'γνωρίζει μόνον ό πράκτορα:
τού F B I . πού έρχεται μαζί του καί πού
τόν έλέγχει. Τέλος, τό ένα τμήμα δέν δα
νείζει πληροφοριοδότη του σέ άλλο τμήμα.
Ο.τι κι άν χρειασθή θά περάση μέσα άπό
τόν έντεταλμένο πράκτορα γιά κάθε πλη
ροφοριοδότη.
Δυστυχώς, τά ριζικά αυτά μέτρα προ
στασίας τών πληροφοριοδοτιϋν ήρθαν πο
λύ άργά. καί αφοί' ή Υπηρεσία έχασε 23
άπό τούς καλύτερους.
Πώς εντόπιζε ή Μαφία τούς προδότες:
Ή πιό ανώδυνη έξήγησι γιά τό F B I .
ήταν ότι τούς εντόπιζε μέ τή συστηματική
παρακολούθησι καί συσχετισμό γεγονότων
καί προσώπων. Ή άλλη έξήγησι ότι θά
ήταν εύκολο νά διαρρεύση ένα όνομα
πληροφοριοδότη, άφού ήταν σέ γνώσι τό
σων ανθρώπων, καί αφού ακόμη καί οί
ειδικές επιτροπές τού Κογκρέσσου μπο
ρούσαν νά έχουν έναν τέτοιο κατάλογο
όνομΤιτων.
Αυτές οί εξηγήσει ς θά μπορούσαν νά
είναι επαρκείς, έφ' όσον θά είχαν έξοντωθεί σποραδικά 4-5 πληροφοριοδότες,
αλλά 23 νεκροί μέσα σέ δυό χρόνια άπό
σφαίρες Μάγκνουμ -22 πάει πολύ.
Έτσι μέ όαρειά καρδιά, ή Υπηρεσία
αναγκάσθηκε νά στρέφη προς τά μέσα τήν
ερευνά της: κάποιος ή κάποιοι δίνουν τά
στοιχεία στή Μαφία μέσα άπό τήν 'Υπη
ρεσία. Οί υποψίες ένισχύθηκαν άπό τήν
άποκάλυψι πού έκανε στά τέλη τού 1975.
ή Ίρένε Κουζύνσκι. Ή Ίρένε, μιά νέα 22
έτών άπό τή Νέα Ύερσέη, έργαζότανε ώς
δακτυλογράφος στό τμήμα τού F.B.I., τού
Νιούαρκ άπό τό 1970 ώς τό 1972.
Στή Νέα Ύερσέη οί αρχές είχαν αρχίσει
τότε μιά έρευνα έναντίον τού Τζών Ντιτζίλιο, πού ήταν ό ύποψήφιος Καπομαφιόζος τής περιοχής στή θέσι τού Τζόζεφ
Τσικαρέλλι, πού είχε συλληφθεϊ καί καταδικαστή. Ή Ίρένε, μέ τήν προτροπή τού
συζύγου της έκλεψε φωτοαντίγραφα τών
στοιχείων έναντίον τού Ντιτζίλιο, καθώς
καί ένός καταλόγου μέ μάρτυρες καί πλη
ροφοριοδότες τού F.B.I., καί τά παρέδωσε
στόν άνδρα της ό όποιος τά μοσχοπούλησε
στό Ντιτζίλιο. Μέ τά στοιχεία αυτά στά
χέρια του, ό Ντιτζίλιο κατάφερε ιός τώρα
νά παραμένη έλεύθερος, άν καί έκκρεμεϊ
πάντοτε εις βάρος του μία τουλάχιστον
κατηγορία. Συμπτωματικά ή όχι, δύο άπό
τούς ουσιώδεις μάρτυρες έναντίον του
σκοτώθηκαν. Καί οί δύο, ό Βίνσεν Καπό
νε, πού σκοτώθηκε πέρυσι στό Χόμποκεν,
καί ό Φράνκ Τσίν, πού σκοτώθηκε τόν
περασμένο ’Ιανουάριο, έπεσαν άπό σφαί
ρες αυτομάτου πιστολιού Μάγκνουμ - 22.

Ή νεαρά κυρία Κουζύνσκι ήταν ή πρώ
τη πράκτορας τού F.B.I., πού δικάστηκε
καί καταδικάστηκε, άπό τό 1924. Πρωτο
φανές καί συγκλονιστικό τό γεγονός άν
καί πρόκειται μόνον γιά μιά δακτυλογράφο καί όχι γιά πραγματικό πράκτορα.
Ωστόσο, ή ύπόθεσι τής έξσντώσεως 23
πληροφοριοδοτών δέν πρόκειται νά μείνη
στό ράφι. Είδη, μία ομάδα άπό τούς πιό
έμπειρους πράκτορες μέ έπικεφαλής τόν
ίδιο τόν διευθυντή τού τμήματος διώξεως
τού ώργανωμένσυ έγκλήματος στό άρχηγείο τού F.B.I. στήν Ούάσιγκτων. Έντουαρντ Σάρπ. άνέλαβε νά διαλευκάνη τήν
ύπόθεσι.
Πολλά πράγματα στήν Υπηρεσία θά έξαρτηθούν άπό τό πόρισμα τής όμάδος
αυτής: ή διάσωσι τού κύρους της. ή άναδιάρθρωσι τών τμημάτων της. ή στρατολόγησι νέων πληροφοριοδοτών στούς ο
ποίους θά μπόρεση νά έμπνεύση έμπιστοσύνη γιά τήν άποτελεσματική προστασία
τους.
Τώρα, πρέπει νά όμολογηθή ότι. άν ή
Μαφία μέ τό έκτελεστικό της άπόσπασμα.
είχε σκοπό νά βουλώση τά στόματα τών
προδοτών καί ν' άφήση τό F B I. στά σκο
τάδια. τό πέτυχε πλήρως. Σύμφωνα μέ
πηγές τής Υπηρεσίας, οί περισσότεροι έπιζώντες καί μισθοδοτούμενοι πληροφο
ριοδότες στή Νέα Ύόρκη. πάγωσαν κυ
ριολεκτικά μέ τή δολοφονία τού Μπονπεν
σιέρο καί σταμάτησαν νά δίνουν όποιαδήποτε πληροφορία.
Μέσα στά δύο τελευταία χρόνια. 23
μαφιόζοι. πληροφοριοδότες τού FBI . , έ
χουν δολοφονηθή. Πώς τά κατάφερε ό
υπόκοσμος τής Μαφίας νά άνακαλύψη
αυτούς τούς μυστικούς πράκτορες τών
Μυστικών Υπηρεσιών; Ή υπηρεσία τού
F B I. κινεί τιάρα Γή καί Ουρανό γιά νά
όώση άπάντησι στό έριάτημα. ’Αλλά, άπό
τήν άπάντησι αυτή, δέν άποκλείεται καθό
λου νά άμαυρωθή ή παροιμιώόης φήμη
τού αδιάφθορου τής Υπηρεσίας.
Ό κορυφαίος συνεργάτης τής έφ ημερί
δας «Τάίμς τής Νέας Ύόρκης» κ. Ν. Γκαίητζ εξετάζει, στό κείμενο πού άκολουθεϊ.
τό θέμα αυτό άπ' όλες τίς πλευρές.
Στίς 10 Φεβρουάριου 1977, τό βράδυ, ό
Φράνκ Μπονπενσιέρο. ό 7()άρης κοντόχνοντρος καί φαλακρός σύμβουλος τής
μαφιόζικης «φαμίλιας» πού κάλυπτε τήν
Νότιο Καλιφόρνια. βγήκε άπό τό διαμέ
ρισμά του στό Σάν Ντιέγκο καί χώθηκε σ'
έναν τηλεφωνικό θάλαμο δυό τετράγωνα
πιό κάτω. Στήν τσέπη, του είχε πάντα τό
μικρό σημειωματάριό του μέ κωδικοποιηένου; άριθμούς τηλεφώνων καί κωδικοποιημένα ονόματα καί διευθύνσεις.
Περνώντας μιά άλλέα κοντά στό σπίτι
του. κατά τήν βπιστροφή του. άκούσθηκε
ένας μουντός κρότος μέσα στό σκοτάδι καί
μια σφ αίρα σφηνώθηκε στόν αυχένα του.
Αμέσως μιά άλλη σφαίρα τρύπησε τό δε
ξιέ) αύτί του. ενώ δυό άλλες χώθηκαν στό
κεφάλι του.
Εκ τή ς «Ά κροπόλεω ς»
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τήν ύποστήριξι τής Γαλλίας καί ό ισχυ
ρός «Γαλλικόςσύνδεσμος»έξηρθρώθη. ’Α
κολούθως ή Τουρκία, ή πλέον παραγωγική
χώρα εις τόν κόσμον, όσον άφορά τίς
παπαρούνες τοϋ οπίου, έπείσθη νά σταματήση τήν καλλιέργειαν τής παπαρούνας*.
’Εντός μηνών ό έφοδιασμός καί ή κυκλο
φορία τής ήρωΐνης στούς δρόμους τών
Ηνωμένων Πολιτειών περιωρίσθη επάνω
άπό 50% σέ ώρισμένες περιοχές. *Η μάχη,
έδήλωσεν ή Οϋάσιγκτων έχει κερδιθή. "Ο
μως αύτό δέν ήτο άλήθεια. Τί είχε συμβή
τότε, ώστε νά έκδοθή έπισήμως μία τέτοια
άνακοίνωσις; «Τό Κογκρέσσο καί ή ’Αμε
ρικανική κοινή γνώμη έξηπάτησαν τούς
έαυτούς των μέ τό νά νομίσουν ότι τό
πρόβλημα έλήθη» εξηγεί ό Πέτρος Μπένσιγκερ, ό Διευθυντής τής ' Ομοσπονδιακής
'Υπηρεσίας Ναρκωτικών. «"Ενα προσωρι
νό κενό έδημιουργήθη· άλλ’ αυτό τό κενό
έπληρώθη»

ΤΟΥ

ΝΕΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΗΡ0ΤΗΗΣ
Μετάφρ. διασκευή υπό του Άστυν. Δ/ντοϋ κ. I. Σταθαρά.
Ο ΜΗΝΙΑΙΟ ’ Αμερικανικό περιοδικό
«READER’S DIGEST» στό τεύχος του
’Απριλίου 1977 αναδημοσιεύει τό άρθρον
τοϋ συγγραφέως Nathan Μ. Adams ΰπό τόν
τίτλον «Νέοι Βασιλείς τής ηρωίνης». ’Από
τήν μελέτη του προκύπτει ότι ή κακή
συνήθεια τής ήρωΐνης στην ’Αμερική, πού
έπιστεύέτο κάποτε ότι είχε σημαντικά υπο
χωρήσει κατατρύχει καί πάλι τίς κοινωνίες.
Μία άνατριχιαστική ματιά σ ’ αύτή τήν
άφήγησι μας πληροφορεί περί τό ποιος
βρίσκεται καί κινείται στά παρασκήνια:
’Αξίζει έπίσης νά σημειωθή, έν ε'ίδει προ
λόγου, ότι σήμερα οί ετήσιες πωλήσεις
έσωτερικοϋ τής αύτοκρατορίας τής ηρωί
νης είναι μεγαλύτερες άπό 34 μέσα στίς 50
τεράστιες βιομηχανικές έταιρεΐες σ ’ όλο τό
κόσμο καί υπερτερούν των 489 άπό τίς 500
μεγαλύτερες ’Αμερικανικές βιομηχανικές
έταιρίες. Ή χονδρική πώλησις τής ήρωίνης είναι διπλάσια άπό τίς πωλήσεις τής έταιρείας KODAK, τριπλάσια έκείνης των
άεροπλάνων τής LONKHEED, εξ φορές
μεγαλύτερη άπό έκείνην τής εταιρείας μπύρας, έπτά φορές μεγαλύτερη άπό έκείνην
τής CAMPEELL SOUP καί 30 φορές μεγα
λύτερη άπό τή χονδρική πώλησι των προ
ϊόντων τής GERBER.
Κατά τό παρελθόν έτος 1700 τουλάχι
στον ’Αμερικανοί βρήκαν τόν θάνατο άπό
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υπερβολική δόσι ήρωΐνης. Καί οί άριθμοί
άνεβαίνουν σταθερά. Πράγματι παρά τήν
άπηνή δίωξι τής καλλιέργειας τοϋ οπίου
στήν Τουρκία καί τής χημικής παρασκευής
τής ήρωΐνης στήν Γαλλία — χώρες άποκλειστικά υπεύθυνες γιά τήν «κρίση τής
ήρωΐνης» κατά τά τελευταία χρόνια τής
δεκαετίας τού 1960 καί τά πρώτα τής δεκα
ετίας τοϋ 1970, τό πρόβλημα όσον άφορά
τίς άπειλητικές του διαστάσεις, άν δέν
έλεγχθή στή βάσι του κινδυνεύει νά καταστή χειρότερο παρά ποτέ άλλοτε. Στή πόλι
τής Νέας Ύόρκης ή ’Αστυνομία υπολογί
ζει ότι εκατό χιλιάδες μορφινομανεΐς κάθε
μέρα ρίχνουν στίς φλέβες τους 30 κιλά ή
ρωΐνης. Κάποτε ή χρήσις τής ήρωΐνης ήταν
περιωρισμένη μέσα στά ρυπαρά κέντρα τών
πόλεων, τώρα όμως ή κατάχρησίς της έπεκτείνεται καί έξαπλοϋται στίς συνοικίες.
’Επί ’Εθνικής βάσεως υπάρχουν περισσό
τεροι άπό 500 χιλιάδες τοξικομανείς, άπό
τούς οποίους 20 περίπου τοϊς εκατόν, έπί
μονίμου βάσεως, συντηρούν τή βλαβερή
αύτή συνήθεια διά τοϋ εγκλήματος.
Είναι ή ήρωΐνη μιά μόνιμος κακή συνή
θεια στήν ’Αμερικανική Κοινωνία ή μπορεί
νά έξαλειφθή;
’Αργά μέχρι τό 1974 πολλοί ειδικοί
έπίστευαν ότι ή πολιορκία έληξεν. ’ Ασκηθεϊσα διπλωματική πίεσις είχεν επιτύχει

Ποιοι είναι οί καινούργιοι διανομείς καί
πώς κατάφεραν νά έπαναλάβουν τό λαθρε
μπόριο τής ήρωΐνης μέσα σέ τόσο μικρό
χρονικό διάστημα; Διά νά λύση αύτή τήν
άπορία τό περιοδικό «RADER’S DIGEST»
ένήργησεν εκστρατεία καί έλαβε συνεντεύ
ξεις πάρα πολλών άξιωματούχων τών ύπηρεσιών Πληροφοριών ναρκωτικών, τόσο
μέσα στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες, όσο καί
στό έξωτερικό. Τό άποτέλεσμα είναι φρίκη.
’Ανατριχιάζει κανείς βλέποντας μιά πολυέθνική άλυσσίδα όργανώσεων, ή όποια δέν
κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά προσκομίζη
τεράστια κέρδη στούς όργανωτάς. Στήν
’Αμερική καί μόνο τά άνομα αυτά κέρδη
άνέρχονται σέ δέκα έκατομμύρια δολλάρια.
Καί τό άντίστοιχο τίμημα αυτής τής ύποθέσεως είναι δυστυχία καί θάνατος.
Σημ. Τό παρελθόν έτος ή Τουρκία άρχισε καί πάλι νά
παράγη τό όπιον τής παπαρούνας κάτω όμως άπό αύστηρό
κρατικό έλεγχο.

Ό Δρόμος άπό τό Ντουράγκο
Στό Μεξικό υπάρχουν 25.000 περίπου
φυτείες παπαρούνας πού καλλιεργούνται
άπό διάφορους ίδιοκτήτας. Μερικές άπό τίς
φυτείες αύτές καλύπτουν όχι περισσότερο
άπό ένα στρέμμα, όπου τό όποιον πρός
συγκάλυψιν, άναπτύσσεται κρυμμένο μέσα
σέ άλλες φυτείες καλαμποκιού καί τομάτας.
Οί ’Αρχές τής Υπηρεσίας Διώξεως Ναρ
κωτικών υπολογίζουν ότι υπάρχουν καί
λειτουργούν έξ (6) χωριστές οργανώσεις,
πού έλέγχουν τή παραγωγή καί τό λαθρε
μπόριο τού οπίου τό όποιον είσάγεται άπό
τό Μεξικό στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες καί
άνέρχεται σέ δέκα περίπου τόνους καθαρής
ήρωΐνης κάθε έτος. Κατόπιν αύτή ή ήρω
ΐνη μέ τό νά «κόβεται» καί νά «ξανακόβεται» φτάνει στούς 100 τόνους, όταν
κυκλοφορή στούς δρόμους, άλλά έχει άραιωθή τώρα πλέον μέ αυτό τό τρόπο στό 10%
άπό τήν άρχική της πυκνότητα.
' Η μεγαλύτερη άσυγκρίτως πηγή τής ή
ρωΐνης τού Μεξικού είναι ή οικογένεια
Χερρέρα άπό τό Ντουράγκο. Τό Ντουράγκο
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είναι μία άπό τίς πλουσιώτερες καί πιό
απομακρυσμένες πολιτείες τής Χώρας. Οί
Χερρέρας δέν είναι άγνωστοι στους ’Αμε
ρικανούς Πράκτορες ναρκωτικών καί δέν
είναι ξένοι γιατί συναλλάσσονται 20 σχε
δόν χρόνια τώρα μέ τά ναρκωτικά καί οί
δουλειές τους μέ τήν ήρωΐνη ποτέ δέν ήσαν
καλλίτερες.
'Υπολογίζει σήμερα ή Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών ότι αυτή ή μοναδική
όργάνωσις ελέγχει αύτή τή στιγμή ένα
μεγαλύτερο τμήμα τής κερδοφόροο άγοράς
τοΰ Σικάγου καί οί πλοκάμοι της εκτεί
νονται στή Βοστώνη, στή Ν. Ύόρκη, στή
Βαλτιμόρη, στήν Ούάσιγκτων, στό Μαϊάμι,
στό Σάν Χουάν καί στό Λός "Αντζελες.
’ Ετήσιά της καθαρά κέρδη: 12 εκατομμύρια
δολλάρια!
Τό μοναδικό γνώρισμα, εκείνο πού έπ’
ώφελεία της χαρακτηρίζει τήν οικογένεια
τής Χερρέρα είναι ή απουσία τών μεσαζόν
των. Οί Χερρέρας έλέγχουν απολύτως τό
προϊόν τους άπό τά χωράφια τής παπαρού
νας μέχρι τής τελείας έπεξεργασίας του καί
τής διανομής του ατούς δρόμους τοΰ Σικά
γου. Μέ αύτό τόν τρόπον τό μεγαλύτερο
μέρος τών κερδών παραμένει στήν οικογέ
νεια. "Εχει άποκαλυφθή ή ταυτότης τριακοσίων σχεδόν πρακτόρων συγγενών τών
Χερρέρας οί όποιοι νομίμως ή παρανόμως
ζοΰν σήμερα στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες.
Τό 1974 καί τό 1975 συνελήφθησαν 57
μέλη τής οικογένειας Χερρέρα, οί πιό
πολλοί μέ τήν κατηγορία γιά παράβασι τοΰ
Νόμου «Περί ναρκωτικών». Τ01976 (κατά
τό πρώτο έξάμηνο) συνελήφθησαν 26 μέλη
άκόμα γιά τήν ίδια αιτία. «Τό μόνο πού
κάνουν σ ’ αυτές τίς περιπτώσεις», λέγει
ένας αξιωματικός τής ’Αστυνομίας, «είναι
νά στέλνουν ένα άλλο έξάδελφο ή κουνιάδο
σέ άντικατάστασι αύτοΰ πού χάθηκε καί ή
δουλειά συνεχίζεται».
Ό Κεντρικός Σταθμός γιά τήν οικογέ
νεια Χερρέρας βρίσκεται κάπου 1.500 μίλια
νοτίως τοΰ Σικάγου μέσα σέ κάτι σκοτει
νούς αύλακωμένους δρόμους καί σέ φτωχοκαλύβες μέ τενεκεδένιες οροφές τής πόλεως Βικτωρίας Ντε Ντουράγκο, πού είναι
ή πρωτεύουσα τής πολιτείας τοΰ Ντου
ράγκο. Λέγεται καί υποστηρίζεται μέσα στά
καπνιστήρια τών μικρών πόλεων τοΰ Ντου
ράγκο ότι ή Κυβέρνησις τοΰ Μεξικοΰ δέν
εξουσιάζει τό Ντουράγκο, άλλά οί Χερρέ
ρας. Πράγματι γιά νά εξασφάλιση τήν
ασφάλεια τών επιχειρήσεων τής οικογέ
νειας ό Κάρολος Χερρέρα, ηγετικό στέ
λεχος τής όργανώσεως (μέ θέση κλειδί,
φυσικά σ ’ αύτή), έχει δωρήσει καθώς άκούγεται, μέ κάποια πρόφαση βέβαια, στόν
Κυβερνήτη τοΰ Ντουράγκο ένα αεροπλά
νο, μία βίλλα καί μία μηνιαία έπιχορήγησι
500.000 πέζος (περίπου 10.000 δολλάρια τό
μήνα). Πού καί πού ή ’Αστυνομία ενεργεί
καμμία σύλληψι. Ά λλά αύτό όμως δέν
γίνεται συχνά.
Ό «νονός» τής οικογένειας είναι ό 60
ετής Χάϊμε Χερρέρα, πρώην Ύπαξιωματι74

κός τής ’Αστυνομίας. Εύπαρουσίαστος ό
Χερρέρα, μέ γκρίζα ίσια μαλλιά επιτηρεί τά
επτά εργαστήρια στό Ντουράγκο, όπου
γίνεται ή επεξεργασία τής ηρωίνης. Πολλές
φορές τήν έβδομάδα στό μικρό γκαράζ τοΰ
Ντουράγκο τά ταχυδρομικά αύτοκίνητα
φορτώνονται έπιμελώς μέ ήρωΐνη γιά τό μακρυνό ταξίδι, βορείως τών συνόρων. Οί ο
δηγοί, πού συχνά πληρώνονται μέχρι 5.000
δολλάρια γιά τό ταξίδι, μεταφέρουν τό
φορτίο στό Σικάγο, όπου ή ήρωΐνη βγαίνει,
άφοϋ μετακινείται μέσα άπό τά φατνώματα
(πόρτες) πού βρίσκονται στίς ταπετσαρίες,
άπό τίς ρεζέρβες τών ελαστικών, άκόμα καί
μέσα άπό τά τιμόνια τών αύτοκινήτων.
Είναι φανερό ότι άν δέν «πέση καρφί» αύτές
οί άποστολές είναι άδύνατο νά σταματή
σουν. Καί προβάλλεται τό ερώτημα: Πώς
κατώρθωσαν οί Χερρέρας νά καταστούν
τόσο παντοδύναμοι; «Τό πράγμα είναι α
πλό» λέγει ένας πράκτορας τής 'Υπηρεσίας
Ναρκωτικών στό Λός Άντζελες. «’ Αφού οί
Γάλλοι άπεσύρθησαν άπό τή δουλειά, ήταν
φυσικό νά παρατηρηθή έλλειψις τοΰ πράγ
ματος. Οί Χερρέρας προέβλεψαν τό αποτέ
λεσμα καί είχαν προετοιμασθή. Μέ τό
(οργανωμένο δίκτυο τών συγγενών τους
μέσα σ ’ αύτή τή Χώρα, ήταν εύκολο»

Μυστικές εταιρείες

‘Επάνω: Οί δυύ Όλλανόέζες οί όποιες μετέ
φεραν πρόσφατα στήν ‘Ελλάδα 18 κιλά καθα
ρής ηρωίνης. Στίς άπέναντι φωτογραφίες οί
βαλίτσες μέ τίς είδικές κρύπτες, όπου άνεκαλύφθη άπό τήν ‘Ασφάλεια 'Αθηνών ή ήρωΐνη.

Οί πηγές τής Νοτιανατολικής Α σίας
ήσαν έτοιμες επίσης. "Ενα τυπικό κυκλοφοριακό δίκτυο ήρωΐνης είχε αρχίσει νά
λειτουργή περί τό τέλος τοΰ 1940 στή
Καντόν τής Κίνας. ' Εκεί πίσω άπό κλειστές
πόρτες έγινε συνάντησις μιάς δωδεκάδας
περίπου άνδρών προκειμένου νά άνανεώση
τήν τριαδική (μυστικές εταιρείες) Κίνησι
τοΰ 1600 πού είχε συνωμοτήσει γιά τήν
έκθρόνισι τής μισητής Δυναστείας τοΰ
Μαντσοΰ. Οί συγκεντρωθέντες μέ σκοπό
τήν άναβίωσι τών μυστικών εταιρειών, τό ό
νομα πού άπεφάσισαν νά υιοθετήσουν ήταν
ή Διεύθυσι πού χρησιμοποιούσαν ώς Ά ρ χηγεϊον— 14. Αργότερα ή έταιρεία ή ’ίδια
έλαβε τό όνομα 14— Κ—Κ, όπως στό Κα
ράτε. Μέ τόν καιρό ή 14—Κ Εταιρεία
έγκατέλειψε τούς άρχικούς της σκοπούς καί
έπεδόθη σέ εγκληματικές δραστηριότητες,
μέσα στίς όποιες συμπεριλαμβάνεται καί ή
κυκλοφορία τής ήρωΐνης. Έχει τή βάσι της
στό Χόνγ-Κόνγκ καί οί πλοκάμοι της,
εκτείνονται σήμερα άπό τό Μπανγκόγκ στή
Ταΰλάνδη καί άπό Συγκαπούρη στό "Αμ
στερνταμ, στή Φραγκφούρτη, στό Σέατλ,
στό Λός "Αντζελες καί στή Νέα ' Υόρκη. Σ’
όλο τό κόσμο πιθανόν νά υπάρχουν περί τά
8.000 σκληροπυρηνικά μέλη. Καί ή 'Εται
ρεία 14—Κ δέν είναι ή μόνη· είναι όμως μία
άπό τίς μυριάδες τών μυστικών οργανώσεων
πού έλέγχουν τόν υπόκοσμο τών Κινεζικών
Κοινοτήτων διά μέσου τής ’ Ασίας.
Τυπικά μία αποστολή ήρωΐνης αρχίζει
τό ταξίδι της άπό τό «Χρυσό Τρίγωνο»,
περιοχή τής Μπούρμα, γνωστή έπίσης καί
ώς οροπέδιο τοΰ Σάν.
' Η παπαρούνα καλλιεργείται καί θερί
ζεται άπό ανθρώπους τής φυλής Σάν. ’ Η

συγκομιδή τοΰ οπίου τελεί ύπό τήν προ
στασίαν τών ιδιωτικών Στρατευμάτων, τά
όποια έχουν συγκροτηθή άπό λείψανα τών
Μεραρχιών τών ήττημένων, Έθνικιστών
Κινέζων πού κατέφυγαν στή Μπούρμα τό
1949. Ό Α ρχηγός τοΰ μεγαλυτέρου άπό
αύτούς «Στρατούς» — τής 3ης Μεραρχίας
άπό τάς άτάκτους Κινεζικός Δυνάμεις —
είναι ένας πρώην Έθνικιστής Στρατηγός
— ό Λή Βέν - Χουάν. Βαρύς τύπος αν
θρώπου μέ επωαζόμενα χαρακτηριστικά εί
ναι δυνατόν νά θεωρηθή άσφαλώς ώς ό
μεγαλύτερος ίσως καί μοναδικός διανομεύς
τής ήρωΐνης μέσα σ ’ όλη τήν Ά σία.
Στήν εποχή τής συγκομιδής οί καλλιεργηταί τής παπαρούνας τοΰ Σάν μεταφέρουν
τό όπιον σέ έμπορικούς σταθμούς, τούς
οποίους διευθύνει ό Λή - Βέν - Χουάν καί
εκεί τό ανταλλάσσουν μέ χρυσά μπιχλι
μπίδια, μέ ρύζι καί μέ όπλα. Σέ έναν άπό
αύτούς τούς σταθμούς, τό Πάν - Πί υ
πάρχει εργοστάσιο έπεξεργασίας τής ήρω
ΐνης, ικανό νά παράγη κάθε έβδομάδα 55
κιλά ή καί περισσότερο καθαρής ήρωΐνης.
Ά φοΰ τό φάρμακο διυλισθή συσκευάζε
ται σέ πλαστικούς σάκκους καί μεταφέρεται μέ μουλάρια καί άλογα μέσα άπό έλικοειδή μονοπάτια τής ζούγκλας κάτω στά
σύνορα τής Ταΰλάνδης. Σπανίως οί φρουροί
τών συνόρων επεμβαίνουν κατά τήν διαμετακόμισι — οί πιό πολλοί δωροδοκούνται ή
καί άφοπλίζονται άπό τούς συνοδούς τών
καραβανιών.
Ά π ό τή Βόρειο Ταΰλάνδη ή ήρωΐνη
φορτώνεται σέ πλοία, ταξιδεύει νοτίως τοΰ
Μπαγκόγκ μέ φορτηγά, τραίνα καί συχνάκις
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μέ στρατιωτικά ελικόπτερα τής Ταϋλάνδης,
oi πιλότοι τών όποιων πληρώνονται 200
δολλάρια γιά τή μεταφορά ναρκωτικών.
'Εκεί μέσα σέ λίγες μέρες ξανασυσκευάζεται σέ μικρότερες παρτίδες καί παραδίδεται σέ ταχυδρόμους τούς οποίους έχει
στρατολογήσει ή 'Εταιρεία τού Χόνγ Κόνγκ. Τό τελευταίο καιρό αυτοί οί Ταχυ
δρόμοι πού έφθασε νά πληρώνονται μέχρι
10.000 δολλάρια γιά κάθε ταξεΐδι δέν είναι
όλοι τους ’ Ανατολίτες. ' Η εταιρεία βρέ
θηκε στην άνάγκη νά στρατολογή ακόμα
καί ξένους συνήθως άνέργους καί βυθισμέ
νους στά χρέη τής χαρτοπαιξίας. "Ενας
Καναδός, πού συνελήφθη τό περασμένο
Απρίλιο στή Κοπεγχάγη άπό τή Δανική
Αστυνομία, άπεδείχθη ότι είχε διενεργή
σει λαθρεμπόριο ηρωίνης στό Μπάνγ-Κόγκ

στήν Εύρώπη, στόν Καναδά καί στήν Αυ
στραλία χρησιμοποιώντας γιά τή μεταφορά
της ένα σάκκο του γκολφ μέ διπλό πυθμένα.
Έκεϊ μπορούσε σχεδόν νά κρύψη κάθε
φορά 2 '/1 σχεδόν κιλά ναρκωτικών. Ώμολόγησε ότι μέσα σέ έξ μήνες τά κατάφερε μέ
αυτό τό τρόπο νά βγάλη άπό τό ΜπάνγκΚόγκ 10 κιλά ηρωίνης.
Τί είναι εκείνο πού έχει καταστήσει τίς
εταιρικές τριάδες τόσο ικανές ώστε νά
διακινούν εύρέως τό λαθραίο εμπόρευμα καί
ή ’Αστυνομία νά μή μπορεί νά έπέμβη;
«'Η μυστικότης», εξηγεί ένας ’Αξιω
ματικός τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκω
τικών τού Σέατλ. «"Οταν συλλαμβάνεται
ένα μέλος δέν όμιλεϊ στήν ’Αστυνομία».
"Οταν ένα μέλος μυείται στό συνωμοτικό
δίκτυο αναλαμβάνει τήν πιό βαριά ύποχρέωσι. Τού λένε: πρόσεξε άπό σένα έξαρτάται νά απόδειξης ότι άγαπάς τήν οίκογένειά σου καί τή ζωή σου· έάν παραβιάσης τόν όρκο σιωπής ολόκληρη ή οίκογένειά σου θά έξολοθρευθή.
Καί αύτό φυσικά δέν συνιστά μιά κενή
απειλή, γιατί ή παραβίασις τού Κώδικος
σιωπής συνεφέλκεται τό βέβαιο θάνατο καί
τήν έξουθένωσιν.

Τό πρόβλημά μας
Δυστυχώς οργανώσεις τού τύπου καί τού
ύψους τής 14—Κ καί τών Χερρέρας άντιπροσωπεύουν άπλώς τήν κορυφή στό παγό
βουνο τής μεταφοράς. Ή υπηρεσία Διώ
ξεως Ναρκωτικών άναφέρει ότι ή 14—Κ,
επί παραδείγματι, συνιστά μία άπό τίς
πολλές μυστικές εταιρείες πού άποστέλλουν ναρκωτικά στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες
άπό τό "Αμστερνταμ καί τό Μπάνγκ - Κόνγ.
Πέρα άπό τούς Χερρέρας ή ίδια υπηρεσία
Ναρκωτικών έχει έπισημάνει λιγώτερο άπό
61 διανομείς στό Μεξικό πού πολλοί άπό
αυτούς κρίνονται ίκανώτατατοι γιά τή με
ταφορά άρκετής ποσότητος ήρώΐνης. Στό

Δός-”Αντζελες, ομοσπονδιακοί πράκτορες
έχουν ανακαλύψει μιά απέραντη συμμορία
διανομέων τής Δ ά ϊ, πού καλείται ή «Μαφία
τής Δάϊ» καί πού διοχετεύει τήν ηρωίνη
πρός τήν Νότιο Καλλιφόρνια καί τό Μπανγκόγκ.
Έ ν τώ μεταξύ στή πόλι τής Νέας Ύόρκης τό (οργανωμένο έγκλημα έχει άχθή
στήν άπόφασι νά έπανακτήση τό μερί
διό του μέσα στήν άγορά τής ήρώΐνης πού
είχε χαθή στούς ’ Αραπάδες, λένε οί ’ Αξιω
ματικοί τής Υπηρεσίες Διώξεως Ναρκω
τικών. "Ηδη συνάπτονται συμφωνίες με
ταξύ τών μελών τής οικογένειας τού Κάρμεν
Γκαλάντε καί τών προμηθευτών τού Μπανγκόγκ όπως ή 14—Κ.
Είναι κατάδηλο πλέον ότι ό έθισμός
στήν ηρωίνη έχει επιστρέφει στήν ’Αμε
ρική. Καί μιά φορά πάλι οί έφαρμοσταί τού
νόμου καταλαμβάνονται άπροπαρασκεύασστοι γιά τήν αντιμετώπιση τού έπανακάμψαντος απειλητικού κινδύνου. 'Ως παρά
δειγμα άναφέρεται ότι ή Υπηρεσία Ναρκω
τικών έχει αλλάξει τρεις Διευθυντάς μέσα
σέ τρία χρόνια. Οί πράκτορες, πού βρίσκον
ται στίς επάλξεις είναι αποθαρρυμένοι, τούς
συνέχει άπογοήτευσις, φόβος καί άβεβαιότης γιά τήν πολιτική πού ακολουθείται.
Στήν Ούσάσιγκτων έξ’ αιτίας τής περικο
πής τού προϋπολογισμού ή άρμόδια υπηρε
σία τού 'Υπουργείου Οικονομικών έχει
χορηγήσει εις άλλους τομείς τά ειδικά
κονδύλια πού έπρόκειτο νά διατεθούν γιά
τήν άποκάλυψι διανομέων παρανόμων κερ
δών. Καί τό χειρότερο άκόμα είναι ότι ή
υπηρεσία δεσμεύεται άπό Συνταγματικές
Επιταγές περί προστασίας τών άτομικών
ελευθεριών νά στραφή εναντίον τών προσβολέων τής εσωτερικής γαλήνης καί τάξεως τών πολιτών. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον
καθίσταται δυσχερής ή διερεύνησις τών
παρανόμων κερδών καί φυσικά οί προσπά
θειες έφαρμογής τού νόμου εναντίον τών
μεγαλυτέρων διανομέων δέν είναι δυνατόν
παρά νά χωλαίνουν σέ μεγάλο βαθμό.
Διεθνώς οί ' Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
δαπανήσει 20 σχεδόν έκατομμύρια δολλά
ρια γιά τήν άγορά αεροπλάνων καί γιά τήν
άξια τών τεχνολογικών μεθόδων μέσα στό
Μεξικό, προκειμένου νά βοηθήσουν τήν
Κυβέρνησι νά «άφανίση» τούς αγρούς τής
παπαρούνας. Καί όμως παρ’ όλα ταϋτα ή
ήρωΤνη έξακολουθεϊ νά ρέη πρός βορράν. « Θά μπορούσαμε νά διπλασιάσομε τή
δύναμι αύτής τής ύπηρεσίας» λέγει ένας
πράκτωρ τής 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών,
«άλλ’ αύτό δέν θά έσήμαινε τίποτα, άφού ή
διαφορά πού θά έπαρουσιάζετο θά ήτο
μηδαμινή. Τό πρόβλημα βρίσκεται εδώ στίς
Ηνωμένες Πολιτείες. Οί Τοξικομανείς
είναι δικοί μας — όχι τού Μεξικού ή τής
Ταϋλάνδης. Καί τό κακό είναι ότι έδώ δέν
υπάρχουν δυστυχώς τά άποτελεσματικά
ακριβώς εκείνα εμπόδια γιά νά περιστείλουν τούς διανομείς τών ναρκωτικών».

Συνέχεια εις τήν σελίδα 151
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«Τεκές» στην Κυψέλη. Σύλληψη έπικινδύνου
κακοποιού. ' Εκατό κιλά χασίς. Λαθρεμπόριο
ναρκωτικών στό Ελληνικό. Σύλληψις ληστοϋ.
Σάπια ψάρια στην άγορά.

«Τεκές» στην Κυψέλη
\ j E O I Από τήν πρωτεύουσα καί
J . V τήν Χαλκίδα έσύχναζαν στό
διαμέρισμα - ρετιρέ τής όδοΰ 7απετοϋ 2, στην Κυψέλη, δπου έκαμναν
όμαδικώς χρήσι ναρκωτικών.
Ό τεκές άνεκαλήφθη άπό Αστυ
νομικούς τής Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών, οί όποιοι έκαμαν έφοδο καί
συνέλαβαν μέσα στό διαμέρισμα τόν
Ά π. Α. Μοσχούδη 23 έτών.
Οί Αστυνομικοί παρέμειναν μέσα
στόν τεκέ δπου σέ λίγο προσήλθαν ό
Άν. Γ. Τσεμετζής, 23 έτών, καί ό
Δ ημ. Μ. Μαρινάκης, 20 έτών.
Ό Τσεμετζής είχε μαζί του 60.000
δρχ. καί ό Μαρινάκης 10 γραμ.
χασισέλαιο. Τό διαμέρισμα - τεκέ
είχε ένοικιάσει ό Τσεμετζής πού μαζί
μέ τόν Μοσχούδη έπρομηθεύοντο τά
ναρκωτικά Από Αλλοδαπούς κυρίως
στήν περιοχή τής Πλάκας.
Συνελήφθησαν κι άλλοι επτά πού
έπήγαιναν στόν τεκέ γιά νά κάμουν
χρήσι ναρκωτικών. Αύτοί δμως άφέθησαν έλεύθεροι Αφού έναντίον τους
Απαγγέλθηκε κατηγορία

Σύλληψις επικινδύνου
κακοποιού
Σεσημασμένος καί έπικίνδυνος
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κακοποιός συνελήφθη άπό δργανα
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών
καί ώμολόγησεν άνακρινόμενος
περισσοτέρας άπό 70 κλοπάς.
Πρόκειται διά τόν Έμμ. Π.
Γεωργίου, 33 έτών Από τά Χανιά ό
όποιος έχει έκτίσει ποινάς φυλακίσεως 8 έτών καί 4 μηνών διά κλοπάς.
Διά τελευταίαν φοράν άπεφυλακίσθη
τήν 20ην Νοεμβρίου 1976 Αλλ ’ έμεινε
ήσυχος μόνον πέντε μήνας. Τόν
'Απρίλιο έπανήρχισε τήν δράσιν του
καί άπό τάς 72 κλοπάς πού διέπραξεν έκτοτε άπεκόμισε περίπου
330.000 δραχμάς εις μετρητά καί
κοσμήματα Αξίας 125.000 δραχμών,
τά όποια έδώριζεν είς φίλος του.
Πολλά άπό τά κοσμήματα εύρέθησαν
καί έπεστράφησαν.
Ό Γεωργίουέδρασε μέ τήν
μέθοδον τής «μπούκας» (είσοδος άπό
Ανοικτάς θύρας).

Εκατό κιλά χασίς
Αστυνομικός έπαιξε τόν ρόλο
καταδίκου, κλείστηκε στή φυλακή,
έμεινε σέ κελλί, δίπλα άπό έναν
Πακιστανό λαθρέμπορο ναρκωτικών
κι ’ έμαθε δτι ήρθε στήν Ελλάδα
φορτίο μέ 100 κιλά χασίς.
Ή πληροφορία διαβιβάσθηκε
στήν άρμοδία Υπηρεσία Διώξεως
ναρκωτικών Πειραιώς πού μ ’ ένα

«σκουπιδιάρικο» σκάφος άρχισε νά
γυρίζη γύρω άπό τά Αραγμένα καί
έπισκευαζόμενα πλοία, νά παρακο
λουθεί υπόπτους καί τελικά ν *άνακαλύψη τό «έμπόρευμα».
Οί περίεργες κινήσεις στό Αραγμένο
στήν Κυνοσούρα (Σαλαμϊνος) φορ
τηγό «Θεία Δέσποινα» έγιναν Αντι
ληπτές, Αλλά ξαφνικά χάθηκαν τά
ίχνη ενός υπόπτου, τοΰ a ’ μηχανικού
Τ. Σμάλη, 40 έτών, Από τόν Πειραιά
πού είχε μπαρκάρει σέ άλλο πλοίο.
“Έτσι άπεφασίσθη νά γίνη «έφο
δος» καί ή έρευνα άπεκάλυψε σέ μιά
κρύπτη άδειας καμπίνας 60 κιλά
’Επάνω άριστερώ Ό Λιβανέζος Α. Νούρ.
Μετέφερε παλαιότερα χασισέλαιο στις μπότες
του. Κάτω: Ό άμεσος συνεργάτης του Ε.
Μοαονάντ.

χασίς, σέ 65 δέματα (250 πλάκες),
έξαιρετικής ποιότητος. Ή καμπίνα
/■ χρησιμοποιείτο από τόν Τ. Σμάλη
γιά αποθήκη εργαλείων.

Λαθρέμποροι ναρκω
τικών στό 'Ελληνικό
Δύο άλλοδαποί συνελήφθησαν εις
τό άεροδρόμιον τοϋ Ελληνικού διά
λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Είναι ό
Δ ανός συγγραφεύς Μπένυ Μπάρντοβ,
36 έτών καί ό Γάλλος Άρντουρέλ, 23
έτών. Είχαν μόλις άφιχθή άπό τό
’Επάνω: Ναρκωτικά, ζυγοί άκριβείας κ.λπ.
Κατασχέθηκαν παλαιότερα σε «τεκέ» στην
περιοχή ‘Αθηνών. Κάτω: Ό Γάλλος Άρντοορέλ. Μετέφερε στην Ελλάδα 19 κιλά χασίς.

Πακιστάν καί θά έφευγαν διά τό
Βέλγων. Μέσα σέ δύο βαλίτσες των
καί κάτω άπό τούς πάτους εύρέθησαν 19 κιλά κατειργασμένο χασίς,
πού κατεσχέθη.

Σύλληψις ληστών
’Από όργανα τής Γενικής ’Ασφα
λείας Αθηνών συνελήφθησαν οΐ
Δημ. Ν. Βασιλείου, 24 έτών Γρηγ.
Μ. Μπεβελόνης 23 έτών καί Χρ. Ε.
Μπουρλής 32 έτών, άνεργοι καί
άστεγοι ο! όποιοι τήν νύκτα τής 22ας
Νοεμβρίου είς τήν πλατείαν Μετα
ξουργείου έλήστευσαν τόν Κων. Γ.
Παναγιωτόπουλον, 25 έτών, μουσι
κόν καί τού άπέσπασαν 6.000 δρχ.
καί τό ώρολόγιόν του.

Σάπια ψάρια
στην άγορά
Μεγάλες ποσότητες σάπιων ψα
ριών — προελεύσεως Δυτικής Γερ
μανίας — κατεσχέθησαν καί κατεστράφησαν, διά ραντισμοΰ μέ πετρέ
λαιο , άπό είδικό συνεργείο τής
’Αγορανομίας ‘Αθηνών.
Τό ύποπτο έμπόρευμα έπισημάνθηκε σέ άποθήκη τής όδοΰ Μυκάλης
39 στά Καμίνια, μετά άπό διήμερη
παρακολούθησι άγορανομικών όργά-

νων τά όποια πέτνχαν ταυτόχρονα νά
συλλάβουν έπί τόπου, τούς άδελφούς
Εύστάθω καί Βασίλειο Τσιγκιρίδη,
ώς υπευθύνους γιά τήν διοχέτευαι
έπικινδύνων τροφίμων, στήν ελληνι
κή άγορά.
Άπό τήν σχετική έρευνα διαπι
στώθηκε ότι οί δύο Αδελφοί χρησι
μοποίησαν τόν Βασ. Τσάκωνα — καί
μαζί του ένα - δυό άγνωστα άτομα —
προκειμένου νά διοχετεύσουν στήν
κατανάλωσι 16 τόννους ψάρια, γιά τά
όποια είχε δοθή άδεια νά εϊσαχθοΰν
καί νά διατεθούν μετά άπό είδική
ίπ εξεργασία ώς αλίπαστα
Στήν άποθήκη τής όδοΰ Μυκάλης
κατεσχέθησαν μόνον 800 κιλά Ακα
ταλλήλων ψαριών ένώ πολύ μεγα
λύτερες ποσότητες είχαν διατεθή
προηγουμένως στήν άγορά, ώς λα
θραίο έμπόρευμα
Πρέπει νά σημειωθή ότι τά Ακα
τάλληλα ψάρια Αγοράσθηκαν στό
έξωτερικό άπό τούς άδελφούς Τσιγκιρίδη στήν τιμή τών 21 δραχμών
κατά κιλό, καί ότι έπωλοΰντο 54
δραχμές πού σημαίνει υπερκέρδος
135%
Ό Αρμόδιος εισαγγελέας τής
Αγορανομίας διέταξε νά διεξαχθή
έκτεταμένη έρευνα γιατί οί Αστυνο
μικοί πιστεύουν ότι πλήν τών συλληφθέντων υπάρχουν καί άλλοι πολλοί,
Ενεχόμενοι σ ’ αύτή τήν ΰπόθεσι.
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Η φίΛοοοφία τη(
ελευθερίας
Η ΠΟΛΛΗ ΧΡΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ
Ή μεγάλη δομή τής έλευθερίας, βρίσκεται στή φυσική κλίσι τοΰ εγώ πρός τό σύ, άκουμπάει στήν συμπάθεια, πού κορυφώνεται στήν άγάπη. Μπορεί νά θυσιασθής γιά τόν
άλλον καί αύτό νά είναι έλευθερία. Μπορεί νά θυσιασθής γιά 'έ \α σκοπό, πού είναι μεγά
λος καί ντύνεται τό ιδανικό, καί αύτό νά είναι έλευθερία.

ΟΛΛΕΣ φορές μιλάμε γιά τήν έλευθερία; Μπορώ νά είμαι έλεύθερος, δταν θέλω νά έπιβάλω τό έγώ
έλευθερία, άλλά λίγες έμβαμου πάνω στούς άλλους, δταν θέλω
θύνομε στό νόημά της. Τήν διεκδικοϋμε άπό τούς άλλους, άλλά δέν νά φορτώσω τήν δική μου άποτυχία
στήν δήθεν δική τους άντίδρασι ή
τήν άπαιτοϋμε άπύ τόν έαυτό μας.
άδιαφορία;
Διαπιστώνομε τήν δυστυχία άπύ
Ά ν δεχθούμε σάν άληθινή τήν
τήν στέρησί της, άλλά δέν τήν παρα
πρότασι,
δτι «έλεύθερος είναι αυτός
χωρούμε, δταν οί άλλοι τήν ζητούν.
πού
κάνει
δ,τι θέλει», όδηγούμεθα
Ό λ ο ι τήν εγκωμιάζουν, άλλά λίγοι
στόν
ύποκειμενισμό.
Γιατί τί ση
σκέπτονται τήν άξια της.
μαίνει
«θέλω»;
Ποιές
διεκδικήσεις
Φοβάμαι πώς ή πολλή χρήσις
υπαγορεύει;
Πώς
σχετίζονται
μέ
της στύν καθημερινό λόγο έχει
τόν
γνήσιο
κοινωνισμό;
Πώς
έκφράφθείρει τό νόημά της καί έχει
ζουν άληθινά τήν έλευθερία;
άμαυρώσει τήν άκτινοβολία της.
Σ ’ αύτή τήν προβληματική
Ό σοι φωνάζουν γιά τήν έλευθερία
κρύβεται ό κίνδυνος τής ψευδαιδέν άποδεικνύουν ότι είναι έλεύσθήσεως, έμφωλεύει ό φόβος τής
θεροι. Οί κραυγές δέν άποκαλύπτουν
πλάνης.
Μπορεί νά έξισώνω τόν
τό περιεχόμενό της καί τά όμορφα
έγωισμό
μου μέ τήν έλευθερία ή
λόγια πιό πολύ φαντάζουν παρά
μπορεί
νά
τοξεύω τήν χίμαιρα. Ή
συντελούν στόν άκριβή καθορισμό
ψυχολογία
τοΰ άσυνειδήτου μάς
της.
ξεσκεπάζει ένα κόσμο μύχιο, κρυφό,
Ξ εκαθάρισμα τής
μυστικό, πού δμως μάς έπηρεάζει.
έλευθερίας
Μάς μιλάει γιά έλατήρια άφανή,
Χρειάζεται ξεκαθάρισμα τής
άναλύει έπιθυμίες ντυμένες μέ ώέλευθερίας άπό τήν φαντασίωσι καί ραιοφάνεια, άποκαλύπτει έγωιστιτήν πλάνη. Καθένας φτιάχνει ένα κές τάσεις μεταμφιεσμένες σέ κοι
ορισμό κατά τήν άρέσκειά του καί νωνικότητα, φανερώνει έπιδιώξεις
ζητάει άπό τούς άλλους νά τόν άπατηλές. ’Εμείς πιστεύομε πώς οί
άκολουθήσουν. Ά λ λ ’ είναι τούτο πράξεις μας είναι έλεύθερες, νομί

Π
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ζομε πώς ένεργοΰμε σύμφωνα μέ
τήν καλή μας θέλησι, ίσχυριζόμεθα
δτι άποβλέπομε στήν βελτίωσι τών
άνθρώπων καί τής κοινωνίας.
Κι δμως ή άλήθεια μπορεί νά
είναι διαφορετική. Μπορεί ή έλευ
θερία νά είναι έπίφασις τοΰ έγωισμοΰ μας καί λιβανωντός στά δικά
μας είδωλα. Μέ τά προσχήματα
μπορεί νά κοροϊδεύωμε τόν έαυτό
μας ή νά έμπαίζωμε τήν άφέλεια καί
τήν έμπιστοσύνη τών άλλων. Χρησι
μοποιώντας εύηχες καί άπατηλές
λέξεις είναι δυνατόν νά καταπατήσωμε τήν ιερότητα μιάς ιδέας του,
νά βλάψωμε τά συμφέροντά του, νά
ρίξωμε στή λάσπη τό καλό του
δνομα.
Ά λ λ ’ άν ό ύπόγειος χώρος τής
ψυχής μας αίχμαλωτίζη τόν άνθρω
πο καί δεσμεύη τήν βούλησί του,
ποιές έλπίδες έχομε, ώστε όλες οί
πράξεις μας νά μή είναι τραγικές
ψευδαισθήσεις; Γ ι ’ αύτό ψυχολόγοι,
έγκληματολόγοι καί φιλόσοφοι
νομίζουν πώς ξεσκεπάζουν τήν
χαμηλή ποιότητα τοΰ άνθρώπου μέ
τόν ισχυρισμό, δτι τό πρόβλημα τής
έλευθερίας είναι μία δικαιολογία,
ένας εύσχημος τρόπος νά καλύψωμε

Διονύσιος Σολωμός. Παρακολουθώντας τούς
πολιορκημένους τοΰ Μεσολογγίου, συνέλαβε
τό βαθύτερο νόημα τής έλευθερίας πού τό
έδωσε σ ' ένα πυκνό καί έπιγραμματικό στίχο:
«φως πού πατεί χαρούμενο τόν άδη
καί τό
χάρο».

συνειδητά ή άσυνείδητα την ώμότητά μας. Πάμε νά έπιβληθοϋμε
πάνω στούς άλλους καί αυτό τό λέμε
ελευθερία.
Ό τ ι υπάρχουν άνελεΰθεροι μέσα
στήν ζωή είναι γεγονός. Τούς
συναντάμε σέ κάθε μας βήμα. Τούς
βρίσκομε σέ κάθε μας ένέργεια.
’Αρκετοί μάλιστα προχωρούν στόν
άμοραλισμό, άγκαλιάζουν τήν άσυνέπεια, βυθίζονται στό έγκλημα.
Κτυποΰν τά ταμπού, όχι γιατί
άγαποϋν τήν άλήθεια. Διαμαρτύ
ρονται γιά τήν ήθική καταπίεσι, όχι
γιατί πιστεύουν στήν έλευθερία,
άλλά γιατί επιθυμούν νά έκφράζουν
τίς άπωθημένες καί άρρωστες έπιθυμίες τους χωρίς συνέπειες.
Σ ’ αυτή τήν διαπίστωσι δέν
ύπάρχει άντίρρησις, άλλά τό πρό
βλημα δη μιουργεΐται άπό τήν
γενίκευση τής διαπιστώσεως. Δέν
άμφισβητοΰμε δτι «πολλοί είναι
άνελεύθεροι», άλλά καί δέν μπορεί
νά είναι ορθό τό δόγμα δτι «κανένας
δέν είναι ελεύθερος», γιατί άγνοεΐ
τίς άντίθετες περιπτώσεις.
“Αν δεχθούμε τόν άπόλυτο ντετε
ρμινισμό τού άσυνειδήτου, τότε

κάθε ένέργειά μας προκαθορίζεται
άπό ένα ή περισσότερα κίνητρα μέ
τρόπο μηχανικό. “Αρα ό νοΰς ποτέ
δέν προσδιορίζει, άλλά μόνο βοηθεΐ
τήν πράξι καί επομένως ό άνθρωπος
δέν είναι έλεύθερος, γιατί ποτέ
πραγματικά δέν εκλέγει.
“Αν αυτό τό δόγμα ήταν άληθινό,
θά έπρεπε νά έχη παραγωγικότητα.
Θά έπρεπε νά έπαληθεύεται σ ’ δλες
τίς έκδηλώσεις τής ζωής κι δχι μόνο
στίς άρρωστημένες. “Αν ό άνθρω
πος είναι νευρόσπαστο καί δργανο
τοΰ άσυνειδήτου ψυχισμού του, είναι
ζώο κι δχι άνθρωπος. Σταματάει ό
πολιτισμός. Σταματάει ό ήθικός
προβληματισμός. Παύει ή άξιολογική ένατένισις. Δέν ύπάρχει δικαι
οσύνη. Δέν μπορούμε νά δεχθούμε
τόν καταλογισμό, νά ζητήσωμε άπό
τούς άλλους ευθύνες καί νά έπιβάλωμε κυρώσεις.
Τότε έλευθερία είναι πόλεμος
πρός έπικράτησι. Δίκαιο έχουν μόνο
δποιοι νικούν καί άδικο δσοι χάνουν.
Έ τσι επαναλαμβάνομε τόν νόμο
τής ζούγκλας, πού ό ισχυρότερος ή ό
ταχύτερος έπιτυγχάνει ένα κέρδος
εις βάρος τοΰ άσθενεστέρου ή τοΰ
βραδυτέρου. Ά λ λ ’ ή βία δέν γράφει
79

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
τόν πολιτισμό ούτε καταξιώνει τόν
άνθρωπο.
Έ τσ ι μας μένει ή δεύτερη δυνα
τότητα, ότι μπορούμε νά είμαστε
έλεύθεροι. Σέ κάποιες στιγμές της
ζωής μας «νικηθήκαμε, χωρίς νά
πολεμήσομε». Σ ’ άλλες ξέρομε
πώς μπορούσαμε κάτι νά δημιουρ
γήσουμε κι όμως δέν τό κάναμε’ γ ι ’
αύτό καί μετανοιώνομε γιά τήν
άποτυχία μας.
Ή μεταμέλεια δείχνει καθαρά
ότι πέσαμε έξω, ότι δέν σταθμί
σαμε σωστά τίς δυσκολίες, ότι δέν
είδαμε καθαρά τήν πραγματικό
τητα, ότι βιασθήκαμε νά δράσωμε,
ότι άσχημα υπολογίσαμε. Λυπούμεθα γι ’ αύτό πού κάναμε καί τό
βρίσκομε τώρα λανθασμένο. “Αν
ήταν νά ξαναρχίσομε, θά δ ί ν α μ ε
άλλη κ α τε ύ θ υ ν σ ι στήν
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ά μας.
Ή ελευθερία δέν προϋποθέτει τό
ζώο καί τίς διεκδικήσεις του πρός
έπικράτησί’ περισσότερο φαί, πε
ρισσότερο χώρο, μεγαλύτερη κυρι
αρχία. Ή ελευθερία έχει ώς άπαραίτητο όρο τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ,
π ο ύ σ κ έ π τ ε τ α ι καί π ρ ο
β λ η μ α τ ί ζ ε τ α ι .
Μέ τήν συνείδησι μπορώ νά
διαστέλλω τό έγώ μου άπό τά
πράγματα. Τά θέτω άπέναντί μου,
τά κάνω άντικείμενα, τά μελετώ καί
τά κατακτώ. Ζώ τό παρόν, άντικειμενοποιώ τό παρελθόν μου καί
σχεδιάζω τό μέλλον μου.
'Η συνείδησίς μου μπορεί νά
κρίνη, δηλαδή νά ξεχωρίζη τήν ποιό
τητα τών κινήτρων μου, τήν άξια
τών σκοπών μου. Τί θέλω νά κάνω;
Τί έπιδιώκω νά πραγματώσω; Κι
νούμαι άπό μία μάταιη έπιθυμία ή
πάω ν ’ άνοίξω ένα καινούργιο
δρόμο δημιουργίας;
Ή έλευθερία μου επομένως
ξεκινάει άπό τήν άξιολόγησι κινή- »
τρων καί σκοπών. Ά π ό όσα θέματα
τίθενται ένώπιόν μου έγώ διαλέγω
αύτό πού κάνει καλύτερο εμένα καί
τούς άλλους. Γιατί στήν συνείδησι,
πού πραγματικά άφυπνίζεται καί
έργάζεται άξιολογικά, δέν υπάρχει
προτίμησις τού έγώ άπό τό σύ.
Γ ιατί τό σύ δέν είναι άντικείμενο, δέν είναι πράγμα, άλλ’ έγώ
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πού διαθέτει τήν δική του συνείδησι.
Έ τσ ι ή έλευθερία τού έγώ είναι καί
έλευθερία τού σύ. 'Η συνείδησίς του
λειτουργεί κάτω άπό τήν “δια προο
πτική. Ή έλευθερία τους ιχνεύει
«οδούς ζωής», άναζητεϊ δομές
γνήσιας έπικοινωνίας.
Ή μεγάλη δομή τής έλευθερίας,
βρίσκεται στήν φυσική κλίσι τού
έγώ πρός τό σύ, άκουμπάει στήν
συμπάθεια, πού κορυφώνεται στήν
άγάπη. Μπορεί νά θυσιασθής γιά
τόν άλλον καί αύτό νά είναι έλευ
θερία. Μπορεί νά θυσιασθής γιά Ινα
σκοπό, πού είναι μεγάλος καί
ντύνεται τό ιδανικό, καί αύτό νά
είναι έλευθερία.
Ή έλευθερία προϋποθέτει τήν
δύναμι τής βουλήσεως, γιατί άποβλέπει στήν πράξι. ’Α λλά τό
πράττειν διαστέλλεται άπό τόν
μηχανισμό τού ένστικτου. Διψάμε,
ζητούμε νερό. Βρίσκομε καί πίνομε,
χωρίς νά σκεφθοΰμε. ' Η λειτουρ
γική διαδικασία τού ένστικτου, ό
μοια έπαναλαμβανόμενη, καλύπτει
κάποια ούσιώδη οργανική άνάγκη.
Ή πράξις υπερβαίνει τό ένστικτο,
γ ι ’ αύτό καί είναι καθαρά άνθρώπινη.
Ή πράξις ξεκινάει άπό τήν
συνείδησι. Σκέπτομαι τόν σκοπό,
συγκινοΰμαι, έπιθυμώ τήν πραγμάτωσί του, άναζητώ τά μέσα, άναλογίζομαι τήν ύπερνίκησι τών
δυσκολιών καί θέτω τόν άντίστοιχο
μηχανισμό τής πραγματώ σεω ς.
“Ετσι ή πράξις είναι ή κορύφωσις
τής έλευθερίας, πού είναι άξιολόγησις καί πραγμάτωσις τού δυνατού
καί τού έπιθυμητοΰ.
"Ηδη οί δύο τελευταίες λέξεις
δείχνουν ότι ή έλευθερία έχει όρια.
Ό άπόλυτα έλεύθερος βρίσκεται
στις έπινοήσεις τής φαντασίας. Δέν
έχει σχέσι μέ τήν ζωή. Γ ιατί ό
άνθρωπος κουβαλάει τό φορτίο τού
σώματος, πού καταλαμβάνει ώρισμένο χώρο, πού έχει ώρισμένη
διάρκεια. Ό άνθρωπος ζή μέσα σέ
πέρατα καί δέν μπορεί νά διεκδική
άπόλυτη έλευθερία.
Αύτή ή προσγείωσις τόν άπαλλάσσει άπό τήν φαντασίωσι τής ύπερνικήσεως τού άδυνάτου. Ή
ιστορία είναι γεμάτη άπό μύθους
ψευδαισθήσεων, άλλ’ ό Δόν-Κιχώ-

της άποτελεΐ τήν έπιτυχέστερη
άλληγορία τους. Ό άνθρωπος τής
πράξεως βγαίνει άπό τόν μύθο,
χωρίς νά καταστρέφη τήν φαντασία.
Αύτή τού χριεάζεται, γιά νά σχεδιάζη τό μέλλον ή νά προβληματίζεται
πάνω σέ άλήθειες τής ζωής, όπως
κάνει ή γνήσια τέχνη. Ά λ λ ’ ή
φαντασία δέν ταυτίζεται μέ τήν
έλευθερία. Μπορεί νά τής έτοιμάζη
χώρο, μπορεί νά τής προσφέρη
προεκτάσεις, άλλά δέν έξισώνεται
μαζί της.
Μέ τήν έλευθερία άναζητοΰμε
τά όριά μας, άναλογιζόμεθα τίς
δυνατότητές μας, σκοπεύομε στό
χους, πού μπορούν νά πραγματωθοΰν. Ή έλευθερία δέν έχει σχέσι μέ
τό σύμπλεγμα τού ’Ικάρου. Ά λ λο
νόημα έχει ή πραγμάτωσις τών
δυνατοτήτων μας καί άλλο νόημα ή
σκόπευσις τού άδυνάτου. Ή έλευ
θερία δέν άντιστρατεύεται τό έπιθυμητό, άλλά τό τιθασεύει. Έ δώ ή
συνείδησίς θά δείξη τήν άντοχή, τήν
διορατικότητα καί τήν άξια της.
Ξεχωρίζει άπό τήν άρχή τίς άπαιτήσεις τού ένστικτου άπό τίς άπαιτήσεις τής ψυχής.
Ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α εί ν αι ένα
τ ο λ μ η ρ ό ά ν ο ι γ μ α τού
ά ν θ ρ ώ π ο υ νά δ η μι ο υ ρ γ ή σ η τ ό ν έ α υ τ ό τ ο υ . Ή βούλησις δέν έγκλωβίζεται στόν μηχανι
σμό τού ένστικτου. Τά συναισθή
ματα δέν είναι σκόρπια, άβαθα
καί άλληλοσυγκρουόμενα. Ό νοΰς
δέν είναι δούλος στά συμπλέγματα
ούτε άναζητεϊ μάταια διέξοδο στίς
άτραπούς τών έπιθυμιών.
Ά π ό αύτές άλλες μάς πάνε γιά
κατάκτησι κι άλλες έκφράζουν τό
βαθύτερό μας είναι. Στήν πρώτη
περίπτω σι έπιθυμοΰμε καί δέν
έχομε. Έ χομε καί δέν είμαστε
εύχαριστημένοι. «Οί κτήσεις μας
μάς κα τατρώ γουν», παρατηρεί
εύστοχα ό Marcei. Στήν δεύτερη
περίπτωσι οί έπιθυμίες ύποδηλώνουν μιά βαθύτερη πραγματικότητα,
τού νά γ ί ν ω μ ε ά ν θ ρ ω π ο ι .

'Ο άνθρω πος γ εννιέτ α ι,
ά λ λ ά π ιό π ο λ ύ
γ ίνετ α ι άνθρω πος.
Ό άνθρωπος γεννιέται άνθρω
πος, άλλά πιό πολύ γίνεται. Ή

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ελευθερία του πετάει πρός αυτή τήν
κατεύθυνσι. 'Η συνείδησις έλευθερώνει τίς έπιθυμίες, πού πραγμα
τώνουν τόν άνθρωπο. Γ ι ’ αύτύ καί ή
πραγμάτωσίς των τόν πληρώνει μέ
ίκανοποίησι, πού πάει νά γίνη
εύδαιμονία.
Ό Διονύσιος Σολωμός παρακο
λουθώντας τούς πολιορκημένους τοϋ
Μεσολογγίου στόν σκληρό τους
άγώνα κατά των Τούρκων συνέλαβε
τό βαθύτερο νόημα τής έλευθερίας,
πού τό έδωσε σ ’ ένα πυκνό κι’
έπιγραμματικό στίχο- ή ελευθερία
είναι «φως πού πατεϊ χαρούμενο τόν
άδη καί τόν χάρο».
Μεταφέροντας τό νόημα στήν
φιλοσοφική σφαίρα θά λέγαμε
ότι έλευθερία είναι σειρά άπό
πράξεις, πού μας λυτρώνουν άπό τό
έχειν καί τό κατέχειν καί συγχρό
νως είναι φως, πού φέρνει όράματα,
πού συγκλονίζουν τόν εσώτερο έαυτό μας καί τόν γεμίζουν ενθουσια
σμό.
'Ο έλεύθερος άποκαλύπτει κάθε
τι καινούργιο πού βρίσκεται μέσα
του. Φέρνει στό φως αυτά πού άληθινά ύπάρχουν καί τά εναρμονίζει.
«Μουσικήν ποίει καί έργάζου» θά
έλεγε ό Πλάτων. Ή ψυχή ξαναβρί
σκει τήν ένόητα, πού έχασε. Τότε τό
πράττειν δέν είναι άπλή κατασκευή,
άλλ’ έκφρασις έλευθερίας. Ό άν
θρωπος ξέρει τί ζητάει καί μένει
έκθαμβος άπό αύτό πού θεαται.
Κάτω άπό τέτοιες προϋποθέσεις ή
έλευθερία άναπτύσσει στόν άνθρωπο
τήν διαίσθησι, ότι ό Θεός ύπάρχει.
Κριτήρια τής διαισθήσεως είναι ή
άσφάλεια καί ή έλπίδα. Ή άσφάλεια μέ τήν έννοια τής άπαλλαγής
άπό τίς φοβίες καί μέ τήν παράλ

ληλη συναίσθησι τής έπιτυχίας. Ή
έλπίδα ώς ευχάριστη πρόγευσις τής
νίκης τοϋ πνεύματος καί συνέχισις
τοϋ άγώνος*
Σ ’ αυτά θά μποροΰσε ν ’ άντείπη
κανείς ότι ή άσφάλεια είναι μορφή
χίμαιρας καί αύθυποβολή. Ά λ λ ’
αύτό τό επιχείρημα έχει ισχύ γιά
τούς παράφρονας καί τά μικρά
παιδιά, πού πολλές φορές έχουν
άδικαιολόγητη, γιά μας, άφοβία. Οί
συνετοί ^μάλλον άναλογίζονται τούς
κινδύνους καί φοβούνται τό μέλλον.
Παρόμοια παρατήρησι θά είχαμε
νά κάνωμε καί γιά τίς φιλοσοφικές
προεκτάσεις τής θεωρίας τής συ
μπεριφοράς (Behaviourism). Τό
δόγμα αύτό έχοντας άφετηρία τήν
μελέτη των έξηρτημένων άντανακλαστικών τής ψυχολογίας, προ
χωρεί σέ γενίκευσι καί υποστηρί
ζει δτι σέ κάθε δρασι (πρόκλησι,
έρεθισμό) άντιστοιχεΐ μία άντίδρασις. Επειδή οί άνθρωποι π.χ.
έφοβοΰντο τά άσυνήθιστα φαινόμε
να τής φύσεως, έπλασαν μέσα τους
άντισταθμιστικά τήν έννοια τοϋ
Θεοΰ.
Ό μω ς τέτοιος συλλογισμός όδηγεϊ στό συμπέρασμα, ότι ή
άσφάλεια είναι γέννημα φόβου, δπερ
άτοπο. Ά ν πάλι ή πίστις είναι
ψευδαίσθησις άσφαλείας καί ύποκρύπτη φόβο, πού προέρχεται απο
κλειστικά άπό τά φαινόμενα τής
φύσεως, όδηγούμεθα σέ άντίφασι
πρός τά δεδομένα τής έμπειρίας,
άφοΰ ό σύγχρονος άνθρωπος, στούς
μεγάλους άριθμούς, έξακολουθεϊ νά
πιστεύη, ένώ έχει άπομυθοποιήσει
καί δέν φοβάται τά φαινόμενα τής
φύσεως.
Ά π ό αύτό εξάγεται ή ότι ή
θεωρία τής συμπεριφοράς είναι

περιωρισμένης έμβελείας, διότι δέν
μπορεί νά έρμηνεύση όλα τά φαινό
μενα, ή είναι όρθή, οπότε ή πίστις
ώς άντίδρασις ούτε φόβος είναι καί
προϋποθέτει άλλη δρασι. Ά ν τότε
δεχθούμε τήν άσφάλεια ώς άντίδρασι, έπεται ότι κάποιος τήν
εμπνέει.

’Ε λευθερ ία είνα ι π ορεία
π ρός τίς π η γ ές τής
π νευ μ α τικ ή ς ζω ή ς.
Ό άνθρωπος μεταξιώνει τίς
έπιθυμίες του καί άναζητεϊ τήν
απλότητα. Σάν νά ξέφυγε άπό τήν
άρχική του προέλευσι καί ζητάει νά
ξαναγυρίση. Ό σ ο πιό πολλά άπαιτεϊς γιά τόν έαυτό σου, τόσο
πιό πολύ χάνεις τόν δρόμο σου. Οί
έπιθυμίες συγκλίνουν πρός μία
κατεύθυνσι: τ ή ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α
πού π ρ α γ μ α τ ώ ν ε ι τ ή ν
α π λ ό τ η τ α . Δέν κρατάς τίποτε
γιά τόν έαυτό σου κι όμως γίνεσαι
πλούσιος, γιατί είσαι μέσα σου
άσφαλής.
Ή έλευθερία έχει χαρακτήρα
άναγωγικό, όχι πρός τήν ύλη, άλλά
πρός τό πνεΰμα. Ή ύλη μέ τούς
μετασχηματισμούς της έχει πολυπλοκότηα. Τό πνεΰμα στήν καθαρότητά του έχει μοναδικότητα καί
άπλότητα. Κατάκτησις τής έλευθε
ρίας σημαίνει έπάνοδο στήν άπλό
τητα. Είναι άγώνας καί σκοπός.
Είναι σύνθεσις, πού προϋποθέτει τό
διάφορο ή τό άντίθετο, άλλά ποτέ τό
άντιφατικό. Ά π ό τά πολλά, πού δέν
άξίζουν, πάμε στό ένα, πού μάς
γεμίζει νόημα. ’Ελευθερία είναι
διαρκής άνανέωσις τής έμπειρίας,
είναι καινούργιοι ορίζοντες, είναι
πορεία πρός τίς πηγές τής πνευμα
τικής ζωής.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ»
Ή Ακαδημία Αθηνών έβράβευσε τό περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρησις» τό όποιον είναι τό έπίσημο όργανο τοΟ
ΠολεμικοΟ ΝαυτικοΟ. ' Η βράβευσις έγινε γιατί ή «Ναυτική ' Επιθεώρησις» γιά πενήντα όλόκληρα χρόνια άπ ετέλεσε μιά
έπαλξη άπό τήν όποία προεβλήθη ή μεγάλη ναυτική μας παράδση καί ή προσφορά τοϋ ναυτικού στήν πρόοδο τοϋ
‘ Εθνους. Τά «’ Αστυνομικά Χρονικά» αισθάνονται τήν άνάγκη νά συγχαρούν τή «Ναυτική Έπιθεώρησι» καί τόν Δ/ντή
συντάξεως κ. Μάριο ΣΙμψα έκλεκτό συνεργάτη τοϋ περιοδικού μας γιά τήν τιμή πού τούς έγινε καί νά εύχηθοϋν
περαιτέρω πρόοδο, πρός τό καλόν τής ναυτικής ιδέας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

•Η ΑΑΤΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΉ
ΤΕΧΝΗ
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
I ΑΝΘΡΩΠΟΙ κατα
σκευάζουν, όόηγι >ύ μενοι
από τήν ανάγκην, χρή
σιμα άιά τήν καθημερινήν τι ον
ζιοήν φορέματα, σκεύη, όπλα
κ.λ.π. Συγχρόνως όμως καί όιακοσμοϋν ταΰτα ωθούμενοι τιπό εμ
φύτου όιακοσμητικού ενστίκτου.
Επειδή όέ όλοι οί λαοί είς όλας
τάς έποχάς έφρόντιζον νά τελειο
ποιήσουν τά έργα τής καθημερι
νής των χρήσεως, ώστε ν ’ άνταποκρίνωνται τελειότερον είς τάς
άνάγκας των, άλλά καί νά τά δια
κοσμούν καταλλήλως, όυνάμεθα
σήμερον από μεν τήν πρακτικήν
σκοπιμότητα των έργων αυτών νά
όιακρίνωμεν τόν βαθμόν τής
πνευματικής άναπτύξεως
τού
λαού, οστις τά κατεσκεύασεν, από
όέ τόν τρόπον τού στολισμού των
τήν ψυχικήν διάθεσίν του. Μελετώντες δηλαδή τ’ αντικείμενα, τά
όποια είς ώρισμένην εποχήν κατεσκεύασε διά τήν χρήσιν του
ένας λαός, όυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν ιδιοφυίαν τού λαού
πρό πάντων από τόν τρόπον, κα
τά τόν όποιον τά διεκόσμησεν.
Τά στολίδια, τά σχήματα καί τά
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χρώματα, τά όποια με πρωτογενή
αφέλειαν, αύθορμήτως, άποτυπώνει ό λαός επί τών χρησίμων είς
αυτόν αντικειμένων, ώθούμενος
υπό τού όιακοσμητικού του εν
στίκτου, αποτελούν τήν Λαϊκήν
Τέχνην, ή όποια είναι αυτή αύτη
ή Διακοσμητική Τέχνη. Ή φυσική
αυτή διακοσμητική τού ανθρώπου
όιάθεσις δέν είναι βεβαίως ίση είς
τούς διαφόρους λαούς καί τά
άτομα. Είς άλλους μόλις διαφαίνεται καί είς άλλους φανερώνεται
έντονος. ’Αλλά καί ή μάλλον ανε
πτυγμένη όιάθεσις δέν είναι χά
ρισμα μόνον προνομιούχων ατό
μων· όύναται νά είναι προτέρημα
ολοκλήρου λαού, όπως π.χ. τού
άρχαίου ελληνικού. Ή Διακοσμητική λοιπόν τέχνη ένός λαού δια
φέρει άπό τήν τέχνην άλλου όσον
οί δύο λαοί διαφέρουν κατά τόν
χαρακτήρα καί τήν ιδιοσυγκρα
σίαν. Πάντοτε όμως ή φυσική κα
λαισθησία τών άνθρώπων καί τών
λαών ένδυναμοΰται καί άναπτύσσεται διά τής άσκήσεως, δηλαδή
διά τής συχνοτέρας θέας άρμονικών σχημάτων καί χρωμάτων.
Ή διακοσμητική τέχνη έχει

σκοπόν παραπλήσιον καί ιδα
νικόν άνάλογον πρός τό τών Κα
λών Τεχνών, αί όποϊαι επιζητούν
τήν πραγματοποίησιν τού ώραίου.
Καί είναι μέν ή διακοσμητική
πλησιεστέρα πρός τό υλικόν μέ
ρος τής ζωής, διότι συνδέεται
πρός τάς πρακτικός τού ανθρώ
που άνάγκας, άλλ’ έπιδιώκουσα
μέ τά σχήματα, τάς γραμμάς, τά
χρώματα, τήν αρμονίαν, τήν ου
σίαν δηλαδή τού ώραίου, επιτυγ
χάνει μέ άλλα μέσα ό,τι αί Καλαί
Τέχναι επιζητούν άπ’ ευθείας νά

πραγματοποιήσουν. Διά τοΰτο
τεχνίτης προικισμένος δι’ εξαιρε
τικής ιδιοφυίας δύναται διά τής
διακοσμητικής νά δημιουργήση
αριστουργήματα, διότι καί ή αρ
μονική διάθεσις σχημάτων καί
χρωμάτων είναι δημιουργικόν έργον. Επομένως καί ό τεχνίτης
διακοσμητικοΰ έργου πρέπει νά
έχη πρό πάντων δημιουργικήν
φαντασίαν, διά νά συλλαμβάνη τά
σχήματα καί τά χρώματα. Τέλος
εις τό διακοσμητικόν έργον τεχνί
του άξιολόγου, όπως εις οίονδήποτε έργον τέχνην, ανευρίσκονται
εκτός τής δημιουργικότητός του
καί τής ιδιοσυγκρασίας του, καί ή
δημιουργικότης τής φυλής, εις τήν
όποιαν ανήκει, καί ακόμη ή έπ’
αυτού έπίδρασις του περιβάλλον
τος, ήτις, ως γνωστόν, είναι σύνθεσις περισσοτέρων επιδράσεων,
εκ τών όποιων αί κυριώτεραι εί
ναι α) ή έπίδρασις εκ τής γνωρι
μίας έργων ξένων τεχνών, β) ή έκ
τής τεχνικής τοπικής παραδόσεως
καί γ) ή έκ τού φυσικού περι
βάλλοντος Η συμβολή τού φυ
σικού περιόάλλοντος εις τόν κα
θορισμόν τής μορφής τού καλλιτεχνήματος είναι τόσον μεγαλυτέρα, όσον άδυνατότεραι καί μικρότεραι είναι αί έπιδράσεις τών άλ
λων στοιχείων. Ούτω τά έργα
απλοϊκών τεχνιτών, οί όποιοι ού
τε έταξίδευσαν, ούτε έμαθήτευσαν
εις ξένας σχολάς, φυσικόν είναι
νά φέρουν έμφανεστέραν τήν
σφραγίδα τού φυσικού περιβάλ
λοντος καί ιστορικής παραδόσε
ως. Τούτο παρατηρείται καί εις
τά έργα τής έλληνικής λαϊκής διακοσμητικής, τής όποιας τά σχέδια
ποικίλουν από τόπου εις τόπον
ένεκα τού πολυμόρφου κυρίως
φυσικού περιβάλλοντος.
Ή ’Έλληνικη Λαϊκή Διακοσμητική Τέχνη -1- Συμφώνως πρός
όσα εΐπομεν, ή λαϊκή μας διακοσμητική πρέπει νά θεωρηθή καί
είναι προϊόν αύθόρμητον τού
καλλιτεχνικού
διακοσμητικού
συναισθήματος τού έλληνικού

λαού, τού όποιου τόν φυλετικόν
χαρακτήρα καί τήν ιδιοσυγκρα
σίαν άντικατοπτρίζει. Ε κφ ράζει
δε ή διακοσμητική μας τέχνη μέ
τά ιδιότυπα σχήματα καί χρώμα
τα όλας τάς διαφοράς καί τήν
ιδιορρυθμίαν τών διαφόρων τό
πων τής πολυμόρφου έλληνικής
γής καί ζωής. Ό π ω ς δέ αί παρα
δόσεις, τά τραγούδια καί ή γλώσ
σα τού έλληνικού λαού μάς απο
καλύπτουν τόν τρόπον, κατά τόν
όποιον σκέπτεται καί αισθάνεται,
τόν τρόπον καθ’ όν άντικρύζει
τήν ζωήν, ούτω καί τά δημιουργή
ματα τής διακοσμητικής του τέ
χνης φέρουν τήν σφραγίδα τής
ψυχικής του διαθέσεως καί ζωής.
Τό φυσικόν αύτό δημιούργημα
τής φυλής μας είναι μία άπόδειξις
τού άδιασπάστου τής ζωής τού
έθνους μας. Διά τούτο εις τά ση
μερινά σχέδια άνευρίσκομεν αρ
χαιότατα πρότυπα, τά όποια συναντώμεν εις πολύ παλαιάς έποχάς
τού ελληνικού πολιτισμού. Είναι
τούτο γεγονός άποδεικνύον ότι
τόσον ή τεχνική παράδοσις, όσον
καί ή καλλιτεχνική δημιουργική
όύναμις ούδέποτε έχάθησαν άπό

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα (πάνω: Χαρακτηρι
στικό κέντημα τής λαϊκής μας τέχνης. Κάτω:
« ’Ηπειρωτικός γάμος·. Λεπτομέρεια άπό κέν
τημα τής ‘Ηπείρου. 'Επάνω: Χαρχάλια άπό
τήν ’Ηπειρο έπίσης. Τό γούστο καί ή Ιμπνεοσις τοΰ λαϊκού τεχνίτη είναι έντυπωσιακί

τόν λαόν μας. Ό έλληνικός λαός,
όπως διετήρησεν άνόθευτον τήν
γλώσσαν του, διετήρησεν άδολον
καί τήν τέχνην του. Βεβαίως καί ή
γλώσσα του καί ή τέχνη του έδέχθησαν καί ξένα στοιχεία, άλλ’
είχσν τήν δύναμιν ν ’ αφομοιώ
σουν ταύτα, έπειδή αί βιωτικαί
άνάγκαι, ή ζωή καί αί συνήθειαι,
παρέμειναν εις τό βάθος αί αύταί
πάντοτε.
Είναι λοιπόν ή λαϊκή μας τέ
χνη. όπως αί παραδόσεις καί ή
γλώσσα τού ελληνικού λαού, εν έκ
τών μέσων διά τών όποιων έξωτερικεύεται ή ζωή του, διότι είναι
καί αυτή δημιούργημα τής ψυχής
του καί τής ιστορίας του.

83

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΪΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
km ο άνθρωπος
'Υποκείμενο καί Αντικείμενο ό ίδιος ό άνθρωπος, σέ μιά παράλληλη
πορεία αύξομειωτική, σωρεύει στην ιστορία δραματικά στοιχεία, μέ μιαν
ίμφανή αντανάκλαση, ούσιαστικά, στην προσωπική τον τραγική
έξαρση.

ΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ή άτολμία πού διακατέχει
πολλούς, όταν επιχειρούν νά έκφράσουν μυστικές έμπειρίες, —
δηλ. έμπειρίες στίς όποιες τά έξωλογικά στοιχεία συνθέτουν βασικά
καί δομούν τό σύνολο τού ψυχοδιανοητικού «δημιουργήματος» —
μέ σκέψη βασισμένη πάνω στόν
όρθό λόγο.
"Ενα τέτοιο πρόβλημα άνακύπτει, μέ κάποια μάλιστα Ιδιάζουσα
οξύτητα, άπό τη στιγμή πού ό
άνθρω πος έπ ιχ ειρ εΐ νά σταθή
άντίκρυ στήν 'Ιστορία, σ ’ έκείνη
τήν ιστορία πού τόν εκπροσωπεί,
τόν έρμηνεύει, άλλά ταυτόχρονα
καί τόν όδηγεΐ σέ «μυστική περι
συλλογή» αυτοελέγχου.
Παρά τό ύποστηριζόμενο πώς ή
'Ισ το ρ ία δέν είνα ι ά λλ ο άπό
άντικειμενοποιημένη δράση χωρίς
κανένα ίερό καί άπαραβίαστο,
πρέπει νά δεχτούμε μέσα στή φύση
τής 'Ιστορίας μιά δύναμη τουλά
χιστον έξιλεωτική — όχι μέ τήν
άπλή έννοια τού «Θρησκευομένου».
Καί ό χαρακτήρας αύτός δέν
τής άφαιρεί — όπως θά μπορούσε
κανείς άνυποψίαστα νά ύποθέση —
τίποτα άπό τήν τραγική της υφή.
Αύτή ή τραγικότητα τής ιστορίας,
στοιχείο έκ τών Sine Que Non,
γίνεται φανερή καί κατανοητή

Ε
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άπό τή σχέση της μέ τόν άνθρωπο.
Καί ή σχέση τής Ισ τορ ία ς μέ
τόν άνθρωπο είναι Sui Generis. ' Ο
άνθρωπος δημιουργεί τήν ' Ιστορία
καταθέτοντας τή μετοχή τού μό
χθου του — επί τά βελτίω ή έπί τά
χείρω, άσχετα — καί ταυτόχρονα
θεάται τά δρώμενα.
'Υποκείμενο καί άντικείμενο ό
ίδιος ό άνθρωπος, σέ μιά παράλ
ληλη πορεία αύξομειωτική — άπό
άποψη άξιολογική — σωρεύει
στήν Ισ τορ ία δραματικά στοι
χεία, μέ μιάν εμφανή άντανάκλαση, ούσιαστικά, στήν προσω
πική του τραγική έξαρση. "Ισως
μάλιστα, άν έλειπε αύτής τής
μορφής ή έπήρεια τής 'Ιστορίας
πάνω στόν άνθρωπο, ή εύαισθησία
του νά μήν είχε ώφεληθή, άπό τήν
«άποχή» τής 'Ιστορίας, στή σφυρηλάτηση τής ψυχικής του ποιό
τητας. ’Αλλά ή ίχνηλάτηση τών
έπιπτώσεων αύτού τού συλλογι
σμού θά μάς οδηγούσε μακριά άπό
τά όρια ένός δοκιμίου. Γ ι’ αύτό τίς
παρατρέχουμε, ώστε νά σταθούμε
στό σημείο εκείνο πού παρουσιά
ζει είδικώτερο ένδιαφέρον καί
σχετίζεται άμεσα μέ τίς πρώτες
σκέψεις μας.
Είπαμε πώς σέ μιά πορεία
παράλληλη καί αύξομειωτική όδεύει ό άνθρωπος στήν ιστορική
του όδοιπορία «διχασμένος» σέ υ

ποκείμενο καί άντικείμενο. ’Αλλά
εύλογα μπορεί
νά διερωτηθή
κανείς: άφοΰ ή πορεία είναι
αύξομειωτική, πού σημαίνει πώς ή
'Ιστορία είναι άποτυχία, ή όποια
ώστόσο, ταυτόχρονα ένέχει καί
κάποια άξια, δέν είναι ικανός ό
άνθρωπος νά ύποσκελίση αύτή τήν
ειμαρμένη μέ μιά υπερβατική
άποφυγή τής ίδιας τής ' Ιστορίας;
Κατάφαση στό ερώτημα αύτό
ίσοδυναμεΐ μέ άπόλυτη άντίφαση.
Γιατί σημαίνει νά άποφύγη ή νά
ϋπερβή ό άνθρωπος τόν έαυτό του.
Καί ίσως καί αύτό άκόμα νά ήταν,
άπό τήν άποψη τής ιδανικής
τελείωσης, τό ζητούμενο, — άν όχι
τό εφικτό — , έφ’ όσον στόν
άνθρωπο είχε παραχωρηθή τό
δικαίωμα ή τό προνόμιο νά κερδίζη νίκες γιά τόν έαυτό του μόνον,
μέ άντάλλαγμα τήν καταδίκη
όλων, όσοι βρίσκονται πέρα άπό
τό εγώ. Τ έτοιο π ρ ονόμ ιο δέν
φαίνεται ν ’ άνήκη στόν άνθρωπο.
Τ ούτο, άκριβώ ς, σ υνιστά ένα
πεπρωμένο. "Ισως άδικο, γιατί
στήν πάλη τής λύτρωσης άφαιρεί
τήν αίγλη τού «άτομικοΰ λυτρωμοΰ», μέ τή στέρηση ένός «έγωϊστικού φίνις». Πάντως είναι ένα
πεπρωμένο. "Αν είναι πρόνοια ή
σύμπτωμα δέν έχει ούσιαστική
σημασία.
Πάντως σ ’ αύτό τό πεπρωμένο
δουλεύει ό άνθρωπος σάν δημι
ουργός τής ' Ιστορίας. Αύτό άκρι
βώς τό γεγονός σημαίνει πώς ό
άνθρω πος φ ύσει όρέγετα ι δύο
κόσμους — γιατί άνήκει σέ δύο

κόσμους, στόν κατώτερο καί στόν
άνώτερο — καί από εδώ άπορρέει ή ιδιόμορφη υφή του «σάν όντος
τραγικού», όπως είπεν ό Berdiaeff
”Αν επεκτείνουμε αυτόν τόν
σ υ λ λ ο γ ισ μ ό ώς τίς άκρότατες
προεκτάσεις του, μπορούμε νά
καταλάβουμε πόσο δίκαιη είναι ή
γνώμη, πώς ό κάθε άνθρωπος,
άτομικά, είνα ι ύπεύθυνος καί
συνένοχος ώς ένα βαθμό γιά ό,τι
κακό προκαλεΐ ή κοινωνία των
άνθρώπων. Καί άσφαλώς είναι τό
ίδιο, μέτοχος κάθε καλού πού
συντελέστηκε πάνω στή γή άπό
τό πρώτο βήμα τής ζωής της μέχρι
σήμερα. Στή μετοχή αυτή, όπως
καταλαβαίνουμε, δέν υπάρχει βέ
βαια, άρμονική άναλογία έξιλεωτικοΟ «δούναι» καί «λαβεΐν», γιατί
άκριβώς ή άτομική διαφοροποί
ηση τών άνθρώπων — άπό άποψη
συνισταμένης κλίμακος εισδοχής
τού άγαθοποιοΰ έλιξηρίου (έστω,
συμβατικά) — δέν τό επιτρέπει.
Αυτή ή σκέψη θεμελιώνεται από
λυτα, άν δεχτούμε τήν άποψη τού
Hegel σχετικά μέ τήν 'Ιστορία,
πού τήν ταυτίζει μέ τό Πνεύμα, τό
όπόΐο κατατείνει πρός τήν αύτονόηση. "Ετσι, άνακύπτει ή «τρα
γωδία τού άτομικοΰ», όπως παρα
τήρησε ό Bediaeff, ή οποία παρά
ταΰτα άφήνει τόν δημιουργό της,
τόν Hegel, άδιάφορο.
*Αλλά τό άντικειμενικό Πνεύμα,
πού υιοθετεί ή φιλοσοφία τού
Hegel γιά νά ταύτιση μ ’ αύτό τήν
' Ιστορία, δέν πρέπει νά παίρνει τή
μορφή άποστροφής πρός τά άσήμαντα. ’Αντίθετα, έχει χρέος νά
γίνη ό συντελεστής μιας βαθύ
τατης άλλοίωσης αύτών τών άσημάντων.
Γιατί ή πνευματικότητα, άν δέν
σημαίνει μιά διεργασία καί μιά
διαδικασία πού άποσκοπεΐ στή
βελτίωση τού συνόλου, δέν μπορεί
παρά νά ταυτίζεται μέ τή βαρβα
ρότητα καί νά σημαίνη οπισθο
δρόμηση.
Μιά τέτοια, άκριβώς, «ποιό
τητα» τού πνεύματος τό διαφορο

ποιεί άπό τή βαρβαρότητα στό
στάδιο εκείνο, στό όποιο ή ελευ
θερία έρχεται νά συγκρουστή μέ
Ίόν ντετερμινισμό καί πού είναι τό
στοιχείο τό όποιο ολοκληρώνει τό
νόημα τής 'Ιστορίας.
Κ ι’ άν αύτή τήν ταυτότητα τήν
άνατρέψουμε, ή ελευθερία χάνει τό
ού σ ια σ τικ ό, τό δυναμικό της
περιεχόμενο καί γίνεται «δώρη
μα». Πιθανόν «τέλειον», άλλά...
«άνωθεν καταβαΐνον».
Καί άντί νά σφυρηλατεΐται καί
νά γίνεται άνθεκτική στή σύγ
κρουσή της μέ τήν άντίσταση,
άπονευρώνεται καί διαλύεται. Μέ
τήν άπονεύρωση καί τήν χαλά
ρωση τής ελευθερίας όμως, φυγα
δεύεται καί ή 'Ιστορία, πού δέν
είναι άλλοιώτικα νοητή παρά σάν
σύμφυτη καί δίδυμη άδελφή τής
ελευθερίας.
Σέ έσχατη δη λ. άνάλυση καί
θεώρηση ή ουσία τής 'Ιστορίας
καί ή ουσία τού κόσμου σάν
τμήματος τής σημαντικής δημι
ουργίας — είναι κοινή: ή πράξη.
’Εκείνο, έπομένως, πού διέπει
θεμελιακά τόν άνθρωπο καί τήν
' Ιστορία καί τούς καταξιώνει μέσα
στό χώρο καί στό χρόνο πού οδεύ
ουν — τελώντας άναμφίβολα σέ
μιά κατάσταση υποκειμ ενικού
ντετερμινισμού — είναι ή δημι
ουργική πράξη.

Υποκείμενο καί ά\·τικείμενο ό ίδιος ό άνθρω
πος, σωρεύει στήν ιστορία δραματικά στοιχεία,
μέ μιαν έμφανή Αντανάκλαση, στήν προσω
πική του τραγική έξαρση.

Τήν βαθύτατη άξια, άλλωστε
πού ενέχει ή δημιουργική πράξη
τήν υπογραμμίζει κατά αύτόχρημα
θαυμαστό τρόπο ή Γραφή μέ τή
γνωστή μας φράση: « Έ ν άρχή
έποίησε ό Θεός τόν Ούρανό καί
τήν Γήν...» πού άποτελεΐ — συμ
βολικά ίσως — τήν άρχή τής Βί
βλου.
Αύτή ή δημιουργική πράξη,
πού καθορίζει καί διαγράφει άπόλυτα τά όρια τής ' Ιστορίας καί τού
άνθρώπου καί προσδιορίζει άξιολογικ ά τά μεγέθη τους, όταν
εκδηλώνεται, ειδικά, σάν άσκηση
ελευθερίας, ή όποια ζητάει νά
κατακτήση τό υπερβατικό, γίνεται
ή πηγή τής Θρησκείας, όπως
παρατήρησε εύστοχα ο Jaspers.
'Η τελευταία αύτή παρατήρηση
είναι προσδιοριστική καί σημαν
τική καί άπό τήν άποψη τού
προορισμού τού άνθρώπου, ενός
προορισμού ό όποιος κατορθώνε
ται μέσα άπό τό πεπρωμένο τής
πορείας πού επιβάλλει στόν άν
θρωπο ή ' Ιστορία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΑΔΑΜ
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΉ ΦΎΣΉ ΜΕ
κόσμο αύτό.

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
Τέτοιες βέβαια έποχές πολιτιστικής
τελειότητας καί τεχνολογικής «άπογείΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ
ωσης» έχουν παρουσιασθεΐ πολλές φορές
ΝΥΜΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΙ
στή ροή τής πανανθρώπινης προσπάθειας,
ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ
κι όμως οί άγωνιστές της δέν έστάθηκαν
ΛΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΑ Ι ΔΕΣ
ποτέ νά πάρουν οΰτε μιας στιγμής ξεκούΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ραστη άναπνοή. Συνέχισαν μέ τό ίδιο πάθος
τό άτέλειωτο κυνήγι τής άνόδου. Καί δέν
ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ή φυλή μας κατά τίς περι
όδους τής πνευματικής της άνάτασης ήταν καί είναι άέναα
στραμένη πρός τίς ακατάλυτες
πηγές τής φύσης, άπό τόν πλού
σιο κόσμο τής οποίας άντλη
σε καί αντλεί νιάτα, δύναμη καί
πνοή. Μέσα στήν καρδιά τοΰ
υπαίθρου οί 'Έλληνες τοποθε
τούν τίς πολιτιστικές άφετηρίες τους άνάμεσα στούς αι
ώνες.

Τ ο ϋ ,κ . Κ. Μ. Σ Τ Α Μ Α Τ Η

ΕΠΙΓΕΙΑ διαδρομή τοΰ άνθρώπου
είναι μιά άέναη, άνοδική πορεία, μιά
άδιάκοπη προσπάθεια γιά τήν κατάκτηση
τής γνώσης, τή μετουσίωση τοΰ λόγου καί
τής τέχνης, τήν έξασφάλιση τής επιβίωσης
καί τήν τελείωση τής τεχνολογίας· στά
έκατομμΰρια χρόνια τής ήλικίας του ό κάθε
άνθρωπος, πού πέρασε, προσθέτοντας άπό
ένα έλάχιστο λιθαράκι σ ' αυτή τήν
πολύχρονη έπιδίωξη, ευτύχησε ν' απολαύ
σει άμέτρητα άγαθά, άπό τά έπιτεύγματά
του καί νά χαρεϊ τίς άνέσεις τοΰ πολιτι
σμού, τόν όποιον ό ίδιος έφτιαξε, άγωνιζόμενος γιά αίώνες σ ’ όλες τίς άκρες τοΰ
γέρικου πλανήτη μας. Θά έλεγε λοιπόν
κανείς πώς έφτασε έπιτέλους ή ώρα τής μέ
τόση λαχτάρα άναμενόμενης συγκομιδής
καί πώς ό δημιουργός της θ' άφήσει τόν
έαυτό του πλέον έλεύθερο νά δοκιμάσει τήν
τόσο σπάνια γεύση τής μακαριότητας στόν
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φαίνεται πώς θά φτάσουν ποτέ στό άνώτατο σκαλοπάτι, όχι γιατί δέν επέτυχαν τά
καλάλληλα μέσα τής προσέγγισής του,
άλλά γιατί πάντοτε, όταν έπλησίαζαν τό
Ιδεώδες τους, είχαν στό μεταξύ μεταβληθεϊ
οί άρχικές προϋποθέσεις των άξιων του κι
έχρειάζονταν κάθε φορά νέες θυσίες καί
προσπάθειες γιά κάτι πιό τέλειο, γιά κάτι
πιό σπάνιο. "Ετσι εξακολουθεί ή άμιλλα,
συνεχίζεται ή άνοδος μέσα στό χρόνο, ή
σκυτάλη πάει κι έρχεται άπό τά χέρια τών
παλιότερων γενιών στίς νεώτερες, ένώ
σύγχρονα ή θεώρηση τοΰ άρχικοΰ στόχου
τής κατάκτησης τών ποικίλων άξιών
συνεχώς μεταβάλλεται σέ μιά ονειρική
ουτοπία μέ «πρωτεϊκές» ιδιότητες.
' Η έρευνα έχει πολλούς κι ανοιχτούς ορί
ζοντες· κάτω άπ' αυτήν πρέπει νά άναζητήσουμε τά στοιχεία τοΰ έμμετρου καί
τοΰ πεζοΰ λόγου, τούς χαρακτήρες καί τά
γνωρίσματα τής ζωγραφικής, τής γλυπτι
κής, τής αγγειογραφίας, τής χαρακτικής,
τής διακοσμητικής τέχνης, τήν έκφραση
τής μουσικής κι’ ό,τι ό άνθρωπος άγκαλιάζει μέσα στίς πλατύτερες πνευματικές
του άναζητήσεις. Αΰτά τά γνωρίσματα
παρουσιάζονται μέ τήν ίδιαν ένταση καί
στό λόγο καί στήν τέχνη κι απλώνονται
μέσα στή ζωή τοΰ άνθρώπου άπό τήν πρώτη
ημέρα τής εμφάνισής του επάνω στή γή καί
φτάνουν μέχρι σήμερα παντοδύναμα, όλοκληρωμένα, αυτοτελή κι άποτελοΰν τό
γλυκό ψωμί τών ατόμων τής Φυλής. ’Εδώ
θά σταθούμε αυστηρά στήν περιοχή τοΰ
λόγου —■ έμμετρου καί πεζοΰ — καί θά
έπισημάνουμε τήν ιδιαίτερη παρουσία του
στίς περιόδους τής πνευματικής άνάτασης
τής Φυλής μας, άρχίζοντας άπό τόν
Γενάρχη τών ' Ελληνικών Γραμμάτων τόν
"Ομηρο, θά μελετήσουμε τήν ’Αρχαιότη
τα, Οστερα τόν Μεσαίωνα καί τήν Τουρκο
κρατία, γιά νά περάσουμε στή Νεώτερη
’Εποχή, πού ή έκφρασή της άντηχεϊ γύρω
μας όλοζώντανη.

’Αρχαιότητα
ΟΜΗΡΟΣ. Ό Ό μ η ρ ο ς στά έπη του
άποκαλύπτει έναν παρωχημένο γιά τήν
έποχή του κόσμο, στόν όποιο διαπρέπουν
θεοί μ’ άνθρώπινες ιδιότητες κι άδυναμίες,
δοξασμένοι ημίθεοι καί περήφανοι ήρωες·
όταν ό ποιητής άρχίζει τό τραγούδι του γιά
νά ψάλει τά «κλέα άνδρών» τόν 8ο π.Χ. αί.

οί Ιστορίες, πού μάς άφηγείται έχουν
ξεμακρύνει κάπου δύο ή καί τρεις αίώνες
πίσω· ή έποχή στήν όποια ό ποιητής ζεΐ
είναι μιά περίοδος λαμπρής άκμής στό
χώρο τοΰ πνεύματος καί παρακμής στά
πεδία τών μαχών ή μετακίνηση κι εγκατά
σταση τών ’Ελλήνων στόν τόπο μας έχει
πιά συντελεστεΐ μετά άπό αιματηρές
συγκρούσεις, μακρυνά ταξίδια κι άτέλειωτους πολέμους· έχει σημάνει ή ώρα τής
απόλαυσης τών άγώνων τόσων καί τόσων
άγώνων ή πνευματική άνάπαυλα φέρνει τόν
άνθρωπο κοντά στήν τελειότητα τοΰ
έπιδιωκομένου ιδεώδους. ’ Ενώ στήν «’ Ιλιάδα» του ψέλνει τά κατορθώματα καί τή
λεβεντιά τών ’Αχαιών, πού πολιορκούν τήν
πλούσια Τροία, στήν «’Οδύσσεια» εγκα
ταλείπει τά σύνολα τών άτόμων κι άσχολεΐται μέ τόν ένα ή μέ τούς πολύ λίγους. Οί
άνθρωποι τών καιρών τοΰ ποιητή ζοΰν κάτω
άπό τήν έλκυστική άνταύγεια τών ήρώων
τοΰ Τρωικού Πολέμου, τόν όποιο κάνουν
τραγούδι τους, μεταφερμένο όμως στό
πνεύμα τής έποχής τους (8ος π.Χ. αί.). Τώρα
πιά οί πόλεμοι έχουν κουράσει τόν κόσμο,
οί έχθρες έχουν κοπάσει, οί πολεμιστές
έγύρισαν πίσω στά κονάκια τους, κουβα
λώντας χρυσάφι κι άσήμι καί πολύτιμα
δώρα· τά σύνορα τών πόλεων έμεγάλωσαν, τά ταξίδια καί οί έπαφές έφεραν
καινούργιες συνήθειες, οί τέχνες άπόκτησαν νέες μεθόδους καί τό άνθρώπινο
πνεύμα φωτισμένο περισσότερο όλοένα
πλαταίνει, δημιουργεί καί μέ τόν επικό του
λόγο τραγουδάει τά παλιά, ζεσταίνοντάς τα
μέ τίς όμορφιές τοΰ σήμερα.
"Ετσι ό ποιητής στήν «Ίλιάδα» μέ τίς
συχνές παρομοιώσεις καί μεταφορές θ ’
άνοίξει ένα πλατύ παράθυρο έπιστροφής
στή φύση καί θ’ άφήσει τήν ψυχή του νά
νιώσει τή γλυκειά μακαριότητα τής ξωτάρικης ξενιασιάς.
’Αλλά ένώ ή «Ίλιάδα» δίνει τήν
έκφραση τής έπιστροφής στή φύση μέ
έμμεσο ποιμενικό λόγο (παρομοιώσεις,
μεταφορές καί περιγραφές σέ πάνω άπό
650 στίχους), στήν «’Οδύσσεια» ό είδυλιακός λόγος μέ τή γνήσια υπαίθρια
έκφρασή του πλαταίνει μέσα σέ άτόφια
ειδύλλια, παίρνει καθολικές διαστάσεις,
γίνεται έξοχικό βίωμα καί άνταμωμένο μέ
τή νοσταλγία τής έπιστροφής τοΰ Όδυσσέα στό σπίτι του, άναβιώνεται όλόκληρος ό ξένιαστος κόσμος μέσα στήν
άληθινή, πρόσχαρη κι αισιόδοξη άπλότητά
του. Ή λεπτομερειακή άφήγηση τής ζωής
στό νησί τοΰ Πολύφημου μέ τίς ειδυλ
λιακές περιγραφές καί τίς τραγικές συνάμα
συνέπειες γιά τούς συντρόφους τοΰ βασιλιά
τής ’Ιθάκης, ή άδιατάρακτη γαλήνη, πού

TON ΕΚΦΡΑΣΗ TBY ΑΒΓΟΥ

1Επάνω: « Ό Βουκόλος» ψηφιδωτό τοΒ Μουσείου τής Κορίνθου. Ή ποιμενική ζωή μέ δλη τήν όμορφιά καί τή χάρη της έκφράστηκε μέ τρόπο
μοναδικό στά περίφημα «εΙδύλλια- τοΰ θεοκρίτου. Κάτω: Ό θείος "Ομηρος. Ό μεγάλος ποιητής μέ τά άθάνατα έπη του άνοιξε ένα πλατύ παρά
θυρο έπιστροφής τού Ανθρώπου στή φύση.
κυριαρχεί πάνω στό δασοσκέπαστο κυκλωπόνησο, ή άφιξη τοΰ Ό δυσ σέα στά
βοσκοτόπια καί στά χοιροστάσια τοΰ
Εΰμαιου καί τοΰ γέρο-Λαέρτη, ή συγκι
νητική περιδιάβασή του μέσα στους
άνθισμένους τόπους των παιδικών του
χρόνων καί ή άγιάτρευτη λαχτάρα του νά
φτάσει ώς τό σπιτικό του, συνθέτουν τό
αίώνιο πορτραϊτο τοΰ ανθρώπινου λίκνου,
στό όποιο έγεννήθηκαν κι έγαλουχήθηκαν μέσα στους αιώνες οί φυλές τών
ανθρώπων.
Βουκόλοι καί χοιροβοσκοί είναι οί
έμπιστοι, πού μαζί μέ τόν Τηλέμαχο καί τόν
Οδυσσέα θ' άποκαταστήσουν τήν τάξη
στην ’ Ιθάκη, ή όλοζώντανη άφήγηση τής
βουκολικής ζωής στό νησί τών Κυκλώπων
καί ή πορεία τοΰ ηρώα άνάμεσα στά
έξοχικά περιβόλια τοΰ νησιοΰ του είναι δ,τι

στήν «'Οδύσσεια» συνοπτικά άποτελεΐ τή
βουκολική έκφραση τοΰ έπους, δπου ό
ποιητής σέ πάνω άπό 950 στίχους του
άνοιξε τό δρόμο πρός τόν ΰπαίθριο
περίγυρο σέ μιά εποχή γεμάτη πλοΰτο,
χρυσάφι καί δόξα.
ΗΣΙΟΔΟΣ. ' Η περίπτωση τοΰ ' Η σ ί 
ο δ ο υ έρχεται άκόμα κοντότερα πρός τήν
άποκάλυψη τής ποιμενικής ζωής καί
τήν άναμφισβήτητη γνησιότητα τής όξίας
της· ό Ιδιος, πού μερικοί τόν θέλουν νά
διαγωνίζεται ποιητικά μέ τόν "Ομηρο, ήταν
βοσκός καί στίς συνθέσεις του τραγουδάει
καθαρά θέματα, παρμένα άπό τήν καθημε
ρινή ζωή τής εποχής του (750—700 π.Χ).
Δέν έχει τή μεγαλοπρέπεια τοΰ "Ομηρου
ούτε ψέλνει πράξεις ήρωικές καθώς
εκείνος, έχει δμως τή γλυκειά ζεστασιά τής
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Ό Γεώργιος Δροσίνης, άπό τούς γνωστότε
ρους τού νεοελληνικού λόγου συνέβαλε καί αύτός ούσιαστικά στην πορεία τής λυρικής ποιήσεως.

άμεσότητας καθώς δίνει τίς σοφές όδηγίες
του γιά τό όργωμα, τή σπορά, τό θέρο, τίς
καιρικές συνθήκες, τά θαλάσσια ταξίδια καί
τίς μαρτυρίες των άστρων.
ΕΥΜΗΛΟΣ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ. Κοντά
στόν "Ομηρο, άπό τήν άποψη τοΰ έπους,
άλλά, πού άνήκει στόν χώρο των γενεα
λογικών ποιητών καί στή σχολή τοΰ 'Η 
σίοδου, κάπου στά μέσα τοΰ 8ου π.Χ.αί.
(761—731; π.Χ.) υψώνει τό τραγούδι του ό
επικός ποιητής Ε Ο μ η λ ο ς ό Κορίνθιος·
μέ τό άγροτικό του ποίημα «Βουγονία» ή
«Βουγοτία» ή «Βουφονία» φέρνει τόν παλμό
τής καταπράσινης άνοιχτωσιάς καί σαλπί
ζει τό λησμονημένο όραμα τής φύσης,
καθώς γύρω του κυλάει άφθονος ό πλούτος
καί ή χλιδή, πού άπέφερε τό έμπόριο τής
Κορίνθου μέ τό πολυάριθμο εμπορικό
στόλο, ό όποιος έφτανε ώς τίς τότε γνωστές
εσχατιές τής γής. ' Η διέξοδος, πού δίνει 6
Εύμηλος είναι παράλληλη μέ έκείνη τής
όμηρικής «Όδύσειας» κι έχει σκοπό ν’
άφυπνίσει, τό άτομο τής πολυάνθρωπης καί
πλούσιας έποχής του, δείχνοντάς του τόν
κόσμο τής ξενιασιάς, τής άλήθειας καί τής
γνήσιας διαβίωσης. Είναι ή χρυσή έποχή,
πού οί δοξασμένοι Βακχιάδες στήνουν τά
λαμπρά τους σχέδια, οίκοδομούν τήν πόλη
κι άφήνουν νά ξεχειλίσει ό πνευματικός
τους χείμαρρος μές άπό τό λόγο καί τήν
τέχνη.
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ. Ά λλά καί
στήν έποχή τής μεγάλης άθηναϊκής δόξας
(500—400 π.Χ.) μετά τόν κίνδυνο άπό τίς
περσικές επιδρομές καί τούς νικηφόρους
πολέμους τών ' Ελλήνων έναντίον τους,
άκούγεται ή λουλουδιασμένη πρόσκληση
στόν κουρασμένο άπό τίς μάχες καί τή δόξα
Αθηναίο, μές άπό τίς άθάνατες ποιητικές
δημιουργίες τών μεγάλων τραγικών (Σοφο
κλής «Ιχνευτές» 59—72 καί Εύριπίδης
«Κύκλωπας» 41—81 καί «Ή λ έκ τρ α »
699—746) καί τίς κωμωδίες τής παλιάς, τής
μέσης καί τής νεώτερης κωμωδίας (Μέναν
δρος κ.ά.). Πέρ' άπό τήν πνευματική άνοδο
καί τά μοναδικά έπιτεύγματα τούτης τής
έποχής, πάνω άπό τή μεγαλοπρέπεια τοΰ
λόγου καί τών Ιδεών, άχνοχαράζει ή πλατιά
στράτα πρός τούς άνέμελους χώρους τής
βουκολικής ξενιασιάς· είδικώτερα στήν
κωμωδία, άν καί τό πνεύμα είναι σατυρικό,
στήνεται μέ μαστοριά τό ύπαίθριο σκηνικό
καί δένεται άρμονικά μέ τίς προεκτάσεις
τοΰ παγανισμού καί τό άπαλό κάλεσμα
κοντά του.
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ Ο ΙΜΕΡΑΙΟΣ. Ή χα
ραυγή τής άποκάλυψης τοΰ βουκολισμοΰ μέ
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συμπόσια, βλέποντας τούς θεατρίνους στό
θέατρο, τούς άρχιτέκτονες μέ τά καταπλη
κτικά οικοδομήματα, θαυμάζει τούς ζωγρα
φικούς πίνακες καί τά περίφημα γλυπτά
έργα καί διασκεδάζει στά γλέντια καί στά
πανηγύρια. Φιέστες, χοροί, δεξιώσεις,
τραπέζια, έπίδειξη πλούτου καί πνεύματος·
στά χρυσοστόλιστα σαλόνια άνάμεσα
στούς άπαλούς ήχους τής μουσικής οί
καλοδουλεμένοι κι εγκωμιαστικοί στίχοι
άπαγγέλλονται μέ στόμφο καί συνήθως
κουράζουν τό άκροατήριο, πού φαίνεται ν ’
άναζητάει κάτι πιό άπλό, κάτι πιό πέρα άπό
τά κολακευτικά έγκώμια καί τήν περίτεχνη
στιχουργία.
Ή άλήθεια είναι ότι ή ποίηση, τό
κυρτότερο μέσο έκφρασης τοΰ λόγου γιά
τούτη τήν έποχή, έμπνέεται άπό τήν
πολυτέλεια τής αύλής μέ μιά «καθ’ ύπαγόρεύση» έμπνευση, σκοπεύει κι έγκωμιάζει πρόσωπα μέ δύναμη καί κύρος,
γίνεται περίτεχνη κι έξεζητημένη, χάνει
τήν πηγαία της προέλευση καί τήν υπαγο
τή γνήσια κι άτόφια μορφή του, πού
ρεύει άποκλειστικά τό στείρο περιβάλλον
φανερώθηκε στήν τραγωδία καί τήν 1 καί οί περιστάσεις, ξεπέφτοντας έτσι κατά
κωμωδία κατά τόν 5ο καί 4ον αί. π.Χ.
κανόνα σέ έμμετρη κολακεία καί κοινο
ξεκαθαρίζει έντονα τήν έποχή τοΰ Σ τ η 
τοπία· λόγος φανερά φτιαχτός καί λεξηθησ ί χ ο ρ ο υ τοΰ ' Ιμεραίου (640—555 π.Χ)·
ρικός, πού κουράζει καί περισφίγγει τόν
σ ’ αύτόν τόν άξιο ποιητή συνταιριάζονται
κλοιό γύρω άπό τούς νυχτόημερα διασκεδάοί μουσικές άφηγήσεις τοΰ παρελθόντος μέ
ζοντες θαμώνες τής αυλής καί τών πνευμα
τή ζωντάνεια τοΰ παρόντος καί τούς
τικών κέντρων.
σκόρπιους ποιμενικούς μύθους τής βουκο
Γούτη ή νέα ποίηση ξεκίνησε άπό τήν
λικής Σικελίας· στά μυθολογικά έργα τοΰ
άγκαλιά τής κωμωδίας, τής νέας, έπήρε πιό
Στησίχορου τό είδυλλιακό άρωμα γίνεται
συγκεκριμένη μορφή μέ τό «Δάφνι» ή
ποιητικός στόχος, πού θά όλοκληρωθεΐ
«Λιτυέρση» τοΰ Σωσίθεου, δροσίστηκε
λίγο άργότερα στούς μίμους τοΰ Σώφρονα
στούς μίμους τοΰ Σικελιώτη Σώφρονα καί
καί τοΰ Ήρώνδα άπό όπου πιάνεται τό
τοΰ ' Ηρώνδα («Πορνοβοσκός», «Διδά
μεγάλο ξεκίνημα τοΰ Σικελοΰ Θεόκριτου.
σκαλος» κ.ά.) κι έδοξάστηκε μέ τόν
Σικελιώτη Θεόκριτο, πού μιμήθηκε τόν
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ. Ό
Ιαμβογράφο Ίππώνακτα καί τούς φίλους
Μέγας ’Αλέξανδρος, άφοΰ υπόταξε στό
ποιητές τής έποχής του (Φιλιτά, γιατρό
πείσμα του όλόκληρη τήν ’Ανατολή,
Νικία, Ά ρατο άπό τήν Κώ, Άσκληπιάδη
έκλεισε τά μάτια του ξαφνικά πάνω στό
κ.ά.). Αύτή ή μικρή όμάδα ποιητών, πού
άνθος τής ήλικίας του· οί διάδοχοί του
άντιπροσωπεύει τή Βουκολική Ποίηση
έμοίρασαν μέ βιάση τό άχανές κράτος του·
στήν Παγκόσμια καί όριστική της μορφή,
μετά τούς Περσικούς πολέμους ή λάμψη
είναι άναγκαία διέξοδος τών ’Αλεξανδρι
τής ’Αθήνας, ϋστερ’ άπό τήν άστραπή τής
νών, ή όποια τούς έχάρισε τή γνωριμία μέ
θείας τραγωδίας καί μέ τό ξέφτισμα τής
τή φύση καί τήν αίωνιότητά της.
νέας κωμωδίας, αύτή ή άνώτερη λάμψη
Βρισκόμαστε στις πρώτες ΙΟετίες τοΰ
άργά μεταφέρεται στήν 'Ανατολή, στήν
2ου αί. π.Χ. ’ Ο Σικελιώτης Θ ε ό κ ρ ι τ ο ς
πλούσια κι όμορφη πόλη τής ’Αλεξάνδ
(305—240 π.Χ.), ό τελευταίος τών μεγάλων
ρειας, στ' άκρογιάλια τής Αίγύπτου. Σ ’
τής 'Ελληνικής ’Αρχαιότητας, έφερε στήν
αύτή τή νέα πόλη, άλλά καί στήν 'Αττάλεια
άνία τής άλεξανδρινής αύλής (Πτολεμαίος
καί στήν Πέργαμο, ρέουν οί θησαυροί, πού
Β’ ό Φιλάδελφος 285—246 π.Χ.) όλόκληρη
άπόφεραν οί άπέραντες έκστρατεΐες στήν
τήν άπλοϊκή ποίηση τών ποιμένων τής
καρδιά τής 'Ασίας.
καταπράσινης Αίτνας καί τών ' Υβλαίων κι
Μέσα στό ποτάμι τοΰ πλούτου καί τής
έκανε ν’ άκουστεϊ μαγευτική ή φλογέρα τοΰ
χλιδής ό λόγος καί ή τέχνη βρίσκουν τόν
τραγοπόδη Πάνα καί τών άνέμελων βο
άληθινό τους δρόμο· ποίηση καί πεζός
σκών ό ήχος τών τραγουδιών του άνατάλόγος φτάνουν σέ όριακά σημεία τελειό
ραξε τά νερά καί συγκλόνισε συθέμελα τίς
τητας, ένώ ταυτόχρονα μπαίνουν τά θεμέλια
καρδιές, πού ένιωθαν άηδία στά μέχρι τότε
τής καθολικής Φιλολογίας, τής ίατρικής,
ξεπλυμένα στιχουργήματα τών αύλικών
τής φυσικής επιστήμης, τής φιλοσοφίας,
ποιητών. Τούτη ή ποίηση τών τσοπάνηδων
τής θεολογίας καί τών μαθηματικών. Οί
έδόθηκε μέ έκφραση άνετη καί σύντομη, σέ
λογοτέχνες καί οί καλλιτέχνες δημιουργούν
μικρά τραγούδια, πού άργότερα (1ος αί.
μέσα σ ’ ένα κλίμα άδιατάρακτης γαλήνης
μ.Χ) όνομάστηκαν «είδύλλια».
κι ό κόσμος χαίρεται τούς καρπούς τοΰ
Ό Θεόκριτος έσύνθεσε πολλά «ειδύλ
πνεύματος, άκούγοντας τούς ποιητές στά
λια» σήμερα σώζονται 30 άπ' αυτά καί
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μερικά επιγράμματα’ άπό τά «Ειδύλλιά» του
μόνο 10 είναι βουκολικά. Ά π ό τά έπιγράμ
ματά του 18 έχουν βουκολικό περιεχόμενο.
Στά Θεοκρίτεια ειδύλλια καθρεφτίζεται
άτόφια ή άνάγκη φυγής των ’Αλεξανδρι
νών πρός τή φύση καί πάνω σ ’ αύτά τά λίγα
ποιητικά κείμενα έστηρίχτηκε κάθε νεώτερη επιστροφή τών άνθρώπων στόν περί
γυρο τού ύπαιθρου· άργότερα ό έντεχνος
αύτός λόγος έγινε μόδα, άντήχησε γιά
πολλά χρόνια στά εύρωπαϊκά βασιλικά
σαλόνια, έγοήτεψε, συγκίνησε κι ένωσε
τούς άνθρώπους σέ οίκουμενικές συνερ
γασίες, συλλόγους, σωματεία καί συνδέ
σμους, οί όποιοι τόσο πολύ γοητεύτηκαν
άπό τή βουκολική ίδέα, ώστε προσπάθη
σαν ν ’ άναστήσουν, μέ τή σύμπηξη διεθνών
Άκαδημιών (τής Ρώμης, τής 'Αρκαδίας
κ.ά.), τό ποιμενικόν ιδεώδες. ’ Αλλά τούτη ή
παγκόσμια κίνηση άποτελεί ένα άλλο
κεφάλαιο, πού βρίσκεται έξω άπό τούς
στόχους τής έρευνάς μας.
Μέ τόν Θεόκριτο ή βαριά ποιητική
άτμόσφαιρα τής 'Αλεξάνδρειας άνάσανε
μέσα στόν άρωματισμένο αύλό τοΰ βουκολισμοΰ καί τό καινούργιο είδος έμπήκε
παντού' ή φλογέρα άντιλάλησε μελίρρυτη
σέ παλάτια καί καλύβια, σέ πόλεις καί
χωριουδάκια. "Αρχισε μιά συγκινητική
πορεία πρός τό ύπαιθρο καί λατρεία πρός τή
φύση. ’Ακόμα δέν άποκλείεται τούτη ή
κίνηση νά προιμοδοτήθηκε άπό έξυπνους ή
γεμόνες καί βασιλιάδες, πού ήθελαν έτσι νά
συγκρατήσουν τό λαό στά χωράφια καί στις
έξοχές, περιορίζοντας έτσι τή μάστιγα τής
άστυφιλίας καί διατηρώντας στή θέση του
τό άγροτικό δυναμικό τής χώρας του· τούτο
έκανε φανερά άργότερα ό Αύγουστος στή
Ρώμη μέ τήν ποίηση τού Βιργίλιου.
Κάτω άπό τήν έπιβλητική σκιά τού
Θεόκριτου έσύνθεσαν τά είδύλλιά τους
Χαρακτηριστικός τύπος τσοπάνου τής Ρούμε
λης. Οί περισσότεροι άπό τούς νεοέλληνες
ποιητές, τραγούδησαν τήν όμορφιά καί τις
χαρές τής τσοπάνικης ζωής.

Ή περίφημη Άθηνά τού Βαρβακείου, Αντί
γραφο Αγάλματος τής έποχής τής Ακμής τής
ελληνικής τέχνης. Μιας έποχής κατά τήν όποια
Αχνοχάραξε ή στράτα πρός τούς Ανέμελους
χώρους τής βουκολικής ξεγνιασιάς.

ό Μόσχος ό Σικελιώτης (μέσα τού 2ου π.Χ.
αί.) καί ό Σμυρνιός Βίωνας (μέσα πρός
τέλος 2ου π.Χ. αί.)· άπό τά άποσπασματικά
έργα, πού σώθηκαν « Ό έπιτάφιος Άδώνιδος» τού Βίωνα έχει Ιδιαίτερη άξια γιά τό
ρωμαλέο πάθος καί τήν όμοιότητά του μέ
τόν Θεοκρίτειο «Θύρσι».
Σάν κοινωνικό όμως θέμα ή επιστροφή
καί διαμονή στό ύπαιθρο, άλλά ταυτό
χρονα καί σάν ποιητική πρόσκληση,
παρουσιάζεται στό πρόσωπο τοΰ Ρωμαίου
ποιητή Βιργίλιου (70 π.Χ. — 19 μ.Χ.), ό
όποιος έσύνθεσε τά «Βουκολικά» ή «’ Εκλο
γές» καί τά «Γεωργικά» μέ προτροπή τού
αύτοκράτορα Αύγουστου καί μέ τήν οίκονομική βοήθεια τού Μαικήνα Κίλνιου· 6
σκοπός τής επιστροφής έδώ στή φύση είναι
όλοφάνερος· ή οικονομία τής Ρώμης θέλει
τά άγροτικά χέρια στά χωράφια καί στήν
έξοχή καί σύγχρονα άποφεύγεται καί τό
έπικίνδυνο ρεύμα τής άστυφιλίας κυρίως
στήν πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας.
Τό παράδειγμα τού Βιργίλιου άκολούθησαν κι άλλοι Ρωμαίοι ποιητές, πού τό
κίνητρό τους ήταν διαφορετικό άπό τήν
πρόθεση τοΰ ποιητή τής «Αίνειάδας»· αύτοί
οί όχι τόσο γνωστοί ποιητές, άντιπροσωπεύουν τό πνεύμα φυγής τών Ρωμαίων πρός
τήν ξωτάρικη ζωή· άνάμεσα σ’ αυτούς
περιλαμβάνονται οί: Βαλέριος Κάτων
(«Άρές, «Λυδία»), Καλπούρνιος (1ος αί
μ.Χ. «’Εκλογές»), Νεμεσιανός(3ος αί. μ.Χ.
«’ Εκλογές»), Μάρκος Βαλέριος Μεσσάλας,
Σεπτίμιος Σειρήνος («£>£ RURALIBUS) κ.ά.
Τό φαινόμενο αύτό τής περιοδικής
επιστροφής στή φύση μές άπό τό λόγο
συνεχίστηκε άκόμα πιό πέρα, ώς τόν 6ο
μ.Χ. αί. ,(529 μ.Χ.), όπου φυσιολογικά
τοποθετείται ό όριστικός θάνατος τής ' Ελ
ληνικής ’Αρχαιότητας. Στά τελευταία
τούτα χρόνια ή μορφή τού βουκολισμοϋ
διατηρήθηκε στό άρχαϊο μυθιστόρημα, στό
όποιο κυρίως άντιπρόσωποι άπό τή σκοπιά
τής έρευνάς μας είναι ό ’ Α ντώνιος
Διογένης μέ τό μυθιστόρημα «Τών ύπέρ
Θούλην άπιστων» (1ος αί. μ.Χ.), ό Δίωνας ό
Χρυσόστομος μέ τόν «Εύβοϊκό» ή «Κυνη
γό» (1—2ος αί. μ.Χ.), ό Ά χιλλέας Τάτιος
μέ «Τά κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα»
(3—4ος αί. μ.Χ.), ό Μυτιλιναϊος Λόγγος μέ
τά περίφημα «Κατά Δάφνιν καί Χλόην»
(3—4ος μ.Χ. αί.), ό Πανωπολίτης Νόννος
(άρχές ή μέσα 5ου αί. μ.Χ.) μέ τά πολύστιχα
(21.000 στίχους σέ 48 βιβλία) «Διονυσιακά
ή «Βασσαρικά» κι ό κύκλος κλείνει μέ «τό
τελευταίο ρόδο τού μαραινόμενου κήπου
τής ελληνικής ποίησης», «Τά καθ’ Ή ρώ
καί Λέανδρον» τού έπικοΰ Μουσαίου,
(τέλος 5ου καί άρχές 6ου αί. μ.Χ.).

Μεσαίωνας - Τουρκοκρατία
Ά π ό τό 529 μ.Χ. μέχρι τήν "Αλωση.
Ά πό τό 529 μ.Χ. καί πέρα, μέχρι τήν
"Αλωση τής Πόλης, στά 1453 κι άκόμα
ϋστερότερα, μέ τήν επικράτηση τού
Χριστιανισμού καί τού μεσαιωνικού άσκητισμού, οί έπώνυμες ποιητικές φωνές
σπανίζουν καί τό κάλεσμα πρός τή φύση
βρίσκεται σέ μαζικότερες, εκφράσεις,
καθώς είναι οί μοναχικές ιστορίες, ή ύμνογραφία, τό άκριτικό τραγούδι καί τό έπος
τού «Διγενή Ακρίτα», τά ίπποτικά μυθι
στορήματα, καί τό δημοτικό βουλικό
τραγούδι κ.ά.
Οί «Μοναχικές Ιστορίες» μέ τούς
λιτούς λυρικούς βίους άγιων, προσφέρουν
τρυφερές παραστατικές εικόνες άπό τόν
γαλήνιο περίγυρο τών ξωμάχων, ζωντανεύ
ουν μέ ειδυλλιακό τρόπο τό μεγαλείο τής
υπαίθρου, ζωηρεύουν τό τοπίο, προσκαλούν τό χριστιανικό ποίμνιο κοντά στήν
άπέριττη όμορφιά τοΰ κόσμου τού μόχθου·
γιά τό λόγο τούτο έγιναν τό προσφιλέστερο
ανάγνωσμα τοΰ 5ου καί τού 6ου μ.Χ. αί. γιά
τό κοινό τού Βυζάντιου.
Παράλληλα ή πλούσια ύμνογραφία, πού
γνώρισε τήν ϋψιστη δόξα καί τελειότητα
στίς θείες αρμονίες τού «Βυζαντινού
Πινδάρου» Ρωμανού τού Μελωδοΰ, αγκά
λιασε στοργικά τόν άνθρωπο μέσα στή
φύση, όπου τόν έφερε κοντότερα πρός τό
Θεό καί τόν οδήγησε στήν άτέλειωτη
αιωνιότητα τής άληθινής ψυχικής καί
ήθικής ελευθερίας. ’ Η ειδυλλιακή όμορφιά
άντηχεί στούς στίχους τού Γρηγόριου
Ναζιανζηνοΰ, τού ’Ιωάννη Χρυσοστόμου,
τού πατριάρχη Σέργιου, πού μερικοί υπο
στηρίζουν πώς έσύνθεσε καί τόν περίφημο
«Ακάθιστο "Υμνο», τού ’Ιωάννη Δαμα
σκηνού κ.ά.
Στό δημοτικό βουκολικό τραγούδι, πού
έμφανίζεται άπό τόν 6ο μ.Χ. αί. καί κορυφώνεται στήν άνώτατη τελειότητά του τόν 18ο
αί., υπάρχει διάχυτο τό γνήσιο στοιχείο τής
έπιστροφής στή φύση περισσότερο καί μέ
89
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’Αριστερά: Χαρακτηριστικό τοπίο άπό τήν
ελληνική φύση. Είς τήν άπέναντι σελίδα έπάνω:
Ό Όρφέας, άπό ψηφιδωτό τής Σπάρτης. Ή
δύναμη τής λύρας του έμάγευε τά «άγρια καί τά
ήμερα τού βουνού καί τού λόγγου». Κάτω:
Προτομή τού 'Ησιόδου. Μέ τήν ποίησί του
φέρνει κοντότερα στήν ποιμενική ζωή καί τήν
άναμφισβήτητη γνησιότητα τής άξίας της.

πιό αληθινό τρόπο άπό κάθε άλλη λογο
τεχνική έκφραση. Μάλιστα εδώ ή φυγή
πρός τό ύπαιθρο συνδυάζεται καί μέ τό
καταθλιπτικό περιβάλλον, πού έχει δημι
ουργήσει ή τουρκική κατοχή. 'Εκατοντά
δες τραγούδια, τά όποια βγαίνουν μές άπό
τά βάθη τής καρδιάς των ξωμάχων, συνθέ
τουν τούτο τό πολυπρόσωπο καί δυναμικό
εγερτήριο των Ελλήνων. Στό ξεχωριστό
πάθος των τραγουδιών αύτών κελαηδάει
ξεκάθαρα ή υπαίθρια αρμονία καί τό πνεύμα
τής ελευθερίας· τούτο τό ούρανόφερτο
σάλπισμα πιάνεται ίσια άπό τήν ήρωική
πνοή τού άκριτικού τραγουδιού, πού σάν
σκόρπιο άσμα έχει άτόφια λαϊκή προέ
λευση, μεταβαλλόμενο σέ λόγιο στό έπος
τού «Βασιλείου Διγενή Ακρίτα», δπου ό
Βασίλης, έξω άπό τήν πλατιά γνωστή
παλικαριά του, είναι κι όνομαστός τσοπά
νης κι έχει στήν διαφέντεψή του άμέτρητα
κοπάδια προβάτων καί τήν ώρα, πού τά
βόσκει, κατοπτεύει τά σύνορα τής αυτοκρα
τορίας, μάχεται ένάντια στούς έπίβουλους
εχθρούς της κι ύστερα έπιστρέφει ευτυχι
σμένος στά κάτασπρα κοπάδια καί στά
τσοπανοπαίδια του· έκεϊ κάτω άπό τούς
παχιούς ίσκιους των δέντρων τό πρωτοπαλίκαρο τής 'Ανατολής γεύεται τούς
γλυκόλαλους ήχους τών τροκανιών, χαί
ρεται μέσα στά βελάσματα τών ζωντανών
καί παίζει γλυκά τή φλογέρα του. Τό έπος
τού Διγενή, τό όποιο είναι κωδικοποίηση
παρόμοιων σκόρπιων τραγουδιών τών
συνόρων τού Βυζάντιου, άντιπροσωπεύει
περίτρανα τήν τάση φυγής πρός τά έξω τών
Βυζαντινών καί κυρίως τής λαϊκής πλειοψηφίας τού βυζαντινού λαού.
Κατά τόν 12ο αί. μ.Χ. κάποια άνθιση
παρουσιάζεται στή σατυρική ποίηση μέ τά
«Πτωχοπροδρομικά» τού Θεόδωρου Πρό
δρομου, τόν «Σπανέα», τούς «Γραμματικούς
στίχους» τού Μιχαήλ Γλυκά κ.ά. Πιό πέρα,
τόν 15ο αϊ., ξεπετιέται δροσερό τό λαϊκό
90

τραγούδι, πού έκφράζει τό λεπτό έρωτικό
συναίσθημα, τήν άγάπη, στίς πιό τρυφε
ρές στιγμές της· μερικά άπ’ αύτά είναι «Τό
τραγούδι τής Λιογέννητης», «Τά Έκατόλογα» ή «Κατάλογα τής ’Αγάπης», «οΐ
άριθμοί» κ.ά., πού θά οδηγήσουν άργότερα στή δόξα τού δημοτικού τραγουδιού τού
18ου αί.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΤΟ 1821. "Οταν
οΐ μεσούρανες άναλαμπές τής ’Αναγέννη
σης έφτασαν στόν τόπο μας, οί σκλαβω
μένες περιοχές δέν κατάφεραν νά γίνουν
δέκτες τών μηνυμάτων της· ωστόσο βρήκαν
καρπερό έδαφος στήν Κρήτη, δπου έριζοβόλησαν κι έβλάστησαν άνάμεσα στόν
15—17ο αί. Τό έκτακτα ζωντανό κρητικό
τοπίο έμπήκε στά τραγούδια τών Κρητικών
κι έτράβηξε τό άμεσο ενδιαφέρον τών
τραγουδιστών, οί όποιοι κάτω άπό τήν
ελαστική κυριαρχία τών Βενετών, μπό
ρεσαν νά καλλιεργήσουν άνετα τίς τέχνες
καί τά γράμματα, άπόχτησαν λεφτά,
έστειλαν τά παιδιά τους στήν Ευρώπη
( ’ Ιταλία) γιά σπουδές κι έγιναν δέκτες τού
άναγεννησιακού πνεύματος, πού κυριαρ
χούσε τότε στόν 8ut ωπαϊκό χώρο. "Ετσι
στό πλούσιο νησί έπικράτησε ό πλούτος
καί ή άνεση τών Εύρωπαίων καί μέσα άπό
τόν κύκλο αύτών τών άνέσεων ξεπετάχτηκε
ή νοσταλγία γιά τό πλούσιο υπαίθριο περί
γυρό τους καί προσπάθησαν νά γλυκάνουν
τό συναίσθημα αυτό τής νοσταλγίας μέ τή
γοητεία τών στίχων τών ειδυλλιακών τους
τραγουδιών καί τίς γραφικές μουσικές τους
συνθέσεις.
Στήν άρχή παρουσιάστηκε τό λαμπρό
άνώνυμο ειδύλλιο τής «Βοσκοπούλας τής
Εύμορφης», πού τό πρωτοτύπωσε στή
Βενετία τό 1627 ό λόγιος Νικόλαος
Δρυμητινός· ένας άγνωστος ώς τότε κόσμος
γεμίζει τούς μικρούς, άλλά γεροδεμένους
στίχους τούτου τού τραγουδιού, καθώς

τσοπάνηδες, τσοπανοπούλες, ξωμάχοι,
πρόβατα, σκυλιά, δάση καί λαγκαδιές,
σπηλιές καί πλούσιες πηγές συνθέτουν μιά
τρυφερή συμφωνία μέ τό καθάριο τσοπάνικο μύθο·
"Επειτα έρχεται ή σειρά τού επώνυμου
τραγουδιού μέ τόν Γεώργιο Χορτάτση καί
τόν Κορνάρο ό Χορτάτσης άγκάλιασε τό
μήνυμα στό όμορφο ποιμενικό δράμα
«Πανώρια» (άλλωτε γνωστό σάν «Γύπαρις»), στό όποιο άπό τή σκηνή διδά
σκεται γιά πρώτη φορά στόν τόπο μας ή
τεράστια σημασία τής υπαίθριας ζωής καί ή
άγνότητα τών αισθημάτων τών άνθρώπων
της· άκόμα καί στήν «Έρωφίλη», δπου τό
πνεύμα περιλαμβάνει άλλες σφαίρες τής
κοινωνικής διαβίωσης, άκούμε έδώ καί κεϊ
στά τρυφερά χορικά τής τραγωδίας τή φωνή
τής εξοχής καί μάς γεμίζει νοσταλγία τό
γνήσιο άρωμα τών λιβαδιών, πού πρασινολογάνε στίς δασοσκέπαστες μαδάρες καί
στά πυκνόθαμνα στανοτόπια τής Κρήτης.
Στόν «’ Ερωτόκριτο» τού Κορνάρου άπαντάμε τό έπιτυχημένο συνταίριασμα τής
άνάσας τής πόλης καί τής μοσκοβολιάς τού
χωριού, τού πλούσιου παλατιού καί τού
φτωχού χαμόσπιτου καί σύγχρονα (στό Β'
μέρος) άντη χεϊ ή φωνή τού ποιητή
παράλληλα μέ τά βούκινα καί τή βαβούρα
τής «γκιόστρας».
’Αλλά έκεινο, πού φανερώνει περίτρανα
τό έπιτυχημένο ζευγάρωμα πόλης καί
χωριού, πνεύματος καί διαβίωσης σέ μιά
έκφραση γεμάτη μετουσίωση καί αυθόρμη
τη ποιητική έμπνευση είναι «Τό Τραγούδι
τού Δασκαλογιάννη», τό όποιο, ένώ δέν
είναι ποιμενικό στό περιεχόμενό του,
εντούτοις τό έσύνθεσε ό άγράμματος
βοσκός Παντελής Παντζελιός καί τό υπα
γόρευσε στόν τσέλιγγα Σκορδύλη κατά τίς
άπέραντες ώρες, πού έβοσκαν τά κοπάδια
τους στίς μεγαλύτερες Κρητικές μαδάρες.
Πρόκειται γιά επική σύνθεση μέ λαϊκό
χαρακτήρα, στήν οποία ό βοσκός - ποιητής
τής έχει τοποθετήσει τούς ήρωές του μέσα
στούς καταπράσινους Κρητικούς βοσκότο
πους κι άπό κεϊ άρχίζουν μέ αυταπάρ
νηση τή δράση τους.
Σ’ αύτήν τήν έποχή τής μαύρης τουρκι
κής σκλαβιάς γεννήθηκε τό πλημμυρισμέ
νο άπό έλληνική λεβεντιά κλέφτικο
δημοτικό τραγούδι, μέσα στό όποιο ή
χαροκαμένη μας πατρίδα έκλεισε δλα της
τά όνειρα καί τίς κρυφές έλπίδες της· έδώ
άκούμε τό άνώνυμο κάλεσμα τής φυγής στά
λεύτερα κορφοβούνια, δπου τά άθάνατα
παλικάρια ζούν άντάμα μέ τούς άητούς καί

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
τά αγρίμια· οί τσοπάνηδες ζηλεύουν τή ζωή
των κλεφτών, πολλές φορές μαζί τους στίς
ράχες καί τίς πιό πολλές φορές τροφοδο
τούν τούς βουνιάτες μέ τ ’ απαραίτητα
τυριά, κρέατα καί ρούχα. Στην περίπτωση
τού κλέφτικου δημοτικού βουκολικού
τραγουδιού, πού τούτη τήν έποχή έφτασε
στόν μεγαλύτερο βαθμό τελειότητάς του, ή
τάση φυγής υπαγορεύεται κυρίως άπό τήν
καταπίεση τού κατακτητή καί τήν αναζή
τηση τής ελευθερίας μακρυά άπ’ αύτόν καί
τίς πόλεις καί τά χωριά. Τό άποτέλεσμα
βέβαια είναι τό πλησίασμα τού άνθρώπου
άπό άλλη αίτια στή φύση καί ή τόνωση των
αισθημάτων άγάπης γιά τόν κόσμο της. Τά
τραγούδια αύτά δείχνουν άκόμα πόσος ήταν
ό άνθρώπινος έρωτας πρός ό,τι συνθέτει τό
φυσικό περιβάλλον ή έπίκληση πρός τά
δέντρα, τά πουλιά, τά ζώα, τά σύννεφα, τούς
άέρηδες, τά βουνά, τίς ρεματιές, τά διάσελα,
τόν ήλιο καί τό φεγγάρι, τ ’ άστέρια καί τά
φυσικά φαινόμενα. "Ολα τούτα είναι ένας
άπέραντος άληθινός ύμνος πρός τήν
άθανασία καί τό μεγαλείο τής φύσης, στήν
άγκαλιά τής οποίας οί κατατρεγμένοι
κλέφτες κι άρματολοί εϋρισκαν καταφύγιο
καί στοργή.

Νεώτερη Έποχή
Στή Νεώτερη Έποχή, δηλαδή άπό τό
1830 μέχρι σήμερα, ή ποιητική φωνή γιά τό
ύπαιθρο βρίσκεται στήν καρδιά τής
Φαναριώτικης σχολής μέ τό Ρήγα Βελεστινλή, τόν ’Αθανάσιο Χριστόπουλο
(«Λυρικά» 1811), καί τό Γιάννη Βηλαρα
(ποιήματα «Πουλάκι ξένο», «"Ανοιξη»
κ.ά.)· πιό μεστή είναι ή 'Επτανησιακή
σχολή, όπου ή στροφή πρός τή φύση
άρχισε μέ τόν άρχηγό της Διονύσιο
Σολωμό, πού καί στά νεανικά ποιήματά του
(«Τό βοσκόπουλο», «τό κοπάδι», « Ή

Εύρυκόμη», «Κάκιωμα», « Ό θάνατος τού
Βοσκού», « Ό θάνατος τής ορφανής»,
κομμάτια άπό τόν «"Υμνο» — στροφές 75
καί 76 κ.ά.), άλλά καί στά ώριμα τραγούδια
του (άποσπάσματα τών «’ Ελεύθερων Πολιορκημένων», « Ό ’Απρίλης μέ τόν Έ ρω
τα», « Ό Πειρασμός» μερικές μεταφράσεις
κ.ά.) υπάρχει πλούσιο τό ειδυλλιακό, τό
φυσιολατρικό καί τό λυρικό στοιχείο. Ό
ποιητής τού πατρικού πόνου Γεώργιος
Ζαλοκώστας μέ τά τραγούδια του («Στήν
πέρδικα», « Ό Βοριάς, πού τ ’ άρνάκια
παγώνει», «Μιά βοσκοπούλα άγάπησα»
κ.ά.) έφώτισε κι αύτός τά βοσκοτόπια καί
τίς ραχούλες, ένώ ό βάρδος τού άρματολισμοΰ ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έδωσε
θαυμάσια τραγούδια μέσα στά ρωμαλέα
επικά του («Θύμιος Βλαχάβας», «Άθανάσης Διάκος», «Τό τραγούδι τής βρύσης»
άπό τόν μισοτελειωμένο «Φωτεινό» κ.ά.)
Ή περίφημη γενιά τού ’80 έχει νά
έπιδείξει πολλά τσοπάνικα όργανα- φλο
γέρες, κλαρίνα, πίπιζες, γκάιδες, τσαμπού
νες, λαούτα- κορυφή της είναι ό Παλαμάς,
άλλά ξεκίνημά της ό Δημοσθένης Βαλαβάνης μέ τόν χαρακτηριστικό «Τάφο τού
Κλέφτη» καί τό «"Ονειρόν μου»-- ό
Γεώργιος Δροσίνης, άν καί δέν είχε
κοφτερή άνάσα, άνοιξε δρόμο μέ τραγου
δάκια καί λαογραφικές μελέτες καί διηγή
ματα («Τό χωριό μας», « Ή Σπορά» κ.ά)- ό
’Αλέξανδρος Πάλλης («Τραγί») καί ό
Γιάννης Πολέμης («Είδύλλιον», «Ζωγρα
φιά») έτραγούδησαν ό καθένας μέ τόν δικό
του τρόπο τήν ομορφιά τού υπαίθρου- ό
Χρήστος Χρηστοβασίλης καί μέ τήν
ποίηση (συλλογή «Ώρες» — τραγούδια
«"Ανοιξη», «Πρωτομαγιά», « Ό Τρυγη
τής») καί μέ τό βουκολικό διήγημα
(«Διηγήματα τής στάνης», «Διηγήματα
τού βουνού καί τού κάμπου» κ.ά.) έφερε
τήν ξωτάρικη ζωή μέσα στήν πόλη κι άνέβασε τόν άστό στίς εξοχές- ό Κώστας Κρυστάλλης μέ τήν ποιμενική ποίησή του («’Α
γροτικά», «ό τραγουδιστής τού χωριού καί
τής στάνης») καί μερικά άτεχνα άφηγήματά
του καταφέρνει νά άναβιώσει τήν βουκολική
ζωή καί νά άποτελέσει μιά γέφυρα πρός τό
ύπαιθρο, ένώ ό Κωστής Παλαμάς σηκώνει
συχνά καί περιστασιακά τή φλογέρα του γιά
νά μάς θυμήσει πόση άξια καί σημασία
κρύβεται στόν κόσμο τής φύσης («Τά
καλύβια τού Βλάχου», «Ειδύλλια», «Σάτυρο», «’Απόκριση» κ.ά.). Ά λλά κι ό
Κώστας Χατζόπουλος («’Ελεγεία καί
Ειδύλλια», «Φλογέρα» καί «Βοσκοπούλα»),
ό Λάμπρος Πορφύρας )«’Απόψε», «Βράδυ
στό χωριό», «’ Απριλιάτικο»), ό Μιλτιάδης
Μαλακάσης («Τό λένε τ ’ άηδονάκια»,
«Ελεγειακά γυρίσματα»), κι ό Ζαχαρίας
Παπαντωνίου (« Ό Γιδοβοσκός», «Ειδύλ
λιο», «Ρούμελη») έχουν ατούς στίχους, πού
άναφέραμε τόν άγέρα καί τόν παλμό τής
βουνίσιας φρεσκάδας κι άψάδας. Ωστόσο
πιό σιγανές είναι οί φωνές τών: Νίκου Λαύρα
- Πετιμεζά («Βλάχικος γάμος», « Ό θάνατος
τού βοσκού»), Άλέκου Φωτιάδη («Κι έγώ
βοσκός», «Χαρά στ’ άλέτρι» κ.ά.), Σωτήρη

Σκίπη («Τό τραγούδι τού αγωγιάτη», « Ό
πετροκότσυφας»), Σπύρου Νικοκάβουρα
(«Βόδι»), Γιάννη Καμπύση («’ Η νεράιδα τού
βουνού»), Μαρίνου Σιγούρου (« Ό θάνατος
τού ξωμάχου»)- ξεχωριστή είναι ή δροσερή
πνοή, άν καί άμετουσίωτη, τού Σπήλιου
Πασαγιάννη (άπό τούς «Αντίλαλους» τά
τραγούδια «Λαλούν τά ορνίθια», «Γλυκο
χαράματα» κ.ά.).
Ά λλά καί όταν μετά άπό 100 ολόκλη
ρα χρόνια άπό τό ξεκίνημα τής Νεώτερης
’ Εποχής, τό 1930, έπρόβανε ή νέα ποιητική
έκφραση κι άλλαξαν οί άξιες στό λόγο καί
στήν άντίληψη τής τέχνης καί τότε οί ύπαίθριες συνθέσεις όχι μόνο ?;ν έλειψαν,
μά στάθηκαν καί τό άφετήριο βήμα όσων
σημάδεψαν τήν καινούργια ποιητική
πορεία- έπισημαίνεται έδώ πώς ή έμπνευση
μεταβάλλεται σέ σύμβολο καί δίνει χωρίς
πλατιά φτερά τό νόημα τού παγανισμού.
Στή λυρική θάλασσα τών στίχων τού
«Άλαφροΐσκιωτου» πού ό Σικελιανός
σκαρφαλώνει μονάχος του στίς ρεματιές
καί στά ψηλώματα κι άκοΰμε άπό τίς ράχες
τή στεντόρια φωνή του καθώς άπαγγέλει
τό τραγούδι του τόν «Πάνα», τό «Δείπνο»
καί τή «Θεσσαλία»- ό Νίκος Καζαντάκης πνίγει τή γνησιότητα τής έμπνευσης
στή στιχοθάλασσα τής «’Οδύσσειας», πού
όμως καταφέρνει νά μάς παρασύρει στούς
περιπάτους τού Όδυσσέα- άλλά στόν
«Καπετάν Μιχάλη», τό πιό άχρωμο άπό
σκοπιμότητες μυθιστόρημα γ ι' αυτό καί τό
πιό γνήσιο καί ρωμαλέο έργο του, υ
πάρχουν εικόνες ασύλληπτης δύναμης κι
άγάπης καί περιγραφικής ζωντάνειας, κα
θώς έκείνη τής μονομαχίας τού Μανούσακα
(άδελφού τού Καπετάν Μιχάλη) μέ τόν
Τούρκο μπέη Νουρή (σελ. 202—209). *Η
ύπαίθρια εικόνα είναι άχνή καί διάφανη στά
τραγούδια τού Ρώμου Φιλύρα («’ Ο Θάνατος
τού βοσκού») τού Τέλλου "Αγρα («Παν»)
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ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΪ ΦΟΑΣΑΜΕΙΤΝΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Ή πρόσφατη πτώσι τοΰ ρωσικού δορυφόρον στόν Καναδό,
όπως καί ό θάνατος του ’Αμερικανού πιλότου Φράνσις Γκάρυ Πάουερς
πού σκοτώθηκε άπό πτώσι τοΰ ελικοπτέρου πού κυβερνούσε έπανέφερε
στη μνήμη την υπόθεσή του, πού είχε συνταράξει τότε τόν κόσμο καί έδωσε τήν
εύκαιρία γιά μιά σύντομη έρευνα γύρω άπό τό
θέμα τής άπό άέρος κατασκοπίας.

στρατηγικής διατάξεως των δυνάμεων τής
ΦΡΑΝΣΙΣ Γκάρυ Πάουερς. πού κατερΕΣΣΑ καί τών συμμάχων της, τό πολύ σέ μιά
ρίψθη τήν Ι ψ Μ<Λου τοΰ 1960 μέ τό
μαύρο κατασκοπευτικό Αεροπλάνο του «Υ—2»ώρα Αργότερα! Ένα παράδειγμα: σοβιετικής
κατασκευής έκτοξευταί πυραύλων έγκαταπάνω άπό τήν Ρωσία μέ σοβιετικό πύραυλο,
στάθησαν πρό καιρού έν τάχει έπί αίγυπτιακοΰ
καί έμεινε φυλακισμένος στήν ΕΣΣΔ ώς τόν
έδάφους, μέ κατεύθυνσι πρός τό 'Ισραήλ
Φεβρουάριο τοΰ 1962, ύπότε άντηλλάγη, στό
Οί 'Αμερικανοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι
Βερολίνο, μέ τόν Σοβιετικό άρχικατάσκοπο
τούς άντελήφθησαν Αμέσως. Στίς 10 τό πρωί
Ρουντώφ Ίβάνοβιτς Άμπή, πού είχαν
τής ημέρας έκείνης, ένας δορυφόρος πού
συλλάβει οί ‘Αμερικανοί τό 1957, υπήρξε
Ασφαλώς ό τελευταίος «Αεροπορικός κατά
κινείται σέ μικρό ΰψος, ένετόπισε σαφώς τούς
σκοπος» πού έθυσιάσθη γιά τήν έκτέλεσι τής
σοβιετικούς πυραύλους «ΣΑΜ». Στίς 11.40,
μιας Αποστολής πού ήταν γνωστόν πόσους
στήν δεύτερη περιφορά του πάνω άπό τό
κινδύνους παρουσίαζε
σημεΐον έκείνο, ό δορυφόρος έλαβε ύπέρ τις
100 φωτογραφίες, πού διεβιβάσθησαν Αμέσως
στό κέντρον του. Έ τσι στίς 12.15 τής Ιδίας η
μέρας, τό Πεντάγωνο είχε ήδη πλήρη είκόνα
Ή θυσία τοΰ Πάουερς
τής καταστάσεως. Καί, λίγο Αργότερα, τό
Πράγματι, ή Αποστολή καί ή θυσία τοΰ
Σταίητ
Ντηπάρτμεντ προέβαινε σέ, έπίσημη
Πάουερς δέν υπήρξε μάταιη, όπως έκ πρώτης
προειδοποίησι πρός τήν κυβέρνησι τοΰΚαίρου.
δψεως φαίνεται Ό σοβιετικός πύραυλος πού

Ο

έπληζε καί κατέρριψε τό μαύρο Αεροπλάνο, δέν
διέκοψε Απλώς μιά κατασκοπευτική πτήσι
έπάνω άπό τό σοβιετικό έδαφος. Είχε ένα πολύ
σημαντικώτερο Αποτέλεσμα: 'Ανάγκασε τούς
’Αμερικανούς τεχνικούς καί έπιστήμονας νά
μελετήσουν Αλλα συστήματα άνιχνεύσεως καί
έπιβλέψεως τοΰ έδάφους, πού δέν θά υπήρχε
φόβος ή δυνατότης νά καταστραφοΰν άπό τόν
Αντίπαλο κατά τήν έκτέλεσι τής Αποστολής
των, καί πού θά έθεταν σέ κίνδυνο τήν ζωή, ή
τήν έλευθερία, τοΰ χειριστοΰ των.
Σήμερα, τό Αμερικανικό Πεντάγωνον
είναι είς θέσιν νά γνωρίζη κάθε μεταβολή τής
92

Άλλο γεγονός, Από τά έλάχιστα πού
έρχονται στήν δημοσιότητα σχετικά μέ τό
•Ακρως Απόρρητον» αύτό θέμα: Τόν ’Ιούλιο
τοΰ 1975, ένας 'Αμερικανός κατασκοπευτικός
δορυφόρος Αντιλαμβάνεται μιά σειρά άπό
έκτυφλωτικές λάμψεις, πού σχηματίζουν μιά
γραμμή μήκους 500 περίπου χιλιομέτρων, στήν
σιβηρική έρημο. Οί είδικοί τοΰ Πενταγώνου
σχηματίζουν τήν έντύπωσι Ατι οί Σοβιετικοί
δοκιμάζουν κάποια νέα μέθοδο, μέ Ακτίνες
•λέηζερ», γιά νά έπιτύχουν τήν έκτύφλωσι τών
Αμερικανικών δορυφόρων, καί νά τούς
έμποδίσουν νά · Ιδοΰν» τI συμβαίνει σέ μιά

περιοχή. Γιά νά δοκιμάσουν, μάλιστα, τήν
σοβιετική άντίδρασι σχετικά μέ τήν ϋπόθεσι αύτήν, οί Αμερικανοί Αφήνουν νά
«διαφύγη» ή πληροφορία πρός τό πρακτορείον
« Άσσοσιέϊτετ Πρές», πού τήν μεταδίδει
Αμέσως άνά τόν κόσμο! 'Αργότερα όμως ή
έντασις τών λάμψεων όλιγοστεύει. Καί ή
έζέτασις τών νέων φωτογραφιών, πού
μεταβιβάζουν οί δορυφόροι. Αποκαλύπτει Ατι οί
έκτυφλωτικές λάμψεις όφείλοντο σέ.. πυρκαϊά
πού είχε έκδηλωθή σέ έναν Αγωγό Αερίων
πό διέσχιζε τήν περιοχή!

Ά π ό τό Διάστημα
Ή διαστημική κατασκοπεία είναι Αποτε
λεσματική καί ταχυτάτη, ένώ ό δορυφόρος παρατηρητής έχει Αλον τόν Αναγκαίο χρόνο γιά
νά όλοκληρώση μέ κάθε ησυχία τήν συγκέντρωσι τών στοιχείων του καί νά μεταδώση,
παραδείγματος χόριν, τήν πληροφορία Ατι οί
Ρώσοι ηΰξησαν κατά 50 έκατοστά τό μήκος
τών χώρων έναποθέσεως τών Αντιπυραυλικών
πυραύλων πού είναι έγκατεστημένοι στήν
περιοχή τής Μόσχας. (Γεγονός). Πράγμα πού
έχει Ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου Ατι Αποτελεί
παραβίασι τής περίφημης συμφωνίας «ΣΑΛΤ»
γιά τόν περιορισμό τών πυρηνικών Απλών.
Σέ Αντίποινα, οί σοβιετικοί δορυφόροι πού,
μέ τό χαρακτηριστικό Ανομα «Κόσμος»
περιφέρονται στό διάστημα, φωτογραφίζουν
καί μεταδίδουν Αμέσως κάθε κίνησι τών
Αμερικανικών πολεμικών σκαφών άνά τόν
κόσμό, τίς δοκιμές τών γερμανικών πυραύλων

Ό Γκάρυ Πάουερ, κατά τή διάρκεια τής δίκης του στή Ρωσία. 'Επάνω δεξιά, τό «Υ2» καί κάτω ό Πάημερς μέ στολή Αεροπόρου τό 1953.
δημιουργία τής πυρηνικής βάσεως τής
«Ζουλουλάντ» στην Νότια 'Αφρική (γεγονός
πού ώδήγησε ατό γνωστό πρόσφατο διάβημα
των ‘Αμερικανών κλτ. πρός τήν Ν. Αφρική).
Ό συνδυασμός τής ηλεκτρονικής καί τής έξ
άποστάσεως φωτογραφίας έχει έπιτύχει
κυριολεκτικά θαύματα. Άναφέρεται δτι ή CIA
διαθέτει φωτογραφίες άπό δορυφόρο στις ό
ποιες διακρίνεται ό Αριθμός ενός αύτοκινήτου
πού κινείται στό δρόμο έξω άπό τήν σιβηρική
πόλι "Ομσκ!

Π ροφ υλάξεις
Είναι χαρακτηριστικό ότι οί ’Αμερικανοί,
γιά νά Αποφύγουν τό... Αδιάκριτα βλέμματα
τών φωτογραφικών μηχανών τών σοβιετικών
δορυφόρων, κατασκευάζουν τούς νέους
έκτοζευτήρας καί χώρους ίναποθηκεύσεως
τών πυραύλων των στήν έρημο τοΰ Νέου
Μεξικού. "Ετσι, οί σοβιετικοί δορυφόροι δέν
διακρίνουν τις έσκαφές καί τά χώματα,
δεδομένου δτι έκεϊ χώμα καί άμμος έχουν τό
ίδιο χρώμα, πράγμα πού δέν θά συνέβαινε σέ
μιά καλλιεργημένη περιοχή.
Έν τούτοις, καί παρά τήν τελειότητα τών
μηχανημάτων πού διαθέτουν οί δορυφόροι κατάσκοποι, πού βλέπουν, Ασκούν, καί προκαλοϋν παρεμβολές στις έκπομπές τοΰ
Αντιπάλου, οί δυνατότητες των είναι σχετικά
περιορισμένες σέ ώρισμένους τομείς δπου ή
άναζήτησις τής πλ.ηροφορίας πρέπει νά είναι
πολύ λεπτομερής καί άδική.

Έτσι, οί αρμόδιοι τής CIA έσκέφθησαν νά
«συνδέσουν» ώρισμένους, ειδικής κατασκευής,
δορυφόρους μέ μικρούς άνιχνευτάς - πομπούς
πού θά τοποθετούνται (μυστικά βέβαια) σέ
διάφορα σημεία βασικής στρατηγικής σημα
σίας στό έδαφος τοΰ Αντιπάλου. Σκορπίζονται,
δηλαδή, στις σημαντικές περιοχές, διάφορα
όργανα καί μηχανήματα — δπως π.χ.
μικρόφωνα πού «διεγείρονται» άπό ώρισμένες
συχνότητες ήχου (τοΰ θορύβου τών έρπυστριών Αρμάτων μάχης, τών φορτηγών
αύτοκινήτων κλπ.), μετρητός «Γκάϊγκερ» πού
μετρούν τήν ραδιενέργεια, δέκτας έκπομπών
Ασυρμάτου χαμηλής ίντάσεως, μικρόφωνα πού
«άκοΰν» ραδιοτηλεφωνικές ή τηλεφωνικές
συνομιλίες.' "Ολα αύτά τά όργανα άνιχνεύσετος μεταδίδουν πρός τόν δορυφόρο, ΰστερα
άπό δικό του σήμα-έρώτησι, άπ ' εύθείας, δλες
τίς πληροφορίες πού συνεκέντρεοσαν. Ή
τοποθέτησις τών σχετικών όργάνων στά
διάφορα ένδιαφέροντα σημεία γίνεται ή μέ
ρϊιριν άπό Αεροπλάνα χωρίς πλήρωμα,
τηλεκατευθυνόμενα, ή Από πράκτορας πού
κινούνται στό έδαφος τοΰ Αντιπάλου. Ή
δεύτερη αύτή μέθοδος, έν τούτοις, δέν φαίνεται
ότι πρόκειται νάχρησιμοποιηθή, δεδομένου ότι
έτσι τίθενται σέ κίνδυνον οί πράκτορες.

’Επιστημονική
φ αντασία

Πριν μερικά χρόνια, ή περιγραφή τοΰ
Ανωτέρω συστήματος θά έχαρακτηρίζετο σα
φώς σάν ένα τολμηρό Ανάγνωσμα έπιστημονικής φαντασίας! Σήμερα όμως είναι ήδη
πραγματικότης! "Αλλωστε, γενικά ή στρα
τιωτική κατασκοπεία χρησιμοποιεί όλο καί
περισσότερα ηλεκτρονικά όργανα καί συστή
ματα γιά τήν Ανίχνευσι τών έγκαταστάσεων
πυραύλων, τών Αποτελεσμάτων τών πυρη
νικών δοκιμών νέων πυραύλων, ή νέων πυρη-'
νικών όπλων.
Έτσι, π.χ., τό ΝΑΤΟ διαθέτει, στήν
περιοχή τών Άζορών, ένα «πολύγωνον υπο
βρυχίου άνιχνεύσεως». Αέγεται ότι ή ποιότης
τοΰ συστήματαος αύτοΰ είναι τόσο υψηλή,
ώστε είναι Αδύνατον σοβιετικό σκάφος νά
διάσχιση τό Στενό τής Μάγχης ή νά έξέλθη
άπό... τά Ααρδανέλλια χωρίς νά γίνη Αμέσως
Αντιληπτόν! "Ολα τά πολεμικά σκάφη τοΰ
κόσμου έχουν ένα «δελτίον ταυτότητος» — «υ
περηχητικό» καί «υποηχητικό» — πού
έπιτρέπει στόν άδικό ήλεκτρονικό υπολογιστή
(τό Απαραίτητο «κομπιοΰτορ») νά καθορίση σέ
ελάχιστα δευτερόλεπτα τήν ταυτότητά του.
Έτσι, οί παλιές καλές μέθοδοι τής όρθοδόξου κατασκοπείας έξακολουθοΰν νά χρησι
μοποιούνται μόνον γιά τήν οικονομική ή τήν
βιομηχανική κατασκοπεία — τομείς ΰψίστης
επίσης σημασίας, στήν εποχή μας, καί όπου
όμως ή σημασία τού πράκτορος — Ανθρώπου
είναι πάντοτε μεγάλη, καί δύσκολα μπορεί νά
έκτοπισθή άπό τόν πράκτορα - δορυφόρο!
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Κάτω: Ό Σωκράτης, άπό τις μορφές τής
ελληνικής ιστορίας, Είς τήν άπέναντι σελίδα
/.πάνω: Κυνήγι λιονταριού. Λεπτομέρεια άπό
ψηφιδωτό τής Πέλλας. Κάτω: Μερικές σκηνές
άπό έρυθρόμορφο άγγεϊο.

εζκιΐιζιγ

«Ούδέν έν τώ κόσμω υπάρχει νϋν θέαμα ώραιότερον, όπερ
παρίστων αί Ά θήναι πρό δισχιλίων έτών.
Οποία μεγαλοφυία, όποια του καλού αϊσθησις ύπήρχε παρά τώ λαώ
έκείνω. Τό δαιμόνιον τούτο πνεύμα ϋφίσταται
έτι καί νϋν, διότι ή ψυχή τού Ελληνος καθάπερ καί τό
σώμα αύτοϋ έν τοϊς καθ' ήμάς χρόνοις είναι
πρότυπον άνθρωπίνου έξοχότητος»
I ΑΡΧΑΙΟΙ πρόγονοί μας, έν
τή θεογονία καί μυθολογία
αύτών, έθεώρουν έαυτούς ώς θειον
την καταγωγήν Γένος.
‘Αλλά καί ό Λόγος τοΰ θεανθρώ
που: « Έλήλυθεν ή ώρα 7να δοξασθή
ό Υιός τοΰ ’Ανθρώπου», διά τούς
πρώτους προσελθόντας είς Αύτόν
'Έλληνας, ώς καί τά μέχρι τοΰδε
θαυματουργά τής φυλής μας έπιτεύγματα, μαρτυρούν δτι αΰτη έπελέγη
(ύς « σκεύος έκλογής» Του καί ώς
κατ’ έζοχήν δργανον των προαιωνίων καί άνεξιχνιάστων θείων Βου
λών: Παιδαγωγός δηλαδή τής Άνθρωπότητος δημιουργός καί δότης
τοΰ τελειοτέρου πολιτισμού, Ακόμη
καί ό κύριος δέκτης καί φορεύς καί
άνά τόν κόσμον Απόστολος τοΰ θείου
Εύαγγελίου.
Ό μεγάλος φιλόσοφος Κούρτιος
λέγει δτι ό 'Ελληνικός Κόσμος, ό
όποιος μας έμφανίζεται τό πρώτον είς
τό όμηρικόν έπος, δέν είναι κόσμος
ευρισκόμενος είς τήν Αρχήν τής γενέσεώς του καί διατελών οπό κάποιαν
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Αόριστον Ανάπτυξιν, Αλλά έθνικός
κόσμος πραγματικούς συγκεκροτημένος, ώριμος καί αύτοτελής μέ
στερεώς καθιερωμένους κανόνας
βίου. “Ετσι ή Απαρχή τής ιστορίας
τής 'Ελληνικής φυλής τοποθετείται
καί έξακριβώνεται Από δλας τάς
νεωτέρας ιστορικός έρεύνας, πολύ
μακρύτερα είς τά βάθη τών αιώνων,
είς τούς προϊστορικούς σχεδόν
χρόνους, δταν μέσα είς ένα κυκεώνα
έθνών ή φυλή αυτή κατώρθωσε νά
άποτελέση Από τοΰ Σικελικού πελάγους καί τοΰ Ίον ίου μέχρι τών υπω
ρειών τοΰ καυκάσου καί τοΰ ’Αρα
ράτ καί τής κοιλάδος τοΰ Εύφράτου, ένα δλον έσωτερικώς ένιαΐον,
όμόφυλον, όμόγλωσσον σχεδόν, όμοιογενές είς δλας τάς έκδηλώσεις
τοΰ πνευματικού βίου, Από τάς ό
ποιας μέ τήν φυσιολογικήν έξέλιξιν
προήλθεν ό κλασσικός ιστορικός
βίος τοΰ 'Ελληνισμού.
Έρχεται οΰτω, ώς ή περίοδος
Ακμής καί όλοκληρώσεως τών προσ
παθειών πολλών γενεών καί πολλών

αΙώνων, ή μεγάλη έποχή τής 'Ελ
ληνικής 'Ιστορίας, ή έποχή κατά τήν
όποιαν ή 'Ελληνική ζωή γίνεται,
πέραν πόσης πολιτικής ή πολεμικής
δράσεως, ή ύψηλωτέρα καί άποτελεσματικωτέρα έκδήλωσις τής αίωνίας
τάσεως τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος
πρός πρόοδον, έξαρσιν καί Αληθινήν
τελειοποίηση.

Κ α τα γ ω γ ή καί π ροέλευ σις
Ώ ς πρός τήν προέλευση τής
'Ελληνικής φυλής ύπάρχουν δύο
διαφορετικοί μεταξύ των έπιστημονικαί θεωρίαι.
Κατά τήν πρώτην θεωρίαν, είς
τόν χώρον τής Μεσογείου, τόν όποιον
καταλαμβάνει περίπου σήμερον ή
‘Ηπειρωτική 'Ελλάς, ή Κρήτη, αΐ
νήσοι τοΰ Αίγαίου καί τά παράλια τής
Μικρός Ασίας, κατώκουν μέχρι τής
2ας περίπου χιλιετηρϊδος αύτόχθονες
κάτοικοι καλούμενοι Πελασγοί καί
Αίγεΐοι. Οί κάτοικοι ούτοι είχον
Αναπτύξει Αξιόλογον πολιτισμόν,
άποκληθέντα Αίγιακόν. Ό πολιτι-

σμός ούτος άνεπτύχθη κυρίως είς τήν
Κρήτην ώς Μινωϊκός ή Κρητικός
πολιτισμός. ’Από τοϋ τέλους τής 3ης
χιλιετηρΐδος π.Χ. ήτοι κατά τό 2.000
π.Χ., άρχεται ή κάθοδος αερισμένων
φυλών ( ’Αχαιοί, "Ιωνες, ΑΙολεϊς καί
Δωριείς). Αί φυλώ αύται, ώ όποϊαι
άπετέλουν μέρος των Άρίων φυλών
καί ώμίλουν διάφορα γλωσσικά
Ιδιώματα πού διέφερον μεταξύ των,
έκινήθησαν ώς νομάδες όπό τήν
περιοχήν τής 'Ανατολικής Βαλκα
νικής ή τής Βορείου Κασπίας, έξεχύθησαν είς τήν Κεντρικήν Εύρώπην
καί τήν Βαλκανικήν καί διά τής
κοιλάδος Βαρόθρη — Άξιου είς τήν
Ελλάδα. Ή κάθοδος τών φυλών
αύτών, έγένετο είς τρία κύματα, μέ
πρώτους τούς Ιωνες είς τήν Αρχήν
τής 2ας χιλιετηρΐδος π.Χ. Μετά
ήκολούθησαν οί ΑΙολεϊς καί οί
Αχαιοί ήτοι Από τό 1.900 — 1400
π.Χ. Οί ’Αχαιοί είναι υψηλοί, δυνατοί
λευκοί καί έξωπλισμένοι ίσχυρώς.
Γίνονται κύριοι τής Ηπειρωτικής
Ελλάδος καί βραδύτερον τών νήσων
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Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θ Ε Ε

Στ ή φωτογραφία τής Απέναντι σελίδας: Σύναζις θεών. Παράστασις Από έλλληνικό Αγγείο τοϋ 4ου π.Χ. αΐώνος
(Μουσείο Βερολίνου).

Ε Ε Ε
καί μέ την έπίδρασιν κυρίως τοϋ
Μινωϊκοΰ καί Αίγαιακοΰ πολιτισμού
δημιουργούν ίδιον πολιτισμόν τόν
"Αχαϊκόν ή Μυκηναϊκόν.
Τελευταίοι κατήλθον οί Δωριείς
περί τόν Π ον αιώνα π.Χ.
Ό χαρακτήρ των Δωριέων tv
συγκρίσει πρός τόν χαρακτήρα· των
άλλων 'Ελληνικών φυλών ήτο τραχύτερος καί τά ήθη καί έθιμά των άπλούστερα, περισσότερον άρχέγονα.
Οί λαοί αύτοί, σύν τώ χρόνω
είσέδυσαν εις τήν "Ηπειρωτικήν
"Ελλάδα, εις τάς νήσους τοϋ Αιγαίου,
τήν Κρήτην, τήν Κύπρον καί τήν
Μικρόν "Ασίαν. Οί κάτοικοι τών
διαφόρων Πελασγικών φυλών, οί
λεγόμενοι Προέλληνες, άργότερον
μετετοπίσθησαν ή ύπετάχθησαν, εις
τάς άνωτέρω φυλάς. Οϋτω οί κατελθόντες άπό βορρά λαοί "Ιωνες,
‘Αχαιοί, Αίολείς καί Δωριείς Αναμιχθέντες εις μικρόν Αναλογίαν μετά
τών αύτοχθόνων λαών (Αιγαίων,
Πελασγών καί βραδύτερον (1500
π.Χ.) Κρητών, έσταθεροποιήθησαν
τελικώς εις τό νότιον τής Βαλκα
νικής καί τάς νήσους, δημιουργήσαντες τήν φυλήν τοϋ "Ελληνικού "Έθ
νους.
Κατά τήν δευτέραν θεωρίαν οί
‘Αχαιοί, οί Αίολείς καί οί Δωριείς,
δέν κατήλθον κατά στίφη άπό τάς
περιοχάς βορείως τής Βαλκανικής,
Αλλά υπήρχαν είς τήν "Ελλάδα άπό
παλαιοτέρας έποχής, ώς διάσπαρτα
φύλα, ιδίως είς τάς όρεινάς περιοχάς.
Οί δέ Πελασγοί ήσαν φυλαί διάφοροι
αί όποϊαι κατοικούσαν είς χαμηλός
περιοχάς ή δέ μετακίνησίς τών
όρεινών φυλών καί ή έμφάνισίς των
είς τάς πεδινός περιοχάς κακώς
έξελήφθη ώς κάθοδος τών λαών.

'Ενότης φυλής-ίστορική έξέλιξις
/. Τό παρόν είναι άντανάκλασις
δλου τοϋ παρελθόντος καί σ ’ αύτό
ακριβώς βρίσκεται ή ιστορική του
άξια Τό παρελθόν μάς βοηθάει νά
κατανοήσωμε τό παρόν καί τό παρόν
μάς βοηθάει νά διανοηθοΰμε τό πα
ρελθόν.
Ή μελέτη τών χιλιετιών τής "Ελ
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ληνικής "Ιστορίας μάς δίδει ώς ένα
άπό τά κύρια χαρακτηριστικά τής
ζωής καί τής σταδιοδρομίας τού "Ελ
ληνικού λαού, τήν πάλην καί το'ν
σκληρόν αγώνα
Αύτή ή άνάγκη τής συνεχούς
πάλης έδωσεν εις τόν "Ελληνικόν
λαόν τό βασικόν Αγωνιστικόν χαρα
κτήρα άλλά καί έξησφάλισεν Ίσως
τήν διά μέσου τών αιώνων συνεχή
διατήρησιν, έπιβίωσιν καί συχνήν
άνανέωσιν τής "Ελληνικής φυλής.
Τουναντίον ένας εύκολος, πλού
σιος καί άνευ Αγώνων καί θυσιών
βίος θά ήμποροΰσεν Ίσως νά φέρη είς
τήν παρακμήν, τόν μαρασμόν καί τήν
βαθμιαίαν έξάλειψιν τής φυλής.
Ούδείς, βεβαίως, λαός είς τήν
μακράν ιστορίαν τοϋ ανθρώπου έπί
τής γής, παρέμεινεν αμιγής.

«Είς τόν
χαρακτήρα τοϋ λαού
τών ' Ελλήνων
ύποθάλπει είσέτι εύγενής,
λαμπρά, λεπτή
καί ένδοξος ύπόστασις»
Σ ’ δλη τήν ιστορία τής άνθρωπόητος, οί φυλές διασταυρώνονταν
μεταξύ των. "Αλλά οί φυλετικοί
τύποι ή τά υπολείμματα τών φυλε
τικών τύπων πού περιέχονται είς τάς
έθνικάς ή τάς έθνογραφικάς ομάδας,
θά υπάρχουν ακόμα διά πολύ καιρό,
δοθέντος δτι τά φυλετικά χαρακτη
ριστικά είναι πολύ πιό συντηρητικά
καί έξελίσσονται μέ πολύ πιό βραδύ
ρυθμό άπό τά κοινωνικά
Ή διασταύρωσις τών φυλών ύπήρξεν εύτύχημα, διότι είς δλους τούς
ζώντας όργανισμούς ή διασταύρωσις
αποτελεί ένισχυτικόν παράγοντα.
Λαοί οί όποιοι λόγω γεωγραφικών
συνθηκών ή κοινωνικοθρησκευτικών
απαγορεύσεων, περιωρίσθησαν είς
ένα είδος εύρείας ή στενής ένδογαμίας
έξεφυλίσθησαν καί πολλοί τελικούς
έξηφιινίσθησαν.
"Ο "Ελληνικός χώρος μέ τήν
γεωγραφικήν του διαμόρφωσιν διηυκόλυνε τάς έπαφάς καί τάς έπιμιξίας,
άλλά συγχρόνως έρύθμιζε τόν δγκον

του ώστε νά προλαμβάνη τάς μεγάλος
Αναστατώσεις. Ή θάλασσα καί αί
στενοί φάραγγες δέν έπέτρεπον τάς
όγκώδεις μετακινήσεις, τούτο δέ
παρεϊχεν είς τά παλαιά στοιχεία τόν
χρόνον διά τήν βαθμιαίαν, ήρεμον καί
κατά μικρός δόσεις Αφομοίωσιν τών
νέων.
‘Ορθούς ό "Ιωσήφ Ρεϊνάχ είς τήν
μελέτην του «Ο ί σημερινοί Έλλη
νες» Αναγράφει δτι « "Εν τή χώρα
τούτη ή έπιρροή τής φύσεως έπί τού
Ανθρώπου είναι τοσοΰτον παντοδύ
ναμος, ώστε ούδόλως Ίσχυσαν αί
ξενικοί κατακτήσεις νά μεταβάλωσιν
είς τά ούσιώδη τήν φυλήν, ή μάλλον
οί Ρωμαίοι, οί Αϋαροι, "Αλβανοί καί
οί Σλαΰοι έξελληνίσθησαν, νικηθέντες άπό τής ήττηθείσης "Ελλάδος...
Πάντοτε ήπατήθησαν οί νομίσαντες
δ τι κατέβαλον ό ρισ τικ ώ ς τούς
Έλληνας, Αντλούνεες Αείποτε νέας
δυνάμεις έκ τής πτώσεως αύτών κατά
γής».
2. Κατά τάς τελευταίας δεκαε
τίας, οί ιστορικοί, οί Αρχαιολόγοι, οί
γλωσσολόγοι καί οί άνθρωπολόγοι
συνεργαζόμενοι δλο καί πιό στενά
μεταξύ των, κατώρθωσαν νά έπιλύσουν τά διάφορα προβλήματα πού
παρουσιάζει ή έξακρίβωσις τής προελεύσεως τών διαφόρων λαών. Καί
καθ' όσον Αφορά τόν "Ελληνικόν
Λαόν, οί διάφοροι έρευνηταί καί
έπιστήμονες άπεφάνθησαν κατηγορη
ματικός δτι ό Έλλην τής σήμερον
είναι γνήσιος Απόγονος τών προγό
νων του, παρουσιαζόμενος ώς μία ε
νότης φυλετικός, ψυχικός, γλωσ
σικός καί θρησκευτικός.
Π ερί τούτων θά μάς πείση μία
σύντομος σκιαγράφησις τών έξωτερικών καί έσωτερικών γνωρισμάτων
τοϋ Νεοέλληνος καί ή Αντιπαραβολή
αύτών πρός τά Αντίστοιχα χαρακτη
ριστικά τών Αρχαίων "Ελλήνων.
α) Φ υ λ ε τ ι κ ώ ς
"Η διαδικασία τών φυλετικών
διαμορφόχτεων, ό χρόνος πού έμφανίζεται ό ένας ή ό άλλος τύπος είς τόν
τόπον μας καθός καί άλλα προβλή-
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ματα άφορώντα τήν άνθρωπολογικήν
σύνθεσιν τοΰ συγχρόνου πληθυσμού
τής 'Ελλάδος, Επιλύονται μέ τήν
βοήθειαν τής παλαιοανθρωπολογίας.
"Ετσι είς τό φως τοΰ παρελθόντος, τό
σύγχρονο ύλικό ζωντανεύει τά Ελά
χιστα υπολείμματα τών σκελετών
πού Εχουν άνευρεθή καί προσδιορίζει
τήν φυλογενετική του σημασία
Κατά καιρούς διακεκριμένοι
Επιστήμονες ήρεύνησαν τό πρόβλημα
τής άνθρωπολογικής συνθέσεως τοΰ
πληθυσμού τής 'Ελλάδος.
Τό άνθρωπολογικό ύλικό πού
συγκεντρώθηκε Επιμαρτυρεί δτι υ
πάρχει ά δ ι ά κ ο π η φ υ λ ε τ ι κ ή
σ υ ν έ χ ε ι α τοΰ λαοΰ τής 'Ελλάδος
σ ’ δλη τήν διάρκεια τής ιστορίας
τουλάχιστον άπό τούς νεολιθικούς
χρόνους κι Επειτα
Σύμφωνα μέ τά άνθρωπολογικά
δεδομένα τό νεοελληνικόν Εθνος α
πλώνει τίς ρίζες του ώς τά βάθη τής
άρχαιότητος καί δχι μόνο στό
Βυζαντινό Μεσαίωνα
’Αδιάκοπη φυλετική συνέχεια τών
'Ελλήνων δέν σημαίνει δτι οί άρχικοί
τύποι Εμειναν Αναλλοίωτοι δτι δη
λαδή δέν Εχουν ύποστή διάφορες
ζένες Επιδράσεις. Καί άκόμη πρέπει
νά ύπολογίζεται ή Εξελικτική άλλαγή
τών Ιδίων τών τύπων, πράγμα πού
διαπιστώνεται άπό τή μελέτη τοΰ

κεφαλικοΰ δείκτου καί τών άλλων
άνθρωπολογικών Ιδιοτήτων.
β) Γ λ ω σ σ ι κ ώ ς
Πολλοί Επιστήμονες διατείνονται
δτι τά Εθη καί ή γλώσσα είναι τά μόνα
κριτήρια είς τήν όρθήν, περί τής
καταγωγής τοΰ γένους παντός Εθνους,
λύσιν.
Ό Ε. Κούρτιος άναφερόμενος περί
τής γλώσσης τών 'Ελλήνων, είς τήν
ιστορίαν αύτοΰ λέγει τά Εξής: « Ή
γλώσσα ήν τό τής άναγνωρίσεως τό
'Ελλήνων σύμβολον τούτη οί "Ελ
ληνες διεκρίνοντο τών άλλων λαών
ή Ελληνική γλώσσα Εμεινεν ό άλυτος
δεσμός, δς τά τήδε κάκεΐσε διασκορ
πισμένα Ελληνικά φΰλα σφιγκτώς
συνδεδεμένα συνεΐχεν. Έν πάσαις
ταϊς διαλέκτοις, μίαν είναι τήν
Επικρατούσαν γλώσσαν, καί τήν τών
'Ελλήνων λαών τόν μόνον Αμιγή' Εν
θα τήν Ελλάδα φωνήν λαλεΐσθαι, Εκεί
καί 'Ελληνικόν βίον. Ή γλώσσα
τών άρχαίων 'Ελλήνων διεσώθη
ήμϊν καί ζή Ετι καί νυν Εν τω στόματι
τοΰ λαοΰ, δς Εκ τούτης τήν μετά τών
άρχαίων 'Ελλήνων συνάφειαν καί
καταγωγήν τοΰ γένους αύτοΰ άποδείκνυσιν...»
Βεβαίως ή σημερινή τών Έλλήνα'ν γλώσσα κοινή ή καθομιλου
μένη λεγομένη, πολλάκις Απομακρύ
νεται τής κυριολεξίας δχι δμως καί

τής άρχαιοτάτης τών λέξεων σημα
σίας. Κατωτέρω άναφέρονται Ελά
χιστοι Εκ τών άναριθμήτων περιπτώ
σεων αί όποιοι άποδεικνύουν δτι ή
Ελληνική γλάοσσα τής σήμερον Ελκει
τήν καταγωγήν της Εκ τής άρχαίας
Ελληνικής γλώσσης τών προγόνων
μας.
Τό κάμνειν οί "Ελληνες τό
χρησιμοποιοΰν δταν θέλουν νά
υποδηλώσουν δτι θά καλλιεργήσουν
Αγρούς «κάμνω χωράφι». 'Υπό τήν
ιδίαν σημασίαν Αναφέρετω καί είς τήν
‘Οδύσσειαν τοΰ 'Ομήρου (1.130) «οί
κέ σφιν καί νήσον Εϋκτιμένην έκάμοντο».
Τό Ανοίγειν καί σήμερον ό λαός τό
χρησιμοποιεί όπως ό Ξενοφών είς
τήν άρχήν τών Ελληνικών, διά νά
ύποδηλώση τήν άπομάκρυνσιν τοΰ
πλοίου Εκ τής παραλίας «οί δέ άνηγάγοντο... ώς ήνοιγεν» Ξενοφ. Ελλην.
1,1,2 άνάλογον μέ τό λεγόμενον ύπό
τών Ελλήνων ναυτικών «τό καΑκι
πάγει Ανοικτά».
Παρατίθεται ωσαύτως κατάλογος
μερικών λέξεων τάς όποιας χρησι
μοποιούν οί "Ελληνες, καίτοι παρεφθαρμέναι.
« Άκόνι Αντί άκόνη, Αδράχτι Αντί
Ατράκτων, Αχινός Αντί Εχϊνος,
βουκέντρα Αντί βούκεντρον, δικράνι
Αντί δίκρανον, δρεπάνι Αντί δρέπανον, θημωνιά Αντί θημών, θυμάρι
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ΕΙς αύτήν τήν σελίδα δεξιά: Άγαλμα τοϋ
Ήρακλέους. Φυλάσσεται στό Μουσείο τοΰ
Καπιτωλείου στή Ρώμη. Ε!ς τήν άπέναντι
σελίδα κάτω: Ή ’Αφροδίτη τής Ρόδου, άπότά
ώραιότερα άγάλματα τής θεάς τοϋ ήρωτος.

άντί θύμος, κοπίδι άντί κοπίς,
κουτάλι άντί κύταλον ή κοτύλη,
κολλοϋρι άντί κολλύριον κ .λ.π.
Τέλος άναφέρονται μερικοί όμοιοι
τρόποι έκφράσεως άρχαίων καί
συγχρόνων ίλλήνων.
«Είπερ γάρ τε χόλον γε αύτήμαρ
καταπέψη» ( Όμήρ. Ίλ. Α). Είναι τό
ίδιο μέ τό σημερινό «Δεν σε χωνεύω».
«Ου τις σοί βαρείας χεϊρας
έποίσει». (Ό μήρ. Ί λ Α). Είναι τό
ίδιο μέ τό σημερινό «κανείς δέν θά
σηκώσει χέρι πάνω σου».
« Ή έθέλεις, δφρ ’ αύτός έχης
γέρας αύτάρ έμ αΰτως ήσθαι δευόμενον» ( Όμηρ. Ίλ. Α). Τό άντίστοιχον
σημερινόν είναι « ‘Αλήθεια έσύ θέλεις
νά έχης κορίτσι κι ’ έγώ νά κάθο
μαι νά ξεροκαταπίνω».
«Ού γάρ πώ ποτ’ έμας βοΰς,
ήλλασαν ούδέ μέν Ίππους» (Ό μηρ.)
«Δέν έχασα έγώ έδώ στήν Τροία τά
γαϊδουρομούλαρά μου».
«Χαϊρε ξεΐνε, παρ’ άμμι φιλήσεται» ( ’Οδύσσεια). «Καλώς ώρισες,
ξένε, κοντά μας θά φιλευτής».
«Τά δέ φινύφθουσι ίδοντες οίκον
έμόν τάχα δή με διαρραίσουσι καί
αύτόν» ( ’Οδύσσεια). «Μου φύγανε τό
σπίτι γρήγορα θά φάνε καί έμένα».
Πολλοί άλλοι συγγραφείς χρησι
μοποιούν παρόμοιας έκφράσεις, διά
των όποιων άποδεικνύεται ό ίδιος
τρόπος σκέψεως καί έκφράσεως
άρχαίων καί νέων ίλλήνων, στοχεϊον
δηλωτικόν τής συνοχής καί τής ένότητος τής φυλής.
γ)

Έ θ ι μ ι κ ώ ς
’Από τήν γέννησι τοΰ παιδιού ώς
τό γάμο καί τό θάνατο συναντού
με πολλές Από τίς κλασσικές παρα
δόσεις.
Π ε ρ ί τ όν γ ά μ ο ν .
‘Επικρατούσε τό εθιμον, οί μελόνυμφοι τήν προτεραίαν ή καί αύτήν
τήν ημέραν τοΰ γάμου νά λούζωνται
άλλοτε μέν εις παραρρέοντα ποταμόν,
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άλλοτε δέ, έφ ’ όσον τούτο δέν ήτο
έφικτόν, διά παιδός ή παρθένου έκ
των άμέσων συγγενών, είς ώρισμένην
κρήνην « ’Εκείνη (Καλλιρόη) τή έγγύς
οΰσι7 τό πλεΐστον άξια έχρώντο καί
νΰν έτι άπό τοΰ άρχαίου πρό τε
γαμικών καί είς άλλα τών ιερών
νομίζεται τφ ΰδατι χρήσθαι» θουκυδ.
2,15. Τούτο άκόμη καί σήμερον
γίνεται είς όλην τήν 'Ελλάδα τήν
προτεραίαν τοΰ γάμου ημέραν.
Ώ ς είς τήν παλαιάν έποχήν έτσι
καί σήμερον ή νύμφη άπό κεφαλής
μέχρι ποδών κεκαλυμμένη καθ ’ όλην
τήν ημέραν τοΰ γάμου Απρόσιτος
διατελεί Τήν τρίτην ημέραν τοΰ
γάμου οί συγγενείς καί οίκεϊοι φίλοι
δώρα είς τούς νεονύμφους προσφέ
ρουν τά όποια άπαύλια έπαύλια ή
άνακαλυπτήρια ύπό τών άρχαίων
έκαλοΰντο.
Π ε ρ ί τήν γ έ ν νη σ ι ν
Κ α ί σήμερον συνηθίζεται οί
συγγενείς καί οικείοι τών γονέων τοΰ
παιδιοΰ πού γεννάται νά προσφέρουν
δώρα εύχόμενοι είς αύτό υγείαν καί
μακροβιότητα.
Είς τό νεογέννητον έδίδετο τό
όνομα τήν έβδόμην ή δεκάτην ημέραν
άπό τής γεννήσεως αύτοΰ. Κ α ί
σήμερον συναντάται τό έθιμον αύτό
είς ώρισμένας περιοχάς τής 'Ελ
λάδος. «Έβδομενομένου ... τοΐς
όποτεχθεϊσι παιδίοις τάς εβδομάδας
καί τάς δεκάτας ήγον καί τά γε
όνόματα έτίθεντο αύτοϊς· οί μέν, τή

έβδόμη ώς καί ό ρήτωρ (Λυσίας)
λέγει, οί δέ, τή δεκάτη-. Καί είς μέν τά
πρώτα αύτών παιδία, όπως οί παλαιοί
έτσι καί οί σύγχρονοι δίδουν τά
όνόματα τοΰ πατρός ή τής μητρός
τών γονέων, είς δέ τά επόμενα τών
στενών συγγενών.
Όπως κατά τήν Αρχαιότητα αί
μητέρες όσάκις ήθελον νά κοιμήσουν
τά βρέφη των έτραγουδοΰσαν είς
αύτά ποικίλα καί αύτοσχέδια άσματα,
έτσι καί σήμερον είς τήν 'Ελλάδα τό
ίδιον κάμνουν, όμοια πρός τά, ύπό
Θεόκριτου «Ε ΰ δ ετ’ έμά βρέφεα
γλυκερόν καί έγέρσιμον ϋπνο, Εΰδετ ’
έμά ψυχά, δύ ’ άδελφεώ, εΰσοα τέκνα
όλβιοι εύνάζοισθε καί όλβιοι άώ
ίδοιτε» όπως π.χ. «Κοιμήσου τό
παιδί μου, κοιμήσου τό παιδάκι μ ',
καί πάλι σήκου’ μάτια μου» κ.τ.λ
Όταν δέ τά παιδία έκλαιγον καί δέν
άπεκοιμώντο αί μητέρες τά Απειλού
σαν μέ τά όνόματα τεραστίων δντων
όπως Μομόλα, Λάμια καί τά παρό
μοια.
Ό χι όλιγώτερον φοβερόν καί
σήμερον είς τά παιδία είναι τό όνομα
τής Λάμιας. "Οταν δέ αί μητέρες δέν
ήμποροΰν νά ησυχάσουν άπό τά
παιδιά των, θέλοντας νά τά Απειλή
σουν τούς λέγουν νά κάμνουν η
συχίαν διότι θά έλθη ή Λάμια νά τά
καταφάγη. "Οπως δέ πάλιν κατά τήν
Αρχαιότητα έτσι καί σήμερον αί
γραίες, έν ώρα μάλιστα χειμώνος,
πολλούς καί ποικίλους μύθους είς τά
παιδία διηγούνται, παραμύθια σή
μερον λεγόμενο, οί όποιοι άποτελοΰν
παραποιήσεις τών άρχαίων μύθων.

Περί

παιδιών

Τά παίγνια καί αί παιδιαί τής
άρχαιότητος συναντώνται καί σήμε
ρον είς όλόκληρον τήν 'Ελλάδα, π.χ.
τά παιδιά καί οί έφηβοι, χάριν
διασκεδάσεως ίπιδίδονται είς τήν
πάλην, ρίπτουν λιθάρι καί συναγωνί
ζονται είς τόν δρόμον καί είς τό άλμα.
Συχνότατον έπίσης είναι καί τό
ίππεύειν έπί ξύλων καί καλάμων.
Πάντα τά Ανωτέρω καί άλλα πολλά
άρχαίαν 'Ελληνικήν έχουν τήν προέλευσιν « 'Αγησίλαος δέ κάλαμον
περιβάς, ίππευε μετά τοΰ υίοΰ παιδός
όντος» Α ίλ Ποικίλ. Ίστορ. 12, 15.
Μνημονεύονται άκόμη τά εξής:
Τό πλινθίον τών άρχαίων καί ό
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πρός τοΰτο διαγραμμισμός, καλού
μενος έννιάδα, παίζουν οί σημερινοί
Έ λληνες δπως κα ί οί άρχαΐοι.
Τοποθετούν τούς ψήφους, οί όποιοι
είναι έτερόχρωμοι έντός έσχηματισμένων τετραγώνων καί κάθε παί
κτης προσπαθή νά άποκλείση τόν
άλλον. « Ή δέ διά πολλών ψήφων
παιδιά πλινθίων έστί χώρας έν γραμμαϊς έχον διακειμένας· τό μέν πλινθίον καλείται πόλις, των δέ ψήφων έκάστη κύων- διηρημένων δέ είς δύο
τών ψήφων όμοχρόων κατά τάς
χρόας ή τέχνη τής παιδιας έστι
περιλήψει τών δύο ψήφων όμοχρόων
τήν έτερόχρουν άναιρεΐν» Πολυδεύκ.
όνομ. 9,98.
Τό παιδικό παιχνίδι κυβία ή
άστρογγαλισμός σώζεται καί σήμε
ρον είς τήν Ελλάδα καί παίζεται
κατά τόν ίδιον ώς παρ' άρχαίοις
τρόπον, δπως λέγει ό Πολυδεύκης.
« Ή δέ, φησι, τρύπα καλουμένη παι
διά γίνεται μέν ώς τό πολύ δι ' άστραγάλων, οΰς άφιέντες στοχάζονται
βόθρου τινός είς υποδοχήν τής τοιαύτης ρίψεως, έξεπίτηδες πεποιημένον,
πολλάκις δέ καί άκύλοις καί βαλάνοις, Αντί τών Αστραγάλων οί ρίπτοντες έχρώντο».
Τήν χαλκήν μυϊαν τών Αρχαίων
καί σήμερον Ακόμη παίζουν, ένθα
περισφύγγουν διά ταινίας τούς όφθαλμούς ένός παιδός, ό όποιος περιφέ
ρεται μέχρις δτου συλλάβη έναν ίκ
τών συμπαικτών του, οίτινες τόν
κτυποΰν διά τής χειρός Απομακρυ
νόμενοι.
Καί ό άρτιασμός τών παλαιών
δηλαδή οί έρωτήσεις περί τών Αρτίων
κα ί περιττών, διασώζεται μέχρι
σήμερον τά σημερινά έλληνόπουλα
μέ τήν βοήθειαν κουκιών ή άλλλων
κόκκων έρωτούν μονά ή ζυγά καί Αν
μέν ό έτερος τούτων Αποκρινόμενος
έπιτύχη λαμβάνει τά είς τό χέρι ευ
ρισκόμενα άλλως δίδει τά ίσα
Κατωτέρω άναφέρονται ώσαύτως
μερικοί έκδηλώσεις τών Αρχαίων αί
όπόΐω διασώζονται μέχρι σήμερον.
Ή ΕΙρεσιώνη ήτο κλάδος έλαίας ή
δάφνης,πλεγμένος έκ μαλλιού, Από
τού όποιου έκρεμούσαν άρτον καί
παντός είδους καρπούς τής γής καί έν
συνεχεία οί παΐδες έτοποθετούσαν
πρό τών οίκιών καί κάθε χρόνον τούς
Αντικαθιστούσαν.

Τ ί άλλο είνω τά Απανταχού τής
'Ελλάδος γενόμενα κατά τήν πρώτην
Μαίου ή ή ΕΙρεσιώνη τών Αρχαίων.
Κατ ’ αύτήν τήν ημέραν απόντες οί
Έλληνες έξέρχονται τών οίκιών των
καί περιερχόμενοι τούς κήπους καί
τούς Αγρούς, πλέκουν στεφάνια έξ
άνθέων τά όποια τοποθετούν πρό τών
θυρών τών οίκιών των καί τά
έναλλάσσουν κάθε χρόνο.
Καί ό χελιδόνιαμός τών Αρχαίων
κατά τόν όποιον, ώς ό ’Αθηναίος
λέγει (Άθην. 8,360) τά παιδιά τών
Ροδίων φέροντα είς χεϊρας ξυλίνην
χελιδόνα, έτραγουδοΰσαν περιερχόμενα Από σπίτι σέ σπίτι τόν μήνα
Βοηδρομιώνα καί χρήματα ή καρπούς
συνέλεγον, διασώζεται μέχρι καί
σήμερον.
'Απανταχού τής 'Ελλάδος οί
σημερινοί Έλληνες όταν πρόκειται
νά πιουν κρασί, σηκώνουν ψηλά τά
ποτήρια τά όποια κτυποΰν μταξύ
των ώς καί οί Αρχαιότατοι τών 'Ελ
λήνων (Ό μ . Ί λ A 471)
Π ε ρ ί δεισιδαιμονιών
Πλεϊσται τών Αρχαίων 'Ελλήνων
δεισιδαιμονίαι διεσώθησαν μέχρι τών
ημερών μας. Οί παλαιοί Έλληνες αε
ρισμένα σημεία σπάνια καί θαυμαστά
μή δυνάμενοι νά τά κατανοήσουν καί
νά τά 'ερμηνεύσουν ή Αποκλίσεις Από
τής φυσικής τών δντων πορείας
τούτα ένόμιζον ή έπιδράσεις ύπερ
φυσικής καί θείας δυνάμεως θεωρού
σαν. (ύπελάμβανον). Ό πτερνισμός

κατά τούς παλαιούς καί τούς νέους
ώς καλόν σημεϊον έρμηνεύεται, όταν
δέ ένας διηγείται κάτι καί φτερνισθή
λέγει « Αλήθεια είπα» έρμηνεύων τόν
φτερνιάμόν ώς έπικύρωσιν τής Αλή
θειας τών ύπ ' αύτοΰ λεγομένων. Τό
αύτό κάμνει καί ή Πηνελόπη είς τήν
'Οδύσσεια, έζηγούσα τόν φτερνισμόν
τού υιού της ώς καλόν σημεϊον καί
έπικύρωσιν τής Αλήθειας έκείνων
τών όποιων διηγείται «έρχεό μοι,
προσφωνεί τόν Εϋμαιον, τόν ξεϊνον
έναντίον κάλεσον, ούχ όράας δ μοι
υιός έπέπταρε πάσι έπέεσι». Όμ.
'Οδύσσεια Ρ. 543). ’Επίσης τό
τρίψημον τών όφθαλμών οί σημερι
νοί Έλληνες δπως καί οί παλαιοί τό
ερμηνεύουν ή δτι συντόμως θά
συναντήσουν κάποιον συγγενή ή
φίλον ό όποιος εύρίσκεται μακριά ή
δτι θά Ακούσουν κάποιο νέο. 'Εάν
πάλιν τά αύτιά βουίζουν οί σημερινοί
Έλληνες φρονούν - νομίζουν δτι
κάποιος τούς μελετά - μνημονεύει,
δπως καί κατά τήν Αρχαιότητα « Ή
που, ώ Παρμενίων, έβόμβει τά ώτα υμϊν; Αεί γάρ έμέμνητο ή κεκτημένη
μετά δακρύων- Λουκ. έταιρ. Αιάλογ.
9,2. Καί οί σημερινοί Έλληνες τήν
έκχυσιν έλαίου καί οίνου έπί τού
έδάφους, ώς δυστυχές σημεϊον
νομίζουν, κατά τοΰτο διαφέροντες
τών Αρχαίων έλλήνων δ, τι μόνον τήν
έκχυσιν τού έλαίου πιστεύουν ώς
κακόν, τήν δέ τού οίνου καλόν καί
εύτυχές.
Όπως οί Αρχαίοι Έλληνες έπίστευον είς τήν βασκανίαν καί κατ'
αύτής Αντιφάρμακα έχρησιμοποίουν
(φυλακτά είς τόν λαιμόν έκρεμούσαν
καί είς τήν Αγκάλην - κόρφον έπτυον)
προκειμένου νά άποτρέψουν τήν
βασκανίαν, έτσι καί σήμερον οί
περισσότεροι τών 'Ελλήνων, τά αύτά
περί βασκανίας πρεσβεύουν καί
προβασκάνια Από τού τραχήλου
Αναφτούν είς τήν Αγκάλην τρεις φοράς
πτύουν θεωροΰντες τοΰτο ώς Αποτρε
πτικόν τής βασκανίας. «ώς μή
βασκανθώ δέ, τρίς είς έμόν έπτυσα
κόλπον, ταϋτα γάρ ά γραία με
Κ οτυττα ρίς έξεδίδ α ξεν». θ ε κ ρ .
Είδύλ. 6, 39.
Όπως δέ οί Αρχαίοι προβασκάνια
χρησιμοποιούσαν έτσι καί σήμερον
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ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

01 ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ ΚΑΙ
Κ0ΙΝ0ΝΙΚΗΣ
ΕΑΕΥΟΕΡΙΑΣ
Τοϋ κ. Ζάχου Ξηροτύρη
Στά όργανα τής τάξεως καί άσφαλείας όφείλεται τό ότι ή χώρα μας είναι ίσως ή μοναδική
νησίδα ήρεμίας άπό άπόψεως τάξεως καί άσφα
λείας καί μέ τήν μικρότερη ώγκληματικότητα
τήν ώρα πού σύγχρονα κράτη μεγάλα καί εύποροϋντα άναρχοϋνται.
ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ πλημμύρισε άπό σοφία
καί τέχνη, είναι άδεια όμως άπό
άγάπη καί κοινωνική άδελφωσύνη, γιαυτό
παρά τόν πολιτισμό μας οί λαοί διανύουν
τόν πιό άνήσυχο αιώνα μέ τίς πιό μεγάλες
συγκρούσεις Ιδανικών καί παθών.
Ζοΰμε σέ μιά έποχή ψυχικής καί ηθικής
κάμψης καί σέ μιά κοινωνία άνθρώπων πού
ό φόβος καί ό τρόμος μάς άπειλοΰν, ή
κοινωνική δικαιοσύνη φυγαδεύεται καί ή
άδικία έχει στήσει τό θρόνο της. Καί μέσα
σέ ένα τέτοιο χάος όλοι ζητάμε άσφάλεια,
τήν έγγύηση τής τάξεως καί τήν προστασία
τής ζωής καί τών άγαθών ζωής καί αύτό
είναι νοσταλγία μας, δίψα καί πόθος μας
παρά τά άπαισιόδοξα σημεία τών καιρών
πού έχουν κατακλύσει τόν κόσμο.
Φορείς τής κοινωνικής εύρυθμίας καί
ελευθερίας, τής προστασίας τής ζωής τής
τιμής καί περιουσίας μας είναι τά σώματα
άσφαλείας πού μοχθούν μέρα καί νύχτα, δέ
γνωρίζουν ούτε γιορτή ούτε Λαμπρή καί
είναι έτοιμα κάθε στιγμή νά έκτελέσουν τό
καθήκον τους μέ άποφασιστικότητα καί
αυτοθυσία.
Αύτούς τούς φορείς τής κοινωνικής
προστασίας καί έλευθερίας, υπάρχουν άτο
μα ή ομάδες, άλλοι σκόπιμα, άλλοι άπό άφέλεια ή πιστεύουν ότι έτσι θά δείξουν ότι
είναι προοδευτικοί καί φιλελεύθεροι καί
γίνονται κήρυκες τής άναρχίας καί τού ήθικού χάους. Σκάβουν τά θεμέλια τής φυλής
μας άλλοι έν γνώσει καί άλλοι έν άγνοια,
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σπέρνουν τήν άμφιβολία στήν έμπιστοσύνη
πού έχει ό λαός γιά τά σώματα άσφαλείας
καί τό στρατό, σκορπούν σκόπιμα δηλη
τήριο γιά νά δηλητηριάσουν τήν κοινή
γνώμη επιδιώκοντας τήν άναρχία τήν
άνασφάλεια καί άσυδοσία έν όνόματι τής
έλευθερίας, όπως αύτοί εννοούν τήν κοι
νωνική ζωή χωρίς αύτοπεριορισμούς.
’Αγνοούν ή θέλουν νά άγνοοΰν ότι ο
μαδική καί κοινωνική ζωή δέν είναι
δυνατόν νά υπάρξει χωρίς περιορισμούς,
μόνο τά ζώα ζούν ένστικτωδώς καί χωρίς
περιορισμούς.
' Η κατάργηση τών περιορισμών καταρ
γεί τήν εύταξία καί άσφάλεια καί δημιουρ
γεί τό αίσθημα άνασφάλειας, φόβου καί
άβεβαιότητας «πάς γάρ ό βίος τού άνθρώπου εύρυθμίας καί εύαρμοστίας (άρμονίας)
δεΐται»· Πλάτων Προταγόρας Κεφ. ΙΕ.
' Η ελευθερία όχι μόνο ή εθνική άλλά καί
ή έλευθερία συνειδήσεως, τό δικαίωμα τού
άνθρώπου νά ικανοποιεί τίς έπιδιώξεις του,
είναι άπό τά βασικά γνωρίσματα τής
κοινωνίας καί τής πολιτείας, άποδίδει
πλούσιους καρπούς καί ή προσδοκία της
πλημμυρίζει τίς ψυχές άτόμων καί λαών.
"Εχει όμως καί περιορισμούς γιατί όλα
τά μέλη τής κοινωνίας δέν έχουν τίς ίδιες
άντιλήψεις καί έπιδιώξεις, τούς ίδιους
σκοπούς καί ή πείρα καί ή Ιστορία
τών λαών μάς δίδαξε ότι ή έλευθερία έχει
πολλούς έχθρούς καί ό μεγαλύτερος είναι ή
άσύδοτη έλευθερία, ή άναρχία.

Καί έφ’ όσον οί άνθρωποι ζούν ομαδικά
καί κοινωνικά, ή πολιτεία έπέβαλε περιο
ρισμούς στίς αύθαιρεσίες, έθέσπισε νόμους
πού παρέχουν τά ίδια δικαιώματα καί υπο
χρεώσεις καί ρύθμισε τήν κοινωνική
συμβίωση άρμονικά. Καί οί περιορισμοί
αύτοί, οί φραγμοί πού έπεβλήθησαν γιά τήν
ομαλή συμβίωση καί κοινωνική εύταξία,
λέγονται κοινωνική πειθαρχία καί είναι τά
ορόσημα μεταξύ πειθαρχίας καί έλευθερίας.
Μεταξύ όμως έλευθερίας καί πειθαρχίας
καί εύταξίας, άτομα ή οργανωμένες ομάδες
δίΐστανται καί θεωρούν τήν κοινωνική
πειθαρχία καί νομική υποταγή τών άτόμων
στήν άναπόφευκτη αυτή άνάγκη τών
περιορισμών χάριν τής εύταξίας καί
κοινωνικής εύρυθμίας, όχι σάν αύθόρμητη
υποταγή, άλλά σάν βία καί άπολυταρχία.
’ Ακριβώς όμως αύτή τήν πειθαρχία, τήν
νομιμότητα καί κοινωνική εύταξία καί
άσφάλεια, άνέλαβαν τά όργανα τάξεως καί
άσφαλείας κατ’ έπιταγήν τής πολιτείας νά
έπιβάλουν κατά τρόπο άνεπίληπτο καί μέ
πνεύμα ισότητας καί δικαιοσύνης καί
ιδιαίτερα στήν κρίσιμη αύτή έποχή πού
έπιβάλλεται έπαγρύπνηση καί προβάλλει
ηύξημένον τό αίσθημα εύθύνης των.
Καί άναμφισβήτητα ή συντριπτική
πλειονότης τού λαού, ή κοινή γνώμη ό
μεγάλος αύτός κοινωνικός φορέας, πιστεύει
ότι τά άστυνομικά όργανα τά σώματα
άσφαλείας καί τάξεως, σεβάστηκαν τόν
πολύπλευρο έθνικό καί κοινωνικό τους

προορισμό καί συνέλαβαν καί κατενόησαν
τό υψηλό νόημα του σκοπού τόν όποιον
έτάχθησαν νά υπηρετήσουν.
Μέσα στά πελάγη τής συμφοράς καί
δυστυχίας πού μαστίζεται πολλές φορές 6
λαός της υπαίθρου καί των πόλεων, ούτε
εύκολος ούτε εύχάριστος είναι ό επαγγελ
ματικός δρόμος πού έχουν νά διανύσουν τά
σώματα άσφαλείας.
Παρά ταϋτα είναι κοινή συνείδηση δτι
μέ τήν υψηλή ήθική στάθμη καί κοινωνική
ακεραιότητα πού τά διακρίνει ώς φύλακες
τού Νόμου καί τής ευταξίας, κάθε ένέργειά
τους φέρει τήν σφραγίδα τής σύνεσης καί
δεξιοτεχνίας. Σταθεροί καί άποφασιστικοί
στήν εκτέλεση, ήρεμοι στή λήψη άποφάσεως καί ένεργείας καί μέ φρόνηση μεγάλη,
συμβουλευτικοί, προοδευτικοί καί λεπτοί
στούς λόγους, συντηρητικοί όμως καί μέ
φρόνηση στά έργα ένα έχοντες οδηγό τόν
ϋπέρτατον ήθικό Νόμο .καί τήν επιταγή τής
πολιτείας. ' Η σύνεση, ή φρόνηση, ή σοβα
ρότητα καί ή αξιοπρέπεια, ή σεμνότητα καί
εγκαρδιότητα αποτελούν τό πιστεύω τών
συγχρόνων αστυνομικών οργάνων καί σ'
αυτά τά όργανα βρίσκει καταφύγιο καί
παρηγοριά ό λαός τής υπαίθρου καί τών
πόλεων. ’Εκεί οί αδύναμοι καί οί διωκό
μενοι καί δυναστευόμενοι, οί φοβισμένοι,
οί κατατρεγμένοι καί άδικημένοι άναζητούν
προστασίαν καί στό πρόσωπό τους βρί
σκουν τήν ισχύ τής πολιτείας.
Καί δέν είναι μόνο διώκτες τών κακο

ποιών καί τού εγκλήματος, τής άδικίας,
διώκτες τών όπονομευτών τής έσωτερικής
γαλήνης, άλλά καί ρυθμισταί τής ευταξίας,
τής νομιμότητας καί τής ίσης τών πολιτών
μεταχείρισης. Στήν άστυνομία στό ναό
αυτόν τής πόλης καί τής υπαίθρου θά
καταφύγουν δίκαιοι καί άδειοι, ισχυροί καί
αδύναμοι, επιφανείς καί άφανεΐς, πλούσιοι
καί φτωχοί, λαϊκοί καί κληρικοί, μικροί καί
μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες, καλοί καί
κακοί καί κάθε αδικημένοι καί παραπονούμενοι.
"Ολο αυτό τό άνώνυμο καί επώνυμο
πλήθος, στά όργανα τής τάξεως, στόν
Λεβίτη αύτόν τής πολιτείας τό φύλακα τού
Νόμου καί δικαιοκρίτη, θά έμπιστευθεΐ καί
θά έκμυστηρευθεΐ τά παθήματα καί τίς
συμφορές του καί θά ζητήσει νά άκούσει
λόγους παραμυθίας καί άνακούφισης καί θά
αισθανθεί τή δύναμη καί προστασία τού
φορέως αυτού τής νομιμότητας καί τής
ίσχύος τού Κράτους.
Τά Σώματα άσφαλείας καί τάξεως δέν
άκολουθούν, ούτε δεξιά ούτε άριστερά
κοινωνική καί πολιτική πορεία, ή πορεία
τους είναι εθνική καί ή συνείδησή τους
'Εθνική.
'Υπάρχουν όμως καί συστήματα πολι
τικά καί Ιδέες πού κυκλοφορούν μέ τή
μάσκα τής ελευθερίας καί τής ειρήνης, ενώ
θεοποιούν τή βία καί τό έγκλημα καί
καλλιεργούν τό μίσος στόν άνθρωπο κατά
τού άνθρώπου, όπλίζουν τόν άνθρωπο μέ τό

Πολλές φορές οί άστυνομικοί εύρίσκουν τόν
καιρό καί γιά έκδηλώσεις άγάπης. όπως ή
περίπτωσι τής φωτογραφίας μας τής άπέναντι σελίδας. 'Αστυνομικοί του I ' 'Αστυνομι
κού Τμήματος 'Αθηνών μοιράζουν δώρα σέ
τροφίμους στό «Σπίτι Γαλήνης Χριστού». Ε 
πάνω: ’Αστυφύλακας τής Τροχαίας ’Αθηνών
μοιράζει στοάς όδηγούς ειδικά φυλλάδια μέ
συστάσεις καί όόηγίες, σχετικά μέ τήν έφαρμογή τού Νέου Κωδικός 'Οδικής Κυκλοφο
ρίας.

δαυλό τού μίσους καί τά θηριώδη ένστικτα
τού πρωτόγονου άνθρώπου.
Γ ι' αύτά τά εθνικά καί κοινωνικά
παράσιτα πού άγνοούν τό σεβασμό τού
άτόμου καί τόν ήθικό Νόμο, τά Σώματα
άσφαλείας καί όργανα τάξεως έχουν άναλάβει τό καθήκον καί τήν υποχρέωση καί
επαγρύπνηση καί τήν πολιτείαν νά προστα
τέψουν καί τά παρεκτρεπόμενα αύτά άτομα
ή ομάδες νά τά άναγκάσουν ή νά τά πείσουν
νά προσγειωθούν σέ μιά πειθαρχημένη
έλευθερία.
Καί άκριβώς σ ’ αύτά τά όργανα τής
τάξεως καί άσφαλείας όφείλεται τό ότι ή
χώρα μας είναι Τσως ή μοναδική νησίδα
ήρεμίας άπό άπόψεως τάξεως καί άσφα
λείας καί μέ τή μικρότερη έγκληματικότητα τήν ώρα πού σύγχρονα Κράτη μεγάλα
καί εύπορούντα άναρχούνται.
ιο ί

'Αξιωματικοί καί οπλίτες μέ πειθαρχημένη άξιοπρέπεια, γεμάτοι θάρρος καί
τόλμη, υποταγμένοι μόνο στή θέληση τοΰ
έθνους διακρίνονται γιά τήν έκτέλεση τοΰ
καθήκοντος καί τά εμπόδια πού συναντούν
δέν τούς κάμπτουν, παρά άνανεώνεται ή
θέληση καί ή δύναμή τους γιά νά τά
υπερνικήσουν. Διακρίνονται άκόμα καί γιά
τή σιωπή, ή σιωπή όμως αύτή καί ή
άθόρυβη έκτέλεση τοΰ καθήκοντος είναι
έμπρακτη έκδήλωση τής άρετής στήν όποια
διακονοϋν καί μέ τήν όποια κοσμούνται.
Τό όργανο τής τάξεως καταναλώνει όλες
του τίς δυνάμεις σωματικές καί ψυχικές γιά
τήν κοινή γαλήνη καί κοινωνική εύδαιμονία, μέ μόνη διαφορά ότι δέν τυμπανοκρούει δέν εντυπωσιάζει, επιμένει νά μένει
σεμνός καί άφανής δημιουργός ' Η πειθαρ
χία καί τό καθήκον τού έχουν γίνει βίωμα
καί πίστη έσωτερική, σωστή μυσταγωγία.
Δυστυχώς συχνά κρίνονται καί επικρί
νονται άπό άγνώμονες κριτές, άπό άνθρώπους πού κυριαρχούνται άπό άντικοινωνικά
καί άντεθνικά ένστικτα, άπό τήν υποκρισία
καί διαβολή καί άγνοούν ή άρνούνται νά
κοινωνικοποιήσουν τήν άλήθεια καί τίς
ήθικές άρχές καί σκοπός τους είναι νά
τροφοδοτούν τά σκοτεινά τους όνειρα έστω
καί άν ή έξέλιξη είναι αίματηρή. 'Υπο
κρίνονται όμιος τόν είρηνοποιό καί ότι
άσπάζονται τό καθεστώς τής άλήθειας καί
δικαιοσύνης, ένώ τό διαστρεβλώνουν μέ τή
διαβρωτική δύναμη τών άνελεύθερων κη
ρυγμάτων τους.
Αί προθέσεις τών έπωνύμως άνωνύμων
αύτών οργανώσεων καί κομμάτων, έπαψαν
νά βρίσκωνται στό σκότος τής μυστικό
τητας καί υποκρισίας καί διαφαίνονται
εύκρινώς οί έπιδιώξεις των διαβολής καί
κατασυκοφαντήσεως τών δημιουργών τής
τάξως καί άσφαλείας.
Θρασείς καί προκλητικοί, άτομα καί
οργανώσεις, δούλοι τής υποκρισίας καί
κατεχόμενοι άπό τά ένστικτα τής βίας, τής
υποκρισίας καί συκοφαντίας, προκαλούν,
υβρίζουν, λιθοβολούν καί προπηλακίζουν
τά όργανα τής άσφαλείας καί κείνοι
άνέχονται καί υπομένουν σάν νά μή έχουν
άνθρώπινες άδυναμίες, σάν νά είναι άνεξάντλητα τά όρια τής ύπομονής καί όμως
υπομένουν άδιαμαρτύρητα.
Βαρύς ό φόρος τού αίματος πού προσέφεραν τά σώματα άσφαλείας, ή κοινή
γνώμη, οί άνθρωποι τού Νόμου καί τής
τάξεως, ή πατρίδα καί όλοι όσοι δέν
πάσχουν άπό μυωπία καί άμνησία τούς ευ
γνωμονούν γιά τίς θυσίες τού αίματος καί
τόν καθημερινό τους μόχθο πού κατήντησε
πικρός άρτος ήμέρας καί νυκτός.

ΦΦ
102

*d|c*φ *d|c· rfc φ

φ

φ φ ip

ΙΑ ΔΥΟ μήνες σχεδόν ή γυναίκα αύτή
έζησε μέσα στήν προδοσία. Ή πονη
ριά της, ή κακία καί ή έμμονή της στό κακό
άποδεικνύουν δτι ήταν μιά γυναίκα χωρίς
καρδιά. Πρόδωσε τήν Γαλλία, γιατί δέν είχε
κανένα ήθικό φραγμό, ήταν μιά γυναίκα
χωρίς ένδοιασμούς. Ή έτυμηγορία σας,
κύριοι ένορκοι, δέν μπορεί παρά νά είναι
καταδικαστική».
Ή Ματθίλδη Καρρέ, ή κατηγορουμένη,
άκουγε τήν άγόρευσι τού είααγγελέως μέ
ύφος περιφρονητικό. Άκουμποϋσε τούς
όγκωνες στό έδώλιο, τίς παλάμες στούς
κροτάφους καί κάρφωνε τά μάτια της στόν
εισαγγελέα, χωρίς ή έκφρασίς της νά
προδίδη τήν παραμικρή αυγκίνησι. Αντί
θετα, τό βλέμμα της ήταν προκλητικό.
Δέχθηκε τήν άπόφασι τού δικαστηρίου, πού
τήν καταδίκαζε σέ θάνατο, μέ ένα αινιγμα
τικό χαμόγελο. Ίσως νά ήξερε δτι αύτή ή
άπόφασις δέν θά μπορούσε νά έκτελεαθή,
ίσως νά άδιαφορούσε πραγματικά γιά τόν
θάνατο. Πάντως, ή Ματθίλδη Καρρέ δέν
είχε μετανοιώσει γιά τίς πράξεις της. Σέ μιά
όρισμένη στιγμή τής ζωής της αίσθάνθηκε
δτι ήταν ή μεγαλύτερη κατάσκοπος όλων
τών έποχών. Ή τα ν έγω κεντρική καί
άλαζονική καί αύτό ίσως τήν παρηγορούσε
τήν τρομερή στιγμή τής καταδίκης. Ό λα τά
άλλα έρχονταν σέ δεύτερη μοίρα.

Γ

Ή Ματθίλδη Καρρέ, τό γένος Μπελάρ,
καταγόταν άπό μεγαλοαστική οικογένεια
τού Παρισιού. Τίποτε δέν έμοιαζε νά τήν όδηγή σέ μιά τόσο περιπετειώδη ζωή. Ό σο
ήταν φοιτήτρια τής φιλολογίας, δέν έπαιρνε
ποτέ μέρος στό φοιτητικά γλέντια τού Καρτιέ Λατέν καί άντί νά κάνη παρέα μέ νεα
ρούς προτιμούσε νά διαβάζη μεγάλους
ρομαντικούς συγγρα φ είς. Ή τα ν τόσο
συνεσταλμένη καί κλεισμένη στόν έαυτό
της πού οί συμφοιτηταί της τής είχαν βγάλει
τό παρατσούκλι «πριγκιποπούλα».
Παντρεύτηκε ένα νεαρό καθηγητή, τόν
Βαλεντίνο Καρρέ, παρά τίς συμβουλές τής
μητέρας της πού ήθελε νά τής δώση ένα
μηχανικό, συνεργάτη τού πατέρα της. Οί
νεόνυμφοι έγκαταστάθηκαν ατό Όράν,
όπου ή Ματθίλδη, γιά νά αυνειαφέρη στόν
οικογενειακό προϋπολογισμό, διορίσθηκε
καθηγήτρια σέ κάποιο σχολείο. Ή ζωή τους
ήταν μονότονη στήν άποικιακή πάλι. Ή
Ματθίλδη είπε στόν άνακρπή, πριν άπό τήν
δίκη της: «Τά πρώτα έξη χρόνια τού γάμου
μου ήμουν εύτυχισμένη. Μετά έμαθα δπ
δέν θά μπορούσα νά άποκτήσω παιδιά, έξ
αιτίας τού συζύγου μου. Ό πατέρας του
είχε πεθάνει σέ ψυχιατρείο. Τό τε άποφάσισα νά ζητήσω διαζύγιο».
Χάρις στήν κήρυξι τού πολέμου, ή
Ματθίλδη άπέφυγε τήν κοπιαστική διαδι-

κασία τού διαζυγίου, γιατί ύ καθηγητής
Καρρέ έπιστρατεύθηκε καί σκοτώθηκε τό
1944 στό Κασσίνο, ένώ έκείνη έγινε
έθελόντρια νοσοκόμος σέ νοσοκομείο τού
Ερυθρού Σταυρού στήν Γαλλία. Τήν πρώτη
φορά πού παρακολούθησε χειρουργική
έπέμβασι έχασε τις αισθήσεις της. Σύντομα
όμως, συνήθισε τήν θέα τών τραυματιών καί
άπέκτησε τέτοια οικειότητα μέ τους για
τρούς, ώστε νά όνομάζουν τό δωμάτιό της
ειρωνικά «έρωτικό θάλαμο τής μαντάμ
Καρρέ». Μιά ήμέρα, πού έγινε βομβαρδι
σμός, ή Ματθίλδη έκανε τήν έξης παρατήρηαι σέ κάποιο φίλο της γιατρό: « Ό
κίνδυνος φέρνει σχεδόν ήδονή. "Ενα
ευχάριστο ρίγος διατρέχει τό σώμα μου».
Είχε γυρίσει τίς πλάτες στή κοινότοπη
καθημερινή ζωή, άλλά ή ήττα τής Γαλλίας,
τόν Ιούνιο τού 1940, παρά λίγο νά τής
στερήση τήν μέθη τής περιπέτειας.' ' Ο
μόνος τρόπος νά συνέχιση νά ζή έντονα, γιά
νά έξακολουθήση νά βρίσκεται στό κέντρο
τού άνδρικού θαυμασμού, ήταν νά συνταχθή
μέ έκείνους πού θεωρούσαν τήν μάχη
χαμένη, όχι όμως καί τόν πόλεμο. ~Αλλωστε
ή Ματθίλδη είχε άνατραφή σέ μιά οικο
γένεια πατριωτών. Χιλιάδες φαγάδες γέμι
ζαν τούς δρόμους, όταν ή Ματθίλδη γνώ
ρισε, σέ κάποιο καφενείο τής Τουλού
ζης, ένα ώραίο Πολωνό άξιωματικό, τόν
ταγματάρχη Ρομάν Τσαρνιάφσκι. Ανήκε
στήν ύπηρεσία πληροφοριών μιας πολωνι
κής μεραρχίας, πού είχε έλθει νά πολεμήση στό γαλλικό έδαφος καί τώρα βρισκόταν
καί αυτή ύπό διάλυσι.
' Ο Τσαρνιάφσκι μιλούσε μέ πάθος γιά τά

Δεξιά Ή Ματθίλδη Καρρέ, σέ φωτογραφία
τήν έποχή πού δροΰσε ώς κατάσκοπος. Κάτω:
Ή «Γάτα» έκπαιόεύεται μπρός σέ ένα είδικό
γιά τήν «Αποστολή» της μηχάνημα.

σχέδιά του, νά ίδρυση ένα δίκτυο κατα
σκοπίας στήν ύπηρεσία τών Άγγλων. Ή
Ματθίλδη ήταν έτοιμη νά παρασυρθή. Μετά
άπό μερικές ήμέρες ευτυχίας καί πάθους ή
άλλοτε νοσοκόμος πήγε στό Βισύ, έδρα τής
σ υνερ γα ζομένης μ έ το ύ ς Γερμανούς
κυβερνήσεως, γιά νά πληροφορήση τό
Δεύτερο Γραφείο γιά τήν δράσι, πού
έπρόκειτο νά άναλάβη μαζί μέ τόν Τσαρνιάφσκι. Άρχισε, λοιπόν, παίζοντας τό διπλό
παιχνίδι. Θά έδινε πληροφορίες στούς
Ά γγλους, άλλά ταυτόχρονα θά κρατούσε
ένήμερη τήν κυβέρνησι τού Βισύ γιά τίς
προθέσεις τών Συμμάχων.
Ά πό τότε ή Ματθίλδη άφιερώθηκε μέ
ζήλο στήν άποστολή της. Προικισμένη μέ
εύφράδεια καί ζεστό αύθορμητισμό, ήταν
ικανή νά δημιουργή φιλικές σχέσεις τό ίδιο
εύκολα μέ μιά θυρωρό, ένα σιδηροδρομικό
ύπάλληλο, όπως καί μέ ένα άξιωματικό ή
ένα έπιχειρηματία. Ταξίδευε άκούραστη
άπό τήν μιά άκρη τής Γαλλίας ώς τήν άλλη
καί έπειθε άνθρώπους όλων τών κοινωνικών
τάξεων, νά τίς δώσουν πληροφορίες γιά τίς
κινήσεις τών γερμανικών στρατευμάτων.
Ανακατεμένη μέσα στό Παρισινό πλήθος,
τόν σκληρό έκεϊνο χειμώνα τού 1940 1941, άνεβοκατέβαινε τίς σκάλες τού
μετρά καί διεκπεραίωνε κάθε μέρα δεκάδες
ραντεβού, ντυμένη μέ μιά γούνινη ζακέττα

καί ένα κόκκινο τουρμπάν στό κεφάλι.
Κοντούλα, παχουλή, άλλα τρομερά έλκυστική, κατόρθωσε σέ λίγους μήνες νά στήση
ένα πυκνό καί άποτελεαματικό δίκτυο κατα
σκοπίας. Κάποιος Αμερικανός δημοσιο
γράφος, πού τήν είχε γνωρίσει στό Βισύ,
τήν είχε βαφτίσει «Γάτα» καί ή Ματθίλδη
υιοθέτησε αύτή τήν όνομασία μέ τά χίλια
ύπονοούμενα. "Οσο γιά τόν Τσαρνιάφσκι,
αύτός πήρε τό ρομαντικό ψευδώνυμο
« Άρμάνδος»
«Σάς μιλά ή «Γάτα», έτσι καλοΰσε ή
Ματθίλδη τό Λονδίνο. Λίγες ώρες άργότερα, μιά άποθήκη πυρομαχικών ή ένα
γεφύρι τινάζονταν ατάν άέρα άπό τίς
βόμβες τών Μπρίστολ - Μπλένχαϊμ πού
άπογειώνονταν άπό βρεταννικές άκτές. Καί
όμως, σέ πολλές περιπτώσεις, ή Ματθίλδη
καί ό Άρμάνδος συμπεριφέρονταν σάν
έρασιτέχνες. Μιά μέρα πού βρισκόταν ή
Ματθίλδη στήν Βρέστη, γιά νά διασκεδάση
παρίστανε τήν Άγγλίδα καί έπιανε κου
βέντα μέ τόν κοσμάκη. Φυσικά κάποιος
άξιωματικός τής Γκεστάπο άρχισε νά τήν
παρακολουθή. Ή Ματθίλδη σώθηκε έπειδή
όμολόγησε τήν άλήθεια, δτι δηλαδή
άστειευόταν. Είναι θαύμα πού τό άστεϊο
είχε καλό τέλος. Ο Αρμάνδος, πάλι, έκα
νε τήν άπρονοησία νά σημειώση σέ ένα
καρνέ τά όνόματα καί τίς διευθύνσεις όλων
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τών πρακτόρων τής «Ίντεραλλιέ» (έτσι
λεγόταν τό μυστικό δίκτυο κατασκοπίας),
παραβιάζοντας τούς στοιχειώδεις κανόνες
κατασκοπίας πού όρίζει τήν δημιουργία στε
γανών διαμερισμάτων μεταξύ όμάδων καί
τήν χρήσι ψευδωνύμων.
’Αλλά ή πιό κραυγαλέα άπόδειξις τής
έπιπολαιότητος τού Άρμάνδου ήταν ή
σύγχυσις πού έκανε άνάμεσα στήν έργασία
του καί στά προσωπικά αισθήματα. Κουρα
σμένος άπό τά θέλγητρα τής Ματθίλδης καί
λαχταρώντας μιά σύντροφο πιό ύπάκουη καί
λιγώτερο φιλόδοξη, ξανασυνδέθηκε μέ τήν
παλαιό του άγάπη, τήν χήρα Ρενέ Μπορνί.
Καί κάτι χειρότερο: τήν περιέλαβε καί αύτή
στήν όργάνωσι. Στις 16 Νοεμβρίου 1941
γινόταν μιά έορτή σέ ένα σπιτάκι τής
Μονμάρτρης, πού χρησίμευε οάν γενικό
άρχηγεϊο τής όργανώσεοτς. Ή πρώτη
έπέτειος τής ίδρύσεως τής « Ίντεραλλιέ»
έορτάσθηκε μέ σαμπάνια. Ή δη όμως ό
άνταγωνισμός άνάμεσα στήν «Γάτα» καί
στήν χήρα προμήνυε όλέθριες έξελίξεις.
'Εκείνο τό βράδυ τό ΜΠί - Μπί - Σί
μετέδωσε έκτακτο χαιρετιστήριο μήνυμα.
Ένώ ο< προσκεκλημένοι περίμεναν νά
άκούσουν τήν φωνή τού Λονδρέζου έκφωνητού, ή Ματθίλδη καί ή Ρενέ άρχισαν τις
ά ντεγκλήσεις. Σέ λίγο άκούσθηκε τό
μήνυμα: «Εύχόμεθα χρόνια πολλά στήν
οικογένεια πού συγκεντρώθηκε γιά νά
έορτάση στό Παρίσι». /Αλλά οί ευτυχισμέ
νες ήμέρες τής «Ίντεραλλιέ» είναι πιά
μετρημένες.
Ή μικρή πέτρα πού προκάλεσε τήν
κατάρρευαι, ξεκίνησε άπό τό Χερβούργο.
Ενας ήλικιωμένος φορτοεκφορτωτής τού
λιμανιού πού έπινε σέ μιά ταβέρνα, έκμυστηρεύτηκε σέ κάποιο Γερμανό δεκανέα,
δτι πριν άπό καιρό είχε δώσει πληροφο
ρίες γιά τήν δεξαμενή βενζίνης τής Λουφτβάφφε σέ μιά κάποια κυρία Μπυφφέ. 'Ε
πειδή φοβόταν τά μπλεξίματα, άνέθεαε
στόν Γερμανό νά τακτοποιήση τήν ύπόθεαι.
Ό δεκανεύς άνέφερε τό περιστατικό
στοάς άνωτέρους του. Ή Ά μπβερ έτέθη
σέ κίνηαι καί έξάρθρωαε σύντομα όλη τήν
όργάνωσι, πού ό Άρμάνδος δέν μπόρεσε
νά τήν περιβάλη μέ τήν άπαιτούμενη μυ
στικότητα.
Ή «Ίντεραλλιέ» ξηλώθηκε σάν κάλτσα.
Στό σπίτι τής κυρίας Μπυφφέ βρέθηκε
κατάλογος μέ τά όνόματα είκοσι περίπου
πρακτόρων. Ή Ρενέ Μπορνί συνελήφθη
στό σπίτι τού Άρμάνδου καί όδηγήθηκε
στήν έδρα τής Ά μπβερ στό Παρίσι μαζί μέ
τόν ώραϊο Πολωνό άξιωματικό. ' Η άντίζηλος
άποκάλυψε άμέσως τήν δραστηριότητα τής
Ματθίλδης. Ή «Γάτα» συνελήφθη σέ ένα
δρόμο τής Μονμάρτρης καί όδηγήθηκε σέ
ένα κελλί στις φυλακές τής Σαντέ.
«Ξάπλωσα χωρίς νά γδυθώ. Κρύωνα
τόσο πολύ πού δέν έβγαλα ούτε τήν γούνα
μου», έγραψε άργότερα στά 'Απομνημο
νεύματά της. «Άρχισα νά συνειδητοποιώ
τήν κατάστασι. Ό λα είχαν τελειώσει, δλα
είχαν χαθή. Καί τί θά συνέβαινε μέ τούς
άλλους: θά προτιμούσα νά πεθάνω παρά νά
μείνω στήν άδεια έκείνη φυλακή». Στόν
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άνακρττή ή Ματθίλδη δικαιολογήθηκε γιά τίς
πράξεις της λέγοντας δτι τά άποχωρητήρια
τών φυλακών μύριζαν άπαίσια.
Αυτά άρκούσαν, ώστε ή «Γάτα» νά
δεχθή τήν έπομένη, μέ εύνοϊκή διάθεσι, τίς
προτάσεις τού Ούγκο Μπλάϊχερ. Ήταν
ένας άπλός λοχίας πού είχε γυρίσει τόν
κόσμο, μιλούσε πολλές γλώσσες καί γ ι’
αύτό ή Ά μπβερ τού είχε έμπιστευθή
ύπηρεσίες άνώτερες άπό τόν βαθμό του.
Σέ αύτόν είχαν άναθέσει τήν διεξαγωγή τών
άνακρίσεων γιά τήν δράσι τών κατασκόπων
τού έχθρού στήν Γαλλία.
Τριάντα έξη ώρες μετά τήν σύλληψί της,
ή «Γάτα» είχε ήδη σ υνερ γήσ ει στήν
σύλληψι έξη πρακτόρων τής «Ιντεραλλιέ»,
είχε πιή σαμπάνια μέ άξιωματικούς τής
Ά μπβερ καί είχε ύποκύψει στις έρώτικές
προτάσεις τού Μπλάϊχερ. Οί συλλήψεις
συνεχίζονταν καθημερινώς μέ τό ίδιο
σύστημα. Ή «Γάτα» πήγαινε στό προκα
θορισμένο ραντεβού, συνιστοϋαε τόν
Μπλάϊχερ σάν έμπιστο φίλο καί παρατη
ρούσε άπαθής τήν άφιξι τών Γερμανών
άστυνομικών μέ πολιτικά, λίγο άργότερα.
Ή Ματθίλδη έκτελούαε τό ποταπό
καθήκον, πού τής είχε άναθέσει ό Μπλάϊχερ,
μέ τόν ίδιο ζήλο πού τήν έκανε διάσημη
όταν ύπηρετούσε τήν πατρίδα της. Μιά
μέρα κάλεσε τόν Μπλάϊχερ σέ γεύμα στό
πατρικό της. Ό Γερμανός άνέπτυσσε τίς
άπόψεις του γιά τό μέλλον πού περίμενε
τήν Εύρώτη μέ τόν θρίαμβο τοΰ ναζισμού.
Στό μεταξύ κανείς άπό τούς πράκτορες τής
«Ιντεραλλιέ» δέν μπόρεσε νά είδοποιήση τό
Λονδίνο Έτσι ή άπάτη ύλοκληρώθηκε,
όταν ή Ματθίλδη καί ύ Μπλάϊχερ έπεισαν
ένα άσυρματιστή τής όργανώσεως νά
έργασθή καί έκεϊνος γιά λογαριασμό τής
Άμπβερ. Καί στις 11 Φεβρουάριου 1942οί
Γερμανοί κατόρθωσαν νά έξαπατήσουν τό
Αγγλικό Ναυαρχείο.
Τρία γερμανικά βαρέα καταδρομικά, τό
«Σάρνχορστ», τό «Γκνάιζεναου» καί τό
«Πρϊγκιψ Εύγένιος», είχαν παγιδευθή στό
λιμάνι τής Βρέστης, έκτεθειμένα στά
φονικά πλήγματα τής ΡΑΦ. Ή Γερμανική
ναυτική διοίκησις άποφάοισε δτι έπρεπε νά
έπιοτρέψουν στις βάσεις τους. Χρειαζόταν,
όμως, νά διαπλεύσουν τήν Μάγχη, χωρίς
τόν κίνδυνο νά έπισημανθούν άπό τό
βρεταννικό ναυτικό. Μερικά μηνύματα πού
στάλθηκαν άπό τό δίκτυο κατασκοπίας τού
Ντέ Γκώλ, μέ έπικεφαλής τόν ταγματάρχη
Ρεμύ, ειδοποίησαν τό Λονδίνο δτι γίνονταν
έντονες προετοιμασίες στό κατάστρωμα
τών τριών πλοίων πού δημιουργούσαν τήν
έντύπωσι δτι ήσαν έτοιμα γιά αιφνίδια
άναχώρησι.
Ή «Γάτα» όμως έστελνε καθησυχασπκές πληροφορίες: Τά τρία σκάφη είχαν
ύποστή τέτοιες βλάβες άπό τούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς, ώστε ήταν άδύνατον νά μετακινηθούν άπό τήν Βρέστη. Καί
όμως στις 11 Φεβρουάριου τό «Σάρ
νχορστ», τό «Γκνάιζεναου» καί τό «Πρϊγκιψ
Εύγένιος» άνοίχθηκαν στό πέλαγος κατά τίς
έννέα τό βράδυ, καί έφθασαν άνενόχλητα

στά γερμανικά λιμάνια τής Βορείου θαλάσ
σης. Ή εϊδησις προκάλεσε έκρηξι άγα«
νακτήσεως στό άγγλικό Κοινοβούλιο καί ό
Τσώρτσιλ διέταξε νά γίνουν έρευνες, γιά νά
καθορισθοΰν οί εύθύνες έκείνων πού δέν
μπόρεσαν νά έκτιμήσουν σωστά τίς πλη
ροφορίες τών κατασκόπων άπό τήν κατεχόμενη Γαλλία.
Τότε ή άγγλική ύπηρεσία άντικατασκοπίας άποφάσισε νά ρίξη μέ άλεξίπτωτο, στήν
Γαλλία, τόν πράκτορα «Λούκας», δηλαδή
τόν λοχαγό Πιέρ ντέ Βομεκούρ. Ό
«Λούκας» κατόρθωσε νά έλθη σέ έπαφή μέ
τήν «Γάτα» πού μέ τήν σειρά της ένημέρωσε τόν Μπλάϊχερ. Έτσι άρχισε ένα
πολύπλοκο παιχνίδι άνάμεσα σέ μυστικούς
πράκτορες πού έβαζαν τά δυνατά τους
ποιός θά νικήση. Ό «Λούκας» προσπα
θούσε νά άνακαλύψη άν ή Ματθίλδη ήταν
πιστή στήν ύπόθεσι τών Συμμάχων. Ό
Μπλάϊχερ πάλι, σκόπευε νά χρησιμοποιήση
τόν «Λούκας» γιά νά στείλη στό Λονδίνο,
μέσω τής Ματθίλδης, καί άλλες ψεύτικες
πληροφορίες σάν έκείνη πού διευκόλυνε
τόν άπόπλου τών θωρηκτών. Σέ αύτή τήν
μάχη πονηριάς νικητής βγήκε τελικά ό
«Λούκας».
Οί πάμπολλες ύποψ ίες πού είχαν
συσαω ρευθή εις βάρος τή ς «Γάτας»
έπιβεβαιώθηκαν πλήρως, όταν ό άνθρωπος
άπό τό Λονδίνο άνακάλυψε δτι μερικά
πιστοποιητικά, πού τού είχε προμηθεύσει ή
Ματθίλδη, γιά νά διάσχιση τήν όροθετική
μεθοριακή γραμμή μεταξύ τής κατεχομένης
Γαλλίας καί τής Γαλλίας τού Βισύ, ήσαν πολύ
τέλεια y-ιά νά είναι πλαστά. Αποφάσισε,
λοιπόν, νά ξεσκεπάση τήν προδοσία τής
«Γάτας» καί τήν βομβάρδισε μέ μιά σειρά
έρω τήσεις, πού ζητούσαν έπιτακτικά
άπάντησι.
Ή Ματθίλδη κατέρρευοε: «καλύτερα νά
σάς όμολογήσω τήν άλήθεια...». Ή όμολογία της, όμως, δέν ήταν πλήρης. Μίλησε
γιά τόν Μπλάϊχερ, ίσχυρίσθηκε δτι έπεσε
θύμα έκβιασμού τών Γερμανών. Παραδέ
χθηκε δτι έγινε αιτία νά συλληφθούν πολλοί
πράκτορες τής «Ιντεραλλιέ», πού κατέ
ληξαν στήν κόλασι τών ναζιστικών στρατο
πέδων. Ή «Γάτα» τελείωσε τήν όμολογία
της μ έ τήν έξής διαβεβαίωσι: « Ή θελα μόνο
νά βρω μιά εύκαιρία γιά νά ξεφύγω καί νά
έκδικηθώ ιο ύς Γερμαναράδες». Στήν
πραγματικότητα, ή Ματθίλδη σκεπτόταν πώς
νά αώση τό κεφάλι της. ' Ο «Λούκας» είχε νά
διαλέξη άνάμεσα σέ δυό λύσεις: ή νά τήν
σκοτώση άμέσως ή νά τής προτείνη νά παίξη
διπλό παιχνίδι. Στήν δεύτερη περίπτωσι
όμως ύπήρχε κίνδυνος νά συνεννοηθή μέ
τόν Μπλάϊχερ γιά νά προκαλέση τήν σύληψι
αύτού καί άλλων Βρεταννών πρακτόρων.
Ό «Λούκας» άποφάσισε νά διατρέξη τόν
κίνδυνο καί ή Ματθίλδη δέχθηκε τήν
πρότααι. Τό νέο σχέδιο είχε ώς έξής:
Ή Ματθίλδη θά ζητούσε άπό τόν Μπλάϊχερ
νά τήν άφήση νά ταξιδέψη μαζί μέ τόν
«Λούκας» στήν Αγγλία, όπου θά κατόρ
θωνε νά μάθη πολλά μυστικά τών Συμμάχων
καί νά στείλη τίς κατάλληλες πληφορορίες

γιά τήν έξάοθρωσι τών δικτύων κατασκοπίας.
Ο Μπλάϊχερ ξεπέρασε τούς άρχικούς
δισταγμούς του καί έπεσε στήν παγίδα. Από
μιά παράδοξη σύμπτωσι ή Γκεστάπο καί ή
Ίντέλλιτζενς Σέρβις βοήθησαν τόν «Δούκας» καί τήν Ματθίλδη νά έπιβιβασθοϋν σέ
άγγλική τορπιλλάκατο σέ κάποιο σημείο τής
νορμανδικής άκτής. Ό «Δούκας» άνέπνευαε μέ άνακούφισι. Χάρις στό τέχνασμά
του βρισκόταν σέ άσφάλεια καί είχε τήν
δυνατότητα νά έππηρή τήν «Γάτα». Στό
Λονδίνο ή Ματθίλδη έτέθη ύπό αύστηρή
έπιτήρηοι. ' Υπέκυψε στις θελήσεις τού
«Δούκας», γιατί δέν πίστευε πιά στήν τελική
νίκη τής Γερμανίας καί έβλεπε νά πλησιάζη ή
ώρα τής κρίσεως. ’Εκανε, όμως, λάθος νά
πιστεύη ότι έτσι θά έβγαινε «λάδι». Οί
άξιωματικοί τής Ίντέλλιτζενς Σέρβις τής
φέρθηκαν σκληρά καί άποφάσισαν νά τήν
φυλακίσουν μέχρι τό τέλος τού πολέμου.
Μετά τήν άπελευθέρωσι τής Γαλλίας τήν
παρέδωσαν μέ χειροπέδες στις ’Αρχές τής

χώρας της.
Πέντε χρόνια άργότερα, στις 3 Ιανου
άριου 1949, ή Ματθίλδη Καρρέ έμφανίαθηκε μπροστά στούς δικαστές τού Κακουργιοδικείου τού Παρισιού. Μέ τήν κυνική καί
άπαθή συμπεριφορά τη ς έχα σ ε κάθε
εύκαιρία νά κερδίση τήν συμπάθεια τού
άκροατηρίου, πού ήταν ήδη πολύ άσχημα
διατεθειμένο άπένταντι στην γυναίκα πού
παρέδωσε στήν Γκεστάπο περισσότερους
άπό όγδόντα Γάλλους καί Πολωνούς
πατριώτες. Στήν αίθουσα τού δικαστηρίου
διαβάσθηκαν μερικές σελίδες άπό τά
Απομνημονεύματα πού έγραψε ή κατη
γορουμένη στις φυλακές τού Λονδίνου καί
δπου τά ρητορικά σχήματα συμπόνοιας γιά
τούς προδομένους συναδέλφους της δέν
κάλυπταν τήν άπουσία τύψεων καί ήθικών
ένδοιασμών.
Καταδικάσθηκε σέ θάνατο, άλλά έλαβε
χάρι γιά λόγους πού παραμένουν άκόμη

σκοτεινοί. Ίσως νά τήν βοήθησαν οί φιλίες
πού έκανε στήν άρχή τής καρριέρας της μέ
μερικά μέλη τού Δευτέρου Γραφείου πού
πέρασαν άργότερα στήν όργάνωσι τού Ντέ
Γκώλ. Κάποιος ίσχυρίσθηκε δτι ή «Γάτα»
ήξερε πολλά γιά νά καταδικασθή σέ θάνατο.
Τό 1954 άφέθηκε έλεύθερη καί έπέστρεψε
στό πατρικό της, στήν όδό Γκομπλέν, στό
Ιδιο σπίτι όπου τόν Δεκέμβριο τού 1941 είχε
καλέσει σέ γεύμα τόν λοχία Οΰγκο
Μπλάϊχερ, γιά νά τού συστήση «τόν μπα
μπά καί τήν μαμά».
Σχεδόν τυφλή, άπό μιά πάθησι τών
ματιών, έγκατέλειψε μετά άπό λίγο καιρό τό
διαμέρισμα τού Παρισιού, γιά νά έγκατασταθή στήν έξοχή. «Γιά νά ξαναβρή τήν
ψυχική της ήρεμία», είπαν οί γονείς της
χωρίς νά άποκαλύψουν τήν νέα της κατοικία.
Μπορεί ή Ματθίλδη νά ζή άκόμη, χωρίς
κανείς νά μάθη ποτέ, άν τήν βασάνισαν
καθόλου οί τύψεις πού πρόδωσε τούς
συντρόφους της.
GUIDO ARRETI

ΤΟ ΙΔΙΩΝΥΜΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ( ’Άρθρ. 374α Π.Κ.)
Ύπό Δημ. Καλουτά
Δικηγόρου
ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ετέρου, λέγει ό
ήμέτερος Ποινικός Νομοθέτης, άφαιρών ξένον μεταφορικόν μέσον έπί τφ
άποκλειστικφ σκοπφ, όπως ποιήσηται
χρήσιν αΰτοΰ έπί β ρ α χ υ τ ά τ ι ρ χ ρ ο 
ν ι κ ή διαστήματι τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους, έφ’ όσον ή πρδξις
δέν έπισύρει βαρυτέραν ποινήν κατ' άλλην
διάταξιν (οια ή του άρθρου 381 Π.Κ., φθορά
ξένης Ιδιοκτησίας).
Ή κλοπή χρήσεως μεταφορικού μέσου
πατάσσεται νομοθετικής τό πρώτον έν έτει
1957, ότε διά τού άρθρου 1 ν. 3681/1957
προσετέθη τό άρθορν 374α εις τόν ήμέτε'ρον Ποινικόν Κώδικα (Νόμος 1492 τής
11/17 Αύγουστου 1950), "ινα περιστολή τό
σύνηθες γεγονός, τής άφαιρέσεως έκ τής
κατοχής τινός ξένου μεταφορικού μέσου μέ
τόν άποκλειστικόν σκοπόν ούχί τήν
παράνομον ίδιοποίησίν του, έν ή περιπτώσει θά είχεν έφαρμογήν τό άρθρον 372
Π.Κ. (άπλή κλοπή), άλλά τήν χρήσιν μόνον
αυτού καί δή τήν χρήσιν τούτου «έπί
βραχυτάτψ χρονικώ διαστήματι». Τό
βραχύτατου βεβαίως τού χρόνου δέν
δύναται νά όριοθετηθή νομοθετικής, άλλά
θά κριθή ύπό τού δικαστού έκ τών είδικών
καί συγκεκριμένων περιστάσεων.
Τό περί ού ό λόγος έγκλημα είναι έκ τών
χαρακτηριζομένων ώς έγκλημάτων ύπερχειλούς ύποκειμενικής ύποστάσεως ή άλλέως έγκλημάτων σκοπού καλουμένων.
Τό είς τήν βάσιν τής ποινικής ταύτης
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διατάξεως εύρισκόμενον έννομον άγαθόν
(REHTGUT), ούτινος καί τήν προστασίαν
σκοπεί αύτη, είναι τό τής
Ι δ ι ο 
κ τ η σ ί α ς , τό έπαπειλούμενον δέ ποινικόν
επακόλουθου (SANCTIO) έπί τή προσβολή
τούτου (ASSAULT) είναι ή φυλάκισις άπό
(10) ήμέρας έως έν (1) έτος (συνδυασμός
άρθρων 374α Π.Κ. καί 53 Π.Κ.), έφ' όσον ή
πράξις δέν επισύρει βαρυτέραν ποινήν
κατ’ άλλην διάταξιν (ρήτρα σχετικής
έπικουρικότητος), οάαν βαρυτέραν ποινήν
έπαπειλεΐ τό άρθρον 381 Π.Κ. είς τόν έκ
προθέσεως καταστρέψαντα ή βλάψαντα τό
ξένον μεταφορικόν μέσον, έν δλω ή έν
μέρει, ή άλως πως καταστήσαντα άνέφικτον
τήν χρήσιν τούτου, έν ή περιπτώσει καί
επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο
ετών (ήτοι: άπό δέκα ήμέρας έως δύο έτη,
άρθρ. 53 Π.Κ. καί 381 παρ. 1 Π.Κ.)
' Υποκείμενον τής πράξεως είναι « Ό » —
άνήρ ή γυνή — άφαιρών τό ξένον μετα
φορικόν μέσον. ' Αντικείμενου δέ τής
πράξεως τό μεταφορικόν μέσον, όπερ
πρέπει νά είναι ξένον διά τόν δράστην
καί ούχί ίδιον, άφαιρούμενον έκ τής
κατοχής έταίρου πρός χρήσιν τούτου έπί
βραχυτάτφ χρόνφ καί ούχί πρός παράνομον
ίδιοποίησίν του.
Τό άξιόποινον τής πράξεως ταύτης
εξαλείφεται (άρθρον 374α παρ. 3 Π.Κ.),
έάν ό ύπαίτιος οικεία βουλήσει καί πρίν έτι
έξετασθή όπωσδήποτε περί τής πράξεως

του ύπό τής άρχής, ένήργησεν άνευ
παρανόμου βλάβης τρίτου τινός, τήν
άπόδοσιν τούτου καί τήν εντελή ίκανοποίησιν τού ζημιωθέτνος. Έκτιμάται δηλονότι
ή ειλικρινής μεταμέλεια τού δράστου,
έκδηλουμένη έμπράκτως, διά τής ύπ’ αύτού
άποδόσεως πράγματος είς τόν κύριον πρίν ή
άσκηθή ποινική δίωξις είς βάρος του.
Είρήσθω δέ, ότι ή ποινική δίωξις τού
δράστου χωρεί μόνον έπί έγκλήσει τού
παθόντος (374α παρ 2 Π.Κ.) καί ούχί
αύτεπαγγέλτως (EX OFFICIO).
Γίνεται εύκόλως άντιληπτόν, όποιον
κενόν έν τή νομοθεσία έκάλυψεν ό περί ής
ό λόγος ποινική διάταξις, καθ’ ότι θά
παρέμενον άτιμώρητοι πράξεις προσβάλλουσαι τήν ιδιοκτησίαν καί μή ύποπίπτουσαι είς τό 372 Π.Κ. «πράξεις αίτινες πολλάκις έκινητοποίησαν τήν άστυνομικήν δύναμιν πρός άνεύρεσιν τών τε χρησιμοποιηθέντων μεταφορικών μέσων, ήγουν. αύτοκινήτων, ποδηλάτων, σιδηροδρομικών οχημά
των, πλοίων, λέμβων, άεροπλάνων κλπ., καί
τών δραστών, οίτινες μετά τήν πραγματοποίησιν (ορισμένης διαδρομής εγκαταλεί
πουν ταύτα είς χώρους άλλοίους έξ ών τά
παρέλαβον» (Εισηγητική "Εκθεσις τού
τότε 'Υπουργού Δικαιοσύνης). Τό έγκλημα
τούτο τής κλοπής' χρήσεως μεταφορικού
μέσου, ή ’Επιστήμη καί ή Νομολογία τό
ώνόμασαν Ι δ ι ώ ν υ μ ο ν (DELICTUM
PROPRIUM) έγκλημα.
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ΕΙς αύτή τή σελίδα δεξιά ό Κροπότκιν
καί είς τήν Απέναντι σελίδα ό
Μπακούνιν. Καί οΐ δύο,
Αναρχικοί, διεκήρυξαν, δτι
«τό κράτος θά Αφανισθή
καί τή θέση του θά πάρη
ή Ελεύθερη κοινωνία
τών Ανθρώπων»

Τοϋ ’ Αστυνόμου Α'
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια, ή έμφάνισι σέ
δλο ιόν κόσμο, διαφόρων τρομοκρα
τικών όμάδων ή όργανώσεων μέ άμφισβητοόμενη πολιτκή τοποθέτησι, άποσχολει
καθημερινά σχεδόν τήν κοινή γνώμη καί
δίνει άφορμή σέ ένα σωρό συζητήσεις.
’Επειδή τό θέμα αυτό παρουσιάζει εν
διαφέρον είναι καί έπίκαιρο, θά προσπα
θήσουμε, μακρυά άπό κάθε κριτική, νά
δόσουμε μιά είκόνα τής έξελίξεως τοϋ
άναρχισμοΰ άπό τήν άρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Τούτο είναι χρήσιμο γιατί θά κατατοπισθοϋν οί άναγνώστες μας στήν Ιδεο
λογία τοϋ άναρχισμοΰ.
Βέβαια δέν μπορούμε νά υποστηρίζουμε,
δτι κάθε τρομοκρατική έκδήλωσι βρίσκεται
στό χώρο τών άναρχικών, γιατί οί θεωρη
τικοί τοϋ άναρχισμοΰ, στό σύνολό τους
σχεδόν άποστρέφονται τήν βία.
"Οταν λέγουμε, ’Αναρχισμό, εννοούμε
τήν κοινωνική έκείνη θεωρία, πού διακη
ρύσσει τήν δρνησι κάθε άρχής καί
έξουσίας. ' Η θεωρία αύτή δέν δέχεται
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κανένα έξαναγκασμό είτε αυτός είναι
νομικής είτε πολιτικής προελεύσεως.
’Επίσης άποκλείει καί τόν θρησκευτικό ή
μεταφυσικό έξαναγκασμό. Είναι μιά θεωρία
πού επιδιώκει μιά άπόλυτη έλευθερία
μακρυά άπό κάθε έξάρτησι καί υποταγή τοϋ
άνθρώπου σέ φυσική, πνευματική ή ήθική
συμβατικότητα.
Είναι τό κοινωνικό σύστημα πού έχει
σάν βάσι τήν άπεριόριστη έλευθερία τοϋ
άτόμου νά κάνει δτι θέλει, χωρίς καμμιά
ϋποχρέωσι. Αύτό είναι τό ιδανικό σάν
φιλοσοφικό περιεχόμενο, τοϋ κοινωνικού
αύτοϋ συστήματος. Τό φιλοσοφικό δμως
τοΰτο περιεχόμενο στή πράξι δέν είναι
παρά μιά ούτοπία τό δλο δέ σύστημα ούτοπιστικό.
Τήν 4—4—1903 διαβάζουμε σέ μιά
άναρχική ιταλική έφημερίδα μιά δήλωσι
τής άναρχικής κινήσεως τήν έποχή έκείνη:
«Δηλώνουμε δτι ή άναρχική κίνησι δέν
μπορεί νά έπιτρέψη νά συγκροτηθή καμμιά
όργάνωσι μέ άρχηγούς καί καταστατικά

γιατί οί ιδέες μας δέν μπορούν νά συμφω
νήσουν στίς άρχές νά έχουν οί άνθρωποι
κυβερνήτες καί άρχηγούς».
’ Η δήλωσι αύτή κάνει φανερό τόν τρόπο
δράσεως τών άναρχικών, οί όποιοι δροϋν
σάν μικρές όμάδες, χωρίς καμμιά ύποχρέωσι τών μελών τής όμάδας, γιατί δταν υ
ποχρεωθούν, σέ συμφωνίες, άπομακρύνονται άπό τίς άρχές τους.
’Επί πλέον κατά κανόνα οί άναρχικοί
είναι άθεοι καί υποστηρίζουν δτι «γι'
αύτούς δέν υπάρχει ούτε θεός ούτε διά
βολος».
"Οταν μελετήσουμε προσεκτικά τίς
άναρχικές θεωρίες θά διαπιστώσουμε ώρισμένες διακρίσεις άνάλογα μέ τή στάσι
πού παίρνουν άπέναντι στό νόμο. Χωρί
ζουμε λοιπόν τούς άναρχικούς σέ αυτούς
πού άναγνωρίζουν τό κύρος τών νόμων καί
τού δικαίου καί σέ αύτούς οί όποιοι
άρνοΰνται κάθε ίδέα δικαίου καί νόμου.
Πέρα τής παραπάνω διακρίσεως, άνάλογα μέ τόν τρόπο πού έπιδιώκουν τήν
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Ά π ό τόν Προυντόν
μέχρι τήν όμάδα Μπάαντερ - Μάϊνχοφ.
πραγματοποίησι τών Ιδεών τους τούς
διακρίνουμε: α) Σέ μεταρρυθμιστές δηλαδή
αύτούς πού πιστεύουν δτι ή Ιδεολογία τους
θά έφαρμοστή χωρίς τήν χρήσι βίας
(Προυντόν, Γκοντγουΐν) καί β) Σέ έπαναστατικούς πού πιστεύουν τήν έφαρμογή τών
ιδεών τους μέ-τήν έπανάστασιν. Ά π ό τήν
δεύτερη αύτή κατηγορία άλλοι μέν ΰποστηρίζουν τήν παθητική άντίστασι (Τολστόη),
άλλοι δέ τήν χρήσι τρομοκρατικών μέσων
καί βίας (Μπακούνιν).

' Ο ’ Αναρχισμός δέν είναι φαινόμενο πού
όφείλει τήν παρουσία του στά τελευταία
χρόνια. "Εχει τίς ρίζες του πολύ μακρυά
στήν άρχαιότητα.
Αύτό δέν είναι παράδοξο, γιατί μέσα στό
πλήθος τών φιλοσοφικών θεωριών κατά τήν
άρχαιότητα, δέν θά μπορούσε νά άπουσιάσει ή ίδέα τού άναρχισμοΰ καί ειδικά στό
χώρο τών άρχαίων "Ελλήνων φιλοσόφων
πού μελετούσαν μέ προσοχή κάθε μορφή
ζωής καί έξουσίας.
"Ο Ζήνων άναφέρεται σάν πρόδρομος
άναρχικών ιδεών, γιατί στή διδασκαλία του,
περί τού τρόπου θεμελιώσεως τής μελλον
τικής κοινωνίας έβαλε σάν βάσι αύτής, τήν
άγάπη μεταξύ τών άνθρώπων, μακρυά άπό
κάθε εξωτερικό εξαναγκασμό ή νόμο. Μέ τή
διδασκαλία του αύτή, ό Ζήνων γίνεται
άρνητής τής κρατικής έξουσίας, ή όποια
έπιβάλλει μέ τούς νόμους υποχρεώσεις καί
καθήκοντα στούς άνθρώπους.
"Εκείνοι όμως πού όπωσδήποτε θεω
ρούνται άναρχικοί είναι οί Κύνικοί φιλό
σοφοι, οί όποιοι υποστηρίζουν ότι είναι
περιττός ό πολιτικός βίος, άποστρεφόμενοι
κάθε μορφή κρατικής όργανώσεως.
Οί Κυνικοί υποστηρίζουν τήν ίδέα τής
ίσοπολιτείας καί τής φυσικής ζωής.
Στήν πάροδο τού χρόνου; οί άναρχικές
θεωρίες δέν έπαυσαν νά συγκινοΰν γιατί
μέσα σ ’ αύτές έξυμνεΐται τό ιδανικό τής
άπόλυτης έλευθερίας.
"Ενεφανίσθηκαν μάλιστα κατά καιρούς
πολλοί θιασώτες τού άναρχισμοΰ, Ιδιαίτερα
στό χώρο τών καλλιτεχνών καί τών
ποιητών. Ό Γκαϊτε σ ’ ένα ποίημά του,
έκδηλώνεται φανερά γιά τόν άναρχισμό.
«Στήν καινούργια τούτη έποχή
μ" άρέσει ή άναρχία τόσο.

μέ τό μυαλό του ό καθείς νά ζή
Μεταξύ τών φιλοσόφων, ιδιαίτερη θέσι
κατέχει ό Γκυγιώ «μέ τήν άνευ κυρώσεων
ήθική» καί ό Φρειδερίκος Νίτσε.
Τόν 19ον αίώνα, ό άναρχισμός παρου
σιάζεται σάν κοινωνικό σύστημα άπό τόν
Ά γγλο Γουϊλλιαμ Γκοντουΐν. Σ’ ένα
βιβλίο του, πού έξέδωσε τό 1793, μέ τόν
τίτλο «"Ερευνα έπί τής δικαιοσύνης είς τήν
πολιτικήν καί έπί τής έπιδράσεώς της είς
τήν άρετή καί εύημερία τών άλλων»
διακηρύσσει ότι πάνω άπό όλα τά άγαθά
είναι «ή παγκόσμια εύδαιμονία» πού
μπορούμε νά άποκτήσουμε μόνο μέ τήν
προσωπική έλευθερία καί τήν κατάλυσι
κάθε κρατικής άρχής καί έξουσίας. «Δέν
πρέπει νά ξεχνάμε — λέγει— ότι ή
Κυβέρνηση είναι κακό, μιά άδικη έπέμβασι στή δύναμι τού άνθρώπου καί στήν
άτομική συνείδησι τής άνθρωπότητας καί
άφοΰ είμαστε άναγκασμένοι νά τή δεχό
μαστε πρέπει νά τή θεωρούμε σάν άναγκαίο
κακό».

Πρώτος θεωρητικός τοΰ αναρ
χισμού ό Προυντόν
'Ιδρυτής όμως τού άναρχισμοΰ καί ό
πρώτος πού χρησιμοποίησε τόν όρο « Ά 
ναρχία» είναι ό Προυντόν. Αύτός πιστεύει
ότι, υπέρτατος νόμος γιά τόν άνθρωπο είναι
ή δικαιοσύνη γιά τήν έπικράτησι τής ό
ποιας άπορρίπτει όχι μόνο τό δίκαιο, άλλά
καί τούς νόμους τού κράτους. "Ο άνθρωπος
πρέπει σύμφωνα μέ τήν θεωρία του νά είναι
άπόλυτα έλεύθερος, οί νόμοι δέν χρειάζον
ται καί πρέπει νά άντικατασταθοΰν μέ
συμφωνίες άπλές, τόσο γιά τήν οικονο
μική όργάνωσι τής κοινωνίας όσο καί γιά
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‘Αριστερά: Ό Καγκελάριος τής Δυτικής Γερ
μανίας κ. Σμίθ. Τελευταίως άπηύθυνε ίκκλησι,
γιά τή συνεργασία δλων τών κρατών πρός
καταπολέμησι τής άναρχίας. Κάτω: Ό Κάρλ
Μάρξ. Διεφώνησε μέ τόν Προυντόν καί έπολέμησε τίς θεωρίες του.

τήν πολιτική διοίκησι καί τήν τήρησι τής
τάξεως.
' Ο Προυντόν είναι ένας άτομιστής αναρ
χικός. Τοΰτο δμιος δέν είναι παράδοξο άφοϋ
ή θεωρία τοΰ άναρχισμοϋ δέν παύει νά είναι
μιά άτομιστική άντίληψι γιά τή ζωή, πού
βρίσκεται άντίθετη σέ κάθε κρατική
έξουσία είτε σοσιαλιστική είναι αύτή είτε
καπιταλιστική.
’Εκείνο όμως πού γίνεται φανερό, είναι
δτι τόσο ό Προυντόν. όσο καί ό Γκουτγουΐν
ήσαν άντίθετοι σέ κάθε μορφή βίας γιά τήν
πραγματοποίησι τών άναρχικών θεωριών
τους. Τό ίδιο πιστεύει καί ό Τολστόη τοΰ
όποιου ό άναρχισμός βρίσκεται στή
χριστιανική αγάπη.
Μετά άπό τόν Προυντόν, πολύ ριζοσπα
στικότερος ■έμφανίζεται ό Γερμανός φιλό
σοφος Κασπέρ Σμίτ, πού βασίζει τήν
θεωρία του, στήν πίστη, δτι τήν άτομική
εύημερία, πού είναι άνώτερος νόμος τήν
άποκτά ό άνθρωπος παίρνοντας «έξ έαυτοΰ
τό δίκαιο» χωρίς καμμιά ύποχρέωσι.
Προχωρεί δέ σέ τέτοιο σημείο, πού
άρνεΐται άκόμη καί τήν άλήθεια υποστη
ρίζοντας δτι «έφ’ δσον πιστεύεις σέ μιά
άλήθεια, είσαι δούλος της άλήθειας»
Μετά άπό αύτόν συνεχίζει άκόμη
ριζοσπαστικότερος ό Φρειδ. Νίτσε λέγον
τας δτι ή κρατική έξουσία άποτελεΐ «τό
ψυχρότερο άπό δλα τά τέρατα».
Ένώ ό Προυντόν έβαλε τίς Ιδεολογικές
βάσεις τής θεωρίας τοΰ άναρχισμοϋ σάν
πολιτικό κίνημα, ένας ρώσος άναρχικός, ό
Μιχαήλ Μπακούνιν συνεδίασε τήν θεωρία
μέ τήν πρδξι, καί παρουσίασε τόν τρόπο
δράσεως γιά τήν πραγματοποίησι τής
άναρχικής θεωρίας.
108

Ό Μπακούνιν, άξιωματικός τοΰ Ρωσικοΰ
στρατοΰ παραιτεϊται μετά τήν καταστολή
τής Πολωνικής έξεγέρσεως τό 1830 καί
άσχολεΐται μέ τήν συγγραφή άναρχικών
θεωριών καί διοργάνωσι διαφόρων έκδηλώσεων, μέ άποτέλεσμα τήν άπομάκρυνσί του
άπό τή Ρωσία.
Στήν Εύρόπη, γνωρίζεται μέ τόν θεωρη
τικό τοΰ κομμουνισμού Κάρλ Μάρξ.
’Επίσης συνδέεται μέ τόν Προυντόν καί
γίνεται θιασώτης τών ιδεολογικών του
σκέψεων.
Ή άναρχική δραστηριότητα τοΰ Μπα
κούνιν είχε σάν άποτέλεσμα νά συλληφθή
καί νά φυλακισθή πολλές φορές καί νά
άπομακρύνεται άπό τή μιά χώρα στήν άλλη.
Ό Μπακούνιν μαζί μέ έναν άλλο Ρώσο
άναρχικό τόν Πέτρο Κροπότκιν, διακή
ρυσσαν δτι «ύπέρτατος» νόμος γιά τόν
άνθρωπο είναι ό νόμος τής έξελίξεως τής
άνθρωπότητος πού στήν πορεία της τό
κράτος θά άφανισθή καί τή θέση του θά
πάρει ή «έλεύθερη κοινωνία τών άνθρώπων». Τό δίκαιο καί ή ιδιοκτησία θά
έκλείψουν.
Ό Μπακούνιν έκτος άπό τήν άνάπτυξι
τοΰ Ιδεολογικού του πιστεύω, είναι καί ό
πρώτος τής άναρχικής κινήσεως, γιατί ώργάνωσε στή πράξι τήν προπαγάνδα τοΰ
άναρχισμοϋ μέ δολοφονίες καί άλλες
μορφές βίας, πού είχαν σάν άποτέλεσμα τόν
θόρυβο γύρω άπό τήν θεωρία αύτή. "Ενα
είναι τό σύνθημα γιά τόν Μπακούνιν «ή
καταστροφή» τά άλλα άποτελοΰν άναγκαία
συνέπεια καί θά άκολουθήσουν μόνα τους.
Τούς άναρχικούς τοΰ Μπακούνιν,
χαρακτηρίζει ή περιφρόνησι γιά τίς μάζες,
γιατί στηρίζουν τίς έπαναστατικές τους

προβλέψεις στή δραστηριότητα τών μειοψηφιών καί όχι τών όργανωμένων μαζών.
Τό 1884 ό Μπακούνιν έγραψε: « Ή
άναρχία πού σημαίνει άρνησι κάθε έξουσίας είναι γιά δλους φυσική τάξι, άρμονία στίς άνάγκες καί τά ένδιαφέροντα,
άπόλυτη έλευθερία σέ μιά άπεριόριστη
άλληλεγγύη».
Ό δέ Κροπότκιν, θεωρητικός έλεγε:
«’Εκείνο πού μαθαίνουμε άπό τήν μελέτη
τής μεγάλης έπαναστάσεως (Γαλλική
’Επανάσταση) είναι πώς άπετέλεσε πηγή
δλων τών συγχρόνων κομμουνιστικών,
άναρχικών καί σοσιαλιστικών άντιλήψεων».
Πολλοί άναρχικοί έδρασαν στή Ρωσία,
μέ τήν ϋποκίνησι τοΰ Μπακούνιν, έπιχειρήσαντες δολοφονίες καί πράξεις βίας.
Μεταξύ τών άναρχικών πού έδρασαν κατά
τήν έποχή έκείνη ιδιαίτερα άναφέρεται ό
Ντετσάλιεφ πού πίστευε δτι «ό έπαναστάτης μία μόνο έπιστήμη σπουδάζει τήν
καταστροφή καί μία σκέψη έχει ήμέρα καί
νύχτα, τήν καταστροφή»
Οί άναρχικοί αύτοί, πού άπεκλήθηκαν
«’Αναρχικοί τής πράξεως» ήσαν οί κύριοι
όργανωτές τών άναρχικών κινήσεων στήν
Γαλλία, ’Ιταλία Ελβετία κ.λ.π.
’ Η συνάντηση δμως καί συνεργασία τοΰ
Μπακούνιν στήν Ελβετία μέ τόν Ρώσο
άναρχικό Ντετσάλιεφ, ένα σκοτεινό έπα-
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ναστάτη καί άδίσταχτο τρομοκράτη, άνοιξε
μιά νέα έποχή καί άπετέλεσε συνδετικό
κρίκο στή θεωρία τοΰ άναρχισμοΰ μέ τήν
πράξι τής άτομικής τρομοκρατίας, πού είχε
σάν άποτέλεσμα τό 1870 νά παρουσιάσει τό
κίνημα των άναρχικών «τή τρομοκρατική
δράσι» σάν πολιτικό όπλο.
Τά έγκλήματα των άναρχικών, σκοπό
έχουν νά άναγκάσουν τούς άνθρώπους νά
προσέξουν τίς θεωρίες τους, νά ένδιαφερθοΰν γι’ αύτές καί έτσι νά πετύχουν όπαδούς.
'Επάνω στό σημείο αυτό ό άναρχικός
Μπρουσέ γράφει: «Γιά τίς πράξεις γίνεται
πολύς λόγος, γιά τήν αίτια τής πράξεως
όμως ρωτούν οί μάζες πού διαφορετικά θά
άδιαφοροΰσαν κι’ έτσι προκαλεΐται ή
προσοχή στήν ιδέα τήν όποια συζητούν».
Στόχος λοιπόν τών άναρχικών είναι άφ’ ένός μέν νά καταφέρουν κτυπήματα στήν
έξουσία, άφ’ έτέρου δέ νά άφυπνίσουν τήν
συνείδησι τών άνθρώπων στήν Ιδέα τού
άναρχισμού.

Διαφωνία Προυντόν καί Κάρλ
Μάρξ
Πάντως ή παρουσία τοΰ άναρχισμοΰ
σάν κοινωνικού συστήματαος άπό τόν
Προυντόν, άμέσως κατέδειξε τήν άντίθεσί
του μέ τόν Κομμουνισμό καί προκάλεσε τήν
πολεμική αύτοΰ. Είναι έξ άλλου γνωστή ή
διαφωνία τού Προυντόν καί τοΰ Κάρλ
Μάρξ, ό όποιος πολέμησε μέ τό έργο του
«,’Η άθλιότης τής φιλοσοφίας» τό έργο τοΰ
Προυντόν « Ή φιλοσοφία τής άθλιότητος».
' Η διαμάχη καί άντίθεσί αύτή δέν
άργησε νά έπαναληφθεΐ σέ όξύτερο τόνο μέ
τόν Μπακούνιν. Στή Α ’ Διεθνή (1864) οί
κομμουνιστές δέν πολεμούν τόν Προυντόν,
άλλά τόν Μπακούνιν, ό όποιος στήριζε τήν
έπαναστατική του δράσι στόν αύθορμητισμό τών καθυστερημένων μαζών καί στή
δράσι τών μειοψηφιών. Ή άντίθεσί μέσα
στούς κόλπους τής Α ’ Διεθνούς, έλαβε

μεγάλη έκτασι, μέ άποτέλεσμα τό συμβού
λιο αύτής (17—21/9/1871) πήρε τήν
άπόφασι · νά άποκλείσει άπό αύτή τόν
Μπακούνιν καί τούς συντρόφους του, τό δέ
συνέδριο τής Χάγης (1872) άπομάκρυνε
αύτόν όριστικά άπό τήν Διεθνή Έ νωσι
’Εργατών, γιατί έκτος τών άλλων ό
Μπακούνιν άφ' ένός μέν πίστευε ότι ό
Μάρξ ήταν λιγώτερο έπαναστάτης, άφ’ έ
τέρου διακηρύσει ότι «θέλουμε τήν όργάνωση τής κοινωνίας καί κοινοκτημοσύνης άπό
κάτω πρός τά έπάνω, μέ τή φωνή τής
έλευθέρας γνώσεως καί όχι άπό έπάνω πρός
τά κάτω μέ βοήθεια όποιασδήποτε έξουσίας».
Τόν περασμένο αιώνα οί άναρχικοί δέν
σταματούν νά άπασχολοΰν τή κοινή γνώμη
μέ τίς τρομοκρατικές τους έκδηλώσεις.
Είναι άδίστακτοι καί σκοτώνουν άκόμη καί
έργαζομένους, σκεπάζοντας τίς έγκληματικές τους δραστηριότητες κάτω άπό τή
μαύρη σημαία τού άναρχισμοΰ. Σάν παρά
δειγμα θά άναφέρουμε τήν έπίθεσι τού
άναρχικού Βαϊγιάν μέ βόμβα στό ΠαλαίΜπουρμόν πού τελείωσε μέ τήν καταδίκη
του σέ θάνατο καί στήν ’ Ελλάδα τή
δολοφονία (3/11/1896) μέ μαχαίρι στήν
Πάτρα τού τραπεζίτη Διονυσίου Φραγκοπούλου.
Τά τελευταία χρόνια ύστερα άπό μισό
αίώνα άπουσίας άπό τήν πολιτική ζωή,
έκαμαν πάλι τήν έμφάνισί τους, οί μαύρες
σημαίες τών άναρχικών.
Στήν δεκαετία όμως πού πέρασε έκαμε
τήν έμφάνισί της μιά μορφή έπαναστατικής βίας καί άτομικής τρομοκρατίας «κατά
τού κατεστημένου» ή όποια χωρίς καμμιά
άμφιβολία επηρέασε καί γοήτευσε τή
νεολαία πολλών χωρών.
Ό έπηρεασμός αύτός πού στήν άρχή
έκδηλώθηκε σάν ιδεολογική θεωρία,
στρεφομένη κατά «τής Ιμπεριαλιστικής
τάξης» δέν άργησε νά όργανώσει όμάδες μέ
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Ουδέποτε τό καπέλλο είχε γνωρίσει
τόσες δόξες όσες σήμερα. Καπέλλο
στενό - καπέλλο φαρδί, καπέλλο
(καβουράκι), καπέλλο ίσιο.
Καί τό περίεργον είναι ότι τό
καπέλλο (ώς σύγχρονος μόδα)
έπεξετάθη εις τά άψυχα όντα. Στό
κρεμμύδι, τήν πατάτα, στά φασό
λια ... καί στά έμψυχα. Στά χοιρινά,
στά μοσχάρια, στά άρνιά... άκόμη
καί εις τά πλέον προσηρμοσμένα εις γέ καί καπέλλο σπόρ.
τάς φοράς τών άνέμων άγριογούΆ ς άνατρέξωμεν λοιπόν νά
ρουνα, άλλά αυτό είναι άλλο κα βρούμε εις ποιες άγορές της ’Αθή
πέλλο...
νας δυνάμεθα νά'τά προμηθευθώμεν.
Τά καπέλλα σμόκιν πωλοϋνται
Ή προσοχή μας στρέφεται εις
τήν ποιότητα τοΰ Καπέλλου. Π.χ. εις τήν κεντρικήν άγοράν τών ’Αθη
καπέλλο διά σμόκιν, καπέλλο άμπι- νών. Καπέλλα άμπιγέ πωλοϋνται έν

σκοπό τήν πρακτική έφαρμογή μέ βίαια
μέσα. "Οπως λοιπόν στό παρελθόν, βλέ
πουμε καί τώρα τούς άναρχικούς νά παίζουν
τό παιχνίδι τής «κοινωνικής άντίδρασης».
Δέν διστάζουν νά κτυπούν άνοικτά μέ τή
δικαιολογία ότι είναι άντίθετοι σέ «κάθε
μορφή έξουσίας». Κατά κανόνα δρούν σέ
μικρές όμάδες ή καί άτομικά. Δέν άποκρύπτουν τίς πράξεις, τίς όποιες άποδίδουν
στήν άντίθεσί τους στήν κρατική έξουσία.
Πάρα πολλές καί μέ διάφορα ονόματα
είναι σέ όλο τόν κόσμο οί όμάδες τών
τρομοκρατών καί άναρχικών πού χρησιμο
ποιούν τή βία γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοπού
τους. Πάντως, δέν έχει σημασία ότι φέρουν
διάφορα όνόματα, άφοΰ τό μέσον καί ό
τρόπος δράσεως παραμένει ό ίδιος άπό τούς
Μοντενέρος τής ’Αργεντινής μέχρι τούς
Βάσκους αύτονομιστές τής ’Ισπανίας.
Ή δικαιολόγησι τής δράσεως ώρισμένων όμάδων πίσω άπό τή σημαία τών έθνικών επιδιώξεων δέν άλλάζει τήν γενική
έκτίμησι, άφοΰ έκείνο πού κατακρίνεται
είναι ό τρόπος ένεργείας.
’Επιστήμονες, πού άσχολήθηκαν μέ τό
θέμα, δέν χαρακτηρίζουν τά σημερινά
κινήματα πού έκδηλώνονται μέ τή βία, σάν
άναρχικά, γιατί όπως έξηγούν δέν βλέπουν
ξεκαθαρισμένη Ιδεολογία. Τούς κατατάσ
σουν στή θέσι τοΰ άριστεροΰ, μαοϊκής
άποκλίσεως, μέ τό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα τήν άνάληψι τής άμέσου προσφυ
γής στή βία.
Γιατί τόσον ό Προυντόν, όσον καί ό
Γκοντγουΐν, θεωρητικοί τοΰ άναρχισμοΰ,
είχαν ξεκαθαρίσει τή θέσι τους καί ήταν
φανερή ή άντίθεσί τους στή βία γιά τήν
έφαρμογή τού ιδεολογικού τους πιστεύω.
Αύτοί ξεκινούσαν μέ βάσι, τό πρότυπο τοΰ
άγαθοΰ άνθρώπου, πού έχει τήν ικανότητα
μόνος του νέ ρυθμίσει τή ζωή του, χωρίς
αύταρχικές σχέσεις κυριαρχίας άνθρώπου
πάνω σέ άλλο άνθρωπο.

πολλοΐς εις τάς άγοράς του Κολωνακίου καί τά καπέλλα σπόρ τά
πωλοϋν τά συνοικιακά καταστή
ματα.
Βλέπετε μόδα είναι... καί δέν
ήμποροϋμε νά πάμε κόντρα μέ τό
ρεύμα τής έποχής, διότι· τινές θά
σπεύσουν νά μας σχολιάσουν ώς όπισθοδρομικούς.
Βεβαίως υπάρχει καί ενα άλλο
καπέλλον — πολύ μεγάλο τό όποιον
εχει ύπό τήν άπόλυτον κατοχήν της
ή άγορανομία — μόνον πού όποιος
τό φορέση... δέν θά έπιτρέπεται νά
κυκλοφορή Ιξω άλλά... Μέσα...
ΠΑΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Άρχιφύλαξ
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‘ Υπό R. MONDAIN

Ο ϋίΥ
ΠΟΛΕΜΟΙ
0
/ Ί ΧΟΣΡΟΗΣ B ' βασιλεύς τών
ν / Περσών, Εγραψε τό Ετος 580
στόν αύτοκράτορα τού Βυζαντίου
Μαυρίκιο ενα γράμμα πού τό Αναφέ
ρει καί ό συγγραφεύς Paul Goubert
στό βιβλίο του «Τό Βυζάντιο πρίν
Από τό Ίσλάμ». Στην εξής παρά
γραφο ό βασιλεύς των Περσών δίνει
μία Αρκετά παραστατική είκόνα τής
δυνάμεως τών δύο αύτοκρατοριών
πού μετά Από μακροχρονίους πολέ
μους, είχαν συνάψει μία συμμαχία
πού δμως Αποδείχθηκε προσωρινή.
« ’Από τήν Αρχή, ή θεότης Εδωσε
στόν κόσμο γιά νά τόν φωτίζη καί νά
τόν όδηγή δύο μάτια Τά Εξής: τό
Ισχυρό Βασίλειο τών Ρωμαίων καί
τήν σοφή μοναρχία τών Περσών.
Αύτές οί δύο μεγάλες αύτοκρατορίες άναχαιτοΰν τήν όρμή τών
άνησύχων καί πολεμοχαρών λαών
καί διατηρούν τήν τάξι καί τήν
Ασφάλεια μεταξύ τών Ανθρώπων».
Περίεργη Αντίληψι πού δμως υ
πενθυμίζει άλλη πολύ Επίκαιρη.
‘Ακόμη μία φορά στήν ιστορία παρα
κολουθούμε τόν Αγώνα δύο μεγάλων
αύτοκρατοριών γιά τήν κυριαρχία τού
κόσμου (διατηρώντας τίς Αναλογίες
τού γεωγραφικού χώρου καί τών
Επιδιώξεων). Αύτή ή Επιδίωξις τής
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ηγεμονίας στηριζόταν γενικά σε μία
δυναμική ιδεολογία, συνδυασμένη μέ
ενα θερμό πατριωτισμό, ικανό νά
γαλβανίση τήν δραστηριότητα τού
πληθυσμού καί τού στρατού. "Ετσι,
δπως Εγραψε καί ό ιστορικός Henri
Berr, τό Βυζάντιο πίστευε, μετά τόν
προσηλυτισμό τού αύτοκράτορος
Κωνσταντίνου στόν Χριστιανισμό,
δτι ήταν τό πεπρωμένο του νά καθυποτάξη δλους τούς λαούς μέ σκοπό
τήν Εξάπλωσι τού Χριστιανισμού σέ
δλη τή γή.
Κατά διαφόρους περιόδους τής
Ενδόξου ιστορίας της, ή Ρωμαϊκή
Αύτοκρατορία τής ’Ανατολής Απέ
δειξε, δτι είχε τήν ικανότητα νά
συνδυάζη Αρμονικά τόν ιδεολογικό
παράγοντα μ έ τήν στρατιωτική
δύναμι καί αύτό τής Επέτρεψε νά
μείνη γιά πολύ καιρό ή μεγαλύτερη
δύναμις στόν κόσμο. Κατόρθωσε νά
άφομοιώση στόν πολιτισμό της Ενα
μεγάλο πλήθος Εύρωπαϊκών, ‘Ασι
ατικών καί ‘Αφρικανικών λαών καί
νά τούς δημιουργήση μία κοινή
νοοτροπία, ενα πανομοιότυπο τρόπο
ζωής καί σκέψεως πού σέ μία στιγμή
τής ιστορίας της σχημάτισαν τόν
λεγόμενο «Βυζαντινό πατριωτισμό».
Μία Ιδεολογική κίνησις πού δέν

είχε στρατιωτική δύναμι στήν διαθεσί
της, προόδευε συνήθως μέ Ασθενέ
στερο ρυθμό - άν καί δέν Επρόκειτο περί γενικού κανόνος — Από
μία Ιδεολογία Ενισχυμένη μέ τά δπλα
Άπόδειξις ό ταχύς προσηλυτισμός
βαρβάρων λαών στόν Χριστιανισμό
Από τό Βυζάντιο, ή ό σχηματι
σμός διαφόρων δημοκρατιών στήν
Κεντρική Εύρώπη, μετά τόν τελευ
ταίο πόλεμο.

’Αναπόφευκτα, έπρόκειτο νά γεννηθή ή ιδέα - μόνον ό όρος είναι
σύγχρονος - μιας ψυχολογικής
πιέσεως στόν εχθρό, πού, μαζί μέ τήν
διπλωματία καί τήν πολιτική, έπεδίωκε νά ίπιβάλη τόν θρίαμβο καί τήν
διάδοσι μιας λαϊκής ιδεολογίας.
"Οπως καί στίς μεθόδους τοΰ
πολέμου, είσεχώρησε τό ψυχολογικό
όπλο πού έθεωρεϊτο σάν «έπιβολή
τής πολιτικής μέ άλλα μέσα».
Στήν πραγματικότητα, ό ψυχολο
γικός πόλεμος ήταν παλιός όσο ό
κόσμος καί δέν προϋπέθετε Αναγκα
στικά τήν ΰπαρξι μιας ιδεολογίας,
αλλά ήταν αναμφισβήτητο, ότι υπο
στήριζε καί ένίσχυε τήν Ιδεολογία
Ή Βυζαντινή πολεμική τέχνη όχι
μόνον γνώριζε τήν μέθοδο τοΰ
ψυχολογικού πολέμου, άλλά ύπήρχαν
κανόνες όργανώσεως, τακτικής καί
στρατηγικής πού περιγράφονται στό
«Στρατηγικόν». Τό «Στρατηγικόν»
συν'ετάχθη στό τέλος τοΰ 6ου αίώνος
καί ή πατρότης του Αποδόθηκε πότε
στόν αύτοκράτορα Μαυρίκιο, πότε
στόν αύτοκράτορα 'Ηράκλειο. Καί οί
δυό, πρίν φορέσουν τήν πορφύρα
ήσαν λαμπροί πολεμικοί ήγέτες.
Πρέπει νά σημειώσωμε ότι ό συγγρα
φέας τής μελέτης, μέ πραγματική

πίστι στά χριστιανικά Ιδεώδη, έκανε
έμμεσα άλλά καθαρά τήν διάκρισι
μεταξύ δράσεως καί ψυχολογικού
πολέμου. Συμβούλευε τόν διοικητή ε
νός στρατού, σέ περίοδο έκστρατείας νά χρησιμοποιή μία στρατη
γική έπιθέσεως, βασισμένη σέ μία
τακτική Ανταρτοπολέμου καί ένέδρας, ώστε νά δίνη μάχη μόνον σέ
περίπτωσι εύνοϊκή γιά τόν στρατό
του, έναντίον ενός έχθροΰ πού νά έχη
χάσει λίγο ή πολύ τό ήθικό του καί νά
κινήται μεταξύ των πληθυσμών πού
είχαν ταχθή μέ τό μέρος τοΰ Βυζαν
τίου. Αύτή ή θεωρία έξηγοΰσε γενικά
τήν αίτια των μακροχρονίων πολέ
μων τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.
Οί θεωρίες, τουλάχιστον σέ ότι
Αφορούσε τήν ύποστήριξι ενός κλασσικοΰ πολέμου μέ ψυχολογικά μέσα
περισσότερο έφαρμόσθηκαν στόν
Μεσογειακό κόσμο πού είναι καί
ό δικός μας. Ξεκινώντας Από έκεϊ
μεταδόθηκαν στόν σύγχρονο Εύρωπαϊκό καί ’Αφρικανικό χώρο,
πράγμα πού ή τακτική τής ’Ανατολής
δέ κατόρθωσε νά έπιτύχη μέ τίς
Σκέψεις τοΰ Μάο - Τσέ - Τούνγκ.
Ό Maurice Megret στό έργο του
«Ψυχολογικός πόλεμος», γράφει:
«Τό σταυροδρόμι τής Μεσογειακής

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ή Μονή τής
Χώρας άπό τίς σπουδαιότερες βυζαντινές έκκλησίες τής Κων/πόλεως. Κάτω: "Αγαλμα τοΰ
Μεγάλου Κων/νου. ΕΙς αύτήν τήν σελίδα
έπάνω: Ό 'Ηράκλειος έκστρατεύει κατά τών
Περσών. Ό λοι οί αύτοκράτορες καί οί στρα
τηγοί τών βυζαντινών, ίγνώριζαν καί έ.φάρμοζαν τούς κανόνες τοΰ ψυχολογικού πολέμου.

’Ανατολής άπό όπου προέρχεται
κάθε δυτικός πολιτισμός, μπορεί
νά θεωρηθή τό λίκνο τοΰ ψυχολογι
κού πολέμου έπάνω στούς πληθυ
σμούς. θά περιορισθοΰμε νά υπο
γραμμίσουμε μόνον μερικούς κανόνες
ψυχολογικού πολέμου σέ περίπτωσι
άμύνης ή έπιθέσεως, μέ μόνο σκοπό
νά σημειώσωμε τόν χαρακτήρα τους
πού παραμένει πάντοτε έπίκαιρος».
"Οπως καί γιά τά δικά του
στρατεύματα, ό συγγραφέας τοΰ
«Στρατηγικού» δέν Αφήνει Αμφιβο
λίες γιά τά έλαττώματα τοΰ βυζαντι
νού στρατού. Τόν Αποτελούσαν
πολίτες τοΰ Βυζαντίου, πολλές φορές
ταραχοποιοί καί φλύαροι καί συγχρό
νως βάρβαροι πού σχημάτιζαν ένα
είδος λεγεώνος ξένων, όπως καί
σύμμαχοι, κορμιά φορά πρόθυμοι γιά
Ανταρσία Μέ αύτή τήν σύνθεσι, ό
βυζαντινός στρατός είχε ήθικό
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Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Ιδιαιτέρως εύαισθητό. Ό Στρατηγός
έπρεπε νά ξέρη νά τόν ένθουσιάζη καί
νά τόν προφυλάσση άπό τις ψυχολο
γικές έπ/θέσεις τοΰ έχθροΰ, ή άπό
περιπτώσεις λιποψυχίας. Ό Στρα
τηγός έπρεπε νά βρεθή άμέσως έπί
ποδός. Νά καταπνίξη την Ανταρσία,
νά συλλάβη τοόςάρχηγούς, νά τούς
άπομονώση καί νά προσπαθήση νά
μάθη τήν έκτασι τοΰ κινήματος. Μία
τόσο μεγάλη αύστηρότης δέν έπρεπε
όμως νά τόν έμποδίση νά δείξη στούς
άνδρες του καλωσύνη καί κατανόησι». Αύτό δέν μάς θυμίζει τήν
τακτική μιας σύγχρονης 'Υπηρεσίας
Στρατιωτικής ‘Ασφαλείας, πού ή
άντιμετώπισις ψευδών πληροφοριών
είναι ό κύριος στόχος της. Ή τελετή
άγιασμοΰ σημαιών. καί λαβάρων τήν
προπαραμονή, ή τήν παραμονή τής
μάχης, ήταν ένα μέτρο γιά νά τονωθή
τό ήθικό τής μονάδος. Οί ξένοι πού
Αποτελούσαν μία μερίδα τοΰ στρατοΰ
ήσαν πάντοτε έλεύθεροι νά μή λάβουν
μέρος σέ μάχη δπου κινδύνευαν νά
πολεμήσουν τούς συμπατριώτες τους.
Αύτός ό κανονισμός μεταδόθηκε διά
μέσου τών αιώνων ώς σήμερα καί
έφαρμόζεται Ακόμη στίς Λεγεώνες
τών Ξένων. “Αν οί αίχμάλωτοι Από
τά έχθρικά στρατόπεδα ήσαν ώραϊοι
άνδρες καί καλά όπλισμένοι, τό
«Στρατηγικόν» συνιστοΰσε νά μή
τούς έκθέτουν στά μάτια τών στρατι
ωτών. ‘Απεναντίας, Αν ήσαν Ασθε
νικοί, τότε έπρεπε νά τούς έπιδείξουν
σέ όλους, γιά νά δή ό στρατός, ότι ό
έχθρό ς δέν ήταν σέ θέσι νά άντιτάξη,
παρά μόνον άθλιους στρατιΰηες
καταδικασμένους νά νικηθοΰν. Τέ
λος, πρίν άπό τήν μάχη, κάθε
Αρχηγός, Αντάξιος τοΰ άξιώματός του, έπρεπε νά έκθέση στόν
στρατό του τήν κατάστασι καί τίς
προθέσεις τής ηγεσίας. Δέν έπρεπε
έπίσης νά παράλειψη, νά έκθειάση
τούς προηγουμένους θριάμβους τής
μονάδος πού είχε κάτω άπό τίς
διαταγές του, νά ύποσχεθή στούς
πολεμιστάς τιμητικές Ανταμοιβές καί
μέρος άπό τά λάφυρα. ‘Επίσης νά
τούς βεβακόση ότι σέ περίπτωσι
ένδόξου θανάτου θά τύχουν στρατι
ω τικώ ν τιμών καί χριστιανικού
ένταφιασμοΰ.
Ό ψυχολογικός πόλεμος έναντίον
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Δεξιά: Βυζαντινοί πολεμισταί σέ μινιατούρα.
Είς τήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ό Βυζαντι
νός αύτοκράτωρ Μαυρίκιος σέ νόμισμα τής
έποχής του.

τοΰ έχθροΰ ήταν έντονώτερος τίς
παραμονές τής έπιθέσεως, άν καί ή
μέθοδος τής Αντικατασκοπίας ήταν
γνωστή στόν βυζαντινό στρατό. Ή
έντόπισις τοΰ έχθροΰ καί ή αίχμαλώτησίς του ήταν μέσα στούς
κανόνες πού έπρεπε νά γνωρίζουν
όλοι καί ό καθένας. ‘Αλλά καί ή κα
τασκοπία, όπως ή έξαπάτησις τοΰ
έχθροΰ, Ακόμη καί ή μέθοδος τοΰ
διπλοΰ πράκτορος πού ήταν γνωστός
σάν «είκο νικάς λιποτάκτης», Απο
τελούσαν Απαραίτητο μέρος τοΰ
βυζαντινού στρατιωτικού δόγματος.
‘Ακόμη καί τήν ώρα τής μάχης
έπρεπε νά δοθή ή έντύπωσις στόν
Αντίπαλο, ότι οί δυνάμεις πού διέθετε
ό βυζαντινός στρατός ήσαν τόσο
φρουρά όσο καί στόν πληθυσμό.
Ισχυρές ώστε νά φοβίσουν τόν έχθρό
Π.χ. οί πολιορκηταί έξακόντιζαν
καί κατά συνέπεια νά μειώσουν τίς
σημειώματα στερεωμένα έπάνω σέ
μαχητικές του ικανότητες. Γιά τόν
βέλη πού ύπόσχονταν σόδα τή ζωή καί
λόγο αύτό, οί μεγαλόσωμοι πολεμιέλευθερία στούς πολιορκημένους,
σταί καί οί καλύτερα όπλισμένοι
μετά τήν παράδοσί τους μέ μετριο
έπρεπε νά παραταχθούν στήν πράηη
παθείς όρους. ‘Επίσης έστελναν
γραμμή τής μάχης, νά διπλασιασθοΰν
πίσω αίχμαλώτους πού είχαν τύχει
τά λάβαρα καί οί σημαίες τών
καλής μεταχειρήσεως. ‘Εντυπώσι
διαφόρων λόχων καί τά ένδιάμεσα
αζαν μέ παρελάσεις έξω άπό τά τείχη
διαστήματα νά είναι μεγαλύτερα,
σέ μικρή άπόστασι, Αλλά χωρίς νά
ώστε νά δοθή ή έντύπωσις στόν
διατρέχουν κίνδυνο, Ανδρών διαλεγ
έχθρό, ότι ή δύναμις τών στρατευ
μένων μεταξύ τών πιό ρωμαλέων καί
μάτων μέ τά όποια έπρόκειτο νά
καλύτερα όπλισμένων. Τήν νύκτα
άναμετρηθή ήσαν πολλαπλάσια άπό
όργάνωναν ένα τρομερό θόρυβο μέ
δ,τι είχε υπολογίσει. Ό ήχος τών
τέτοιο τρόπο, ώστε νά κρατούν τούς
σαλπίγγων καί οί κραυγές τών στρα
πολιορκημένους σέ συνεχή νευρική
τιωτών συνέτεινάν έπίσης γιά νά ύπερέντασι πού χρησιμοποιούσαν
τρομοκρατήσουν αύτούς πού ή φήμη
διάφορα άλλα τεχνάσματα. Μόλις
τοΰ άτρωτου Βυζαντίου είχε ήδη
όμως κυρίευαν τό φρούριο, έπρεπε νά
έπηρεάσει. «Τέλος, μετά τήν μάχη, ό
Ανοίξουν τίς πύλες, νά τό έκκενώσουν
Στρατηγός έπρεπε νά φροντίση νά καί φροντίσουν γιά τήν διατροφή τοΰ
δοθούν οί πρώτες βοήθειες στούς
πληθυσμού, άποφεύγοντας τά μέτρα,
τραυματίες καί νά Αποδοθούν οί τιμές
πού θά μπορούσαν νά τόν φέρουν σέ
τής ταφής σέ όσους είχαν πέσει
άπόγνωνσι, νά προσέξουν νά μή
πολεμώντας. rΗταν ένα ιερό καθή
Αδικήσουν τούς χωρικούς καί νά μή
κον Απέναντι στούς νεκρούς καί μία
καταστρέψουν τήν καλλιέργεια
ένθάρρυνσι γιά τούς ζωντανούς»,
Ό συγγραφέας τοΰ «Στρατηγικού»
έγραψε ό F. Aussares στό βιβλίο του
είχε έπίσης άντιληφθή πολύ καλά ότι
πού ήδη Αναφέραμε
ή δράσις καί ό ψυχολογικός πόλε
Σ έ περίπτωση πολιορκίας ένός μος δέν μποροΰσαν νά νοηθοΰν καί νά
όχυροΰ, έπρεπε νά χρησιμοποιηθούν
έφαρμοσθοΰν Αποτελεσματικά παρά
όλα τά δυνατά μέσα γιά νά άσκη- μόνον στηριζόμενα σέ μιά τέλεια
θή ψυχολογική πίεσις τόσο στήν
γνώσι τοΰ έχθροΰ.

Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Αύτή όμως ή γνώσις Απαιτούσε
όχι μόνον μία γενική πληροφόρησε
γιά κάθε ένα άπό τούς πληθυσμούς
καί τίς στρατιωτικές δυνάμεις τοΰ
καθενός άπό τούς ένδεχομένους
αύτούς έχθρούς, γιά τά Εθιμά τους,
τήν συμπεριφορά τους, χωρίς νά
παραληφθή ή μελέτη τής γλώσσας
τους, τής θρησκείας τους, τοΰ όπλισμοΰ τους, τής στρατηγικής τους
στόν πόλεμο, άλλά έπίσης τήν
συγκέντρωσε τήν ερμηνεία καί τήν
μεταβίβασι των καταλλήλων πληροροφιών πού ήσαν άπαραίτητες στόν
άρχηγό γιά νά έκτελέση καλύτερα τήν
Αποστολή του.
Ή έξυπνη αύτή διαφοροποίησις
τής γενικής πληροφορήσεως καί τής

απλής πληροφορίας, έπέτρεπε στόν
Στρατηγό όχι μόνον νά ήγηθή τής
μάχης, άλλά άκόμη στήν Κυβέρνησι
καί τήν Άνωτάτη ‘Αρχηγία νά
όργανώνουν τόν στρατό μέ προο
πτική τόν πόλεμο τοΰ μέλλοντος καί
όχι τόν πόλεμο τοΰ παρελθόντος. Ή
βυζαντινή μέθοδος πληροφορήσεως
πού είχε Εφαρμόσει άδικά τόν έλεγχο
πληροφοριών δ ι' έπαληθεύσεως καί
τήν έκτίμησι των άξιων, καί πού
έπέτρεπε στόν στρατηγό νά σχηματ ί
ση μιά πλήρη Ιδέα των ικανοτή
των τοΰ έχθροΰ, φαίνεται Αξιόλογη
άκόμη καί σήμερα καί προσαρμόζεται
στίς μεθόδους τής Εποχής μας. Δέν
μποροΰμε παρά νά θαυμάσωμε τίς
άρχές αύτής τής μεθόδου πού θά
μπορούσε νά είχε χρησιμεύσει σέ δλα
τά Γενικά ‘Επιτελεία.
Ό Βυζαντινός Στρατηγός ήταν
λοιπόν ένας Αξιωματικός Εκτός
συναγωνισμού, πού γνώριζε τούς
ξένους λαούς» καί «κατείχε Από
λυτα τό στρατιωτικό του Επάγγελμα».
Συγκέντρωνε ό ίδιος τίς πληροφο
ρίες πού τοΰ μετέδιδαν οϊ προφυλα
κές, οί κατάσκοποι, οί αιχμάλωτοι
καί ο! λιποτάκτες πού Ενέκρινε
«μόνος καί αύτοπροσώπως».
Οί πληροφορίες άπό μία μόνον
πηγή δέν ήσαν δεκτές. 'Από διάφο
ρες πηγές ήσαν δεκτές καί υπολο
γίσιμες.

Ή κατασκοπία καί ή Αντικατα
σκοπία, μέ πνεΰμα τελείως σύγχρο
νο — δηλ. μέ Αποστολή τήν προστα
σία των πρακτόρων της — Ενημέ
ρωναν τόν Στρατηγό γιά τό ήθικό τοΰ
Εχθροΰ, τοΰ στρατού καί τοΰ πλη
θυσμού καί τόν πληροφορούσαν γιά
τό υλικό καί τόν Ανεφοδιασμό του.
Μέ αύτές τίς συνθήκες ό Στρατη
γός μπορούσε νά Εφαρμόση μία στρα
τηγική καιροσκοπίας πού Ακολου
θούσε άπό Ανάγκη καί νά δώση μάχη
μόνον, δταν έκρινε δτι ό Εχθρός ήταν
Αρκετά ταλαιπωρημένος καί ό πληθυ
σμός είχε χάσει τελείως τό ήθικό του.
Ή πληροφόρησις στό Βυζάντιο
ήταν σέ πλήρη δράσι στόν στρα
τιωτικό τομέα. "Οπως ό Στρατη
γός ζητοΰσε νά συγκεντρώση πλη
ροφορίες πού τοΰ ήσαν χρήσιμες, γιά
νά Εκπληρώση τήν στρατιω τική
Αποστολή του, τό ίδιο καί οί πολι
τικοί ύπεύθυνοι τής οικονομικής
διοικήσεως τής Αύτοκρατορίας φρόν
τιζαν νά συγκεντρώσουν, άπό τής
πλευράς τους, πληροφορίες άπαραί
τητες στόν τομέα τους. Οί διπλωμά
τες καί οί γραμματείς τούς Ενημέ
ρωναν, άλλά καί ό ρόλος τοΰ Ναυτικοΰ δέν ήταν εύκαταφρόνητος. Άπόδειξις, ή Αποστολή γιά τήν συγκέντρωσι πολιτικών καί οικονομικών
πληροφοριών σχετικά μέ τήν 'Ισπα
νία καί τήν Γαλατία, πού είχε άνατεθή
στήν Ναυτική Μοίρα πού Επόπτευε
τά στενά τοΰ Γιβραλτάρ.
Μέ λίγα λόγια, σέ ένα περιβάλλον
μέ χριστιανική Ιδεολογία, ή Βυζαν
τινή Αύτοκρατορία είχε Εφραμόσει
μιά Εξαιρετικά έξυπνη μέθοδο έντο
νης ψυχολογικής Επιδράσεως, πιέσεως κα ί πληροφορήσεως στήν
διάθεσι τής κεντρικής Εξουσίας, ό
πως καί τής στρατηγικής. Τό στρα
τιωτικό της δόγμα Αντιμετώπιζε μέ
μεγάλη διορατικότητα τόν συνδυασμό
των μέσων τοΰ κλασικοΰ πολέμου μέ
τόν δόλο τοΰ ψυχολογικού πολέμου.
"Οπως τόν συνδυασμό μ έ μία
τακτική άνταρτοπολέμου καί Ενέδρας
καί τήν δράσι των ειδικών υπηρε
σιών, μέ πλήρη κατάρτισι τής τεχνι
κής τής κατασκοπίας καί Αντικατα
σκοπίας καί τής μεταχειρίσεως τών
διπλών πρακτόρων.
PIERRE MONDAIN
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O ΓΕΓΟΝΟΣ δτι ή έγκληματικότης τών νέων αυξάνει κάθε
μέρα καί στη χώρα μας, είναι
τραγική διαπίστωσι.
Δέν έπαρκοϋν δμως οΐ διαπι
στώσεις καί οί σκληροί, πολλές φο
ρές, χαρακτηρισμοί τής καθημερινής
πραγματικότητος, γιά τή θεραπεία
τοϋ κακοϋ. "Οπως έπίσης δέν άρκεϊ
ή σύλληψι καί ή τιμωρία των ένόχων. ’Επί πλέον χρειάζεται δλοι
μας (Οικογένεια, Σχολείο, Εκκλη
σία, Κράτος), νά άναλάβουμε συν
τονισμένο άγώνα κατά τής έγκληματικδτητος. Καί γιά νά έπιτύχουμε
στόν άγώνα μας αύτό, πρέπει νά
μελετήσουμε καλά καί νά έξαλείψουμε τά αίτια τής έγκληματικότητος. Είναι δέ άναμφισβήτητη άλήθεια δτι δποιος θέλει νά καταπολεμήση άποτελεσματικά τήν άνομη
βία, πρέπει νά διαγνώση επιστημο
νικά τίς αιτίες της, γιά νά τίς
θεραπεύση.
Ή έπιστήμη άναζητεϊ τά αίτια
τής έγκληματικότητος γενικά είτε
στό άτομο καθ’ εαυτό είτε στήν
κοινωνία δπου ζή τό άτομο.

T

Φ ταίει τό περιβάλλον;
Ποϋ πρέπει νά άναζητήσουμε τά
αίτια τής έγκληματικότητος των
νέων; Στους ίδιους τούς νέους ή στό
περιβάλλον μέσα στό όποιο ζοϋν;
Είναι γνωστό δτι δλα τά παιδιά,
δταν γεννιούνται, είναι άκακα, «σάν
άγγελοι Θεοϋ». Πώς καί γιατί,
μεγαλώ νοντας, πολλά γίνονται
έγκληματίες;
"Οσοι άπό τούς νέους διαπράττουν εγκλήματα, είναι κληρονομικά
βεβαρημένοι; ’Ασφαλώς 6χι. Αυτοί
πού Ιχουν κάποια κληρονομική
έπιβάρυνσι, είναι έλάχιστοι. Οί
περισσότεροι κατάντησαν έτσι άπό
τό ά ν ή θ ι κ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,
πού είναι ή κυριώτερη αιτία τής
έγκληματικότητος τών νέων δχι
μόνο στήν 'Ελλάδα, άλλά σέ όλόκληρο τόν κόσμο.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
τοϋ περιβάλλοντος, μέσα στό όποιο
ζή σήμερα ό νέος, είναι ό χαλαρός
σύνδεσμος τών άνθρώπων μέ τόν
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Χριστό, ή έλλειψι πνεύματος αύταπαρνήσεως καί αυτοθυσίας, ή άθεΐα,
ό πανσεξουαλισμός κ.ά.
μιά
Είναι φυσικό ένα τέτοιο περι
βάλλον νά άσκή άνάλογη έπίδρασι
στό παιδί. Καί πρώτα ά π ’ δλα τό
οικογενειακό περιβάλλον.
Ο ικογένεια
Ή οικογένεια, «τό λίκνο τής
προσω πικότητος», δπως σωστά
άποκαλεΐται, άποτελεϊ τό άμεσο καί
άποκλειστικό περιβάλλον τοϋ άνθρώπου, πού έπιδρα άποφασιστικά
στή διαμόρφωσι τής προσωπικότητός του.
Οί γονείς θέτουν τά θεμέλια τής
κοινωνική διαπαιδαγωγήσεως. Μα
θαίνουν τό παιδί νά σκέπτεται
λαθεμένα. Τοϋ μεταδίδουν βασικές
άρχές καί άναπτύσσουν στήν ψυχή
του τά στοιχειώδη αισθήματα
φ ιλαλληλίας ή δχι. Οί γο νείς
έμπνέουν στό παιδί τίς ήθικές άξιες
τής ζωής, τήν πίστι στό Θεό καί τήν
άγάπη. Πρώτα άπό τούς γονείς
άντλοΰν τά παιδιά τό καλό ή τό
κακό καί ύστερα άπό τίς συνανα
στροφές. "Οταν οί σχέσεις τών
γονέων διαταράσσωνται άπό άνωμαλίες τής προσωπικότητος ή άπό
διχόνοιες ή άπό καθαρώς οικονομι
κούς λόγους ή άπό άμάθεια, όκνηρία
κλπ., τότε, δπως είναι φυσικό, τά
παιδιά δέν άναπτύσσονται όμαλά.
Ό τα ν συνάπτωνται γάμοι μέ
βιασύνη λόγω έγκυμοσύνης, τά παι
διά είναι τίς περισσότερες φορές
άνεπιθύμητα καί δέν άνατρέφονται
μέ τήν άπαιτούμενη στοργή. Τό ίδιο
συμβαίνει σέ πρώιμους γάμους,
δπου πολλοί σύζυγοι έχουν παιδα
ριώδη νοοτροπία.
’Υπάρχουν έπίσης γονείς, πού
ξοδεύουν γιά τήν προσωπική τους
ψυχαγωγία δυσανάλογα ποσά, με
γαλύτερα άπό έκεΐνα πού διαθέτουν
γιά τήν συντήρησι τής οικογένειας.
Καί άλλοι, πού ένώ διαθέτουν δλα
τά μέσα γιά τή σπουδή καί τή
συντήρησι τών παιδιών τους, έν
τούτοις δέν τά περιβάλλουν μέ τήν
αναγκαία γιά τήν όμαλή τους
άνάπτυξι στοργή καί τρυφερότητα.

Αίτια πού ωθούν
τήν τρυφερή ήλικία
στό έγκλημα

ΓΙΑΤΙ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ
01 ΝΕΟΙ;
Τοϋ Αίδ. κ. Στέφ. Πουλή

"Ετσι τά παιδιά τραυματίζονται
άπό τήν άδιαφορία καί τόν έγωϊσμό
τών γονέων τους καί πολλές φορές
διαμορφώνουν αντικοινωνικό χαρατήρα.
"Οταν οί γονείς δέν συναισθάνωνται καθόλου τίς εύθΰνες καί τίς
υποχρεώσεις τους, δημιουργοΰνται
διχόνοιες μεταξύ τών συζύγων μέ
ολέθρια άποτελέσματα στά παιδιά,
γιατί κλονίζουν άπό τά θεμέλια τήν
ψυχική τους ισορροπία. Ή ζωή καί
ή έν γένει συμπεριφορά τών γονέων
παίζει πρωτεύοντα ρόλο στή διαμόρφωσι τής προσωπικότητος τών
παιδιών. Οί άπότομες μεταπτώσεις
στή συμπεριφορά τών γονέων πρός
τά παιδά, άπό τήν τραχύτητα καί
τόν έκφοβισμό στή θωπεία καί τήν
υπερβολική έπιείκεια, δέν είναι
σωστός τρόπος διαπαιδαγωγήσεως.
Τά παιδιά άπό τή νηπιακή τους ή
λικία πρέπει νά ζοϋν μέσα σέ μιά
άτμόσφαιρα «λελογισμένης» στορ
γής καί τρυφερότητος καί νά συνηθίζουν σέ τακτικό βίο καί σέ
πειθαρχία.
Γονεΐς μέθυσοι, χαρτοπαΐκτες,
φυγόπονοι, άντικοινωνικοί, μέ τό
κακό προσωπικό τους παράδειγμα

διαστρέφουν τό χαρακτήρα των
παιδιών τους. Πολλές φορές μά
λιστα τά έξωθοΰν άπό την παιδική
άκόμη ηλικία στό έγκλημα. Ά π ό
έρευνες πού έχουν γίνει, άποδεικνύεται δτι ένα άλλο βασικό αίτιο
τής έγκληματικότητος των νέων
είναι οί συγκρούσεις των γονέων, ή
διάλυσι τής οικογένειας, τό διαζύ
γιο. Τό παιδί σ ’ αυτές τίς περι
πτώσεις χάνει την συναισθηματική
του άσφάλεια καί μοιραία οδηγείται
σέ άντικοινωνική συμπεριφορά.
Ά λ λ ο αίτιο πού προέρχεται άπό
τούς γονείς, είναι ή έλλειψι κατανοήσεως. Πνευματικοί, ψυχολόγοι,
κοινωνιολόγοι καί έγκληματολόγοι
πιστεύουν ότι ή αύξησι τής έγκληματικότητος των νέων οφείλεται
κατά κύριο λόγο στή διάλυσι τής
οικογένειας καί στήν έλλειψι κατανοήσεως καί .σεβασμού στό παιδί.
Οί άντικοινωνικοί νέοι προέρ
χονται κατά κανόνα άπό διαλελυμένες οικογένειες, μέ άνύπαρκτη,
άπό τούς γονείς, στοργή καί συμπα
ράστασή

«Ή ν παιδεία καί νουθεσίφ
Κυρίου»
Είναι

έπιτακτική

άνάγκη

οί

γονείς νά συνειδητοποιήσουν τή
μεγάλη τους άποστολή καί νά
στρέψουν τήν προσοχή τους στή
σωστή διαπαιδαγώγησι των παι
διών «έν παιδεία καί νουθεσία
Κυρίου» Ή βοήθεια στούς γονείς
άποτελεϊ σήμερα ύψιστο καθήκον
όλων μας καί κυρίως τής Πολιτείας.
Θά πρέπει έδώ νά σημειωθή ότι
οί έγκληματικές έπιδράσεις καί οί
αντιξοότητες τής ζωής συντελούν
βαθειά στή διαμόρφωσι κακοϋ
καί άντικοινωνικοϋ χαρακτήρος στό
παιδί καί οί γονείς, παρ’ όλη τή
καλή τους θέλησι καί τήν άγάπη
τους είναι άνίσχυροι νά βοηθήσουν
τά παιδιά τους. Πολλές φορές ή
οικογένεια κτίζει καί ή οικογένεια
γκρεμίζει.

Σ χολείο
Μετά τήν οικογένεια τό σχολείο
άποτελεϊ τή σπουδαιότερη κοινω
νική όμάδα στήν όποια εντάσσεται
τό παιδί. Είναι φανερό ότι ή
συμβολή τοϋ σχολείου στή διαμόρφωσι τής προσω πικότητος τοϋ
παιδιού καί τήν έξέλιξί του στή ζωή
παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Ή παι
δεία είναι τό κυριώτερο μέσο

κοινωνική άνόδου τοϋ παιδιοΰ. Τό
σχολείο δέν έχει σάν άποστολή νά
βοηθήση τό παιδί νά άποκτήση
μόνον γνώσεις, άλλά κυρίως νά
άναπτύξη σωστά τίς ίκανότητές
του, νά περικόψη τά έλαττώματά
του, νά διαμόρφωση σωστό, υγιή
χαρακτήρα. Στό σχολείο προετοι
μάζεται τό άτομο γιά μιά ζωή
νομοταγή καί ήθική. Γιά νά έπιτύχη
τό σχολείο στήν ύψηλή του άπο
στολή, έκτός άπό τίς έξαγιασμένες
προσωπικότητες τών δασκάλων καί
τών καθηγητών χρειάζεται καί τά
εμπνευσμένα άπό τή χριστιανική
διδασκαλία Αναλυτικά Προγράμ
ματα, τά άναγκαϊα έποπτικά μέσα,
άξιοπρεπεΐς αίθουσες διδασκαλίας
καί τή συνεργασία, τήν άγάπη καί
τή συμπαράστασι όλων μας. Τά
έρωτηματικά πού προβάλλουν καυ
τά είναι:
Τ ό σχολείο σήμερα έκπληρώνει
τήν ύψηλή του άποστολή; Συνερ
γάζεται στενά μέ τήν ’Εκκλησία
τοϋ Χριστοΰ, πού είναι ή μοναδική
δύναμι στόν κόσμο, ικανή νά έξαγιάση τόν άνθρωπο:

’Εκκλησία
Είναι αναμφισβήτητη άλήθεια
ότι ή έγκληματικότης τών νέων θά
έξέλειπε, άν οί νέοι ήσαν ενωμέ
νοι μέ τήν ’Εκκλησία, όχι τυπικά,
άλλά ουσιαστικά. Σήμερα παρατηρεϊται σχετική άπομάκρυνσι τών
νέων άπό τήν ’Εκκλησία. Οί μόνοι
ίσως πού δέν φταίνε γ ι ’ αύτή τήν
άπομάκρυνσι είναι οί ίδιο οί νέοι.
’Εάν ή οικογένεια, τό σχολείο, ή
’Εκκλησία δέν έπιτύχουν στό διαπαιδαγωγικό τους έργο, συμβάλ
λουν άρνητικά στήν προαγωγή τής
έγκληματικότητος. Συντελοΰν στήν
αύξησι τής έπιρροής τών σκοτεινών,
τών φθοροποιών δυνάμεων καί
γίνονται έτσι παράγοντες αύξήσεως
τής έγκληματικότητος γενικά καί
μάλιστα τών νέων.
Είναι καιρός νά προβληματισθοΰμε δλοι καί μάλιστα οί αρμόδιοι
καί νά καταπολεμήσουμε τό κακό
στή ρίζα του. Ό λ ο ι είμαστε ύπεύΣυνέχεια εις τήν σελίδα 151
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Εις αύτήν τήν σελίδα έπάνω:
Ά σ τυ φ ύ λ α ξ τροχονόμος σέ
κεντρική λεωφόρο τών 'Αθη
νών, γύρω στά 1934. (Προσφορά
τοϋ τ. ' Υπαστυνόμου κ. Β. Κοντογιάννη). Κάτω: Μαθηταί άρχιφύλακες μετά τών άξ/κών των
παρακολουθούν άσκήσεις άστυνομικών τής Βρεταννικής
άποστολής, στό Παναθηναϊκό
Στάδιο τό 1944. (Προσφορά τοϋ
τ. Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Παπακώστα). Εις τήν άπέναντι σελίδα:
'Εκατό δόκιμοι Ύπαστυνόμοι,
πρό τής Σχολής είς τό Τέρμα
Πατησίων, μετά τών έκπαιδευτών των καί τοϋ ' Υπουργού
Ρέντη τό 1948.

116

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΝ «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟ ΝΙΚΟ Ν»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π0ΛΕ8Ν
Ή ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία
δράσεως, ιστορία αγώνων, ιστορία προσφοράς πρός
τόν Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα. Τής ιστορίας
αύτής ελάχιστο δείγμα αποτελεί τό « Αλμπουμ τής
Αστυνομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύονται
κατ' άποκλειστικότητα παλαιοί άνέκδοτοι φωτογραφίαι.
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Επάνω: ’ Αστυνομικοί μέ πολιτικά καί μέ στολή έμπρός άπό ένα γκρεμισμένο σπίτι πρός
διαπίστωσιν ζημιών, μετά τόν σφοδρό βομβαρδισμό τής Κέρκυρας άπό τήν ιταλική άεροπορία τήν
25-11-1940. Κάτω: Μέτρα τάξεω ς τής 'Αστυνομίας Κερκύρας κατά τήν λιτάνευσιν του Σεπτοϋ
Σκηνώματος τοΟ Ά γ . Σπυρίδωνος τό έτος 1938. Οι άξ/κοί καί οί άστυφύλακες μέ τήν έπίσημη
στολή τής έποχής. (Προσφορά τοΰ τ. ' Υπ. κ. Στούπη Σπυρ.).
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■Επάνω άριστερά: Μαθηταί άστυφύλακες τής Σχολής Κέρκυρας εις έκδρομήν εις τό ’ Αχίλλειον
τήν 13-9-1937. Επάνω δεξιά: Ό μ ά ς άστυνομικών τής Γεν. Ασφαλείας Πειραώς τό 1924.
Διακρίνονται ό ' Υπαστυνόμος Η. Βολανάσης, ό ' Αρχίφ. Α. ’ Αναπλιώτης, καί οί άστυφύλακες Φ.
Χριστοδουλόπουλος, Α. Αντωνάκος, Κ. Τριανταφύλλου κ.ά. Κάτω: Ά ν δ ρ ες τού Ανεξαρτήτου
Σταθμού Δραπετσωνος, τού μετέπειτα 6ου Άστυν. Τμήματος τό 1925. Διακρίνονται ό διοικητής
Ηλ. Κρητικός, ό Υποδιοικητής Μάσβουλας κ. ά.
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ΜΙΑ ΕΞΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ TON A

ΚΑΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΡΙΑ
Τό άθάνατο άριστούργημα τοϋ Ντοστογιέφσκυ

Στό άρθρο πού ακολουθεί του Γάλλου
’Ακαδημαϊκού κ. Ά νρ ί Τρουαγιά, τό υπέροχο
έργο του Φεντόρ Μιχαήλοβιτς
Ντοστογιέψσκυ, παίρνει μιά αληθινά νέα διάστασι.

Σ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ τού καλοκαιριού τού 1865,
ό Ντοστογιέφσκι έλαβε μιά δικαστική
κλήσι κατασχέσεως καί προσωποκρατήοεως
γιά χρέη. Τά πιό έπείγοντα χρέη του
έφθαναν στό ποσόν των τριών χιλιάδων
ρουβλίων. Προσπάθησε μάταια νά πείση
τούς πιστωτές του νά όπλισθούν μέ λίγη
υπομονή.
Τότε ύ έκδότης Στελλόφσκι έπισκέφθηκε τόν Ντοστογιέφσκι καί τού πρότεινε
νά άγοράση, γιά τρεις χιλιάδες ρούβλια τό
δικαίωμα έκδόσεως σέ τρεις τόμους τών
Απάντων του.
Ο Στελλόφσκι άπαίτησε άκόμη άπό τόν
Ν τοστογιέφσκι νά τού παραδώση ένα
Ανέκδοτο βιβλίο του, πριν άπό τήν 1η
Νοεμβρίου 1866. Μετά άπό αυτή τήν ήμερομηνία, ό συγγραφέας έπρεπε νά
άναλάβη τήν ύποχρέωσι νά πληρώση
πρόστιμο. Ά ν πάλι δέν ήταν σέ θέσι νά
παραδώση τό βιβλίο ώς τήν 1η Δεκεμβρίου,
θά έχανε τά συγγραφικά δικαιώματα όλων
τών έργων του, άκόμη καί τών μελλοντικών,
πού θά άνήκαν Αποκλειστικά στόν έκδότη.
Ό Στελλόφσκι ήταν ένας Ασυνείδητος
έκμεταλλευτής, γνωστός σέ όλους τούς
φιλολογικούς καί καλλιτεχνικούς κύκλους.
Πονηρός καί ποταπός ζούσε εις βάρος τής
δυστυχίας τών άλλων. Ή έπίακεψίς του
ίσοδυναμούσε μέ καταδίκη.
Ό Ντοστογιέφσκι ήταν οικονομικά
κατεστραμμένος. Κατά περίεργη σύμπτωσι,
ή προθεσμία τών δώδεκα ήμερών, πού ό
Στελόφσκι του είχε δώσει γιά νά σκεφθή,
συνέπιπτε άκριβώς μέ τήν διορία τής
κατασχέσεως. Ό Φεντόρ Μιχαήλοβιτς
120

Ντοστογιέφσκι υπέγραψε. Στήν πραγμα
τικότητα όμως δέν έπρόκειτο νά είσπράξη
παρά έλάχιστα άπό τό ποσόν πού του είχε ύποσχεθή ό Στελλόφσκι. Ό τελευταίος είχε
φροντίσει νά άγοράση σέ χαμηλή τιμή
άρκετά γραμμάτια μέ τήν υπογραφή τού
Ντοστογιέφσκι καί τό ποσόν πού έδινε μέ τό
ένα χέρι σάν έκδότης, τό είσέπρατέ μέ τό
άλλο σάν πιστωτής.
Στόν Φεντόρ Μιχαήλοβιτς έμειναν μόνο
175 άσημένια ρούβλια. Δ έν είχε όμως
σημασία καί Αποφάσισε νά φύγη γιά τό
έξωτερικό. Μιά τριπλή έλπίδα τόν έσπρωξε
νά έγκαταλείψη τή Ρωσία. Ή θελς νά
ξαναδή τήν Παυλϊνα Σουσλόβα, αυτή τήν
νεαρή μηδένίστρια πού είχε άγαπήσει καί
δέν είχε κατορθώσει νά ξεχάση. Ή θελε
έπίσης νά δοκιμάση τήν τύχη του στήν
ρουλέττα. Τέλος, ήθελε νά έργασθή σοβα
ρά γιά τά βιβλία πού τού είχαν παραγγείλει.
Ό Ντοστογιέφσκι έφθασε στό Βισπάντεν
στό τέλος Ιουλίου. Ή Σουσλόβα θά τόν
συναντούσε έκεί στις άρχές Αύγουστου.
Περιμένοντάς την, ό Φεντόρ Μιχαήλοβιτς
ξαναγύρισε στήν χαρτοπαιξία. Ξαναέζησε
τις συγκινήσεις τής πράσινης τσόχας μέ τά
σκόρπια χρυσά λουδοβίκια, φρειδερίκια
χρυσά νομίσματα τής Πρωσσίας) καί τά
φλορίνια. Παρακολούθησε πάλι τήν άγωνία
στά σοβαρά άπληστα πρόσωπα τήν νευρι
κότητα στά χέρια γαντζωμένα έπάνω στό
τραπέζι. 'Ακούσε πάλι τά μαγικά λόγια:
«Τριάντα ένα, κόκκινο, μονά καί πάσσοψ
τέσσερα, μαύρο, ζυγά...»
Σέ πέντε ήμέρες ύ Ντοστογιέφσκι
έχασε τά 175 ρούβλια πού τού είχαν

άπομείνει. Αναγκάσθηκε νά βάλη ένέχυρο τό ρολόι του. Τό δωμάτιο τού ξενοδο
χείου ήταν άπλήρωτο. Τότε υποχρεώθηκε
νά ταπεινωθή καί νά στείλη ένα μήνυμα
Απελπισίας στόν Τουργκένιεφ. Αύτός τού
έστειλε 50 άσημένια τάλληρα. «Εύχαριστώ
γιά τά 50 τάλληρα ' Ιβάν Σεργκέγιεβιτς. Δέν
μέ έσωσαν ύριστικά, άλλά μέ βοήθησαν
κάπως νά συνέλθω», τοϋ άπάντησε ό
Φεντόρ Μιχαήλοβιτς.
Ταπεινωμένος, Αποκαρδιωμένος, περίμενε τήν Παυλϊνα, πού ίσως είχε χρήματα
μαζί της. ’Εκείνη όμως έφ θ α σ ε στό
Βισμπάντεν, χωρίς νά έχη νά πληρώση ούτε
τό δωμάτιό της. Πολύ γρήγορα, Ντοστογιέφσκι σκέφθηκε νά τήν στείλη πίσω στήν
πατρίδα. Αύτή ή έρωτική φυγή, πού τήν είχε!
όνειρευθή σάν πηγή χαράς, κατέληξε σέ μιά
σύντομη παραμονή σέ ένα άθλιο ξενο
δοχείο όπου ό ιδιοκτήτης του τούς γύρισε
τήν πλάτη καί τό προσωπικό γελούσε εις
βάρος τους.
Στό τέλος Αύγούστου, ή Παυλϊνα έφ υγε
γιά τό Παρίσι. Μετά τήν άναχώρησί της, ό
ξενοδόχος άρνήθηκε νά δίνη πρωινό στόν
Φεντόρ Μιχαήλοβιτς: «Δέν έχετε άνάγκη
νά τρώτε, άφού δέν μπορείτε νά κερδίσετε
ούτε τό ψωμί σας. θά σάς δώσωμε μόνο
τσάι, αύτό είναι όλο».
Από Αξιοπρέπεια, ό Ντοστογιέφσκι
έφ ευγε άπό τό ξενοδοχείο πριν άπό τό
φαγητό καί γύριζε τό βράδυ. Αύτή δμως ή
καθημερινή έξοδος τού άνοιξε τήν δρεξι.
Αποφάσισε τότε νά μένη κλεισμένος στό
δωμάτιό του. Διάβαζε καί έγραφε. "Εστειλε
πολλά γράμματα γιά νά ζητήση χρήματα,

■Ι ΚΟ κ. Α. ΤΡΟΥΑΓΙΑ

Επάνω: Μία άπό τίς (ύραιότερες προσωπο
γραφία; τοΒ Ντοστογιέφσκυ, φιλοτεχνημένη
άπό τόν ζωγράφο Περώφ. Δεξιά: Ό Ντοστο
γιέφσκυ καί ό φίλος του, διαπρεπής έπιστήμων,
Τσοκάν Βελικάλωφ, στή Σιβηρία τό έτος 1858.
άλλά χωρίς άποτέλεσμα. «Πάνε τρεις
μέρες καί πίνω μόνο τσάι, πρωί καί βράδυ.
Καί τό περίεργο είναι ότι δέν πεινώ καί τόσο
πολύ. Τό δυσάρεστο όμως είναι, ότι μού
δημιουργούν δυσκολίες καί δέν μου δίνουν
ούτε κερί γιά τήν νύχτα».
Ο Ντοστογιέφσκι τότε παρακάλεσε τήν
Παυλίνα νά τόν βοηθήση. Τό ίδιο καί τους
φίλους του, τόν βαρώνο Βράγκελ στήν
Κοπεγχάγη, τόν έξόριστο δημοσιογράφο
Χέρτσεν, στήν Γενεύη, τόν Μιλιούκωφ καί
τόν έκδότη Κατκώφ, στήν Ρωσία. Ο
Βράγκελ όμως έλειπε σέ διακοπές, ό
Χέρτσεν ήταν έκδρομή στό βουνό. Ό
Μιλιουκωφ, που ό Ντοστογιέφσκι τού είχε
άναθέσει νά πουλήση γιά 300 ρούβλια ένα
άπό τά μελλοντικά έργα τόυ, συνάντησε
άρνηαι άπό τήν «Βιβλιοθήκη Αναγνωσμά
των», τά « Επίκαιρα» καί τά «Χρονικά τής
Πατρίδος». ' Ο Κατκώφ, τέλος, πού ό συγ
γραφέας τού πρότεινε ένα μυθιστόρημα
σέ πέντε ώς έξη έπιφυλλίδες γιά τόν
«Ρωσαικό Ταχυδρόμο», δέν έδωσε σημεία
ζωής. Καί όμως ή ύπόθεσις αύτού τού
βιβλίου ήταν ένδιαφέρουσα: « Ή δράσις
του έκτυλίσσεται στήν σύγχρονη έποχή»,
έγραψε ό Ντοστογιέφσκι στόν Κακτώφ.
Ένας νεαρός φοιτητής, πού τόν έδιωξαν
άπό τό πανεπιστήμιο, ένας μικροαστός, πού
ζούσε μέσα σέ μεγάλη φτώχεια άποφάσισε
νά ξεφύγη διά μιας άπό τήν δύσκολη θέα
του. Τό έκανε μέ έπιπολαιότητα, μέ άστάθεια στις ιδέες του, κάτω άπό τήν έπίδρααι
διαφόρων σκέψεων «παράξενων» πού τόν
τριγύριζαν. Αποφάσισε νά σκοτώση μιά ήλικιωμένη γυναίκα, πού δάνειζε χρήματα.

Ή γριά ήταν ήλίθια, κουφή, άρρωστη,
φιλάργυρη, κακιά, τόκιζε μέ ύπέρογκα ποσά
καί κακομεταχειριζότανε τήν άδελφή της,
πού τήν χρησιμοποιούσε γιά ύπηρέτρια.
«Δέν άξίζει τίποτε. Δέν είναι χρήσιμη σέ
κανένα. Γιατί νά ζή;»
»Αύτά τά έρωτήματα τάραζαν τίς
σκέψεις τοΰ νέου. Αποφάσισε νά τήν
σκοτώση, νά τήν ληστέψη καί νά μεταχειρισθή αύτά τά χρήματα γιά νά κάνη
εύτυχισμένη τήν μητέρα του πού ζούσε
στήν έπαρχία, νά προφυλάξη τήν άδελφή
του άπό τίς έρωτικές έπιθέσεις ένός
γαιοκτήμονος, στό σπίτι τού όποιου έργαζόταν καί νά τελειώση ό ίδιος τίς σπουδές
του.
»'Η θεία Δίκη όμως καί οί άνθρώπινοι
νάμα έπέδρασαν έπάνω του καί τελικά τόν
«άνάγκασαν» νά παραδοθή μόνος του, άν
καί ήξερε ότι κινδύνευε νά πεθάνη στό
κάτεργα. Τό έκανε όμως μέ τήν μοναδική
έλπίδα νά έπανέλθη στή ζωή τών άνθρώπων. Τό αίσθημα ιού άποκλεισμού του καί
τής άπομονώαεώς του άνάμεσα στοάς
άνθρώπους, πού τόν είχε κυριεύσει άμέσως
μετά τό έγκλημά του, τόν είχαν βασα
νίσει ύπερβολικά. Ό νόμος τής άλήθειας
καί τής άνθρώπινης φύαεω ς ύπήρξε
ισχυρότερος. Ό έγκληματίας άποφάσισε
νά ύποστή τήν τιμωρία, γιά νά έξαγνισθή».
Στό μικρό αύτό δοκίμιο άναγνωρίζομε τά
κύρια χαρακτηριστικά τού «Έγκλημα καί
Τιμωρία».
Στό μικρό άθλιο καί σκοτεινό δωμάτιο
τού ξενοδοχείου, τότε πού είχε στερηθή
άκόμη καί τήν τροφή καί τό φώς, τότε πού

έκλιπαροϋαε δεξιά καί άριστερά γιά νά βρή
λίγα χρήματα νά έπιστρέψη στή Ρωσία, τότε
πού είχε φθάσει στό έσχατο σημείο τής
φτώχειας καί τής μοναξιάς, ό Ντοστογιέφσκι έμπνεύσθηκε τό μοναδικό αύτό έργο
πού θά τού χάριζε τήν δόξα.
«Ίσως αύτό πού γράφω τώρα νά είναι
άνώτερο ά π ’ 6,τι έγραψα ώς σήμερα».
Έν τώ μεταξύ, ό Βράγκελ γύρισε στήν
Κοπεγχάγη. Ε κεί βρήκε τά δυό άπελπισμένα γράμματα τού Ν τοστογιέφ σκι.
Ά μ έσ ω ς τού έ σ τε ιλ ε τά άπαραίτητα
χρήματα γιά τό ταξίδι καί τόν κάλεσε νά
περάση λίγες ήμέρες στό σπίτι του. Ό
Φεντόρ Μιχαήλοβιτς δέχθηκε μέ χαρά αύτή
τήν εύκαιρία νά έπισκεφθή τόν παλιό του
φίλο. Έφθασε στήν Κοπεγχάγη τήν 1η
Οκτωβρίου.
Έ φ υγε άπό έκεί στις 10 τού μηνός μέ
κατεύθυνσι τήν Πετρούπολι. Μόλις γύρισε
στήν ρωσική πρωτεύουσα έπαθε τρεις
άλλεπάλληλες κρίσεις έπιληψίας. «Παρ’
όλα αύτά κάθομαι καί γράφω», έγραψε στόν
Βράγκελ.
Έπί τέλους έλαβε τά τριακόσια ρούβλια
πού είχε ζητήσει άπό τόν Κατκώφ καί πού
είχαν σταλεί στό Βισμπάντεν. Γοήγορα
όμως αύτά τά χρήματα έξαντλήθηκαν. Ή
οικογένεια τού άδελφού του, πού είχε
πεθάνει, ήταν μέσα στήν φτώχεια. Άρχισαν
πάλι νά τόν κυνηγούν οί πιστωταί του γιά
χρέη.
Ν έες κρίσεις έπιληψίας καθυστέρησαν
τήν δουλειά του. Τέλος, γιά κακή του τύχη,
οί αιμορροΐδες του τόν άνάγκασαν νά
μείνη στό κρεββάτι δεκαπέντε ήμέρες. Τόν
121

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
Νοέμβριο, όμως, χάρις στήν υπεράνθρωπη
δουλειά, τελείωσε τό μεγαλύτερο μέρος
τού μυθιστορήματός του. Δ έν έμεινε όμως
ικανοποιημένος καί έκαψε τά χειρόγραφα.
'Αναγκάσθηκε νά ξαναρχίση. «Μιά νέα
μορφή, ένα νέο σχέδιο μέ γοήτευσαν».
'Εργαζόταν ήμέρα καί νύχτα. Σκέφθηκε
νά συνδυάση τό θέμα γιά τό όποιο είχε
μιλήσει σέ κάποιο φίλο του καί πού τό είχε
τιτλοφορήσει «Οί μεθύστακες» ( ’Επει
σόδια τού Μαρμελαντώφ), μέ τό θέμα τού
φοιτητού πού είχε άναφέρει στόν Κακτώφ
καί τό παρουσίασε ένιαιο. Έγκατέλειψε τό
σχέδιο νά γράψη ένα Ημερολόγιο τού
Ρασκόλνικωφ καί υιοθέτησε τελικά τόν τύπο
τού μυθιστορήματος.
Προχωρούσε στό ίδιο έργο του, άνάλογα
μέ τήν έντύπωσι πού προξενούσε. "Εγραφε
κάθε μήνα τά κεφάλαια πού θά δημοσιεύον
ταν τόν έπόμενο, δηλαδή έξη έπιφυλλίδες,
μέσα σέ τέσσερις έβδομάδες. Στις 18
Φεβρουάριου έγραψε στόν Βράγκελ: «Πριν
άπό δύο έβδομάδες τό πρώτο μέρος τού
μυθιστορήματός μου δημοσιεύθηκε στόν
«Ρώσαικο Ταχυδρόμο». "Ακόυσα πολλούς
έπαίνους σχετικά μ έ αύτό τό βιβλίο.
Περιέχει τολμηρές καί νέες άντιλήψεις».
Τό πρόβλημα τού Ρασκόλνικωφ, τού
ήρωα τού μυθιστορήματος « "Εγκλημα καί
Τιμωρία», ήταν τό πρόβλημα τής άπόλυτης
έλευθερίας. "Ενας φοιτητής, φτωχός καί
περήφανος, ζητούσε μιά διέξοδο στήν
άθλια ζωή του. Γνώρισε μιά γριά τοκογλύφο.
Τί άξια είχε ή ζωή αύτού τού μοχθηρού καί
κακού πλάσματος μπροστά στήν δική του;
"Αν τήν σκότωνε καί έπαιρνε τά χρήματά
της, θά μπορούσε νά βοηθήση τήν μητέρα
του, τήν άδελφή του, ποϋ ζούααν στήν
έπαρχία, νά άποτελειώση τις σπουδές του,
νά άποκτήση μιά θέσι στήν κοινωνία καί να
κάνη τό καλό γύρω του.
«Γιά μιά ζωή, θά μπορούσαν νά σωθούν
χιλιάδες ζωές άπό τήν δυστυχία...». «Τί
σημασία έχει στήν ζυγαριά τής ζωής αύτή ή
κακή μάγισσα;» Τό σχέδιό του ήταν τρομερά
λογικό καί είχε μιά έπικίνδυνη γοητεία.
«Γύρισε σπίτι του σάν νά ήταν καταδικα
σμένος σέ θάνατο. Δ έν σκεπτόταν καί ούτε
θά μπορούσε νά σκεφθή τίποτε, όλλά μέ
όλο του τό είναι ένοιωσε ξαφνικά ότι δέν
είχε τπά ούτε έλευθερία, ούτε κρίσι, ούτε
θέλησι καί δτι τά πράγματα είχαν πάρει τόν
δρόμο τους όριστικά».
Τά γεγονότα έξελίσσονταν σάν νά ήσαν
συνένοχα στά σχέδιά του. Τόν παρέσυρε
ένα τρομερό βάρος, «σάν ή άκρη τού
παλτού του νά είχε πιασθή στόν όδοντωτό )οχό μιας μηχανής καί τόν παρέσυρε
όλόκληρο». Δ έν μπορούσε νά σταθή
περισσότερο. Χτύπησε. "Εκλεψε. ‘Από
μιά περίεργη σύμπτωσι, δέν ύπήρχε καμμιά
ένδειξις εις βάρος του πού νά έπιτρέψη
στούς δικαστάς νά τόν ύποψιασθούν.
Τότε όμως άρχισε τό πραγματικό δράμα
τής έσωτερικής τιμωρίας. « ’Αφού δλα
έγιναν μέ έπίγνωαι των πραγμάτων, άν είχες
ένα όρισμένο σκοπό, πώς γίνεται καί δέν
κοίταξες άκόμη τί ύπάρχει μέσα στό πορτο122

Είς τήν φωτογραφίαν τής
άπέναντι σελίδος κάτω μία
σκηνή άττό τηλεοπτική δια
σκευή τοϋ έργου στή Γαλ
λία, μ έ πρωταγωνιστής τόν
Φρανσουά Μαρτουρέ καί
τήν Μπέρτ Μποβύ.

φόλι, ούτε ξέρεις πόσα κέρδη σού άπέφερε
αύτή ή ύπόθεσις; Γιά ποιό λόγο λοιπόν
δημιούργησες δλη αύτή τήν ιστορία εις
βάρος σου;» σκεπτόταν ό Ρασκόλνικωφ.
Σιγά - σιγά, άπό σκέψι σέ σκέψι, άπό
τρομάρα σέ τρομάρα κατόρθωσε νά άνακαλύψη τό πραγματικό κίνητρο τού έγκλήματός του. «Δέν σκότωσα γιά νά βοηθήσω
τήν μητέρα μου, όχι Σόνια, ούτε γιά νά
παραστήσω τόν ευεργέτη τής άνθρωπότητος, άφού άποκτήσω τά μέσα. "Οχι,
σκότωσα άπλά καί ώραία γιά τόν έαυτό μου
καί μόνο καί έκείνη τήν στιγμή δ έν
ένδιαφερόμουν καθόλου, άν θά γινόμουν
ένας ύποιοσδήποτε ευεργέτης ή άν θά
περνούσα δλη μου τήν ζωή παραμονεύ
οντας σάν άράχνη, νά παγιδεύσω θύματα
στόν ιστό μου, γιά νά χορτάσω άπό τά άγαθά τους. "Οχι, δέν ήταν ή άνάγκη τού
χρήματος τό εύαίσθητο σημείο μου, όταν
σκότωσα. Είχα λιγώ τερο άνάγκη άπό
χρήματα, δσο είχα άνάγκη άπό άλλο
πράγμα. "Επρεπε νά μάθω κάτι άλλο, κάτι
άλλο έσπρωχνε τό χέρι μου. "Ηθελα νά
μάθω τό γρηγορώτερο, άν ήμουν ένα
σκουλήκι όπως οί άλλοι ή άνδρας. Άναρωτήθηκα: θά μπορούσα νά ξεπεράσω τό
έμπόδιο ή όχι; θά τολμούσα νά σκύψω νά
πάρω τήν έξουσία ή δέν θά τολμούσα;
"Ημουν ένα πλάσμα δειλό ή είχα δικαιώ
ματα;»
"Ετσι, ό Ρασκόλνικωφ πνιγόταν μέσα στά
τείχη τής κατεστημένης ήθικής. "Ενοιωθε
μέσα του τήν δυνατότητα νά ξεπεράση τό
άνώνυμο πλήθος πού τόν τριγύριζε.
"Ενοιωθε δτι ήταν διαφορετικός άπό τούς
άλλους, δτι ήταν προικισμένος άίιό τήν
μοίρα γιά τήν τρομερή περιπέτεια τής
πνευματικής άνεξαρτησίας.
"Ανθρωποι σάν κι α ύτό ν είχα ν τό
δικαίωμα νά περιφρονήσουν τούς νόμους.
ΓΓ αύτούς ύπήρχε μιά άνώτερη ήθική ή
μάλλον δέν ύπήρχε ήθική, άλλά άπόλυτη
έλευθερία. ΓΓ αύτούς ένα έγκλημα δέν
είχε τήν άξια ένός έγκλήματος καί ή τιμωρία
δέν ήταν παρά μιά λέξις χωρίς νόημα. Μέ
τόν ίδιο τρόπο ό Ναπολέων θά δικαιολο
γήθηκε στόν έαυτό του, άν αίσθάνθηκε
ποτέ αύτή τήν άνάγκη.
«"Ενας πραγματικός ήγέτης, πού δλα
τού έπιτρέπονταν, σκεπτόταν ό Ρασκόλ
νικωφ, μπορούσε νά κανονιοβολήαη τήν
Τουλώνη, νά όργανώση μιά σφαγή στό
Παρίσι, νά «ξεχάση» τόν στρατό του στήν

Αίγυπτο, νά θυσιάση μισό έκατομμύριο
άνδρες στήν έκστρατεία τής Ρωσίας, νά βγή
άπό τήν δύσκολη θέσι του στήν Βίλνα, μέ
ένα λογοπαίγνιο. Σέ αύτόν τόν άνθρωπο
έστησαν άνδριάντες μετά θάνατον. "Ωστε
λοιπόν όλα έπιτρέπονταν». "Ολα έπσρέπονταν σέ μερικούς. "Ολα έπιτρέπονταν σέ
όσους έπέτρεπαν τά πάντα στόν έαυτό
τους καί αύτό ήταν σημείο δτι άποτελούσαν
έξαίρεσι.
Γιά τόν Ρασκόλνικωφ, ή γριά ήταν τό
πρώτο έμπόδιο, ένα τείχος άπό σάρκα πού
έπρεπε νά γκρεμίση, νά περάση, νά ξεχάση,
γιά νά άκολουθήση τόν δρόμο τής έλευ
θερίας. «Δέν σκότωσα ένα άνθρώπινο
πλάσμα, άλλά μιά άρχή».
Μετά τήν δολοφονία αύτής τής άρχής, ό
Ρασκόλνικωφ θά γνώριζε τόν πραγματικό
προορισμό του, τού ύπερανθρώπου, τού
θεού, θά ένοιωθε άνετα καί θά άποκτοΰσε τήν άνεξαρτησία πού έπί τέλους είχε
κατακτήσει. Στήν πραγματικότητα όμως
ποτέ δέν ύπήρξε λιγώτερο άνεξάρτητος
άπό τότε πού θέλησε νά ξεφύγη άπό τήν
άνθρώπινη φύσι. Μιά έμμονη ιδέα έτρωγε
σάν σαράκι τό αίσθημα τής έλευθερίας του.
Αύτός, πού είχε θελήσει νέ ξεφύγη άπό
δλες τις ήθικές καταπιέσεις, είχε έπιβάλει
τώρα στόν έαυτό του μιά νέα καταπίεσι.
Ήμέρα καί νύχτα, έκρινε τόν έαυτό του
καί καταδίκαζε μέ τήν σκέψι του τό
κακούργημα, πού όμως θά ήθελε νά ήταν ύπερήφανος γι' αύτό. Ήμέρα καί νύχτα, τά
ίδια έπιχειρήματα καί οί ίδιες δικαιολογίες
τόν καταδίωκαν. Διχαζόταν καί γινόταν ό
συνήγορος τού έαυτού του καί ό συνήγορος
τού θύματός του. Δέν ήταν πιά άνθρωπος.
Ή ταν ένα πεδίο μάχης.
Βαθιά μέσα του, ποτέ δέν δικαιολόγησε
τόν φόνο καί ή προσωπικότης τού δολο
φόνου έφθανε στήν άποσύνθεσι, όπως τό
πτώμα τού θύματος. Κανένας ύψηλός
σκοπός, κανένα ιδανικό ή θρησκεία δέν θά
μπορούσαν νά έπιτρέψουν τό έγκλημα.
"Οποιος άπλωνε τό χέρι στόν πλησίον του,
άπλωνε τό χέρι στόν θ εό καί τόν έαυτό του.
"Οταν ό Ρασκόλνικωφ άφησε τό τσεκούρι
νά πέση στό κεφάλι τής γριάς, δέν σκότωσε
τήν άπληστη αύτή γυναίκα, άλλά τόν έαυτό
του, ή μάλλον τό θείο φώς πού κατοικούσε
μέσα του.
«Σκότωσα ένα σκουλήκι, Σόνια, ένα
άθλιο σκουλήκι, άχρηστο καί βλαβερό»,
φώναξε.
«Αύτό τό σκουλήκι ήταν ένα άνθρώπινο
πλάσμα», άπάντησε ή Σόνια.
Κάθε άνθρώπινη ζωή άξίζει, περισσό
τερο άπό τήν άφηρημένη σκέψι ένός
άτόμου. Κανένα άπόκτημα άνθρώπινο δέν
άξίζει τόν θάνατο ένός άνθρώπου. Γιατί
αύτός ό άνθρωπος, όποιος καί άν ήταν, ήταν
πλασμένος «κατ’ εικόνα καί ύμοίωσι» τού
θεού. Αύτό τό «άχρηστο καί βλαβερό
σκουλήκι», ή τοκογλύφος, ό μεθύστακας
Μαρμελαντώφ, ή πόρνη ή Σόνια, όλοι τους
ήσαν άγαπητοί στόν θεό, ήσαν πλασμένοι
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«κατ' εικόνα Του». Αύτό ήταν τρομερό,
ήταν Απαράδεκτο, άλλά γιά τόν θ εό άξιζαν
όσο καί ό Ρασκόλνικωφ.
"Ετσι, έξω άπό τό τείχος, ό Ρασκόλνικωφ
κλονίσθηκε άπό τά πρώτα βήματα. Δέν
ένοιωθε άνετα σέ αυτή τήν άπέραντη
πεδιάδα. Οί δυνάμεις του, πού ήσαν
Αρκετές στόν περιφραγμένο χώρο, τόν
έγκατέλειψαν έκεί, ξαφνικά.
Αύτός πού ήθελε νά είναι ένας ύπεράνθρωπος, τώρα έτρεμε καί παραπονιόταν
όπως ένα παιδί^σέ ένα σκοτεινό δωμάτιο.
Βρισκόταν μακριά άπό όλους. Ήταν
ξένος σέ'όλους καί στόν έαυτό του. Ήταν
ένας άλλος. Οί δικοί του νόμιζαν ότι ήταν
τρελλός. Τότε άρχισε νά άποφεύγη αύτά τά
πλάσματα, πού δέν είχαν τίποτε τό κοινό
μαζί του, καί στράφηκε πρός τούς δυστυ
χισμένους. 'Αγαπούσε τόν μεθύστακα
Μαρμελαντώφ, τήν φυματική χήρα Κατε
ρίνα Ίβάνοβνα καί τήν Χάνια πού είχε γίνει
πόρνη, γιά νά ζήση τούς άδελφούς καί τις
άδελφές της.
Αλλά ούτε καί αυτοί ήσαν όμοιοι του. Τό
έγκλημά του τόν Απομόνωνε στό κέντρο
τού Ανθρώπινου ρεύματος. Τό έγκλημά του
Τόν περιόριζε στόν ίδιο τόν έαυτό του. Μό
νο μιά πλήρης όμολογία, μόνο μιά ύπερβο
λική τιμωρία θά μπορούσαν νά τόν έπαναφέρουν στό κέντρο τού πλήθους. Κάτι τέ
τοιο έπρεπε νά γίνη.
Φοβόταν όμως μήπως τόν άνακαλύψουν
τόν συλλάβουν καί τόν δικάσουν. Συνανα
στρεφόταν Αστυνομικούς καί μιλούσε μαζί
τους γιά τόν φόνο τής γριάς. Ο δικαστής
Γίορφύρ, πού τόν ύποπτευόταν άπό καιρό,
έπαιζε μαζί του, τόν έξωθούσε, τόν συγκρο
τούσε, τόν καθησύχαζε καί έπειτα τόν
τρομοκρατούσε μέ μιά σατανική ψυχραιμία.

«"Αν φύγης, θά ξανάρθης», τού είπε.
«Δέν θά μπορέσης νά ζήσης χωρίς τήν
συντροφιά μας. Πιστεύω μάλιστα, πώς στό
τέλος θά δεχθής μέ τήν θέλησί σου νά
ύποφέρης».
Ή δοκιμασία τής έλευθερίας ήταν πολύ
σκληρή γιά τόν Ρασκόλνικωφ. Μετά άπό
μεγάλη πάλη, ό ύπεράνθρωπος αυτός
έπεσε στό πόδια τής Σόνιας καί τής όμολόγησε τό έγκλημά του. Αύτή τόν συμβου
λέυσε νά παραδοθή.
«θέλεις λοιπόν νά πάω ατά κάτεργα,
Σόνια;»
«Αύτό πού χρειάζεται είναι νά δεχθής
τόν πόνο καί μέ τόν πόνο νά έξαγνισθής»,
τού Απάντησε.
’Ακολούθησε τήν συμβουλή της. Πήγε
σέ ένα σταυροδρόμι νά φιλήση «τό χώμα
πού είχε μολύνει». "Επεσα παρουσιάσθηκε
στό Αστυνομικό τμήμα. « ’Αργά, μέ παύσεις
διατακτικά, άλλά καθαρά» πρόφερε: « ’Εγώ
δολοφόνησα μέ τσεκούρι τήν γριά τοκο
γλύφο καί τήν άδελφή της ’Ελισάβετ καίτίς
έκλεψα». Ο Ρασκόλνικωφ καταδικάσθηκε
σέ καταναγκαστικά έργα καί ή Σόνια τόν
Ακολούθησε στην Σιβηρία. « Αλλά», γράφει
ό Ντοστογιέφσκι, «δέν μετανοούσε γιά τό
έγκλημά του».
«Πώς γίνεται καί τό έγκλημά μου τούς
φαίνεται τόσο Απαίσιο;» άναρωτιόταν.
« ’Επειδή είναι έγκλημα; Τι σημαίνει
έγκλημα; Ή συνείδησίς μου είναι ήσυχη.
Βέβαια έκανα ένα έγκλημα. "Ε, λοιπόν, γιά
νά δείξετε σεβασμό ατούς νόμους δέν
έχετε παρά νά μοΰ πάρετε τό κεφάλι καί άς
μή ξαναμιλήσομε γι' αύτό».
Σκεπτόταν ότι πολλοί κακοποιοί είχαν
δικαιωθή, γιατί είχαν έπιμείνει στόν δρόμο

τους. Αύτό πού έκεϊνον τόν καταδίκασε
ήταν τό ότι τού είχε λείψει τό θάρρος. Τό
σαρκίο είχε λυγίσει. « "Ετσι λοιπόν αύτό πού
πίστευε σάν λάθος του ήταν, τό ότι δέν είχε
έπιμείνει ώς τό τέλος καί παραδόθηκε».
Από αύτό τό ψέμα, άπό αυτές τίς
Αμφιβολίες γεννήθηκε ξαφνικά ή πίστις του.
ξαφνικά, όπως μιά σπίθα πού μπορεί νέ βάλη
φωτιά σέ ένα σωρό άχυρα.
Κάποτε ή Σόνια τού είχε διαβάσει τήν
άνάστασι τού Λαζάρου άπό τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιο: « Εγώ ε'ιμί ή άνάστααις
καί ή ζωή. Ό πιστεύων εις 'Εμέ καί άν
άποθάνη ζήσεται. Καί πας όσης ζή καί
πιστεύει εις Εμέ δέν θέλει άποθάνει εις
τόν αιώνα». Αύτά τά λόγια δέν τά είχε
καταλάβει τότε. Δ έν είχε καταλάβη τό
νόημά τους. Μόνο τώρα, στην Σιβηρία,
Ανέβηκαν στό χείλη του τά λόγια τής
Αναστάσεως.
«Πώς έγινε αύτό; Ούτε ό ίδιος τό
κατάλαβε άλλά ξαφνικά ένοιωσε καί έπεσε
ατά πόδια τής Σόνιας. θέλησαν νά μιλήσουν
άλλά δέν τό κατόρθωσαν. Τά μάτια τους
είχαν γεμίσει δάκρυα. Ήσαν καί οί δύο
χλωμοί καί ταραγμένοι, άλλά στό έξαϋλωμένο πρόσωπό τους έλαμπε ή αύγή ένός
νέου μέλλοντος, «μιάς άναστάσεως στην
ζωή».
"Ετσι, χάρις στην Σόνια, ό Ρασκόλνικωφ
γνώρισε έπί τέλους τήν πραγματική έλευθερία. Ο άνθρωπος δέν ή'ταν θεός.
Παντοδυναμία ύπήρχε μόνον άν ύπήρχε
θεός. Νά άρνηθή κανείς τόν θ εό ήταν σάν
νά άρνηθή τόν έαυτό του. Νά θέληση νά
γίνη θ εό ς ήταν σάν νά ήθελε νά πεθάνη,
άφοϋ ήταν άνθρώτινο πλάσμα, ήταν σάν νά
ήθελε νά ένωθή μέ τό Σόμπαν, νά ύπάρχη
καί νά μή ύπάρχη συγχρόνως.
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ΕΙς αύτήν τήν σελίδα δεξιά- Ό Ντοστογιέφσκυ, δταν ήταν Ακόμα νέος. Εις τήν άπέναντι σελίδα
Αριστερά Ή πρώτη σύζυγος τοΰ συγγραφέα Μαρία Ντιμιτρίεβνα. Δ εζιά Μία σελίδα Από τό
σημειωματάριο τοΰ Ντοστογιέφσκυ, στό όποιο ό μεγάλος συγγραφέας είχε άρχίσει νά γράφη τά
πρώτα δοκίμια τοΰ έργου του «'Έγκλημα καί τιμωρία». Κάτω: Ό ήθοποιός Πήτερ Λόρρε πού
πρωταγωνίστησε στην ταινία «"Εγκλημα καί Τιμωρία», ή όποια γυρίστηκε τό 1935.

Μέ δυό λόγια, μέσα στά τείχη τής
κατεστημένης ήθικής υπάρχει ή έλευθερία
τής έκλογής τού καλού. Αύτή ή έλάοσων
έλευθερία προϋποθέτει καί τήν πιθανότητα
τής άμαρτίας. θά μπορούσε κανείς νά τό
άποφεύγει, γιατί είναι «άπαγορευμένο»,
γιατί ύπάρχει ό κίνδυνος τής «τιμωρίας»,
τής «φυλακής», τής «Κολάσεως».
Αυτοί πού περκρρονούν τά μαθήματα
των άνοήτων αύτών των άρχών, αύτοί πού
συχαίνονται τις συνταγές τής πνευματικής
αύτής «μαγειρικής», οί δυνατοί, αύτοί
μπορούν νά περάσουν τό τείχος. Τότε
φθάνουν στό έπίπεδο τής δ εύ τερ η ς
έλευθερίας, τής τελικής έλευθερίας. Δέν
κάνουν τό καλό, γιά νά τηρήσουν μιά άρχή
πού έχουν μάθει άπό τά παιδικά χρόνια, δέν
τούς τρομάζει τό κακό έξ αιτίας τής γήινης
ή τής ούράνιας τιμωρίας, άλλα κάνουν τό
καλό ή τό κακό μέ τήν «θέλησί» τους ή
άκολουθώντας τό ένστικτό τους.
Οί πρώτοι πιστεύουν πώς είναι ύπεράνθρωποι καί δέν άργούν νέ προσγειωθούν μέ
τήν πρώτη τους έμπειρία. Οί άλλοι άνακαλύπτουν τήν χαρά καί κάνουν τό καλό γιά τό
καλό. Αύτό τό καλό πού κάνουν έλεύθερα,
χωρίς νά ύπάρχη άνάγκη, άλλά μόνο άπό
άγάπη, τούς φέρνει άνεπαίσθητα κοντά
στόν θ εό καί τούς σώζει.
Ειρήνη ύμϊν. Ο Ρασκόλνικωφ θά κατέ
ληγε στήν «έν θεώ ειρήνη» διά μέσου τού
έγκλήματος. Είχε κάνει τό κακό. Εχε άμαρτήσει άπό ύπεροψία. Είχε καταστρέφει τό
μερίδιο τής έλευθερίας πού τού άναλογούσε, δπως θέλησε νά καταστρέψη καί δ, τι
άνθρώπινο ύπήρχε μέσα του. Ε χε πιστέ
ψει δτι τό ένστικτο τού καλού θά έσβηνε
πρώτο στήν καρδιά του μόλις περνούσε τό
τείχος. Τό ένστικτο όμως τού καλού ήταν
αύτό πού άντεξε περισσότερο στήν δοκι
μασία, πού τόν βασάνιζε καί τόν ταπείνωσε
γιά τήν σωτηρία του.
Ή μετάνοια θά έξαγόραζε τό σφάλμα καί
θά άγόραζε τήν έλευθερία. "Οταν ό
Ρασκόλνικωφ ξαναβρήκε τήν ταπεινότητά
του ένοιωσε πάλι τόν έαυτό του καί τήν
παρουσία τοΰ θ εο ύ καί ένοιωσε τόν έαυτό
του κοντά στόν θεό καί άνάμεσα στόν
κόσμο. Βρήκε τήν θέσι του. Βρήκε τήν ζωή
του.
« Ό φυλάξας τήν ζωή αύτού άπολέση
αύτήν καί ύ άπολέσας αύτήν χάριν Εμού,
έπανακτήση αύτήν». (Ματθαίος). Έτσι, τό
συμπέρασμα τού Ντοστογιέφακι ήταν
σύμφωνο μέ τά λόγια τού Εύαγγελίου.
• Γύρω άπό τόν Ρασκόλνικωφ, πού ήταν
τό κύριο πρόσωπο τού βιβλίου, κυλούσε ή
μοίρα άλλων άμαρτωλών πού, δπως αύτός,
είχαν παραβή τούς νόμους τής ήθικής καί
αάν αύτόν συγχωρέθηκαν. Μέσα σέ ένα
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άθλιο καταγώγιο ό Ρασκόλνικωφ συνάντησε
τόν μπεκρή Μαρμελαντώφ, τόν άνδρα τής
Κατερίνας Ίβάνοβνας, τόν πατέρα τής
Σόνιας.
Ο Μαρμελαντώφ, ήταν ένας δειλός,
ένας «φαντασμένος», πού είχε χάσει τήν
θέσι του καί ξόδευε στό ποτό όλα τά
ύπάρχοντά του. Εχε βάλει ένέχυρο ώς καί
τά φορέματα τής γυναίκας του. Δέχθηκε ή
μεγάλη του κόρη νά έκδίδεται γιά νά
κερδίζη τά χρήματα πού αύτός δέν είχε πιά
τό κουράγιο νά κερδίζη. ’Αναμετρούσε μέ
ένα είδος ήδονής πόσο χαμηλά είχε πέσει
καί πώς δέν ύπήρχε περίπτωσις νά όρθοποδήση έπάνω στή γή.
«θά μάς λυπηθή όμως», έλεγε. «'Εκεί
νος πού λυπάται όλους, πού καταλαβαίνει
τά πάντα. "Ολους θά τούς κρίνη, όλους.
"Οταν θά τελειώση μέ όλους, θά μάς
καλέση κι έμάς. « Εμπρός, έλάτε πλησιάατε κι έσεϊς. Ελάτε οί μέθυσοι, έλάτε οί
άσεβείς». θά πλησάσωμε τότε όλοι χωρίς
ντροπή. Καί θά μάς πή: «Χοίροι, ή εικόνα
σας είναι αύτού τού ζώου πού έχετε έπάνω
σας τήν σφραγίδα του, πλησιάατε όμως». Οί
φρόνιμοι τότε θά διαμαρτυρηθοϋν: «Κύριε,
πώς είναι δυνατόν νά τούς δεχθήτε αύτούς:
Εκείνος τότε θά τούς άπαντήση: «"Αν
τούς δέχωμαι, σείς οί φρόνιμοι, άν τούς
δέχωμαι, σείς οί λογικοί, είναι γιατί ούτε
ένας άπό αύτούς πίστεψε ποτέ πώς ήταν
άξιος γιά τήν μέλλοσσα ζωή».
"Ετσι ή ταπεινότης ήταν μιά έλπίδα λυτρώσεως γιά όποιον τήν ένοιωθε. Ή Σόνια
τήν ένοιωθε περισσότερο άπό κάθε άλλον.
«"Εχεις παραβή κι έσύ τούς νόμους»,
τής έλ εγε ό Ρασκόλνικωφ, «κατόρθωσες νά
τούς παραβής. "Εβαλες χέρι έπάνω σου,
κατέστρεψες τήν ζωή σου, τήν δική μου.
Εναι τό ίδιο. Επομένως μπορούμε νά
πορευθούμε μαζί, νά άκολουθήσωμε τόν
ίδιο δρόμο».
Ό Ρασκόλνικαχρ ήταν πολύ ύπερήφανος πού είχε ξεπεράση τά άνθρώπινα
όρια, ή μικρή όμως Σόνια είχε αυναίσθησι
τής καταπτώσεώς της καί τήν δεχόταν αάν
άναγκαϊο κακό. Άφοσιώθηκε μέ ειλικρίνεια
στόν μόνο άνθρωπο πού δέν τήν είχε
περιφρονήσει. Αισθανόταν γι' αύτόν μιά
«άπεριόριστη συμπόνοια», σύμφωνα μέ
τήν έκφρασι τού Ντοστογιέφακι.
Μπροστά σέ αύτή τήν άγνότητα, πού
διατηρήθηκε στήν άμάρτία, μπροστά σέ
αύτή τήν ήρεμη ταπεινοφροσύνη, ό Ρασκόλ
νικωφ γονάτισε καί τήν προσκύνησε μέ
σοβαρότητα.
«Δέν προσκυνώ έσένα Σόνια, γονατίζω
μπροστά σέ όλη τήν άνθρώπινη δυστυχία».
«Δέν είναι τόσο έξ αίτιας τής άτιμώσεως καί τής άμαρτίας σου πού τό είπα

αύτό, άλλά έξ αιτίας τού μεγάλου σου
πόνου».
«Πές μου λοιπόν», φώναξε σέ ένα είδος
παροξυσμού, «πώς είναι δυνατόν αύτή ή
λάσπη καί ή άθλιότης νά συνυπάρχουν μέσα
σου, μέ τά ιερότερα αισθήματα»
Στήν Σόνια, όπως είδαμε, ό Ρασκόλ
νικωφ ύμολόγησε τό έγκλημά του. Αύτή τού
είχε άπαντήσει: «77 έκανες: Τί έκανες
έναντίον τού έαυτού σου; "Οχι, όχι, τώρα
δέν ύπάρχει στόν κόσμο άνθρωπος πιό
δυστυχισμένος άπό σένα». Αργότερα τόν
άκολούθησε στήν Σιβηρία, γιά νά παρευρεθή στήν άνάστασί του.
Αύτή ή μορφή τής άμαρτωλής, τής
γυναίκας τής καταδικασμένης σύμφωνα μέ
τόν άνθρώπινο νόμο, άλλά τής συγχωρημένης άπό τόν θεό, ήταν ένα άπό τά πιό
χαριτωμένα πλάσματα πού δημιούργησε ό
Ντοστογιέφακι. Ή ταπεινότης της, ή ήρεμία της, σού κάνουν κακό καί τό περίεργο
αίσθημα κάποιας εύθύνης γιά τήν δυστυ
χία της. Ή ταν αάν νά είχε έπωμισθή όλα
τά σφάλματα τών άνθρώπων. Ή ταν σάν
νά έσωζε τούς άνθρώπους θυσιάζοντας τόν
έαυτό της. Στήν πραγματικότητα όμως
κανείς δέν χάνεται άπό όσους πιστεύουν
ότι είναι χαμένοι. Αφού κανείς δέν είναι
ένοχος ή είναι όλοι.
"Ενας άλλος «μεγάλος άμαρτωλός» ήταν
ό Σβιντριγκάίλώφ. Ή άδελφή τού Ρασκόλ
νικωφ είχε έργασθή στό σπίτι του καί τήν
καταδίωκε μέ τις άνήθηκες προτάσεις του.
Ό κυνισμός του ήταν μεγάλος. Δέν
πίστευε σέ τίποτε. Τίποτε δέν τόν φόβιζε.
Ικανοποιούσε τις όρέξεις του πάντοτε,
χωρίς ποτέ νά ένδιαφερθή γιά τά έπακόλουθα. Εχε βιάσει μιά μικρή κωφάλαλη
δεκατεσσάρω ν έτών. Τό κορίτσι αύτό
κρεμάαθηκε στήν άποθήκη, μόλις έκείνος
έφυγε.
Ό Σβιντριγκάίλώφ πήγε νά συναντήση
τήν Ντούνια, τήν άδελφή τού Ρασκόλνικωφ
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στήν Πετρούπολι, καί προσπάθησε νά τήν
παγίδευση γιά νά τήν κατακτήση. Τήν
παρέσυρε σέ ένα δωμάτιο καί τής πρότεινε
νά σώση τόν άδελφό της που είχε μάθει τό
έγκλημά του, μέ τόν όρο νά τού παραδοθή.
Ξαφνιασμένη, ή Ντουνιά άρπαξε ένα
περίστροφο, γιά νά τόν σκοτώαη, άλλά
άμέσως πέταξε τό όπλο μέ άηδία. Αυτός
βλέποντας ότι «δέν τόν άγαποϋσε άρκετά»,
γιά νά τόν σκοτώαη, τήν άφησε νά φύγη
λυπημένος.
Αυτή ή άρνησις τής Ντουνιά, ή άξιοπρέπεια αυτής τής άρνήσεως τόν συνέτριψε.
Αυτός που ώς τώρα άκολουθοϋσε μόνο τις
αισθήσεις του, γνώρισε έπί τέλους τήν
φοβερή παρουσία τού αισθήματος.
« Εκείνο τό βράδυ ώς τις δέκα γύρισε
όλα τά καταγώγια».
Έπειτα πήγε στήν Χάνια καί τής έδωσε
ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. Μετά πέρασε
νά δή τήν μνηστή του, μιά άδύνατη μικρή
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κοπέλλα πού οί δυστυχισμένοι γονείς της
τού τήν είχαν πουλήσει καί δώρισε στήν
οικογένεια δώδεκα χιλιάδες ρούβλια. Τέλος
νοίκιασε ένα δωμάτιο σέ ένα άθλιο
ξενοδοχείο καί προσπάθησε νά κοιμηθή.
Οί έφιάλτες όμως τόν κυνηγούσαν. Είδε
στό όνειρό του ένα μικρό κορίτσι μέσα σέ
ένα φέρετρο καί άναγνώρισε τό παιδί πού
είχε αύτοκτονήσει έξ αιτίας του. Έπειτα
τού φάνηκε ότι βρήκε μιά μικρούλα πέντε
έτών πού τήν είχαν έγκαταλείψει στήν
γωνιά ένός διαδρόμου. Τήν πήρε καί τήν
πήγε στό σπίτι του. Αλλά νά πού ή μικρή
έστρεψ ε τό φλογισμένο πρόσωπό της πρός
τό μέρος του καί τού άνοιξε τήν άγκαλιά
της. «Καταραμένη», φώναξε καί σήκωσε τό
χέρι του νά τήν χτυπήση. Τήν ίδια στιγμή
ξύπνησε. Αργότερα, σέ μιά κρίσι άηδίας,
κατέβηκε στόν δρόμο καί αύτοκτόνησε.
Ό Μαρμελαντώφ, ή Σόνια, ή Ντούνια, ό
Σβιντριγκαίλώφ, όλοι οί άθλιοι, όλοι οί
κυνικοί, όλοι οί δυστυχισμένοι πού πλαι
σιώνουν τό κεντρικό πρόσωπο τού Ρασκόλνικωφ, είχαν κάποια δικαιολογία. Είχαν
συναίσθησι τής καταπτώσεώς τους. Γιά τόν
Ντοστογιέφσκι, μόνο οί κριταί άξιζαν νά
κριθούν.
Τίποτε δέν ήταν ευτελέστερο έπάνω
στή γή άπό τόν άνθρωπο πού δέν είχε
έπιθυμίες, τό άγονο πνεύμα, τόν ύπερόΓττη διανοούμενο. Κανένα έγκλημα δέν
άπέκλειε τό δικαίωμα τής συγνώμης. Ή
άγάπη τά έσωζε όλα. Ή άγότπη καί ή
ταπεινοφροσύνη. Γιατί ή άνθρώπινη άγάπη
έπρεπε νά είναι ταπεινή.
Κατηγόρησαν τόν Ντοστογιέφσκι δτι
περιέγραψε μόνο τέρατα καί άρρώστους.
«Μούσα νοσοκομείου», «Σκληρό ταλέντο».
Ό δόκτωρ Τσύβ, ό μεγάλος «ντοστογιεφσκικός» ειδικός, πίστευε ότι τό ένα τέταρτο
τών ήρώων τού Ντοστογιέφσκι ήταν νευ-

ροπαθεϊς. Μέτρησε έξη στό «Έγκλημα
καί Τιμωρία», δυό στούς « ’Αδελφούς
Καραμαζώφ», έξη στούς «Δαιμονισμέους»,
τέσσερις στόν « Ηλίθιο» καί τέσσερις στόν
«Έφηβο».
Πραγματικά ό Ρασκόλνικωφ συνεχώς
«έτρεμε άπό πυρετό» ή είχε «παραλη
ρήματα». Ό Σβιντριγκαίλώφ είχε τρομα
κτικές παραισθήσεις. Ο Μαρμελαντώφ
ήταν στά πρόθυρα τού άλκοολικού παραλη
ρήματος. Ή Κατερίνα Ίβάνοβνα ήταν στό
τελευταίο στάδιο τής φυματιώσεως. Γενικά,
δπως είπε ό Σβιντριγκαίλώφ δλη ή Πετρούπολις ήταν «μία πόλις μισότρελλων».
Έκ πρώτης δψεως βέβαια δέν έχομε
τίποτε τό κοινό μέ άνθρώπους πού μάς
φέρνουν σέ άμηχανία. Μάς προσελκύουν
όμως, δπως τό βάθος μιας άβύσσου. Δέν
τούς έχομε ποτέ συναντήσει καί δμως μάς
είναι οικείοι μέ μυστηριώδη τρόπο. Τούς
καταλαβαίνομε. Τούς άγαπούμε. Τέλος,
άναγνωρίζομε τόν έαυτό μας στό πρόσωπό
τους. Α ύτό συμβαίνει γιατί δ έ ν είναι
λιγώτερο φυσιολογικοί άπό μάς. Είναι αύτό
πού έμείς δέν τολμούμε νά είμαστε.
Δ είχνουν στό φώς αύτό, πού έμείς
κρατούμε κρυμμένο στά σκότη τής συνειδήσεώς μας.
Ή άρρώστεια τους δμως, ή τρέλλα τους:
Αύτά ήσαν άπλώς «προσχήματα». Γιά νά
παραδεχθή ό άναγνώστης τήν ύπαρξι αύτών
τών πλασμάτων, τήν λογική τών έπιχειρημάτων τους, τών πράξεών τους. Ο
Ν τοστογιέφσκι άναγκάσθηκε νά τούς
παρουσιάση τρελλούς, φυματικούς, έπιληπτικούς, ύστερικούς. Τούς φόρτωσε, γιά νά
έλαφρώση τό δικό μας βάρος. «Αύτά πού
διηγούμαι έδώ είναι δυνατά γιατί πρόκειται
γιά άνιοόρροπο άνθρωπο».
Ή έπίσημη κριτική σταματά σέ αύτό τό
σημείο. Εξετάζει τά βιβλία τού Ντοστογιέφσκι σάν έργα παθολογικής ψυχολογίας.
Δέν σκέπτεται νά βγάλη τήν προσωπίδα καί
νά κοιτάξη τό πραγματικό πρόσωπο αύτών
τών τεράτων, τήν άνθρώπινη μορφή τους,
τήν δική μας μορφή.
«θά άναρωτηθή κανείς άκόμη μιά φορά
άν ή λογοτεχνία έχει τό δικαίωμα νά
προσκολλάται σέ άρρωστημένες έξαιρέσεις», έγραψε ό ντέ Βογκέ. Πού είναι δμως
οί έξαιρέσεις; Πού είναι οί άρρωστοι; Γιά νά
είναι κανείς άρρωστος πρέπει νά έχη σώμα.
Τά πρόσωπα τού Ντοστογιέφσκι δέν έχουν.
Τά πρόσωπα τού Ντοστογιέφσκι δέν είναι
παρά μόνο οί φορείς τών δικών μας σκέ
ψεων, δέν είναι παρά μόνον οί σκέψεις
μας. "Αν ό κόσμος στόν όποιο κινούνται
μοιάζει μέ τόν δικό μας, αύτό όφείλεται σέ
κάποιο έπιτήδιεο τέχνασμα τού συγγραφέα.
»Τά παγωμένα δωμάτια, τά άθλια
καταγώγια, τά φανάρια τού δρόμου, τά
βρώμικα ρούχα στά παράθυρα, δλα αύτά
άποτελούν μιά σκηνοθεσία όνειρική. Δέν
είναι μία ρεαλιστική εικόνα, άλλά ένα όραμα
έφιαλτικό. Οί λεπτομέρειες άκόμη πού ό
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Δεξιά "Ένας μικρός f-λέφαντας στό τσίρκο τοΰ Λονδίνου. Φορά (ύτασπίόες γιά νά προστατευθή άπό τόν υπερβολικό θόρυβο υπερηχητικοί) άεροπλάνου. Κάτω: Ή Νέα Ύόρκη όπως
«έμφανίστηκε» σε μιά περίοδο «ηύξημένης μολύνσεως» τοΰ περιβάλλοντος. Δεξιά θά φθάσουμε
κάποτε σ ' αύτύ τό σημείο;

3 δ ε κ ε μ β ρ ι ο τ 1976,
πέντε χώρες — ή Γερμανία,
τό Λουξεμβούργο, ή ’Ολλανδία, ή
Γαλλία καί ή 'Ελβετία — υπέγρα
ψαν δύο σημαντικές διεθνείς συμβά
σεις γιά την προστασία τοΰ Ρήνου
άπό την χημική μόλυνση. Μεγαλύ
τερη ίσως σημασία έχει τό γεγονός
ότι στίς δύο συνθήκες ύπήρχε καί
μιά έκτη ύπογραφή: τής Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής, πού ένεργοϋσε έ π ’
όνόματι τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
Μέ βάση τίς συνθήκες αυτές, ή
μόλυνση του Ρήνου άπό διάφορες
χημικές ούσίες θά άνασχεθεΐ κατά
κάποιο τρόπο πού νά διευκολύνει
τόν περαιτέρω καθαρισμό τοΰ νερού
γιά άνθρώπινη χρήση. Τ αυτόχρονα,
οΐ συμφωνίες πού έχουν έμπνευσθεΐ
άρκετές λύσεις άπό κοινοτικές
διατάξεις πού κανονίζουν τήν άπόρριψη επικινδύνων άποβλήτων, θά
προστατεύσουν τήν χλωρίδα καί τήν
πανίδα καί θά συμβάλουν στήν
διατήρηση τής αύτοκαθαριστικής
ίκανότητος των νερών.
Τό γεγονός ότι ή ’Επιτροπή
εξουσιοδοτήθηκε νά ύπογράψει τίς
συμφωνίες έπ ’ όνόματι τής Κοινότητος, άποδεικνύει τό κοινό ενδια
φέρον τών Ε ννέα γιά τό περιβάλ
λον τής Εύρώπης καί τήν πεποίθηση
ότι ή δράση σέ κοινοτικό έπίπεδο,
είναι ένας άπό τούς άποτελεσματικότερους τρόπους καταπολεμήσεως
τής μολύνσεως καί προστασίας τοΰ
περιβάλλοντος.

Σ
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Ά π ό τό τέλος τοΰ 1973, οπότε
τό πρώτο Κοινοτικό Πρόγραμμα
Δράσεως γιά τό Περιβάλλον τέθηκε
σέ εφαρμογή καί ειδική ’Υπηρεσία
Περιβάλλοντος όργανώθηκε στήν
’Επιτροπή, οί προσπάθειες δέν
έπαψαν νά πολλαπλασιάζοντας μέ
σκοπό νά γίνει ή Εύρώπη ένας υ
γιεινότερος τόπος διαβιώσεως.
Τό έργο τής έπιτροπής ήταν, καί
είναι τεράστιο: μεγάλες διαφορές
στίς νομοθεσίες, προκαταλήψεις,
ιστορική άπάθεια, άντίδραση τών
ισχυρών βιομηχανικών συμφερόν
των, γεωγραφική έκταση τοΰ προ
βλήματος. Στό πρώτο Πρόγραμμα
Δράσεως, τό 1973, ή ’Επιτροπή
καθόρισε πρωτοβουλίες σέ τρία
διαφορετικά μέτωπα:
α) Ιλεγχο τής μολύνσεως,
β) βελτίωση τοΰ περιβάλλοντος,
γ) δραστηριοποίηση στά πλαίσια
διεθνών συνδιασκέψεων.

τής μολύνσεως στίς διάφορες μορφές
της, έρευνα τών οικονομικών άπόψεων τής μολύνσεως. Ή βελτίωση
τοΰ περιβάλλοντος συνεπαγόταν τήν
προστασία τών συντελεστών τοΰ
φυσικοΰ περιβάλλοντος, χλωρίδες,
πανίδες καί φυσικά πόρων, καί όδήγησε στήν δημιουργία Εύρωπαϊκοΰ 'Ιδρύματος γιά τήν βελτίωση
τών Συνθηκών Διαβιώσεως στό
Δουβλίνο.
Ή τρίτη, τέλος, στρατηγική
άπέβλεπε στόν μέγιστο έφικτό
συντονισμό τής θέσεως τών Ε ννέα
στίς διεθνείς διασκέψεις καί τίς
συνόδους
διεθνών
όργανισμών
(Ο.Ο.Σ.Α., Παγκόσμια ’Οργάνωση
'Υγείας, Ούνέσκο, Συμβούλιο τής
Εύρώπης) πού άσχολοΰνταν μέ
προβλήματα τοΰ περιβάλλοντος.
Τί κατορθώθηκε μέσα σ ’ αύτά
τά τρία χρόνια; Ά ς δοΰμε τά
προβλήματα ένα - ένα:

Ό έλεγχος τής μολύνσεως σήμαινε καθορισμό τών κινδύνων, ε
τοιμασία στόχων καθαρότητος τοΰ
νερού, σύνταξη καταλόγων βλαβε
ρών ουσιών, ίχνηλάτηση τών αιτιών

Δίκαιο είναι νά πει κανείς ότι
μεγάλη πρόοδος έγινε στό θέμα τής
μολύνσεως τών γλυκών νερών. Κα
θορίστηκαν άναλυτικοί ποιοτικοί
στόχοι, τέθηκε ύπό έλεγχο ή άπόρ-
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ρίψη έπικινδύνων βιομηχανικών
άπόβλητων, ή Κοινότης μετέσχε σέ
διεθνείς Συναντήσεις. Οΐ συμβάσεις
γιά τό Ρήνο δίνουν ένα μέτρο των
προόδων πού έγιναν. Δύο κείμενα
πού εϊχε προτείνει ή έπιτροπή γιά
τό πόσιμο καί τό οικιακής χρήσεως
νερό, ψηφίστηκαν άπό τό Συμβού
λιο 'Υπουργώ ν. Έ ξ άλλου, ή
Έπιτροπή έχει ύποβάλει προτάσεις
γιά τήν ποιότητα του πόσιμου νεροϋ
καί γιά τό νερό στό περιβάλλον
ιχθυοτροφίας, καθώς καί γιά τόν
συντονισμό τής άνταλλαγής πληρο
φοριών, γιά τήν καθαρότητα τοϋ
επιφανειακού γλυκού νερού στήν
Κοινότητα: σκοπός τής τελευταίας
προτάσεως, ή οργάνωση τής συνερ
γασίας τών υπηρεσιών πού παρακο
λουθούν τήν εξέλιξη τής μολύνσεως,
ώστε νά είναι γνωστή ή γενική
κατάσταση. Έ ξ ’ άλλου, ετοιμά
ζονται προτάσεις γιά τήν ποιότητα
τού νερού άγροτικής καί βιομηχα
νικής χρήσεως, καί γιά τήν προστα
σία τών ύδροβίων οργανισμών.
Τό Συμβούλιο 'Υπουργών ήδη
ψήφισε μιάν κατευθυντήρια διάταξη
γιά τήν μόλυνση πού προκαλεϊ ή

άπόρριψη επικίνδυνων ουσιών στό υ
δάτινο περιβάλλον. Καθιερώνεται
σύστημα προκαταβολικής άδειας,
καί θ εσ π ίζο ντ α ι «μαύροι» καί
«γκρίζοι» κατάλογοι. Κύριοι «εχ
θροί» γιά τήν ώρα ό ύδράργυρος, τό
κάδμιο, ή άλδρίνη, ή ένδρίνη. Δύο
προτάσεις έκκρεμοΰν, μιά σχετικά
μέ τά άπόβλητα τών χαρτοβιομη
χανιών καί μιά γιά τό διοξείδιο τού
τιτανίου: μολονότι καί οί δυό τύποι
μολύνσεως περιορίζουν ριζικά τήν
δυνατότητα αύτοκαθαρισμοΰ τού
νερού, ή ψήφισή τους άργεϊ. 'Υπό
μελέτη βρίσκεται ή μόλυνση πού
προκαλοΰν οί σιδηροβιομηχανίες, τά
πετροχημικά, τά βυρσοδεψεία.
Πέρα άπό τήν έφαρμογή τών
κανόνων γιά τίς έπικίνδυνες ούσίες,
πού ήδη άναφέραμε, ή Έπιτροπή
ήδη ύπέγραψε τήν Σύμβαση τών
Παρισίων γιά τήν μόλυνση τής
θαλάσσης άπό άπόβλητα τής ξηρας,
καί τήν Σύμβαση τής Βαρκελώνης
γιά τήν προστασία τής Μεσογείου.
Προτάσεις τής Επιτροπής υπάρ
χουν γιά τήν άπόρριψη άποβλήτων
στήν θάλασσα, ένώ έτοιμάζεται
σχέδιο γιά τήν προστασία τών
θαλασσίων όργανισμών.
Τό Συμβούλιο 'Υπουργών ψή
φισε ήδη κατευθυντήριες διατάξεις
γιά τήν μόλυνση πού προκαλοΰν τά
άέρια τών εξατμίσεων τών αύτοκινήτων, γιά τήν προσέγγιση τών
έθνικών νομοθεσιών πού καθορίζουν
τήν περιεκτικότητα σέ θείο, τών
ύγρών καυσίμων καί γιά τήν βιο
λογική ίχνηλάτηση τού μολύβδου.
Σειρά προτάσεων έκκρεμεϊ γιά
τό έπίπεδο επιτρεπόμενου θορύβου
άπό τά κομπρεσσέρ, μέχρι τά

άεροπλάνα. Πρόοδοι σημειώνονται
στήν ρύθμιση τού θορύβου τών
οικιακών συσκευών.
Τό Συμβούλιο 'Υπουργών ένέκρινε ένα σπουδαιότατο πρόγραμμα
γιά τόν χειρισμό καί τήν άποθήκευση ραδιενεργών καταλοίπων. 'Η
Έπιτροπή έχει καταρτίσει προτά
σεις γιά τά τοξικά καί άλλα
έπικίνδυνα κατάλοιπα, οί όποιες
προβλέπουν σύστημα προκαταβολι
κών έγκρίσεων καί μέτρα ένισχύσεως τής άνακυκλώσεως τών κα
ταλοίπων αυτών.
Πρόοδοι έχουν έπιτελεσθεΐ στά
άπορρυπαντικά, τίς μεθόδους έλέγχου, τού βαθμού βιολογικών άποικοδομήσεων καί τήν χρήση ορισμέ
νων επικινδύνων ούσιών. Τέσσερις
προτάσεις τής Επιτροπής άφοροΰν
τά κεραμικά σκεύη πού έρχονται σέ
έπαφή μέ τροφές, τήν κατάταξη καί
παρουσίαση τών χρωστικών καί
κολλητικών ούσιών, τήν παρουσίαση
τών έντομοκτόνων καί τήν άπαγόρευση ορισμένων έπικίνδυνων τύ
πων. Μιά πέμπτη πρόταση προβλέ
πει σύστημα έλέγχου προτού τά
προϊόντα φθάσουν στήν άγορά.
Μετά τήν καταστροφή τού Σεβέζο,
ή Έπιτροπή θέλει νά άποκλείσει
στό μέλλον άνάλογα ενδεχόμενα.
Σειρά έρευνητικών προγραμ
μάτων ολοκληρώθηκε στό Κέντρο
Ερευνών τής Κοινότητος στήν
”Ισπρα τής ’Ιταλίας μέ συνολικό
κόστος τής τάξεως τών 400 έκατομμυρίων δραχμών μέσα στήν
περίοδο 1973—76. Τόν Μάρτιο τού
1976, τό Συμβούλιο υπουργών
ένέκρινε νέο πολυετές πρόγραμμα
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ερευνών γιά τήν περίοδο 19771980, μέ προγραμματιζόμενο κό
στος της τάξεως των 350 εκατομ
μυρίων δραχμών.
Τό Συμβούλιο ψήφισε σειρά
συστάσεων γιά τήν κατανομή του
κόστους καί τήν δράση τών δημο
σίων υπηρεσιών στά θέματα περι
βάλλοντος. 'Ομάδα έμπειρογνωμόνων βοήθα τήν Κοινότητα νά υπο
λογίσει τό κόστος τοΰ έλέγχου τής
βιομηχανικής μολύνσεως. 'Η "δια
ομάδα συζητάει ένα σχέδιο κανόνων
πού θά πρέπει νά διέπουν τίς
κρατικές έπιδοτήσεις πού παρέ
χονται γιά τήν υποβοήθηση τής
προστασίας τοΰ περιβάλλοντος.
Συζητήθηκαν επίσης διάφορες άπόψεις τής άρχής «όποιος μολύνει,
αυτός πληρώνει».
Στήν ’Επιτροπή κοινοποιούνται
τακτικά οί κανονισμοί πού υιοθε
τούν τά Κράτη - μέλη. Μέχρι
στιγμής, οί κοινοποιήσεις πλησιά
ζουν τίς 150.
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Τό Ευρωπαϊκό "Ιδρυμα γιά τήν
Βελτίωση τών Συνθηκών Διαβιώσεως καί Εργασίας άρχισε ήδη νά
λειτουργεί μέ έδρα τό Δουβλίνο. Θά
έξετάσει σέ πρώτο στάδιο, κυρίως
τίς συνθήκες εργασίας, καλύπτοντας
όλες τίς περιβαλλοντολογικές άπόψεις τής έργασίας.
Πέρα άπό τήν υπογραφή τών
συνθηκών πού προμνημονεύσαμε, ή
Κοινότης άνέπτυξε τίς σχέσεις της
μέ τρίτες χώρες: συμφωνίες τεχνι
κής συνεργασίας υπήρχαν μεταξύ
τής έπιτροπής καί τών ΗΠΑ άπό τό
1974, ένώ άνάλογες συμφωνίες
έγιναν μέ τόν Καναδά καί τήν 'Ελ
βετία, καί προωθούνται μέ τήν
’Ιαπωνία.
Πολλά άρα έγιναν τά τρία τε
λευταία χρόνια γιά νά προστατευθεϊ τό περιβάλλον τής Ευρώπης.
Σέ κοινοτικό έπίπεδο, τό Συμβούλιο
'Υπουργών υιοθέτησε 20 κείμενα
καί έχει άλλα 20 ύπό μελέτη. Σέ
εθνικό έπίπεδο, 130 νόμοι έχουν έ-

τοιμασθεΐ καί 50 ήδη ισχύουν,
πολλοί άπ ’ αύτούς επηρεασμένοι
άπό τό κοινοτικό παράδειγμα. Πέρα
άπό τήν νομική τους σημασία, τά
κείμενα αύτά μέ τήν δουλειά πού
έγινε γιά νά έτοιμασθοϋν καί τίς
συζητήσεις πού προκάλεσαν, οδήγη
σαν στήν ώρίμανση μιας διακοινοτικής κινήσεως, πού δέν έχουμε
άκόμη κατανοήσει τήν σημασία της.
Τό γεγονός τής συντονισμένης
συμμετοχής στά πλαίσια διεθνών
οργανισμών καί διασκέψεων είναι
βασικός παράγων πρός μιά συνειδητοποίηση τής άνάγκης νά μελετοΰνται προσεκτικά οί έπιπτώσεις
τών διαφόρων οικονομικών προ
γραμμάτων στό περιβάλλον. Σιγάσιγά, δημιουργεΐται μιά Εύρωπαϊκή
εύαισθησία στά θέματα τοΰ περι
βάλλοντος.
Γιά νά συνεχισθή ή προσπάθεια
πού άρχισε, τό Συμβούλιο 'Υπουρ
γών ψήφισε τόν περασμένο Δεκέμ
βριο νέο Πρόγραμμα Δράσεως γιά
Περιβάλλον πού θά καλύψει τήν
περίοδο άπό τώρα ώς τό 1981.
Σκοπός του, ή συνέχιση τών προ
γραμμάτων πού έχουν άρχίσει.

ΔΙΑΣΗΜΟΣ "Ελλην διεθνολόγος καί διπλωμάτης, Νι
κόλαος Πολίτης, πού διετέλεσε
Καθηγητής σέ γαλλικά Πανεπι
στήμια, 'Υπουργός ’Εξωτερικών
τής ' Ελλάδος καί Πρεσβευτής τής
χώρας μας στό Παρίσι, μπορεί νά
θεωρηθή σάν «προφήτης» τής
'Ηνωμένης Εύρώπης, σάν «πα
τέρας» τής σημερινής Ευρωπαϊ
κής Κοινότητος. Καί σάν άνθρω
πος, πού είχε «πνευματική πατρί
δα» τήν Εύρώπη.
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Π Ο Α ΙΊ Ή Χ
* Ο διάσημος ” Ελληνας δι
πλωμάτης μέσα στά σκο
τάδια τοΰ Β' Παγκοσμίου
Πολέμου έβλεπ ε νά ύποβόσκη ή αύγή της Εύρωπαϊκης ' Ενότητος, ή όποια
θά μπορούσε νά καλυτερέψη τή ζωή τών λαών της
γηραιάς ηπείρου.

Στό γαλλιστί γραμμένο έργο
του « Ή διεθνής ’ Ηθική», τό όποι
ον έξεδόθη ένα χρόνο μετά τόν
θάνατό του (πού συνέβη τό 1942)
καί πού είναι δυνατόν νά χαρά
κτη ρισθή σάν πνευματική διαθήκη
του, ό Ν. Πολίτης άφιερώνει
άρκετές σελίδες στούς όραματισμούς του αυτούς.
’Αφού υπογραμμίζει τό καθή
κον, γενικώς, τών κρατών γιά
άλληλεγγύη, άλληλεξάρτηση καί
συνεργασία, τονίζει, έν συνεχεία,
τά εξής:
«Γιά τήν άνάγκη νά άποκτήση ή Ευρώπη καί ό κόσμος,
γενικώτερα, μιά διεθνή ’Οργάνω
ση, φαίνεται νά ύπάρχη σήμερα
(Σ.Σ. τήν έποχή τοΰ δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου) ομοφωνία.
Πανταχοΰ, διαπιστώνεται σύμπτω
ση πόθων καί σχεδίων. Καί, άπό
κάθε πλευρά, συνεχίζεται, άπό τής
ένάρξεως τοΰ παρόντος Πολέμου,
ό λόγος γιά τήν «δημιουργία μιας
νέας Εύρώπης», γιά τήν «άναδιοργάνωση τής Εύρώπης» καί γιά τήν
«οικονομική διοργάνωση τοΰ κό
σμου».
Πρός τήν κατεύθυνση αύτή, υ
πάρχει ένα ρεΰμα τής δημοσίας
Γνώμης, πού φαίνεται άκάθεκτο,
ένα ρεΰμα πολύ ισχυρό παρ’ όσον
κατά τό τέλος τοΰ πρώτου Παγκο
σμίου Πολέμου, ένα ρεΰμα, πού
προέρχεται άπό μιά πεποίθηση
ζωτικής άνάγκης. ’Εξ άλλου, τά
διεθνή προβλήματα είναι τώρα
δυνατόν νά μελετηθούν μέ καλύ
τερη άρμοδιότητα καί προετοιμα
σία, μέ μιά λέξη «πρακτικώτερα»,
παρά άλλες εποχές.
Βεβαίως, είναι προφανές, ότι
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καμμιά άσφαλής πρόβλεψη δέν
είναι έπί τοΰ παρόντος, δυνατή
όσον άφορά τήν άναδιοργάνωση
τής Εύρώπης καί τίς μελλοντικές
της σ χ έσ εις τής Ευρωπαϊκής
ή πείρου μέ τόν έξω κόσμο μας,
ειδικότερα, μέ τίς ' Η νω μένες
Πολιτείες. Αύτά θά έξαρτηθοΰν
άπό τήν έκβαση τοΰ παρόντος
Πολέμου καί άπό τό πνεύμα, υπό
τό ό π ο ιο ν θά ενερ γή σ ο υ ν οί
δυνάμεις, στίς όπ οιες θά έχη
περιέλθη ή δυνατότης νά άναλάβουν τίς άναγκαΐες πρωτοβουλίες
καί τήν διεύθυνση τής όλη ς
κινήσεως.
"Ομως, δέν είναι, ίσως, άχρηστο
νά δοκιμάσουμε, έμπνεόμενοι άπό
τά διδάγματα τής Ισ τορ ία ς καί
τής Γεωγραφίας, καί λαμβάνοντες
ύπ’ όψ ιν τίς άπαντή σεις τής
διεθνοΰς ζωής, νά προσδιορίσωμε
τίς άναγκαΐες βάσεις, έπί τών ό
ποιων θά πρέπει νά στηριχθή ή
μελλοντική οργάνωση, γιά νά
άνταποκριθή στίς τρέχουσες τά
σεις καί γιά νά είναι σταθερή καί
μόνιμη.

C ^
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Ή άναδιοργάνωση,
τής όποιας
άνωση, τηε
όποίαε
έχει άνάγκη ή Εύρώπη, πρέπει νά
είναι πολιτικής, οικονομικής καί
κοινωνικής φύσεως. Πρέπει, μοιραίως νά προσλάβη μιά κάποια ο
μοσπονδιακή μορφή.
' Η Ευρωπαϊκή ' Ομοσπονδία
είναι μιά παλιά ιδέα, πού άντλεΐ
τήν δύναμή της άπό μιά πολλαπλή
καί συνεχή παράδοση: ελληνική,
ρωμαϊκή, χριστιανική, άνθρωπιστική, ρωμαντική, οικονομική.
Είναι μιά ιδέα, πού ξαναβγήκε
στήν επιφάνεια, τό 1925, ιδίως δέ
τό 1929, στό σχέδιο Ευρωπαϊκής
ομοσπονδιακής ένώσεως τοΰ ’ Αριστείδου Μπριάν. Μιά ιδέα, πού
έπεβλήθη έκ νέου σάν πολύ άξιοπρόσεκτη, τό 1933, μετά τό ναυά
γιο τής Διασκέψεως τοΰ ’Αφο
πλισμού.
' Η Ευρωπαϊκή ιδέα σανίς
σωτηρίας
Σήμερα, άνήσυχος ό κόσμος
γιά τό μέλλον του, πιάνεται άπό
τήν ευρωπαϊκή ιδέα όπως ό ναυαv0c άπό ιιιά σανίδα σωτηρίας...
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Q.

Ή πείρα άπό την άτυχήσασα
Κοινωνία των ’ Εθνών συμβουλεύει
περίσκεψη καί προσοχή: αν θελήσωμε νά προχωρήσωμε άμέσως
πολύ γρήγορα, πολύ μακρυά, θά
εκτεθούμε στόν κίνδυνο πραγματι
κής άποτυχίας. Γ ι’ αύτό, μπορούμε
νά δεχθούμε τήν ομοσπονδιακή
μορφή σάν ένα ιδανικό, σάν ένα
άπώτερο σ τ ό χ ο , ό χ ι σάν μιά
άμέσως πραγματοποιήσιμη «φόρ
μουλα».
"Οποιες καί άν μπορή νά είναι οί
μορφές καί οί προϋποθέσεις μιας
ομοσπονδιακής όργανώσεως τής
Εύρώπης, ή πείρα των ' Ηνωμένων
Πολιτειών διδάσκει, ότι θά έχη
άνάγκη μιας σταθερής οικονομι
κής υποδομής
Μέ άληθινά προφητική έννοια,
ό Προυντόν είχε προβλέψει, κατά
τά μέσα τού παρελθόντος αίώνος,
ότι έτσι θά έτίθετο, μιά ήμέρα, τό
πρόβλημα τής Εύρωπαϊκής 'Ο μο
σπονδίας. Στό έργο του « Ή ομο
σπονδιακή άρχή», έλεγε, ότι τό
«πολιτικό δικαίωμα» πρέπει νά έχη
σάν παράλληλο τό «οικονομικό
δικαίωμα». Καί έβλεπε στήν ιδέα
μιας «άγροτικής καί βιομηχανικής
'Ομοσπονδίας» τό συμπλήρωμα
τής πολιτικής 'Ομοσπονδίας. Πιό
σαφέστερα, στό έργο του «Πό
λεμος καί Ειρήνη» δέν βλέπει σάν
βάση μιας μόνιμης Ειρήνης παρά
μόνον μιά οικονομική μεταβολή.
'Η ιδέα αυτή τού Προυντόν
ένέπνευσε τήν συζήτηση περί τού
σχεδίου εύρωπαϊκής ομοσπονδια
κής ένώσεως τού Ά ριστείδου
Μπριάν, τόν Σεπτέμβριο τού 1930,
ενώπιον τής 11ης Συνελεύσεως τής
Κοινωνίας τών ’Εθνών.
Δέν είναι, λοιπόν, κάτι τό
τυχαίο, άλλά άκριβώς, ένα άποτέλεσμα τής άδιακόπου πιέσεως
τών γεγονότων τό ότι, άπό 15 καί
πλέον ετών, όλες οί έρευνες, οί
σχετικές μέ τήν τύχη τής Εύρώ
πης, περιεστράφησαν περισσότερο
στά οικονομικά παρά στά πολιτικά
προβλήματα.
Τό σχέδιο μιάς τέτοιας συνερ
γασίας, δυναμένης νά χρησιμεύση
σάν οικονομική υποδομή γιά μιά
οργάνωση τής Εύρώπης, υπαγο
ρεύεται καθαρά άπό τήν άνάλυση
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τής παρούσης καταστάσεως. ’Αρ
κεί νά λάβωμε ύπ’ όψιν τίς κυριώτερες εκδηλώσεις τής πολύ έπισφαλούς οικονομικής «ισορρο
πίας» τής Εύρώπης.
Τά κυριώτερα συμπτώματα τής
διαταραχής τής οικονομικής ισορ
ροπίας είναι: ή άνεργία (χρονία
νόσος, πού πρέπει νά θεραπευθή),
ή πολύ μικρά καταναλωτική ίκανότης τών άγροτικών πληθυσμών
(πού πρέπει νά ένισχυθή) καί ή
σημαντική στενότης τών άνταλλαγών (πού πρέπει νά διευρυνθούν).
Στό καθένα άπό τά συμπτώματα
αύτά άρμόζει ένα ειδικό φάρμακο,
μιά σειρά μέτρων, μιά κάποια
οργάνωση.
Γιά τήν καταπολέμηση τής
άνεργίας, θά πρέπει νά σκεφθούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα δημο
σίων έργων εύρωπαϊκού ενδιαφέ
ροντος, έκτελουμένων σέ μιά χώρα
ή σέ πολλές μαζί, έπί τή βάσει ενός
άπό κοινού καταστρωθέντος σχε
δίου, πού θά έκτελεσθή μέ διεθνή
συνεργασία.
Γιά τήν ένίσχυση τής μικράς,
άκόμη, καταναλωτικής ίκανότητος
τών άγροτικών πληθυσμών, δέν θά
ήταν άρκετή ή τεχνική οργάνωση
μέ ένα πρόγραμμα μεγάλων δημο
σίων έργων καί μέ τόν έξηλεκτρισμό τής υπαίθρου: Θά έπρεπε νά
ένταθή ή τραπεζική καί οικονο
μική οργάνωση, γιά τήν εξασφά
λιση τής νομισματικής σταθερότητος.
Καί γιά τήν διεύρυνση καί άνά
πτύξη τών άνταλλαγών, θά ήταν
μάταιο νά σκεφθούμε τήν άπότομη
κατάργηση
τών τελω νειακώ ν
φραγμών καί τών διαφόρων συστη
μάτων συγκεκαλυμμένου «προτεξιονισμού» («προστατευτισμού»).
Μιά τέτοια ριζική μεταρρύθμιση,
άκόμη καί άν ήταν άμέσως άποδεκτή, θά έπρεπε νά άποφευχθή,
γιατί θέ είχε ολέθριες συνέπειες.
Στόν τομέα αύτό, περισσότερο
ίσως άπό κάθε άλλον, πρέπει νά
προχωρήσωμε μέ βραδύν ρυθμό.
Πρώτα πρέπει νά δημιουργηθούν
οί συνήθειες τής συνεργασίας, νά
έδραιωθή ή έμπιστοσύνη καί νά
γίνη, βαθμηδόν, ή προετοιμασία,

γιά νά είσέλθωμε σέ ένα νέο σύ
στημα οικονομικών σχέσεων. "Ε
χει δηλαδή έν προκειμένω εφαρ
μογή τό ρητό «σπεύδε βραδέως».
"Αν λάβωμε σάν πρότυπο τίς
' Ηνωμένες πολιτείες τής Βορείου
’ Αμερικής, θά ίδούμε, ότι ή οικο
νομική της ισορροπία καί σταθερότης βασίζεται σέ τρία στοιχεία:
μέτρα τεχνικά, μέτρα οικονομι
κά καί μέτρα διοικητικά.
’ Αναγκαία οικονομική
ύποδομή Εύρώπης.
'Η άναγκαία οικονομική υπο
δομή, γιά νά μπορέση ή Εύρώπη νά
άποκτήση πολιτική οργάνωση, δέν
μπορεί, προφανώς, νά είναι άποκλειστικώς ευρωπαϊκή. Πρέπει νά
προέρχεται άπό μιά οικονομική
οργάνωση τού κόσμου.
Καί είναι όχι λιγώτερο προφα
νές, ότι, γιά μιά τέτοια οργά
νωση, είναι άπαραίτητη ή ουσια
στική βοήθεια τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών. Ευτυχώς, ή άμερικανική κυβέρνηση είναι διατεθειμέ
νη νά τήν χορηγήση κατά τόν πιό
γενναιόδωρο τρόπο. Καμμιά άμφιβολία δέν υπάρχει επ’ αύτού.
Οί μεταβολές, πού επήλθαν
στήν διεθνή ζωή, έκαμαν τόν
άμερικανικό κόσμο νά σκεφθή,
πώς οί ευρωπαϊκές υποθέσεις δέν
μπορούν νά τού είναι άδιάφορες.
’Ιδίως δέ, οί βαθύτερες, άκόμη,
μεταβολές, πού συνεπάγεται ό
παρών Π όλεμ ος, στίς σ χ έσ εις
μεταξύ τού δυτικού ήμισφαιρίου
καί τής Εύρώπης, θά καταστήσουν,
άναμφιβόλως, πιό εύαίσθητες τίς
'Ηνωμένες Πολιτείες στήν άλληλεγγύη καί τήν άλληλεξάρτησή
τους μέ τήν Εύρώπη.
Μπορεί, λοιπόν, άπό τώρα νά
θεωρηθή βέβαιο, ότι ή συνεργα
σία μεταξύ τών δύο ήπείρων δέν θά
παύση νά κατατείνη στό νά γίνη
συντονισμένη, κανονική καί (ορ
γανωμένη, ιδίως στούς τομείς τής
έπιλύσεως τού προβλήματος τού
χρ υ σ ού , τής διευρύνσεω ς τών
άνταλλαγών, τής κατανομής τών
πρώτων υλών καί τής ρυθμίσεως
τών μεταναστευτικών κινήσεων.
’Επάνω σέ μιά στερεά οικονο
μική ύποδομή θά μπορούσε νά
στηριχθή, γερά, ή μελλοντική

πολιτική οργάνωση τής Ευρώπης.,
Έ πί τοΰ παρόντος, αγνοούμε τά
μυστικά του μέλλοντος καί δέν
μπορούμε παρά νά διατυπώσουμε,
απλώς, εικασίες καί υποθέσεις.
Ή πιό πιθανή, άπό πρακτικής
άπόψεως, θά ήταν ή άφορώσα τόν
σχηματισμό, άπό ένα ώρισμένο
αριθμό χωρών τής Ευρώπης, ενός
πρώτου πυρήνος, μιας πρώτης όμάδος, πού θά άνελάμβανε τήν πρω
τοβουλία τών μεταρρυθμίσεω ν
καί θά έπώπτευε γιά τήν εφαρμο
γή τους.
Θά έπρόκειτο γιά τό πρώτο
διευθϋνον όργανο τής Ευρωπαϊκής
Κ ο ιν ό τ η τ ο ς . Γ ια τί, π ρ ά γμ α τι,
παντού χρειάζεται μιά διεύθυνση,
πού νά δίνη τίς κατευθύνσεις.
Μπορεί κανείς νά προβλέψη,
πώς ό πρώτος αύτός πυρήνας θά
άσκοΰσε έπί τών λοιπών εύρωπαϊκών κρατών μιά ισχυρή έλξη καί
ότι θά διευρύνετο συνεχώς.
"Ισως, ή όμάς αύτή θά μπορού
σε βαθμηδόν νά έξελ ιχ θ ή σέ
άμυντικη συμμαχία — πραγματική
ή αυτόματη — εναντίον κάθε
ένδεχομένης έπιθέσεως. Καί βαθ
μηδόν, θά άποκτούσε τά άναγκσΐα
όργανα γιά τήν άσκηση τών
καθηκόντων της, όπως μιά Συνέ
λευση ή Δίαιτα, σάν συμβουλευ
τικό όργανο, πού θά συνήρχετο
περιοδικώς, καί μιά επιτροπή ή
Συμβούλιο, σάν εκτελεστικό όρ
γανο.
'Η άξια καί ή διάρκεια τής
ευρωπαϊκής Ό ργανώσεως θά έξαρτηθούν άπό τό πνεύμα, πού θά
έχη έπικρατήσει κατά τή δημιουρ
γία της. Πάντως, γιά νά ζήσουν, τά
έθνη είναι υποχρεωμένα νά ενω
θούν. Καί, σήμερα, οί λαοί ετοι
μάζονται νά κάμουν ένα, μεγαλύ
τερο άπό κάθε άλλη φορά, βήμα
πρός τήν ενότητα».
Πόσο καθαρά «έβλεπε» ό με
γάλος ‘Έ λλη ν διεθνολόγος, μέσα
στά σκοτάδια τού τρομερού Πα
γκοσμίου Πολέμου, τήν ύποφώσκουσα αύγή τής εύρωπαϊκής ένότητος! Τής σημερινής Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητος καί
τής αύριανής Εύρωπαϊκής 'Ο μο
σπονδίας...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛ.
ΝΙΚΑΙΑΣ
Γιά τά
«Άστυν. Χρονικά»
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Αγαπητέ μου κ. Διευθυντή
Λαμβάνω τακτικά τά «’Αστυνο
μικά Χρονικά», τά όποια έχετε τήν
καλοσύνην νά μοΰ άποστέλλετε καί
σάς ευχαριστώ όλοψύχως.
’ Επιθυμώ νά έκφάσω τά βαθύτατα
συγχαρητήριά μου &ιά τήν λαμπράν
αύτήν εκδοτικήν δραστηριότητα τοΰ
’ΑΡΖΊγίάΗ> *ήζ ’Αστυνομίας Πό
λεων, ή όποια τιμά τό Σώμα τής
’Αστυνομίας καί άποτελεΐ μίαν
πολιτιστικήν, κοινωνικήν καί μορ
φωτικήν έκδήλωσιν έξαιρέτου άξίας.
Ή λαμπρά έμφάνισις τών «Χρο
νικών» ή άκριας επιτυχής παρουσίαςσις φωτογραφιών, ή ποικιλία
τών θεμάτων, τά όποια έμφανίζονται

άπό τάς σελίδας τοΰ Περιοδικοΰ- ή
βαθυστόχαστος διερεύνησις τών προ
βλημάτων τά όποια άναλύονται μεθοδικώς καί πρωτοτύπως ή σοβαρότης καί άξιοπρεπής προβολή σκηνών
άπό τήν σύγχρονον ζωήν· ή άνωτέρα
πνοή, ή όποια διακρίνει τούς άρθρογράφους· αί παραστατικοί φωτογραφίαι, πού εμφανίζουν χωρίς αύταρέσκειαν τήν δράσιν της ’Αστυνομίας,
δλα αύτά καθιστούν τά «Χρονικά»
άξιοσπούδαστον περιοδικόν Εύρωπαϊκής κλάσεως, τό όποιον περιποιεΐ
τιμήν όχι μόνον είς τήν άστυνομίαν
μας, άλλά καί είς τήν ’ Ελλάδα γενικώτερον.
Κάθε φορά πού λαμβάνω τό
Περιοδικόν σας άνακαλύπτω χρησιμωτάτας περιπτώσεις τής κοινωνι
κής συγχρόνου ζωής, αί όποΐαι μοΰ
πλουτίζουν τάς γνώσεις μου καί μέ
βοηθοΰν νά έρμηνεύσω θετικώτερον
ώρισμένας πτυχάς τής έποχής μας.
Δεχθήτε διά τοϋτο τά είλικρινή
μου συγχαρητήρια διά τήν ποιότητα
τών «’Αστυνομικών Χρονικών», τά
όποια προσφέρουν θετικήν συμβο
λήν είς τήν προσπάθειαν πρός
βελτίωσιν τών συνθηκών ζωής τής
πατρίδας μας.
Καί μίαν παράκλησιν* διατηρή
σατε τό έπίπεδον τής ύλης καί τών
φωτογραφιών υψηλόν καί φρονημα
τικόν, άπηλλαγμένον άπό τήν μανίαν
τοΰ S e x ,, πού έπλημμύρισε καί τήν
Ελλάδα.
Ό Θεός νά σάς εύλογή, ώστε νά
είσθε πάντοτε φωτεινή στήλη καί
πηγή πολιτισμού είς τήν πατρίδα
ιιας, πού πολλοί έπιδιώκουν νά τήν
μολύνουν.
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ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟ*
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

c υποκοομοι
m οι υομοι sou
Κυνηγοί τοϋ εύκολου καί παράνομου κέρδους.
Στό Αρθρο πού Ακολουθεί γραμμένο Από τόν διακεκριμένο Γάλλο δικαστή κ. Μαρσέλ Σακότ καί τό όποιο δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «'Ιστορία Εικονογραφημένη»
περιγράφεται ή δρΑσις τού όργανωμένου έγκλήματος στήν Ευρώπη, τής όποιας
ό υπόκοσμος δέν έ χ ε ι τήν "ίδια σύνθεσι μέ τήν Μαφία ή τήν Κόζα Νόστρα. Ό μω ς
διαγράψει τή «δική της τροχιά» καΓισως νά ξεπεράση τίς Αμερικανικές όργανώσεις.

ΕΝΙΚΑ μέ τόν όρο υπόκοσμος έννοουμε
μιά κοινωνική όμάδα χωρίς αυστηρά
καθορισμένα πλαίσια καί μέ ποικίλλουσα
σημασία. Άποτελεΐται άπό ένα σύνολο
άτόμων, πού προτιμούν νά ζούν μόνιμα στήν
παρανομία, χρησιμοποιώντας άθέμιτα μέσα,
γιατί πιστεύουν ότι μέ αύτό τόν τρόπο θά
άποκτήσουν, εύκολώτερα καί ταχύτερα,
πλούτη παρά άν άκολουθούσαν τόν ίσιο
δρόμο.
Αύτή ή όμάδα δέν είναι χωρισμένη άπό
τήν κοινωνία. Βρίσκεται άπλώς στό περι
θώριό της. Ζή σάν παράσιτο στόν κορμό τής
κοινωνίας καί αύτό άκριβώς τής άπαγορεύει
μιά όριστική ρήξι μαζί της.
Γιατί στούς κύκλους τού χρήματος
αύτής τής κοινωνίας βρίσκει τά άγαθά, πού
έννοεϊ νά οίκειοποιηθή, καί μεταξύ τών
μελών της διαλέγει τά θύματά της, άλλα καί
τούς συνεργάτες της, πού είναι άπαραίτητοι γιά τήν έπιτυχία τού σκοπού της.
Έπειτα, έπιδίωξις τών άνθρώπων τού υ
ποκόσμου, πού ζητούν νά άποκτήσουν
χρήματα καί δύναμι, είναι νά έπανέλθουν
κάποτε, άργά ή γρήγορα, άναγκαστικά στήν
όμαλότητα. Δ έν είναι δυνατόν νά άπολαύσουν τά άγαθά, πού άπέκτησαν παράνομα,
παραμένοντας έκτός νόμου.
Ή πραγματική έπιτυχία προϋποθέτει
έπίσης σωστό προγραμματισμό, ώστε κάθε

Γ
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ριψοκίνδυνη έπιχείρησις νά καλύπτεται άπό
άνάλογα κέρδη. Ούσιαστικά, προσπαθούν
νά βρουν ένα τρόπο ισορροπίας άπέναντι σέ
μιά κοινωνία, πού ζητούν νά καταπατήσουν
καί πού άμύνεται μέ τούς νόμους της, τήν
άστυνομία καί τήν Δικαιοσύνη της.
Ό ύπόκοσμος άποτελεΐται άπό ξεχω
ριστές κατηγορίες άνθρώπων, πού τίς ένώνει τό κοινό συμφέρον. ' Υπάρχουν
πρώτα οι έπαγγελματίες κακοποιοί. Πρό
κειται γιά τήν κατηγορία μέ τήν θεαματικώτερη, άλλά παράλληλα καί τήν πιό έπικίνδυνη δράσι. Ή κατηγορία αύτή συγκεντρώ
νει άνθρώπους πού έχουν σάν έπάγγελμα
τό έγκλημα καί τήν κλοπή καί πού βρί
σκονται συνεχώς σέ άναάήτηση έπικερδών
«έπιχειρήσεων» τού είδους. Αύτοί οί τύποι
σπανίως είναι άρχάριοι. Είναι συνήθως
έμπειροι κακοποιοί καί άποκτοΰν κάποια
φήμη στις τάξεις τού ύποκόσμου, μετά άπό
όρισμένα «κατορθώματά» τους.
Οί ληστείες, διαρρήξεις ή ένοπλες
έπιθέαεις, πού άναλαμβάνουν αύτοί οί
«έπ α γγελ μ α τίες », είναι πάντοτε καλά
όργανωμένες καί άποβλέπουν συνήθως
σέ μεγάλα κέρδη. Ή ένταξις αύτών τών
άνθρώπων στόν ύπόκοσμο δέν είναι μόνο
ζήτημα ικανότητος καί δραστηριότητος,
άλλά κυρίως ζήτημα κύρους, πού κατόρ
θωσαν νά άποκτήσουν χάρις στήν αύστηρή

τήρησι τών κανόνων καί τών άρχών του.
Οί καλύτερες συστάσεις είναι νά έχουν
έργασθή γιά λογαριασμό φημισμένων
κακοποιών, ή άκόμη μετά άπό «δύσκολες
έπιχειρήσεις» νά έχουν «πληρώσει» γι'
αυτούς. Δηλαδή, νά έχουν δεχθή νά καταδικασθούν στήν θέσι τους, προκειμένου νά
τούς καταγγείλουν ή νά τούς καταδώσουν
γιά νά άθωωθοΰν οί ίδιοι. Ή ένταξις στόν
ύπόκοσμο αύξάνει σημαντικά τίς δυνατότη
τες αύτών τών κακοποιών, χάρις στά μέσα
καί στήν βοήθεια πού τούς παρέχεται καί
στις εύκολίες γιά τήν διάθεσι τών κλοπι
μαίων τους.
Κοντά σέ αύτούς τούς «έπαγγελματίες»
πού μπορούν νά χαρακτηρισθούν κλασική
περίπτωσις, ύπάρχει μιά άλλη κατηγορία
κακοποιών, λιγώτερο έκτεθειμένη σέ κιν
δύνους, πού τελικά άποκομίζει τά περισ
σότερα κέρδη. Αύ τή ή κατηγορία άσχολείται
γενικά μέ τό λαθρεμπόριο καί άποτελεΐται
άπό άνθρώπους, πού άνήκαν καί αύτοί, στό
παρελθόν, στις τάξεις τών «έπαγγελματιών». Έχοντας άποκτήσει κάποια σχετική
πείρα καί θέλοντας νά άποφύγουν τήν δίωξι
τή ς άστυνομίας καί τής Δικαιοσύνης,
προσπαθούν νά άναπτύξουν μιά έπικερδή
δραστηριότητα, άποσυρόμενοι στό περι
θώριο.
Γενικά, είναι καλά όργανωμένοι καί δέν
έχουν ένδαασμούς. Τό κέρδος είναι ό
μοναδικός σκοπός τους, χωρίς νά τούς
Απασχολούν τά μέσα. Σπάνια ειδικεύονται.
Είναι πάντοτε πρόθυμοι νά άποτολμήσουν
όποιαδήποτε «έπιχείρησι», άρκεΐ ό κίν-

Ό συγγραφέας αύτοΟ τοϋ άρθρου Γάλλος
δικαστής Μαρσέλ Σακότ.

δυνος καί οί δυσκολίες νά άποζημιωθούν μέ
τά μεγάλα κέρδη.
Ή έκλογή τους είναι τό άποτέλεσμα τής
περιστάσεως, τής στιγμής καί τής ευκαι
ρίας πού παρουσιάζεται.
Ασχολούνται
άναλόγως, πότε μέ ναρκωτικά, πότε μέ
όπλα καί πολεμοφόδια ή μέ πλαστά χαρτο
νομίσματα, μ έ οινοπνευματώδη ποτά,
καπνό ή άκόμη κλεμμένα έμπορεύματα, τά
όποια έξάγουν ή εισάγουν κρυφά, καί μέ
άλλα τέτοια.
Στό κέντρο αυτών τών έπιχειρήσεων, ή
μαστροπεία ξεχωρίζει άπό τίς άλλες, γιά τήν
ευρύτατη διάδοσί της καί άπό τό γεγονός
δτι δέν άφορά αέ όποιοδήποτε έμπόρευμα,
άλλά συνίσταται στήν έκμετάλλευσι άνθρωπίνων πλασμάτων πού παραδίδονται στήν
πορνεία.
Τό λαθρεμπόριο κατέχει τήν πρώτη θέση
στόν ύπόκοσμο. Εξασφαλίζει τήν δύναμι
καί τήν μονιμότητά του καί άποτελεί τήν
κυριώτερη πηγή μεγάλων καί σταθερών
κερδών.
Οί κακοποιοί, άκόμη καί οί πιό ριψο
κίνδυνοι καί τολμηροί, δέν μπορούν νά
ύργανώνουν συνεχώς ληστείες καί διαρ
ρήξεις. ' Υπάρχουν άναγκαστικά καί περίο
δοι άδρανείας. Μικρές «έπιχειρήοεις»
χρειάζονται μακρόχρονη προετοιμασία καί
μετά άπό κάθε έξόρμησι, οί δράστες είναι
ύποχρεωμένοι νά άποφύγουν τήν καταδίωξι
τής άατυνομίας, νά άποσυρθούν στό
περιθώριο γιά ένα διάστημα. Εν τώ μεταξύ
όμως πρέπει νά ζήσουν. ‘Επειτα, μιά καλά
όργανωμένη «έπιχείρησις» είναι πάντοτε
δαπανηρή, προπάντων όταν χρειάζεται πολύ
χρόνο. Ό σ ο γιά τήν ζωή στήν παρανομία
είναι πολυέξοδη. Τό λαθρεμπόριο έπιτρέπει
νά καλυφθή τό κενό, ή δέ «έπιχείρησις
μαστροπεία» προσφέρει ατούς έκ τός
νόμου άνεκτίμητα προνόμια, γιατί άποδείχθηκε ένα έμπόριο μέ τεράστια διάδοσι καί
κέρδη. Ή πορνεία έχει εύρύτατη πελατεία,
πού ξεπερνά κατά πολύ αέ άριθμό τούς
π ελ ά τες όλων τών άλλων παρανόμων
συναλλαγών. Αύτή ή πελατεία, άντίθετα άπό
δ,τι συμβαίνει δταν πρόκειται γιά τό έμπόριο
άπαγορευμένο, δέν ύπόκειται σέ ποινική
δίωξι. Πελατεία καί έμπόρευμα ύπάρχουν
πάντοτε φθηνά στήν άγορά. Τό γεγονός
δημιουργεί σταθερότητα στις συναλλαγές.
Αυτό τό έμπόρευμα είναι εύκολώτερα
διαθέσιμο καί έχει περισσότερη ζήτησι άπό
κάθε άλλο. Πραγματικά, ή ίερόδουλος
προσφέρεται μόνη της, είτε έλεύθερα μέ
τήν θέλησί της είτε πιεζόμενη άπό άλλους.
Στήν περίπτωσι αύτή, ποιός λόγος νά
προμηθεύεται κανείς ένα σπάνιο καί άκριβό
έμπόρευμα, νά τό μεταφέρη, νά τό πουλήση
καί νά πληρωθή, διατρέχοντας τόσους
κινδύνους; Ή ίερόδουλος, άπό τήν στιγμή
πού θά έπιστρατευθή, είναι έτοιμη γιά
δράσι αέ κάθε στιγμή. Ή ίδια έπιδιώκει

Τό θέαμα είναι συνηθισμένο, δχι μόνο στή Ν. Ύόρκη, τό Σικάγο καί τίς άλλες ’Αμερικανικές
μεγαλουπόλεις, άλλά καί σέ πολλές πρωτεύουσες τής Δυτικής.Εύρώπης. « Ή σκηνή» τής
φωτογραφίας μας σέ Ενα δρόμο τού Παρισιού.
νά βρή τόν πελάτη καί νά είσπράξη τήν
άμοιβή της. Μόνο πού τά χρήματα πού
κερδίζει δέν τά καρπώνεται αύτή. Απλώς
περνούν άπό τά χέρια της, γιά νά καταλή
ξουν στά χέρια αύτών πού τήν έκμεταλλεύονται. Οί τελευταίοι τής δίνουν μόνο όσα
χρειάζεται γιά νά ζήση καί νά συνέχιση τήν
δραστηριότητά της.
θά μπορούσε ίσως νά φαντασθή κανείς
δτι ό κακοποιός, πού άπέκτησε αύ τά τά
προνόμοια καί δοκίμασε τήν πλευρά αύτή
τού «έμπορίου» καί ειδικά τό έπάγγελμα
τού προαγωγοϋ, δέν σκέπτεται παρά νά
άποσυρθή όριστικά άπό τόν κλασικό κύκλο
του έγκλήματος καί τής παρανομίας, θά
ήταν σφάλμα καί έπικίνδυνο νά τό πιστέψη
κανείς, γιατί τό είδος αύτό τής «άστικοποιήσεως» έχει τά όριά του. Οί εύκαιρίες
τού είδους τών συναλλαγών αύτών μπορούν
νά έξαντληθοϋν κάποτε. Στήν περίπτωσι
αύτή οί ένδιαφερόμενοι ξαναγίνονται οί
παλιοί κακοποιοί καί, άν δέν ήσαν, στρέφον
ται τώρα πρός αύτό τόν δρόμο. Επίσης καί
ένας καλά όργανωμένος προαγωγός μπορεί
νά παρασυρθή άπό τόν πειρασμό νά λάβη
μέρος αέ ένα «μεγάλο κόλπο».
Ή προοπτική τού άμεσου κέρδους, ή
έπιθυμία νά έπιδειχθή στό περιβάλλον του,
καμμιά φορά καί ή νοσταλγία τής περιπέ
τειας, μπορούν νά μεταβάλλουν τόν προ-

αγωγό σέ ληστή ή διαρρήκτη. Πραγμα
τικά, είναι σπάνιο ένας έπαγγελματίας
διαρρήκτης ή ληστής νά μήν έχη δοκιμάσει
τό έπάγγελμα τοΰ προαγωγού, καθώς καί
ένας προαγωγός νά μήν λάβη μέρος μέ τήν
πρώτη εύκαιρία αέ παράνομες «κλασικές»
έπιχειρήοεις, δταν μάλιστα έχη στενούς
δεσμούς μέ τόν ύπόλοιπο ύπόκοσμο. Όλοι
δμως οί ύποπτοι έμπορευόμενοι δ έν
άνήκουν άναγκαστικά στόν ύπόκοσμο. Οί
ύποπτες συναλλαγές είναι πολλές καί
διάφορες. Μερικές άπό αύτές δέν άπαιτούν
παραίτηση άπό κάθε νομιμότητα, όπως
λόγου χάριν, οί λαθραίες έξαγωγές αέ
εύρεία κλίμακα. Ή ένταξις αύτών τών
κερδοσκόπων στόν ύπόκοσμο γίνεται μόνο
δταν έχουν άνάγκη άπό τήν βοήθεια τών
άνθρώπων, πού είναι συνηθισμένοι νά
άναλαμβάνουν τούς κινδύνους καί τίς
ευθύνες μιας έγκληματικής πράξεως, γιά
νά έπιτύχουν τήν άποστολή πού τούς έχουν
άναθέσει. Ή έξυπηρέτησις, πού τούς
παρέχεται μέ αύτό τόν τρόπο, τούς συνδέει
καμμιά φορά πολύ στενά μέ τούς άνθρώπ ο υς το ΰ ύποκόσμου, το ύ ς όποιους
χρησιμοποίησαν. Αναγκάζονται τότε, άργά
ή γρήγορα, είτε νά τούς κάνουν συνεταί
ρους είτε νά ύποστούν πιέσεις καί τόν
έκβιασμό τους, έκτός άν κατορθώσουν νά
τούς έπιβληθούν καί γίνουν άρχηγοί τους.
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Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ
Οί άνθρωποι τού υποκόσμου έχουν
Ανάγκη Από «στέκια». Δηλαδή τόπους
συναντήσεων, υποδοχής, άποθηκεύσεως
κλοπιμαίων, έπαφών, μεταφορών, Ακόμη καί
κρησφύγετα σέ περίπτωσι κινδύνου. Γιά τόν
σκοπό αύτό χρησιμοποιούν συνήθως διά
φορα κέντρα, όπως μπάρ, καφενεία,
ξενοδοχεία, νυκτερινά κέντρα κ.λπ., που οί
ιδιοκτήτες τους δέχονται Ανθρώπους του
υποκόσμου. Αυτοί οί ιδιοκτήτες κέντρων
παίζουν σημαντικό ρόλο στήν ζωή τού
υποκόσμου. ’Από τήν στιγμή όμως πού
δέχονται γιά πελατεία κακοποιούς καί
συναλλάσσονται μαζί τους, Αποβλέποντας
στό εύκολο κέρδος, ύποχρεώνονται άπό
τήν άνάγκη τών πραγμάτων νά τούς
προσφέρουν καί πολύτιμες ύπηρεσίες.
Οί συμμορίες συναντιούνται στά κέντρα
τους καί έκεϊ όργανώνουν τίς έξορμήσεις
τους. Αύτοί Αναγκάζονται τότε νά μεταβι
βάζουν μηνύματα, νά κρύβουν όπλα, νά
δέχωνται τούς μ εσ ά ζο ν τες καί τούς
κλεπταποδόχους καί νά κρατούν στά κέντρα
τους, τουλάχιστον γιά κάποιο διάστημα τά
κλοπιμαία. ’Επίσης έξασφαλίζουν κρησφύ
γετο ατούς πελάτες πού διώκονται ή
καταζητούνται
Προσφέρουν άκόμη μερικές ύπηρεσίες
δχι πολύ φανερές, άλλά πολύ σημαντικές.
Πολλές φορές χρησιμεύουν ώς χρηματο
δότες σέ όρισμένους πελάτες τους όταν
αύτοί έτοιμάζουν κάποια «έξόρμησι».
Δέχονται νά τούς κάνουν «πίστωσι» κατά τό
διάστημα τής δύσκολης περιόδου πού
προηγείται τής «έξορμ ήσεω ς». Ό τ α ν
μάλιστα πρόκειται γιά λαθρεμπόριο καί τούς
τό έπιτρέπουν τά οικονομικά τους, προσ
φέρουν τά χρήματα γιά τήνάγορά λαθραίων
έμπορευμάτων.
Μετά άποζημειώνονται βεβαίως πλούσια
άπό τά πραγματοποιούμενα κέρδη. 'Εκτός
αύτοϋ όμως, όσοι εύεργετήθηκαν άπό τήν
προσφορά τους, ξοδεύουν στά κέντρα τους
ένα σεβαστό ποσό άπό τά κέρδη τους.
Επίσης πολλοί ιδιοκτήτες κέντρων έξα
σφαλίζουν στις γυναίκες πού έκδίδονται γιά
λογαριασμό κακοποιών πελατών τους
«στέκια» όπου μπορούν νά βρούν πελάτες
καί νά τούς δεχθούν. Α ύτές οί γυναίκες όχι
μόνο τούς άφήνουν ένα μέρος άπό τά
κέρδη τους, αάν εισφορά ή ένοίκιο, άλλά
προσελκύουν μ έ τήν παρουσία τους
πελατεία γιά τό κατάστημα, ή όποια
κάνει μεγάλη κατανάλωσι ποτών καί τά
πληρώνει σέ ύψηλές τιμές.
Έπειτα, οί «προστάτες» αυτών τών
γυναικών έπωφελούνται καί αύτοί άπό τίς
εύκολίες τής «δουλειάς» πού τούς προσ
φέρουν οί καταστηματάρχες, άλλά καί
πληροφορούνται άπό αύτούς μέ Ακρίβεια τά
ποσά πού κερδίζουν οί ιερόδουλες καί τόν
τρόπο συμπεριφοράς τους. Οί «προστάτες»
σέ άντάλλαγμα, μέ τήν έπιρροή πού έχουν
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σέ αύτές τίς γυναίκες, έξασφαλίζουν τήν
άπόλυτη έχεμύθειά τους καί έντατική
«άπόδοσι» στήν δουλειά τους.
Τό έμμισθο προσωπικό αυτών τών
κέντρων άναγκάζεται έπίσης νά προσαρμοσθή στις Απαιτήσεις τού περιβάλλοντος στό
όποίο Αναγκάζεται νά ζή. Μπάρμαν, σερβι
τόροι καί σερβιτόρες, ύπηρέτες, καμα
ριέρες κ.ά., γιά νά διατηρήσουν τήν θέσι
τους, πρέπει νά είναι διακριτικοί καί
έχέμυθοι καί νά προσφέρουν τίς ιδιαίτερες
ύπηρεσίες πού άπαιτεϊ καμμιά φορά ή
πελατεία.
'Επειδή ό Απόκοσμος βρίσκεται στήν
παρανομία, τά μέλη του παραμένουν στό
περιθώριο τής κοινωνίας. Αύτό προκαλεί
τήν άνίδρασί τους άπέναντι στήν κοινωνία
πού έχουν άπαρνηθή καί προσπαθούν νά
λάβουν μέτρα γιά νά άμυνθούν καί νά
κατορθώσουν νά έπιζήσουν.
Οί άνθρωποι τού ύποκόσμου ψυχολο
γικά έχουν ένα αίσθημα κατωτερότητος
άπέναντι στήν κοινωνία, πού τούς έχει
Αποκλείσει άπό τούς κόλπους της μέ τόν
ένα ή τόν άλλο τρόπο. Πολύ συχνά δέν τούς
λείπουν οί άρετές καί τά μέσα, πού θά
μπορούσαν νά έξασφαλίσουν τήν έπιτυχία
τους σέ ένα όμαλό κοινωνικό περιβάλλον,
όπου όμως Αποδείχθηκαν άνίκανοι νά
χρησιμοποιήσουν τίς ικανότητάς τους. Αύτό
είναι συνήθως τό Αποτέλεσμα ψυχικών
τραυμάτων, έλλείψεως στοργής καί άγωγής, στά παιδικά τους χρόνια.
Πολλοί άπό αύτούς είχαν έγκαταλείψει
τό σχολείο καί έμειναν άγράμματοι. Έχουν
άνάγκη, όπως όλοι οί κοινωνικά Απροσά
ρμοστοι, νά βρούν ένα τρόπο γιά νά
άξιοποιηθοϋν καί νά προσαρμοσθούν.
Δημιουργούν τότε μιά προσωπικότητα πού
τήν πιστεύουν άνώτερη. Μόνο αύτοί είναι
«άνδρες». θέλουν νά πιστεύουν δ ν είναι
τολμηροί, δυνατοί, έλεύθεροι, πιστοί στόν
λόγο το υ ς, άξιοι νά προκα λούν τόν
«σεβασμό». Οί άλλοι τά «κορόιδα», οί
«σκλάβοι», πού ξέρουν μόνο νά ύπακούουν
καί νά δουλεύουν Αδιαμαρτύρητα.
Ή «ύπεροχή» αύτή το ύς δίνει τό
δικαίωμα νά κλέβουν τά άγαθά τών άλλων.
Δέν θέλουν νά έργααθούν γιά νά μήν
ταπεινωθούν. Τά «κορόιδα», όταν αύτοί
τούς «ξεπουλήσουν», «ξαναγίνονται»
συνεχίζοντας νά «έργάζωνται» καί νά
«έπαιτούν». Οί «μικροί» έχουν δικαίωμα σέ
κάποιο οίκτο, άλλά γιά τούς «μεγάλους» ή
άρπαγή τών άγαθών τους σημαίνει δικαι
οσύνη.
Προικισμένος μέ σπάνια «προτερή
ματα», ύ άνδρας τού ύποκόσμου πρέπει νά
άποδείξη τίς ίκανότητές του στό περι
βάλλον του. Προσπαθεί νά τό κατορθώση μέ
τήν στάσι του, μέ τήν έπίδειξι τού πλούτου
καί τής δυνάμεώς του καί νά άποδείξη δη
είναι ικανός νά Αντιμετώπιση κάθε πρό-

κλησι. Τό όνειρο κάθε κακοποιού είναι νά
έμφανισθή μέ τούς φίλους του σέ νυκτε
ρινό κέντρο ντυμένος «τού κουτιού», μέ
αύτοκίνητο σπόρ «Ακατάδεχτος», μέ τό
κεφάλι ψηλά καί ύφος πολυάσχολο, νά
παραγγείλη σαμπάνια καί νά κεράση δλο τόν
κόσμο.
Αύτή όμως ή σκηνοθεσία, πού δέν είναι
εύκολη γιά όλους, δέν άρκεϊ γιά νά καλύψη
τήν πραγματικότητα. Οί περισσότεροι
κακοποιοί είναι δειλοί, ώστε νά αισθάνον
ται άσφαλείς μόνο όταν είναι πολλοί μαζί
καί όπλισμένοι άπένταντι σέ Αντιπάλους
Απροετοίμαστους ή άοπλους.
Ό σ ο γιά τόν λόγο τους, πολλοί είναι
έκείνοι πού δέν τόν σέβονται καί γ ι' αύτό οί
κακοποί είναι έξαιρετικά εύθικτοι, όταν
άμφισβητήται τό θάρρος του ή ή «τιμή»
τους. Αύτή ή «τιμή» πρέπει νά άποκατασταθή άμέσως, άκόμη καί μέ αίμα, άν ό
θίγόμενος δέν θέλη ν ’ άνεχθή τό «καπέλλωμα».
Ό σεβασμός μ ά ς συμφωνίας μεταξύ
Ανθρώπων τού ύποκόσμου έχει μεγάλη
σημασία έ φ ’ όσον δέν είναι δυνατόν νά
ύπογραφούν συμβόλαια γιά τήν πώλησι ή
τήν άγορά λαθραίου έμπρεύματος ή γιά τήν
διανομή του προϊόντος μ ά ς κλοπής.
Μπορεί όμως νά ύπάρχει ένα σύμφωνητικό
πού έγινε μπροστά σέ μάρτυρες, άλλά καί
πάλι ή τήρησις τής συμφωνάς αύτής
έξαρτάται άπό τήν καλή διάθεσι τών
συμβαλλομένων. Αύτοί όμως πολύ συχνά
διαφωνούν καί, φυσικά, δ έ ν ύπάρχει
περίπτωσις, όπως έλεγε κάποιος κακοποιός
«νά πάη κανείς στά δικαστήρια». "Αν έχουν
διαφ ορές, τότε καταλήγουν σέ «ένα
ξεκαθάρισμα λογαριασμών». Οί διαφορές
γιά λόγους «τιμής» καί τό «ξεκαθάρισμα
λογαριασμών» δέν δίνουν πά Αφορμή, όπως
θά μπορούσε κανείς νά ύποθέση, σέ
συμπλοκές μεταξύ τών Αντιπάλων. Ή
διαδικασία είναι σήμερα πιό περίπλοκη. Στήν
άρχή γίνεται πρότααις νά «έξηγηθούν» οί
άντίπαλοι. "Αν ή πρότασις γίνη δεκτή, τότε
οί Αντίπαλοι συναντώνται, Ακολουθούμενοι
άπό τους φίλους τους. Συνήθως είναι
άοπλοι. Οί διαπραγματεύσεις άρχίζουν. Ά ν
αύτός, πού θεωρείται ζημιωμένος, δέν
Αποκτήσει αύτό πού θέλει καί έχει τήν
δυνατότητα, τότε έπι βάλλει «πρόσημο»
στόν άντίπαλό του. 'Αν πάλι ό τελευταίος
άρνηθή νά πληρώση, μπορεί νά γίνη κάποια
διαιτησά ή νά λυθή ή διαφορά «μέ τά
όπλα».
Συνήθως, οί διαφορές αύτές τελειώ
νουν χωρίς αιματοχυσία, μέ μιά προσωρινή
συμφωνία ή μέ τήν ύπόσχεσι καί άπό τίς δυό
πλευρές νά μή δοθή συνέχεια στήν ύπόθεσι. Διαφορετικά έφαρμόζεται ή κλασική
περίπτωσις, τό «ξεκαθάρισμα λογαρια
σμών». Κυνηγούν τόν άντίπαλό, πού θέλουν
νά «καθαρίσουν», μέ δυό ή τρεις φίλους,
προσπαθώντας νά τόν αίφνιδιάσουν καί άν
τόν πετύχουν Απροστάτευτο, τότε τόν
σκοτώνουν καί έξαφανίζονται. Ά λ λ ε ς
φορές πάλι, παρασύρουν τό θύμα σέ παγίδα

μερικοί κακοποιοί «έγκαταλείπονται» συ
στηματικά στά χέρια τής άστυνομίας άπό
τούς συναδέλφους τους, είναι γιατί έχουν
παραβή τούς νόμους πού ισχύουν στόν
ύπόκοσμο. ' Υπάρχουν ύρισμένες περι
πτώσεις, πού θεωρείται άποκλειστικό δι
καίωμα τού ύποκόσμου νά τιμωρήση τά
μέλη του. Συνέβη νά βοηθήση μέ δλα τά
μέσα πού διαθέτει νά άθοχύθούν ή νά
άποδράσουν κακοποιοί κατηγορούμενοι γιά
έγκλήματα, γιά νά μπορέσουν νά τούς
έκτελέσουν μετά οί ίδιοι οί άντίπαλοί τους.

Γιά άσημάντους λόγους τίς περισσότερες φορές
οΐ κακοποιοί άλληλοσκοτώνονται χωρίς κορ
μιά άλλη διαδικασία. Στήν φωτογραφία ένα
άπό αύτά τά θύματα σέ δρόμο τού Παρισιού.

καί τό έκτελούν χωρίς έλεος. Λένε τότε μέ
περιφρονητικό χαμόγελο, ότι «τήν έπαθε
άσχημα».
Ή «δουλειά» μπορεί έ π ίσης νά γίνη άπό
έπ α γγελ μ α τίες δολοφόνους, φίλους ή
προστατευόμενους αυτού' πού θέλει νά
έκδικηθή. Οί κακοποιοί, πού έχουν κάποια
σημαντική θέαι στόν ύπόκοσμο καί δέν
θ έλο υν νά «έκτεθοΰν», καταφ εύγουν
συνήθως στούς «έκτελεστάς» αυτού τού
είδους. Συμβαίνει έπίσης, άλλά πολύ
σπάνια, αύτός πού σκότωσε ή έδωσε έντολή
νά σκοτώσουν νά «πληρωθή έπάνω στόν
νεκρό». Δηλαδή κατάσχει τά ύπάρχοντά τού
νεκρού καί τίς γυναίκες του. Είδα μάλιστα,
σέ δυό περιπτώ σεις, τόν πληρωμένο
δολοφόνο νά νυμφεύεται τήν γυναίκα τού
θύματος, γιά νά έξασφαλίση τήν σιωπή της,
άφού πρώτα τής είχε προτείνει νά διαλέξη ή
αύτή τήν λύσι ή τόν θάνατο.
' Η διαφορά δέν λύνεται δμως πάντοτε μέ
τόν θάνατο τού ένός άπό τούς άντιπόλους.
Οί φίλοι τού θύματος μπορούν νά συνεχίσουν τά άντίποινα καί τότε άρχίζει μιά σειρά
άτελείωτη άπό «καθαρίσματα», όπως ή
περίπτωσις τής διαφοράς, πριν άπό είκοσι
χρόνια, μεταξύ Κορσικανών τού Παρισιού
καί Κορσικανών τής Μασσαλίας.
Στούς κύκλους τού ύποκόσμου, άναφέρεται συχνά «ό νόμος τής σιωπής». Δέν
πρόκειται γιά τήν ύποχρέωσι μεταξύ
κακοποιών νά μή κατηγορούν ούτε νά
καταδίδουν ποτέ ύ ένας τόν άλλο, άλλά γιά
ένα σύστημα άμύνης πού υιοθετήθηκε άπό

τήν άνάγκη έπιβιώαεως τού ύποκόσμου. Ό
«νόμος τής σιωπής» είναι ή καθιέρωαις μιας
συστηματικής σιωπής, μόλις ένα γεγονός
δώσει άφορμή στήν έπέμβασι τής άστυνομίας. Τότε, ένοχοι, ύποπτοι, κατηγορού
μενοι, μάρτυρες καί θύματα δέν είδαν
τίποτε, δέν άκουσαν τίποτε, δ έν γνωρί
ζονται μεταξύ τους καί δέν καταλαβαίνουν
τίποτε. Ή στάσις αύτή δικαιολογείται άπό
τήν άρχή δτι: όταν άρχίζη κανείς νά δίνη
μιά πληροφορία, λέει πάντοτε κάτι περισσό
τερο άπό αύτό πού πρέπει, ώς τήν στιγμή
πού παρασύρεται καί, χωρίς νά τό καταλάβη,
ένημερώνει τήν άστυνομία μέ σοβαρά
στοιχεία.
Εκ πείρας δμως είναι γνωστό στήν
άστυνομία καί στήν Δικαιοσύνη, ότι ό
«νόμος τής σιωπής» δέν τηρείται αύστηρά,
παρά τίς ά πειλές καί τόν φόβο τών
άντιποίνων. Είναι άλήθεια δτι τό σύστημα
αύτό τού «νόμου τής σιωπής» μπορεί νά όδηγήση πολλές φορές σέ καταστάσεις
άπίθανες καί άφόρητες. Τόσο πολύ, ώστε
άκόμη καί ένας κακοποιός μέ κύρος στόν
ύπόκοσμο, όταν τό άντιληφθή, «άνοίγει τό
στόμα του» γιά νά ύπερασπίση τόν έαυτό
του μέ λογικώτερο τρόπο. ’Αργότερα,
βέβαια, θά άναιρέση τήν κατάθεσί του, ύποστηρίζοντας δτι ή άστυνομία τού άπέσπασε
όμολογίες διά τής βίας. Ό σ ο γιά τούς
μάρτυρες καί τά θύματα, τό συμφέρον ή ή
έπιθυμία νά έκδικηθούν, τούς κάνει κομμά
φορά όμιλητικούς.
Άκόμη δμως καί άν «ό νόμος τής
σιωπής» τηρηθή άπέναντι στήν άστυνομία,
είναι λιγώτερο αύστηρός στούς κόλπους
τού ύποκόσμου, όπου όλα διαδίδονται
μέ άστραπιαία ταχύτητα καί πολλές ύπερβολές. Ή άστυνομία στρέφεται τότε στούς
κύκλους αυτούς γιά νά ψαρέψη πληρορίες, πού τής άρνούνται συστηματικά.
Πρέπει έπίσης νά σημειώσωμε, δτι άν

Τό καθήκον τής άλληλεγγύης μεταξύ
τού ύποκόσμου είναι έπίσης μιά ύποχρέωσις, πού γεννήθηκε άπό τήν άνάγκη άμύνης
κατά τής άστυνομίας. Είναι βοήθεια, πού
προαφέρεται στούς άνθρώπους τού ύποκό
σμου πού έχ ο υ ν συλληφθή άπό τήν
άστυνομία καί κρατούνται στις φυλακές.
Πρόκεπαι γιά τήν ύλική βοήθεια σέ αυτούς
καί τήν ο ’ικογένειά τους, τήν πληρωμή τών
δικηγόρων, τήν ουμπαράστασι γιά νά βρεθή
τρόπος άθωώσεώς τους, τήν φύλαξι τών
κλοπιμαίων κ.ά.
Ή έπάνοδος στούς κύκλους τού ύποκ^υμου, δέν είναι πάντοτε άπλή ύπόθεσις,
δταν μάλιστα ή ποινή κράτησε πολύ. Ό
άνθρωπος έχει γεράσει, έχει χάσει τίς
γνωριμίες του καί δέν ξαναβρίσκει τούς
ίδιους συντρόφους. Πολλές φορές είναι
φτωχός. Τώρα ύπολογίζει τούς κινδύνους
κάθε «έπιχειρήσεως» καί τού λείπει ό
παλιός ένθουσιασμός. Τέλος οί άλλοι
διστάζουν νά προσλάβουν στις ν έ ε ς
«έξορμήσεις» τους έναν «άτυχο» πού τήν
«πάτησε».
Ή τήρησις τών βασικών αύτών κανόνων,
άλλά κυρίως τό πνεύμα μέ τό όποιο γίνονται
σεβαστοί, είναι ή ένδειξις τής λεγομένης
«νοοτροπίας» τών άνθρώπων τού ύποκό
σμου. Μιά «καλή νοοτροπία» είναι ένας
τίτλος, πού έξασφαλίζει στόν κάτοχό του
άνώτερη όπωσδήποτε θέσι μεταξύ τών
συντρόφων του.
Ό ειδικός τρόπος ζωής τών άνθρώπων
τού ύποκόσμου, μέ τίς έναλλαγές τού
πλούτου καί τής φτώχειας, τήν νυχτερινή
ζωή στά μπάρ, στά ύποπτα κέντρα, στά
χαρτοπαίγνια, ή ροπή τους στήν διασκέδασι
καί ή άνάγκη έπιδειξεως τούς έπιβάλλει ένα
ιδιαίτερο τρόπο συμπεριφοράς, πού χαρα
κτηρίζεται άπό μιά συνεχή προσπάθεια νά
διακριθούν άπό τούς άλλους.
Αύτή ή έπιθυμία τους νά διακριθούν
έκδηλώνεται φανερά μέ τόν τρόπο πού
ντύνονται. ' Η έξεζητημένη κομψότης είναι
μιά άποκαλυπτική ένδειξις τής νοοτροπίας
αύτής. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ ύρισμένες
συνήθειές τους, πού κατά βάθος φανε
ρώνει άφέλεια. Ό πως λόγου χάριν, τά
μαύρα γυαλιά πού φορούν, άκόμη καί τήν
νύχτα, γιά νά δώσουν στήν φυσιογνωμία
τους ένα ύφος μυστηριώδες.
Ή συνθηματική διάλεκτος, πού μεταχει
ρίζονται καί πού μόνο καταλαβαίνουν,
είναι καί αύτή περισσότερο μιά έκδήλωσις
έπιδειξεως, παρά ένας τρόπος μυστικής
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συνεννοήσεως. Πολλοί καταλαβαίνουν τήν
συνθηματική αυτή διάλεκτο (άργκό), κυρίως
άστυνομικοί. "Επειτα, ή διάλεκτος των
κακοποιών έχει μόνο όρισμένες συνθημα
τικές λέξεις καί δχι δική της σύνταξι, πού
θά τήν έκανε ίσως άκατάληπτη.
Ό υπόκοσμος άποτελεϊται άπό ένα
πλήθος μικρών όμάδων, πού όργανώνονται
άναλόγως μέ τόν σκοπό καί τά κοινά τους
συμφέροντα. Ό πυρήνας το υς είναι
πάντοτε ένα ή περισσότερα νυχτερινά
κέντρα, πού ή πελατεία τους άποτελεϊται
άπό δολοφόνους, έπαγγελματίες κακο
ποιούς καί λαθρεμπόρους. Χρησιμοποιούν
τά κέντρα αύτά ώς βάσι γιά τις έπιχειρήσεις τους, τις συναντήσεις τους καί τήν
ψυχαγωγία τους. Τά άτομα αύτά παρα
σύρουν έ κ ε ϊ τις γνωριμίες το υς καί
προσπαθούν νά έπιβάλλουν τις γυναίκες
πού «δουλεύουν» γιά λογαριασμό τους.
Αύτό άποκλείει δχι μόνο μιά πελατεία ξέ
νη στούς κύκλους τού υποκόσμου, άλλά
προσελκύει τούς ύποπτους τύπους, πού
άναζητοϋν γυναίκες γιά έκμετάλλευσι.
Πολλές φορές όμως, στά κέντρα αύτά
συχνάζουν μερικοί περίεργοι ή άκόμη καί
κοσμικοί τύποι. Οί κακοποιοί συγκεντρώ
νονται μεταξύ τους στις πίσω αίθουσες, τις
προχωρημένες νυχτερινές ώρες, δταν τό
κέντρο δέν έχη κόσμο.
'Ορισμένα άτομα έπικρατούν στούς
κύκλους του υποκόσμου. Είναι ιδιοκτήτες
κέντρων, έξυπνοι καί έξυπηρετικοί, πού
άπέκτησαν γρήγορα περιουσία, ή κακοποιοί,
πού έχουν έπιβληθή στούς άλλους μέ τά
κατορθώματά τους, τήν έπιτυχία τους καί
τήν τρομοκρατία πού σκορπούν γύρω τους.
Αύτοί οί άνθρωποι μέ τήν ύποστήριξι φίλων
ή συγγενώ ν, άδελφώ ν ή έξαδέλφων,
κακοποιών όπως αύτοί, κατορθώνουν νά
τεθούν έπικεφαλής τής όμάδος. Χωρίς νά
δευθύνουν έπισήμως τήν όμάδα, όπως θά
έκα νε ένα ς άρχηγός, άποκτούν τόση
έπιρροή, ώστε τίποτε δέν συμβαίνει χωρίς
νά τό ξέρουν καί τίποτε δέν γίνεται χωρίς νά
τό έγκρίνουν. Διευθύνουν τις «προσωπικές
τους υποθέσεις» όπως αύτοί θέλουν καί
δέν δέχονται καμμιά άντίρρησι. Αφήνουν
ατούς άλλους τήν ευθύνη νά τά «βγάλουν
πέρα» καί πολλές φορές τούς ύποστηοίζουν, σέ άντάλλαγμα τών ύπηρεσιών, πού
άπαιτούν άπό αύτούς. Τό κύρος τους τούς
έπττρέπει νά έκτελούν καί χρέη διαιτητοϋ
στις διαφορές, πού προκύπτουν μεταξύ
κακοποιών.
Οί όμάδες, όργανωμένες μέ αύτόν τόν
τρόπο, μέ ύποδομή τά νυχτερινά κέντρα,
τήν πελατεία τους καί τούς άρχηγούς,
προτιμούν κατά κανόνα γιά νά έγκατασταθούν σέ τομείς μέ πεδίο δράσεως όρισμέ
νες συνοικίες ή περιορίζονται σέ συγκε
κριμένες δραστηριότητες. Μπορούν νά
δρούν ή μιά όμάδα κοντά στήν άλλη, χωρίς
νΰ έχουν άλλες σχέσεις έκτός άπό αύτές
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πού προκύπτουν άπό τά κοινά συμφέροντα
καί τά κοινά μέτρα άμύνης έναντίον τής
έπεμβάσεως τής άστυνομίας ή τής πολι
τείας. Συμβαίνει έπίσης νά ύποστηρίξη ή νά
βοηθήση ή μιά όμάδα τήν άλλη, δταν
πρόκειται γιά κ ο ινές έπ ιχ ε ιρ ή α ε ις ή
λαθρεμπόριο σέ μεγάλη κλίμακα, όπου ή
συνεργασία είναι άπαραίτητη.
Οί «προσωπικές» ή «έμπορικές» σχέ
σεις, μεταξύ κακοποιών μπορούν νά ξεπεράσουν τά όρια τής συνοικίας, άκόμη καί
τής πόλεως καί νά έξελιχθούν σέ συνερ
γασία μέ άνταλλαγή έξυπηρετήσεων καί
πληροφοριών. "Ετσι, ό κακοποιός τής
Μασσαλίας μπορεί νά άπευθυνθή στούς
φίλους του, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων
ατό Μπορντώ ή τήν Τουλούζη, γιά νά
«βολέψη» τις γυναίκες του έκεϊ. Κάποιος
άλλος, έγκ α τεσ τη μ ένο ς ατό Παρίσι ή
άλλου, είναι εύκολο μέ αύτό τόν τρόπο τής
συνεργασίας νά δεχθή νά μετα φ έρη
ναρκωτικά γιά λογαριασμό λαθρεμπόρων
τής περιοχής του, πού έχουν μετανα
στεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέ αύτό τόν τρόπο δημιουργούνται
«δίκτυα», πού παίρνουν πολλές φορές
διεθνείς διαστάσεις. Είναι αύτονόητο δτι οί
δραστηριότητες όμάδων τόσων άνομιογενών, πού άποβλέπουν σέ μεγάλα κέρδη,
δίνουν άφορμή σέ άνταγωνισμούς, άνώνες
έπιρροής καί άπόπειρες έκμεταλλεύσεως.
Αύτή ή κίνησις διευθύνεται άπό πρόσωπα
ισχυρά, πού ζητούν νά έπιβάλουν τήν
κυρίαρχα τους έπάνω στούς άλλους. Έτσι
δημιουργεϊται μιά ιεραρχία, πού στήν
κορυφή της ύπάρχει ένας άρχηγός ή
άρχηγοί, μέ τά έπιτελεία τους καί τούς
άνθρώπους τους, που μοιράζονται έπιχειρήσεις ή τομείς έπιρροής.
Στήν Γαλλία, ή δύναμις τού ύποκόαμου
περιορίσθηκε πάντοτε σέ στενά όρια.
Άκόμη καί σέ περιόδους πού άνέπτυξε
μεγάλη δραστηριότητα καί μεγάλη συνοχή,
όπως στήν Μασσαλία, στήν περίοδο τών
έτών 1930 ή μετά τήν Άπελευθέρωσι, δέν
κατόρθωσε ποτέ νά έλέγξη τούς τομείς τής
οικονομικής δραστηριότητος ή νά παίξη
σημαντικό ρόλο στήν πολιτική.
Ή Γαλλία δέν γνώρισε ποτέ μιά κατάστασι άνάλογη μ ' αυτήν πού δημιούργησε ή
Μαφία στήν Σικελία ή μέ αύτό πού
όνομάζεται «όργανωμένη έγκληματικότης»
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Φαίνεται, μάλιστα, δτι τά τελευταία
χρόνια ή δύναμις καί ή έπιρροή τού υ
ποκόσμου μειώθηκε σημαντικά. Αύτό
όφείλεται σέ πολλές αιτίες. Ό άτομισμός
είναι ένα άπό τά κυριώτερα χαρακτηριστικά
τής νοοτροπίας τών Γάλλων. Ό Γάλλος
κακοποιός δέν δέχεται νά ύποταχθή σέ
όμά δες ισ χυρές καί άντιδρά σχεδόν
πάντοτε στήν ήγεμονία αύτών πού θέλουν
νά έπιβληθοϋν σάν άναμφισβήτητοι άρχηγοί.

Πάνε περίπου δέκα χρόνια, πού ή έγκλη
ματικότης στόν τομέα τών διαρρήξεων καί
ένόπλων έπιθέσεων είναι άποκλειστικά
έργο άνεξαρτήτων όμάδων. Οί όμάδες
αύτές δέν άνήκουν στόν ύπόκοσμο καί
σπανίως διατηρούν έπαφή μαζί του. Αύτές
οί συμμορίες άποτελοϋνται σχεδόν πάντοτε
άπό νεαρούς κακοποιούς, πού μεταπηδούν
άπό μικροκλοπές σέ τολμηρές ληστείες καί
πολλαπλασιάζουν τήν έγκληματική τους
δράσι ώς τήν ήμέρα, πού ή άστυνομία ή
διάφορα γεγονότα βάζουν τέλο ς στά
κατορθώματά τους.
Αύτό τό φαινόμενο στέρησε τόν ύπό
κοσμο άπό τήν «πτέρυγα δράσεως», όπου
ήσαν έπιστρατευμένα τά καλύτερα στελέχη
του, οί δολοφόνοι καί οί μέλοντες άρχηγοί
του. Ή δυσκολία πού συναντούν οί
«προσωπικότητες» τού υποκόσμου γιά νά
βρούν σωματοφύλακες καί«άνθρώπους τού
χεριού τους», μείωσε σημαντικά τά μέσα γιά
τήν έπιβολή τής έξουοίας.
Ή ληστεία, τό πιό κλασικό καί άποτελεσματικό μέσον γιά τήν οίκειοποίηαι άναθών,
χρειάζεται όμάδες, καλά όργανωμένες, πού
νά διαθέτουν άνθρώπους συνηθισμένους
σέ αυτού τού είδους τίς έπιχειρήαεις καί
προθύμους νά έκτεθούν σέ κινδύνους.
Σήμερα όμως είναι πολύ λίγοι οί νέοι
κακοποιοί πού δέχονται νά ριψοκινδυνεύ
σουν πρός ό φ ελο ς αύτών πού τούς
μεταχειρίζονται. Έτσι έξηγείται τό δτι οί
ληστείες στήν Γαλλία είναι περιορισμένες
καί θίγουν μόνο έπιχειρήαεις, πού ό
ιδιοκτήτης τους ή ή πελατεία του έχουν
λίγο - πολύ στενές σχέσεις μέ τόν ύπό-

Έπάνω: Μία «πεταλούδα τής νύχτας» κάπου
στή Γαλλική πρωτεύουσα Δεξιά: ’Εξαντλη
τική άνάκρισις ίνός «τύπου» τού ύποκόαμου
άπό Γάλλους Αστυνομικούς.

κοσμο.
Μερικοί κατέληξαν λίγο βιαστικά στό
συμπέρασμα ότι ό γαλλικός υπόκοσμος
τείνει νά έξαφανιαθή. Βναι άλήθεια ότι
άστικοποιήθηκε καί γέρασε. Στράφηκε
όμως σέ άλλες δραστηριότητες, πολύ
έπικερδείς, όπως τό λαθρεμπόριο. Οργα
νώθηκε στόν έμπορικό τομέα καί οί
φιλοδοξίες του νά είσχωρήαη ατούς
κόλπους τής κοινωνίας είναι τό ίδιο
ζωηρές.
Δ έν είναι όμως γνωστό, κατά πόσον
αύτή ή έξάπλωσίς του, πού θά έπανέφερε
στις τάξεις τής κοινωνίας τά δαμασμένα γιά
κέρδος αύτά «λυκόπουλα», μπορεί νά
πραγματοποιηθή στήν Γαλλία. Σήμερα, παρά
τις προσπάθειες τού ύποκόαμου καί τήν
άνεκτικότητα ή τήν άφέλεια αύτών, πού
παίζουν τό παιχνίδι του, οί προϋποθέσεις
δέν φαίνεται νά είναι κατάλληλες.
Ή κοινή γνώμη δέν είναι έτοιμη νά
παραδεχθή ότι είναι δυνατόν έπαγγελματίες κακοποιοί, έστω καί «καμουφλαρισμένοι», νά πάρουν μιά σημαντική θέσι στήν
οικονομική καί πολσική δραστηριότητα τού
"Εθνους. Ή έξάπλωσίς τού ύποκόαμου δέν
μπο ρ εί νά γίνη χωρίς τήν έγκριαι ή
τουλάχιστον τήν άνεκτικότητα τού λαού, καί
στήν Γαλλία δέν ύπάρχει περίπτωαις, οί
κύκλοι τού ύποκόαμου νά κερδίσουν τήν
συμπάθεια μ ά ς μεγάλης μερίδος τών
πολιτών.
Οί ιστορικές καί γεωγραφικές συνθήκες,
πού έδωσαν άφορμή νά γεννηθή καί νά
άνδρωθή ή Μαφία δέν ισχύουν γιά τόν
υπόκοσμο τής Γαλλίας. Άνπθέτω ς οί

έκπρόσωποί του κατά τήν διάρκεια τής
γερμανικής Κατοχής συνεργάσθηκαν μέ
τόν έχθρό καί έδρασαν στήν μαύρη άγορά.
"Επαιξαν ένα διπλό παιχνίδι μέ πολλή τέχνη,
άλλά μέ τήν 'Απελευθέρωσι γνώρισαν
δύσκολες ήμέρες. Στήν Γαλλία, άντίθετα
άπό ότι συμβαίνει σέ άλλες χώρες, κανένας
νομάρχης, άρχηγός άστυνομίας ή δικαστής
δέν είναι αιρετός. Αύτό άποκλείει κάθε
διείσδυσι μέ έκλογικό μέσον, μέ άπάτη ή
άλλα μέσα στις σημαντικές αύτές θέσεις.
Τέλος λόγω τοϋ οικονομικού καί πολσικού
προσανατολισμού τών συνδικάτων, άποκλείεται ή διείσδυσις τών άνθρώπων τού
ύποκόαμου στήν ήγεσία αύτών τών όργανισμών.
' Υπάρχουν έπίσης καί άλλοι αυντελεσταί,
πού παίζουν ρόλο έναντίον τής έξαπλώσεως τού ύποκόαμου. Ή ποινική δικονομία,
βασισμένη στήν προανάκρισι, έπέτρεψε
ώς τώρα, ό άγώνας έναντίον τών κακοποιών
καί τών έπαγγελματιώ ν λαθρεμπόρω ν
ναρκωτικών, νά είναι άποτελεσματικώτερος
στήν Γαλλία άπό 6,τι στις άγγλοσαξωνικές
χώρες. Οί άνακριταί δέν διστάζουν νά
συλλάβουν ύπόπτους αύτής τής κατηγορίας
μέ προσωρινή κράτησι.
Αύτό έμποδίζει τούς ένδιαφερομένους
νά καταστρέφουν άποδεικτικά στοιχεία καί
νά άσκήσουν πίεσι καί άπειλές στούς
μάρτυρες καί τά θύματα, ένώ αύτά τά μέσα
έπιτρέπουν στούς Αμερικανούς γκάνγστερς, πού έπωφελούνται συστηματικά άπό
τό προνόμιο τής άποφυλακίσεώς τους μέ
έγγύησι, νά έξασφαλίζουν τήν πλήρη
άτιμωρηαία τους.

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ
ΤΙΜΩΡΙΑ»
Συνέχεια έκ τής σελίδος 125
συγγραφέας προβάλλει μέσα στό χάος αύτό
τών σκιών καί τής ρυπαρότητος, μοιάζουν
σάν σημεία ύπερφυαικού σαδισμού.
»Κάποια μυστηριώδη σημασία έχουν «οί
πίνακες πού παριστάνουν Γερμανίδες
κοπέλλες» στό άντρο τής τοκογλύφου, «τά
άγγούρια, τά μαυριομένα μπισκότα καί τό
ψάρι κομμένο σέ φ έτες» στήν ταβέρνα, τό
«καππονέ ντιβάνι» στό σπίτι τού Μαρμελαντώφ, καί ό «άπαίσιος λασπωμένος
σκύλος μέ τήν ούρά κάτω άπό τά σκέλη»,
πού περνά μπροστά άπό τόν Σβιντριγκαίλώφ
τήν στιγμή πού πηγαίνει νά σκοτωθή.
»Κάθε μιά άπό αύτές τις λεπτομέρειες
κάνει τόν άναγνώστη νά τιναχθή σάν νά
δέχετε μιά ήλεκτρική έκκένωσι. Δ έν τόν
ξυπνά όμως. Τόν άναγκάζει νά άναμετρήση
τήν άπόστασι μεταξύ πραγματικότητος καί
όνείρου».
Γιά νά πετύχη τήν έκδοσι τού έργου του,
ό Ντοστογιέφσκι άναγκάσθηκε νά άγωνισθή
μέ τόν έκδότη του πού άπαπούσε άλλαγές
σέ διάφορα σημεία. Ο Κατκώφ καί ό
Λεόντιεφ πίστευαν ότι τό κεφάλαιο μέ τήν
άνάγνωσι τού Εύαγγελίου μπορούσε νά «έρμηνευθή άσχημα» καί ίσως ό κόσμος νά
έ β λ ε π ε -σ έ αύτό «ίχνη μηδενισμού». Ό
Ντοστογιέφσκι έπέμενε. Χαμένος κόπος:
« Ή άλλαγή αυτού τού μεγάλου κεφαλαίου
είχε γιά μένα τήν άξια τριών κεφαλαίων,
τόση δουλειά χρειάσθηκε γιά νά ξαναγράψω
κι αύτό τό μέρος».
Ή άλλαγή όμως αύτού τού κεφαλαίου
δέν έμπόδισε τήν κριτική νά παρουσιάση
τόν Ρασκόλνικωφ σάν μηδενιστή. « "Ετσι, γιά
πρώτη φορά παρακολουθούμε ένα μηδε
νιστή νά βασανίζεται άπό ένα βαθειά
άνθρώπινο πόνο», έγραψε ό Στρακώφ
Οί φοιτηταί άσπάσθηκαν τήν κριτική καί
είδαν στό πρόσωπο τού Ρασκόλνικωφ μιά
τυφλή κατηγορία έναντίον τής σπουδάζουαας νεολαίας. Από μιά περίεργη
σύμπτωοι, κάποια δολοφονία, πού έγινε
στήν Μόσχα άπό ένα φοιτητή, μετά τήν
έκδοσι τού βιβλίου, ήλθε νά ένισχύση τήν
άποψί τους. Ό ένθουσιασμός τους γιά τόν
Ντοστογιέφσκι έσβησε άπό τήν μά μέρα
στήν άλλη.
"Οσο γιά τό πολύ κοινό, ύποδέχθηκε τό
«"Εγκλημα καί τιμωρία», μέ άπλοϊκό
ένθουσιαομό. Αύτό τό βιβλίο, πού είχε
στοιχεία άστυνομικού μυθιστορήματος,
αισθηματικής ιστορίας καί φιλοσοφικές
θεωρίες, ικανοποίησε τούς περισσότερους.
"Ισως νά μή τό καταλάβαιναν πάντοτε, άλλά
τό θαύμαζαν χωρίς ύστεροβουλία.
Τό όνομα τού συγγραφέα βρισκόταν στά
χείλη όλων. Ά νέφ εραν τόν Ντοστογιέφσκι μαζί μέ τόν Τουργκένιεφ καί τόν
Τολστόϊ. Ή ταν ή δόξα. Μιά δόξα πού θά
διατηρήται πάντα.
HENRI TROYAT
τής Γαλλικής Ακαδημίας
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ΣΤΟ ΚΠΣΤΡΟ
ΤΗΣ ΠβΗΝΠΣ
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ τής ’Αθήνας,
δπως έλεγαν την ’Ακρόπολη
τόν καιρό τής Τουρκοκρατίας,
σκοτώθηκε την νύ χτα τής 30
Σεπτεμβρίου τοΰ 1826 ό στρατηγός
Γ ιάννης Γκούρας, πού ήταν αρχη
γός των πολιορκημένων 'Ελλήνων.
*0 Διονύσιος Σουρμελής, πού
έγραψε τήν « ’Ιστορία των ’Αθηνών
κατά τόν υπέρ τής ελευθερίας
’Αγώνα», καταγράφει τίς λεπτο
μέρειες τοΰ θανάτου του, τής
άναλήψεως τής έξουσίας άπό τή
γυναίκα του, τήν περίφημη γιά τήν
ομορφιά της καί γιά τό θάρρος της
Νταλιάνα, καί ιστορεί τή φυσιογνω
μία του.
Φίλος καί θαυμαστής τοΰ Γκούρα ό Σουρμελής, φωτίζει ζωηρά τήν
άγαθή του δψη άφήνοντας στή σκιά
κάποιες άδυναμίες του, πού άλλοι
ιστορικοί δέν έδίστασαν νά υπο
γραμμίσουν. ’Ιδού τί λέει μέ τήν
κάπως περίεργη καθαρεύουσά του,
πού δέν διαφέρει άπό κείνη ενός
άλλου άπομνημονευματογράφου,
τοΰ Νικολάου Κασομούλη, παρά
μόνο κατά τό δτι ό πρώτος ύπερέχει σέ άνορθογραφίες, ένώ ό
δεύτερος, στις έλληνικοΰρες:
« Ό πολιορκητής έξακολουθεΐ μέ
προθυμίαν τάς έργασίας του έναντίον
των αποκλεισμένων καί ούτοι πάλιν
δέν άναόώσιν άντεργαζόμενοι καί
άποματαιοΰντες τά έχθρικά · έξ
άμφοτέρων των μερών δέν παύει τό
πΰρ, καί ή ζημία σχεδόν Αμοιβαία, δτε
ή νύξ ή φέρουσα τήν πρώτη τοΰ
’Οκτωβρίου μάς ίπέφερε τόν θά
νατον τοΰ "Αρχηγοΰ καί Φρουράρχου

Σ
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Γκούρα Ό Αείμνηστος ούτος διά νά
έμποδίζη τήν έξοδον των λειποτακτούντων στρατιωτών διενυκτέρευεν
έξω τοΰ Σερπεντζέ, (δηλαδή τοΰ
’Ωδείου Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ),
προσέχων δι ’ όλης νυκτός τά
κινήματα τών ήμετέρων καί έκεΐνα
τών έχθρών συνήθιζε δέ καί νά τουφεκίζη τήν νύκτα έναντίον τών πλη
σίον έχθρικών χαρακωμάτων έν ώ
δέ κατά τό μεσαίτατον τής νυκτός
ένδοθεν τοΰ χαρακώματος έσυρε τό
πυροβόλον τοΰ τουφεκιού, δπερ έξω
θεν άνήφθη, χωρίς δμως νά διαδοθή
τό πΰρ καί είς τά έντός, καί ένώ έμενεν είς τήν θέσιν του Ασάλευτος διά νά
μεταδώση τό πΰρ, Άλλος τις έκ τών
χαρακωμάτων, τουφεκίζει ώς είς
σκοπόν έναντίον τοΰ έπιφανέντος
πυράς, καί κατά δυστυχίαν τό βόλιον
διαπέρνα τόν κρόταφον τοΰ Γκούρα
χωρίς νά τω δαχτη καιρόν οΰτε κ&ν νά
άναπνεύση. Ό θάνατος τούτου τοΰ
άνδρός μάς έλύπησεν δλους, καί έφό
βισε πολλούς έξ ημών μήπως άικολουθήση γενική λειποταξία τών
στρατιωτών του· δμως συνέβη τό
έναντίον, ώς ρηθήσεται κατωτέρω.
Οί στρατιΰχται λαμβάνουσι τόν
νεκρόν τοΰ Γκούρα, καί τόν φέρουσιν
είς Σερπετζέ μέ μεγάλη ησυχίαν,
φυλάττοντες μυστικόν τόν θάνατον
είς τήν Ιδίαν γυναίκα του, έως δτου
ήλθεν ή ημέρα, διά νά μήν ήθελεν
άκολουθήση ταραχή θρήνου τήν
νύκτα, καί αίσθανθώσιν οί Τούρκοι.
Π ερί τόν δρθρον άναβιβάζομεν τόν
νεκρόν είς τήν Άκρόπολιν, άποθέτοντές τον περί τόν Παρθενώνα,
δπου ποιήσαντες τά νενομισμένα

νεκρόσιμα τόν έθάψαμεν έν ησυχία
είς τά έμπροσθεν τοΰ ναού»
Έδώ πρέπει νά ποΰμε πώς άλλοι
ιστορικοί γράφουν δτι τέσσερα
παλληκάρια τής τόν πήγαν, μές στήν
νύχτα, τής Γκούραινας, κι έκείνη
άφοΰ τούριξε μιά πονεμένη ματιά,
τά πρόσταζε νά τόν άφήσουν καί νά
πάνε άμέσως στίς θέσεις τους.
“Επειτα κάθισε καί τόν εκλαψε
μονάχη ώς τήν αύγή.
Ά λ λ ’ άς συνεχίσουμε τήν άνάγνωση τής ιστορίας τοΰ Σουρμελή,
πού δέν άποκλείεται νά είναι ή πιό
σωστή, άφοΰ πρόκειται γιά κείμενο
αύτόπτη μάρτυρα.
«Πρίν νά τόν ένταφιάσωμεν μανθάνει
τόν θάνατον τοΰ άνδρός ή γυνή καί
διακόπτεται είς πικροτάτους κλαθμούς· ή φρόνησις δμως τήν ώδήγησε νά φανή γενναία· καί άποτεινομένη είς τούς στρατιώτας λέγει:
«άν έχάσατε τόν Αρχηγόν σας μή
θέλετε νά χάσετε καί έμέ· άν είσθε
πιστοί στρατιώται τοΰ μακαρίτου
άνδρός μου, θέλετε τό δείξη είς έμέ
καί έγώ θέλω τό δείξη είς έσάς,
λαμβάνουσα τόν τόπον έκείνου».
Ό
άπομνημονευματογράφος
γράφει μετά πώς δλοι οι στρατιώται
«συνετρίβησαν τή καρδία καί ώμο
σαν νά φυλάξωσι πίστιν είς αυτήν
μαχόμενοι υπέρ αυτής μέχρι θανά
του». Προσθέτει μάλιστα δτι ύπαρχηγοί καί στρατιώτες ώρκίστηκαν
στό Ευαγγέλιο καί στήν εικόνα τοΰ
Χριστοΰ δτι θά ύπερασπιστοΰν τό
Φρούριο μέ κάθε θυσία. Πάρα κάτω
σημειώνει: « Ό ένδοξος αύτός
Στρατηγός τής 'Ελλάδος ώφέλησε τά

«Περί τόν όρθρον άναβιβάζομεν τόν νεκρόν εις
την ' Ακρόπολιν, άποθέτο ντές τον περί τόν Παρ
θενώνα, όπου ποιήσαντες
τά νενομισμένα νεκρόσιμα, τόν έθάψ αμεν έν ήσυχίρ είς τά έμπροσθεν του
ναού».
όφθαλμοί κ α ί ή ρίνα ήσαν δέ
άναλόγως τφ προσώπω έχοντι τήν
χάριν τής μετριότητος- άπέθανε δέ είς
ηλικίαν έτών 35»

μέγιστα την Πατρίδα. Παραβαλλό
μενος μέ τούς άλλους Στρατηγούς
τής Έπαναστάσεως ύπερέχει αύτούς
είς την ώφέλειαν, διότι εύτύχησεν είς
τάς πράξεις πλειότερον.
Η είς
Βασιλικά νίκη τών 'Ελλήνων είναι
πράξις τού Γκούρα Ή έν Μαμαθώ
νι νίκη τών ’Αθηναίων είναι έργον
τού Γκούρα. Ή παΰσις τού Αντάρ
τικού πολέμου είναι θρίαμβος τού
Γκούρα».
Στίς γεμάτες εγκώμια τέσσερες
σελίδες του βιβλίου, πού άκολουθυυν, περιλαμβάνονται κΓ οί έξης
γραμμές πού μας δίνουν ένα σχε
δίασμα της μορφής του Ρουμελιώτη
πολέμαρχου: « ΤΗν δέ ό μακαρίτης
Γκούρας σώματος μέν εύρώστου,
Αναστήματος δέ κλίνοντος είς τό υ
ψηλόν, καί ώραίου, τήν τρίχα ξανθόςμύστακα, δέ είχεν όχι μεγάλον, σάρκα
ύποκόκκινος, πρόσωπον γαλήνιον,
δψιν εΰχαριν, σιαγόνα κλίνουσαν
μικρόν είς μήκος- ή όφρΰς έφύλαττεν
τήν Αναλογίαν τού μύστακος- οί

Κατά τά εφηβικά του χρόνια ό
Γκούρας ήτανε ένας ελεεινός κακο
ποιός, κι όπως όμολογεΐ ό άφωσιωμένος όπαδός του Σουρμελής κ ’
έπιβεβαιώνουν άξιόλογόι ιστοριο
δίφες, έφτασε νά γίνει ληστής.
Σύντομα όμως άλλαξε διαγωγή,
συνεπαρμένος άπό τήν ιδέα τοΰ
λυτρωμοΰ. Έμυήθη στά μυστικά
τής Φιλικής 'Εταιρείας κι’ έπολέμησε μέ τόν Όδυσσέα Άνδροϋτσο σέ διάφορα μέρη. Στό Χάνι τής
Γραβιας πρώτος εκείνος ρίχτηκε
στή μάχη καί διέσχισε τό εχθρικό
στρατόπεδο. Χωρίς άμφιβολία υ
πήρξε ένας άπό τούς γενναιότερους
Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. Ό χα
ρακτήρας του όμως ήταν ένα κράμα
καλωσύνης καί κακίας. «Π ρός τήν
άνδρείαν καί τήν πολεμικήν άντίληψιν καί έμπειρία συνεδύαζε τήν
πανουργίαν, τήν σκληρότητα καί τήν
φιλοχρηματίαν», γράφει ένας ιστο
ρικός.
Ά ν κ ’ εντελώς άπαίδευτος, έ
τρεφε μεγάλη άγάπη στά Γ ράμ
ματα, καί κατά τό μικρό διάστημα
τής άνοδικής του πορείας συνέβαλε
σημαντικά στήν πνευματική άνάπτυξη τοΰ έπαναστατημένου ελ
ληνικού Λαοϋ. Έ τ ρ ε χ ε μέ τό
καριοφίλι στόν ώμο νά φροντίσει γιά
τήν Ίδρυση καί τήν κανονική λει
τουργία σχολείων, επηρεασμένος
δίχως άλλο άπό τά κηρύγματα τών

σοφών τής Διασποράς, πού δέν
έπαυαν νά βροντοφωνοϋν ότι μόνον ό
φωτισμός τών Ραγιάδων θά έλευθερώσει τό Γένος. Παράλληλα προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στή
Φιλόμουσο Εταιρία, γιά τήν οποία
διέθετε χρόνο καί χρήμα πολύ.
Υπήρξε «συνέφορος» τής Φιλομούσου Εταιρείας τονίζει ό Δ. Σουρμελής, χορηγός τής Φιλανθρώπου
Εταιρίας, όπως καί άλλων κοινω
φελών ιδρυμάτων.
Ή Λαϊκή Μοΰσα τραγούδησε μέ
τέτοιους στίχους τό Ρουμελιώτη
οπλαρχηγό, πού πρίν άπό ένάμισον
περίπου αιώνα έπεσε γιά τήν Ε λ 
λάδα:
«Δέν κλαϊτε δέντρα καί κλαριά καί
σείς κοντοραχούλες,
δέν κλαϊτε γιά τς ’ άρματωλούς, γιά
τούς καπεταναίους,
πού πήγαν καί τούς κλείσανε στό
Κάστρο τής ‘Αθήνας;
Μεριά τούς δέρνει ό θάνατος, μεριά
τούς δέρνει ό Χάρος
Κ ι άπό μεριά ό Κιουταχής μέ
μπόμπες, μέ κανόνια
— “Εβγα Γκούρα μ ', προσκύνησε
τόν Κιουταχή βεξίρη.
— "Οσο είν ’ ό Γκούρας ζωντανός,
πασά δέν προσκυνάει.
Πασά έχει ό Γκούρας τό σπαθί,
βεζίρη τό ντουφέκι.
Μ όν' φώναζε καί έλεγε,, μ ό ν ’
φώναζε καί λέει:
— “Εβγα μέ δεκατέσσερους κι ’ έγώ
μέ τόν Άράπη,
νά ίδεΐς τοΰ Γκούρα τό σπαθί, τ ’
άράπη τό ντουφέκι»
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κρυφές
οργανώσεις
καί
κηρύγματα
βίας στήν
’ Αμερική
Ο ί Η νω μένες Π ο λ ιτείες είναι μ ιά χώ ρ α
β ία ιη . Π ά ν τα ή τα ν έτσ ι: ό α γ ώ ν α ς κ α τά
τώ ν Ινδ ιά νω ν, ό π ό λεμ ο ς τή ς α ν εξ α ρ τη 
σ ία ς , ή π ο ρ εία π ρ ό ς τή ν Δ ύ σ ι, οί σ υ γ
κ ρ ο ύ σ ε ις κ τη ν ο τρ ο φ ώ ν κ α ί κ α λλιερ γη 
τ ώ ν , ο ί κ α τα κ τή σ εις νέω ν χ ω ρ ώ ν , ό π ό 
λ εμ ο ς Βορείω ν κ α ί Ν ο τίω ν. Α λλά καί
μ ε τά ά κ ό μ η ά π ό τή ν κ α τά κ τη σ ι κ α ί ένοπ ο ίη σ ι τ ή ς χώ ρ α ς ο ί β ία ιες σ υ γκρ ο ύ σ εις
δέν έ π α ψ α ν : ά π ε ρ γ ο ί κ α ί α σ τυ νό μ ο ι,
ά ε ρ γ ο ι κ α ί ά σ τυ ν ό μ ο ι, ο π α δ ο ί δ ια φ ό 
ρω ν ά θ λ η τικ ώ ν σ ω μ α τείω ν. Τέλος θ ά
π ρ έπ ει νά ά ν α φ έρ ο υ μ ε τ ίς φ ο ιτη τικ έ ς
τ α ρ α χ έ ς π ο ύ τή ν έπ οχή τή ς μ ό δα ς το υ ς
έ φ θ α ν α ν σ τά επ ίπ εδ α τή ς β ια ιό τη το ς .
Α ν τ ίθ ε τα , ή ά μ ερ ικ α ν ικ ή π ο λιτική
υπ ήρξε π ολύ π ιό ειρη νική ά π ό τή ν π ο 
λ ιτ ικ ή τ ή ς Εύρώπης ή τή ς Λ α τ ιν ικ ή ς Α 
μ ερ ικ ή ς . Ο ί π ο λ ίτες τώ ν Η νω μένω ν Πο
λ ιτε ιώ ν δέν π ο ν ο κ εφ ά λ ια σ α ν π ο τ έ γ ιά ι
δέες. Α ν τιμ ε τώ π ιζ α ν π ά ν τα τή ν π ο λ ιτι
κή μ έ κ ά π ο ιο π νεύ μ α π ρ α γ μ α τισ μ ο ύ καί
μέ έν α ώ ρισμένο σεβασμό γ ιά τ ό σ ύστη
μ α : έ φ ’ όσον τό σ ύ σ τη μ α λειτο υ ρ γ ο ύ σ ε,
ή β ία δέν έχρ ησ ίμ ευε σέ τίπ ο τ α .

Ή βία δέν έπεβλήθη ποτέ
"Αν ά φ ή σ ο υ μ ε ό μ ω ς τό ν κ α θ α ρ ά π ολι
τ ικ ό τ ο μ έ α κ α ί έλ θ ο υ μ ε σ τ ίς π ρ ο κ α τα 
λ ή ψ ε ις , σ τίς α π ό κ ρ υ φ ε ς π τυ χ ές τή ς άνθ ρ ώ π ιν η ς ν ο ο τρ ο π ία ς τό τ ε σ υ να ντά μ ε
τ ή ν β ία : τ ά ρ α τσ ισ τικ ά π ρ ο β λή μ α τα .
Μ α ύ ρ ο ι, Εβραίοι, Ά ν α τ ο λ ίτ ε ς άπ ετέλεσ α ν ά ν έκ α θ εν ά ν τικ ε ίμ εν ο εγ κ λ η μ α τικ ώ ν
έν ερ γ ειώ ν , τα ρ α χ ώ ν , μ αχώ ν, π ρώ τα
σ τό ν Ν ό το κ α ί μ ετά σ τή ν Δ ύσ ι. Ή Κού Κ λούξ - Κλάν είν α ι ή π ιό γνω σ τή καί
φ ο β ε ρ ή ά ν τιν ε γ ρ ικ ή , ά ν τικ α θ ο λ ικ ή κα ί
ά ν τ ισ η μ ιτ ικ ή ό ρ γάνω σ ις.
Κ α θ ώ ς α ύ το ύ το ύ είδους ή β ία δέν
ά π ο σ κ ο π ο ύ σ ε π α ρ ά σέ κ ά π ο ια π ροσω 
π ικ ή ά ν α κ ο ύ φ ισ ι κ α ί δέν κ α τά φ ε ρ ν ε νά
ά γ γ ίξ η το ύ ς σ τό χ ο υ ς τη ς , ά ρ χ ισ α ν νά
έ μ φ α ν ίζ ω ν τα ι κ ιν ή μ α τα - σ ύ μ φ ω ν α μέ
τ ό π ν εύ μ α τώ ν κα ιρ ώ ν — φ α σ ισ τικ ο ύ
τ ύ π ο υ . Π εριέργω ς, ύπ ήρ ξα ν οί κα θ ο λι
κ ο ί - κ α ί σ υ γκ εκ ρ ιμ έν α δύο κ α θ ο λ ικ ο ί
ιε ρ ο κ ή ρ υ κ ες - π ο ύ ένέττνευσαν τ ά δύο
κ ιν ή μ α τ α μέ τή ν μ εγα λύ τερ η ά π ήχησ ι.
Η τα ν τή ν έποχή το ύ Ρούσβελτ π ο ύ τό ν
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θ εω ρ ο ύ σ α ν κο μ μ ο υ νισ τή έξ α ιτ ία ς τώ ν
μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ εώ ν το υ . Ο ί κ α π ιτα λ ισ τ α ί
έχ ρ η μ α το δ ό τη σ α ν τ ά κ ιν ή μ α τα α ύ τά
χ ω ρ ίς νά κ α τα λ α β α ίν ο υ ν ό τι τ ά μέτρα
τ ο ύ Ρούσβελτ άπ έβλεπ αν σ τό νά σώ
σ ο υ ν τό ν κοτπ ιταλισμό ά π ό μ ία κρίσι
π ο ύ ο ί μ εγα λο επ ιχειρ η μ σ τίες ή τα ν άνίκ α νο ι ν ά θέσουν ύπ ό τό ν έλεγχό τους.
Μ ε τ ά τό ν δεύ τερο π α γ κ ό σ μ ιο π όλεμο,
μέ τ ό ν ψ υ χ ρ ό π όλεμ ο, π α ρ ο υ σ ιά σ θ η κ ε
ό Μ α κ α ρ θ υ σ μ ό ς , π ο ύ δέν έλαβε όμω ς
π ο τ έ δ ια σ τά σ εις β ία ς γ ια τ ί π ερ ιο ρ ίσ θ η κε
σ τό ν τ ο μ έ α τή ς ά σ τυ ν ο μ ία ς ή τ ή ς κυβερ νήσ εω ς κ α ί δέν κιν η το π ο ίη σ ε τ ίς μ ά 
ζες. Ό σ τρ α τη γ ό ς Μ ά κ Ά ρ θ ο υ ρ θά
μ π ο ρ ο ύ σ ε νά είχε δ η μ ιο υ ρ γή σ ει ένα π α 
ρ ό μ ο ιο κίνη μ α , ό μ ω ς οί π ρ ο σ π ά θ ειές
τ ο υ έμ εινα ν ά κα ρ π ες, ή τα ν π ο λ ύ δημο
φ ιλ ή ς α λλά δέν είχε ό π α δ ο ύ ς.
Κ α τό π ιν ά κ ο λο ύ θ η σ ε, τή ν έπ οχή το ΰ
Ά ίζ ε ν χ ά ο υ ε ρ ,
ή
ό ρ γά νω σ ις
Τζών
Μ π έ ρ τ ς π ο ύ ιδ ρ ύ θ η κε άπ ό ένα έκσ τομ μ υ ρ ιο ύ χ ο ζα χ α ρ ο π λ ά σ τη , τ ό ν Ο ύ έλτς , ό
ό π ο ιο ς κ α τη γ ο ρ ο ύ σ ε τό ν Ά ίζε ν χ ά ο υ ερ
κ α ί τ ό ν Πόστα ώ ς κ ο μ μ ο υ ν ισ τά ς . Α κο 
λ ο ύ θ η σ α ν κ α ί άλλες ό ρ γα νώ σ εις, όπω ς
π .χ . ο ί Έ θ ελο ντα ί, π ο ύ σ π λ ίζο ν το κρ υ 
φ ά , ή τ ό Κόμμα τώ ν Ν α ζί, τ ά μέλη το ύ
ό π ο ιο υ φ ο ρ ο ύ σ α ν σ το λή: π ο υ κά μ ισ ο
κ α φ έ κ α ί ά γ κ υ λ ω τό σ τα υ ρ ό . Καμμία
τ ο υ ς ό μ ω ς δέν ξεπ έρ α σ ε τ ό σ τ ά δ ιο το ύ
« γ ρ α φ ικ ο ύ ά ξιο π ερ ίερ γο υ » κ α ί τ ίς π ε
ρ ισ σ ό τερ ες φ ο ρ ές έχ ρ η σ ίμ ευ α ν ά π οκλεισ τ ικ ά κ α ί μόνο γ ιά νά δ ικ α ιο λ ο γ ο ύ ν τή ν
ϋ π α ρ ξ ι τώ ν ά ρ χ η γώ ν το υ ς . Ή Κού Κ λο ύ ξ - Κλάν έξο υ δετερ ώ θ η κε, τ ό ίδιο
κ α ί ο ί άλλες φ α σ ισ τικ ές ορ γανώ σ εις.
Κ α μ μ ιά το υ ς δέν ά π είλη σ ε τ ό π ο λ ιτικ ό
σ ύ σ τ η μ α κ α ί έάν ή «Κ.Κ.Κ.» «έξετέλεσε»
ένα ο ρ ισ μ ένο ά ρ ιθ μ ό ά τό μ ω ν , ο ί άλλες

π ε ρ ιο ρ ίσ θ η κ α ν σ τό νά τρ ο φ ο δ ο τ ο ύ ν μέ

ύλη τούς δημοσιογράφους.

Οί περιθωριακές οργανώσεις
τής Καλιφόρνιας
Ιδού ό μ ω ς ιιο υ , ιια ιμ ν ο ν τα ς ίσω ς
θ ά ρ ρ ο ς οπτό τή ν π ρ ο π α γ ά ν δ α τ ο ύ Ρόν α λ τ Ρήγκαν κ α τά τ ο ύ Φ ό ρ ντ, κοσά τή ν
δ ιά ρ κ ε ια το ύ π ρ ο εκλο γικο ύ ά γώ νο ς, διο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ό π α λα ιό
π ρ ώ τυ π ο κ α ί άλλες ο μ ά δες: ά ν τιο η μ ιτική , ά ν τ ι μ α ρ ξ ισ τικ ή , κ α τά τ ώ ν μα ύρ ω ν
κ α ί κ α τ ά π ό σ η ς μ ειο ν ό τη το ς . Ό π ληθυ
σ μ ό ς ό μ ω ς δέν τρ ο μ ο κ ρ α τ ε ίτ α ι ο ύ τ ε ά 
κό μ η ό τα ν ή ά σ τυ ν ο μ ία τ ή ς Κ α λιφ όρν ια ς π .χ . α ν α κ α λ ύ π τει σ η μ α ν τικ ά ά π οθ έ μ α τ α οπ λισ μ ού π ο ύ ά ν ή κ ο υ ν ο τή ν
μ ία ή τ ή ν άλλη ά ρ ο γά νω σ ι.
Κ α τά π ά σ α ν π ιθ α ν ό τ η τ α τ ά ό π λα α ύ 
τ ά — π ο λλο ί τό ν ν ο ι - είχα ν τ α φ ή έδώ
κ α ί δ έ κ α π ερ ίπ ο υ χ ρ ό ν ια , τ ό τ ε π ο ύ π αρ ο υ σ ιά σ θ η κ α ν ο ί σούπ ερ μ υ σ τικές όργ α ν ώ σ εις π ο ύ έσ τρ έφ ο ν το κ α τ ά τώ ν
φ ο ιτ η τ ώ ν κ α ί τώ ν μ α ύρ ω ν, ά λ λ ά π ού
δέν έπ έτυ χ α ν τό ν σκο π ό τ ο υ ς γ ια τ ί ή
Έ φ - Μ π ί - Ά ϊ είχε π ρ ά κ το ρ ε ς σέ
ό λ ο υ ς τ ο ύ ς κύ κλο υ ς κ α ί έτσι μπ όρεσε νά
τ ίς έξο υ δετερ ώ σ η έγκα ίρ ω ς.
Α ύ τ ό ό μ ω ς δέν έμπ όδισε ν ά έπανεμφ α ν ισ θ ή μ ία νέα δ ρ α σ τη ρ ιό τη ς σ τίς ο ρ 
γ α ν ώ σ ε ις α ύ τές . Ή «Κ.Κ.Κ.» ξα νά ρ χ ισ ε
τ ή ν δ ρ ά σ ι τη ς , ά ν κ α ί π ερ ισ σ ό τερ ο στόν
τ ο μ έ α τ ή ς π ρ ο π α γ ά ν δ α ς π α ρ ά σέ συγ
κ εκρ ιμ ένες ένέργειες. Μ ή π ω ς γ ια τ ί οί
ο π α δ ο ί τ η ς είναι κυ ρ ίω ς ά το μ α ά νω τώ ν
50 χ ρ ο ν ώ ν ; Ο ί νέο ι π ο ύ δέν είνα ι κα θ ό 
λ ο υ ε π α ν α σ τ α τικ ο ί σήμερα, κ α τ ά γενικό
κ α ν ό ν α , δέν είναι κ α ί ά ν τιδ ρ α σ τικ ο ί.
Τό κο ινό ά π εκά λεσ ε α ύ το ύ ς π ο ύ είχαν
κ ρ ύ ψ ε ι ό π λα « μ α νια κο ύ ς τή ς Κ α λιφ ό ρ νια ς».

* ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Ηύξήθη κατά 52% ή έγκληματικότης
στό Λονδίνο.
Ή έγ κ λ η μ α τικ ό τη ς , στην π ερ ιο χή το ύ
Λ ο ν δ ίν ο υ , α υ ξή θ η κ ε, τό ν π ερασμένο
χ ρ ό ν ο , κ α τά 52 τ ο ϊς εκ α τό , σέ σχέσι
π ρ ό ς τ ό 1975 κ α ί ή κ α τά σ τα σ ι α ό τή
π ρ ο κ α λ ε ί σ ο βαρές
α ν η σ υ χίες
στήν
Σ κ ώ τλ α ν τ Γυάρντ, ένα ς άπ ό το ύ ς α ρ χ η 
γ ο ύ ς τ ή ς ό π ο ια ς , σ τή ν έτη σ ία έκθεσί
τ ο υ γ ιά τή ν κ α τά σ τα σ ι σ τή ν β ρετα ννική
π ρ ω τεύ ο υ σ α , α π ό π λ ευ ρ ά ς ά σ φ α λ εία ς
είν α ι τρ ο μ α κ τ ικ ά ά π ο γ ο η τε υ τ ικ ή .
«'Άν εϊσ α σ τε κ ά το ικ ο ς τ ο ύ Λ ονδίνου,
ά ν α φ έ ρ ε ι ή έκθεσις α υ τή , έχ ετε μ ιά π ι
θ α ν ό τ η τ α σ τις π έν τε νά π έσ ετε θύμα
λ η σ τε ία ς . Μ ό νο ν π έρ υσ ι σ η μ ειώ θ ηκα ν
60.000 λησ τείες σ π ιτιώ ν σ τή ν π εριοχή
τ ο ύ Λ ονδίνου, κ α ί ο ί ένδείξεις ά π ό το ύ ς
π ρ ώ το υ ς έφ ετιν ο ύ ς μήνες δείχ νο υν ό τ ι ή
κ α τά σ τα σ ι έξα κ ο λ ο υ θ εϊ ν ά επ ιδεινώ νε
τα ι» .
Ό σ υ νο λικό ς ά ρ ιθ μ ό ς τώ ν «σοβαρών
εγ κ λ η μ α τικ ώ ν π ρ ά ξεω ν έφ θ α σ ε πέρυσι
σ τ ό Λ ονδίνο σχεδόν τ ό μισό εκ α το μ μ ύ 
ρ ιο - γ ιά τή ν ά κ ρ ίβ ε ια τίς 474.472 —’ ένώ
ο ΐ λ η σ τείες μέ χρ ήσ ι ό π λου, σ τ ο υ ς δρό
μ ο υ ς τ ο υ Λ ονδίνου, έφ θ α σ α ν τ ίς τρ εις
χ ιλ ιά δ ες — γ ιά τή ν ά κ ρ ίβ εια σ ύ μ φ ω ν α μέ
τ ή ν έκθεσι τ ή ς Σ κ ώ τλ α ν τ Γυ ά ρντ, ήσαν
2.999.
Τέλος ή έκθεσις ά ν α φ έρ ει ό τι οι κα 
κ ο π ο ιο ί νεα ρ ό ς ή λ ικ ία ς (μέχρι 19 έτώ νι
ε ύ θ ύ ν ο ν τα ι γ ιά τ ό 27 τ ο ίς έκ α τό το υ
σ υ ν ό λ ο υ τώ ν ά δ ικ η μ ά τω ν π ο υ έσημειώ θ η σ α ν π έρ ισ υ σ τή ν β ρ ετα ννική π ρ ω τεύ 
ουσα.

Ή αύξηση τής έγκληματικότητος στό Λονδί
νο, ή όποια τό 1977 ίφθασε τό 52%, Ανη
συχεί σοβαρά τήν Σκώτλαν Γυάρντ.

Μ έ ά κ ο ύ σ ιο , π ρ ο φ α ν ώ ς , χ ιο ύ μ ο ρ ό
σ υ ν τά κ τ η ς τή ς έκθέσεω ς π ρ ο σ θ έτει ό τι
τ ό π ο σ ο σ τό α ύ τό είν α ι... εν θ α ρ ρ υ ν τικ ό ,
έπ ειδή π α ρ ο υ σ ιά ζει α ύ ξη σ ι τώ ν εγκλη
μ α τιώ ν ά νη λίκω ν μ όνον κ α τά 4%, μ ετα 
ξ ύ τ ο ύ 1975 κ α ί 1976, ένώ μ ε τα ξ ύ το ύ
1974 κ α ί το ύ 1975 τό π οσ ο σ τό συμμε
τ ο χ ή ς ά νη λίκω ν σέ έγ κ λ ή μ α τα είχε α ύξη θ ή κ α τά 9%.

Θόρυβος: Ο
ύπ άριθμ. 1
εχθρός τοϋ
άνθρώπου
Ό ύ π ’ ά ρ ιθ μ ό ς 1 λο ιπ όν έχ θ ρό ς το ύ
ά ν θ ρ ώ π ιν ο υ α ύ τιο ύ σ τή ν επ οχή μας ε ί
ν α ι ό μ εγά λο ς θ ό ρυ β ο ς. Ο ί επ ισ τήμονες
δ έχ ο ν τα ι ό τι ό τα ν ό θ ό ρ υ β ο ς ξεπ ερ νά τ ά
90 ντεσ ιμ π έλ γ ίν ε τα ι έπ ικίνδ υ νο ς γ ιά τό ν
ά ν θ ρ ω π ο , γ ια τ ί μ π ο ρ εί νά τρ α υ μ α τίσ η
τ ά α κ ο υ σ τικ ά κ ύ τ τ α ρ α π ρ ο ξενώ ντα ς
σ τή ν ά κο η βλάβες, π α ρ ο δ ικές , έπ ανορθ ώ σ ιμ ες, ά νεπ α νό ρ θ ω τες, ά να λό γω ς
τώ ν π εριπ τώ σ εω ν.
Π ο ιο ι είνα ι ό μ ω ς ο ί θ ό ρ υ β ο ι α ύ το ί
π ο ύ ά π ειλο ύ ν τό ν ά ν θ ρ ω π ο ; Α μ έτρ η 
τ ο ι, ά ς ά ν α φ έρ ο υ μ ε ό μ ω ς μ ερ ικο ύς. Ο 
λα τ α ά ερ ο π λά να π α ρ ά γ ο υ ν θ ο ρ ύ β ο υ ς
π ο ύ κ α τ ά τή ν ά π ο γείω σ ι φ θ ά ν ο υ ν σέ
ή χ η τ ικ ά έπ ίπ εδα τ ή ς τά ξ εω ς τώ ν 100 μέ
110 ντεσ ιμ π έλ, κ α τά τή ν π τή σ ι 110 μέ 115
κ α ί κ α τ ά τή ν π ρ ο σ γείω σ ι 115.

Τά «Κονκόρντ»
Π ρ ό σ φ α τες ή χο μ ετρ ή σ εις π ού έπραγ μ α το π ο ιή θ η κ α ν σέ μ ία ε π ιφ ά ν εια 3,5
ν α υ τικ ώ ν μ ιλίω ν - δηλαδη 6 χ ιλιο μ έ
τρ ω ν π ερ ίπ ο υ - ά π έδειξα ν π ερ ισ σ ότερ ο
σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α ό τι ό θ όρυβος τώ ν Κον
κ ό ρ ν τ κ α τα τη ν ά π ο γείω σ ι φ θ ά ν ει σ τά
119 ντεσ ιμ π έλ κ α ί τώ ν Μ π ό ϊνγκ σ τά 116.
Κ α τά τή ν π ρο σ γείω σ ι τό ή χ η τ ικ ό επί
π εδο είνα ι ά ν τισ τρ ό φ ω ς ά ν ά λ ο γ ο : τά
Μ π ό ϊν γ κ φ θ ά ν ο υ ν σ τ ά 118 κ α ί τ ά Κον
κ ό ρ ν τ σ τά 115. Σ τά α ύ τ ά π ερ ίπ ο υ έπί■εδα κυ μ α ίν ο ν τα ι κ α ί ο ί θ ό ρ υ β ο ι τώ ν
Τζετ.

Τραυματισμοί
Ο ί ύ ψ η λ ο ί θ ό ρ υ β ο ι, λο ιπ όν, μ π ορούν
ν ά τ ρ α υ μ α τίσ ο υ ν τ ό α ύ τ ί ό μ ω ς θ ά π ρέ

π ει ν ά γν ω ρ ίζο υ μ ε ό τι σ τή ν π ροκειμένη
π ερ ίπ τω σ ι π α ίζο υ ν ρ όλο κ α ί ά λλο ι π α 
ρ ά γ ο ν τες ; ο ί φ υ σ ικ ές ιδ ιό τη τε ς τώ ν ή
χ ω ν, ο ί συνθήκες κ ά τω ά π ό τ ίς όποιες
έ κ τ ίθ ε τ α ι ό ά νθ ρ ω π ο ς σ ’ α ύ τ ο ύ ς καθώ ς
κ α ί ή ά το μ ικ ή ά ν το χ ή τ ο ύ κ ά θ ε ά τό μ ο υ .
"Ας έξ ε τά σ ο υ μ ε π ρ ώ τα τ ίς φ υ σ ικ ές ιδιό
τ η τ ε ς τ ο ύ θ ο ρ ύ β ο υ . Π ρ ό σ φ α τες σ χετι
κές έρ ευνες ώ ς π ρ ό ς τή ν έντα σ ι το ύ ή
χ ο υ α το ύ ς χ ώ ρ ο υ ς έρ γ α σ ία ς ά π έδειξαν
ό τ ι ό ά νθ ρ ω π ο ς δέν π ρέπει νά έ κ τίθ ετα ι
σ έ ή χ η τ ικ ό έπ ίπ εδο ά νώ τερ ο τώ ν 85 ντε
σ ιμ π έλ. Σ τά 90 ντεσ ιμ π έλ κ ρ ο ύ ε τα ι ήδη ό
κώ δω ν κινδύνου. Α ύ τά ό μ ω ς ισχύουν
ύ π ό τή ν π ρο ύ π ό θ εσ ι ό τι ή π α ρα μ ο νή
τ ο ύ ά νθ ρ ώ π ο υ σέ π εριβά λλον ή χη τικό
τώ ν 85 μέ 90 ντεσ ιμ π έλ δέν ξεπ ερ νά τ ίς
40 ώ ρ ες έβ δο μ α δια ίω ς. Ή δ ιά ρ κ ε ια α ύ τή
ά σ φ α λ ε ία ς μ ειώ νετα ι σέ 13 ώ ρ ες γ ιά τ ά
95 ν τεσ ιμ π έλ κα ί 4 γ ιά τ ά 100.
Μ ε τα ξ ύ τώ ν φ υ σ ικ ώ ν ιδ ιο τή τω ν το ύ
ή χ ο υ , ή π λέον έπ ικίνδυ νο ς β έβα ια γ ιά
τ ό ν ά νθ ρ ω π ο είνα ι ή έντα σ ις, άλλά ση
μ α ν τ ικ ό ρ όλο π α ίζ ε ι κ α ί ή σ υ χνό τη ς:
σ υ χ ν ό τ η τ ε ς ά νώ τερ ες τώ ν 2000 χ έρ τζ ε ί
ν α ι θ εω ρ η τικ ώ ς έπ ίσ ης επ ιβλαβείς γ ιά
τ ό ά νθ ρ ώ π ινο α ύ τ ί. Τέλος ή π ροσοχή
μ α ς θ ά π ρέπ ει ν ά σ τρ α φ ή κ α ί στούς
ύ π ερ ή χ ο υ ς π ού θ εω ρ ο ύ ντα ι μέχρι σ ή
μ ερ α άβλα β εϊς γ ιά τό ν ά ν θ ρ ω π ο καί
π ο ύ ίσ ω ς είναι έξ ίσ ου επ ικίνδυ νο ι.

Διακυμάνσεις κινδύνων
Ο ί σ υ νθ ή κες ύ π ό τ ίς ό π ο ιες έκ τίθ ετα ι
ό ά ν θ ρ ω π ο ς σ το ύ ς θ ο ρ ύ β ο υ ς π α ίζο υ ν
ά κ ό μ η μ εγάλο ρ ό λο. Κ α τ’ ά ρ χή ν βέβαια
ή π α ρ α τε εα μ έν η έκθ εσ ις τ ο ύ ά νθ ρώ π ο υ
σέ ένα ή χο μ ιά ς δεδομένης ισ χύ ος είναι
π ο λ ύ π ιό έπ ικίνδυνη όσιό μ ία έπεισοδια κ ή κ α ί β ρ α χ εία ς δ ιά ρ κ εια ς π α ρα μ ο νή
τ ο υ σ τό ν ήχο α ύ τό . Εδώ θ ά πρέπει
ό μ ω ς ν ά σ η μ ειώ σ ο υ μ ε ό τι δέν π ρέπ ει νά
σ υ γχ έο υ μ ε τό ν δ ια λ είπ ο ν τα θό ρυβο μέ
τ ό ν « ξα φ νικό » , α ύ τό ν π .χ. μ ιά ς έκπ υρσ ο κ ρ ο τή σ ε ω ς π υ ρ ο β ό λο υ ό π λο υ ή μ ιάς
κ α ν ο ν ιά ς ξ α φ ν ικ ή ς κ α ί α π ρ ό β λεπ τη ς. Ή
δ εύ τερ η π ερ ίπ τω σ ις είνα ι π ο λύ π ιό έπ ι
κίνδ υ νη ά π ό τή ν π ρ ώ τη , γ ια τ ί οί μ η χα 
ν ισ μ ο ί ά μ ύ ν η ς το ύ α ύ τ ιο ύ δέν π ρ ο φ θ α ίν ο υ ν νά τεθ ο ύ ν σέ κίνησι, π ρ ά γ μ α π ού
γ ίν ε τ α ι μέ τό ν επ εισ ο δια κό , ά λ λ ά π ρ ο ο 
δ ε υ τ ικ ό θό ρυβο π .χ . τ ή ς ά π ογειώ σ εω ς
ένό ς ά ερ ο π λά νο υ .
"Ενας άλλος ό μ ω ς ά κό μ η π α ρ ά γω ν
π ο ύ π α ίζ ε ι σ η μ α ν τικ ό ρόλο σ τις π ερ ι
π τώ σ εις τώ ν θ ο ρ ύ β ω ν είνα ι ο ί εξής:
ένα ς θ ό ρ υ β ο ς μ ιά ς δεδομένης ισ χύος γ ί
ν ε τ α ι π ολύ π ιό βλαβ ερ ός ό τα ν π έφ τη σέ
το ιχ ώ μ α τ α π ού ά ν τα ν α κ λ ο ύ ν τό ν ήχο
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(εκ π υ ρ σ ο κ ρ ο τή σ εις π υρ ο β ό λω ν όπλων
σ έ υ π ό γ ειες στοές, ερ γ α σ ία σε κλεισ το ύς
χώ ρ ο υ ς) π α ρ ά ά π ό ό τ ι είνα ι σέ έλεύθερ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς.
Τ έλος θ ά π ρέπει ν ά ά ν α φ έρ ο υ μ ε κ α ί
τ ό ν ρ ο λο π ο ύ π α ίζ ε ι σ τή ν ά νθ ρ ώ π ινη
ά ν το χ ή κ α ί ή ά το μ ικ ή ιδ ιο σ υ γ κ ρ α σ ία
τ ο ύ κ ά θ ε ά τό μ ο υ .

*Ομάδες
κρούσεως
στήν Ιτα λ ία
Τόν τε λ ευ τα ίο ν κ α ιρ ό ν ή ά ν α τα ρ α χ ή
εις τ ά ιτα λ ικ ά ά ν ώ τ α τ α έκ π α ιδ ευ π κ ά
ιδ ρ ύ μ α τα έχει λάβει νέα ς δ ια σ τά σ εις.
Μ ε τ α ξ ύ τώ ν σ π ο υδ α σ τώ ν, οι ό π ο ιο ι άντιμ ε τ ω π ίζ ο υ ν
π ο λ ύ π λ ευ ρ α
π ροβ λή
μ α τ α , έχει ά ν α π τυ χ θ ή μ ία νέα κίνη σ ις ή
ο π ο ία δέν ά ν τα π ο κ ρ ίν ε τα ι εις κανένα
ά π ό τ ά υ π ά ρ χ ο ν τα π ο λ π ικ ά σ χ ή μ α τα .
10.000 π ερ ίπ ο υ ν εα ρ ο ί φ ο ιτ η τ α ί έχουν
δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ει ό μ ά δ α ς κρ ούσ εω ς. Ο ί
ο μ ά δ ες α υ τέ ς κρ ο ύσ εω ς α ύ το α π ο κ α λ ο ϋ ν τ α ι « Ιν δ ιά ν ο ι» . Δ ιά λ εξα ν α ύ τή τή ν
ο ν ο μ α σ ία επειδή τ ά έ κ π α ιδ ε υ τικ ά ιδρ ύ
μ α τ α , κ α τ ’ α ύ το ύ ς , ο μ ο ιά ζ ο υ ν μέ το ύ ς
χ ώ ρ ο υ ς ό π ο υ ο ί Α μ ερ ικ α ν ο ί Π ιονιέροι
τ ο ύ π α ρ ελ θ ό ν το ς α ίώ ν ο ς είχ α ν ά π ω θ ή σει τ ο ύ ς Ινδ ιά νο υς κ α το ίκ ο υ ς τ ή ς άμερ ικ α ν ικ ή ς Δύσεω ς. Π υ κ ν ο κ α το ικ η μ έ ν α ,
ά γ ο ν α , χω ρ ίς έλπ ίδα γ ιά ένα κα λύ τερ ο
α ύ ρ ιο .
Ή κίνη σ ις α υ τή ή ό π ο ια έχει λάβει
σ ο β α ρ ό ς δ ια σ τά σ εις έξεκίνησ ε ά π ό κα 
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θαρούς χ ιο υ μ ο ρ ισ τικ ό ς κ α ί σ α τ ιρ ικ ό ς έκδηλώ σ εις. Μ ερ ίς τώ ν σ π ο υ δ α σ τώ ν, θέλ ο υ σ α νά σ α τιρ ίσ η τή ν π ο λ ιτικ ή ν δρ α 
σ τ η ρ ιο π ο ίη σ α μ έρ ο υς τώ ν φ ο ιτ η τ ώ ν οί
ό π ο ιο ι έπ ρ ό σ κειντο εις ώ ρ ισ μ ένα κό μ 
μ α τ α τ ή ς ά κ ρ α ς Α ρ ισ τερ ό ς, ήρ χισ ε νά
ό ρ γα νώ νη έκδηλώ σεις κ α τά τ ά ς ό π ο ια ς
έγ ελ ο ιο π ο ιο ύ ν το συνθήμοπ α τώ ν συνδι
κ α λ ισ τικ ώ ν ό ρ γανώ σ εω ν. Εις τή ν α ρχήν
ο ί « Ινδιάνοι» έ κ ρ α ύ γ α ζ ο ν δ ιά «περισσό
τε ρ ε ς έκκλησ ίες, λ ιγ ώ τερ α σ π ίτια » , «πε
ρ ισ σ ό τερ ο ψ ω μ ί, μ εγα λύ τερ η άνεργία »,
δ ίδ ο ν τε ς διέξοδον εις τ ά α ισ θ ή μ α τα
ά γ ω ν ία ς π ο ύ το ύ ς δ ια κ α τε ϊχ ο ν έν ό ψ ε ι
τ ο ύ έντελώ ς ά β εβ α ίο υ μ έλλο ντο ς τω ν.

Έξτρεμισμός
Β α θμ ηδόν ό μ ω ς τ ά χ ιο υ μ ο ρ ισ τικ ά
σ υ ν θ ή μ α τα τ ά διεδέχθησ α ν ά λ λ α σ α φ ώ ς
έ ξ τρ ε μ ισ τικ ά . Ενώ εις τή ν ά ρ χ ή ν έζήτ ο υ ν τή ν δ η μ ιο υ ρ γ ία ν μ ιά ς λίμ νη ς μέ
κ ύ κ ν ο υ ς εις τή ν θέσ ιν το ύ Β ασιλέω ς Βί
κ τω ρ Έ μμανουέλ, σήμ ερ α « Ή ο ρ δή τώ ν
ά π ο δ ιω γμ ένω ν, τώ ν φ ο ιτ η τ ώ ν , τώ ν
ο μ ο φ υ λ ο φ ίλ ω ν , τώ ν φ εμ ιν ισ τρ ιώ ν κ α ί
τ ώ ν τρ ελλώ ν π ο ιη τώ ν » , ό π ω ς είναι ό
επ ίσ η μ ο ς τίτ λ ο ς τω ν , κηρύσσει τό ν π ό 
λεμ ον κ α τά τ ή ς κο ινω νία ς.
Ή δ ύσ κο λο ς ο ικ ο ν ο μ ικ ή κ α τά σ τα σ ις
τ ή ς Ι τ α λ ία ς κα θ ώ ς κ α ί ό π ληθ ω ρ ισ μ ό ς
τώ ν δ ιπ λω μ α το ύ χ ω ν δ η μ ιο υ ρ γ εί ένα ι
δ α ν ικ ό ν ύ π ό β α θ ρ ο ν δ ιά τ ή ν ά ν ά π τυ ξ ιν
τ ο ιο ύ τ ω ν μ η δενισ τικώ ν τά σ εω ν. Ή δ η
π α ρ α τη ρ ο ύ ν τ α ι φ α ιν ό μ ε ν α σ υ νερ γα σ ία ς
τ ο ύ π ρ ο λ ε τα ρ ιά το υ τώ ν δ ιπ λ ω μ α το ύ 
χω ν μέ τ ό Λ ούμ π εν π ρ ο λ ε τα ρ ιά τ ο τώ ν
π όλεω ν. Ή σ υ νερ γα σ ία α υ τή δίδει νέαν
μ ο ρ φ ή ν εις τή ν σ π ο υ δ α σ τική ν άνοσα-

ρ α χ ή ν . Δέν είναι ά σ ύ νη θ ες τ ό θέα μ α
ά ν έρ γ ω ν ια τρ ώ ν οί ο π ο ίο ι δ ια δη λώ νο υν
ά π ό κο ιν ο ύ μέ ά νέρ γ ο υ ς έρ γ ό τα ς .
Ή ά ν α τα ρ α χ ή έχει λάβει ά νη σ υ χ η τικ ά ς δια σ τά σ εις. Ή δ η μέχρι σ τιγ μ ή ς 6
ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί έχο υν π υρ ο β ο λη θ ή άπ ό
τ ά ς ένο π λο υς ό μ ά δ α ς τώ ν « Ινδιάνω ν».
Α ί δ υ νά μ εις ά σ φ α λ εία ς , μ ετά τ ό ν τ ρ α υ 
μ α τισ μ ό ν έξη σ υνα δέλφ ω ν τω ν , φ α ίν ε
τ α ι ό τ ι έχουν ά ρ χίσ ει νά χ ά ν ο υ ν τή ν
ύ π ο μ ο νή ν τω ν. Ό
Ιτα λό ς ύ π ο υ ρ γό ς
Ε σ ω τερικώ ν Φ ρ α ντσ έσ κο Κ ό σ σ ιγκα έχει
κ η ρ ύ ξει τό ν π όλεμ ον εις τ ο ύ ς « Ινδιά
νο υς» . Ώ ς έδήλω σε, δέν π ρ ό κ ε ιτα ι νά
έ π ιτρ έ ψ η «εις τ ά π α ιδ ιά τώ ν ά σ τώ ν το ύ
Β ο ρ ρ ά ν ά π υ ρ ο β ο λο ύ ν τ ά χ ω ρ ια τό π α ιδ α τ ο ύ Ν ό το υ » . Ώ ς γω νσ τό ν οί ’ Ιτα λ ο ί
ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί, είς τ ή ν σ υ ν τρ ιπ τικ ή ν τω ν
π λ ε ιο ψ η φ ία ν , π ρ ο έ ρ χ ο ν τα ι ά π ό τά ς
έξα θ λιω μ ένα ς π ερ ιο χ ά ς τ ο ύ
Ιτα λ ικ ο ύ
Ν ό το υ .

Γενικό τό κακό
Τά π ρ ο β λή μ α τα ό μ ω ς α ύ τ ά δέν έδημ ιο υ ρ γ ή θ η σ α ν ά π ό τ ή ν μίαν ή μ έρ α ν είς
τ ή ν ά λλη ν. Είναι ά π ό τ ο κ α τ ή ς γενικω τέρ α ς κ α τα σ τά σ εω ς ή ο π ο ία έ π ικ ρ α τε ί είς
τ ά ά ν ώ τ α τ α έκ π α ιδ ευ τικ ά ϊδρύμοπα.
Π ο ία ό μ ω ς είναι ή κ α τά σ τα σ ις α ύ τη . "Ας
τ ό ίδ ω μ εν έν σ υ ντο μ ία .
Ή Ιτ α λ ία είναι ή μόνη χ ώ ρ α τ ή ς Δ ύ 
σεω ς, έκ το ς άπ ό τ ά ς Η νω μ ένα ς Π ο λι
τ ε ία ς τ ή ς Α μ ερ ική ς, ό π ο υ δέν έχει
θ εσ π ισ θ ή τρ ό π ο ς π ερ ιο ρ ισ μ ο ύ τ ο ύ ά ρ ιθ μ ο ύ τώ ν είσ α γο μένω ν είς τ ά ά ν ώ τ α τ α
έ κ π α ιδ ε υ τικ ά ιδ ρ ύ μ α τα .
Τό γ εγ ο ν ό ς το ύ το ώ δή γη σ ε είς μία ν τ ε 
ρ ά σ τ ιο ν α ύ ξη σ ιν τ ο ύ ά ρ ιθ μ ο ύ τώ ν φ ο ι
τ η τ ώ ν κ α ί κ α τ ’ έπ έκτα σ ιν τ ο ύ ά ρ ιθ μ ο ύ
τώ ν δ ιπ λω μ α το ύ χ ω ν. Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ν
είνα ι ό τ ι είς τή ν Φ λ ω ρ εντία ν κ α τ ά τό
ά κ α δ η μ α ϊκ ό ν έτο ς 1968 - 1969 είς τό ν
κ λ ά δ ο ν τ ή ς Α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή ς έφ ο ίτω ν
2.300 σ π ο υ δ α σ τα ί ένώ σήμερον ό ά ντίσ τ ο ιχ ο ς ά ρ ιθ μ ό ς είνα ι μ εγα λύ τερ ο ς τώ ν
40.000.
Π α ρ ά τή ν έκ ρ η κ τικ ή ν α ύ ξ η σ ιν το ύ
ά ρ ιθ μ ο ύ τώ ν σ π ο υ δ α σ τώ ν ό ά ρ ιθ μ ό ς
τ ο ύ δ ιδ α κ τικ ο ύ π ρ ο σ ω π ικ ο ύ , τώ ν α ι
θ ο υ σ ώ ν κ α ί τώ ν έρ γ α σ τη ρ ίω ν δέν ηύξή θ η κα θ ό λο υ . Ο ί κ α θ η γ η τα ί τώ ν Π α 
ν επ ισ τη μ ίω ν θεω ρο ύ ν εύ τύ χ η μ α τό γε
γ ο ν ό ς ό τι έλά χ ισ το ν μόνον π οσ ο σ τό ν
τ ώ ν έγγεγρ α μ μ ένω ν σ π ο υ δ α σ τώ ν π α ρ α 
κ ο λ ο υ θ ε ί τα κ τ ικ ώ ς τ ά ς π α ρ α δ ό σ εις καί
τ ά ς ερ γ α σ τη ρ ια κ ό ς ά σ κήσ εις.
Ό κ α θ η γ η τή ς τ ή ς Χ η μ εία ς Τ ζιό ρ τζ ιο
Τ ίτσ ε σ υ ν ο ψ ίζε ι χ α ρ α κ τ ή ρ ισ α κ ώ ς τή ν
κ α τ ά σ τ α σ ιν : «Είναι εύ τύ χ η μ α π ο ύ ο ί π ε
ρ ισ σ ό τερ ο ι σ π ο υ δ α σ τα ί δέν εμ φ α ν ίζο ν 
τ α ι σ τ ό π α νεπ ισ τή μ ιο π α ρ ά μονάχα
σ τ ίς έξετά σ εις. Εάν σ υνέβαινε ν ά έμ φ α νισ θ ή τ ό σύνολο τώ ν σ π ο υδ α σ τώ ν θ ά
π α ρ ε τη ρ ο ύ ν το
σ κ η ν α ί σ υ νω σ τισ μ ο ύ
π ο ύ ό μ ο ιέ ς το υ ς μ όνο τ ά Λ α τιν ο α μ ε ρ ι-
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κ α ν ικ ά γή π εδ α π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ έχουν νά
έπ ιδ είξο υ ν» .
Π α ρ ά τ ό μέγεθος τ ο ύ π ρ ο β λή μ α το ς ,
ο ί Ιτ α λ ο ί ά ρ μ ό δ ιο ι δέν φ α ίν ο ν τ α ι δ ια τε 
θ ειμ έν ο ι νά κ α τα ρ γ ή σ ο υ ν τ ή ν έλευθέρ α ν έγ γ ρ α φ ή ν εις τ ά π α ν επ ισ τή μ ια . Εις
τή ν π ρ ό σ φ α το ν ά ν α δ ιο ρ γ ά ν ω σ ιν τώ ν
ά ν ω τ ά τ ω ν σπ ουδώ ν π ο ύ π α ρ ο υ σ ία σ ε
υ π ο υ ρ γ ό ς Φ ρ ά νκο Μ α ρ ία Μ α λ φ ά τ τ ι εις
τ ά μ έσ α π α ρ ελ θ ό ν το ς Α π ρ ιλίο υ δέν γ ί
ν ε τ α ι ο ύδ εμ ία μ νεία δ ιά π ερ ιο ρ ισ μ ό ν
τώ ν είσαγομένω ν.

Τό πρόβλημα
Γεγονός είνα ι ό τι τ ό π ρ ό β λη μ α δέν εί
ν α ι κ α ί τό σ ο ν όπτλούν όσον φ α ίν ε τ α ι έκ
π ρ ώ τ η ς ό ψ εω ς . Λ έγει ό κ α θ η γ η τή ς
Φ ρ ά ν κ ο Π ιπ έρνο τ ο ύ π α ν επ ισ τη μ ίο υ
τ ή ς Κ ο ζέντσ α : «Πώ ς μ π ο ρ ο ύμ ε κ α ί νά
σ κ ε φ το ύ μ ε κά ν τή ν δ υ ν α τ ό τ η τ α π ερ ιο 
ρ ισ μ ο ύ τ ο ύ ά ρ ιθ μ ο ύ τώ ν είσα γομένω ν
τή ν σ τιγ μ ή π ού δέν ύ π ά ρ χει ο ύ τε μιά
σ τ α τ ισ τ ικ ή τ ή ς π ρ ο κ ο π ή ς , τή ν σ τιγμή
π ο ύ ο ί ύπηρεσίες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ έ
χ ο υ ν ά το ν ή σ ει έντελώ ς; Α λλω σ- „ ό π ι ρ ιο ρ ισ μ ό ς τώ ν είσ α γο μένω ν θ ά έσ ή μα ινε
ό τι μ ό ν ο ν ώ ρισμένοι έκ λ εκ το ί θ ά είχαν
τή ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν ά σ π ο υδ ά σ ο υν. Μ έ ά λ
λ α λ ό γ ια θ ά ξ α ν α γ υ ρ ίζ α μ ε σ τή ν π ρ ό το ύ
1968 κ α τά σ τα σ ι» .
Τό 1968 είναι έτο ς σ τα θ μ ό ς δ ιά τή ν
ά νω τά τη ν
ιτα λ ικ ή ν έκπ α ίδευ σ ιν. Ή
σ π ο υ δ α σ τικ ή έξέγερσις το ύ έ τ ο υ ς α ύ το ύ
ώ δ ή γ η σ ε εις τή ν π ο λ ιτικ ο π ο ίη σ ιν τώ ν
π α ν επ ισ τη μ ίω ν . Τό θ εσ μικό ν π λα ίσ ιο ν
λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τώ ν π α ν επ ισ τη μ ίω ν δέν
π ρ ο σ η ρ μ ό σ θ η ό μ ω ς εις τ ή ν νέα ν κατ ά σ τ α σ ιν π ρ α γ μ ά τω ν .
Τ ό ά π οτέλεσ μ α δέν ότπετέλεσε έκττληξιν. Τ ό επίπεδον σ π ουδώ ν έπ εσ ε κα τα κ ο ρ ύ φ ω ς . Ό ά ρ ιθ μ ό ς τώ ν δ ιπ λ ω μ α το ύ 
χω ν η ύ ξή θ η ά λ μ α τω δ ώ ς κ α ί έπ ρ ο κά λεσε ύ π ερ π ρ ο σ φ ο ρ ά ν δ ιπ λ ω μ α το ύ χ ω ν
είς μ ία ν ά γ ο ρ ά ν τ ή ς ό π ο ια ς α ί ά ν ά γ κ α ι
δέν η ύ ξή θ η σ α ν κ α ί τό σ ο ν δ ρ α σ τικώ ς.
Α ν τ ί ν ά ά ν α π τυ χ θ ή ό επ ισ τη μ ο νικό ς δ ι
ά λ ο γ ο ς κ α ί νά β ελ τιω θ ο ύ ν ο ί σ π ο υδ α ί,
τ ά π ά ν τ α ά π ετελ μ α τώ θ η σ α ν μ έ ά π ο τέ
λ εσ μ α ο ί δ ιπ λ ω μ α το ύ χ ο ι νά μ ένουν ά 
ν ερ γ ο ι κ α ί ο ί ο π ο υ δ α σ τα ί νά α ίσ θ ά νω ντ α ι π α γ ιδ ευ μ έν ο ι ό π ω ς κ α ί ο ί ερ υ θ ρ ό 
δ ερ μ ο ι είς το ύ ς χ ώ ρ ο υ ς όπ ου τ ο ύ ς είχαν
α π ω θ ή σ ει ο ί π ρ ώ το ι Α μ ερ ικ α ν ο ί ά π οικο ι.
Α ί ά ν τικ ο ιν ω ν ικ α ί έκδηλώ σ εις τώ ν « Ιν
διά νω ν» ήρχισαν. Κ α τελά μ β α νο ν εσ τια 
τ ό ρ ια κ α ί ά π ή το υ ν νά γευ μ α τίσ ο υ ν
«κολλεκτιβισ τικά » κ α ί φ υ σ ικ ά δω ρεάν.
Κ α τέκ λ υ ζο ν σ ιδ η ρ ο δ ρ ο μ ικ ο ύ ς σ υ ρ μο ύ ς
κ α ί ή ρ ν ο ύ ν το ν ά κ α τα β ά λ λ ο υ ν κ ό μ ι
σ τρ α . Α ί ομάδες κρ ο ύσ εω ς α ί ό π ο ϊα ι
έδ η μ ιο υ ρ γ ή θ η σ α ν έφ ερο ν ό π λ α καί
επ λ α ισ ίω ν α ν , δ ιά « π ρ ο σ τα σ ία ν» , κά θε
σ π ο υ δ α σ τικ ή ν έκδήλω σιν ή ό π ο ια π ιθ α 

ν ώ ς ν ά κα τέλη γε είς σ ύ γκρ ο υ σ ιν μέ τή ν
ά σ τ υ ν ο μ ία ν . Τά ά π ο τελ έσ μ α τα τ ά άνα φ έ ρ α μ ε άνω τέρ ω .

Δέν ελέγχεται
Εκείνο π ο ύ ιδ ια ιτέ ρ ω ς ά νη σ υ χ εί το ύ ς
π ο λ ιτικ ο ύ ς ή γέτα ς, είνα ι ό τι ή κίνησις
τώ ν « Ινδιάνων» δέν ελέγχετα ι ά π ό ούδένα άνεγνω ρισ μένον κ ο μ μ α τικ ό ν ο ρ γ α 
νισ μ ό ν.
Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ν είνα ι ό τι ό κ ο μ μ ο υ νι
σ τ ή ς ή γέτη ς τή ς Ε ρ γα τική ς Έ νώ σεω ς
Λ ο υ τσ ιά ν ν ο Λ ά μ α , δ ιά τό ν ό π ο ιο ν κα τά
τ ά ς τα ρ α χ ά ς το ύ 1968 ο ί ο π ο υ δ α σ τα ί
είχο ν σ τρώ σ ει έρ υ θ ρ ο ύ ς τά π η τ α ς , έττροπ η λ α κ ίσ θ η ά γ ρ ίω ς ό τα ν έπ εχ είρ η σ ε νά
ό μ ιλ ή σ η π ρ ό ς σ π ο υ δ α σ τικ ή ν συγκέντρ ω σ ιν . Ό Λ ά μ α ό ό π ο ιο ς έπ ροσπ αθ ο ϋ σ ε νά δ ικα ιο λο γή σ η τή ν λ ή ψ ιν αερι
σ μ ένω ν μ έτρ ω ν ά π ό τή ν κυβέρνησιν μει
ο ψ η φ ία ς τώ ν χ ρ ισ τια ν ο δ η μ ο κ ρ α τώ ν
π ο ύ σ τη ρ ίζ ο υ ν ο ί κ ο μ μ ο υ ν ισ τα ί ή να γκά σθ η ν ά δ ια κ ό ψ η τ ό ν λόγον τ ο υ , ά ν κ α ί
1.000 π ερ ίπ ο υ έ ρ γ ά τα ι ο π α δ ο ί το υ
έπ ρ ο σ π ά θ ο υ ν νά έπ ιβάλλουν σ ιω π ή ν είς
τ ο ύ ς σ π ο υδα σ τά ς.
Μ ε τ ά τ ό έπ εισόδιον τ ο ύ το ένας « Ιν
δ ιά νο ς» είς έπ ισ τολήν το υ π ρ ό ς τό ά ρ ισ τ ε ρ ά ς ά π οκλίσ εω ς π ερ ιο δ ικό ν «Πανό
ρ α μ α » έγρ α φ ε: «Είμαι ά νερ γο ς, κ α ί κα 
τ ά π ά σ α ν π ιθ α ν ό τ η τα θ ά π α ρ ά μ είνω
ά ν ερ γ ο ς . Μ π ο ρ ώ κά λλισ τα νά σχίσ ω τό
δ ιδ α κ το ρ ικ ό ν μου δίπ λω μ α . Δ έν μέ βοη
θ ά κ α θ ό λ ο υ σ τό νά βρώ δ ο υλειά . Καί
έ ρ χ ο ν τ α ι ο ί γ ρ α φ ε ιο κ ρ ά τ ε ς μέ τή ν μα ρ 
ξ ισ τ ικ ή κα ρ α μέλλα γ ιά ν ά μέ π είσ ο υ ν ό τι
π ρ έπ ει ν ά σ φ ίξω κι ά λλο τή ν λο υ ρ ίδ α .
Ν ά μέ π ά ρ η ό δ ιά β ο λο ς άν κυβερνήσουν
π ο τ έ το υ ς» .
Ή έπ ιο το λή α ύ τή δεικνύ ει ό τι ή άγω ν ιο ύ ο α ν εο λ α ία ά ρ χ ίζ ει νά χά νη κ α ί τή ν
έλπ ίδ α ό τι π ιθ α νώ ς ή Α ρ ισ τερ ά νά έπιτύ χ η ό π ο υ ά π έτυ χ ο ν οί χ ρ ισ τια ν ο δ η μ ο 
κ ρ ά τ ο υ Τ ο ύ το ίσω ς έχει τ ε ρ α ο τ ία ς συνέ
π ε ια ς είς τ ό π ο λ ιτικ ό ν μέλλον τ ή ς Ιτα 
λία ς.

Τό π ώ ς θ ά έξελιχθή τό π ρ ω το φ α ν έ ς
φ α ιν ό μ ε ν ο τώ ν Ιτα λώ ν « Ινδιάνω ν» θ ά
τό δ είξ η ό χρόνος. Εκείνο π ού είμ α σ τε
είς θ έσ ιν νά π ο ύ μ ε τώ ρ α είνα ι ό τι φ α ι
ν ό μ εν α α ύ τ ά είναι ά μ εσ ο ι σ υ νέπ εια ι τή ς
ά π ω λ ε ία ς ελέγχου τ ή ς Κ εντρ ική ς Ιτα 
λ ικ ή ς Κυβερνήσεω ς έπ ί τ ή ς έν ουνόλω
λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τώ ν Π α νεπ ισ τη μ ίω ν τ ή ς χώ ρα ς.
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ταν κορώνουν, τραντάζουν, μέ βρυχηθμούς,
καί πλημμυρίζουν μέ έγερτήριους θόρυδους
δλο τό γαλήνιο λιμάνι. Ναυτάκια πού πηγαΐνόρχουνται καί τρέχουν άπάνω κάτω στήν
κουβέρτα καί στίς γέφυρες, σκάλες όρθές, σι
δερένιες, κοφτά παραγγέλματα τών άξιωματικών μέ τά άσπρα καί τά χρυσά, ένα μαγι
κό μυστήριο καί ένα έλληνικό, θαλασσινό μή
νυμα δλ* αύτά. Σ ’ αύτή τή «μηχανική φαν
τασία» — έτσι παρομοίαζε τά μεταλλικά πλε
ούμενα ό Κλωντέλ — είναι διάχυτη καί ζων
τανή ή παρουσία τοϋ Ναυάρχου Κουντουριώτη. Τό άντιτορπιλλικό χάνεται καί ξαναγυρίζει στό λιμάνι, χωρίς νά τό παίρνουμε είδηση.
Πάντα εΐν’ έδώ καί πάντα είναι «κάπου άλ
λου». Ξάγρυπνα, τριγυρίζει, περίπολε!, φρου
ρεί τόν Κουντουριώτη, πού κι αύτός τό έμψυχώνει μέ τό ύδραίϊκο πνεύμα του — «καί
νά τής "Υδρας οί μοίρες πάντα σέ καρτε
ρούν! », καθώς είπε ό ίδιος ποιητής. Καί πως
μάς άνατριχιάζουν τά ήχητικά συνθήματα γιά
τήν έπαρση τής σημαίας, τό πρωί μέ τήν άνατολή, καί γιά τήν ύποστολή της, τό βρά
δυ, μέ τη δύση. Καί πώς μάς διαπερνάν τήν
ψυχή τά όξύτατα χαιρετίσματα τής σειρήνας
του, δταν κατά τό σούρουπο, ξεκινάν οί
τράτες τής Μυτιλήνης γιά τό ψάρεμα στ* άνοικτά, καί γλυστράν, άθόρυβα, δίπλα του.
ΕΤναι τό έγκάρδίο μίλημα τού Ναύαρχου, πού
μηνάει στούς ψαράδες τής Λέσβου «παιδιά,
τραβάτε άφοβα στή δουλειά σας, μή σάς νοιά
ζει γιά τίποτα δσο εΤμ* έγώ έδώ!». Καί σέ
κάθε τέτοια σφυρίγματιά, σά νά τινάζεται
πάνω στό βάθρο του ό Ναύαρχος, δπως τι
ναζόμαστε κ* έμεϊς...
Μ' αύτό τό έμπόλεμο συναίσθημα τού έλληνικού ώριαίου, μιά βραδιά τού Όκτώβρη
άποχαιρετήσαμε τή Μυτιλήνη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
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’ Εκεί όπου ή θρησκεία είναι τό «όπιον» τοϋ λαοϋ.
Ά π ό την έπ ο χ ή τή ς εισόδου του σ τ ό νοσοκομείο ψ υχικώ ν νόσω ν ό Lazouta
ίτο π ο θ ετή θ η εις τό τμ ή μ α τω ν φ ρενοβλα βώ ν κ α ί οΐ ια τρ ο ί μ ε τά πρ ο κα τα ρ 
κ τικ ή ια τρ ικ ή έξέτα σ ι άρχισαν νά έφαρμόζουν σε αύτόν μ ιά θεραπεία γιά
σχιζοφρενικούς. Τοΰ έκαναν μ ία δυνατή σειρά ενέσεω ν Ινσουλίνης.

'Επιστολή πρός τόν
Κον Boris Petrovsy
Υπουργόν Δημοσίας Υγείας
τής Σοβιετικής Ένώσεως.

σας παρακαλώ νά δεχθητε τή διαβεβαίωσι τών αισθημάτων έκτιμήσεώς μου.
GABRIEL MARCEL
τής Γαλλικής Ακαδημίας

Κύριε Υ πουργέ,
Κατέχομε πολλά έγγραφα, ή γνηοιότης τών όποιων είναι άναντίρρητος καί
τά όποια μάς διαφωτίζουν διά τό σύστη
μα τό όποιον συστηματικώς εφαρμόζε
ται άπό τάς ύπηρεσίας σας εις τά πρό
σωπα πού αί άπόψεις των κρίνονται μή
κονφορμιστικαί καί τό όποιον συνίσταται εις τό νά τά έγκλείουν εις ψυχια
τρικά άσυλα, ένώ γνωρίζουν καλά ότι
αύτά τά πρόσωπα είναι ψυχικώς ύγιά.
Τά ύποβάλλουν έπίσης εις θεραπείας,
αί όποϊαι δέν είναι δυνατόν νά έχουν
άλλο άποτέλεσμα, παρά μόνον νά τά
μεταβάλλουν εις άσθενεϊς.
"Ετσι,
«τ ό
έγκλημα
τής
γνώμης» έξομοιώνεται
μέ
ψυχο-παθολογική περίστω
α ι!
Δ έν μπορώ νά σάς άποκρύψω, Κύριε
Υ πο υργέ, τό αίσθημα γενικής άποδοκιμασίας πού δημιουργεί εις τούς δια
νοουμένους τής χώρας μου αυτός ό
τρόπος δράσεως, πού, στά μάτια μας,
παρομοιάζεται άμέσως μέ ώρισμένας
μ εθ ό δο υς τών ναζί, αί όποϊαι άνοικτά
έχ ο υ ν καταδικασθή άπό τό Δικαστήριο
τής Ν υρεμβέργης, όπου άντεπροσωπεύετο καί ή Σοβιετική Ένωσις.
Αν δέν τεθή τέρμα εις παρόμοιας
μεθόδους, πώς δέν θά έφεραν σοβαρόν
πλήγμα εις τάς σχέσεις φιλίας, αί
όποϊαι, άπό μακρού, συνδέουν τάς δύο
χώρας μας;
Τολμώ νά έλπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι
θά λάβετε ύ π ’ όψιν αύτό τό αίτημα καί
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΑΣΥΛΑ
Ή περίπτωσις τοϋ πιστού
I. - V. Lazouta
Υπό ANDRE MARTIN
(«Θαμμένοι ζωντανοί...»,).

ΜΙΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙ
Είδα προσωπικά τήν μεταχείρισι πού
ύφίστανται οί πολιτικοί κρατούμενοι τών
ψυχιατρικών νοσοκομείων όταν έπιχειρούν νά διαμαρτυρηθούν άρνούμενοι
τήν τροφή τους καί τήν «θεραπεία-, πού
τούς έπιβάλλουν. Τούς έδεσαν, τούς
έκαναν ενέσεις μ έ θειον, πού παραλύει,
τούς τάϊζαν, φροντίζοντάς τους μέ
βία(...).
Χριστιανοί! Οί έ ν Χριστψ άδελφοί μας
ύποφέρουν. Ύπερασπισθήτε τήν ψυχή
μου. Δ έν είναι τό σώμα, άλλά ή ψυχή
μου πού θέλουν νά σταυρώσουν θά
προτιμούσα νά σταύρωναν τό σώμα μου.
Χριστιανοί! Μήν δεχθήτε νά δίνουν σέ
ένα ύγιές άτομο ούαίες πού καταστρέ
φ ουν τήν ψυχή του!...
... Οί κομμούνιαταί άνεκάλυψαν ένα
ισχυρό μέσον γιά ν ’ άπαλλαγούν ά π ’
όσους δέν σκέπτονται όπως αύτοί. Όχι
μόνον δέν διστάζουν νά τούς έγκλείοουν σέ νοσοκομεία - φυλακές, άλλά
κάνουν άκόμη πιό έγκληματικό έρ γο δί
νοντας στοάς φυλακισμένους χημικές
ούσίες, μέ σκοπό νά καταστρέψουν τήν
προσωπικότητά των καί νά καταργήσουν
τήν νοημοσύνη των.
VASSILI TCHERNIKHOV
(«"Εκκλησι στήν σοβιετική κοινωνία»)

Αγαπητά άδέλφια, βασανιζόμενη 'Εκ
κλησία τού Χριστού!
Ζητούμε νά μνημονεύετε στήν προσ
ευ χ ή σας τόν άγαπητό άδελφό μας Ivan
Vasilievitch Lazouta, πού σέ πολύ κακή
κατάστααι εύρίσκεται στό νοσοκομείο
ψυχικών νοσημάτων τού Jodichki, στήν
έπαρχία τοϋ Grodno. "Εχομε στείλει
σχετικά μ έ αύτό τό θέμα μία ειδική
ιατρική άναφορά στήν κυβέρνησι τής
Σοβιετικής Ένώσεως στις 24 Μαΐου
1970...
Στίς 11 Φεβρουάριου 1970, ό άδελφός
μας I. -V. Lazouta συνελήφθη καί μετεφ έρ θη σέ άγνωστο διεύθυνσι. Μετά μακρές άναζητήσεις ή μετέρα του καί οί
σ υ γγενείς του κατώρθωσαν τελικώς νά
διαπιστώσουν ότι ύπεβάλλετο σέ άναγκαστική θεραπεία στό Νοσοκομείο Ψυ
χικών Νόσων του Jodichki, χωρίς νά έχη
προηγηθή ένταλμα συλλήψεως καί πι
στοποιητικό ιατρικής διαγνώσεως.
Πριν νά έγκλεισθή στό Νοσοκομείο
Ψυχικών Νόσων, ό άδελφός μας είργάζετο έπί 8 έτη ώς έλαιοχρωματιστής
κτιρίων.
Ιδού τι λέγουν οί διευθύνοντες τήν
έπιχείρησιν όπου είργάζετο: Καθ’ όλη
τήν περίοδο τής έργασίας του έδώ, έπέδειξε έξαιρετική ικανότητα στήν ειδικό
τητά του. Είχε τήν αϊσθησι τής πειθαρ
χίας καί ή συμπεριφορά του ήταν σώφρων. Κανείς δέν είχε διαπιστώσει άπό

τό περιβάλλον του τήν παραμικρή ψυχι
κή διαταραχή.
Ή μητέρα του άπηύθυνε μία έκκλησι
στον Κοούγκιν, που υπέγραψαν πολλοί
κάτοικοι τού χωριού όπου ό I. -V. Lazouta έμενε.
Από τήν έποχή τής εισόδου του στό
νοσοκομείο ψυχικών νόσων, ό αδελφός
μας έτοποθετήθη εις τό τμήμα τών φρε
νοβλαβών καί οί ιατροί μετά προκαταρΈπάνω: "Ενα «στρατόπεδο 'Εργασίας» στη
Σοβ. "Ενωση. Κάτω: Κορίτσια προεφηβικής
ηλικίας μέ αύτόματα Οπλα μπροστά στό κτίριο
τοΰ τοπικοΰ Σοβιέτ στό Ίρκούτσκ.

τική ιατρική έξέτασι άρχισαν νά έφαρμόζουν αέ αύτόν τόν άνθρωπο που ήταν
άπολύτως υγιής σωματικώς καί πνευματικώς, μία θεραπεία γιά σχιζοφρενικούς. Τού έκαναν μία δυνατή σειρά ένέσεων Ινσουλίνης. Αμέσως μετά τήν
πρώτη ό αδελφός μας έπεσε άρρωστος
καί άναγκάστικαν νά έλαττώσουν τις
δόσεις.
Συχνά ιατροί έπεοκέπτοντο τόν άδελφό μας I. -V. Lazouta καί μιλούσαν μαζύ
του. Κατά τήν διάρκεια μιάς αυτών τών
συναντήσεων, ό άδελφ ός μας είπε: «Τί
θά αυμβή έάν άρνηθώ τήν πίστι μου ατό
Θεό, έάν παύσω νά πηγαίνω στις συγ
κεντρώσεις μας, έάν παύσω νά προσεύχωμαι; Τί θά μέ κάνετε;» "Ενας ιατρός
τού άπάντηαε: «Σέ αύτή τήν περίπτωσι
θά σάς άφίναμε νά γυρίσετε σπίτι σας».
"Ολα αύτά δείχνουν καθαρά τις προ
θέσεις καί τις νέες μεθόδους πού έφαρμόζουν οί άθεοι κατά τών πιστών.
Αφού διεπίστωσαν ότι ούτε δίκες, ούτε
ποινές, ούτε ή διάλυαις τών συγκεντρώ 
σεων, ούτε τά πρόστιμα έφ ερναν άποτέλεσμα, άπεφάσισαν νά χρησιμοποιή
σουν μία νέα μέθοδο γιά νά σπάσουν
τήν άντίστασι τών «πιστών», τόν έγκλει
σμά τους σέ ψυχιατρικά νοσοκομεία. Κι
όμως μπορούμε νά φωνάξωμε όττως ό
απόστολος Παύλος: «Πέπεισμαι γάρ ότι
ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι
ούτε άρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώ
τα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βά
θος οΰτέ τις κτίσις έτέρα δυνήσεται
ήμάς χωρίσαι άπό τής άγάπης τού
Θεού, τής έν Χριστφ Ιησού τώ Κυρίφ
ήμών».
Παρακαλούμε τόν Θεό νά βοηθήση
τόν άδελφό μας νά φυλάξη τήν πίστι
του έν μέσω τών σκληρών δοκιμασιών.

Βλέποντας ότι αί απειλαί δέν είχαν κα
νένα άποτέλεσμα, ό ιατρός πού τόν
κούραρε τού έκανε αύτή τήν έρώτησι
μετά άπό μία σειρά ένέσεω ν ινσουλί
νης:
— Λοιπόν, Lazouta, πιστεύεις άκόμη
στό Θεό;
Μετά τήν καταφατική άαάντησή του:
— Τό περίμενα. λλλά θά σέ θεραπεύσω με στό τέλος άπό τόν φανατισμό
σου!
Τού έφήρμοσαν μία νέα «θεραπεία
πού τόν έκανε άκόμη mo βαρειά άρ
ρωστο. Από τις 11 Μαΐου τά μπράτσα
του άρχισαν νά πρήζωνται καί είχε τρο
μ ερ ο ύ ς πόνους σέ ό λες τις κλειδώσεις.
Από τις 18 Μαΐου ό άδελφός μας έπεσε
στό κρεββάτι. Είναι τόσο βαρειά άρρω
στος πού δέν μπορεί ούτε νά κινηθή
χωρίς βοήθεια. Αλλά, άς είναι δοξα
σμένο τό όνομα τού Θεού, τό πνεύμα
του δ έν έχει καμφθή! Είναι γεμάτος
χαρά καί λέει: «Έάν ό Κύριος τό έπιτρέψη, είμαι έτοιμος νά πεθάνω γιά τό
όνομά Του, έ φ ’ όσον δέν θά τό άρνηθώ
ποτέ».
Πιστεύομε ότι χάρις σ' αύτές τις δο
κιμασίες καί τούς πόνους ό Κύριος θά
καλέση πολλούς άλλους έν τή βασι
λείς Του. Διά τούτο παρακαλούμε νά
θυμάστε στις πρ ο σ ευχές σας τόν άδελ
φό μας καί νά ικετεύετε τόν Κύριο νά
μείνη πιστός μέχρι τέλους.
Ζητούμε άπό τό Συμβούλιον τών Οι
κογενειών τών Κρατουμένων νά άπευθύνουν εις τήν Κυβέρνησι τής χώρας
μας μία ειδική έκθεσι, γιατί πράγματι ή
ζωή τού άδελφού μας κινδυνεύει.
Οί έσχατοι άπό τούς άδελφ ούς σας έν
Κυρίφ, μέλη τής κοινότητας τού Βοηοditchi (έπονται 24 ύπογραφαί).
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— Ή σαν χθές τό βράδυ μέ τήν Γκέϊλ; ρώτησε
τόν Αξιωματικό ό ύπολοχαγός Φλύν.

Μιά θαυμάσια άστυνομική περιπέτεια
τοϋ ύποπλοιάρχου τ. Φλύν
ΥΠΟΠΛΟ' \ΡΧΟΣ Τόμ Φλύν
βγήκε άπο τυ Μέγαρο των
'Α πομάχων καί μπήκε σ’ ένα
αυτοκίνητο πού τόν περίμενε απ' έξω.
Χτύπησε μέ δύναμι τήν πόρτα, νοιώθοντας
μιά μικρή ίκανοποίησι. Τήν ίδια στιγμή,
όμως, τό αίποκίνητο ξεκίνησε μέ ορμή, κι’
ό Τόμ Φλύν, έπεσε απότομα πίσω ατό
κάθισμα.
Ό υποπλοίαρχος έρριξε ένα εξοργισμέ
νο βλέμμα στον οδηγό.
— Τί συμβαίνει, Τόμας; ρώτησε. Γιατί
τόση βιασύνη;
— Δέν ξέρω άκριβώς, σέρ. Ακόυσα δτι
άνεκάλνψαν ένα πτώμα κοντά στήν άκτή.
Μου είπαν νά σάς πάω εκεί οσο τό δυ
νατόν γρηγορώτερα.
— Σέ ποιόν ανήκει τό πτώμα;
— Δέν ξέρω, σέρ.
— Καί τί μέ θέλουν εμένα; συνέχισε
στόν ίδιο θυμωμένο τόνο ό υποπλοίαρχος.
'Α ρμόδια γιά δ,τι συμβαίνει στήν βάσι,
είναι ή Ασφάλεια καί δχι ή Ακτοφυλακή.
— Σέρ, τό μόνο πού ξέρω είναι ή δια
ταγή πού πήρα νά σάς μεταφέρω εκεί.
Υποθέτω πώς, επειδή έχετε αποκτήσει φί
λους, εδώ, σάς καλούν δ ποτέ συμβαίνει
κανένα επεισόδιο, αυτού τοϋ είδους.
— Νά βράσω τήν φήμη μου καί τά καλά
της, μούγκρισε ό Τόμ Φλύν. Α ύτό ήταν τό
πρώτο Σαββατοκύριακο καί θά μπορούσα
νά διασκεδάσω κι’ εγώ λίγο, καί τώρα...
Τό αυτοκίνητο διέσχιζε τόν δρόμο μέ
μεγάλη ταχύτητα, ενώ ή σειρήνα τον ούρ
λιαζε δαιμονισμένα. Χωρίς ή βελόνα τον
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ταχυμέτρου νά πέση κάτω άπό τά εξήντα
μίλια, τό αυτοκίνητο μπήκε στήν ναυτική
βάσι, καί σταμάτησε έξω άπό τό κτίριο
τής άστννομίας τής βάσεως. Ο υποπλοί
αρχος έμπαινε σέ λίγο στό γραφείο τοϋ
άντινανάρχοι διοικητοϋ τής βάσεως.
— Δ ιαταγάς, είπε ό Φλύν χαιρετώντας
άψογα.
— Καταλαβαίνω πώς σέ ανησύχησα,
Φλύν, είπε ό διοικητής τής ναυτικής βά
σεως. Γνωρίζω, όμως, ότι έχεις ταλέντο
στις εγκληματικές έρευνες καί γ ι’ αυτό
προτίμησα νά σέ καλέσω.
Ό διοικητής στράφηκε σ' ένα ψηλόλι
γνο αξιωματικό πλάι τον.
— Δέν συμφωνείς Χένρυ; ρώτησε.
Ο πλοίαρχος Χένρυ Φόρεατ κούνησε
καταφατικά τό κεφάλι τον.
Ό άντιναύαρχος κι’ ό άλλος άξιωματικός έξέφρασαν τήν επιθυμία νά παρα
κολουθήσουν τόν Φλύν στό έργο τον. Ό
υποπλοίαρχος δέν είχε άντίρρησι. ”Ετσι,
σέ λίγο, πήγαν κι’ οί τρεις στό μέρος τής
άκτής όπου είχε βρεθή τό πτώμα. "Ενας
άντρας τής ναυτικής άστννομίας πού τό
φρουρούσε, χαιρέτησε κανονικά μόλις
τούς είδε. Επειδή ήταν βράδυ, ό Φλύν
ζήτησε ένα φανάρι.
Δ έν είχε προλάβει νά ρίξη τήν φωτεινή
δέσμη πάνω στό πτώμα, όταν φάνηκε ό
διοικητής άσφαλείας τής βάσεως, ό πλω
τάρχης Ήβανς.
<> Φλύν φώτισε τό κουλονριασμένο
πτώμα πού ήταν μιοοβνθισμένο μέσα στό

'Υπό A. Ν. ΓΛΕΝΝΟΝ
νερό. Δέν ήταν δύσκολο νά άνακαλύψη
δτι έπρόκειτο γιά μιά γυναίκα.
Ο Τόμ Φλύν άπομακρννθηκε καί πλη
σίασε τούς άλλους. Είπε νά πάρουν φω
τογραφίες τοϋ πτώματος, καί ζήτησε νά
μάθη ποιος τό είχε 6ρή.
— Εγώ, σέρ, άπάντησε ό ναύτης τής
ναυτικής άστννομίας πού τον είχαν 6ρή
κοντά στό πτώμα. Έκανα τήν κανονική
περιπολία μου, όταν στό φως τοϋ φεγγα
ριού άνεκάλνψα τό πτώμα στό μέρος πού
βρίσκεται τώρα. Έοπενσα νά άναφέρω τό
γεγονός στήν όιοίκησι μέ τόν φορητό ρα
διοπομπό, καί έμεινα εδώ.
— Ενώ περίμενες, μήπως παρετήρησες
τίποτα πού νά σοϋ τράβηξε τήν προσοχή;
ρώτησε ό Φλύν.
— Απολύτως τίποτα, σέρ.
Ο υποπλοίαρχος άπομακρννθηκε γιά
λίγο καί έμεινε σιωπηλός.
Τή στιγμή πού ό φωτογράφος είχε τελει
ώσει τό έργο τον, άκούστηκε ή σειρήνα
τού νοσοκομειακού άπό τό ναυτικό νοσο
κομείο. Δύο τραυματιοφορείς φάνηκαν σέ
λ.ίγο μ ’ ένα φορείο. Πήραν τό πτώμα πού
ήταν πεσμένο μπρούμυτα καί τό άπέθεσαν
στήν άμμο. "Ολοι έσκυψαν άπό πάνω.
Τρία φανάρια άναψαν καί τό περιέλονσαν
μέ δυνατό φως.
Ο Φλύν είδε πώς ό δολοφόνος είχε χτυ
πήσει τό θύμα του μέ μανία καί τον είχε
προξενήσει βαθειά τραύματα σ ’ ολόκληρο
τό σώμα της. Ό θάνατός της είχε προέλθει
άπό ένα χτύπημα στό πίσω μέρος τοϋ κε-

φαλιον της.
Τό όπλο τον έγλήματος δέν άργησε νά
δρεθή. Ήταν ένα χοντρό κομμάτι ξύλου
.ιού έμοιαζε μέ ρόπαλο. Ήταν όλο σχεδόν
ματωμένο. Ό υποπλοίαρχος Φλύν, άν καί
ήξερε ότι στό ξύλο όέν μπορεί ν' άνακαλ ύψη κανείς δαχτυλικά άποτνπώματα,
διέταξε νά τό πιάσονν μέ προσοχή. Πι
θανόν νά ήταν χρήσιμο στά εργαστήρια
τού 'Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών
τον Μαϊάμι, είπε.
Ό Τόμ Φλνν άναψε ένα τσιγάρο. Είχε
τήν έντύπωσι ότι, παρά τήν παραμόρφωσι
πού είχε νποστή τό πρόσωπο τον πτώμα
τος, είχε Αναγνωρίσει τό πτώμα. Γνρισε
πρός τόν άντιναύαρχο.
— Νομίζω πώς τήν άνεγνώρισα.
— ’Αλήθεια; ρώτησε.
Ο τόνος τής φωνής τον άντιναυάρχον
έδειχνε μεγάλη έκπληξι.
— Ήταν γνωστή σου; συνέχισε.
— Μάλιστα, σερ. Λέγεται Γκέίλ Μόργκαν. Ή Αδελφή της έχει παντρενθή ένα
φίλο μου, τόν Ντόν Γκάρβιν. ’Εργάζεται
στό ναυτικό σταθμό ήλεκτρονικής.
Ο πλοίαρχος Φόρεστ έδειξε εκπληξι.
— ’Αδελφή τής Γκλόριας Γκάρδιν; είπε
βεβαίως! Τής μοιάζει. Πώς όέν τό είχα
παρατηρήσει; Ό Ντόν Γκάρβιν είναι ένας
Από τούς δικούς μου Αξιωματικούς. Νομί
ζω πώς τήν νπόθεσι αυτή πρέπει νά τήν
άναλάδω έγώ.
— Κύριε πλοίαρχε, είπε ό Φλνν, θά σάς
παρακαλοϋσα νά άφήσετε εμένα. Ό Ντόν
είναι πολύ φίλος μου. Μαζί βγήκαμε Από
τή Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τόν περισ
σότερο καρό υπηρετούσαμε μαζί. Έξ άλ
λον, τρέπει νά τού μιλήσω γιά τήν έρευνα.
Ό πλοίαρχος Φόρεστ άκούμπησε τό χέ
ρι τον στόν ώμο τον Φλύν.
— Δέν έχω Αντίρρησι, Τόμ, είπε. Πάν
τως, σέ πληροφορώ ότι είναι δύσκολο γιά
σένα νά τον πας τήν εΐδησι. Ή Γκέίλ κα
ταγόταν Από τό Κήη Γουέστ, όέν είναι
έτσι;
— Δέν ξέρω Ακριβώς, Απάντησε ό Φλύν.
5Ηρθαν εδώ πρίν τέσσερα χρόνια μετά τόν
θάνατο τών δικών τους. Ή Γκλόρια έγινε
γραμματεύς καί ή Γκέ'ίλ υπάλληλος στήν
βιβλιοθήκη τής βάσεως. Ό Ντόν καί ή
Γλόρια είναι παντρεμένοι εδώ καί τρία
χρόνια.
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ΤΑΝ ό υποναύαρχος μαζί μέ
τόν πλοίαρχο έφυγαν, ό Τόμ
Φλνν έδωσε έντολή νά καλέσονν τόν γιατρό τής βάσεως γιά νά κάνη
τήν αυτοψία. Μετά Από λίγο οι τραυματι
οφορείς τοποθετούσαν τό πτώμα πάνω
στό φορείο. Κοντά στόν Φλύν είχε παραμείνει ό διοικητής τής Ασφαλείας τής βά
σεως, ό πλωτάρχης ’Ήβανς.
— Ασχημο Σαββατοκύριακο, Τόμ, είπε
ό ”Ήβανς χαμογελώντας.
Ό Τόμ Φλύν κούνησε θλιμμένα τό κε
φάλι του. Σκεπτόταν πώς θά έλεγε τά νέα
στό Ντόν. Ήταν βέβαιος πώς ή Γκλόρια,
καθώς κι ό Ντόν θά θλίβονταν Απέραντα
επειδή ή Γκέίλ ήταν περισσότερο Από
Αδελφή καί νύφη. Α ν καί ό Ντόν είχε
παντρενθή τήν Γκλόρια, στήν Αρχή είχε

γνωρισθή μέ τήν Γκέίλ. Ή τελευταία όμως
παρεχώρησε τήν θέσι της στήν Αδελφή της,
καί ατούς γόμους της, είχε δείξει πώς δέν
τήν είχε πειράξει τό γεγονός.
Ό υποπλοίαρχος Φλύν παρεκάλεαε τόν
”Ηβανς νά τόν πάη στήν καντίνα τής βά
σεως όπου ήλπιζε ότι θά συναντούσε τό
Ντόν. Ό Ήβανς δέχτηκε προθύμως. Σέ
λίγο ό Τόμ χτύπησε τό κουδούνι τής πόρ
τας.
— Γειά σου, Τόμ, είπε ό Ντόν μ' ενα
νυσταλέο χαμόγελο, ενώ τον άνοιγε. Πώς
τέτοια ώρα Απ’ έόώ;
— Πρέπει νά σοϋ μιλήσω, Ντόν.
Ό Ντόν Γκάβιν τόν ώόήγησε στό λίβινγκ - ρούμ.
— Αργήσαμε νά κοιμηθούμε, είπε Απο
λογητικά ό Ντόν, επειδή γυρίσαμε πρίν
δυό ώρες. Είχαμε πάει ατό Μαϊάμι μέ τήν
Γκλόρια γιά νά κάνη κάτι ψώνια.
Ό Ντόν κάθηαε απέναντι Από τόν Τόμ
καί άναψε ένα τσιγάρο.
— "Ολος αυτιά, Τόμ, τί συμβαίνει; Σέ
βλέπω μέ τήν στολή καί υποψιάζομαι δτι
θά έχης υπηρεσία.
— Τίποτα. Είναι ό Τόμ. Ήρθε γιά νά
μου πή κάτι. Αλλά φαίνεται πώς διστάζει.
Πήγαινε νά κοιμηθής
Ή Γκλόρια Γκάρβιν όέν Απάντησε.
Μπήκε όμως μετά Από λίγο κρατώντας
δίσκο μέ καφέδες.
— Σκέφθηκα πώς δέν θά ήταν άσχημα,
είπε. Τί έγινε, Τόμ;
Ό Φλύν άπεφάσισε νά μιλήση. Αργά,
διατακτικά Ανέφερε γιά τήν δολοφονία
τής Γκέίλ. Τά μάτια τού Ντόν έγιναν πε
λώρια.
— Ή Γκέίλ; ρώτησε δύσπιστα. Τί γύ
ρευε εκεί;
Ή Γκλόρια αάν νά είχε συνειδητοποιή
σει τότε τά λόγια τού Φλύν, άφησε μιά
κραυγή πόνου καί Απελπισίας. Επειτα
άρχισε νά κλαίη.
— Ήταν τόσο καλή κοπέλα, είπε, ό Τόμ.
Πάντοτε εύθυμη καί εξυπηρετική. Πρέπει
νά βρούμε τόν ένοχο, Ντόν! Ξέρεις κανένα
φίλο της;
— Είχε πολλούς, Απάντησε ό Ντόν ενώ
έπαιρνε καθησυχαστικά στήν Αγκαλιά του
τήν Γκλόρια. Σ ’ όλη τήν πάλι. Οι στενό
τεροι φίλοι της πάντως ήμουν έγώ, ή
Γκλόρια, ό Τζώρτζ Χώκ, ό Ε ν τ Ματκώρ
καί ό Φρέντ Μπλάκ. Επίσης, ή κυρία
Κόνλυ, ή προ'ίσταμένη τής βιβλιοθήκης
καί οί συνάδελφοί της. Δέν είχε κανένα
εχθρό.
Ό Φλύν κούνησε καταφατικά τό κεφά
λι τον καί έρριξε ένα βλέμμα γεμάτο συμ
πάθεια σήν Γκλόρια πού έξκολονθοϋσε νά
κλαίη.
— Α υτό τό γνωρίζω πολύ καλά, Ντόν,
είπε. Ή Γκέ'ίλ ήταν θαυμάσια κοπέλα.
Πρέπει ν’ άνακαλύψουμε όμως, κάτι που
θά μπορούσε ένα φίλο νά τόν κάνη δολο
φόνο. Πές μου γιά έκείνονς τούς τρεις
άνόρες πού μου Ανέφερες. Νομίζεις πώς
κάποιος Απ’ αυτούς ένόιαφερόταν γιά ένα
σοβαρώτερο σύνδεσμο, παρά τό Απλό
φλερτ ή τήν παρέα;
Ο Ντόν Απάντησε Αδίστακτα.
— Θά μπορούσα νά πώ ότι καί οί τρεις

είχαν σοβαρό σκοπό, καί ή Γκέ'ίλ ένεθάρρυνε καί τούς τρεις. Νομίζεις πώς κάποιος
Απ’ αυτούς...
— ”Ίσως, είπε Αόριστα ό Τόμ. Είναι μιά
Αρχή γιά τήν ερευνά μου, πάντως. Που
μπορώ νά τούς βρώ;
— Στήν βάσι. Καί ο ί τρεις είναι Αξιω
ματικοί στά υποβρύχια, θ ά μπορούσε νά
πή κανείς ότι ή Γκέ'ίλ είχε ιδιαιτέρα προτίμησι σέ αύτούς.
Εκείνη τήν στιγμή, ή Γκλόρια ξέφυγε
από τά χέρια τού Ντόν καί έφυγε Από τό
δωμάτιο κλείνοντας δυνατά τήν πόρτα πί
σω της. Α πό μέσα Ακούστηκαν οί λυγμοί
της.
Οί δυό άντρες Αντήλλαξαν ένα βλέμμα.
— Τής στοίχισε πολύ ό χαμός τής Αδελ
φής της Τόμ, είπε ό Γκάρβιν.
Ό Τόμ Φλύν κίνησε τό κεφάλι του καί
σηκώθηκε. Ό Ντόν Γκάρβιν τόν σταμάτη
σε στήν πόρτα.
— Ευχαριστώ πού ήρθες εσύ, Τόμ,
είπε. Μέ τόν πλοίαρχο Φόρεστ τά πράγμα
τα θά ήταν διαφορετικά. Στήν διάθεσί σου
σ ’ ό,τι μπορώ νά σέ βοηθήσω. Εύχομαι νά
σνλλάβης τό συντομώτερο τόν φονιά της.
— Θά κάνω τό παν, Ντόν, τόν καθη
σύχασε. Προσπάθησε νά ήρεμήσης τήν
Γκλόρια.
> ΙΙΟΠΛΟΙΑΓΧΟΣ Τόμ Φλύν
κάθησε πλάι στόν Ήβανς. Τό
αυτοκίνητο ξεκίνησε Αμέσως
γιά τήν βάσι. Ό διοικητής Ασφαλείας τού
ναυστάθμου, βλέποντας τόν Τόμ σιωπηλό,
δέν δοκίμασε νά όιακόψη τίς σκέψεις του.
Ό ταν έφθασαν στόν προορισμό τους, ό
Τόμ Φλύν ζήτησε νά μάθη πού έμεναν οί
τρεις Αξιωματικοί. "Οταν πήρε τίς πληρο
φορίες πού' ήθελε, στάθηκε μπροστά στήν
πόρτα τού δωματίου 2 ί4 όπου έμενε ό
υποπλοίαρχος Ματκώρ. Χτύπησε δυό φο
ρές χωρίς νά λάβη Απάντησε Ό τα ν δοκί
μασε τήν πόρτα, είδε, πώς ήταν ξεκλειδω
μένη. Μπήκε μέσα καί άναψε τό φώς. Τό
κρεβάτι ήταν απείραχτο. Ε ρριξε μιά μα
τιά τριγύρω τον καί Ανοιγόκλεισε τά ρου
θούνια του. Από τήν μυρουδιά τών βρεγ
μένων πετσετών καί τής κρέμας ξυρίσμα
τος, ό Φλύν κατάλαβε πώς ό Ματκώρ ήταν
έκεί τό Απόγευμα τής περασμένης ημέρας.
Εκλεισε τό φώς καί βγήκε έξω.
Ή δεύτερη έπίσκεψίς του ήταν π ιό Απο
δοτική. Στό δωμάτιο 190 βρήκε τόν υπο
πλοίαρχο Μπλάκ. Του άνοιξε ό ίδιος. Τό
πρόσωπό του ήταν κουρασμένο καί Αξύ
ριστο. Κύτταξε Αμίλητος τόν Τόμ, περιμένοντας νά μιλήση εκείνος πρώτος.
— ’Ονομάζομαι Φλύν, είπε ό Τόμ. Είμαι
τής Ακτοφυλακής, θάθελα νά μιλήσουμε
λίγο.
Ό Μπλάκ παραμέρισε. Ό Τόμ κάθησε
σέ μιά Αναπαυτική, δερμάτινη πολυθρόνα.
— Τί συμβαίνει; ρώτησε ό υποπλοίαρ
χος Μπλάκ.
— Είχατε σχέσεις μέ τήν Γκέϊλ Μοργκαν;
— Γιατί, βέβαια, είναι... είπατε «είχα
με;»
— Ναί, είπε ό Τόμ. Βρέθηκε πρίν δυό
ώρες στήν προκυμαία. Νεκρή.
Τό πρόσωπο τον Μπλάκ έδειξε άπελπι14 7

αία.
Νεκρή; μουρμούρισε. Δέν μπορώ νά
τό πιστέψω.
Έκρυψε τό πρόσωπό τον ατά χοντρά
χέρια τον.
— Νεκρή; Ποιος μπόρεσε νά τήν σκοτώση; μουρμούρισε.
— Δέν είπα πώς δολοφονήθηκε, πέταξε
ό Τόμ.
— Είπατε ότι βρέθηκε νεκρή, δέν είναι
έτσι;
— Θά μπορούσε νά είναι άτύχημα ή
αυτοκτονία, είπε ξερά ό Φλύν. Πότε τήν
είδατε γιά τελευταία φοράς
— Τό βράδυ τής Τετάρτης, άπάντησε ό
Μπλάκ μετά άπό σύντομη σκέψη. Πήγαμε
καί χορέψαμε στό κλάμπ τής πόλεως καί
μετά τήν συνόδεψα στό σπίτι της.
— Δ έν τήν είδατε ξανά άπό τότε;
Ό Μπλάκ κάτι πήγε νά πή, άλλά σώπασε. Ό Τόμ τόν παρότρυνε νά μιλήση.
— 'Αγαπούσα τήν Γκείλ, υποπλοίαρχε,
είπε ό άλλος καί τής είχα ζητήσει νά παν
τρευτούμε. Τό βράδυ της Τετάρτης μου
είπε πώς δέν μπορούσε νά γίνή γυναίκα
μου, καί δέν μου έξήγησε τό γιατί. Ύπεστήριζε, μάλιστα, πώς θά ήταν καλύτερα,
καί γιά τούς δνό μας, νά πάψουμε νά
βλεπόμαστε. Τής τηλεφώνησα τήν επομέ
νη. Τήν ρώτησα αν είχε άλλάξει γνώμη.
Έδειχνε ταραγμένη.
Ό Φλύν σούφρωσε τά φρύδια του.
— Χθές τό βράδυ πού είαάστε, υπο
πλοίαρχε, ρώτησε.
— Σ τ ή λέσχη. Παίζαμε χαρτιά μέ άλ
λους συναδέλφους.
Ό Μπλάκ άνέφερε τό άνομα μερικών.
Ό Τόμ Φλύν βγήκε έξω ενώ είχε αρχίσει
νά ξημερώνη. Ά ναψε ένα τσιγάρο καί σκέφθηκε πώς άν τό άλλοθι τού Μπλάκ ήταν
αληθινό, θάπρεπε νά περωρίση κατά ένα
τόν κατάλογο τών υπόπτων.
—

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Τόμ Φλύν
τηλεφώνησε στόν Ή βανς καί
τού είπε νά στείλη ένα άντρα
στό δωμάτιο τού Ματκώρ. Μόλις ό τελευ
ταίος θά έπέστρεφε, νά τόν πήγαινε στήν
διοίκησι τής 'Ακτοφυλακής. Τόν παρεκάλεσε, επίσης, νά μήν πουν στόν Ματκώρ
γιά ποιό λόγο τόν ήθελε.
'Αφού κρέμασε τό άκουστικό, συνέχισε
τόν δρόμο τον. Έφθασε έξω άπό τήν πόρ
τα τού Χώλ καί χτύπησε.
— 'Εμπρός, άκούστηκε μιά άγουροξυπνημένη φωνή.
Ό Τόμ άνοιξε καί μπήκε. Ό άντρας
πού ήταν ξαπλωμένος στό κρεβάτι, πήδηξε
αμέσως όρθιος καί στάθηκε σέ στάσι προ
σοχής, μόλις είδε τόν Τόμ. Ή ταν ένας
ανθυποπλοίαρχος.
— Μέ συγχωρήτε, σέρ, είπε. Δέν σάς
περίμενα.
— ’Εσύ είσαι ό Χώκ; ρώτησε ό Φλύν.
— *Οχι, σέρ. Μένουμε μαζί μέ τόν άνθυποπλοίαρχο Χώκ.
Ό Τόμ κύτταξε τό άλλο κρεβάτι. Έ δει
χνε πώς τήν νύχτα δέν είχε χρησιμοποιηθή. Ζήτησε πλρηροφορίες γιά τόν Χώκ.
— Μου είπε πώς χθές τό βράδυ είχε
ραντεβού, άπάντησε ό νεαρός άξιωματικός. Έ λεγε πώς θά γυρίση νωρίς, άλλά δέν
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Τελικά ό Ματκώρ σκέφθηκε πώς θά μπο
ρούσε νά κανονίση ένα ραντεβού τού Τόμ
μέ τήν μυστηριώδη γυναίκα. Πράγματι,
έτσι κι’ έγινε. Ή γυναίκα πήρε όρκο ότι ό
Ματκώρ ήταν μαζί της όλη τήν νύχτα.
Παρεκάλεαε όέ τόν Τόμ, νά μήν άνακατέψη τό όνομά της. Ό υποπλοίαρχος τής
τό νποσχέθηκε μέ έπιφύλαξι. Έπειτα έπέστρεψε στό γραφείο του μέ τόν Ματκώρ.
— Έχω νά δώ τήν Γκέϊλ, Αρκετό καιρό
Απάντησε αυτός, σέ σχετική έρώτησι τού
Τόμ Φλύν. Καί γιά νά σάς πώ τήν Αλή
θεια, μοϋ έδωσε τά παπούτσια στό χέρι
ΦΛΥΝ πήγε στό γραφείο τον,
στό τελευταίο μας ραντεβού. Τής είχα ζη
καί βυθίστηκε στίς σκέψεις
τήσει νά παντρευτούμε. Μοϋ άπάντησε
του. Τινάχτηκε άπότομα μόλις
πώς θά ήταν καλύτερα νά μείνουμε Απλοί
άκουσε τό τηλέφωνο. ’Ηταν ό γιατρόςφίλοι.
τον
ναυτικού νοσοκομείου. Τόν πληροφόρησε
— ”Εδειχνε καμμιά Ανησυχία; ρώτησε ό
πράγματα γνωστά σχετικά μέ τόν θάνατο
Τόμ.
τής Γκείλ Μόργκαν.
— Τόν τελευταίο καιρό ήταν κάπως
— Καί κάτι άλλο, υποπλοίαρχε, συνέ
παράξενη. Δέν μπόρεσα, όμως νά μάθω
χισε ό στρατιωτικός γιατρός. Ή μις Μόργ
τήν αιτία.
καν ήταν έγκυος.
Ό Τόμ είπε στόν Ματκώρ πώς μπο
— Ευχαριστώ γιατρέ, γιά τήν βοήθ... τί
ρούσε νά φύγη. θ ά τόν ειδοποιούσε άν
ήταν;
τόν χρειαζόταν.
— Καλά καταλάβατε, είπε ό γιατρός.
Λ ίγο μετά μπήκε ό Ήβανς γιά νά τόν
Δύο μηνών...
πληροφορήση ότι σέ λίγο τό Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ
"Οταν έκλεισε τό τηλέφωνο, ό Φλύν
θά έστελνε ένα πράκτορά του γιά νά 6οηέπεσε εξουθενωμένος στήν πλάτη τής κα
θήση στήν διαλεύκανσι τού έγκλήματος.
ρέκλας. Έ, όχι. Αυτό δέν τό περίμενε. Ή
’Επίσης, ότι είχε στείλει στό Μαϊάμι τό
Γκέίλ δέν ήταν τέτοια κοπέλα. Τουλάχι
όπλο τής δολοφονίας γιά εργαστηριακή
στον, αύτό σκέπτονταν έκείνη τή στιγμή.
εξέτασι.
Βυθίστηκε γι' άλλη μιά φορά στίς σκέ
ψεις τον, όταν άκουσε τήν πόρτα ν’ άνοίγη
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, άφοϋ τα
καί νά μπαίνη ό Ήβανς. Τού έφερνε ένα
χτοποίησε στό γραφείο τον με
φλυτζάνι άχνιστό καφέ.
ρικούς φακέλους πήγε στό σπί
— Αυτό θά σέ κρατήση στό πόδι, Τόμ,
τι τού Ντόν Γκάρβιν. τό ζεύγος κάθησε
τού είπε. Καί κάτι άλλο.
κοντά του καί τόν κυττούαε μέ άγωνία.
Ά νο ιξε ένα δέμα πού κρατούσε, καί τό
— Άνεκάλυψες τίποτα; ρώτησε ό Ντόν.
άκούμπησε στό γραφείο. Ήταν ένα γυναι
— Φαίνεται πώς ό Χώκ είναι ό άν
κείο παπούτσι, πού δέν έφερε ίχνη αίμα
θρωπος πού ζητούμε, είπε βλοσυρά ό
τος.
Φλύν. "Εμαθα ότι χθές τό βράδυ είχε ραν
— Τό βρήκαμε μισοχωμένο στήν άμμο,
τεβού μα ζί της. ’Ε πίσης, τό πρωΐ δέν γύρι
κοντά στό πτώμα, είπε.
σε στήν βάσι του, άλλά πήγε μ ’ ένα Αερο
Ό Τόμ άνεγνώριαε πώς παπούτσια αυ
πλάνο στήν Αβάνα. Ά ν τόν είχα νποτού τού είδους φορούσε ή Γκέϊλ Πήρε τό
ψιασθή νωρίτερα, θά μπορούσαμε νά τόν
παπούτσι καί τό έβαλε σ ’ ένα συρτάρι τού
πιάσουμε στό Αεροδρόμιο.
γραφείου του.
— Πολύ άσχημο, είπε ό Ντόν Ανάβοντας
ένα τσιγάρο, θ ά μπορέσετε νά τόν γυρί
σετε πίσω;
ΤΟΜ άποχαιρέτισε τόν Κά
— Προσπαθούμε, απάντησε ό Τόμ. Εν
στρο έξω άπό τό σπίτι καί τού
τώ μεταξύ, στείλαμε στό Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ τό
είπε ότι θά τού τηλεφωνούσε
άν άνεκάλυπτε κάτι τής άρμοδιότητοςόπλο
τής τού έγκλήματος γιά Ανάλυσι.
— Ανάλυσι; ρώτησε. Τί είδους άνάλυΑστυνομίας. "Οταν γύρισε στό γραφείο
σι;
τον, βρήκε νά τόν περιμένη ό Ματκώρ.
— Γιά νά ελέγξουν άν ήταν αύτό τό
— Γιά ποιό λόγο μεταχειρίζονται έναν
όπλο.
Αξιωματικό μ' αυτόν τόν τρόπο; είπε θυ
Ό Τόμ Φλύν κύτταξε τήν Γκλόρια.
μωμένα. Μέ φέρνει ένας ναύτης έδώ, χω
— Ξέρεις άν ή Γκέίλ είχε τελευταίως
ρίς νά μοϋ πή γιατί μέ θέλετε, θ ά διαη ποτέ φιλονεικίες μέ τόν Χώκ: ρώτησε.
μαρτυρηθώ στήν διοίκησι.
Ή Γκλόρια τόν κύτταξε γιά μιά στιγμή
"Οταν ό Τόμ τού δίνει τίς γνωστές εξη
ανέκφραστη.
γήσεις, ό Ματκώρ γίνεται πελιδνός.
— Πού ήσαστε χθές τό βράδυ; Τί κάνα
— Υποθέτω, είπε τελικά, ότι πιθανόν ό
Χώκ νά τής είχε προτείνει νά τόν παντρευτε καί πού ήσαστε μέχρι τώρα; ρώτησε ό
θή. Ή Γκέϊλ, όμως, είχε περίεργες Αντι
Τόμ.
Ό Αξιωματικός κόμπιασε. Έδειξε δι
λήψεις στό ζήτημα τού γάμου. Δέν ήθελε
νά όεσμευθή. Ίσως νά τού τό είπε, κι’
σταγμούς.
εκείνος νά θύμωσε τόσο, ώστε τήν σκό
— Βρισκόμουν μέ μιά κυρία πού δέν
τωσε.
μπορώ ν’ άποκαλύψω τ’ όνομά της, είπε.
Πρόκειται γιά μιά γυναίκα πού θά κινδύ
Ό Τόμ Φλύν κούνησε Αόριστα τό κεφά
λι του. Δέν μπορούσε νά πή κανείς ότι
νευε άν Απεκάλυπτα τό όνομά της.
Ό υποπλοίαρχος Φλύν τού συνέστησε
συμφωνούσε μέ τά λόγια τής Γκλόρια,
άλλά ούτε ότι τά άπέρριπτε.
ότι έπρεπε νά κάνη κάτι γιά τό καλό του.
τόν είδα από τότε πού έφυγε.

Ξέρεις μέ ποιά;
Νομίζω μέ τήν υπάλληλο τής βιβλιο
θήκης. Κάποια Γκέϊλ.
Ό Τόμ Φλύν άνέπνευαε βαθειά.
— νΕχεις ΰπ' όψι σου πού μπορώ νά
τόν βρώ; Που συχνάζει; ρώτησε.
— Οχι, σέρ. Ό κύριος Χώκ περνάει τόν
περισσότερο καιρό του στό γυμναστήριο
καί στήν βιβλιοθήκη. Αύτά τά μέρη κλεί
νουν νωρίς. Τό βράδυ έρχεται έδώ ή πη
γαίνει στό πλοίο γιά νά διαβάση.
—
—

Ο

Ο

Εκείνη τή στιγμή χτύπησε τό τηλέφωνο.
Τό σήκωσε ό Ντόν καί τό έδωσε στον
Φλύν. "Οταν ό τελευταίος τό κατέβασε,
δεν μπόρεσε νά κρνψη ένα χαμόγελο εύχαριοτήσεως.
— Ή ταν ό διοικητής τής Αστυνομίας
τον Μαϊάμι, είπε. Μέ πληροφόρησε πώς
ένα φόρεμα της Γκέ'ίλ είχε τήν μάρκα τον
καθαριστηρίου τον ναυστάσθμον.
Ή Γκλόρια στό άκουσμα τον ονόματος
τής Γκέ'ίλ, χλώμιασε. Τά δάχτυλά της έπαι
ξαν νευρικά.
— Νομίζω ότι πρέπει νά σοϋ πώ, Τόμ,
έκανε, ότι ή Γκέ'ίλ κι’ εγώ είχαμε τό ίδιο
ύψος καί φορούσαμε καμμιά φορά ή μιά
τά φορέματα τής άλλης. Πριν τής έπιστρέ
ψω τά δικά της, τά έδιναν στό καθαρι
στήριο.
Ο Τόμ άφησε ένα Αναστεναγμό άνακονφίσεως.
— Ντυνόσαστε ίδια; ρώτησε.
— ’Όχι Ακριβώς. Ψωνίζαμε μαζί, άλλά
τά γούστα μας διέφεραν. Δέν είχαμε τά
ίδια ρούχα, έκτος άπό λίγα.
Τό τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Ή ταν καί
πάλι γιά τόν Τόμ. Ό Ήβανς τόν πλη
ροφόρησε ότι ό Χώκ είχε επιστρέφει.
I ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, σέρ;
ρώτησε ό Χώκ μόλις
είδε τόν Τόμ. Γιατί
μέ έφεραν έόώ;
Ό Φλνν τού έρριξε ένα υποτιμητικό
βλέμμα.
— Γιατί πήγες στήν 'Αβάνα σήμερα τό
πρωΐ; ρώτησε. Προσπάθησες νά ξεφύγης,
δέν είναι έτσι;
Ό Χώκ τόν κύτταζε έκπληκτος.
— Νά ξεφύγω; Γιά ποιο λόγο, σέρ;
'Απλώς πήγα εκεί μέ μερικούς φίλους. Εΐ-,
χα πιή πολύ χτές τό βράδυ καί όταν μου
έκαναν τήν σχετική πρότασι, δέν έφερα
άντίρρηαι. Κατά τήν διάρκεια του ταξι
διού, όμως, σκέφθηκα πώς εκείνοι πήγαι
ναν έκεϊ για νά περάσουν τό Σαββατο
κύριακό τους, ενώ έγώ δέν είχα δουλειά.
Ξεμεθυσμένος πιά, άπεφάσισα νά γυρίσω
πίσω... Μά, γιατί, αυτή ή άνάκριαις; Τί
έκανα;
Ό Τόμ άπέφνγε νά τού άπαντήαη.
-— Πού ήσουν χθές τό βράδυ; ρώτησε.
— Δέν έχω άντίρρηαι νά σάς πώ. Χτές
γιά πρώτη φορά στή ζωή μου αίαθάνθηκα
τήν Ανάγκη νά πιώ. Ή φίλη μου μου · ίπε
πώς δέν ήθελε νά μέ ξαναδή καί αυτό μου
στοίχισε πολύ.
— Ή φίλη σου ήταν ή Γκέ'ίλ Μόργκαν;
— Μάλιστα σέρ. θ ά ήταν έντεκα καί
μιαή όταν μπήκα σ’ ένα μπάρ τής όόοΰ

Ντυβάλ. Προηγουμένως είχα συνοδέψει
τήν Γκέϊλ μέχρι τήν γωνιά τού σπιτιού της.
— Πολύ παράξενα όλα αυτά, Χώκ, είπε
ξερά ό ύποπλοίαρχος Φλύν. Ή σουν μαζί
της μέχρι τίς έντεκα καί μισή. ’Επειτα πη
γαίνεις καί πίνεις πιθανόν γιά νά καθηαυχάσης τήν ένοχη συνείόηαί σου, καί μετά
παίρνεις τό Αεροπλάνο γιά τήν 'Αβάνα.
Πάντως, δέν φαίνεσαι γιά ψυχρός δολο
φόνος.
— Δολοφόνος; Δηλαδή... νποψιάζεσθε
ότι έγώ...
Ό Τόμ Φλνν τόν κύτταξε σταθερά.
— ’Ακριβώς, Χώκ, του πέταξε. Πές μου,
λοιπόν, τήν Αλήθεια.
Ό Χώκ κύτταξε στό πάτωμα κουνώντας
τό κεφάλι του. Άρνήθηκε όμως τήν ένοχή
του.
ΤΑΝ έφυγε ό Χώκ, μπήκε ό Ή 
βανς. Στά χέρια του κρατούσε
ένα δέμα. Τό άνοιξε. Περιείχε
τά ματωμένα ρούχα τον θύματος καί ένα
ζευγάρι παπούτσια.
Ό Τόμ Φλύν άνοιξε τό στόμα τον γιά
νά μιλήση. Κάτι είχε περάσει άπό τό μυα
λό του. Μετά όμως δέν μίλησε, θέλησε νά
βεβαιωθή. Άνοιξε τό συρτάρι τού γρα
φείου τον καί τράβηξε ένα γυναικείο πα
πούτσι, έκείνο πού είχε βρεθή μισοχωμένο
στήν άμμο, κοντά στό πτώμα. Τό έδειξε
στόν "Ηβανς. ’Ε κείνος έδειξε έκπληξι. *
— Τό είχα ξεχάσει, είπε. Τρία παπού
τσια... Δηλαδή...
— θ ά δής, Ήβανς, απάντησε ξερά ό
Τόμ. Έλα μαζί μου. Πρίν φύγουν άπ’ τό
γραφείο, ό υποπλοίαρχος Φλύν τηλεφώνη
σε στόν Αστυνομικό διοικητή Πήτερ Κά
στρο. Κανόνισε νά συναντηθούν έξω άπό
τό σπίτι τον Ντόν Γκάρβιν.
Πράγματι, σέ λίγο πραγματοποίησαν
καί οί τρεις τήν έπίσκεψί τους έκεϊ.
Κάθηααν όλοι στό λίβινγκ - ρονμ. Ό
Τόμ παρετήρησε πώς ή Γκλόρια έδειχνε
μιά μικρή Ανησυχία.
— Τί συμβαίνει, Τόμ; ρώτησε ό Ντόν
χαμογελώντας αμήχανα.
Ό ύποπλοίαρχος Τόμ Φλύν μόρφασε.
—
Ήρθα γιά νά σάς κατηγορήσω γιά
τόν φόνο τής Γκέ'ίλ, είπε ψυχρά.

Ό Ντόν χλώμιασε.
Τόμ! φώναξε. Τί είναι αυτό πού σ’
έκανε νά πιστέψης ότι έμεϊς...
— Αρκετά πράγματα, Ντόν.
Ή Γκλόρια έκανε ένα βήμα μπροστά.
— Ξέρεις πολύ καλά, Τόμ, ότι, ούτε έγώ,
ούτε ό Ντόν θά μπορούσαμε νά κάνουμε
κακό στήν Γκέ'ίλ, είπε τρέμοντας.
Ό Τόμ Φλύν τής έρριξε μιά έπιτιμητική
ματιά.
—

— Μή προσπαθής νά δικαιολογηθής,
Γκλόρια, είπε. Δέν χτύπησες τό γόνατό
σου έπειδή γλίστρησες στό δρόμο, άλλά
στήν παραλία όπου έχασες τό παπούτσι
σου κοντά στό πτώμα τής Γκέ'ίλ.
Ή Γκλόρια ξέσπασε σέ δάκρυα καί κντ
ταξε τόν Ντόν. Ό τελευταίος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Είπε δέν είχε κτυπήσει αυτός
ή ή Γκλόρια τήν νύφη του.
Ό Τόμ Φλύν τόν κύτταξε προσεκτικά,
χωρίς ν’ άπαντήαη, ένώ ή Γκλόρια κι’ ό
Ντόν περίμεναν μέ Ανησυχία τήν άντίδρασί του.
— Τό παπούτσι τής Γκλόριας, είπε τε
λικά ό ύποπλοίαρχος, ήταν ή άρχή τού
μυστηρίου. Ή Γκέϊλ θά μπορούσε νά ζήση
ευτυχισμένη μαζί μέ τόν πατέρα τού παι
διού της, άν ό πατέρας ήταν ό Μπλάκ, ό
Ματκώρ ή ό Χώκ. Κανείς ά π ’ αυτούς,
όμως, δέν ήταν υπεύθυνος, έ Ντόν; Καλύ
τερα, λοιπόν, νά όμολογήσης. Τά ξέρω
όλα! Καί μπορώ νά τ ’ Αποδείξω!
Ό Ντόν Γκάρβιν κατέβασε τό κεφάλι
του.
— Συνέβη, όταν ή Γκέ'ίλ ήρθε κι’ έμεινε
μερικές ημέρες έόώ, είπε βραχνά. Ή Γκλό
ρια είχε πάει στό νοσοκομείο. Μπόρεσε νά
τά μάθη όμως όλα. Έβαλε τίς φωνές. Είπε
ότι όλα θά διορθώνονταν, άν ή Γκέ'ίλ δε
χόταν νά μάς δώαη τό παιδί. Άλλά ή
Γκέϊλ δέν ήθελε. Έπέμενε νά χωρίσω τήν
Γκλόρια καί νά τήν παντρευθώ.
»Συζητήααμε άρκετές ημέρες αύτό τό
γεγονός. Στό τέλος, ή Γκέϊλ Απείλησε ότι
θά ζητούσε άπό τό δικαστήριο ν’ άναλάβη
τήν συντήρησι καί Ανατροφή τού παιδιού.
Τό διαζύγιο ή ή δεύτερη λύσις δέν μέ
συνέφεραν. Συναντήσαμε τήν Γκέϊλ στό
σπμι της, λίγο μετά τήν άναχώρησι τού
Χώκ. Προσπαθήσαμε νά τήν μεταπεί
θουμε. Άδικα. Είχαμε φτάσει τότε στήν
παραλία κοντά στή βάσι. Τότε...
— ’Α ρκετά, Ντόν, τόν έκοψε ό ύποπλοί
αρχος Φλύν. Στήν άρχή δέν μπορούσα νά
φαντασθώ πώς ήταν δυνατόν ή Γκλόρια
νά είχε συνεργήσει γιά οίονδ ήποτε λόγο
στόν φόνο τής Αδελφής της. Τηλεφωνόντας, όμως, στήν Αστυνομία τσϋ Κήη Γσυέστ, έμαθα ότι ή Γκέ'ίλ ήταν θετή Αδελφή
της. Πράγμα πού κανείς δέν ήξερε... Λ υ
πάμαι, Ντόν. Καί λυπάμαι καί γιά τήν
Γκλόρια. Μά είμαι υποχρεωμένος νά σάς
συλλάβω. ’Εμπρός, κύριε διοικητά τής
Αστυνομίας. Κάνετε τό καθήκον σας!
Ό Πήτερ Κάστρο σηκώθηκε καί πλησί
ασε τό ζεύγος τών ένοχων. Ή Γκλόρια
ξέσπασε γ ι’ άλλη μιά φορά σέ λυγμούς. '
Μά ήξερε πώς όλα είχαν τελειώσει. Καί γι ’
αυτήν καί γιά τόν άνόρα της...

Έ να νέο βιβλίο μέ τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ» κυκλοφόρησε πρίν λίγο καιρό άπό τίς έκδόσεις Καραβία. Συγγραφέας, ή
συνεργάτης τοϋ περιοδικού μας κ. Πόπη Κοόση - Παπαδάκη. θέμα της μερικές άπό τίς πιό ώραΐες μορφές του '21, όπως ό Βύρωνος
καί ό Όδυσσέας Άνδροϋτσος. Στό δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου της, πραγματεύεται δυό τό Ιδιο ένδιαφέροντα θέματα. Τό ένα άπό αύτά,
άναφέρεται στήν έξέλιξι τοϋ θεάτρου καί τή σημασία του στήν έθνική μας ζωή καί τό άλλο στήν όμορφιά της έλληνικής θάλασσας καί
στή συμβολή της στήν πνευματική καί τήν ύλική πρόοδο τής πατρίδας μας.
' Η κ. Παπαδάκη σαγηνεύει μέ τήν άπλότητα τοϋ λόγου καί τήν κομψότητα τοΰ ύφους, πράγματα πού κάνουν τίς σελίδες τοΰ βιβλίου
της πραγματικά πεζοτράγουδου Τά «Α.Χ.» τής εύχονται κάθε έπιτυχία στήν περαιτέρω πνευματική της προσπάθεια.
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άδροΰ χαρακτήρα τοΰ πατέρα τοΰ
γνωστού Ζωγράφου, Μιχάλη Νικολινάκου, «Τό ταξίδι στό χρόνο» είναι ή
φαρέτρα του ή λυρική καί τέλος «Τό
έγκεφαλογράφημα», ή τραγωδία τών
γονιών. Δέν βασανίζει τόν Αναγνώστη
του ό συγγραφέας, τόν πλαισιώνει καί
όδηγητικά τόν παρασύρει μέχρι τήν
Ακρότητα τών σκέψεων καί συναι
σθημάτων, δπου έκεϊ σέ ένα μεταίχ
μιο έπικοινωνίας, τόν καθηλώνει
καί τοΰ δαμάζει κατακτητικά τήν
προσοχή καί τήν Απόλαυση.

Γράφει ό
Ά λ έκ ο ς Βασιλείου

ΔΗΜ. ΧΡ. ΣΕΤΤΑ: «Εύ
βοια Λαϊκός Πολιτισμός»
(Αινίγματα - Παροιμίες Θήρα - Λαϊκή Τέχνη Δημοτικά Τραγούδια - ’Ε
πω δές - Π α ρα δ όσ εις).
‘Αθήνα, ’Εκδόσεις «Σπα
νός» 1976, τ. 2. σελ. 676).
Τό δίτομο αύτό έργο, μάς έρχεται
φορτωμένο μέ ένα βραβείο τής
’Ακαδημίας ’Αθηνών. Καί φυσικά,
έδώ δέν κρίνουμε τό βραβείο, σάν
ένίσχυση τής βαρύτητας τοΰ έργου,
άλλά την Ίδια την λαογραφική άξια
τοΰ περιεχομένου του. Καί πάλι, άπό
την άποψη τής κληρονομιάς των λαογραφικών θησαυρών στίς ίπιερχό
μενες γενεές, πού έχουν Αποκοπή άπό
τά νάματα τής παράδοσης, πρέπει
ν&ναι τό πρίσμα τής έξατομικεύσεως μιας τέτοιας έργασίας. Γιατί σέ
μάς τούς παλιοτέρους, πού είχαμε την
τύχη νά ζήσουμε τη ζύμη τοΰ λαοΰ
μας, ή ταξινόμηση καί ή έπαναφορά της, Αποτελεί ένα άπομνημονευτικό καθεστώς έπαναφοράς στά
θεμελιακά μας στοιχεία Γιά τούς
έπερχόμενους, θάναι ένα Απόχτημα
δταν τό καταλάγιασμα τής έποχής
τους έπαναφέρει στίς πηγές καί στην
σπουδή τους, προπάντων γιά τήν
άνασύνδεσή τους μέ τίς ρίζες. Άπ ’
αύτή, λοιπόν τήν άποψη, τό βιβλίο
του κ. Σέττα είναι μιά προσφορά
Καί σπας άλα τά λαογραφικά Απο
χτήματα άντλοΰν Από τά Ίδια βασικά
συστατικά — άφοΰ ό λαός μας δέν
παρουσιάζει τοπικιστικά χαώδεις
διαφοροποιήσεις — έτσι καί τούτη ή
έργασία άκούμπησε στά βασικά
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βάθρα τοΰ Δημοτικού τραγουδιού,
τών παραδόσεων, τής Λαϊκής τέχνης
κ. λ π. Μεταφέρει, βέβαια τό πνεΰμα
καί τήν πνοή τής Εύβοιας, άλλά ή
πρωτοτυπία του, βρίσκεται στό άποθησαύρισμα τοΰ «βωμολοχικοΰ Τρα
γουδιού», πού κατά ένα παράδοξο
τρόπο, άχι Απλώς δέν σοκάρει, άλλά
είναι ένα τόλμημα πνευματικά ελκυ
στικό.

ΒΑΣΙΛΗ
ΜΟΣΚΟΒΗ:
« ’Εγκεφαλογράφημα» Δ ιηγήματα. ( ’Αθήνα, «Μανρίδης», 1977, σελ. 232)
Ό Βασίλης Μοσκόβης, δέν είναι
Ανάγκη νά τόν παρουσιάσουμε, είναι
Από τούς πολυγραφότερους νεοέλ
ληνες συγγραφείς, μ έ δείγματα
γραφής, πετυχημένα σέ άλα τά είδη
τοΰ λόγου. ’Ιδιαίτερα δμως, έκεϊ πού
ή συμβολή του είναι Αξεπέραστη,
είναι τά διηγήματά του καί μάλιστα
περισσότερο άπό τά άλλα, αύτά τά
τελευταία πού έξέδωσε άπ ’ τίς
έκδόσεις «Μαυρίδης» μέ τόν τίτλο
« ’Εγκεφαλογράφημα». Τό αισθητή
ριο τοΰ Μοσκόβη, στό ξεδιάλεγμα
τών θεμάτων του, είναι μοναδικό
στήν νεοελληνική διηγηματογραφία
'Υπάρχει καταξιωμένη, μιά ποικιλία
πού δείχνει πέρα γιά πέρα άχι μόνο
τήν Ανησυχία τοΰ συγγραφέα άλλά
περισσότερο τή βιωματική θητεία
του, σέ χίλιες δυό περιστάσεις, πού μέ
τό ξεδιάλεγμά τους, άποτελοΰν τό
βάθρο τής διηγηματογραφίας τοΰ
Μοσκόβη. Οΐ « "Αϋλοι δεσμοί» είναι
ένα Αποκορύφωμα πάθους, οί « Τρεις
κόσμοι» ή φυγή άπ ’ τήν καθημερι
νότητα», « Ό πατέρας μου ό Μανιά
της», είναι μιά έξοχη περιγραφή

ΙΙοίησις
ΤΟ Ψ ΕΥΔΟΣ

Άμαύρωμα τής Αρετής
λϊκνον τής δυσπιστίας,
είναι τροφή τών κακιών
βάθρον τής δυστυχίας.
Τό ψεύδος δέν παρηγορεϊ
καί δέν Ανακουφίζει,
μίσος καί πάθος τήν ψυχήν
πάντοτε πλημμυρίζει.
Είναι πολύ βραχύβιον
ποτέ του δέν γηράσκει,
τό φώς, τήν είλικρίνειαν,
ούδέποτε διδάσκει.
Δέν Αποδέχεται ποτέ
ύγιά αισθήματα,
είναι δδός τών συμφορών
κ ι ’ άγ ’ εις αμαρτήματα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΓΑΛΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A '

Κύριον «Γ.Α.»
Έλάβαμε τό '/ράμμα σας καί εύχαριστοΰμε
γιά τά καλά σας λόγια καί τήν Αγάπη σας πρός
τά « Αστυνομικά Χρονικά». "Αν καί κανόνας
άπαράβατος τής δημοσιογραφίας είναι νά μή
δίνεται άπάντησι σέ έπιστολές άνώνυμες
θεωρήσαμε σκόπιμο νά σας Απαντήσουμε, μέ
τήν παράκλησι νά περάσετε άπό τά γραφεία μας
ή νά μάς τηλεφωνήσετε, ώστε νά συζητήσουμε
τά θέματα τά όποια θίγετε στό γράμμα σας.
~Ολα αύτά βεβαίως ύπό τήν προϋπόθεση ότι θά
τηρηθή πλήρης ή Ανωνυμία σας, πράγμα γιά τό
όποιον μπορείτε νά στηρίζεσθε άπολύτως στήν
έντιμότητά μας, τήν όποια φαίνεται νά
ίκτιμάτε. Καί πάλι σάς εύχαριστοΰμε μέ τήν
βεβαιότητα, δτι θά έχουμε μιά προσωπική
συνάντησε

TO
ΧΑΣΤΟΥΚΙ
TOY
ΠΑΤΕΡΑ
Διήγημα
του Δοκ. Ύπαστυνόμου
κ. Ή λ . Χαλιβοπούλου

ΩΣ ΣΕ ΛΕΝΕ; Ρώτησε ό άξιωματικός υπηρεσίας, τόν μι
κρό πού καθόταν άντίκρυ ατό
γραφείο του. ’Ηταν ένα μικρό παιδί,
ήλικίας περίπου δέκα έτών, μ ' ένα
άθώο, άγνό παιδικό πρόσωπο καί μέ
βλέμμα γεμάτο λύπη, καρφωμένο
πρός τό μέρος τού άρχιφύλακος.
- Στέλιο, άπήντησε.
- Γιά πές μου, Στέλιο παιδί μου, πώς
βρέθηκες έδώ στόν Πειραιά;
Ό μικρός έσκυψε τό κεφαλάκι
του, σταύρωσε τό χέρια του πάνω
ατά γόνατά του και άρχισε ψιθυρι
στά σχεδόν, νά έξομολογήται τό πώς
βρέθηκε στόν Πειραιά καί κατόπιν
ατό γραφείο τού άξιωματικού υ
πηρεσίας στό άστυνομικό τμήμα.
Είχε ξεκινήσει άπό ένα χωριό τού
Αίγιου, μέ φορτηγό αυτοκίνητο,
άφού προηγουμένως κατώρθωσε νά
κρυφθή μέσα σ ’ αυτό. Ή αιτία πού
τόν είχε κάνει νά φύγη μακριά άπό
τό χωριό, όπου είχε γεννηθή καί νά
τόν φέρη στόν Πειραιά, ήταν κάτι
πού μέ πολλές έρωτήσεις έπανειλημμένως, προσπαθούσε ό άξιωματικός ύπηρεσίας νά μάθη, άπό τόν
μικρό Στέλιο.
- Τι τελικώς ήταν αύτό, πού σ '
έκανε νά φύγης άπό τό χωριό σου;
έπανέλαβε ό άρχιφύλαξ.
-Ξ έ... ξέρετε ό... πατέρας μου. ..
- Τί σου έκανε ό πατέρας σου
παιδί μου; ρώτησε εύγενικά τόν
μικρό ό άρχιφύλαξ.
- θά σάς έξηγήσω κύριε άστυνόμε, τί άκριβώς συνέβη καί έφυγα
άπό τό σπίτι μου. Έχω ένα μικρό

Π

άδελφό, πού είναι 7 χρόνων, τόν
Παύλο. Ό Παύλος, ,ώς συνήθως
κάνει διάφορες άταξίες. Τελευταίως
έκανε πάλι μιά άταξία στό σπίτι μας.
‘Εγώ θέλησα νά τόν καλύψω γ ι’
αύτό. Έτσι είπα ψέμματα στόν
πατέρα μου, ότι έγώ έκανα τήν
άταξία καί όχι ό Παύλος. Αύτό ό
πατέρας μου δέν τό άνέχθηκε καί
μέ κτύπησε. Μέ χαστούκισε στό
πρόσωπο. Δ έν τό άντεξα αύτό. Είναι
πρώτη φορά πού μού φέρθηκε
έτσι ό πατέρας μου. Ίσως νά τό
έκανε γιά τό καλό μου. Αλλά δέν
ξέρω μού στοίχισε πάρα πολύ αύτό
τό χαστούκι. Έτσι μπήκα σ ’ ένα
αυτοκίνητο κάποιου συγχωριανού
μου πού μεταφέρει λαχανικά άπό τό
χωριό μου έδώ καί έτσι βρέθηκα έδώ
στόν Πειραιά. Τώρα τό πώς βρέθηκα
έδώ θά τό ξέρετε. Κάποιος κύριος
μέ είδε έτσι «χαμένο» στόν δρόμο
καί κατάλαβε φαίνεται τί μού συμ
βαίνει καί μέ έφ ερε έδώ.
- θ έλεις νά πάς Στέλιο πίσω στό
σπίτι σου; ρώτησε ό άξιωματικός
ύπηρεσίας γιά νά άντιληφθή τίς
άνπδράσεις τού μικρού.
- Ναι θάθελα νά πάω. Όμω ς δέν
θάθελα νά μού φερθή πάλι ό
πατέρας μου, έτσι, όπως μού
φέρθηκε.
- Ξέρεις πόσο θά άνησυχή ό
πατέρας σου γι ’ αύτήν τήν άπουσία;
Ό πατέρας σου σέ κτύπησε παιδί
μου, γιά νά σέ συνετίση. Τό καλό
σου ήθελε. Ή ταν ή πρώτη φορά
πού συνέβη αύτό, γι’ αύτό καί σέ
στενοχώρησε. Είσαι καλό παιδί,
έλπίζω στό μέλλον νά μήν άφήσης
έτσι τό σπίτι σου καί φύγης θά
φροντίσω νά γυρίσης καί πάλι στούς
δικούς σου.
- Σάς εύχαριστώ πάρα πολύ καί
θάθελα νά σάς πώ καί τούτο: θάθελα
καί έγώ νά γίνω άστυνομικός. Μού
φερθήκατε τόσο ζεστά. Δ έν θά σάς
ξεχάσω ποτέ! Χαίρετε...
Σέ λίγο ό μικρός Στέλιος έπαιρνε
τόν δρόμο τού γυρισμού, ταξιδεύ
οντας πρός τό μικρό του χωριό. Τό
πρώτο χαστούκι στάθηκε ή άφορμή
νά γνωρίση μιά μεγάλη πάλι σάν τόν
Πειραιά, νά γνωρίση δέ άπό κοντά
τόν άστυνομικό τής πόλεως, πού
τόσο πολύ άγάπησε.
Μόλις έφθασε στό χωριό του
τηλεγράφησε καί στό άστυνομικό
τμήμα πού τόν είχε φιλοξενήσει.
«Έφθασα κοντά στούς γονείς μου
ΣΤΟΠ. Εύχαριστώ, όλους σας.
ΣΤΟΠ, θά γίνω καί έγώ άστυνο
μικός ΣΤΟΠ».

ΓΙΑΤΙ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ
ΟΙ ΝΕΟΙ;
Συνέχεια έκ τής σελίδοςΐ15
θυνοι γιά δσα συμβαίνουν στήν
κοινωνία μας. Τά α"τια τοΰ κακοΰ
βρίσκονται μέσα μιας καί οφείλονται
στήν άπομάκρυνσί μας άπό τό
Χριστό. Χρειάζεται συνεπώς νά
δεχθούμε στήν ψυχή μας τό Ευαγ
γέλιο τής ’Αγάπης Του καί νά τό
κάνουμε πραξι. Αυτός είναι ό
άσφ αλέστερος δρόμος γιά τήν
έξάλειψι τής έγκληματικότητος.
’Εάν οπλίσουμε τά παιδιά μέ τά
όπλα τοΰ φωτός καί τούς δώσουμε
τό προσωπικό καλό μας παράδειγ
μα, έάν τούς δώσουμε καλή χρι
στιανική άνατροφή, θά μπορέσουν
νά δώσουν τή μάχη τους καί νά
νικήσουν. Δέν θά μπορέση τό α ν ή 
θ ι κ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν νά τ ά
διαφθείρη.
Παράλληλα βέβαια χρειάζεται,
μέ κάθε νόμιμο μέσο, νά έξαλειφθοϋν τά επίσης σπουδαία αίτια τής
έγκληματικότητος των νέων, πού
προέρχονται άπό τά μαζικά μέσα
ένημερώσεως, όπως προσφέρονται
σήμερα, καί νά διαφωτισθοΰν οί νέοι
σωστά γύρω άπό τούς κινδύνους πού
διατρέχουν άπό τά τυχερά παι
χνίδια, τά ναρκωτικά, τά οινοπνευ
ματώδη ποτά κ.λ.π.

ΝΕΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΤΗΣ
ΗΡΩΊΝΗΣ
Συνέχεια έκ τής σελίδος, 75
Π ρ ά σ ιν ο φ ω ς
Γιατί δέν υπάρχουν στήν ’Αμερική τά
άποτελεσματικά εμπόδια τής κυκλοφορίας
των ναρκωτικών; Ποιοι είναι οί ανασταλ
τικοί παράγοντες; Ή άπάντησις είναι
εντελώς άπλή. Τά δικαστήρια έχουν κάνει
διακωμώδησι τής δικαιοσύνης. "Ας ίδωμεν
τά άκόλουθα:
Στις άρχές 'Οκτωβρίου 1976 ή 'Υ 
πηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών εξαπέλυσε
μιά μαζική έκστρατεία σ ’ όλη τή χώρα γιά
τή σύλληψι τών διανομέων τής ήρώΐνης τοΰ
Μεξικού. Ένεργήθησαν έπάνω άπό 2.000
συλλήψεις. 109 μόνον έγιναν στό Φένιξ τής
’ Αριζόνας. ’ Εκεί, ό Δικαστής Ρίτσαρντ Σ.
Γκόρμλεϋ, ό όποιος άπεκάλεσε τούς
πράκτορας τής Ύπηρεσίας Ναρκωτικών
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«ληστάς τής νύχτας» απέλυσε τούς περισ
σότερους άπό εκείνους τούς συλληφθέντας
πού άνήκον σέ μιά 48μελή ομάδα συνομωτών όλους χωρίς έγγύησι. ' Ο επικεφαλής
τής υπηρεσίας ναρκωτικών, λέγει χαρακτη
ριστικά, ότι ένώ άνεμένετο ή δίκη ένας
μεγάλος άριθμός κακοποιών έπέστρεψε
ανενόχλητος στίς επιχειρήσεις τής η
ρωίνης.
Στή Βαλτιμόρη τοΰ Μέρυλαντ ένας
έπικίνδυνος έμπορος ναρκωτικών πού
έδικάζετο γιά πώλησι 2 κιλών ηρωίνης
κατεδικάσθη σέ 15ετή κάθειρξι. 'Ακολού
θως ό δικαστής άναιτιολογήτως έμείωσε
τήν ποινή σέ εξάμηνο φυλάκισι. Καί στή
Νέα Ύόρκη τελευταία ένας έμπορος ήρωΐνης πού επιχείρησε αρχικά νά πυροβολήση τούς συλλαβόντας ομοσπονδια
κούς πράκτορας καί προσπάθησε μετέπειτα νά τούς δωροδοκήση άφοϋ παρεπέμφθη στό Δικαστήριο μέ 5 βαρειές
κατηγορίες καί ώμολόγησε τήν ένοχήν του
κατεδικάσθη σέ φυλάκισι μόνον δύο ετών
καί τό χειρότερο μέ άναστολή. Αυτές οί

Πολιτειών, γνωστός γιά τή σκληρή του
γραμμή έναντι τών εμπόρων ναρκωτικών
τονίζει: «’Εναπόκειται στό Κογκρέσσο νά
προβλέψη τήν επιλογή δικαστών οί όποιοι
νά διαθέτουν εναλλακτικά κριτήρια όσον
άφορά τήν έπί έγγυήσει άπόλυσιν»
Ή ’Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών μέ
τούς τρεις διαφορετικούς Διευθυντάς στά
τρία χρόνια καί στίς τρεις διάφορες κατευ
θύνσεις τής πολιτικής παρείχε πολύ όλίγην
— άν όχι καθόλου — καθοδήγησιν ύψηλοτέρου έπιπέδου άπό τόν Λευκόν Οίκον.
' Η νέα Διοίκησις θά πρέπει νά δεσμευθή
κατά κάποιο τρόπο γιά νά μπορέση νά
σταθεροποιηθή ή υπηρεσία.
Γενικά, οί Δικαστές τών Ηνωμένων
Πολιτειών έχουν τήν τάσι νά δικάζουν μέ
άναστολή τούς παραβάτας τοΰ ’Ομοσπον
διακού Νόμου «Περί Ναρκωτικών». Διωρισμένοι άπό ομοσπονδιακούς δικαστάς,
ένίοτε ώς έκφρασις προστασίας, θά πρέπει
νά λαμβάνουν ειδική έκπαίδευσι στό νά
άναγνωρίζουν καί νά άντιμετωπίζουν πιό
αύστηρά τούς μεγαλύτερους έμπορους
ναρκωτικών (διανομείς) οί όποιοι τείνουν
νά έπωφεληθοΰν τής έπιεικείας. Τίποτε έν
τούτοις, δέν θά είναι άποτελεσματικόν
χωρίς μιά σειρά δεσμεύσεων άπό τή Νέα
Διοίκησιν πρός άνανέωσιν τοΰ πολέμου
κατά τής ήρωΐνης. Είδ’ άλλως θά καταστή
σαφές ότι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες άποσκοποΰν στήν άνοχή τής κυκλοφορίας τής
ήρωΐνης, στή ροπή καί στό άποτέλεσμα τής
υψηλής έπιπτώσεως τοΰ έγκλήματος. "Ηδη
διεθνείς έμποροι ναρκωτικών (ειδικοί στή
διανομή τής ήρωΐνης) έχουν άναγνώσει τά
σήματα καί είναι όλα τά φώτα πράσινα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Ένα άκόμα τραγικό θΰμα τοΰ «Λργοΰ θανά
του».
περιπτώσεις δεν αποτελούν παρά μόνο
άσθενή δείγματα τής όλης πραγματικότητος. Μέ τέτοιου είδους άνύπαρκτη
δικαιοσύνη δέν πρέπει καθόλου νά άπορή
κανείς γιά τό γεγονός ότι τό εμπόριο τής
ηρωίνης έπανήλθε στά υψηλά τής περιόδου
πρό τοΰ 1970 επίπεδα. Καί τώρα τίθεται τό
άγωνιώδες έρώτημα: Μπορεί νά γίνη κάτι;
’Ιδού μερικά μέτρα πού θά έπρεπε νά
ληφθοϋν άμέσως:
Τό Κογκρέσσο θά πρέπει νά καθορίση
σαφώς τά κριτήρια βάσει τών οποίων θά
επιτρέπεται ή έπί έγγυήσει άπόλυσις.
Συνήθως ό ομοσπονδιακός νόμος τής Οπό
όρον άπολύσεως λαμβάνει ύπ’ όψιν ένα
μόνον παράγοντα — έάν ό παραβάτης θά
είναι υπότροπος. Τό γεγονός όμως ότι θά
συνέχιση τήν κυκλοφορία καθ’ όν χρόνον
τελεί ύπό έγγύησιν άγνοεΐται. Ό Δικα
στής Κάρλ Μέϋκ τοΰ Φένιξ των ' Ηνωμένων
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Συνέχεια έκ τής σελίδος 91
καί τοΰ Ρήγα Γκόλφη · ό συμβολισμός αυτός
παίρνει νεΰρο καί δύναμη στήν ποίηση τοΰ
Γιώργου Κοτζιούλα («Ή πειρος», «Τό
τραγούδι τής βλαχουριάς», «Τσοπάνος
ιδαλγός», «Βλαχοσειριά» κ.ά.)· στά «Ειδύλ
λια» τοΰ Νίκου Χατζάρα («Μέ τήν καρδιά
δειλή», « Ό αγωγιάτης καί τ ’ άλογό του»
κ.ά.) βρίσκουμε τούς χαμηλούς τόνους τοΰ
βουκολισμοΰ. Πιό πεσμένη ή φωνή τής
εξοχικής άναζήτησης έντοπίζεται στούς:
Παναγιώτη Μουρέα («Κάθε φωνή άπό τό
μαντρί», «καλέ μου Πάνα»), Ά γ ι Θέρο
(«Βουκολικό»), Στέλιο Σπεράντσα (« Ό
πιστικός»), Βασίλη Ρώτα («Βάσω ή Βασούλα»), Γιώργο Δούρα («Στούς ποιμένες»),
Άντώνη Άναπλιώτη («Χειμαδιά»), Πάνο
Σπάλα («Τό τραγούδι τής Κρουσταλλέ
νιας»), Κώστα Θρακιώτη (« Ό ’ Απρίλης μέ
τήν άνοιξη»), Κώστα Μαρίνη («Νυχτόσκαρος»), Γιώργο Βαφόπουλο («Τό ξαναγύρισμα τών Σατύρων») κ.ά.
Στήν εποχή μας πρωτοστατεί ό βετερά
νος Γιώργος Άθάνας μέ τό «Πρωινό
Ξεκίνημα» καί τά «Τραγούδια τών βουνών»,

ό Μήτος Τσιτσιπής μέ τούς «’Αδελφοποι
τούς τοΰ Παρνασσοΰ» καί τήν «Καρμάλα»,
ό συμπατριώτης τοΰ Τσιτσιπή Γιάννης
Κοφίνης μέ τή «Φωνή τής Πατρίδας»,
ή Χρυσάνθη Ζιτσαία μέ πλούσια προσφορά
στήν άναζήτηση τοΰ υπαίθρου· άκόμα πιό
νέοι μέ φανερά τά στοιχεία τής φυγής πρός
τή φύση είναι οί ποιητές: Γεράσιμος
Κορολής («Τής ζωής τό γέρμα»), Πάνος
Παπαρρηγόπουλος («Νοσταλγικοί ρυθμοί»,
«Τό τραγούδι τοΰ Λάδωνα», «Λυρική
πορεία»), Πάνος Τσίνας («Κόσμος τής
Πατρίδας» καί τά διηγήματα «Μικροί
Ήρωες»), Τάκης Κολιαβάς — Μωλιοτάκης
(«Νοσταλγικοί ’Αντίλλαλοι», «’Ορκοδο
σία στόν "Ηλιο»), Σταΰρος Σκούρτης (μέ
άνέκδοτο άκόμα έργο), Σταΰρος Κουτίβας
(χαμένος πρόωρα μέ τίς συλλογές «Στοΰ
Πάνα τά βουνά», «Ποιμενική ραψωδία»,
«Τοΰ βουνοΰ καί τοΰ κάμπου»), Βασίλης
Λίλης, Νίκος Δασκαλόπουλος («"Εξοδος
βουκόλων», «Βουκολικά»), Γιώργος Μυρισιώτης («Φλογέρα μου»), Λούης Βλάσσης
(«Τά χωριά τοΰ κάβο - Γάλο»), Βασίλης
Λαμνάτος (ποίηση: « Ό άγναντευτής τής
Ρούμελης», « Ό Λογγοπερπατάρης», λαο
γραφία: « Ή ζωή στά χειμαδιά», « Ή
βλαχοζωή στά βουνά» κ.ά.), Θανάσης
Π απαθανασόπουλος («Ρουμελιώτικα»
«Ναυπάκτια έπη») κι ό ϋπαγράφων μέ 15
βιβλία καί 20 σχετικές μελέτες μέ τή φωνή
τοΰ υπαίθρου.

’Επιστροφή στή Φύση
Ά πό τή συνοπτική άναδρομή, πού έγινε
στά προηγούμενα, σ ’ ολόκληρο τό μακραί
ωνο βάθος τής λογοτεχνικής ιστορίας τών
'Ελλήνων, βγαίνει τό συμπέρασμα ότι ή
Φυλή μας κατά τίς περιόδους τής πνευμα
τικής της άνάτασης ήταν καί είναι άέναα
στραμένη πρός τίς άκατάλυτες πηγές τής
Φύσης, άπό τόν πλούσιο κόσμο τής οποίας
άντλησε καί άντλεΐ νιάτα, δύναμη καί πνοή,
γιά νά συνεχίσει πιό πέρα τό δρόμο της.
Μέσα στήν καρδιά τοΰ υπαίθρου οί
"Ελληνες άντικρύζουν τήν προαιώνια πιτυά
τής ζωής τους καί κεΐ τοποθετοΰν τίς πολι
τιστικές άφετηρίες τους άνάμεσα στούς
αίώνες καί στίς άλλεπάλληλες άλλαγές, πού
επέβαλε τό πέρασμα τοΰ χρόνου.
Τά ένδεικτικά έργα ποιητών καί πεζογράφων, τά όποια έμνημονεύσαμε πιό πάνω
περικλείνουν τό μυθικό, μά τόσο άληθινό
μήνυμα τοΰ ’Ανταίου, πού άκουμπώντας
στή μάννα γή, έπαιρνε δύναμη καί ζωή. Στό
έλληνικό ύπαιθρο, πού κάποτε κατοικούσαν
νύμφες καί θεοί καί πού σήμερα τραγου
δούν λάμιες καί νεράιδες, κρύβεται ή
μυστική πεμπτουσία καί τό βαθύτερο νόημα
τής όμορφιάς, έτσι καθώς τήν έδωσε ό
Δημιουργός κι όχι καθώς τήν έκατάντησε
μέ τόν πολιτισμό του ό άνθρωπος.
' Η έποχή μας, πνιγμένη μέσα στή
μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος καί στή
σταδιακή έξαφάνιση τών πρώτων υλών, τήν
έρήμωση τών πολυάνθρωπων πόλεων καί
τόν άργό θάνατο τών ωκεανών, έχει άνάγκη

Ανθρώπων νόσους έπεχείρουν νά
θεραπεύσουν διά τής χρησιμοποιή
σ ε ι βοτάνων καί ριζών έκ δένδρων
Αλλά καί έκαυχώντο ότι ήδύναντο νά
θεραπεύσουν Ανίατα νομιζόμενα
νοσήματα διά τής μαγγανίας καί
άλλων μηχανών. Οΰτω είς τό δεύ
τερον είδύλλιον τού θεοκρίτου ή
φαρμακεύτρια Σιμαίθα καυχαται ότι
θανατηφόρα φάρμακα είς τόν έραστήν
αύτής φυλάσσει «Τοϊά οί έν κίστη,
κακά φάρμακα φαμί φυλάσσειν,
Άσσυρίω, δέσποινα παρά ξένοιο
μαθοϊσα» θεοκρ. Είδύλ. 2 ,Ι 6 ί.
Τοιαΰται φαρμακεύτριαι υπάρχουν
καί σήμερον είς τήν 'Ελλάδα

Περί

περισσότερο άπό κάθε άλλη εποχή άπό τήν
αμεσότερη καί συχνότερη επαφή μέ τή
φύση καί τήν άνανέωση, πού προσφέρει.
Στήν Εύρώπη καί πιό πέρα στήν ’Αμερι
κή καί στήν Αυστραλία ή ώρα τής Φύσης
έχει σημάνει. Στόν τόπο μας ή έπιστροφή
στή Φύση έγινε πολλές φορές στό παρελ
θ ό ν σήμερα, μές άπό τή σύγχρονη
ποιητική έκφραση, τήν όποια άναφέραμε
προηγούμενα, συντελεϊται καί πάλι σάν ένα
νέο βάφτισμα στά άτόφια υπαίθρια νάματα
καί στή μοναδική άλήθεια τής σημερινής
ζωής. ' Η ζωή μπορεί νά έχει διαμορφώσει
ορισμένους τρόπους διαβίωσης- ή ολο
κλήρωση των τρόπων αύτών θά γίνει μέ τήν
έ π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ ή Φύση...

Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Συνέχεια έκ τής σελίδος 99
ε/ς τήν 'Ελλάδα ai μητέρες είς τόν
τράχηλον τών τέκνων των παρόμοια
άναρτοΰν, μεταξύ τών όποιων καί τό
σκόροδον δπερ θεωρούν ώς προφυλακτικόν φάρμακον.
Π ε ρ ί φαρμακείας καί
ά σ μ ά τ ω ν (έπωδών)
Άπό άρχαιοτάτων χρόνων είς τήν
Ιατρικήν συνυπήρχε είς τούς Έλλη
νας καί ή φαρμακεία ή όποια έχρησιμοποιοϋσε ώρισμένα βότανα πρός
άποτροπήν ύπάρχοντος καί έπιγενομένου κακού.
Τήν τέχνην αύτήν ήσκουν μάλιστα
γυναίκες, φαρμακεύτριαι καλούμενοι,
ai όποΐαι όχι μόνον ποικίλας τών

τής

μαντικής

κα ί ό ν ειρ ο κ ρ ιτικ ή ς .
Ένα είδος τής Αρχαίας τών 'Ελ
λήνων μαντικής ήτο ή Ίεροσκοπία
καί ή όνειροκριτική. "Οταν οί Αρ
χαίοι έθυσίαζον Αμνούς καί προβάτους όχι μόνον τά σπλάχνα τών
ζώων Αλλά καί ετερα αύτών μέρη
έπιθεωροΰντες, έπί τή βάσει ώρισμένων σημείων, έμάντευον τήν καλήν ή
κακήν τών έπιχειρήσεων αιίτών
έκβασιν. Τούτο καί σήμερον πολλοί
τών έλλήνων κάμνουν ήτοι λαμβά
νουν τήν ώμοπλάτην τού ζώου καί
πρός τό φώς τού ήλιου κρατούντες
αύτήν, προλέγουν τό μέλλον έξ ώρισμένων σημείων τά όποια παρατη
ρούν. Π ερί δέ τών όνείρων καί τής
ερμηνείας αύτών έπ ικρα τεΐ καί
σήμερον ή ιδία όπως καί κατά τήν
Αρχαιότητα γνώμη.
Καί σήμερον όταν κάποιος Ιδη ένα
δνειρον, διηγείται τήν πρωίαν τούτο
είς τούς οικείους του ένδιαφερόμένος
νά μάθη τ ί Ακριβώς ύποδηλοΐ,
κάμνων όμοίως όπως καί ό τού
Θεοκρίτου είς τό εικοστόν πρώτον
είδύλλιον Αλιεύς. « ΎΑ ρ ’ έμαθες
κρίνειν που * ένύπνιας χρηστά γάρ
εϊδον οΰ σ ' έθέλω τωμω φαντά
σματος ήμεν άμοιρον ώς καί τάν
άγραν, ώνείρατε πάντα μερίζεν. ού
γάρ νικαζή κατά τόν νόον οδτος
άριστος έστίν όνειροκρίτας, ό διδά
σκαλός έστι παρ ’ ώ νοΰς».
Έ κ πάντων φανερόν γίνεται ότι*
περί τούς γόμους, τούς νεκρούς καί
τόν λοιπόν βίον, πλεϊστα τών
ηθών καί έθίμων τών Αρχαίων 'Ελ

λήνων Ακόμη καί σήμερον διασώζον
ται.
δ)

Ψ υχ οπ νευμ α τικώ ς
"Οπως ό ούρανός έτσι καί τών
'Ελλήνων ή διάνοια. Ακτινοβολεί,
ούδέ υπάρχει είς τόν κόσμον ζωηρότερον τούτου φώς τό όποιον νά
θαμβώνη καί νά γοητεύη τόν έπισκοποΰντα έν Έλλάδι τήν φύσιν καί τούς
Ανθρώπους. Ό Ίουβέρτης διαιρεί
τάς Ανθρώπινος ψυχάς είς θερμός καί
φαεινός, άσυγκρίτως δέ φαεινοτέρα
πόσης άλλης είναι ή τής ελληνικής
φυλής. Πάντες οί διαμένοντες είς τήν
χώραν αύτήν έχουν άντίληψιν θαυμασίαν καί ούδεμίαν γνωρίζουν
μεγαλυτέραν Από τήν τής μαθήσεως,
ό δέ ταπεινότατος Αγωγιάτης Αγαπά
τήν Αλήθειαν καί τό φώς όσον οί

Νεκρική σκηνή άπό λουτροφόρο τοΰ Ε ' π.Χ.
αΐώνος. Ή νεαρή, μιά νέα πού πέθανε πριν
πανδρευθή, φορεϊ νυφικό στεφάνι, δπως συνη
θίζεται καί σήμερα σέ πολλές ελληνικές περι
οχές.

μαθηταί τοΰ Πυθαγόρα καί τοΰ
Σωκράτους. Οί Έλληνες ώς καί οί
πρόγονοί των λατρεύουν καί σήμερον
τόν ήλιον. Ή διάνοιά των είναι
ώς ό Ανέφελος ούρανός καί αί ίδέαι
των έχουν καθαρότητα καί Ακρίβειαν
όσην καί αί γραμμαί πάσης ελλη
νικής σκηνογραφίας. Ή εύθύνη τής
κρίσεως αύτών είναι Απαράμιλλος
καί οί συλλογισμοί Ακριβείς ώς τά
γεωμετρικά σχήματα τών 'ελληνικών
όρίων. Ή εύθυκρισία αύτή ή Ακατα
γώνιστος λογική καί ή άσβεστος
δίψα μαθήσεως υποδεικνύουν αύτούς
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γνησίους απογόνους των αρχαίων
'Ελλήνων.
Ή ελληνική εύφυία λάμπουσα είς
τό βλέμμα του Αγωγιάτου ώς καί τοΰ
μετώπου τοΰ έπιστήμονος ή τοΰ
πολιτικοΰ Ανδρος, έκδηλοΰται εις
πάντας τούς κλάδους τής Ανθρώπινης
δραστηριότητος, τήν πολιτικήν, τήν
φιλολογίαν τάς έπιστήμας, τό έμπόριον τήν βιομηχανίαν καί τόν κοινω
νικόν βίον.
ΤΑ « 'Ημερήσια Νέα» τοΰ Λονδί
νου τήν 4ην Δεκεμβρίου 1870, ίδημοσίευσαν τήν 'επομένη έπιστολήν τήν
όποιαν ό μέγας Κόβδεν είχεν άποστείλλη πρό (40) έτών έξ ’Αθηνών
είς τόν Αδελφόν του Φρειδ. Κόβδεν:
«Ούδέν έν τω κόσμω υπάρχει νΰν
θέαμα ώραιότερον, τεχνικώτερον καί
έπικαιρότερον τοΰ μεγαλείου καί τοΰ
ϋψους δπερ παρίστων αί Άθήναι πρό
δισχιλίων έτών. Όποια μεγαλοφυία,
όποια τοΰ καλοΰ αίσθησις υπήρχε
παρά τω λαφ έκείνω. Τό δαιμόνων
τοΰτο πνεύμα ύφίσταται ετι καί νΰν,
διότι ή ψυχή τοΰ "Ελληνος καθάπερ
καί τό σώμα αύτοΰ έν τοϊς καθ ’ ήμας
χρόνοις είναι πρότυπον Ανθρώπινης
έξοχότητος. Πρός τά Ανδραγαθήματα
τών παρωχημένων χρόνων θά δειχθώσιν έφάμιλλοι οί "Ελληνες τών
μελλουσών γενεών. Μή πιστεύσης τά
ψευδή καί κακοήθη διηγήματα όσα
έξήφανον κατά τοΰ έλληνικοΰ χαρακτήρος ενιοι τών περιηγητών, φθονε
ροί έμποροι Άνατολϊται καί οί
Φράγκοι τής Κωνσταντινουπόλεως.
Έν τω χαρακτήρι τοΰ λαοΰ τούτου
υπολανθάνει είσέτι εύγενής, λαμπρά,
λεπτή καί ένδοξος ύπόστασις, φέρουσα τό βαρύ φορτίον τής πανουρ
γίας, τής φιλοψευδίας καί τών άλλων
έλαττωμάτων, τών φύσει παρομαρτούντων είς τάς υποδούλους ψυχάς..»

Σ υμ πέρ α σμ α
Τό υλικό πού παρετέθη, τόσον τά
στοιχεία τής ’Ανθρωπολογίας καί
Παλαιοανθρωπολογίας, δσο καί τά
στοιχεία τών 'Ιστορικών ’Επιστη
μών καί τής Γλωσσολογίας, βεβαιώ
νουν δτι ό πληθυσμός τής 'Ελλάδος
είναι βασικά αύτόχθων καί οί σύγ
χρονοι Έλληνες είναι Απόγονοι τών
Αρχαίων λαών πού Αφομοίωσαν τήν
'Ελληνικήν γλώσσαν καί τόν 'Ελ
ληνικόν πολιτισμόν.
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στό ίδιο τό ίταλιωτικό περίγραμμα. Καλούν
ται διεθνή συνέδρια έπί τόπου πλαισιωμένα
άπό ξένους καί Ιταλούς ειδικούς έπιστήμονες, πού πασχίζουν νά μελετήσουν
καί νά προβάλουν οέ παγκόσμια κλίμακα τόν
πολιτισμό γενικά καί τό γλωσσικό αυτό
ιστορικό φαινόμενο μαζί μέ τά σύμφυτα
προβλήματα που συμπλέκονται μέσα σ ’
όλόκληρη τήν εύγενική αυτή προσπάθεια.
Ά πό χρόνια τώρα λειτουργεί ατό Πα
λέρμο, στήν πρωτεύουσα τής Σικελίας, όχι
πολύ μακριά άπό τά Γκρεκοχώρια μας, ένα
«'Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών» μέ
άξιόλογα πνευματικά έππεύγματα. Ή Έλ
ληνα - βυζαντινή άτμοσφαιρα είναι πολύ
ζωηρή καί στό Σαλέντο καί στήν Καλαβρία.
Όμορφα χαρακτηριστική ή παλινδρόμησις
αύτή άπό τήν Ρώμη στό Βυζάντιο, δια
σχίζοντας τόν έλληνορωμαϊκό πολιτισμό,
χαριτολογώντας στό διάβα μας μέ τούς
Ρωμαίους καί Ρωμιούς, πυργώνοντας μέσα
στήν δυναμική άνάπλασι τής Ρωμιοσύνης
άπό τό πληθυσμιακό αυτό Αμάλγαμα τόν
θαυμάσιο έλληνοχριστιανικό πολιτισμό, γώ
νά φθάσωμε άσθμαίνοντας στά έλληνόφωνα
χωριά τής Ν. Ιταλίας, κάτω άπό τά άνεκτικά
βλεφαρίσματα τής σύγχρονης Ρώμης.
Οί ίδιοι οί έλληνόφωνοι κάτοικοι τών
χωριών αύτών, συσπειρωμένοι γύρω άπό
φωτισμένους δασκάλους καί έργάτες αύτής
τής ιδέας, μοχθούν καθημερινά μέ τά πε
νιχρά μέσα πού διαθέτουν, άλλά καί μέ
τόν άκράτητο ένθουσιασμό πού τούς
συνδαυλίζει νά σώσουν τήν γκρεκάνικη
γλώσσα. «Δέν θά σβήση πιά ή γλώσσα τών
έλληνοφώνων τής Κάτω Ιταλίας» βροντοφωνεϊ στήν διάλεξι πού έδωσε στήν αίθουσα
άθηναϊκού θεάτρου ό Ά ντζελο Κοτάρντο,

ένας άπό τούς πρωτεργάτες ζηλωτάς τού
«γκρίκο» στήν έλληνοσαλεντίνικη περιοχή.
«Τώρα πού άρχίσαμε, τίποτα δέν θά μάς
σταματήση» ισχυρίζεται μέ πέποίθησι ό
Σαλβατόρε. Σικούρο, άλλος κήρυκας τής
καταγωγής τών ελληνοφώνων άπό τήν
«Magna Grecia».
Σέ άρκετά σχολεία άρχισε άπό λίγα
χρόνια νά διδάσκεται ή έλληνική. Συστη
ματικά έχουν καθιερωθή μαθήματα τής έλληνικής ντοπιολαλιάς στό Καστρινιάνο ντέι
Γκρέτσι, στήν Καλημέρα καί στό Γκαλιτσιανό.
Διοργανώνονται άκόμη καί σχολικές γιορτές
στήν γκρεκάνικη γλώσσα μέ σκέτς, ποιή
ματα καί τραγούδια μέ τοπικές ένδυμασίες,
όπως φουστανέλλες ή άλλες έλληνικές
φορεσιές. Φθάνουν άκόμη νά ψέλνουν τόν
έθνικό μας ύμνο κρατώντας γαλανό
λευκες σημαιούλες. Τά μαθήματα είναι
προαιρετικά, άλλά τά παρακολουθούν
σχεδόν όλα τά παιδιά. Καί τό «ήρω'ίκό» γιά
τήν ήλικία τους είναι πώς αύτά τά μαθήματα
γίνονται ύστερα άπό τήν καθημερινή
παρακολούθησι όλου τού προγράμματος
τού ιταλικού δημοτικού σχολείου. Καί τά
παιδιά μαθαίνουν εύκολα, προοδεύουν καί
τό χαίρονται, οί γονείς είναι εύχαριστημένοι, ύπερήφανοι, καί βοηθούν τήν
κατάστασι όσο μπορούν καλύτερα, οί γέροι
πιά ένθουσιάζονται, ικανοποιημένοι γιά τήν
έπιβίωσι τού «grico» σάν έθνική κληρονο
μιά καί μέ άγαλίασι ψάλλουν τόν Αποχαι
ρετιστήριο βιβλικό παιάνα «Νύν άπολύεις
τόν δούλον σου...»
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες λειτουρ
γούν Αξιοθαύμαστα έπιμορφωτικοί σύλογοι
πού στηρίζουν καί καλλιεργούν τήν έλλη
νική διάλεκτο, προβάλλουν τά ήθη καί έθιμα
τών έλληνοφώνων, περισώζουν τήν πιό
πολύτιμη κληρονομιά τής λαϊκής μούσας καί
τής τέχνης καί διαγωνίζονται γιά μιά πιό
καλή σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή.
Ακολουθούν τό παράδειγμα τών λαϊκών
ποιητών, τών πολλών άνωνύμων, τών όλίγων

Ή είσοδος τοΰ έλλη νόφωνου χωριοΰ Καλημέρα. Ή ύνομασία του ι.ίναι γραμμένη στήν πινακίδα
μέ λατινικούς χαρακτήρες.

παλαιών καί νέων έπωνύμων. Ξεχωρίζομε
δυό πνευματικά κέντρα πού άκτινοβολοϋν
τόν γκρεκάνικο πολσισμό στά γύρω χωριά:
τό «Centro Studi di Salento» άπό τήν μιά
καί «L3 lonica» άπό τήν άλλη, στήν Καλα
βρία.
Σάν μπήκα στό μπακάλικο τής Καλημ έρ α ς είδα κάποιον νά διαβάζη τήν
«Κνίδα», περιοδικό πού έκδίδεται έκεί στήν
έλληνοσαλεντίνικη διάλεκτο. Ρίχνοντας μιά
ματιά στά κείμενα είδα πώς τά περισσότερα
τά καταλάβαινα. Στό Καστρινιάνο κυκλοφο
ρ εί τό «Προζύμι», στό Μαρτάνο ή «Κάλτσα
μάλλινη», στό Κοριλιάνο τό «Λυχνάρι», στό
Σολέτο ό «Ήλιος» κ.λπ.
Ή έλληνική ιδιωτική πρωτοβουλία ξεσπα
θώνει. Κοντά στοάς άνθρώπους «καλής
θελήσεως» ό Σύλλογος Φίλων Ελληνο
φώνων έξωτερικοϋ, προχωρεί γιά νά
πραγματώση τόν όμορφο σκοπό του, νά
διατηρήση καί καλλιεργήση τίς έλληνικές
ντοπιολαλιές έξω άπό τόν έλλαδικό χώρο.
Καί ή άρχή έγινε άπό τήν γκρεκάνικη γλώσ
σα τής Κάτω Ιταλίας μέ ένθαρρυντικά άποτελέσματα γιά μάς καί ξέχωρα γιά «τ'
άδελφάδια» μας, τούς ' Ελληνοϊταλούς, πού
τραγουδούν ένθουοιασμένοι τό τραγούδι
τής έπιστροφής στή Ρωμιοσύνη, χωρίς νά
χάσουν τίποτε άπό τήν ιταλική τους ύπηκοότητα.
"Ας δούμε τώρα, έτσι κάπως σύντομα,
πώς παρουσιάζεται αύτή ή γκρεκάνικη
διάλεκτος, πού θεωρείται άπό τούς έλληνόφωνους σάν ή πιό πολύτιμη κληρονομιά
άπό τούς κοινούς μας προγόνους. Τό
χαρακτηριστικό είναι πώς άπό αιώνες
σταμάτησαν νά γράφουν τήν γλώσσα μέ έλληνικούς χαρακτήρες καί μοιραία έκοψαν
τίς γέφυρες μέ τήν πνευματική παραγωγή
τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Μέ τά λατι
νικά ψηφία άλλοιώνεται κάπως ή φωνητική
καί ή προφορά καί έμεϊς δυσκολευόμαστε
νά τούς καταλάβωμε.
' Εχουν άναπτύξει μιά σχετική λογοτε
χνία ιδίως στόν ποιητικό λόγο καί έξακολουθούν νά γράφουν άκόμη στήν γκρεκά
νικη ποιήματα, παραμύθια, φολκλορικά ήθη
καί έθιμα κ.ά.
"Ας πάρωμε μερικούς στίχους γιά νά
πλησιάσωμε περισσότερο στήν τεχνική τού
«γκρίκο». Ένα ωραιότατο ποιηματάκι, άφιερωμένο στήν μάνα, γεμάταο συναίσθημα,
άρχίζει έτσι
Mana kaleddha, agapi mu vloimeni
xara, gliciada iglio tis kardia,
ja mena ise e pleon orria janomeni
Ce addli sa cce sena en ei kammia.
Γid νά γίνωμε πιό άντιληπτοί, νά πώς θά τό
άποδϊδαμε στήν νεοελληνική:
Μάνα πανώρια, άγάπη μου βλογημένη,
χαρά, γλυκειάδα, ήλιε τής καρδιάς,
Γιά μένα είσαι ή πιό ώρια γεννημένη
καί άλλη σάν καί σένα δέν έχει καμμιά.
Νά καί ή πρώτη στροφή άπό ένα άλλο
χαριτωμένο έρωτικό τραγουδάκι:
Isela na su ρο posso e cardia mu
Galo su teli, posso se gapa

C’ isela n axo roda, fiurus oriu
Na s ’ adoro ola sena ja xara
Στήν νεοελληνική:
Ή θελα νά σου πώ πόσο ή καρδιά μου
Καλό σού θέλει, πόσο σέ άγαπά
Κι ήθελα νάχω ρόδα, λούλουδα ωραία
Νά σου τά δώσω όλα σέ σένα γιά χαρά.
Κι ένα άλλο μέ τά συνηθισμένα σχήματα
λόγου τής άγάπης:
Na sa mmeli ce zuhharo
Ta loja pu su leo,
Ν' artu ce na su pune
Powso vo se gapo.
Καί στήν δίκιά μας δημοτική:
Νάν σά μέλι καί ζάχαρι
Τά λόγια πού σού λέω,
Νάρθουνε καί νά σού πούνε
Πόσο έγώ σέ άγαπώί...
Στήν καλαβρέζικη περιοχή οί έλληνόφωνοι, μέ άρκετές διαφορές μιλούν καί
τραγουδούν σχεδόν τήν ίδια γλώσσα, τήν
γκρεκάνικη. ' Ο Φ. Νουτσέρα, πού διδάσκει
σέ κάποιο δημοτικό σχολείο τής περιοχής,
τραγούδησε στό σπίτι μας, μέ συνοδεία τής
«τσαμπούνας», ένα ώραίο έρωτικό τραγου
δάκι. Τό παλληκάρι πάει νά ζητήση άπό τόν
«Giuri» της (τόν κύρη της) τό χέρι τής
άγαπημένης του καί τελειώνει:

Μέ τήν εύκαιρία των ίορτών τοΰ Νέου έτους τό
Β ' Τμήμα τής Τουριστικής 'Αστυνομίας ’Αθη
νών (κυκλοφόρησε τετράχρωμες ευχετήριες
κάρτες, όπως αύτές τής φωτογραφίας μας.

Egho iassena eperasa to rema,
eugonatia sta podia ti Patruna.
Καί μείς θά τό λέγαμε:
Έγώ γιά σένα έπέρασα τό ρέμα
(ρέμα ή θάλασσα)
Κι έγονάτιαα στά πόδια τής Προστάτιδας
Παναγιάς.
Ό περιορισμένος χώρος δ έ ν μάς
έπιτρέπει νά έπεκταθούμε σέ λεπτομέ
ρειες γλωοσολογικές. Πάντως τά στιχάκια
αύτά είναι άρκετά εύκολο γιά νά τά
καταλάβωμε καί νά παρατηρήσωμε μόνοι
μ α ς τήν ίδιάζουαα γραφή, τά διπλά
σύμφωνα, τίς ξένες λέξεις, τά «ν» καί τά
«ς» πού λείπουν τό πώς άποδίδονται τά
σύμφωνα πού δέν ύπάρχουν στό λατινικό
άλφάβητο.
Οί έπιστήμονες, πού μέ άγάπη σκύβουν
έπάνω σ ' αυτό τό όμορφο καί συναισθη
ματικό θέμα, πού συνάμα είναι καί έθνικό,
θά συνεχίσουν τήν έρευνα, θά άνασκαλεύουν τήν ιστορία, θά καταπιάνωνται μέ τό
γλωσσικό α ύτό κειμήλιο καί θά μάς
ένημερώνουν. θά συμμεριζώμαστε τήν
χαρά τους γιά τις άνακαλύψεις καί γιά τά
έπιτεύγματά τους. Γιατί έμεϊς μέ αύτή τήν
μικρή μας έργασία έπάνω σ ' αύτό τό
τεράστιο θέμα άπλώς άκρόθιγα ψηλαφίζόμε
τόν πυρήνα καί τήν περιφέρειά του, γιά νά
ένημερώαωμε καί αίσθητοποιήσωμε κατά
τόν συντομώτερο τρόπο τό πλατύτερο
έλληνικό κοινό. Γιά τήν έρευνα σέ βάθος
πρέπει νά γρα<ροϋν βιβλιοθήκες όλόκληρες
άκόμη.
ΙΩΣΗΦ ΠΡΕΛΩΡΕΝΤΖΟΣ

Έπάνω: Ό Διοικητής τοΰ Λ Γ ' Άστυν. Τμ.
'Αθηνών κ. Χήνας, τίς ημέρες τών ίορτών
έπεσκέφθη οίκογένεια άναξιοπαθοΰντος τής περιοχής του καί έμοίρασε διάφορα δώρα, προ
σφορά τών (επαλλήλων τοΰ Τμήματος καί
τοΰ οίκείου παραρτήματος. Κάτω: Τά φυλάκια
τών Έλληνοβουλγαρικών συνόρων έπεσκέφθησαν, όπου καί (.μοίρασαν δώρα ατούς
άκριτες μας οί πρόσκοποι Περιστερίου μέ
Επικεφαλής τόν συνεργάτη τοΰ περιοδικού μας
κ. Άϊβαλιώτη.
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θεωρείται καί ώς άκρως θετική καί
ευεργετική καί μέ αυτή τήν άντίληψι προσπαθεί νά έρμηνεύση ό λαός
τό «ξεμάτιασμα» εις περιπτώσεις
βασκανείας.
Κατά τόν Τζέημς Ούίτσεστερ οί
άθληταί φτύνουν διά νά πάρουν τήν
τύχην μέ τό μέρος τους. Ή συνή
θεια αύτή άνάγεται πιθανώς είς τήν
παγανιστική αρχαιότητα πού έθεώρουν τήν σίελον ώς έδραν τής
ψυχικής δυνάμεως καί ώς ισχυρόν
παράγοντα μαγικής προστασίας.
"Οσον άφορα είς τήν σημασίαν
καί τήν άναγκαιότητα τής έντάξεως τοϋ άτόμου είς τό κοινωνικό
σύνολον, άνευ τής όποιας άπειλεΐται
ή ψυχική του Εσορροποία καί αύτή ή
ζωή του, υπό ώρισμένας έξόχως
δυσμενείς συνθήκας, ώς αί προαναφερθεΐσαι, ιδού τί γράφει ό ιδρυ
τής τής θεωρίας τοϋ «Πραγματι
σμού», ’Αμερικανός Φιλόσοφος
Ούΐλιαμ Τζέημς (1842 - 1910).
«Τό κοινωνικό έγώ τοϋ άνθρώπου είναι συνάρτησις τής σημασίας
πού δίνει σ ’ αύτόν τό περιβάλλον
του. Δέν είμαστε μόνον άγελαΐα
ζώα (πού ζοΰμε καθ’ ομάδας), πού
θέλουμε νά φαινόμαστε σάν παρου
σία άνάμεσα στούς συντρόφους
μας, άλλά έχουμε έπί πλέον τήν
έμφυτη έφεσι νά μας προσέξουν, νά
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μας προσέξουν μέ εύμένεια. Δέν υ
πάρχει πιό σατανική τιμωρία, αν
ήταν έφικτή, άπό τό νά έγκαταλείψης έναν άνθρωπο μέσα στήν κοι
νωνία, όπου κανείς άπό τά μέλη της
νά μή τόν προσέχη. "Αν κανείς δέν
γυρίση νά μας κυττάξη όταν μπαί
νουμε σέ μιά φιλική συγκέντρωσι,
άν κανείς δέν άπαντα, όταν μιλάμε ή
οί άλλοι άδιαφοροΰν γιά ότι κά
νουμε, όταν ό καθένας τους φέρνεται
σάν νά μήν υπάρχουμε, θά μας έπια
νε ένα είδος λυσσώδους οργής καί
άδύναμης άπελπισίας, πού συγκρι
τικά μ ’ αύτή τά πλέον σκληρά
σωματικά βασανιστήρια θά ήταν μιά
άνακούφισι- διότι, όσοδήποτε όδυνηρά καί νά ήταν, θά μας άφιναν
τουλάχιστον άκόμη τό αίσθημα ότι
δέν πέσαμε σέ τόσο χαμηλά άναξιότητα, ώστε νά μή μας προσέχη
κανείς».
Συμπερασματικά άποδίδομεν
τήν έπέλευσι τοϋ θανάτου, κατόπιν
τής ομαδικής άπορρίψεως πού ύπέστησαν τά παλληκάρια πού είχε ύπό
τάς διαταγάς του ό Κολοκοτρώνης,
είς τό συναίσθημα ρήξεως τοϋ
συνδετικού κρίκου, τοϋ ζωτικού
εκείνου δεσμοΰ, τής άλληλεγγύης,
πού είς κρίσιμους στιγμάς τής ζωής,
ώς ή κατάστασις πολέμου καί ή
άνάγκη κοινής άντιμετωπίσεως τοϋ
εχθρού, είναι άπαραίτητο στήριγμα
διά τήν προώθησι τής εσωτερικής
ένεργείας καί τήν ενίσχυση τής
άμύνης τού οργανισμού καί τής
έπιβιώσεως. Τό συνακόλουθο αίσθη
μα άνασφαλείας καί άπελπισίας
έδημιούργησε έντονο άγχος μέ τάς
δυσμενείς άντιδράσεις είς τάς νευρο
φυτ ικάς, όρμονικάς καί βιοχημικάς
λειτουργίας τού οργανισμού μέ
κατάληξι είς τό μοιραΐον.
Τ έτοια σέ γενικές γραμμές
ήταν ή άνθρωπογνωστική ικανότητα
τού δοξασμένου έκείνου πολεμάρχου
τού ’21, εναρμονισμένη μέ ήθική
μεγαλωσύνη καί συνείδησι εύθύνης.
Φυσικά μιά τέτοια ικανότητα καί
γνώσι τής άνθρωπίνης ψυχής δέν
ήταν τυχαία. ' Η έμφυτη έξυπνάδα
καί ή μακρά θητεία τού Κολοκοτρώνη στά πολεμικά στρατόπεδα
καί ό συγχρωτισμός του μέ τό
πλήθος τών ετεροκλήτων παλλη-

καριών — μεταξύ τών οποίων θά
ήσαν μερικοί απείθαρχοι καί ερι
στικοί καί άλλοι πονηροί καί φυγό
πονοι — στάθηκε γ ι ’ αύτόν μιά
θητεία σπουδών κυρίως ψυχολο
γικών.
'Η βαθειά γνώσι τής άνθρωπίνης
ψυχής συνεπάγεται καί τά πολυά
ριθμα άνέκδοτα, τά όποια έκυκλοφόρησαν καί πολλά ά π ’ αυτά
άνεπτέρωσαν τό φρόνημα τών
άγωνιστών. ’Αναφέρω τά πλέον
σύντομα:
Μιά γυναίκα, κάποτε, κάποια
χάρι τού ζητούσε.
— ’Αφέντη μου τοΰλεγε, κάνε
μου αυτό τό καλό καί σκλάβα σου θά
γίνω!
— Σκλάβα μου! Τί λές μωρή
ζουρλή! Γιά λευτεριά μιλάμε καί
θέλεις νά γίνης σκλάβα μου;
Είς τήν πολιορκίαν τής Τριπολιτσας ένας άξιωματικός τού λέει,
φοβισμένος, τού έδειχνε καί τό
μέρος ότι βλέπει στράτευμα άραδιασμένο, τί στράτευμα είναι, τάχα
φιλέλληνες τακτικοί ή Τούρκοι;
Τηράει καλά ό Στρατηγός, έπει
τα λέγει τού άξιωματικοΰ:
—Ό ρνια είναι βρέ όρνιο, άφ’ ού
έφιλέφτηκαν τό Χατζή Κουλελέ,
άναπαύονται άραδιασμένα, ώς είναι
τό συνήθειό τους, νά τόν χωνεύσουν.
Ό Χατζή Κουλελές ήταν Τούρ
κος πολεμιστής σκοτωμένος.
Καί τό άμίμητο έκεϊνο: ή άπάντησι πού έδωσε είς τό φρούραρχο
Κλεώπα, πού κατ ’ εντολήν τού ' ΐ πουργοΰ Άντιβασιλείας έπί Ό θω νος περιεκύκλωσε νύχτα μέ 40
χωροφύλακες τό σπίτι του καί τού
άνεκοίνωσε ότι εΐχεν έντολήν νά τόν
συλλάβη, δ ι’ άντεθνικήν δήθεν
δρασιν:
— Καί χρειαζόταν, εϊπεν ό
Κολοκοτρώνης, τόσος στρατός,
έφθανε νά μοΰ στείλουν ένα σκυλί
μαλλιαρό άπό εκείνα πού κάνουν
θελήματα μέ ένα γράμμα νά πάω είς
τ ’ Ά νάπλι καί μέ ένα φανάρι είς
τό στόμα του γιά νά μας φέγγη καί
τών δυονών μας.
Τ έλος τό έπιγραμματικότατα
έμψυχωτικόν:
—Ό Θεός, έλεγε, έδωσε τήν υ
πογραφή του γιά τήν έλευθερία τής
'Ελλάδος, δέν τήν παίρνει πίσω.

γάρι.
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2. Συμπληροϊ τήν ανδρικήν άμφίεσιν — Κ α ί αύτό, Εδρασε προο
δευτικούς κατά τήν κατοχήν
(άρχικά).
3. Γαλλική κατάφασις. — Έπολ
νυμον άμερικανοΰ διπλωμάτου,
διατελέσαντος άντιπροσώπου
τής Χώρας του εις τόν Ο.Η.Ε.
4. Τόπος δύσκολος,
(όνομ. πληθ.).

κακοτοπία

5. Τελικός σύνδεσμος άλλά. καί
κλωστή εις τήν αιτιατικήν.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Λευκή λωρίς έξ όθόνης χρησιμεύουσα, κατά τούς Χριστιανι
κούς χρόνους, πρός περιτύλιξιν
τής κεφαλής των νεκρών.
2. "Ορος τής πρέφας. — Χρόνος
βοηθητικού ρήματος.
3. 'Υπό τό ψευδώνυμον αύτό Εδρασεν έν Έλλάδι, κατά τήν κατο
χήν, ό σημερινός Βρεταννός
βουλευτής Γούντχάουζ. — Μεταφορικώς, αύτά πού δεν έμελετήθησαν Αρκετά.
4. Κατά τούς άρχαίους Αιγυπτίους ή
ψυχή μετά θάνατον. — Μάρκα
αυτοκινήτων.
5. ΕΙς τήν γεωμετρίαν, διακρίνεται
εις Επίπεδον καί εις στερεάν.
6. Γνώσις άποκτηθεϊσα κατόπιν
δοκιμής (γεν.). — Δύο δμοια μία
ποιότης.
7. Παναρχαία, Επινόησις, τού άνθρώπου, πού εις τήν αρχήν ήσαν
σκληρά ξύλα, όστά, ' άκανθοι
κ.α (όν. πληθ.). — Πόλις τής
Γαλλίας, μ ε Πανεπιστήμιον,
άεροπορικήν βάσιν καί Μητρόπολιν τού 13ου - 14ου αϊώνος.
8. Κατά μίαν λαϊκήν ρήσιν αύτά
δέν κάνουν τόν παπά. — ”Έγ
χορδον μουσικόν δργανον, γνωστότερον ώς βιόλα
9. Ή εις χρήμα άξία κάποιου
πράγματος.
Κ Λ Θ Ε ΊΏ λ

I. Περισσότερον γνωστή ώς τα

6. 'Οπαδοί τής φιλοσοφικής θεω
ρίας, τής πρεσβευούσης δτι ό
κόσμος πού υπάρχει, Εξω τού
υποκειμενικού μας έγώ, είναι
πραγματικός.
7. Είναι καί ή Πλατεία — Με
ρος... τού δλμου.
8. "Ο, τι καί τό 2α καθέτως. — Ση
μαίνει καί έξ ιδίας θελήσεως
αύτοπροαιρέτως (ούδ.)
9. 'Υποτιμητικόςχαρακτηρισμός
Ανηλίκου.
(1. Κο.)

Ή λύσις στό έπόμενο
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Α Μ Ε Σ Ο Σ Δ ΡΑ ΣΙΣ
ΕΙΣ ΔΡΑ ΣΙΝ
Σημαντικότερα συμβάντα κατά τούς μήνας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ 1977
Τήν 4— I -77 καί ώραν 02.40' συνελήφΟη
έπ’ αύτοφώρφ ό Τ.Ε. έτών 18 νά άφαιρεΐ τό
ύπ' άριθ. ΒΚ 8521 ΙΧΕ. Προσήχθη εΙςΣΤ'
Παρ/μα.
ΣυνελήφΟη τήν 7—10—77 καί ώραν 23.30'
ό Σ. Κ. έτών 17 διότι κατελήφθη νά όδηγή τό ύπ’ άριθ. 53176 κλαπέν δίκυκλον
μοτ/τον. Προσήχθη είς Υ.Γ.Α.
Συνελήφθη τήν 12— 10—77 καί ώραν
0.15' κατόπιν καταδιώξεως ό ΝΤΕΜΟΣ
Βασίλειος τού Αναστασίου έτών 20, διότι
όδήγει τό κλαπέν ύπ’ άριθ. ΕΖ 8061 IX
αύτ/τον. Προσήχθη είς Υ.Γ.Α.
Συνελήφθησαν τήν 17—1—77 καί ώραν
01.05' έπ’ αύτοφώρω οΐ: α)Χ.Σ., έτών 18 καί
β) Κ.Χ., έτών 18 διότι είχον διαρρήξει
διάφορα IX αύτ/τα. Προσήχθησαν είς Β'
Α/Γ.
Συνελήφθησαν τήν 18—10—77 καί ώραν
03.10' κατόπιν καταδιώξεως οί α) Γ.Β., έτών
17, β) Π.Σ., έτών 19, γ) ΒΑΣΙΛΑΣ Λέανδρος
τϋ Ευαγγέλου καί δ) Κ. Π. έτών 17, διότι
κατελήφθησαν νά όδηγοδν τό κλαπέν ύπ’
άριθ. BY 9202 ΙΧΦ αύτ/τον. Προσήχθησαν
είς Υ.Γ.Α. διά τά περαιτέρω.
Συνελήφθησαν τήν 19—10—77 καί ώραν 24
κατόπιν καταδιώξεως ό Σ. Κ., έτών 17, διότι
έπέβαινε τού κλαπέντος ύπ’ άριθ. ΒΤ 595
δικύκλου μοτ/του. Προσήχθη είς ΚΖ'
Α/Γ.
Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν είς Η '
Α/Γ οί: α) Κ.Δ., έτών 17, καί β) Κ.Ο. έτών
17, διότι έφερον μεθ’ έαυτών τσάνταν
νάϋλον περιέχουσα δέκα κιλά περίπου
κέρματα καί μία συναλλαγματική, προερ
χόμενα άπό τό άρτοποιεΐον τής όδού
Άχαρνών 272, τό όποϊον είχον διαρρήξει
πρό όλίγου.
Συνελήφθησαν τήν 5— 11—77 καί ώραν
03.58 καί προσήχθησαν είς Υ.Γ.Α. οί:
α) Ρ.Κ., έτών 17, β) Π.Α., έτών 17, γ) Μ.Μ.,
έτών 18 καί δ) Σ.Λ., έτών 17, διότι έπέβαινον
τού κλαπέντος ύτ’ άριθ. 411138 IX αύτ/του.
157

Συνελήφθη τήν 6—Π—77 καί ώραν 23.55
ίπ ’ αΰτοφώρω καί προσήχθη είς ΙΕ ' Α /Γ ό
ΚΟΥΝΟΥΙΠ ΚΟΛΝΤΙΦ τοδ ΤΑΡΑ έτών 22
διότι είχε διαρρήξει παντοπωλεΐον.
Συνελήφθη τήν 6—11—77 καί ώραν 01.45
έπ’ αύτοφώρω, ό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
’Αναστάσιος τοΟ Παντελή άποπειρώμενος
κλοπήν του ύπ’ άριθ. 121613 ΙΧΕ. Προ
σήχθη είς Δ ' Παρ-μα διά τά περαιτέρω.
Συνελήφθη τήν 7—11—77 καί ώραν 0157
κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη είς
Υ.Γ.Α. ό Μ.Γ., έτών 16, διότι έπέβαινεν
μοτοσυκλέττας άνευ άριθμοΟ κυκλοφορίας
καί έφερεν μεθ’ έαυτοΟ διαρρηκτικά
έργαλεΐα.
Συνελήφθη τήν 8—11—77 καί ώραν 04.30
κατόπιν καταδιώξεως ό ΑΝΤΡΙΑΝ ΣΤΑΝΕΛΕΓΚ διότι έπέβαινε τοΟ ύπ’ άριθ.
282464 ΙΧΕ, κλαπέντος αύτοκινήτου.
Προσήχθη είς Υ.Γ.Α.
Συνελήφθη τήν 8—11—77 καί ώραν 01.02
κατόπιν καταδιώξεώς ό Κ.Σ., έτών 20, διότι
άπεπειράθη ν ’ άφαιρέσει τήν τσάνταν τής
ΓΚΑΛΙ Λίνας τοΟ Φαρίκ έτών 42. Προ
σήχθη είς, Υ.Γ.Α.
Συνελήφθησαν τήν 9—11—77 καί ώραν'
02.05 κατόπιν καταδιώξεως οί: α) ΜΠΟΛΑΡΙΤΗΣ Μάνθος τοΰ Πέτρου, έτών 26 καί
β) Κ.Κ., έτών 20 διότι έπέβαινον τοΰ
κλαπέντος ύπ’ άριθ. ΒΖ 4998 ΙΧΕ. Προσήχθησαν είς Υ.Γ.Α.
’Επισκέψεις είς τό κέντρον ’Αμέσου
Δράσεως κατά τούς μήνας ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
18—10—1977 ώρα 11.30’ Γ ’ Γυμνάσιον
Δάφνης (Θηλέων) Μαθηταί 110
20—10—1977 ώρα 10.30' ΣΧΟΛΗ
ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ, Μαθηταί 80
1—11—1977 ώρα 11.00' Β' Γυμνάσιον
Καλλιθέας (Άρρένων) Μαθηταί 50
Ή Άμεσος Δράσις κατά τούς μήνας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ καί ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ 1977
α) Έκλήθη γιά παροχή βοήθειας είς τό
τηλέφωνον «100» είς 33.200 περιπτώσεις,
β) Μετέφερεν είς Νοσοκομεία καί Σταθμούς
Πρώτων Βοηθειών 380 αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν είς 818
παθόντας είς Τροχαία άτυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 150 άτομα
διατελοδντα έν μέθη.
δ) Ένήργησε έλεγχον είς 65 Κέντρα
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν τών
άνηλίκων.
ε)"Εδωσε λύσιν είς 3.210 έπεισόδια μεταξύ
ιδιωτών.
στ) ’ Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών είς
5.560 περιπτώσεις.
ξ) Έπελήφθη είς 2.530 συγκρούσεις μέ ύλικάς ζημίας.
η) ’ Ανευρε καί παρέδωσε είς τούς κατόχους
των 160 κλαπέντα όχήματα.
θ) Διά τήν διασφάλισν τής καθαριότητος
καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών έκ
θορύβων, άπηύθυνε 2.168 συστάσεις καί
εύρεύθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά
έπιδώση κλήσεις είς 210 παραβάτας.
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ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ
«Στά χρόνια πού περάσαμε ατούς κόλπους τής ‘ Αστυ
νομίας, δώσαμε τόν καλύτερο έαυτό μας, γιά τήν προ
άσπιση τών πολυτιμοτέρων άγαθών τού πολίτου τή ζωή,
τήν τιμή καί τήν περιουσία».

ΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ώρες της 2912-77 εγινε στην Αίθουσα
συνεδριάσεων τοΰ Εύγενιδείου 'Ι
δρύματος ειδική τελετή πρός τιμήν
τών άποχωρησάντων λόγω ορίου ήλικίας άξ/κών καί κατωτέρων άστυνομικών.
Τούς νέους συνταξιούχους τοΰ
Σώματος άπεχαιρέτησε κατ’ άρχάς, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας
Πόλεων κ. Θ. Τζίμας, ό όποιος είπε
μεταξύ τών άλλων συγκινημένος:

Τ

«Τά ανάμεικτα συναισθήματα, άπό τά ό
ποια διακατέχομαι, μου δημιουργούν τήν
μεγάλη δυσκολία, νά έκφράσω αύτό, πού
πραγματικά αισθάνομαι αύτή τή στιγμή,
ώς άνθρωπος καί ώς ’Αρχηγός του Σώματος
του οποίου έχομε τή μεγάλη τιμή νά είμαστε
μέλη, στήν ΐδια πορεία καί μέ τούς ίδιους
στόχους.
Οί δεσμοί, οί όποιοι δημιουργήθηκαν
άνάμεσά μας, στά τόσα χρόνια τής ύπηρεσιακής μας ζωής, δεσμοί σφυρηλατημένοι
σ ’ ένα κοινό άγώνα, σ ’ έναν άγώνα, πού
στέριωσε μέσα μας, σάν ύπέρτατο χρέος
άπέναντι τής Πολιτείας καί τής Κοινωνίας,
μου δημιουργούν τή βεβαιότητα, ότι είναι
τόσο ισχυροί καί άκατάλυτοι καί μου δίνουν
τήν ελπίδα ότι, έφ όρου ζωής, θά μας κρατούν
όλους τόν ένα κοντά στόν άλλο.
Μέ συσσωρευμένες μέσα σας πολλαπλές
έμπειρίες, έμπειρίες πού δέν είναι τίποτε
άλλο, παρά άπόκτημα καί καταστάλαγμα
μιας ύψηλής, άλλά καί σκληρής άποστολής,
τήν οποία σάς άνέθεσε ή Πολιτεία καί ή
Κοινωνία, άποτελείτε σήμερα τό επίκεντρο
στά ενδιαφέροντα τοΰ Σώματος, άλλά καί τά
τιμώμενα πρόσωπα αύτής τής έκδηλώσεως,

τής άφιερωμένης σέ σάς.
Πάνω ά π ’ όλους τούς συναισθηματισμούς
μας, αύτή ή εκδήλωση, μάς δίνει τήν
εύκαιρία, άλλά καί τό δικαίωμα, μακρυά άπό
τήν άτμόσφαιρα τοΰ συναισθηματικού άγχους
νά κάνωμε ώρισμένες σκέψεις, τίς όποιες
πρέπει νά πληροφορηθή ή κοινή γνώμη,
σκέψεις οί όποιες, πέρα άπό τήν τυπική
πληροφόρηση, πρέπει νά δημιουργήσουν τούς
έρεθισμούς έκείνους οί όποιοι θά βοηθήσουν
τόν καλόπιστο "Ελληνα πολίτη, νά δή ποιό
είναι τό πραγματικό έργο πού προσφέρατε
στήν Ε λλ η νικ ή κοινωνία. Νά δοΰν οί
"Ελληνες πολίτες, τό έργο τής ’Αστυνομίας,
μέ τήν ψυχρή λογική, μακρυά άπό τά
άδικαιολόγητα ποικιλόμορφα μίση καί πάθη,
πού δημιουργούν τίς μεγάλες οξύτητες, τίς
τόσο βλαβερές καί μακροπρόθεσμα ζημιο
γόνες, γιά τόν τόπο μας.
Τή λογική εκείνη, πού είναι χρήσιμη γιά
κάθε εποχή, άλλά περισσότερο, άπαραίτητη
άσπίδα, γιά τή σημερινή πραγματικότητα,
όπως διαμορφώνεται καί όπως έξελίσσεται
καί στήν Ελληνική, καί σ ’ όλες τίς άλλες
κοινωνίες. Πραγματικότητα ή όποια, πέρα
άπό τίς άλλες σκοπιμότητες, θά βοηθήση στή
θωράκιση τού Ελληνικού Λαού, άπό τά
πλοκάμια τοΰ έγκλήματος, τό όποιον έπί τοΰ
παρόντος έκτρέφεται σέ μακρυνώτερα
κέντρα, τών άλλων χωρών.
’Από τήν άλλη μεριά, αύτή ή λογική, ή
•ψυχραιμία καί ή σύνεση, θά βοηθήσουν στήν
έναρμόνιση τών άντιθέτων άπόψεων καί
τάσεων καί στήν καλλιέργεια καί παγίωση
καλών σχέσεων, μεταξύ ’Αστυνομίας καί
πολιτών.
Νομίζω, άγαπητοί συνάδελφοι, ότι μέ τίς
σκέψεις αύτές καί μ ’ ένα μεγάλο εύχαριστώ,
θά πρέπει νά σάς προπέμψωμε όλοι μας, διότι
στά τόσα χρόνια τής έπαγγελματικής σας
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ζωής, έξεπληρώσατε εις τό ακέραιον την
αποστολή σας καί θεμελιώσατε γόνιμα,
δίνοντας μαθήματα θάρρους, έπιμονής καί
καρτερίας σέ 0,τι ή πολιτεία καί ή Ε λλ η 
νική κοινωνία σας ένεπιστεύθη.
Κάνοντας 6λοι μας άναδρομές, στάχρόνια
που πέρασαν, στά χρόνια που περάσαμε μέσα
στους κόλπους του θεσμού τής ’Αστυνομίας,
όπου, άπό καθήκον, δώσαμε τόν καλλίτερο
έαυτό μας, γιά τήν προάσπιση των πολυτιμοτέρων άγαθών του πολίτου, τιμή, ζωή,
περιουσία, δέν μπορούμε νά μή έπισημάνωμε λάθη καί παραλείψεις. Έχουμε όμως
τό δικαίωμα, άπέναντι τής Ελληνικής
κοινωνίας, νά κάνωμε σύγκριση καί άξιολόγηση σέ 6,τι πετύχαμε καί ό,τι κατωρθώ-
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σαμε, κάτω άπ ’ τίς δύσκολες συνθήκες του
έργου μας.
Διότι, συστρατευμένοι όλοι μας, σ ’ ένα
κοινό στόχο, στή διασφάλιση τής τάξεως,
τής ήσυχίας καί τής άνέσεως των πολιτών,
βρεθήκαμε τραυματισμένοι μαχηταί, στό
κέντρο καταστροφικών φανατισμών καί
καταστάσεων, τίς οποίες προκαλουν οί
άνεμοι του συρμού καί οί όποιες είναι τόσο
άντίθετες πρός τή δημοκρατική μας συνεί
δηση καί τόσο βλαβερές γιά τή Δημοκρα
τία του τόπου μας.
Μέ αύτό τό πνεύμα, έπικαλούμεθα τίς
συγκρίσεις στά λάθη, διότι όταν κανείς
δραστηριοποιείται, μακρύά άπό τόν κύκλο
τών καταλυτικών φανατισμών, όπου ή μισαλ
λοδοξία παίρνει τή μορφή τού κακού δαίμονα,
καί αιχμαλωτίζει τίς συνειδήσεις, είναι πολύ
π ιό εύκολος ό αγώνας, καί πολύ λιγώτεροι οί
κίνδυνοι.
Νά είστε, συνεπώς, άγαπητοί συνάδελφοι,
ύπερήφανοι γιά ο,τι πετύχατε μέχρι σήμερα,
έκεΐ άκριβώς πού σας έταξε ή μοίρα καί νά
έχετε τή σιγουριά καί τή βεβαιότητα, ότι τό
άλάθητο ένστικτο τού Ελληνικού λαού,
αναγνωρίζει τήν προσφορά σας, τούς κόπους
καί τίς θυσίες σας.
Πρέπει άκόμη νά γνωρίζετε, $τι, κάθε
άνθρωπος γίνεται άξιος τής αποστολής του,
όσο βαθαίνει μέσα του ή συνείδηση τού χρέους
πρός τήν πατρίδα, τήν κοινωνία καί τή
Δημοκρατία. Καί νά γνωρίζετε άκόμη, ότι ή
άξια τών άνθρώπων, δέν μετριέται μέ τό
πόσο τούς αναγνωρίζουν καί τούς τιμούν,
άλλά άπό τό ρόλο πού διεδραμάτισαν σέ
δύσκολους καιρούς καί άπό τό έργο πού
πρόσφεραν στήν κοινωνία.
Δέν έχω τήν ικανότητα καί τή δύναμη τού
λόγου, νά πώ όσα σάς άξίζουν. Ούτε έχω τό
ταλέντο νά περιγράφω τό πόσο ύπηρετήσατε
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λτίς φωτογραφία μας χαρακτηριστικά στιγμι
ότυπα άπό τήν τελετή. ’Επάνω: 'Ο ' Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος κατά τήν διάρ
κεια τής όμιλίας. Αριστερά κάτω: 'Ο ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας κ. Τζίμας, όμιλών έπίσης
κατά τή διάρκεια τής έκδηλώσεως.

τίς έθνικές, κοινωνικές καί ήθικές έπιταγές
καί ιδέες, πού ήσαν καί είναι τό πιστεύω σας
καί έγιναν βίωμά σας. ’Ιδέες καί ιδανικά πού
άπετέλεσαν γνώμονα πορείας, πού έξουσίασαν καί δυσκόλεψαν τήν ιδιωτική σας ζωή
κατά τήν ενάσκηση τών καθηκόντων σας καί
τήν έκπλήρωση τής άποστολής σας, γιά νά
προσφέρετε δ,τι καλλίτερο στήν κοινωνία.
Αύτές οί θυσίες, πού έγιναν καρποί
ανεκτίμητης προσφοράς, πρός τό Έθνος καί
τήν πατρίδα, σάς καταξιώνουν στή συνείδη
ση τού Ελληνικού λαού, ό όποιος έχει καί
τήν άρετή καί τήν ήθική τόλμη, νά σάς τοποθετήση στή θέση πού σάς πρέπει, μέσα στό
σύνολο τής Ελληνικής κοινωνίας.
Πιστεύω, ότι αύτές οί σκέψεις πρέπει νά
έπικρατοΰν σ ’ όσους καλόπιστα καί ύπεύθυνα μάς παρακολουθούν. Καί πιστεύω
άκόμη, οτι μέ τό ίδιο ένδιαφέρον καί μέ
περισσότερη ήθική συμπαράσταση, θά περιφρουρήσουν τό δύσκολο έργο τής ’Αστυνο
μίας καί θά λιγοστέψουν τίς πικρίες πού
δοκιμάζουν αύτοί οί άνθρωποι πού τό έκφράζουν, όλοι οί παράγοντες πού συνθέτουν καί
διαμορφώνουν τήν Ελληνική πραγματικό
τητα καί όσοι επηρεάζουν άποφασιστικά τή
ζωή τού τόπου.
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καί τής Πατρίδος έπράξατε. Καί σάς αποχαι
ρετώ ευχόμενος ύγεία, οικογενειακή εύτυ
χία καί χαρά, στή νέα σας ζωή».

Έ κ μέρους τών συνταξιοδοτηθέντων ώμίλησε ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής κ. Σκορδας, ό όποιος είπε
μεταξύ τών άλλων:

Ο πρόεδρος τής Πανελληνίου Ένώσεως Άποστρόζων Ά ξ/κώ ν *Αστυνομίας Πόλεων τ.
'Αρχηγός τοΰ Σώματος κ. Νίρης συγχαίρων άποστρατευθέντα Αστυνομικόν.
*Ημείς, ώς προϊστάμενοι σας, θά σας
θεωρούμε, έφ’ ορού ζωής, έπιστρατευμένους καί άπό τή θέση πού θά πάρετε σέ λίγες
μέρες, σάς καλούμε, μαζί μέ τά καινούργια
ένδιαφέροντα, νς£ καταβάλετε όλες τίς
προσπάθειες, μέ δσες δυνάμεις περίσεψαν
μέσα σας καί νά προσφέρετε άκόμη τίς ύπηρεσίας σας στον 'Ελληνικό λαό.
*Η μακρόχρονη πείρα σας, σάς έδωσε τό
πολύτιμο ύλικό, γιά νά γνωρίζετε, καλλίτε
ρα άπό κάθε άλλον, πώς έξυπηρετεΐται τό
γενικώτερο συμφέρον του τόπου μας καί πώς
προστατεύεται τό Δημοκρατικό μας πολί
τευμα, γιά τό όποιο κάναμε κοινούς άγώνες
καί στούς καρπούς του οποίου είμαστε όλοι,
συμμετρικά μέτοχοι.
Μέ αύτά τά συναισθήματα, σ ’ αύτές τίς
μεγάλες ώρες τής ζωής, σέ ώρες πού
συμπίπτουν μέ τή γιορτή τής γεννήσεως του
Θεανθρώπου. Σέ μέρες οί όποιες έπιβάλλουν
στή σκέψη του κάθε ανθρώπου τήν πίστη, ότι
στή κορυφή όλων τών άξιών, στέκεται ο
λόρθη ή άγάπη πρός τήν ανθρωπότητα, σάς
προπέμπω, αγαπητοί συνάδελφοι, καί σάς
εύχομαι ύγεία καί χαρά καί οικογενειακή
εύτυχία».

Μ ετά τον ’Αρχηγό της ’Αστυνο
μίας χαιρετισμό άπηύθυνε πρός τούς
συνταξιούχους αστυνομικούς, ό ‘Υ
πουργός Δημ. Τάξεως κ. Άναστ.
Μπάλκος, ό όποιος είπε τά έξης
χαρ ακτή ριστ ικα:
« ’Αντιλαμβάνομαι άπόλυτα τά συναισθήματά σας αύτής τής στιγμής, άφου καί
εγώ τά εζησα κατά τήν αποστρατεία μου.
Ξέρω πώς σήμερα, μέ τό τέλος του 1977,
άποχωρίζεσθε μιά ολόκληρη ζωή. Ζωή πού
κάθε της στιγμή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη
μέ τό Σώμα στό όποιο άνήκετε καί τήν
ί G0

άποστολή σας μέσα σ ’ αύτό.
Ξέρω έπίσης πώς τώρα, στήν ώρα του
άποχωρισμου, μπορείτε νά στρέψετε μέ ύπερηφάνεια τή σκέψη σας στά μακρά έτη τής ύπηρεσίας σας στόν ’Αστυνομικό ’Οργανισμό.
Σ τά ετη πού ξοδέψατε τό μεγαλύτερο μέρος
του δυναμισμού σας στό καθήκον καί στήν
άποστολή σας. Καί πού άναδειχθήκατε έτσι
άντάξιοι τών προσδοκιών τής κοινωνίας μας
καί του Δημοκρατικού της Λαού, άφοΰ χάρις
στό μόχθο σας, έπαγιώσατε τήν εύνομία, τήν
’Ασφάλεια καί τήν Τάξη, όπου ύπηρετήσατε.
Πιστεύω πώς, χωρίς καμιά εξαίρεση,
δόσατε όλοι, δ,τι σάς ήταν δυνατό, γιά νά
έπιτύχετε στό δυσχερέστατο έργο σας, μέ
οδηγό σας τήν πολιτισμένη συμπεριφορά, τήν
ήθική καί τό σεβασμό τού άτόμου. ’Αλλά,
έπίσης, τά ιδανικά τής Δημοκρατίας καί
είδικώτερα τό τρίπτυχο τής αύστηρής
προσηλώσεως στό καθήκον, τής ίσης μεταχειρήσεως τών πολιτών, καί τής εύγενοΰς
πρός όλους συμπεριφοράς.
Πρέπει νά αίσθάνεσθε ύπερήφανοι έπίσης,
γιατί οί κόποι καί οί μόχθοι τών δεκαετιών,
κατά τίς όποιες ήγωνίσθητε στίς έπάλξεις
τοΰ τιμημένου Σώματος τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, έκαρποφόρησαν καί έξύψωσαν τό
Σώμα. Καί γιατί άφήνετε τό παράδειγμά σας
πρός μίμηση στούς νεωτέρους, πού πρέπει κι ’
αύτοί νά ύποσχεθοΰν τώρα, μέ τήν "δια έκείνη
ρήση τών προγόνων μας: «"Αμες δέ γ ’
έσόμεθα πολλω κάρρονες...» Εύχομαι καί
συνιστώ νά μή χάσετε ποτέ τήν έπαφή μέ
τούς έν ένεργεία συναδέλφους σας, ώστε
μέ τή γνωστή σας πείρα νά τούς βοηθήτε στό
βαρύ έργο τους.
Τελειώνοντας, σάς έκφράζω, άπό τή θέση
τοΰ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, τήν
εύγνωμοσύνη τής Πολιτείας γιά τά όσα ύπέρ
τοΰ Σώματος, τοΰ πολίτου, τής Κοινωνίας

*Τπό άντιξόους καί δυσμενείς συνθήκας
ξεκινήσαμε πρό 30 έτών άπό τά διάφορα
σημεία τής πατρίδος μας, έγκαταλείποντες
οικογένειαν, προσφιλή πρόσωπα, συγγενείς
καί φίλους αναζητώντας καλλιτέραν τύχην.
Μέ τόν νεανικόν ένθουσιασμόν, μέ πίστιν διά
ένα καλλίτερον μέλλον, μέ δημιουργικήν
διάθεσή καί μέ όδηγόν τό όραμα τής
κατατάξεως είς τό φημισμένον καί λαμπρόν
’Αστυνομικόν Σώμα, εύρέθημεν είς τήν
Πρωτεύουσαν τής Χώρας μας.
Ή πρώτη μας έπαφή είς τόν χώρον τής
’Αστυνομικής Σχολής καί ή ένταξίς μας είς
τήν μεγάλην ’Αστυνομικήν οικογένειαν μάς
έδωσε τήν εύκαιρίαν νά όρκισθώμεν πίστιν είς
τά ιδανικά, «Πατρίς — θρησκεία — οίκογένειακόν καθήκον», μέ τά όποια έγαλουχήθημεν άπό τήν παιδικήν μας ήλικίαν.
Καί κάτι ακόμη, πού δέν έγνωρίζαμεν.
Έδιδάχθημεν, ότι έπελέξαμεν έπάγγελμα
όχι βιοποριστικόν, άλλά ίεράν άποστολήν, ύψηλόν λειτούργημα. Καί τό έπιστέψαμεν καί
άφωσιώθημεν καί έπεδόθημεν ψυχή τε καί
σώματι είς τήν έπιτυχίαν τής άποστολής μας.
Καί εΐμεθα υπερήφανοι δ ι’ αύτό.
Δέν γνωρίζω, έάν άνταπεκρίθημεν πλή
ρως είς τάς ύποχρεώσεις μοις, ώς ’Αστυ
νομικών ύπαλλήλων. 'Τποστηρίζω όμως, ότι
προσφέραμεν τό πάν. Δέν έφείσθημεν τής
ζωής μας, τής σωματικής μας άκεραιότητος,
τής ύγείας μοις όταν καί όπου παρέστη
τοιαύτη ανάγκη.
Έστερήθημεν τήν χαράν, τήν άπόλαυσιν,
τήν διασκέδασιν καί τήν ήρεμον ζωήν, διά νά
προστατεύσωμεν τά πολυτιμότερα άγαθά
τοΰ ανθρώπου, τήν ζωή, τήν τιμήν, τήν περι
ουσίαν του, τήν ησυχίαν του.
Τρεις καί πλέον δεκαετίας, ένοις συνεχής
αγών, χωρίς ύπερβολήν, ένας διαρκής καί
αδιάκοπος πόλεμος.
Έξερχόμενοι έπειτα άπό όλίγας ήμέρας τής
ένεργοΰ ύπηρεσίοις, δίδομεν πρός τούς έν
ένεργεία συναδέλφους μοις μίαν ύπόσχεσιν.
Θά είμαστε ψυχικά καί σωματικά κοντά τους
καί άπό τής νέας θέσεως θά προσφέρωμεν τίς
ύπηρεσίες μοις, βοηθώντοις τό δύσκολον έργον
τους, πρός κατατόπισιν καί ένημέρωσιν τοΰ
κοινοΰ περί τοΰ δυσκόλου καί πολυτίμου
έργου τής Άστυνομίοις.
Θά παροικολουθοΰμεν τό έργον τους καί
θά αίσθανόμεθα μεγίστην χοιράν καί ικανο
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ποίησιν διά τάς έπιτυχίας των.
Διακαής πόθος μας θά είναι ή δόξα καί τό
μεγαλεΐον τής ’Αστυνομίας, τήν όποιαν
τόσον ήγαπήσαμεν, ή άνοδος αύτής εις
ύψηλά έπίπεδα, ή έπιτυχία της εις όλους τούς
τομείς, διά τό καλόν ήμών των ιδίων, των
ύπηρετούντων, του λαμπρού Σώματος καί
τής φιλτάτης ήμών πατρίδος. Εύχόμεθα οί
δύσκολες ήμέρες πού όλοι μαζί περάσαμε νά
μείνουν στήν ένδοξον ιστορίαν του Σώματος
καί νά άνήκουν διά πάντα εις τό παρελθόν.
"Αφησα τελευταΐον σημεΐον τής ομιλίας
μου, διά νά δοθή μεγαλυτέρα έμφασις εις
αύτό, πού θά έκφράσω.
Μέσα άπό τά βάθη τής ψυχής μου καί
όλων των άπερχομένων συναδέλφων, κ.κ.
’Αξιωματικών, έκφράζω τήν εύγνωμοσύνην
μου, τόσον εις τήν πολιτικήν ήγεσίαν, όσον
καί εις τούς ήγήτορας του Σώματος καί εις
όσους συνέβαλλον είς τήν προσθήκην τής
διατάξεως του άρθρου 28 παρ. 5 του Ν.
671/77 δι ’ ου οί καταλαμβανόμενοι ύπό του
ορίου ηλικίας ’Αξιωματικοί προάγονται είς
τόν άμέσως επόμενον βαθμόν. Μία μεγάλη
προσφορά ώς άνταμοιβή τών μόχθων μας.
Διά τούς κατωτέρους εύχής εργον θά είναι ν ’
άποχωρουν όλοι μέ τόν βαθμόν του Ά ν θ /
μου. Τελευτών, ύποβάλω θερμήν παράκλησιν
καί νομίζω, ότι συμφωνουν πρός τούτο καί
άπαντες οί άπερχόμενοι, λόγω ορίου ηλικίας
’Αστυνομικοί, όπως ίδρυθή μερίμνη τής ήγεσίας του Σώματος καί του σεβαστού μας κ.
Υπουργού Δ. Τάξεως Ε Ν Τ Ε ϊΚ Τ Η ΡΙΟ Ν
είς κεντρικόν σημεΐον τής πόλεως, είς τό
όποιον θά συχνάζουν όλοι οί συνταξιούχοι τής
’Αστυνομίας, όπως είναι λ.χ., ή Λέσχη
Ά ξ/κ ώ ν τού στρατού καί έκεΐ νά συναντώμεθα μετά τών έν ένεργεία συναδέλφων
μας, είς τρόπον ώστε οί δεσμοί μεταξύ μας νά
παραμείνουν πράγματι άρρηκτοι καί άναλλοίωτοι».

Συγκινητικό χαιρετισμό άπηόθυνε
καί ό Πρόεδρος της Πανελληνίου
'Ενώσεως Άποστράτων Ά ξ/κ ώ ν
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Νικ. Νέρης, ό όποιος έτόνισε ιδιαιτέρως, ότι
γιά τους συνταξιούχους, άρχίζει μιά
νέα ζωή, κατά τήν οποία πρέπει νά
αίσθάνωνται καί πάλιν νέοι.
Στούς συνταξιούχους άστυνομικούς άπενεμήθησαν άναμνηστικά
διπλώματα καί ή ωραία έκδήλωσις
τελείωσε μέ δεξίωση πού παρετέθη
πρός τιμήν των. Στήν τελετή
παρέστησαν πλήν τών προαναφερθέντων, ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ
Ύπουργ. Δημ. Τάξεως κ. Σαψάλης, οί 'Υπαρχηγοί τής ’Αστυνο
μίας κ.κ. Π απαγεωργίου καί Γ ιαννημάρας, οί Δ /ντα ί ’Αθηνών καί
Πειραιώς κ.κ. Άγγελόπουλος καί
Καραθανάσης καί άλλοι άξιωματικοί.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ο Σ 1976

Ε Κ Μ Κ ΐ ε Α ΡΧ Η ΓΕΙΟ Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ο Ν Λ Θ Η Ν Λ Ι 1 9 / /

Η

Ε Τ Η Σ ΙΑ

έκδοσις

είς

καλαισθητόν

τόμον τής Έκθέσεως Δραστηριότητος τής ’Αστυν. Πόλεων καί ή άνάγλυφος
παρουσίασις τού έργου τού Σώ ματος,
έντυπωσίασαν τό κοινό, τούς ειδικούς επιστή
μονες, όπως καί τόν ήμερήσιον καί περιοδικό
τύπο, ό όποιος έπί ήμέρες άσχολήθηκε μέ
τό θέμα καί έτόνισε ιδιαιτέρως τά πιό
ένδιαφέροντα σημεία. ’Από τήν πληθώρα
τών δημοσιεύσεων καί τών έπιστολών,
πολλές τών όποιων θά εύρη ό άναγνώστης
στό προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού μας,
δημοσιεύουμε καί σήμερα τίς πιό χαρακτη
ριστικές. Τό κείμενο πού ακολουθεί δημο
σιεύτηκε στήν έφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΣ» Πατρών τής 18-11-77
« ’Ανάγλυφος ή δραστηριότης τού ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων, καθρεφτίζεται
στό καλαίσθητο τόμο, πού κυκλοφόρησε μέ
τίτλον «Έκθεσις Δραστηριότητος 1976».
Σελίδες, αφιερωμένες στό μόχθο τών
άξιωματικών, ύπαξιωματικών καί κατω
τέρων άστυνομικών ύπαλλήλων, τού εύγενοΰς
Σώματος, γιά τήν διασφάλισιν τής τάξεως,
τήν προστασία τής ζωής καί τής περιουσίας
τών κατοίκων τής περιοχής ’Αθηνών,
Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύρας, στίς
όποιες τήν εύθύνη τής άστυνομεύσεως έχει
άπό τό 1921 τό ’Αρχηγεΐον τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
*0 άναγνώστης πληροφορείται μέ λιτό
τητα καί σαφήνεια στόν τόμο αύτό τήν
εργασία, πού συντελεΐται έμφανώς καί
άφανώς είς τάς κ α τ’ ειδικότητα ύπηρεσίας
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν τελείαν
όργάνωσιν, τήν έπιστημονικήν άρτιότητα τών
στελεχών, τήν έξειδίκευσιν τών άστυνομικών
στή δίωξι τού έγκλήματος — σέ όλες τίς
μορφές τής έκδηλώσεώς του — τήν καταβαλλομένη γιγαντιαία προσπάθεια όχυρώσεως
τής χώρας γιά νά μείνη άπρόσβλητη άπό τήν
διεθνή τυχωδιοκτισμό, τήν εγκληματικότητα,

τήν αναρχία, τήν έμπορία καί χρήση ναρκω

τικών. Σελίδες έπίσης είς τήν «Έκθεσι τής
Δαστηριότητος», άπό τήν έξυπηρέτηση τών
έκατομμυρίων τουριστών, πού κατακλύζουν
τήν ’Αθήνα, τόν Πειραιά, τήν Πάτρα καί τήν
Κέρκυρα.
’Αναγράφονται έξ άλλου τά μέτρα γιά τήν
προστασία τής νεότητος, άπό τήν διάβρωση
τών αναρχικών στοιχείων, τήν διαφύλαξη τών
άγαθών καί τήν έποπτεία τής ’Αγοράς, ώστε
τό κοινόν νά διασφαλίζεται πλήρως καί άπό
υγιεινής πλευράς καί άπό τήν έκμετάλλευση στοιχείων έκτός τού ύγιοΰς έμπορίου.
Δέος προκαλεΐ τό εύρος τών αρμοδιο
τήτων τής ’Αστυνομίας. *0 λεπτότερος καί
ό κυριώτερος μηχανισμός λειτουργίας τού
Κράτους. *0 έγκέφαλος καί ή καρδιά τής
Διοικητικής Μηχανής. Λίγο έάν ύποστή
βλάβην, ό μηχανισμός αύτός, ό άντίκτυπος θά
είναι σοβαρός γ ι ’ αύτή τήν ίδια τήν ύπαρξι
τής ώργανωμένης Πολιτείας.
Ό πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καρα
μανλής γνωρίζει όσον ούδείς άλλος τά όσα διά
τών άριστων άνωτέρων καί κατωτέρων ύ
παλλήλων προσφέρει ή ’Αστυνομία Πόλεων,
γ ι ’ αύτό περιβάλλει τά στελέχη καί τούς
άνδρες της μέ εμπιστοσύνην καί ίδαιτέραν
τιμήν. Πολλά^ις, κατά τό παρελθόν τού
έδόθη ή ευκαιρία νά έκδηλώση καί δημοσίως
τήν εύαρέσκειάν του διά τάς πολλαπλάς
έπιτυχίας τού εύγενοΰς Σ ώ μ α τος, τήν
άφοσίωσιν τών άξιωματικών καί λοιπών
άστυνομικών, είς τά ίδιανικά τού "Εθνους καί
τά θέσμια τής πειθαρχημένης πολιτείας. *0
Κωνσταντίνος Καραμανλής πιστεύει είς μίαν
καλώς ώργανωμένη ’Αστυνομία, μέ χρηστή
καί δικαία διοίκηση, μέ καλώς άμειβομένους
ύπαλλήλους, οί όποιοι είναι άφωσιωμένοι στό
ύπηρεσιακό καί στό ανθρώπινον καθήκον
τους, ή Πολιτεία χαλυβδώνεται, όχυρώνεται,
προστατεύεται καί καθίσταται άπρόσβλητη
άπό τίς διαβρώσεις τών αναρχικών, τήν
έγκληματικότητα, τήν έξαθλίωση καί τήν
άσυδοσία τών πονηρών καί έκμεταλλευτών
τής τιμής, τής περιουσίας καί τής ήσυχίας
τών πολιτών.
*Η ’Α στυνομία Πόλεων, ώς καί ή
Χωροφυλακή, πάντοτε έπραξαν εύόρκως
καί εύσυνειδήτως τό χρέος των κατά τάς
κρίσιμους στιγμάς τού "Εθνους. Καί σήμερον
ΐστανται είς τάς έπάλξεις, άφανεΐς ήρωες καί
πρόμαχοι τής έλευθερίας καί τής γαλήνης τού
τόπου. "Αψογος ή μέχρι σήμερα στάσις των,
κατά τήν προεκλογικήν περίοδον, προσθέτει
άκόμη ένα τίτλο τιμής στούς τόσους άλλους
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Δικαίως λοιπόν ό δημόσιος έπαινος είς
δλους άπό τής άνωτάτης βαθμίδος μέχρι τού
νεωτέρου άστυνομικοΰ ύπαλλήλου καί
χωροφύλακος. Οί ύγιώς σκεπτόμενοι "Ελλη
νες καί οί ύπεύθυνοι άνδρες συγχαίρουν καί
περιβάλλουν μέ έμπιστοσύνην καί στοργήν τά
Σώματα ’Ασφαλείας»
Καί τώρα, ένα «άπάνθισμα» άπό σχετικές μέ
τήν "Εκθεση έπιστολές. Ή πρώτη, είναι τού
Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσο
στόμου. Γράφει ό Σεβασμιώτατος Μεσση
νίας:
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«Έλαβον τήν εύγενώς άποσταλεΐσαν μοι
« Έ κ θ εσ ιν δρα στηριότα τος 1976» της
’Αστυνομίας Πόλεων (Έκδοσις ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων — Άθήναι 1977), έν
τη οποία έναργώς έμφανίζεται ή δραστηριότης του ύμετέρου έπιλέκτου Σώματος.
Θερμότατα ευχαριστών ύμας' διά τήν
φιλόφρονα προσφοράν ταύτης, συγχαίρω ύμίν
διά τό λαμπρόν έργον, όπερ έπιτελεΐ ή
άστυνομία άναφορικώς μέ τήν άποτελεσματικήν προστασίαν τής τιμής, περιουσίας,
προσωπικής έλευθερίας καί των άλλων
θεμελιωδών δικαιωμάτων τών πολιτών καί
τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως.
Καί αύθις έκτιμών τό έργον ύμών εύχομαι
τήν βοήθειαν του Κυρίου διά τήν έκπλήρωσιν τών εύεργετικών ύμών καθηκόντων».

Τήν δεύτερη έπιστολή ύπογράφει ό κ. Σ.
Μπαλτας, Γραμματεύς του 'Υπουργικού
Συμβουλίου:
Έλαβα τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» καί
τήν «Έκθεσι Δραστηριότητος του Σώματος
1976» καί ευχαριστώ πάρα πολύ.
’Ιδιαίτερη έντύπωση μου προκάλεσε ή
«παρουσίασις τών πεπραγμένων τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων Ιτους 1976», πού δίνει μιά
αδρή εικόνα τών δραστηριοτήτων του Σώ 
ματος, τόσο στόν τομέά τής διασφαλίσεως
τών άγαθών του πολίτη, πού προστατεύ
ονται άπό τό νόμο, όσο καί τής προστασίας
τής πολιτείας άπό όποιαδήποτε εσωτερική
άπειλή. Τό ίδιο, όμως, άδρή καί πειστική
είναι καί ή παρουσίαση τών άλλων δραστη
ριοτήτων του Σώματος, πού ή κοινωνική,
πνευματική καί πολιτιστική του έπίδοση, ή
προσπάθεια γιά τήν βελτίωση στίς σχέσεις
του μέ τό πλατύτερο κοινό καί ή έντονη
παρουσία του στίς προσπάθειες γιά τή
διαφύλαξη τής γαλήνης καί τής τάξεως,
δικαιούνται νά άποσπάσουν τήν προσοχή, τήν
έκτίμηση καί τήν έπιβράβευση άπό τούς
πολίτες.
Ή λιτότητα τού υφους αύτής τής παρουσιάσεως, ή κατά βάθος έξέταση, ή εύσΤοχία
στήν άναζήτηση καί τήν προβολή τού ειδικού
βάρους τών προσπαθειών, ή πειστικότητα
πού τήν εδραιώνουν άναμφισβήτητα στοιχεία,
ή σεμνή ύπογράμμιση τού μόχθου τών άξιωματικών καί άνδρών τού Σώματος μέ τρόπο
πού άποφεύγει τήν προκλητική ύπερβολή καί
άποκλείει τήν χακόπιστη κριτική, δλ ’ αύτά
τά θετικά στοιχεία συντελούν στήν ορθή
έκτίμηση τών προσπαθειών καί πετυχαίνουν
τήν άναγνώριση καί τήν καταξίωσή τους.
Δέν θεωρώ ύπερβολική τήν άποψη, πού
έρχεται σάν δίκαιο συμπέρασμα, 6τι αύτή ή
παρουσίαση προσφέρει πολλά καί έξισώνεται
μέ τήν προσφορά τού μόχθου γιά τήν άντικειμενική κριτική καί τήν άδιαφιλονίκητη
άναγνώριση τών δραστηριοτήτων τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Σ υγχαίρω γιά τήν πρωτοβουλία νά
παρουσιασθή στά « ’Αστυνομικά Χρονικά» ή
Παναγία ή Προυσιώτισσα.
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ΣΥΝΤΟΜΑ...
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ
______ι___________________________________________________
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΝΕΑ
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'εορτής τ ή ς 'Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς Δ / σ ε ω ς Π ειρ α ιώ ς τή ν 2 3 — 12 —77. σ τ ό ν κ ιν η μ α τ ο γρ ά φ ο « Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν ».
Ε Ις τή ν ά π έν α ν τι φ ω το γρ α φ ία ν: Ό

Γ εν. Γ ρ α μ μ α τ ε υ ς Υ .Δ .Τ . κ. Σ α ψ ά λ η ς π ρ ο σ φ έρ ει δ ώ ρ α σ έ

π α ιδ ιά ά σ τυ ν ο μ ικ ώ ν κ α τά τ ή δ ιά ρ κ εια τ ή ς Ιδίας έκ δ η λ ώ σ εω ς .

’ Επιστολαί
Πρός τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων,
Γραφεΐον κ. ’Αρχηγού, όδ. 3ης Σεπτεμβρίου
11, ’Ενταύθα
Κύριοι,
Σκοπός τής παρούσης είναι νά έκφράσω
τά αισθήματα εύγνωμοσύνης καί έκτιμήσεως
τά όποια μέ κατέχουν διά τό έπιτελούμενον
ύπό τών ύμετέρων όργάνων έργον, έξ αφορ
μής προσφάτου προσωπικού μου περιστα
τικού.
Συγκεκριμένως, τήν μεσημβρίαν τής 16ης
Νοεμβρίου έ.έ. έκλάπη ύπό Γερμανών
κακοποιών έκ τής έν Άθήναις καί παρά τήν
όδόν Κ. Βεντηρη 1 διευθύνσεως τών
Γ ραφείων τής ναυτιλιακής εταιρείας ATHENS
MARINE CORPORATION S.A. εις ήν
ί ρ γ ά ζ ο μ α ι τ ό μ ά ρ κ α ς MERCEDES 280,
παραγωγής 1976, αύτοκίνητόν μου.
Έ γινε πάραυτα καταγγελία εις τό αρμό
διον ΚΔ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα, τής ύποθέσεως δέ έπελήφθη προσωπικώς έξαίρετος
Άνθυπαστυνόμος, δστις διά τών συντόνων
ένεργειών του καί τής καταλλήλου κινητοποιήσεως τού μηχανισμού τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, έπέτυχεν ώστε τήν εσπέραν τής
ιδίας ημέρας νά έντοπισθή τό αύτοκίνητον
ύπό όργάνων τής Χωροφυλακής έν πορεία είς
τήν περιοχήν Κατερίνης, νά συλληφθοΰν οί
δράσται καί νά οδηγηθούν μετά τού αύτ/του
είς τήν Διοίκησιν ’Ασφαλείας Κατερίνης,
όπόθεν παρεδόθη τούτο είς έμέ, οί δέ αλλο
δαποί κακοποιοί μετήχθησαν είς ’Αθήνας ΐνα
ασκηθούν έναντίον αύτών τά νόμιμα.
Ε πειδή ή άξιοποίησις τού παράγοντος χρό
νου ένέχει τήν μεγαλυτέραν σπουδαιότητα είς
άναλόγους περιστάσεις, καί ολίγου δεΐν είς τό
μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα τό αύτ/τον
νά εύρίσκετο έκτός τών συνόρων τής χώρας,
ώς άποδεικνύεται έκ τού σημείου είς 6 τούτο

αύθημερόν ένετοπίσθη, έπιτραπήτω μοι νά
έκφράσω καί πάλιν τήν βαθείαν έκτίμησίν μου
διά τό τόσον ύψηλόν έπίπεδον άποδόσεως
τών ύφ ’ ύμας *Τπηρεσιών καί τόν θαυμασμόν
μου διά τόν βαθμόν έτοιμότητος τόν οποίον
καθημερινώς έπιδεικνυυυν.
Μ ετ’ έξαιρέτου τιμής,
διά λ/σμόν καί κατ’ έντολήν
Niels Bang

Ευάγγελος Π. Οικονόμου, Γενικός 'Επιθεω
ρητής Μέσης Έκπαιδεύσεως Νομοϋ Ευρυ
τανίας, Καρπενήσιον.
Μέ ιδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση Ιλαβα
καί διάβασα τ<5 εξαίρετο περιοδικό ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, πού είχατε τήν καλωσύνη νά μου άποστείλετε καί πού άποτελεΐ
τιμητική γιά μένα προσφορά σας. Πολύ σάς
εύχαριστώ γ ι’ αύτό καί σάς βεβαιώ ότι μου
άνεμνήσατε εύχάριστες αναμνήσεις άπό τό
’Αστυνομικό Σώμα, στό όποιο έπί 7ετίαν υ
πηρέτησα. Θαυμάσια, άξιοπρόσεκτα καί
πολύ επιτυχημένα τά περί τής Μονής τής
Προυσιωτίσσης, πού κατατοπίζουν πληρέ
στατα τόν άναγνώστη καί διαφημίζουν ευρύ
τερα τήν άγνωστη σέ πολλούς Εύρυτανία.
’Εκλεκτά καί τά άλλα ένδιαφέροντα ανα
γνώσματα καί ύπέροχο τό φωτογραφικό υ
λικό.
Μέ πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ τήν
πρόοδο καί έξέλιξη του
’Αστυνομικού
Σώματος καί αισθάνομαι ακόμη καί τώρα
πολύ συνδεδεμένος μέ αύτό.
Εύχαριστώντας θερμά γιά τήν προσφορά
σας σάς εύχομαι έγκάρδια υγεία καί άνοδο
στόν ύψιστο βαθμό του Σώματος, πού τόσο
έπάξια ύπηρετείτε.
Μέ βαθειά έκτίμηση καί αγάπη

Σάς εύχαριστώ θερμώς διά τήν άποστολήν τής έκθέσεως δραστηριότητος τής ’Α
στυνομίας Πόλεων.
Παρακολουθώ πάντοτε μέ πολύ ένδιαφέρον τό έργον τής ’Αστυνομίας, τό τόσον έπίπονον καί δυσχερές, καί μέ ίδιατέραν ίκανοποίησιν πρηροφορουμαι τήν έπιτυχή δράσιν
του Σώματος, τό όποιον γενικώς, άλλά καί
πρός τά έπίλεκτα στελέχη του μέ τά όποια
εϊχον τήν εύκαιρίαν καί τήν τιμήν νά συνεργασθώ κατά τό παρελθόν, τρέφω απεριό
ριστον έκτίμησιν καί άγάπην.
Κ. Π. Φωτιάδης

Προσεγγίζοντος τού τέλους του 1977,
έπιθυμώ νά σάς εύχαριστήσω καί νά σάς
συγχαρώ διά τήν Έκθεσιν Δραστηριότητος
καί τήν παρουσίασιν τών πεπραγμένων τής
Α.Π. του Ιτους πού λήγει, άλλά καί νά σάς
εύχηθώ άπό καρδίας υγείαν καί ευτυχίαν διά
τό Ιτος πού άνατέλλει!
Μετά τιμής
Ν. Φωτιάς
Τ. *Τπουργός Οικονομικών

Ιε ρ ά Μητρόπολις Ναυπακτίας καί Εύρυτανιας, ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος, Καρπενησίων — Εύρυτάνων Εύρυτανίας.
Χαίρετε έν Κυρίω Πάντοτε.
Έλάβομεν τό περιοδικόν τό όποιον ή
ύμετέρα υπηρεσία εκδίδει καί αφού μεταξύ
τών άλλων ώραίων πράγματι περιεχομένων

άνέγνωμεν καί πραγματείαν θαυμασίαν διά
τήν ίεράν καί ιστορικήν Μονήν τής Κυρίας
Θεοτόκου τής Προυσιωτίσσης, ήτις εύρίσκεται εις τόν ήμέτερον Νομόν, Θαύματα
άπειρα έπιτελοΰσα.
’Από καρδίας Σάς εύχαριστουμεν διά τό
άποσταλέν είς ήμάς περιοδικόν καί θερμώς
συγχαίρομεν *Τ μάς καί τούς συνεργάτας τού
τόσο ώραίου περιοδικού
Εύχόμεθα κατ ’ άμφω ύγιείαν είς τό σώμα
τής άστυνομίας πόλεων καί είς *Τμάς
προσωπικώς.
Μετά πολλών εύχαριστιών καί ένθέρμων
εύχών
ό ’Εφημέριος I. Ν. Α γία ς Τριάδος
Καρπενησιού
καί ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος
Π ΡΕΣΒ. ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΤΡΟΣ
Νομαρχία ’Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς,
Γ ραφείον Νομάρχου

Πρός τόν κ. Χρήστον Καραθανάσην
Γεν. Άστυν. Δ/ντήν Πειραιώς
’Ενταύθα
Κύρ ιε Γ ενικέ,
*Ως γνωστόν ή έπισυμβάσα νεροποντή τήν
νύκτα τής 2 ας Νοεμβρίου Ιπληξε πολλάς
περιοχάς τής ζώνης εύθύνης τού Διαμερίσματός μας καί έδημιούργησε σοβαρωτάτας
ζημίας είς οικίας, καταστήματα, βιοτεχνίας,
βιομηχανίας κ.λ.π.
Ά π ό τής ίδιας νύκτας μέ έντολή σας,
άπασαι αί δυνάμεις τής δικαιοδοσίας σας
έκινητοποιήθησαν γιά τήν διάσωσιν τών
πλημμυροπαθών καί τήν άποκατάστασιν τών
ζημιών, έργασθεΐσαι νυχθημερόν μέ ζήλον καί
φιλοτιμίαν έπί πολλάς ημέρας.
Διά τήν τοιαύτην πολύτιμον συμπαράστασιν τόσον υμών προσωπικώς, όσον καί
τών αξιω ματικών, ύπαξιω ματικώ ν καί
λοιπών άστυνομικών ύπαλλήλων τής δυνάμεως τής Διευθύνσεώς σας οΐτινες συνέβαλον
τά μέγιστα είς τήν άποκατάστασιν τών
ζημιών καί άνακούφισιν τών πλημμυρο
παθών, έκφράζομεν ώς έκπρόσωπος τής

Κυβερνήσεως πρός όλους ύμάς τήν άκραν
ίκανοποίησιν ημών.
*0 Προϊστάμενος Διαμερίσματος
Αναπληρωτής Νομάρχης
Ν. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κύριε Διευθυντά,
Θά σάς παρακαλοΰσα θερμώς νά δημοσιεύσητε αύτάς τάς δύο λέξεις μου διά τών
όποιων έπιθυμώ νά έκφράσω τάς εύχαριστίας μου άλλά καί τά συγχαρητήριά μου διά
τόν πέραν πάσης ύπηρεσιακής ύποχρεώσεως
άνθρωπιστικόν τρόπον μέ τόν όποιον Ιτυχον
συμπαραστάσεως παρά τών άνδρών τού ΚΔ '
Αστυνομικού Τμήματος ( Ίλισσίων) 6τε
πρό ήμερών τό έπί τής Λεωφόρου βασιλίσσης
Σοφίας 10 υπόγειον ύπέστη σοβαράς ζημίας
λόγω πλημμύρας. Θά μοΰ έπιτρέψητε νά
έπιμείνω ιδιαιτέρως είς τήν δημοσίευσιν τής
παρούσης μου διότι, παρ’ δλον ότι είμαι
κάτοικος έξωτερικοΰ έχω βαρεθεί οσάκις
παρεπιδημώ έν Άθήναις νά άκούω παράπο
να καί μομφάς κατά τών Σωμάτων Ασφα
λείας μας.
Μετά τιμής καί εύχαριστιών
Χαρίκλεια Μπαλτατζή — Έ μπον

Πρός τό περιοδικόν «Αστυνομικά Χρονικά»
Κύριε Διευθυντά,
’Επιθυμώ διά τής παρούσης έπιστολής μου
νά εύχαριστήσω θερμώς τόν Γ ενικόν Α σ τυ
νομικόν Δ /ν τή ν Π ειραιώς κ. Χρήστον
Καραθανάσην, τόν Αστυνομικόν Δ/ντήν
Μηχανοκινήτου Πειραιώς κ. Ρίζον Δημήτιον,
ώς καί όλους τούς συναδέλφους μου τής
Μηχανοκινήτου ’ ϊ ’π/νσεως Πειραιώς, διά τό
μεγάλο ένδιαφέρον πού έπέδειξαν κατά τήν
όλικήν καταστροφήν τών περιουσιακών μου
στοιχείων συνεπεία τής πλημμύρας τής 2-1177, ώς καί διά τήν οικονομική βοήθειαν πού
μοΰ προσέφεραν
Γρηγοράκης Δημήτριος
Άστυφύλαξ τής Ί ’π/νσεως
Μηχανοκινήτου Πειραιώς
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Τήν IS— 12— 77, Ιγινε στήν αίθουσα τής
Ύποδ/νσεως ’Ασφαλείας 'Αθηνών παιδική
'εορτή, γιά τά παιδιά των υπαλλήλων τής
'Υπηρεσίας καί διανομή δώρων. Στή φωτο
γραφία μας χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.

Αοτυυομικα

επίκαιρα
οε
'Εορτή γιά τά παιδάκια τής 'Υπηρεσίας όργάνωαε τήν 30— 12— 77 καί τό Κέντρο ’Αλλο
δαπών ’Αθηνών με διανομή δώρων καί παρου
σίαση πλούσιου καλλιτεχνικού προγράμματος.
Τά δώρα Αγοράστηκαν με δαπάνη τής έκλεκτής
φίλης τής Άστυν. Πόλεων κ. Σούλτς, ή όποια
διακρίνεται στή φωτογραφία μας πλησίον τού
A ' Ύπαρχηγοΰ κ. Παπαγεωργίου.

Στήν κάτω φωτογραφία Αριστερά: Στιγμιότυπο
Από τήν προσφορά δώρων, Από Αστυνομικούς
τής Α/νσως 'Αθηνών, μέ έπικεφαλής τόν
Άστυν. Α/ντή κ. Ψυχογιό στό Άσυλο Άγ.
Άνδρέου Ν. Σμύρνης. Κάτω: ’Από τήν ίορτα
στική έκδήλωση στήν Ύποδ/νση Μηχανοκι
νήτου τήν 28— 12— 77. Έμοιράσθηκαν δώρα
καί παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Τήν 22—12—77 στό ξενοδοχείο «ATHENE
PALLAS» πραγματοποιήθηκε άπό τήν Υ.Π.
Ε.Ν. έορταστική έκόήλωσι γιά τά κυπριόπουΙα τών 'Αθηνών. Στό στιγμιότυπο, ό Γεν.
Γραμματεύς τοΰ Υ.Α.Τ. κ. Σαψάλης κατά τήν
διανομήν τών δώρων.

k

Δεξιό Τις άπογευματινές ώρες τής 26— /— 78
ό Γενικός Άστυν. Δ/ντής ’Αθηνών κ. Γ.
Άγγελόπουλος δέχτηκε στό γραφείο του 50
άτομα μεταξύ τών όποιων μαθητές καί άστυνομικούς γιά νά τούς συγχαρή, γιατί τόν περα
σμένο χρόνο 1977 βρήκαν καί παρέδωσαν στήν
'Αστυνομία μεγάλα χρηματικά ποσό Κάτω:
Μέσα σέ μιά ιδιαίτερα εορταστική άτμόσφαιρα έγινε ή κοπή τής πίττας τής ‘Αστυνομικής
Δ/νσεως Πατρών. Στή φωτογραφία μας σχε
τικό στιγμιότυπο.

Μία ακόμη φωτογραφία άπό τήν εορτή τής
Υ.Π.Ε.Ν. στήν αίθουσα τοΰ «ATHENE PAL
LAS». Διανομή δώρων ύπό τού A ' Ύπαρχηγοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Χαρ. Παπαγεωργίου.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΕΡΙΑΝΟΣ
Την 12— 12—77 άπεβίωσεν καί
τήν έπομένην έκηδεόθη εις τό A '
Ν εκροταφ εΐον ’Αθηνώ ν ό έ.ά.
άρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων Φλεριανός ’Ιωάννης του Ελευθερίου.
* 0 έκλιπών έγεννήθη τό Ιτος
1887 εις ’Αθήνας. Τό έτος 1910
κατετάγη εις τήν Χωρ/κήν καί
αξιωματικός τυγχάνων τής Χωρκής μετετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων τό 1922, μέ τόν βαθμόν του
’Αστυνόμου Β ', τήν οποίαν ήγάπησε καί ύπηρέτησε μέ πίστιν καί
άφοσίωσιν εις δυσκόλους περιστά
σεις. Άπεστρατεόθη τό 1948 καί
.τοΰ άπενεμήθη ό βαθμός του ’Αρχη
γού.
Εις τήν κηδείαν του παρέστησαν
συγγενείς, φίλοι καί συνάδελφοι έν
συντάξει καί έν ένεργεία.
Έ κ μέρους τής ’Αστυνομίας
Πόλεων παρέστη άντιπροσωπεία
καί κατετέθη στέφανος έπί τής
σοροϋ του.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά»
έκφράζουν πρός τους οικείους του τά
θερμά συλλυπητήρια.

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 22— 12—77 άπεβίωσεν καί
τήν έπομένην έκηδεόθη εις Β '
Νεκροταφεΐον ’Αθηνών ό έ.ά. άρχη
γός ’Αστυνομίας Άλεξόπουλος
Ή λίας τοΰ Περικλέους.
* 0 έκλιπών έγεννήθη τό έτος
1899 εις Άνδανείαν Μεσσηνίας. Τό
1924 κατετάγη εις τήν Σχολήν
Κέρκυρας καί τό 1925 προήχθη είς
τόν βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου A '.
Τό 1932 προήχθη είς τόν βαθμόν
τοΰ ’Αστυνόμου Β ', τό 1940 είς
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’Αστυνόμον A ', τό 1946 είς Δ/ντήν
Β ' καί τό 1952 είς Δ/ντήν A '. Τό
1957 τοΰ άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ
’Αρχηγού ’Αστυνομίας.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν
πολλοί φίλοι ώς καί έν ένεργεία καί
συντάξει άστυνομικοί.
’Α ντιπροσω πεία παρέστη έκ
μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ό
έπικεφαλής τής οποίας κατέθεσε
στέφανον έπί τής σοροϋ του. Τά
« ’Αστυνομικά Χρονικά» έκφράζουν
τά θερμά συλλυπητήρια πρός τούς
οικείους καί εύχονται τήν έξ ύψους
παρηγοριάν. Ή μνήμη του άς είναι
αίωνία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ
Τήν 22— 12— 1977 άπεβίωσεν
καί τήν έπομένην έκηδεόθη είς τό A '
Ν εκροταφ εΐον ’Αθηνών ό έ.ά.
’Αστυνομικός Δ/ντής Α ' Πετάσης
Γεώργιος τοΰ ’Εμμανουήλ.
Τήν εκφοράν παρηκολούθησαν
οικείοι του, πολλοί φίλοι του, ώς καί
έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα παρέ
στη δι’ άντιπροσωπείας άστυνομικών, ό έπικεφαλής τής οποίας
κατέθεσεν στέφανον έπί τής σοροϋ
του.
* 0 μεταστάς έγεννήθη τό έτος
1899 είς Κάτω Χωρίον Ίεράπετρας Κρήτης. Είς τό Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων κατετάγη τό
έτος 1924. Προήχθη είς τόν βαθμόν
τοΰ Ύπαστυνόμου A ' τό έτος 1925,
είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β '
τό 1932, είς ’Αστυνόμον Α ' τό
1943, είς Δ/ντήν Β ' τό 1946 καί είς
Δ/ντήν Α ' τό 1952. Άπεστρατεύθη τό έτος 1953.
Ή στήλη μας συμμετέχουσα είς
τό πένθος τών οικείων του εύχεται
τήν έξ ύψους παρηγοριάν καί τήν
αίωνίαν άνάπαυσιν τής ψυχής του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗΣ
Τήν 17— 12—77 άπεβίωσεν καί
τήν έπομένην έκηδεόθη είς τό Α '
Νεκροταφεΐον ’Αθηνών ό έ.ά. άστυνομικός Δ/ντής Β ' Καργιοποόλης
Π αναγιώτης τοΰ Γ εωργίου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος
1907 είς Καθενοί Χαλκίδος. Τό έτος
1930 κατετάγη είς τήν ’Αστυνο
μικήν Σχολήν Κέρκυρας μέ τόν
βαθμόν τοΰ Άστυφόλακος. Προή
χθη είς τόν βαθμόν τοΰ άρχ-κος τό
1935, είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Β ' τό 1940, είς τόν βαθμόν
τοΰ Ύπαστυνόμου Α ' τό 1943, είς
’Αστυνόμον Β ' τό 1947, είς ’Αστυ
νόμον Α ' τό 1957 καί είς Δ/ντήν Β '
τό 1964. Άπεστρατεόθη τό 1965
ώς συμπληρώσας 35ετή υπηρεσίαν.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν
οικείοι του, πολλοί φίλοι καί άστυνομικοί έν ένεργεία καί συνταξιοΰχοι.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων παρέστη
δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής
τής οποίας κατέθεσεν έπί τής σοροϋ
του στέφανον.
Ή στήλη μας συμμετέχουσα είς
τό βαρύ πένθος τών οικείων τοΰ
μεταστάντος εκφράζει τά θερμά
συλλυπητήρια καί εύχεται τήν έξ
ύψους παρηγοριάν των.
Ή μνήμη του άς είναι αίωνία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
Τήν 24— 11—77 άπεβίωσεν καί
τήν έπομένην έκηδεόθη είς τό Α '

Ν εκροταφ εΐον ’Αθηνών ό έ.ά.
’Αστυνόμος Α ' Κριτσωτάκης Νι
κόλαος τοϋ Γ εωργίου.
Εις τήν τελευταίαν του κατοι
κίαν τόν άείμνηστον συνάδελφον
προέπεμψαν πολυάριθμοι συγγενείς,
φίλοι καί συνάδελφοι.
Έ κ μέρους της ’Αστυνομίας
Πόλεων παρέστη άντιπροσωπεία
καί κατετέθη στέφανος έπί της
σοροϋ του.
Ό Νικόλαος Κριτσωτάκης έγεννήθη τό 1897 εις καλόν Χωρίον
Μεραμβέλλου Λασηθίου Κρήτης.
Τό 1924 κατετάγη ώς άστυφύλαξ
εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Κέρ
κυρας. Τό 1929 προήχθη εις τόν
βαθμόν τοϋ άρχιφόλακος, τό 1933
εις τόν βαθμόν τοϋ Ύπαστ. Β τ ό
1944 εις τόν βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου A ’. Παραιτήθη τό έτος 1952
μέ τόν βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου A '.
Ή στήλη μας συμμετέχουσα εις
τό πένθος των οικείων του, εύχεται
τήν έξ ύψους παρηγοριάν των. Ή
μνήμη του άς είναι αίωνία.

ωσιν, τήν τιμιότητα, τήν είλικρίειαν καί τήν φιλαλήθειαν.
Ό μεταστάς έγεννήθη τό έτος
1935 εις τό χωρίον Άγριοβότανο
Ίστιαίας. Είσήχθη εις τήν ’Αστυ
νομικήν Σχολήν τό 1959. Τό έτος
1965 προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ
Ύπαστυνόμου Β ' καί τό 1971 εις
τόν βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Α '.
Ή κηδεία του έγένετο εις τήν
ιδιαιτέραν του πατρίδα, όπου μέ
προφανή λύπη τόν συνώδευσαν εις
τήν τελευταίαν του κατοικίαν πλή
θος κόσμου καί ολόκληρος ή ιδιαι
τέρα του Πατρίς.
Ωσαύτως παρευρέθησαν εις τήν
κηδείαν ό Δήμαρχος Ίστιαίας καί
οί διοικηταί των τμημάτων Χωρκής Λουτρών Αΐδηψοΰ καί Ίστι, αίας.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων
είς δ άνήκε παρέστη δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής ό
ποιας, ’Αστυνόμος Α ' κ. Καννής
κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροϋ
του καί προέπεμψεν αυτόν διά
συγκινητικών λόγων.
Είς τούς άγαπητούς οικείους του
εύχόμεθα τήν ούράνια καί θεία
παρηγοριά καί στό σεπτό νεκρό μας
νά είναι πάντα ελαφρό τό χώμα τοϋ
άγαπημένου του χωρίου πού τόν
σκέπασε καί ή μνήμη του αίωνία.

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
Τήν 11—1—78 έφυγε τής πρό
σκαιρου ζωής διά τήν αιωνιότητα
ένας άκόμη έν ένεργεία εκλεκτός
συνάδελφος, ό Ύπαστυνόμος Α '
Πανουργίας ’Ιωάννης τοϋ Σταύρου.
Άφήκε όδύνη πικρά καί βαθύ
πόνο όχι μόνο στούς οικείους του
άλλά καί εις τούς πολυπληθείς
φίλους του. Τόν έπένθησε ύλη ή
’Αστυνομία καί ιδιαίτερα οί άστυνομικοί ύπάλληλοι τής ’Αμέσου
Δράσεως πού έπί πολλά χρόνια ύπηρέτησε πιστός τηρητής τοϋ καθή
κοντος, άλλά καί άνεξίκακος, ούδένα
πικράνας.
Καθ’ δλον του τόν βίον υπήρξε
τό υπόδειγμα εύσυνειδήτου υπαλλή
λου καί διεκρίνετο διά τήν άφοσί-

Τήν 18— 11— 77 άπεβίωσεν
καί τήν έπομένην έκηδεύθη είς τό
Νεκροταφεΐον Καλλιθέας ό έ.σ.
άρχιφύλαξ Τρίκκας Ταξιάρχης τοϋ
Ήλία.
Ό μεταστάς έγεννήθη τό έτος
1902 είς Μυρίσι - Μυρίκης Ευρυ
τανίας. Τό 1926 κατετάγη είς τήν
’Αστυνομικήν Σχολήν Κερκύρας.
Τό έτος 1944 προήχθη είς τόν
βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος καί άπεστρατεύθη τό 1955.
Είς τήν κηδείαν του περέστησαν
συγγενείς καί πολλοί φίλοι του, ώς
καί άστυνομικοί έν ένεργεία καί έν
συντάξει.
Τα « ’Αστυνομικά Χρονικά»
συμμετέχουν ολόψυχα στό βαρύ
πένθος τών οικείων τοϋ μεταστάντος καί έκφράζουν τά θερμά συλλυ
πητήρια.

Τό χώμα πού τόν σκέπασε άς
είναι έλαφρό καί ή μνήμη του
αίωνία.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΑΝΙΤΗΣ
Τήν 9— 12— 1977 άπεβίωσεν
καί τήν έπομένην 10— 12— 1977
έκηδεύθη έκ τοϋ ίεροΰ Ναοΰ Κων/
νου καί 'Ελένης είς Νεκροταφεΐον
Ζωγράφου, ό έν ένεργεία Ά στυφύλαξ (16437) ΚΡΑΝΙΤΗΣ Διο
νύσιος τοϋ Γ εωργίου.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν έκτός τών συγγενών του, πολλοί
φίλοι, άστυνομικοί έν ένεργεία καί
συντάξει τοϋ Α.Α.Π. μεταξύ τών
οποίων ό Β ' ύπαρχ. τοϋ Άστυν.
Σώματος κ. Γιαννημάρας, ό Ά σ τ.
Δ/ντής κ. Πατριανακος καί άλλοι
άξ-κοί.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος
1936 είς Καλίδωνα Ζαχάρως ’Ολυ
μπίας. Είς τό Ά σ τ υ ν . Σώμα
κατετάγη τήν 8— 10— 1958 ώς
άστυφύλαξ. Τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας είς δ άνήκε παρέστη δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής ο
ποίας Άστυν. κ. Παπαδημητρίου
κατέθεσεν στέφανον έπί τής σοροϋ
του καί προέπεμψεν αυτόν διά
συγκινητικών λόγων. Τόν έκλιπόντα έξετίμουν άπαντες οί άνώτεροι
καί κατώτεροι άστυνομικοί, διότι
ήτο πράγματι έξαίρετος ώς άστυνομικός καί άνθρωπος.
ΤΗτο έγγαμος καί έπί σειράν
έτών ύπηρετοΰσε είς τό έπιτελεΐον
τοϋ Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.
Πρός τούς οικείους του ή στήλη μας
εύχεται τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Ό Πανάγαθος Θεός άς άναπαύση
τήν ψυχήν του. *Η μνήμη του, άς
είναι αίωνία καί τό χώμα τής
Αττικής γής πού τόν σκέπασε άς
είναι έλαφρόν.
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ:

Β

12

ΑΘΗΝΑΙ

(706>

3 62 7 .4 6 9 Κ Α Ι 9515.111 Ε Σ Ω Τ . 296

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ I. ΠΕΠΠΑΣ 2752560

ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΗΣΙ ΑΙ .

'Εσωτερικού .............................. Δρχ. 180
‘Εξωτερικού ............................ Δολλ. 8
'Οργανισμών. Συλλόγων κλτν. Δρχ. 360
Τιμή τεύχους: Δραχμαΐ 15

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή. δέν έττιστρέφονται. Αΐ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχούν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνωμας αυτών.

Φωτογραφίαι -έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου
τού Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ
Οι δύο Όλλανδέζες, ή Κάριν Σάκ καί ή
Μπριζίτ Ντανεντέκοκ οϊ όποιες μετέφεραν
στην 'Ελλάδα άπό τό Πακιστάν 16 κιλά
καθαρής ηρωίνης άζίας 640 'εκατομμυρίων.
Συνελήφθησαν άπό Αστυνομικούς τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής 'Ασφαλείας ’Αθηνών.
Πρέπει νά σημειωθή, βτι ή ποσότης τής
ηρωίνης πού άνεκαλύφθη στις βαλίτσες τών
δύο γυναικών, είναι ή μεγαλύτερη πού βρέθηκε
μέχρι τώρα στή χώρα μας καί άπό τις
μεγαλύτερες πού έχουν κατασχεθή σ ' όλόκληρο τόν κόσμο.
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ΥΠΟ
ΔΙΩΓΜΟΝ
Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
Του

ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τό πήρατε πρέφα; Τά σπαθιά, οί ντάρες,
τα καρώ, οι κούπες, τό οεμέν ντε φ έρ, ή
πόκα, τό κούμ κάν, μετά τών μπαλαντέρ
τους, τα βρήκαν μπαστούνια. Ή
τράπουλα κομμένη. Διά νόμου. ’Υμείς
δέ, άκόμα κι άν έχετε τριανταένα,
καιγόσαστε!...

- Τό πινακλάκι, χρυσή μου, ανα
βάλλεται. Υπάρχει φάντης μπα
στούνι στή γωνία...

- Ελάτε παρακαλώ, λίγο άργότερα.
Τώρα έχω φουλ τού άσσου!...

- Εγώ χαρτόμουτρο; Τί λέτε κ. πόλισμαν...

Σέ νέο σύγχρονο οίκημα έστεγάσθη τό ΚΔ ' ’Αστυνο
μικό Τμήμα ’Αθηνών. Τά έγκαΐνια έγιναν τήν 15-12—
77 παρουσία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών κ. Σερα
φείμ, τοΰ Ύπουργ. Βιομηχ. καί ’Ενέργειας κ. "Εβερτ,
τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Υ.Α.Τ. κ. Σαψάλη καί άλλων
έπισήμων.Στήν φωτογραφία {πάνω τό νέο οίκημα.
Δεξιά ύ κ. Σαψάλης τή στιγμή τών έγκαινίων. Κάτω:
Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. θ. Τζίμας, δεξιώθηκε στή Αιεύθυνσι Αστυνομικών Σχολών τά τέκνα
τών έν ένεργεία καί συντάξει ’Αστυνομικών καί
Διοικητικών (επαλλήλων, πού πέτυχαν φέτος στις
‘Ανώτατες Σχολές αίς καί τις Στρατιωτικές Σχολές
τής χώρας καί τούς εύχήθηκε έπιτυχία στίς σπουδές
τους. Στή δεξίωσι παρέστησαν οί Ύπαρχηγοί τοΰ
Σώματος κ.κ. Παπαγεωργίου καί ΓιαννημΟρας, οί
Δ/ντές τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιάς κ.κ.
Άγγελόπουλος καί Καραθανάσης, 6 Δ/ντής τών
’Αστυνομικών Σχολών κ. Λεμονής, άνώτεροι άξκυ
ματικοί καί άλλοι προσκεκλημένοι. Στή φωτογραφία ό
‘Αρχηγός τής Αστυνομίας καί οί ύπαρχηγοί τοΰ
Σώματος μαζίμέ τούς έπιτυχόντες σπουδαστές Άνωτάτων Σχολών.

