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ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΩΝ

Πρός τόν νέον Α ρχηγόν, ό όποιος έπαξίως κατέλαβε τό ύψηλό τής Πολιτείας 
λειτούργημα τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται κάθε επιτυχία στό δύσκολο έργο 
του, μέ τη διαβεβαίωση, δτι θά τοΰ συμπαρασταθούν, πρός τό καλό τής ελληνικής 
κοινωνίας καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.



ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΣΤΪΝ.

Π0ΛΕ3Ν
« .. .’Α νακύπτει άπόλυτη άνάγκη, νά προαχθή 
περισσότερο καί ευρύτερα ό αλληλοσεβασμός 
αστυνομικών καί πολιτών, πού είναι τό ασφαλέστερο 
θεμέλιο κατοχυρώσεως τής έννόμου τάξεως καί μιά 
από τίς βασικές έγγυήσεις γιά την προστασία τοΰ 
Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος».

Τ ΑΣ ΠΡΩΙΝΑΣ ώρας τής 3.5.78 εις τήναίθουσαν ματικοί τής ’ Αστυνομίας Πόλεων έν ενέργεια καί 
τελετών τής Σχολής Ύπαστυνόμων, έγινε συνταξιοϋχοι, Διοικητικοί ύπάλληλοι καί εκπρόσωποι 

σεμνή τελετή , κατά τήν όποια παρεδόθησαν τών μέσων ένημερώσεως καί τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, 
έπισήμως τά καθήκοντα τοΰ Άρχηγοϋ ’ Αστυνομίας Στήν άρχή μίλησε ό άπερχόμενος κ. Τζίμας όστις 
Πόλεων, ύπό του άποχωρήσαντος κ. Τζίμα Θεοδώ- συγκινημένος άπηύθυνε συστάσεις καί συμβουλές 
ρου, εις τόν νέον άρχηγόν Χαράλαμπον Παπαγεωρ- διά νά παραμείνει τό Σώμα άρρήκτως ενωμένο 
γιου. Παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υ.Δ. έναντι παντός όστις ήθελε επιχειρήσει ή άποπει- 
Τάξεως κ. Κων/νος Σαψάλης, πολυάριθμοι Άξιω- ραθεί νά ύπονομεύση τήν δημοκρατικήν μας

Συγκινητικό στιγμιότυπο άπό τή σεμνή έκόήλωση. ~Ενα αναμνηστικό δώρο, άπό τόν νέο πρός τόν άπερχόμενο ’Αρχηγό τής 
’Αστυνομίας.



πολιτείαν καί τήν έννομον τάξιν.
Στή συνέχεια τό λόγο έλαβε ό νέος άρχηγός τοϋ 
Σώματος κ. Παπαγεωργίου, ό οποίος είπε χαρα- 
κτηριστικώς:

«' Ανεβαίνοντας στό βήμα αυτό μέ τήν νέα μου ιδιότητα, οφεί
λω νά όμολογήσω ότι, πέραν άπό τήν έντονη συγκίνησι, άπολύ- 
τως δικαιολογημένη λόγω των στιγμών καί εκτός άπό τά αισθή
ματα εύγνωμοσύνης πρός τήν Κυβέρνησι, γιά τήν τιμή τής 
επιλογής, περισσότερο μέ διακατέχει ή συναίσθησι τής ευθύνης, 
καθώς καλούμε νά διοικήσω ένα Σώμα, μέ τόσο λαμπρή παράδοσι, 
μέ τόσο σοβαρή αποστολή, άλλα καί σέ περιστάσεις δύσκολες.

' Υπόσχομαι ένώπιον Θεού καί άνθρώπων, ότι θά προσπαθήσω 
νά φανώ άξιος τής εμπιστοσύνης, καί ότι θά έκτελέσω τό καθήκον 
μου μέ πίστι καί εύσυνειδησία.

Τό έργο μου προβάλλει δυσχερέστερο, καθώς διαδέχομαι σάς 
κ. Αρχηγέ, τόν δίκαιο καί άφωσιωμένο στό καθήκον ήγέτη, τόν 
άνεξίκακο καί ήθικό άνθρωπο.

"Εχοντας ταυτόχρονα μέ σάς ύπηρεσιακό ξεκίνημα, καί συνερ- 
γαζόμενος μαζί σας σ’ όλα τά στάδια τής ιεραρχίας, άλλοτε σάν 
συνάδελφος κι’ άλλοτε σάν ύφιστάμενός σας, γνωρίζω καλλίτερα 
άπό κάθε άλλον, τίς ίκανότητές σας καί, πρό παντός, τό ήθος καί 
τίς άρετές σας. Προσόντα, μέ τά όποια κατορθώσατε νά έχετε 
συγκεντρώσει τήν άγάπη, τήν έκτίμησι καί τόν σεβασμό τών 
υφισταμένων σας. Καί προσόντα, πού σάς έξασφαλίζουν σήμερα 
τήν άγαλλίασι, νά άποχωρήτε έχοντας ήρεμη τήν συνείδηση ότι 
ώς άστυνομικός, ώς ηγέτης καί ώς άνθρωπος έκτελέσατε τό χρέος 
σας.

Σάς εύχαριστώ πολύ γιά τίς πολυττιμες σημερινές ύποθήκες 
σας, καθώς καί γιά όσα, άναφερόμενος στό πρόσωπό μου, είπατε. 
Σάς διαβεβαιώ ότι μάς άφήνετε ώραιότατες άναμνήσεις, τίς όποιες 
καί θά διατηρήσουμε ζωηρές.

’ Απευθυνόμενος σέ σάς, Κύριοι Συνάδελφοι, όλων τώ βαθμών 
καί, μέσω ύμών, σέ όλο τό άστυνομικό καί διοικητικό προσωπικό, 
διαβιβάζω θερμό χαιρετισμό.

"Εχω προσωπική γνώμη γιά τήν άφοσίωσι καί τήν άκάματη 
έργατικότητά σας, προσόντα σας, πού άπετέλεσαν γιά μένα πηγή 
έμπνεύσεως καί μέ στήριξαν, κατά τό πρόσφατο παρελθόν, όταν, 
μετά τήν άποκατάστασι τής Δημοκρατίας στήν Χώρα μας, μου 
άνετέθη νά παίξω ρόλο πρωταγωνιστοΰ στήν έννομη ζωή τής 
Πρωτεύουσας, άνάμεσα σέ πελώριες, γνωστές σ ’ όλους μας 
άντιξοότητες.

Είμαι βέβαιος ότι καί πάλι θά έχω τήν συμπαράστασί σας, μέ 
τήν έννοια τής πρόθυμης ύλοποιήσεως τών εντολών τοϋ ’Αρχη
γείου, καί τής έκτελέσεως, μέ άποφασιστικότητα, τών καθη
κόντων σας, κάτω άπό όποιεσδήποτε δύσκολες συνθήκες.

Σέ συσκέψεις πού σύντομα θά επακολουθήσουν, θά εξετά
σουμε, άπό κοινού, τά έπί μέρους υπηρεσιακά θέματα.

'Ωστόσο, επικοινωνώ σήμερα μαζί σας, γιά πρώτη φορά ώς 
Άρχηγός σας, έκμεταλλευόμενος δέ καί τήν τιμητική παρουσία 
τόσο τοϋ κ. Γενικού Γραμματέως καί λοιπών στελεχών τού 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όσο καί τών άγαπητών ένημε- 
ρωτών τής κοινής γνώμης, αισθάνομαι τήν ψυχική άνάγκη, νά 
σάς γνωρίσω ώρισμένες άπόψεις μου, πού είναι καί καθοριστικές, 
επαναλαμβάνω, καθοριστικές, τής τακτικής πού θά άκολουθήσω 
κατά τήν άσκησι τών καθηκόντων μου, κινούμενος, πάντοτε, στά 
πλαίσια τών οργανικών καί κανονιστικών διατάξεων, πού διέπουν 
τό Σώμα.

Δύο είναι οί σημερινοί άμεσοι στόχοι μας:
'Ο  ένας, νά διατηρήσουμε, όπωσδήποτε, τήν τάξι, τήν γαλήνη

Μείνετε μακρυά άπό πολιτικές τοποθετήσεις καί 
επιρροές. ’Αστυνομία καί Πολιτική είναι δύο έννοιες 
ασυμβίβαστες.

και τήν άσφάλεια στό χώρο εύθύνης μας.
'Ο  άλλος, νά προαγάγουμε περισσότερο τίς καλές σχέσεις μας 

μέ τό κοινό.
"Ας άρχίσουμε μέ τό πρώτο. Σέ μάς οΐ πολίτες έχουν έμπι- 

στευθή τά πιό πολύτιμα άγαθά τους: τήν ζωή τους, τήν περιουσία 
τους, τίς ελευθερίες τους. Καί άπαιτοϋν τάξι, άσφάλεια, καί 
σεβασμό στά άγαθά τους αύτά.

Χρέος μας καί άποστολή μας είναι νά τά προστατεύουμε, 
έφαρμόζοντας μέ σύνεσι καί λογική αύστηρότητα, τούς Νόμους 
τής Πολιτείας. Νά άντιμετωπίζουμε όλα τά περιστατικά μέ ψυ
χραιμία καί εύγένεια, άλλά χωρίς άνεπίτρεπτες υποχωρήσεις. Νά 
είμαστε επιεικείς, άλλά καί νά μήν επιτρέπουμε στούς όποιους 
έχθρούς τού Νόμου, νά ύπονομεύουν, μέ τίς πράξεις τους, τά 
συμφέροντα τού κοινωνικού συνόλου.

' Η βία, μέ τίς διάφορες μορφές της, πού είναι τόσο ξένη πρός 
τήν έλληνική παράδοσι, άλλά πού κλιμακώνεται κάθε μέρα καί 
περισσότερο σέ γειτονικές Χώρες καί τίς κλονίζει συθέμελα, 
κάμνει πιό επιτακτικό τό καθήκον μας, νά άγρυπνοϋμε, γιά νά 
διατηρηθούν στόν τόπο μας σάν άκριβό φυλαχτό ή γαλήνη καί ή 
όμαλότητα.

Πέρα άπό τό καυτό αύτό θέμα, σάς καλώ, γενικώτερα νά 
εντείνουμε τήν άπόδοσί μας σ ’ όλους τούς τομείς τής προληπτι
κής καί κατασταλτικής άστυνομεύσεως, δηλαδή στούς χώρους 
τής άσφαλείας, τής Τροχαίας, τής άγορανομίας, τής τάξεως κ.λπ. 
Καί άπαιτώ άπό όλους σας εύσεινήδητη έκτέλεσι τοϋ καθήκον
τος, μέ ύψηλό αίσθημα εύθύνης καί μέ πίστι στό λειτούργημα πού 
διακονοΰμε.

Τό δεύτερο θέμα, τίς σχέσεις μας, δηλαδή, μέ τούς πολίτες, θά 
παρακαλέσω νά τό δούμε μέ κάποια ξεχωριστή προσοχή.

Είναι γνωστό, ότι τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλ ων άπό τής 
συστάσεώς του στηρίχθηκε στήν άγάπη, τήν έκτίμησι καί τήν 
έμπιστοσύνη τού Λαού. Καί συνεχίζει νά πιστεύει στήν παντοδυ
ναμία τού παράγοντος αύτοϋ.

Βέβαια, κατά καιρούς έμφανίζονται δυσχέρειες καί προβλή
ματα. Καί είμαστε υποχρεωμένοι νά παραδεχθούμε, ότι κάποτε τά 
προβλήματα αύτά είναι άπόρροια ίδικών μας σφαλμάτων. ' Ωστό
σο, τά σφάλματά μας έχουν, συνήθως, περιωρισμένη έκτασι καί 
πάντοτε προσωπικό χαρακτήρα. Συνεπώς δέν είναι ούτε λογικό 
ούτε δίκαιο νά διογκώνονται υπέρμετρα ή νά γενικεύονται καί νά 
καταλογίζονται σέ βάρος τού θεσμού.

Νομίζω ότι οί δυσχέρειες στήν πλήρη άποκατάστασι τών 
άγαθών σχέσεων ’ Αστυνομίας καί Κοινού, πρέπει νά άποδοθοϋν, 
περισσότερο, στίς προθέσεις καί τήν δραστηριότητα έκείνων πού 
σκόπιμα καλλιεργούν τήν έντύπωσι, στούς μέν πολίτες ότι τάχα 
εΰρίσκονται σέ άντίπαλα, σέ έχρθικά στρατόπεδα μέ τούς 
άστυνομικούς, σέ μάς δέ, ότι τάχα έχουμε άποστερηθή τής 
έμπιστοσύνης τού λαού.

Αισθάνομαι τήν άνάγκη νά διακηρύξω άπό τήν έπίσημη αύτή 
θέσι καί τήν έπίσημη, γιά μένα αύτή ώρα, ότι ματαιοπονούν όσοι 
άγωνίζονται νά μάς δώσουν τήν θέσι τοϋ κατηγορουμένου 
άπέναντι στό Λαό, μέ σκοπό νά έμποδισθοϋμε στήν έκτέλεσι τών 
καθηκόντων μας. Ή  όσοι προσπαθούν νά μάς δημιουργήσουν 
βιώματα καί φοβία, τά όποια καί νά κυριαρχούν στήν ψυχή μας, 
κατά τήν άσκησι τού λειτουργήματος μας.

Τό Σώμα, ώς θεσμός, δέν παραδέχεται ότι ήταν ποτέ ή είναι 
ύπό τό βάρος οποιοσδήποτε κατηγορίας.

Είναι γέννημα καί θρέμμα δημοκρατικών άντιλήψεων, καί 
άκολουθεΐ τήν πορεία του, όπως τήν χάραξαν οί ίδρυταί του.

Στόχος του βασικός, ή περιφρούρησις τής Τάξεως· Τάξεως, 
όμως, όχι όπως τήν έννοεί ή τήν έπιθυμεΐ ό καθένας, άλλά όπως 
τήν καθορίζουν οί Νόμοι τής Πολιτείας. Αύτοί οί Νόμοι, πού δέν 
είναι τίποτε άλλο, παρά ή θέλησι τοϋ λαού μας.

Οί ύπηρετοΰντες στό Σώμα άγωνιζόμαστε, καί θά συνεχίσουμε 
ν ’ άγωνιζόμαστε σκληρά κι’ άσταμάτητα μέρα καί νύχτα μέ 
ζέστες κι’ άγριοκαίρια, μέσα σέ μύριους κινδύνους. Καί γιά τήν 
προσφορά μας αύτή δέν ζητάμε τίποτε άλλο άπό τό κοινό, παρά
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μόνο τήν άναγνώρισι. Είναι ή πιό ακριβή αμοιβή, πού δυστυχώς, 
δέν τήν έχουμε πάντοτε. Κάποτε, μάλιστα, άντί γι' αυτήν, 
συναντάμε τήν καταφρόνια. Μιά συμπεριφορά, πού δέν βρίσκει 
τήν έξήγησί της στά σφάλματά μας, άλλά στήν προκατάληψι.

Ωστόσο, πρέπει νά γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι δέν έχουν 
γενικότερη άπήχησι τά όποιαδήποτε άδικα άντιαστυνομικά 
κηρύγματα. Παρ’ όλο ότι στούς ιστούς τής έναντίον μας 
εκστρατείας παγιδεύονται, συχνά, άθώοι πολίτες, μέ άποτέλεσμα 
νά νοιώθουν αύτοί, κάποιες φορές, περισσότερο αλληλέγγυοι 
πρός τούς έχθρούς τού Νόμου, παρά πρός έμάς τούς διώκτες ή καί 
τά θύματα τών δραστών, όμως ό πολύς κόσμος, ό νομοτα ής, 
άναγνωρίζει τό έργο μας καί προσβλέπει σέ μάς, σάν τούς 
άκοίμητους φρουρούς τής ήσυχίας του καί τής ευημερίας του.

'Οπωσδήποτε, όπως είπαμε, άνακύπτει άπόλυτη άνάγκη, νά 
προαχθή περισσότερο κι' εύρύτερα ό άλληλοσεβασμός άστυνο- 
μικών καί πολιτών, πού είναι τό άσφαλέστερο θεμέλιο κατοχυ- 
ρώσεως τής έννόμου τάξεως καί μιά άπό τίς βασικές έγγυήσεις γιά 
τήν προστασία τοϋ Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.

Γιά νά έπιτευχθή αύτό, πρέπει καί εμείς νά βελτιωθούμε 
περισσότερο, άλλά καί όσοι έχουν παρεξηγήσει τήν άποστολή 
μας, νά συνεχίσουν μέν νά κρίνουν τίς πράξεις μας μέ όση 
αύστηρότητα θέλουν, νά παύσουν, όμως, νά μάς βλέπουν μέ τόν 
παραμορφωτικό φακό τής προκαταλήψεως, πού οδηγεί στό 
μοιραίο άξίωμα, ότι ή ’ Αστυνομία βαρύνεται πάντοτε καί γιά όλα. 
"Οτι πρέπει νά επικρίνεται άβασανίστως, καί γιά ότι κάνει καί γιά

ότι δέν κάνει.
"Οταν οί δυό αύτοί παράγοντες, οί συστατικοί τού αλληλο

σεβασμού, έξασφαλισθούν, τότε, καί μόνο τότε θά μπορούμε νά 
μιλάμε, μέ άπόλυτη ειλικρίνεια καί γιά άγαθές σχέσεις, καί γιά 
ιδανική άστυνόμευσι.

Ά πό δικής μας πλευράς, καλώ όλους σας, σ ’ ένα συναγερμό 
ψυχών καί σωμάτων, σέ μιά άνασύνταξι τών ήθικών μας δυνά
μεων, πρός τήν κατεύθυνσι αυτή ■ Γιατί, όπως καί νά κάνουμε τό 
κοινό είναι αύτό πού άποτελεϊ τήν άστείρευτη πηγή τής δυνάμεώς 
μας.

Φροντίστε νά είστε δημοφιλείς. Καί ό καλλίτερος τρόπος νά 
τό πετύχετε, είναι νά μήν κάνετε ποτέ κακή χρήσι εξουσίας. Μήν 
σάς διαφεύγει, ότι ή εξουσία πού ασκούμε, δέν είναι προσωπικό 
μας κτήμα.
Είναι δοτή. Μάς τήν παρεχώρησε ή Πολιτεία, όχι γιά νά 
Ικανοποιούμε εγωισμούς, άλλά γιά νά υπηρετούμε τό δημόσιο καί 
κοινωνικό συμφέρον. Καί νά τό άσκούμε πάντοτε μέ σύνεσι καί 
συνέπεια.

Πρέπει νά σάς πώ, ότι είμαι άποφασισμένος νά έλέγχω 
αύστηρά όποιαδήποτε περίπτωσι άνεπίτρεπτης συμπεριφοράς 
αστυνομικού έναντι ιδιώτου.

Κάθε τέτοια εκτροπή μας, δέν τραυματίζει μόνο τόν πολίτη. 
Ζημιώνει, κυρίως, τό Σώμα τής ’ Αστυνομίας, έναντίον τοϋ όποιου 
επενεργεί σάν έπιστρεφόμενο βέλος.

"Ομως, πρέπει επίσης νά υπογραμμίσω, ότι είμαι έξ ίσου

Γνωρίζω, δτι, εκτός άπό ύποχρεώσεις, έχουμε καί αιτήματα, πού έχουν 
άνάγκη ίκανοποιήσεως. Μήν επιδιώξετε, ποτέ, τήν προώθησί τους μέ 
τρόπους άνορθοδόξους. ’Έ χετε ήγεσία, μόνη όρμοδία καί υπεύθυνη νά 
γνωρίζει τά δίκαια συμφέροντά σας, καί νά τά ύπερασπίζεται καί νά τά 
διεκδικεΐ.
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άποφασισμένος νά σάς προστατεύσω άπό όποιαδήποτε σκόπιμη 
προσπάθεια μειώσεώς σας. Καί θά εξαντλώ, γιά τόν σκοπό 
αυτόν, όλα τά μέσα, πού ή Πολιτεία έθέσπισε, γιά νά μάς 
θωρακίζει κατά τήν έκτέλεσι τής 'Υπηρεσίας μας.

Φανήτε, κατά τήν έκτέλεσι των καθηκόντων σας, άπολύτως 
άντικειμενικοί καί αμερόληπτοι, μακρυά άπό κάθε διάκρισι των 
πολιτών, ή τών παραβατών, ώς πρός τήν κοινωνική τους θέσι ή 
τό πολιτικό τους φρόνημα.

Συμπεριφερθήτε πρός όλους άψογα. Ή  άνθρώπινη άξιοπρέ- 
πεια έχει τήν ίδια άξια σ ’ όλα τά κοινωνικά στρώματα. Καί δέν 
έχει κανένας τό δικαίωμα νά τήν άμφισβητεΐ, ή νά τήν περιφρο- 
νεϊ. Τούς άδικοπραγοΰντες, ιδίως όταν είναι νέοι, μεταχειρισθήτε 
τους μέ τόν πιό εύγενικό καί άνθρώπινο τρόπο. Μεγαλώνουν έτσι 
οι ελπίδες ν ’ άποφευχθή ή πολιτογράφησίς τους στόν κόσμο τών 
έγκληματιών.

Τήν εξυπηρέτηση τού πολίτου συνειδητοποιήσατέ την, σάν 
βασική υποχρέωσή σας. "Αν καί είναι σέ όλους γνωστό, ότι οί ύ- 
πηρεσίες μας δέν δημιούργησαν ούτε καθιέρωσαν ποτέ γρα
φειοκρατικά τέλματα, ώστόσο, θά άπαιτήσω άπ’ όλους σας νά 
γίνουμε εμείς πρωτοπόροι στήν Κυβερνητική προσπάθεια γιά τήν 
πάταξη τού βασανιστικού αυτού τέρατος.

Διεκπεραιώστε σύντομα καί πρόθυμα τίς υποθέσεις τών 
πολιτών, καταργώντας οριστικά τό άντιπαθητικό έκεϊνο «περάστε 
αύριο».

Δώστε στούς πολίτες τήν άρμόζουσα άπάντηση τηλεφωνικώς, 
ταχυδρομικώς ή μέ άγγελειοφόρο.

“Οπου διαπιστώσετε, ότι επιβάλλεται, γιά τό κοινωνικό συμ
φέρον, νά άπλοποιηθή ό μηχανισμός διακινήσεως άλληλο- 
γραφίας, μή διστάσετε νά μού είσηγηθήτε θαρρετή αναπροσαρ
μογή.

Καταπολεμήστε, μέ όλη τήν δύναμη τής ψυχής σας, τό 
ρουσφέτι. Καί ό καλύτερος τρόπος καταπολεμήσεως, είναι νά 
ίκανοποιήτε πρόθυμα, κάθε λογικό καί δυνατό ίκανοποιήσεως 
αίτημα τών πολιτών καί τών υφισταμένων σας. "Ετσι δέν άφηνετε 
περιθώρια γιά νά παρεμβαίνουν τρίτα — καί πολλές φορές άσχετα 
πρόσωπα.

’ Αποδείξτε μέ τήν συμπεριφορά σας, ότι δέν χρειάζεται νά έχει 
κανείς «γνωστόν» στήν ’Αστυνομία, γιά νά τύχει νομίμου 
έξυπηρετήσεως.

"Οσον αφορά τόν χειρισμό θεμάτων προσωπικού, άποκλεΐστε, 
έπίσης, άναρμόδιες παρεμβάσεις. ’Αξιοκρατικά καί μόνο κρι
τήρια νά κατευθύνουν τίς ένέργειές σας.

’Ιδιαίτερα άψογη νά είναι ή συμπεριφορά σας έναντι τών 
δημοσιογράφων, καί όλων, γενικά εκείνων, πού άσκοΰν τό υψηλό 
λειτούργημα τής ένημερώσεως τής κοινής γνώμης.

"Εχουν άναφαίρετο δικαίωμα καί υπηρεσιακή ύποχρέωσι, νά 
παρευρίσκωνται σέ συγκεντρώσεις, σέ χώρους επεισοδίων καί 
παντού όπου τούς καλεϊ τό καθήκον. Καί έχουμε ύποχρέωσι νά 
τούς έξασφαλίζουμε προστασία καί διευκόλυνσι.

Μήν έπηρεάζεσθε δυσμενώς έναντίον τους έξ’ αφορμής 
ώρισμένων δημοσιευμάτων. Ό  τύπος είναι καί πρέπει νά είναι 
άνεξάρτητη καί άπολύτως σεβαστή έξουσία. ’Αποτελεί τόν 
βασικώτερο θεματοφύλακα τών ελευθεριών τού Λαού.

"Εχομε χρέος νά υποληπτόμαστε τόν τύπο όποια κι άν είναι ή 
απέναντι μας στάσις του.

Νά τόν υποληπτόμαστε, όταν έξαίρει τίς επιτυχίες μας. "Ετσι, 
μάς ενδυναμώνει στό δύσκολο έργο μας.

Νά τόν ύποληπτόμαστε όταν επικρίνει τίς άστοχες ένέργειές 
μας. Μάς βοηθάει, έτσι, στό νά έπισημαίνουμε τά λάθη μας καί νά 
τά διορθώνουμε.

Νά τόν ύποληπτόμαστε, άκόμη, κι όταν ό έλεγχός του είναι 
άδικος καί μάς πικραίνει. Γιατί πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, 
ότι τό πολύ κοινό άναγνωρίζει τίς προσφορές μας καί έχει τήν 
ικανότητα νά βαθμολογεί, άναλόγως, τίς όποιεσδήποτε έναντίον 
μας κατηγορίες. ’Αρκεί έμεϊς νά είμαστε άφωσιωμένοι στό

καθήκον καί οί πράξεις μας νά είναι νόμιμες.
Διαφέρουν, βέβαια, οί περιπτώσεις, πού τά έναντίον μας 

δημοσιεύματα συνιστούν κολάσιμη πράξη, οπότε δέν θά μένουμε 
άδιάφοροι καί θά κινούμε τήν προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 
’ Αλλά καί τότε, δέν θά έπιτρέψουμε στόν εαυτόν μας, ούτε γιά μιά 
στιγμή, νά κλονισθή ή πίστις μας στήν χρησιμότητα καί τήν 
άποστολή τού τύπου.

Μείνετε μακρυά άπό πολιτικές τοποθετήσεις καί έπιρροές. 
’Αστυνομία καί Πολιτική είναι δύο έννοιες άσυμβίβαστες.

Ό  άστυνομικός, άσχέτως βαθμού, άπό τήν στιγμή, πού θά 
έκδηλώσει δημόσια τό πολιτικό του φρόνημα, καί, πολύ περισ
σότερο, άπό τή στιγμή πού θά τό συσχετίσει μέ τήν δουλειά του, 
γίνεται έπίορκος καί δέν έχει θέσι στό Σώμα.

Είναι αυτό θεμελιώδης άπαίτησις τού Κανονισμού μας, καί 
είναι δική μου πρόθεσις νά έφαρμοσθή οπωσδήποτε.

Γνωρίζω..., ότι, έκτος άπό ύποχρεώσεις, έχουμε, κατά καιρούς, 
καί αιτήματα, πού έχουν άνάγκη ίκανοποιήσεως. Μήν έπιδιώξετε, 
ποτέ, τήν προώθησί τους μέ τρόπους άνορθόδοξους.

"Εχετε ήγεσία, μόνη αρμόδια καί ύπεύθυνη νά γνωρίζει τά 
δίκαια συμφέροντά σας, καί νά τά ύπερασπίζεται καί νά τά 
διεκδικεΐ, πάντοτε κατά τήν νόμιμη διαδικασία, άλλά καί πάντοτε 
στά πλαίσια τών έκάστοτε δυνατοτήτων. Όποιαδήποτε άλλη 
ένέργεια καί άνεπίτρεπτη είναι, καί έπικίνδυνη καθίσταται, γιά τά 
εύρύτερα συμφέροντα τού Σώματος.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Κλείνοντας τίς παραινέσεις μου, σάς καλώ καί πάλι, σέ μιάν 

άνανέωσι τών ήθικών δυνάμεών μας, σέ μιά καινούργια έξόρμησι, 
γιά τήν κατάκτησι νέων στόχων.

Μέ τό κεφάλι ψηλά, μέ αΰτοπεποίθησι καί ύπερηφάνεια, μέ 
πίστι στό Δημοκρατικό μας Πολίτευμα καί στά πεπρωμένα τού 
θεσμού μας, νά σταθούμε βράχοι στά κύματα τών δυσχερειών.

Μέ εύγένεια καί πειθαρχία, μέ σταθερότητα καί δικαιοσύνη, 
μέ άκαμπτη προσήλωση στό καθήκον, νά δείξουμε στήν Κοι
νωνία, ότι τόν άγώνα τόν καλόν άγωνιζόμαστε.

Παρακαλώ, Κύριοι, νά συμμερισθήτε όλοι σας τήν αισιοδοξία 
μου, γιά τό εύοίωνο μέλλον τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Κύριε Γενικέ,
Τελειώνοντας, έκφράζω καί πάλι τήν εύγνωμοσύνη μου πρός 

τήν Κυβέρνηση, γιά τήν τιμή τής έπιλογής στό ήγετικό άξίωμα 
τής ’Αστυνομίας. Γνωρίζω πολύ καλά καί τό έχω συνειδητο
ποιήσει άπόλυτα, ότι τά αξιώματα, δέν μετριώνται ούτε μέ τόν 
έμπλουτισμό τής έπωμίδας, ούτε μέ τήν ίκανοποίησι φιλοδοξιών, 
ούτε μέ άλλα προσωπικά ωφελήματα. Μετριώνται μέ τήν συναί
σθηση τής ευθύνης καί μέ τήν άνάλωση τού ήγέτη στό καθήκον. 
' Υπό τό πνεύμα αυτό, έπιτρέψατέ μου νά σάς διαβεβαιώσω, ότι μέ 
τήν βοήθεια τού Μεγάλου Θεού καί βασιζόμενος στό υψηλό 
φρόνημα τών άνδρών τού Σώματος, θά άγωνισθώ, μέ όσες 
δυνάμεις διαθέτω, γιά νά άνταποκριθώ στίς προσδοκίες τής 
Πολιτείας. Σάς εύγαριστώ».

Ακολούθως ό κ. Παπαγεωργίου προσέφερε 
άναμνηστικό δώρο εις τόν κ. Τζίμα, ένώ τό τέλος τής 
τελετής  έκάλυψαν οί εύχές πρός τόν νέον 
Αρχηγόν διά τήν εύόδωσιν τού έργου του. Τά 

«'Αστυνομικά Χρονικά» ύποβάλλουν πρός τόν κ. 
Παπαγεωργίου συγχαρητήρια διά τήν'έπαξίαν 
κατάληψιν μιας τόσον υψηλής θέσεως καί επιθυ
μούν νά τόν διαβεβαιώσουν ότι θά τού συμπαρα
σταθούν εις τά δυσχερή καθήκοντά του, πρός 
όφελος τής Πατρίδος καί τού ’ Αστυνομικού 
Σώματος.
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’ Επί τη αποχωρήσει έκ τής ύπηρεσίας τού κ. Τζίμα, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. 
Μπάλκος, έξέφρασε τήν πλήρη εύαρέσκειά του καί άπηύθυνε τήν κατωτέρω έπιστολή:

« Έπί τή αποχωρήσει έκ τής ' Υπηρεσίας τοϋ ' Αρχηγού τής ' Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεοδώρου Τζίμα, 
έπιθυμώ νά έκφράσω πρός τούτον τήν πλήρη εύαρέσκειάν μου διά τάς προσφερθείσας ύπ' αύτοΰ 
ύπηρεσίας.

'Ο  κ. Τζίμας, ό όποίος διά νά μέ διευκολύνη εις τήν άνανέωσιν τών άξιωματικών τής ’ Αστυνομίας 
Πόλεων, είχε θέσει άπό τοϋ ' Ιανουάριου, εις τήν διάθεσίν μου τήν παραίτησίν του, άποτελεΤ έναν άπό 
τούς έκλεκτούς άξιωματικούς οί όποΤοι ύπηρέτησαν εις τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων. ’ Ηθικός, έντιμος, 
δίκαιος, άμερόληπτος, σεμνός καί πράος, έξετέλεσε τήν άποστολήν του τής διατηρήσεως τής έννόμου 
τάξεως καί τής άσφαλείας, μέ προσήλωσι εις τό ιδεώδες τής Δημοκρατίας καί μέ άφοσίωσιν είς τό 
καθήκον. ’ Η εύγένεια τοϋ χαρκτήρος του καί ή πατρική του διοίκησις τόν έκανε άγαπητό είς τούς 
ύφισταμένους του, άλλά καί είς τούς πολίτας.

Εύχαριστών τούτον διά τό έργον του, εύχομαι είς αύτόν, ύγείαν καί εύτυχίαν είς τόν ιδιωτικόν του 
βίον».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 

ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 
Β' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 

ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
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«ΣΕ ΚΛΑΙΕΙ ΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑ ΧΛΩΡΟ ΝΑ ΣΕΙΕΤΑΙ ΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑΣΕ 
ΤΟ ΒΟΛΙ ΠΑΛΗΚΑΡΙ...»

ηνΓΟνΣΤΙΝΟΣ
Σ

Σ υ γ κ λ ο ν ί σ τ η κ ε  ή Πάτρα
άπό τόν άβάσταχτο πόνο γιά 

τό παλληκάρι πού έφυγε. Λύγισαν 
καί οί πιό ψύχραιμοι άπό τό αμέ
τρητο πλήθος, πού παρακολούθη
σε τήν κηδεία τού αστυφύλακα 
Αύγουστίνου Λα δα. Τό ζεστό απο
γευματινό τής 7ης ’Ιουνίου, ολό
κληρη ή Πελοποννησιακή πρω
τεύουσα βρέθηκε στό πόδι, γιά νά 
κατευοδώση τόν ηρώα, πού έτσι 
καθώς ταιριάζει στούς γενναίους, 
έφυγε μέ τή νοερή συμπαράσταση 
καί τήν άγάπη χιλιάδων άνθρώ- 
πων.

Είναι ή ώρα 5.15 ', όταν άπό τήν 
περιοχή του Γηροκομείου Πατρών, 
όπου καί τό πατρικό σπίτι τοϋ 
άείμνηστου Αύγουστίνου, ξεκινάει 
ή μακάβρια πομπή, γιά τόν "Αγιο 
Ά νδρέα , όπου καί θά ψαλή ή 
νεκρώσιμη άκολουθία. Προπορεύ
ονται μοτοσυκλετιστές τής Τρο
χαίας Πατρών. ’Ακολουθεί ή νε
κροφόρος μέ τό τιμημένο άψυχο 
σώμα του γενναίου άστυνομικοΰ.

* Η πομπή φθάνει στήν ε’ίσοδο 
τής έκκλησίας στίς 6 ακριβώς. 
Τούς χαροκαμένους γονείς υποδέ
χονται καί συνοδεύουν ό Β ' Ύ - 
παρχηγός τής ’Αστυνομίας κ.

Καραθανάσης, ό Γενικός Ά στυν. 
Δ /ντής κ. ’Ακριβός καί άλλοι 
άξιωματικοί. Ή  έμφάνιση τοϋ φε- 
ρέτρου πού ήταν σκεπασμένο μέ τή 
γαλανόλευκη, προκαλεΐ θύελλα ένΓ 
θουσιασμοΰ. "Ενα αύθόρμητο πα- 
ρατεταμένο χειροκρότημα, είναι ή 
επιβράβευση τής θυσίας τοϋ άτυ
χου αστυφύλακα.

Νέες εκδηλώσεις λατρείας καί 
νέα χειροκροτήματα άκολουθοΰν 
μέ τήν ε’ίσοδο τής σοροϋ μέσα 
στήν όλοφώτεινη εκκλησία τοϋ 
Πολιούχου τών Πατρών. Ή  νε
κρώσιμη άκολουθία αρχίζει χορο- 
στατοϋντος τοϋ Μητροπολίτου κ. 
Νικοδήμου. Οί χιλιάδες τοϋ λαοϋ, 
πού έχουν κατακλύσει τήν τερά
στια έκκλησία ριγοϋν άπό συγκί
νηση, καθώς ό Μ ητροπολίτης καί 
οί δυό δεκάδες περίπου ιερείς 
προσεύχονται γιά τή σωτηρία τής 
ψυχής του. Παρόντες, εκτός άπό 
τούς επισήμους εκπροσώπους τοϋ 
Ά στυνομικοΰ Σώματος ό Δήμαρ
χος Πατρέων καί πολλά μέλη τοϋ 
Δημοτικοϋ Συμβουλίου, ό Στρατι
ωτικός Διοικητής Πατρών, ό ’Α
νώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, 
ό ’ Αντεισαγγελεύς Έ φετών, άντι- 
προσωπεΐες τής ’Αστυνομίας, τής

Χωροφυλακής καί τοϋ Πυροσβε- 
στικοϋ, πολλοί άξ/κοί όλων τών 
όπλων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
κ.ά. Καί ανάμεσα στό τεράστιο 
πλήθος, ένας επιβλητικός όγκος 
άστυνομικών, πού ήλθε άπό τήν 
’Αθήνα, γιά τόν ύστατο χαιρετι
σμό στόν άγαπητό συνάδελφο. Το
νίζουμε ιδιαιτέρως τό γεγονός, γι
ατί δείχνει άκριβώς τήν σύμπνοια, 
τήν ομόνοια καί τήν άγάπη μεταξύ 
τών άστυνομικών όλων τών βαθ
μών, πράγμα πού αποτελεί καί προ
ϋπόθεση, γιά τήν επιτυχία τοϋ έρ
γου τής ’Αστυνομίας. Ά ς  άνα- 
φερθή, ότι έκτος άπό τούς εκα
τοντάδες άστυνομικούς, πού ήλθαν 
στήν Πάτρα μέ υπηρεσιακά λεω
φορεία, πολλοί περισσότεροι έ- 
φθασαν μέ δικά τους μέσα καί 
δικές τους δαπάνες.

Μετά τό πέρας τής άκολουθίας 
τόν ύστατο χαιρετισμό άπηύθυνε 
πρός τόν αείμνηστο άστυφύλακα, ό 
Διοικητής τής ’Αμέσου Δράσειης, 
Ά σ τυν. Δ /ντής κ. Σηφάκης, ό 
όποιος είπε τά εξής συγκινητικά: 

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας 
γιά τήν παρουσία σας έδώ. 'Υπό τήν ιδιό
τητα τοΰ διευθυντοΰ Αμέσου Δράσεως 
’Αθηνών, σας ευχαριστώ πού μάς τιμάτε. 
Τιμάτε τόν άγαπημένο μας Τάκη - Αύγου-
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στϊνο, τόν αγαπημένο μας ΛΑΔΑ Αυγου
στίνο.

’Αγαπημένε μας Αυγουστίνε ΛΑΔΑ. Εί
μαι εξουσιοδοτημένος άπό όλους γενικώς 
τούς συναδέλφους σου, αστυφύλακες καί 
άρχιφύλακες τής ’Αμέσου Δράσεως ’Αθη
νών, νά σου απευθύνω τόν ύστατον χαιρε
τισμόν.

Είμαι έξουσιοδοτημένος, άπό τούς αξιω
ματικούς τής ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών, 
νά σέ άποχαιρετήσω καί νά σέ φιλήσω έκ 
μέρους των, μέ πολύ άγάπη.

Είμαι έξουσιοδοτημένος άπό όλη τήν 
’Αστυνομία, άπό τούς άστυφύλακές της, 
άπό τούς άξιωματικούς της καί άπό τήν 
ήγεσία της νά σοΰ άπευθύνω ένα πάρα πολύ 
μεγάλο ευχαριστώ.

Σοΰ άξίζει νά σέ ευχαριστήσω έκ μέρους 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων γιατί μέ τή θυσία 
σου, μέ τή θυσία τής πολυτίμου ζωής σου, 
τής λεβεντιάς σου καί τών νειάτων σου, 
προσέθεσες ένα πολύτιμο λιθάρι στήν ιστο
ρία τής ’ Αστυνομίας Πόλεων, ή οποία είναι 
γεμάτη άπό θυσίες, υπέρ τού κοινωνικού 
συνόλου.

Ή  θλίψις τών συναδέλφων σου είναι 
απέραντος καί μοΰ είπανε νά σοΰ πώ όσοι 
δέν είναι κοντά σου, πού είναι πάρα πολλοί 
κοντά σου, ότι δέν πρόκειται νά σέ ξεχά- 
σουν ποτέ. Γιά μας δέν φεύγεις. Θά μεί νης ό 
ήρωάς μας, θά μείνης τό σύμβολό μας καί 
θά είσαι ό οδηγός μας καί ό δάσκαλός μας.
' Η θυσία σου θά άποτελή παράδειγμα γιά 
όλους μας. Υπήρξες πράγματι γενναίος.

' Η φωτογραφία σου καί τό όνομά σου, θά 
κοσμούν γιά πάντα, τά κεντρικά γραφεία 
τής Υπηρεσίας μας. Μέ τή θυσία σου, 
εναντίον τού έγκλήματος, έσύ πρώτος έγρα
ψες τήν υπηρεσία μας στον κατάλογο τών

άστυνομικών υπηρεσιών, πού τά μέλη τους, 
προσέφεραν τήν ζωή τους γιά τό κοινωνικό 
σύνολο.

Γιά μάς, άπό δώ καί πέρα Αυγουστίνε, 
δέν είσαι ό τέως συνάδελφός μας, άλλά 
είσαι ό άνώτερος όλων μας, πού μάς καθο
δηγείς καί μάς διδάσκεις. ’ Εσύ μάς λές πώς 
πρέπει νά κάνωμε τό καθήκον μας.

Δέν έβλαψες Αυγουστίνε κανένα. Δέν 
πείραξες κανένα. Δέν έκανες κακό. Πήγες 
νά προστατεύσης τήν κοινωνία άπό ένα 
κακοποιό. Ό  κακοποιός σοΰ άφήρεσε τή 
ζωή. ’Εάν μπορούσε ό κακούργος αύτός νά 
φανταστή ποτέ, τί κακό έκανε στή κοινωνία 
καί τί καλό παιδί πήρε μέ τήν κακή του 
πράξη άπό τό κόσμο αϋτόνε θά έσκέπτετο 
διαφορετικά.

' Ο Αύγουστϊνος Λαδάς δέ θά τού έκανε 
κακό τού κακούργου αύτοΰ, άπεναντίας, διά 
τής συλλήψεώς του ίσως νά τόν έπανέφερε 
στον ομαλό κοινωνικό βίο. ’ Εκείνος όμως 
δέν σκέφτηκε καλά μέ άποτέλεσμα νά κάνη 
ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό στήν κοινωνία. 
Πάρα πολύ μεγάλο κακό.

Εύχόμεθα όλοι οί "Ελληνες τό κακό πού 
έκανε αύτός νά μή τό έπαναλάβουν άλλοι 
συνάνθρωποί μας. "Ας είναι ό Αύγουστϊνος 
μας τό τελευταίο θύμα τών κακοποιών. Αύτό 
θά είναι μιά μεγάλη ίκανοποίησις γιά τόν 
άγγελο πού φεύγει άπό κοντά μας. ' Η 
ψυχούλα του θά άγάλλεται βλέπουσα τούς 
συναδέλφους του νά ζοΰνε ζωή ήσυχη χωρίς 
φασαρίες καί εύτυχισμένοι.

Ή  άγνότης τού χαρακτήρος σου καί ή 
άφοσίωσή σου εις τό καθήκον σέ έκαναν νά 
είσαι υπόδειγμα άρίστου άστυνομικού καί 
άρίστου άνθρώπου.

Ό  Αυγουστίνος Λαδάς είναι γυιός τού 
Νικολάου καί τής ’Αφροδίτης Λαδά τών

γνωστών έξαιρέτων καί έναρέτων πολιτών 
τών Πατρών. Υπηρέτησε ώς λοχίας στό 
πυροβολικό, ήτο έγγράμματο παιδί καί μπή
κε στή Σχολή ’ Αστυφυλάκων τήν 25-11-74. 
Βγήκε άπό τή Σχολή τήν 14-4-75.

Ή  'Άμεσος Δράσις δέν περίμενε νά 
κλείση χρόνο ό Αύγουστϊνος στό Π. Φά
ληρο στό τμήμα όπου ΰπηρέτει. Δέχθηκε 
α’ίτημά του νά μετατεθή σ ’ αύτήν καί 
μετετέθη τήν 11-12-75. Αύτή ή προτίμησις, 
σέ αίτημα μή μονιμοποιουμένου άστυφύλα- 
κα, είναι γνωστόν ότι γίνεται μόνον έάν ό 
άστυφύλακας είναι άριστος. Τό ζήτησε 
μόνος του ό Αύγουστϊνος νά ύπηρετήση 
στήν 'Άμεσο Δράση.

’ Ητο άριστος ό Αύγουστϊνος Λαδάς καί ή 
προτίμησις τής Υπηρεσίας άπεδείχθη ορ
θή. Οΐ ΰπηρεσιακές εκθέσεις, πού μελέτησα 
μέ προσοχή, παρουσιάζουν τόν Αύγουστΐνο 
μας ώς άριστο άστυνομικό. Οί εκθέσεις 
αυτές καί ή πράξις τής άνδραγαθίας του, 
έκαναν τήν υπηρεσία νά πάρη τήν άπόφαση 
προαγωγής του, έν ζωή, εις τόν βαθμόν τού 
άρχιφύλακος. Ό  θάνατός του, βρήκε τή 
διαδικασία προαγωγής εις τό τελευταϊον 
στάδιον δημοσιεύσεως τής σχετικής διοι
κητικής πράξεως.

Αύτή τή στιγμή ό Αύγουστϊνος είναι 
άρχιφύλακας μαζύ μέ αυτόν καί ό Τάσος 
ό ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ πού άπαρηγόρητα κλαί
ει γιά τό χαμό του. Τάσο μή σού περάση άπό 
τό μυαλό σου ότι παρέλειψες κάτι γιά νά 
σώσης τό φίλο καί συνεργάτη σου. Ή  
πρώτη σφαίρα τού κακοποιού έδωσε τέρμα 
σέ όλα καί έσύ κινδύνεψες πολύ γιά νά 
σώσης τό φίλο σου, άλλά ματαίως. Σέ 
συλλυπούμαι γιατί έχασες ένα πολύτιμο 
φίλο καί συνεργάτη σου.

' Επί 11 μέρες μαζί μέ τούς δικούς σου
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Αυγουστίνε σταθήκαμε δίπλα σου γιά νά σέ 
σώσουμε. Τό επιστημονικό καί νοσηλευ
τικό προσωπικό τοϋ 401 Στρατιωτικού Νο
σοκομείου καί οί εξαίρετοι επιστήμονες 
έξωτερικοί γιατροί, πού ήρθαν νά σέ βοη
θήσουν, δέν μπόρεσαν νά σέ κρατήσουν 
στή ζωή.

' Ο Θεός σέ ήθελε κοντά του. Τό γιατί τό 
ξέρει ’Εκείνος πού είναι παντογνώστης. 
Δυστυχώς εγώ δέν βρίσκω λόγια γιά νά 
παρηγορήσω τούς αγαπημένους γονείς σου, 
τά άδέλφια σου καί τούς συγγενείς σου. Δέν 
νομίζω ότι θά μέ πιστέψουν ό,τι καί νά τούς 
πω γιά παρηγοριά. ’ Εκείνο όμως τό οποίο 
τούς παρακαλώ νά δεχθούν είναι τό γεγονός 
ότι έγώ, οί αξιωματικοί καί όλοι οί υ
πάλληλοι τής ’Αμέσου Δράσεως καί όλη ή 
’ Αστυνομία Πόλεων τούς αίσθανόμεθα από 
δώ καί πέρα ώς γονείς μας καί ώς αδέλφια 
μας.

"Ετσι αφήνεις αγαπημένε μας Αυγουστί
νε μιά μεγάλη οικογένεια, καλή οικογένεια, 
όπως είναι ή "Αμεσος Δράσις, τήν όποια 
άγάπησες, διά νά άναπληρώση, έν μέρει 
φυσικά τό τεράστιο κενό τό οποίο αφήνει ό 
πρόωρος καί άδικος χαμός σου.

Σ’ αυτή τή τραγική στιγμή τού χωρι
σμού τό μόνο πού μπορούμε νά ευχηθούμε 
είναι ή έξ ύψους παρηγοριά γιά τούς άπα- 
ρηγορήτου; γονείς, αδέλφια, καί άλλου; 
συγγενείς καί γιά σένα νά είναι έλαφρό τό 
χιϋμυ τής Αχαϊκής γής πού θά σέ σκεπάση 
καί ή μνήμη σου άς είναι αίωνία».

Μετά τόν κ. Σηφάκη, μίλησε συ- 
γκινημένος ό Β ' Ύ παρχηγός κ. 
Καραθανάσης ό όποιος είπε:

«Μέ τήν εύλογίαν τής εκκλησίας καί 
τήν παρουσίαν όλων μας, συγγενών, 
συναδέλφων καί φίλων, προπέμπεται είς τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν, ένας νεαρός 
βλαστός τής ’Αστυνομίας, θύμα τού 
καθήκοντος, ό προσφάτως προαχθείς επ’ 
άνδραγαθία είς τόν βαθμόν τού Άρχι- 
φύλακος, Αυγουστίνος Λαδάς.

Αυγουστίνε,
Ό  θάνατός σου, έστέρησε τήν οίκογένειάν 
σου, άπό ένα υποδειγματικόν υιόν καί 
προστάτην αδελφόν
Τό ’Αστυνομικό Σώμα άπό ένα γενναϊον 
υπάλληλόν του·
"Ολους τούς γνωστούς, άπό ένα ειλικρινή 
καί άνεκτίμητον φίλον 
Τήν 'Ελληνικήν Κοινωνίαν άπό ένα 
εκλεκτόν μέλος·
Καί τήν γεννέτειρά σου, τάς Πάτρας, άπό 
ένα λαμπρό της τέκνον.

Αύγουστϊνε Λαδά.
"Επεσες υπηρετών τά ιδεώδη τού Σώματος.
' Ο θάνατός σου επιφορτίζει όλους μας 
τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί άπό 
οίασδήποτε θέσεως διακονούντες είς τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας μέ ηύξημένες υπο
χρεώσεις, παίρνοντας, ώς παράδειγμα, τήν 
δική σου θυσία στό βωμό τού καθήκοντος. 
"Ηδη τό όνομά σου, περνά πλέον είς τόν 
κατάλογον τής στρατιάς τών ’Αθανάτων 
τού Σώματος τής Αστυνομίας. Είναι δέ 
άθάνατα τά θύματα τού καθήκοντος, μέ 
πρώτον στήν σειράν είς τήν ’ Αστυνομίαν,

τόν άείμνηστον ’Αστυφύλακα Ίωάννην 
ΚΑΖΗ, ό όποιος τό 1922, εΰρήκε τραγικόν 
θάνατον έν τή προσπάθεια του νά διασώση 
συνανθρώπους, είς έκκραγεΐσαν τότε 
πυρκαϊάν είς τήν Πόλιν τών Πατρών.

’Αείμνηστε συνάδελφε,
Τό χώμα τής πατρικής σου γής πού θά σέ 
σκεπάση σέ λίγο, νά είναι έλαφρόν, ή δέ 
μνήμη σου αίωνία.
’Αποτεινόμενος πρός τούς βαρυπενθούντας 
γονείς καί άδελφούς σου, καί άδυνατών νά 
εϋρω λόγια παρηγοριάς, εκφράζω τήν 
ειλικρινή ευχήν όπως ό Πανάγαθος Θεός 
ένσταλλάξη είς τήν ψυχήν των βάλσαμον 
υπομονής καί παρηγοριάς. Πρός τούς 
γονείς σου είδικώτερα καί μέ σκοπόν, τόν 
κάπως μετριασμόν τού πόνου των, απλώς 
υπενθυμίζω, ότι δέν πρέπει νά λησμονούν 
ότι έγέννησαν θνητόν.

’Εν προκειμένω όμως, θνητόν μέν, άλλά 
ήρωα.
Καί ώς έκ τούτου πρέπει νά είναι υπε
ρήφανοι.
Καί κάτι άκόμα, άείμνηστε Αύγουστϊνε.
Ό  Αρχηγός μας, κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, 
παρά τήν έντονη επιθυμία του όπως παρευ- 
ρεθή κοντά σου τούτη τή στιγμή, άλλά πού 
δέν τά κατάφερε όμως, μού έδωσε εντολή νά 
διαβιβάσω τά παρακάτω λόγια, γραμμένα 
άπό τά χέρια του.

Στό τέλος ό κ. Καραθανάσης 
έδιάβασε χαιρετισμό πρός τόν νε
κρό έκ μέρους τοΰ ’Αρχηγού τής 
’Αστυνομίας κ. Παπαγεωργίου. Τό 
κείμενο τοΰ χαιρετισμού δημοσι- 
εται σέ άλλη στήλη.

Γιά τή σημασία τής θυσίας τοϋ 
άστυφύλακος Λαδά μίλησε καί ό 
’Αστυνόμος κ. Κωνσταντακόπου- 
λος. Έ ν  τώ μεταξύ, στήν είσοδο 
τοϋ Ναοϋ, καί σάν ελάχιστο δείγμα 
τιμής στόν ήρωϊκό νεκρό, είχαν 
τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια. 
’Ανάμεσα σ ’ αύτά, τοϋ 'Υπου- 
γοΰ Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλ- 
κου, τοϋ Ά ρ χη γο ϋ  τής ’Αστυνο
μίας κ. Παπαγεωργίου, τοϋ Ά -  
στυνομικοϋ Σώματος, τής ’Αμέσου 
Δράσεως, τοϋ Ο.Φ.Α ’Αθηνών, τής 
Χωροφυλακής, τής Έ νώσεως Ά -  
ποστράτων ’ Αστυνομικών, τής 
Ο.Ν.Ε.Δ. Πατρών, συλλόγων, σω
ματείων, οργανώσεων, τών συγγε
νών καί δεκάδων άλλων απλών 
άνθρώπων οί όποιοι ένωσαν τόν 
πόνο τους μέ τό δικό μας πόνο.
’Εκτός άπό τά στεφάνια, δεκάδες 
συλλυπητήρια τηλεγραφήματα έ- 
στάλησαν στοάς γονείς τοϋ Αυγου
στίνου Λαδά, μέ πρώτον τοϋ 'Υ 
πουργού Δημ. Τάξεως κ. Μπάλ- 
κου.

Ή  έξοδος τής σοροϋ άπό τήν 
εκκλησία, ήταν μιά νέα αποθέωση 
γιά τόν γενναίο άστυφύλακα καί 
γιά ολόκληρη τήν ’Αστυνομία. 
Ά λ λ ά  τό ίδιο συγκινητικές ήταν 
οί εκδηλώσεις τοϋ πλήθους, όταν 
εμφανίσθηκε υποβασταζόμενος ό 
άστυφύλακας Χρονόπουλος, τό άλ
λο γενναίο παλληκάρι, πού μέ αύ- 
ταπάρνηση καί μέ τρεις σφαίρες 
στό σώμα του, προσπάθησε, άλλά 
ματαίως, νά σώση τόν αγαπημένο 
σύντροφό του.

' Η πομπή ξεκίνησε άπό τήν 
έκκλησία καί άναπτύχθηκε στήν 
όδό 'Α γίου Ά νδρέου. Προπορεύ- 
οντο τά στεφάνια, πού κρατούσαν 
άστυφύλακες. ’Ακολουθούσαν πε
ριπολικά καί έπειτα τό φέρετρο μέ 
τήν ελληνική σημαία, τό πηλήκιο, 
τοϋ Λαδά καί τό δάφνινο στεφάνι 
τής ’Αστυνομίας. Τή σορό, μετέ
φεραν άστυνομικοί τής ’Αμέσου 
Δράσεως. ’Ακολουθούσαν οί επί
σημοι, οί συγγενείς, άστυφύλακες 
καί χωροφύλακες, μέ επικεφαλής 
άξιωματικούς. Τό τί έγινε κατά τή 
διαδρομή άπό τόν "Αγιο Ά νδρέα , 
μέχρι τήν όδό Γούναρη, είναι πάνω 
άπό κάθε περιγραφή. ’Έβλεπε κα
νείς άνθρώπους στά μπαλκόνια νά 
κλαΐνε. Δάκρυ, άληθινά πολύ δά
κρυ, χύθηκε γιά τόν Αύγουστΐνο 
Λαδά. Καί κάθε τόσο, έρχόταν τό 
χειροκρότημα, τό χειροκρότημα 
τοΰ λαοϋ τών Πατρών, πού συγ
κλόνισε όλους μας, γιατί ήταν μιά 
εκδήλωση λατρείας πρός τό ’Α
στυνομικό Σώμα πού υπηρετεί αυ
τή τήν πόλη πενήντα έξ ολόκληρα 
χρόνια, άπό τότε, πού ένας άλλος 
ήρωϊκός άστυφύλακας, ό ’Ιωάννης 
Καζής, δικαίωσε μέ τή θυσία του, 
τόν νέο άκόμα θεσμό τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

’Ιδιαίτερο τόνο έδινε ή παρου
σία τής Φιλαρμονικής τοϋ Σώμα
τος, ή όποια, καθ’ όλη τή δια
δρομή έπαιάνιζε πένθιμη μουσική.

Στή διασταύρωση τών οδών 
Γούναρη καί Ά γ .  Ά νδρέου ή 
σορός τοποθετήθηκε στή νεκροφό- 
ρο, καί μέ τή συνοδεία περιπολι
κών καί δεκάδων αύτοκινήτων, με
ταφέρθηκε στό Νεκροταφείο, όπου 
έγινε ό ένταφιασμός. Στιγμές ο
δύνης καί σπαραγμού γιά τούς 
οικείους, άλλά καί γιά τό άνώνυμο 
πλήθος, πού έκλαιγε άσταμάτητα.
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Ό  πόνος γίνεται θρήνος, καθώς 
τίς τελευταίες στιγμές ή Φιλαρμο
νική παιανίζει τό εμβατήριο τής 
Σημαίας, καί τόν ’Εθνικό "Υμνο. 
Νέα χειροκροτήματα, τό τελευταίο 
αντίο, στόν Αύγουστΐνο Λαδά. Τό 
παλληκάρι, πού έπεσε τήν ώρα τής 
μάχης στό πεδίο τής τιμής.

’Αείμνηστε Αύγουστΐνε. ' Ο χώ
ρος του χαμού σου, θά γίνη γιά μας

σύμβολο καί βωμός θυσίας. ’Ίσως 
κάποτε, στό χώρο αύτό, θά πρέπει 
ή 'Ε λληνική Πολιτεία, νά στήση 
ένα άπέριττο μνημείο, παράδειγμα 
γίά τό παράδειγμά σου καί επι
βράβευση τής αύτοθυσίας σου.

Τώρα, δέξου τίς ευχές μας, γιά 
ένα ήσυχο, ειρηνικό ταξίδι, έκεΐ 
ψηλά στόν κόσμο τής σιωπής. Κ ι’ 
όταν, αγαπητέ Αύγουστΐνε, άκοΰς

εδώ κάτω στή γή σειρήνες κι όταν 
άκοΰς όχλαγοή καί όταν άκοΰς 
σφαίρες νά σφυρίζουν κ ι’ όταν 
βλέπεις στιλέττα νά λαμποκοποΰν, 
δεήσου στόν "Υψιστο.
Έ σ ύ  ξέρεις, πολύ καλά ξέρεις τό 
γιατί. ’Αντίο άείμνηστε Αύγου-

στ νε ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’Αστυνόμος Β'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κύριον
Χαράλαμπον Παπαγεωργίου 
’Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων 

’Ενταύθα

Κύριε ’Αρχηγέ
'Ω ς 'Υπουργός Δημοσίας 

Τάξεως, άλλά καί ώς 'Έ λ
ληνας πολίτης συγκινήθηκα 
βαθύτατα, άπό τόν ηρωικό 
θάνατο τοΰ ’Αστυφύλακα 
Αυγουστίνου Λαδά, ό όποιος 
θυσιάστηκε κατά τήν εκτέ
λεση τοΰ ύψηλοΰ πρός τήν 
πατρίδα καί τήν κοινωνία 
καθήκοντος του.

Νά είσθε υπερήφανος κ. 
’Αρχηγέ, γιατί στίς τάξεις 
τοΰ Ά στυν. Σώματος ύπηρε- 
τοΰν άνδρες μέ ύψηλοφροσύ- 
νη καί γενναιότητα, πράγμα 
πού επιβεβαίωσε ό θάνατος 
τοΰ Αύγουστίνου Λαδά.

Μέ τίς σκέψεις αυτές σάς 
συλλυποΰμε είλικρινά, γιά 
τήν άπώλεια ενός έκλεκτοΰ 
μέλους τής ’Αστυνομίας.

Οικογένεια κ. Νικ. ΑΑΔΑ 
Πάτρα

Παρακαλώ δεχθείτε τή συμ
μετοχή μου στό πένθος σας, 
γιά τήν άπώλεια τοΰ προσφι
λούς παιδιού σας Αύγουστί

νου, πού πέθανε έκτελώντας 
τό καθήκον του. Τό παιδί σας 
υπήρξε άξιος άστυνομικός 
καί είμαστε γι ’ αύτόν ολοι ύ- 
περή φανοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΑΚΟΣ

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Πέθανες, όπως άρμόζει 
νά πεθαίνουν οί γενναί
οι, άψοΰ έξεπλήρωσες 
τό χρέος σου πρός τήν 
Πατρίδα, πρός τό Σώμα, 
πρός τούς Γονεΐς σου.

' Ως άρχηγός τοϋ ’ Α
στυνομικού Σώματος αι
σθάνομαι ύπερήφανος 
γιά σένα, πού στάθηκες 
όρθιος καί γενναίος στίς 
έπάλξεις τοΰ καθήκον
τος καί τής τιμής. Θυ
σίασες τά άγουρα νειά- 
τα σου, γιά τήν κοινω
νική εύνομία καί γαλήνη, 
πιστός στά ιδεώδη τής 
’ Αστυνομίας μας.

Κοινός κλήρος όλων 
τών άνθρώπων είναι ό 
θάνατος. Αλλά τό ολο
καύτωμα τής θυσίας 
σου έμπνέει καί καθο
δηγεί όλους έμάς σέ 
ύψηλότερα καί πνευμα- 
τικότερα ιδεώδη.

Άρχιφύλακα Αύγου- 
στίνε Λαδά’ βεβαιώσου, 
ότι ό χαμός σου χαλυ- 
βδώνει όλων μας τήν 
θέληση, γιά ν ’ άτενί- 
σουμε κατάματα καί μέ 
θάρρος τά άντικοινω- 
νικά άγκάθια, πού έπι- 
βουλεύονται τήν άσφά- 
λεια τοΰ Λαοΰ μας.

' Ο θάνατός σου άπέ- 
δειξε γιά άλλη μιά φορά, 
ότι ποτέ δέν άπουσιά- 
σαμε, ποτέ δέν έδειλι- 
άσαμε, ποτέ δέν λιπο- 
τακτήσαμε, ποτέ δέν 
έπροδώσαμε τόν όρκο 
μας. Πάντα πρώτοι 
στούς κινδύνους, είμα
στε έτοιμοι νά δώσουμε 
καί τήν ζωή μας, παρα
δειγματίζομε νοι άπό τό 
παράδειγμά σου καί φω
τιζόμενοι άπό τήν λάμ
ψη τής θυσίας σου.

Λυπάμαι γιατί δέν 
πρόλαβα νά σοΰ άνακοι- 
νώσω τήν έπ ’ άνδρα- 
γαθία προαγωγή σου. 
Τήν άνακοινώνω τώρα 
στούς περήφανους γο
νείς σου στούς όποιους 
εύχομαι ό Μεγάλος Θε
ός μας νά χαρίζη βάλ- 
σαμο παρηγοριάς.

' Η μνήμη σου θά είναι 
α ιωνία.
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ΚΑΥ1ΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ! IE ΚΑΥΤΑ ΕΡΠΤΗΜΑΤΑ
Στήν εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τής 8ης ’ Ιουνίου δημοσιεύτηκε συνέντευξη τοΰ 
Αρχηγού τής Άστυν. Πόλεων κ. X. Παπαγεωργίου σχετικώς μέ τις 

προοπτικές, τά προβλήματα καί άλλα ζητήματα πού απασχολούν τό 
Αστυνομικό Σώμα. Τή συνέντευξη, λόγω τοΰ γενικωτέρου ένδιαφέροντός 

της θεωρήσαμε σκόπιμο νά δημοσιεύσουμε καί στά «Α.Χ.». Οί έρωτήσεις 
πού ύπεβλήθησαν καί οί άπαντήσεις πού έδωσε ό κ. ' Αρχηγός έχουν ώς 
κάτωθι:

1. Ποιό είναι τό μορφωτικό επίπεδο των Α σ τυ νο 
μικών καί ιδιαίτερα των κατωτέρων;

α) Τό μορφωτικό επίπεδο των ’ Αστυνομικών είναι πολύ καλό.
’ Αρκεί νά σάς πώ ότι τό 42% τών ’ Αξιωματικών είναι πτυχιοΰχοι 
καί φοιτητές Άνωτάτων Σχολών. Οί υπόλοιποι είναι απόφοιτοι 
Γυμνασίου. ’ Επί πλέον, όλοι οί ’ Αξιωματικοί έχουν αποφοιτήσει 
τής Σχολής Ύπαστυνόμων, πού είναι ισότιμη μέ τίς ’Ανώτατες 
Σχολές τοϋ Κράτους.

β)’Από τούς Άρχιφύλακες καί 'Αστυφύλακες, ποσοστό 2,5% 
είναι πτυχιοΰχοι καί φοιτητές, 33% άπόφοτοι Γυμνασίου, 36% 
Γυμνασιακών τάξεων καί 28,5% τοΰ Δημοτικού Σχολείου. Ά πό 
πέρυσι προσλαμβάνονται στό Σώμα όσοι έχουν ενδεικτικό 
τουλάχιστο 1ης Γυμνασίου.

γ) Στήν ’ Αστυνομία λειτουργούν τρεις παραγωγικές Σχολές, 
’Αστυφυλάκων, Άρχιφυλάκων καί Ύπαστυνόμων. Παράλληλα, 
γιά τήν συνεχή ποιοτική άνοδο τών ’Ανδρών, λειτουργούν 
διάφορες επιμορφωτικές Σχολές, σέ επίπεδο ’Αξιωματικών καί 
κατωτέρων. Σ’ όλες τίς Σχολές αυτές, παραγωγικές καί επι
μορφωτικές, διδάσκονται εκτός άπό αστυνομικού ενδιαφέροντος 
μαθήματα καί πολλά άλλα, πού καλύπτουν εύρύ φάσμα νομικών 
καί πολιτικών επιστημών.

2. Πιστεύετε ότι μέ τό έμψυχο υλικό πού έχει 
σήμερα ή ’Αστυνομία, σάν αριθμό καί σάν ποιό
τητα, μπορεί ν ’ αστυνομεύσει σωστά ένα κόσμο, μέ 
τίς σύγχρονες πολιτικές, πολιτιστικές καί κοινωνι
κές άντιλήψεις;

α)" Η ερώτησή σας, μοΰ δημιουργεί τήν εντύπωση ότι υπάρχει 
κάποια λαθεμένη αντίληψη γιά τήν ποιοτική στάθμη τών αστυ
νομικών. Καί ίσως αυτό είναι ή αιτία πολλών παρεξηγήσεων. Τό 
έμψυχο υλικό τής ’ Αστυνομίας είναι, οπωσδήποτε ανάλογο πρός 
τήν γενική στάθμη τού λαού μας, άφού άπό τόν Λαό προέρχεται 
καί κομμάτι αυτού τού Λαού άποτελεϊ. Οί ’ Αστυνομικοί μας δέν 
είναι καθόλου ξένοι πρός τίς έκάστοτε σύγχρονες πολιτικές, 
πολιτιστικές καί κοινωνικές αντιλήψεις. Δέν μειονεκτούν. ’Α
πεναντίας, ανήκουν στίς Κρατικές Υπηρεσίες πού προηγούνται 
επαγγελματικά καί πολιτιστικά, γιατί συνεχώς εκπαιδεύονται. 
Σάς διαβεβαιώ, λοιπόν, υπεύθυνα, ότι είναι καί κατάλληλοι καί 
ικανοί νά άνταποκρίνονται στίς σύγχρονες άπαιτήσεις άστυνο- 
μεύσεως.

β)Ώ ς πρός τήν άριθμητική ικανότητα υπάρχουν, βέβαια, 
ελλείψεις. Ή  κάλυψή τους άποτελεϊ μέλημά μας, εύρίσκεται. 
όμως, σέ συνάρτηση μέ τίς γενικότερες ανάγκες τού Κράτους σέ 
όλους τούς τομείς.
3. ' Η εκπαίδευση τών 'Ελλήνω ν ’Αστυνομικώνσυμ
βαδίζει μέ τήν αντίστοιχη πιό προηγμένων χωρών; 
Καί ή νοοτροπία;

α)'Η εκπαίδευση τών ’Αστυνομικών μας δέν υστερεί σέ 
σύγκριση μέ τήν άντίστοιχη άλλων Χωρών. Τακτικά, έξ’ άλλου 
στέλλονται ’Αξιωματικοί μας στό ’Εξωτερικό, όπου παρακο
λουθούν ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταφέρουν εδώ 
τίς γνώσεις τους, τίς όποιες υλοποιούμε, όσο αυτό είναι δυνατόν. 
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β) Ούτε ή νοοτροπία τών ’Αστυνομικών μας είναι διαφο
ρετική άπό εκείνη τών ξένων συναδέλφων τους, τηρουμένων 
βέβαια τών άναλογιών ώς πρός τήν ψυχοσύνθεση καί τόν 
μεσογειακό χαρακτήρα τών 'Ελλήνων, ’Αστυνομικών καί ά- 
στυνομευομένων.

4. Οί μορφές τοΰ εγκλήματος είναι φανερό ότι 
αλλάζουν. Πού άποδίδετε τήν αλλαγή αύτή; Ή  
’Αστυνομία, είναι σέ θέση, μέ τή σημερινή οργά
νωσή της, νά αντιμετωπίσει τίς άνάγκες;

α) Τό φαινόμενο τής αλλαγής στίς μορφές τοΰ εγκλήματος 
δέν είναι ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Ή  ανάλυσή του είναι 
δυσχερής. Φαίνεται, πάντως, ότι οί σπουδαιότεροι παράγοντες 
πού συμβάλλουν στήν άλλαγή, είναι ή παρατηρουμένη δυναμική 
επιδίωξη πολιτικών στόχων (εκρήξεις βομβών, άεροπειρατεϊες 
κ.λ.π.), ό ευδαιμονισμός, ή δυνατότητα διαθέσεως άπό τούς 
κακοποιούς συγχρόνων επιστημονικών γνώσεων καί μέσων, ή 
διεθνοποίηση τού εγκλήματος (συνεργασία κακοποιών διαφόρου 
έθνικότητος) κ.λ.π.

β)'Η οργάνωση τής ’Αστυνομίας δέν είναι στατική, άλλά 
προσαρμόζεται πάντοτε στίς έκάστοτε επικρατούσες καί συνεχώς 
μεταβαλλόμενες γενικές καί ειδικές συνθήκες άστυνομεύσεως. 
"Ετσι έγιναν κατά καιρούς νέες Υπηρεσίες, όπως ή "Αμεσος 
Δράσις, οί Μονάδες ’Αποκαταστάσεως Τάξεως (Μ.Α.Τ.), οί 
Μονάδες Τεθωρακισμένων, ή μονάδα άντιμετωπίσεως αεροπειρα
τειών κ.λ.π. ’Εξ’ άλλου, ή εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας καί 
ή καθιέρωση άπλοποιημένων διαδικασιών (τηλεπικοινωνιακά καί 
τηλετυπικά δίκτυα, κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως κ.ά.) δείχνουν 
τήν μόνιμη έφεση τής ’Αστυνομίας γιά εκσυγχρονισμό καί 
βελτίωση.

γ)'Η  ’Αστυνομία αντιμετωπίζει, νομίζω ικανοποιητικά, τά 
προβλήματα πού εμφανίζονται. Καί πιστεύω ότι θά συνεχίσει νά 
άνταποκρίνεται στήν αποστολή, πού ή Πολιτεία τής ανέθεσε.

5. Τί ποσοστό ’Αστυνομικών διατίθεται γιά τήν 
δίωξη τοΰ κοινοΰ εγκλήματος καί πόσοι γιά τίς υπη
ρεσίες πληροφοριών;

α) Δέν είναι σωστή ή διάκριση τών Υπηρεσιών καί τών 
άνδρών τού Σώματος σέ τέτοιες κατηγορίες.

β)’Απαραίτητο στοιχείο γιά τήν πρόληψη ή την δίωξη τού 
κάθε μορφής εγκλήματος είναι ή πληροφοριακή κάλυψη. Δέν 
υπάρχουν αξιωματικοί αποξενωμένοι άπό, τόν ένα ή τόν άλλο 
τομέα, ή ταγμένοι άποκλειστικά σ’ ένα άπό αυτούς.

6. 'Ο  τύπος καί ή πολιτική ήγεσία υποστηρίζουν ότι 
ή πολιτικοποίηση άφ’ ενός καί οί κομματικές 
παρεμβάσεις, τίς τελευταίες δεκαετίες, άφ’ ετέρου, 
στήν επετηρίδα, έχουν άμβλύνει άποφασιστικά τήν 
άποτελεσματικότητα τής ’Αστυνομίας.

α) Πολιτικοποίηση στόν χώρο τής ’ Αστυνομίας δέν υπάρχει. 
’Από τόν καιρό τής ίδρύσεώς του τό Σώμα έχει γιά οδηγό τήν 
αρχή, ότι ’Αστυνομία καί πολιτική είναι δυό έννοιες τελείως 
ασυμβίβαστες. Γιατί ή αποστολή του δέν ταυτίζεται μέ τά 
συμφέροντα πολιτικών κομμάτων καί καταστάσεων, άλλά μέ τά



συμφέροντα τοΰ 'Ελληνικού Λαού. 'Υπάρχουν, βέβαια, όπως σέ 
κάθε Κλάδο τής Διοικήσεως τά μεμονωμένα περιστατικά. Αύτά 
αποτελούν τήν εξαίρεση καί αντιμετωπίζονται σύμφωνα μέ τούς 
Κανονισμούς μας.

β) Δέν θά συμφωνήσω, επομένως, μέ τήν άποψη, ότι μαστί
ζεται . τό σώμα άπό πολιτικές επιδράσεις καί, πολύ περισσότερο, 
ότι έχει άμβλυνθεί ή άποτελεσματικότητα τής άστυνομικής 
δραστηριότητος καί άποδόσεως.

7. Ή  πολιτική τοποθέτηση τοΰ υποψήφιου αστυ
νομικού είναι καθοριστική γιά τήν είσοδό του στό 
Σώμα; Παράδειγμα: "Ενας πολίτης «αριστερός» 
τοποθετήσεως, μπορεί νά γίνει αστυφύλακας, όπως 
συμβαίνει στήν ’Αγγλία καί στήν ’Ιταλία;

α) Σύμφωνα μέ όσα ε'ίπαμε, αστυνομικός πού εκδηλώνει 
δημόσια τό πολιτικό του φρόνημα, είναι απαράδεκτος γιά τό 
Σώμα. Κατ’ επέκταση, άτομα πού στόν ιδιωτικό τους βίο 
δραστηριοποιήθηκαν έντονα στόν πολιτικό χώρο, δέν είναι 
σωστό νά θεωρούνται κατάλληλα γιά κατάταξη, άφοΰ πιθανο
λογείται ότι δέν θά μπορέσουν νά άποβάλουν τήν προσφιλή τους 
αύτή έξη.

β) Οί κατατασσόμενοι στό Σώμα πρέπει νά πιστεύουν άπο- 
κλειστικά στό Δημοκρατικό Πολίτευμα τής Χώρας καί νά 
διακρίνονται γιά τό χρηστό ήθος καί τόν χαρακτήρα.

8. Που αποδίδετε τό γεγονός ότι ένα πλήθος σο
βαρών περιστατικών (εμπρησμοί, βόμβες, μεγάλες 
κλοπές κ.λ.π.) πού απασχόλησαν τήν ’Αστυνομία, 
μετά τήν μεταπολίτευση, παραμένουν άνεξιχνίαστα;

α) Τά εγκλήματα πού παραμένουν άνεξιχνίαστα δέν είναι ούτε 
περισσότερα ούτε λιγότερα μετά την μεταπολίτευση. Κυμαί
νονται στά ’ίδια επίπεδα.

β) Τό ποσοστό των άνεξιχνιάστων κακουργημάτων, στόν 
χώρο εύθύνης τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ήταν τό έτος 1976, γιά τά
κακουργήματα 5,13% καί γιά τά πλημμελήματα 4,30%. Τό 1977 
ήταν, άντίστοιχα, 6,66% καί 5,48%.

9. Σχέσεις άστυνομικών - πολιτών, μέ βάση τήν ομι
λία σας, κατά τήν ανάληψη τών καθηκόντων σας. Σέ 
ποιό σημείο βρίσκονται; 'Υλοποιήθηκαν οί παραι
νέσεις σας; Καί μέ ποιά συγκεκριμένα μέτρα επι
διώκεται ή υλοποίηση τών εύχών αύτών;

α)' Η ομιλία μου, στό σημείο αυτό, άποτελεί ύπενθύμιση καί 
άνάλυση μιάς θεμελιώδους άρχής, πάνω στήν οποία στερεώθηκε 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων. Καί εκφράζει, άκόμη, τήν 
άντίληψη, άπό τήν οποία πρέπει νά διαπνέονται τά άστυνομικά 
’Όργανα μιάς Δημοκρατικής Πολιτείας.

β)"Ομως, ή άνάγκη καλλιέργειας άγαθών σχέσεων μεταξύ 
άστυνομίας καί κοινού, δέν πρέπει νά μεταφράζεται σάν υπο
χρέωση μονομερής. Δέν είναι μόνο οί ’ Αστυνομικοί πού πρέπει 
νά άγωνίζονται γιά τήν πρόοδο τών σχέσεων αύτών ή πού μέ τά 
προσωπικά τους σφάλματα δημιουργούν προβλήματα. Είναι 
χρέος όλων ή δημιουργία κλίματος άγάπης. Καί είναι, βασικά, ή 
δραστηριότητα ορισμένων πολιτών, πού, είτε σκόπιμα είτε άπό 
κάποια προκατάληψη, προσπαθούν νά δηλητηριάζουν τίς δη
μόσιες σχέσεις μας δίνοντάς μας τή θέση τού ένοχου γιά τήν κάθε 
μας ενέργεια ή παράλειψη, "Οτι φταίμε πάντοτε καί γιά όλα. Γιά 
ό,τι κάνουμε καί ό,τι δέν κάνουμε.

γ) Μόνον όταν προαχθή σέ υψηλά επίπεδα ή άλληλοεκτίμηση 
καί ό άλληλοσεβασμός, θά μπορούμε νά μιλάμε, μέ ειλικρίνεια, 
γιά άγαθές σχέσεις άστυνομίας καί κοινού, πού είναι τό άσφα- 
λέστερο θεμέλιο κατοχυρώσεως τής έννόμου τάξεως.

δ) Πάντως είμαι αισιόδοξος, ότι οί σχέσεις μας μέ τούς 
πολίτες συνεχώς θά βελτιώνονται. Τό επιβάλλει τό κοινό καί 
γενικότερο συμφέρον. ’Από ίδικής μας πλευράς, δέν θά συμβή 
ποτέ νά άναστείλουμε τήν προσπάθεια αύτή.

10. ' Οπλοφορία: Στήν ’Αγγλία δέν οπλοφορούν. 
’Εδώ, γιατί οί αστυνομικοί έχουν τά περίστροφά 
τους καί εκτός υπηρεσίας; Μήπως, τά τελευταία 
περιστατικά, σέ συνδυασμό μέ πολλά προηγούμενα, 
σάς δημιουργούν κάποιες σκέψεις, όσον άφορά τήν 
όπλοφορία τών άστυνομικών;

α) Είναι άλήθεια ότι έχουν σημειωθή ώρισμένα περιστατικά, 
πού άστυνομικοί έκαμαν άδικαιολόγητη καί παράνομη χρήση τού 
υπηρεσιακού τους περιστρόφου, όπως, γιά τήν επίλυση προσω
πικών ή οικογενειακών διαφορών κ.ά. Τήν συμπεριφορά τους 
αύτή τήν καταδικάζουν όλοι οί συνάδελφοί τους, όχι μόνο γιατί 
είναι ποινικά καί πειθαρχικά κολάσιμη, άλλά καί γιατί δημιουρ
γεί τεράστια υπηρεσιακά προβλήματα.

β) Αυτό όμως δέν επιτρέπεται νά μάς οδηγήσει στήν σκέψη 
τού μερικού άφοπλισμού τών Άστυνομικών. Πρώτα, γιατί δέν 
πιστεύω ότι μπορεί νά έχει κάποιο θετικό άποτέλεσμα. Δεύτερο, 
πού είναι καί τό σπουδαιότερο, γιατί ή υπηρεσία τού άστυνιμικού 
δέν περιορίζεται σέ κάποιο ορισμένο ώράριο. Είναι συνεχής.

«Έ ν παντί τόπφ καί χρόνω», λέει ό Κανονισμός μας. Ή  δέ 
όπλοφορία, έχει έπιβληθή, λόγω τών συνθηκών, κάτω άπό τίς 
όποιες ό Αστυνομικός καλείται νά έκτελέσει τά καθήκοντά του. 
Τέλος, θά άποτελούσε τουλάχιστο άντινομία νά μιλάμε γιά 
άφοπλισμό τών φρουρών τής τάξεως, τήν στιγμή πού κακοποιοί 
καί οπλοφορούν καί κάνουν χρήσι τών όπλων τους.

γ) Τό Αρχηγείο έλαβε αυστηρά πειθαρχικά μέτρα καί θά 
λάβει άκόμη αυστηρότερα γιά τήν παντελή εξάλειψη τών 
περιστατικών αυτών, πού, άν καί έχουν καθαρά προσωπικό 
χαρακτήρα, ζημιώνουν σοβαρά τό Σώμα.

11. Στόχος τών άρθρογράφων άλλά καί τών εύθυμο- 
γράφων, άπό τής εποχής τοΰ μεσοπολέμου άκόμη, 
είναι ή νοοτροπία «θά σέ τυλίξω σέ μιά κόλλα 
χαρτί» — κάτι τό αναπόφευκτο όταν τό άνακριτικό 
έργο άνήκει σέ κατώτερα όργανα. Πώς θά μποροΰσε 
νά διορθωθεί τό φαινόμενο αύτό ή τουλάχιστον 
— άν νομίζετε ότι δέν συμβαίνει — νά πεισθεϊ ή 
κοινή γνώμη ότι πράγματι δέν συμβαίνει;

α) Τό «τύλιγμα σέ μιά κόλλα χαρτί», ώς άστυνομική ενέργεια 
άποτελεί μύθο, πού μόνο σάν θέμα τών εύθυμογράφων έχει νόημα. 
Πρώτα - πρώτα, δέν είναι ορθό, ότι άσκούν άνακριτικό έργο 
κατώτερα άστυνομικά όργανα. Γιατί τέτοια καθήκοντα άσκούν 
μόνο ' Υπαξιωματικοί καί Αξιωματικοί τού Σώματος, άπόφοιτοι 
τών άντιστοίχων παραγωγικών Σχολών. Καί τό έργο τους αύτό 
διεξάγεται πάντοτε υπό τήν έπίβλεψη τών προϊσταμένων τους καί 
τόν έλεγχο τής Είσαγγελικής Άρχής.

β)’Έπειτα, ή χρήση άναπόδεικτων ένοχοποιητικών στοιχείων 
εις βάρος πολιτών δέν εύρίσκεται ούτε στις προσπάθειες ούτε 
στήν ευχέρεια τών Άστυνομικών. Ό  κάθε πολίτης έχει τό 
δικαίωμα — θά έλεγα καί τήν ύποχρέωση — νά ζητήσει εξηγή
σεις καί νά υποβάλει άρμοδίως παράπονα. Τό Σύνταγμα καί οί 
Νόμοι μας παρέχουν πλήρεις εγγυήσεις.

γ)'Υποστηρίζω λοιπόν, ότι δέν υπάρχει τέτοιο θέμα, ώστε νά 
άπαιτείται άντιμετώπισις. ’Εκτός άν ό παραβάτης τού Νόμου 
θεωρεί «τύλιγμα» τήν βεβαίωση εις βάρος του τής παρανόμου 
πράξεως, οπότε ψάχνει γιά κάποια δικαιολογία.

δ) Μέ έρωτάτε, τέλος, πώς μπορεί νά πεισθή ή κοινή γνώμη, 
ότι πράγματι δέν υπάρχει τακτική «τυλίγματος». Νομίζω ότι 
έπισημαίνεται καί έδώ ή άνάγκη άπαλλαγής άπό κάποια προκα
τάληψη εναντίον τής Άστυνομίας. Τίθεται, επομένως, θέμα 
διαφωτίσεως τού κοινού.

12. Προσωπικά, άλλά καί σάν άρχηγός τής Ά σ τυ 
νομίας, εΐσαστε άπόλυτα ικανοποιημένος άπό τίς

' Η συνέχεια ε ις  τήν σελίδα 420
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TOY 
ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

0 Α1Σ0«ΣΙΑΣΜ0Σ 
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

’Άρθρο του Σεβ. Μητροπολ, κ. Χριστοδούλου

κρεμόντουσαν άπό τό έξω μέρος τοϋ 
περιπτέρου. 'Ομολογώ πώς ντράπη
κα καί άπό τούς τίτλους των, καί άπό 
τίς εικόνες των στά έξώφυλλα. Σάρ
κες γυμνές άνδρών καί γυναικών σέ 
αισχρά καί προκλητικά συμπλέγμα
τα, άνομοι έρωτες καί χυδαίες άνω- 
μαλίες ήταν δ, τι πήρε τό μάτι μου στά 
λίγα δευτερόλεπτα αύτά Καί άσφα
λτος θά υπάρχουν καί άλλα πού δέν 
είδα, μά πού τά βλέπουν κάθε μέρα τά 
παιδιά μας καί μπορούν νά τά άγο- 
ράσουν καί νά τά διαβάσουν, νά τά

Σήμερα γέμισε ή άγορά 
καί φορτώθηκαν τά περίπτερα άπό 

αισχρά περιοδικά πού πουλιούνται πιά ελεύθερα, 
γιατί, ώς φαίνεται, έγινε ελαστικός ό σχετικός νόμος: 

καί δέθηκαν τά χέρια τής 'Αστυνομίας 
καί τοϋ Είσαγγελέως

Ή  αίσχρογραφία, πού σιγά σιγά ξεκίνησε άπό 
τήν ’Αμερική, εφθασε καί στην Εύρώπη, μέ 
αρχή τή Αανία καί τή Σουηδία καί έπειτα τή 
Αυτική Γερμανία. Τά τελευταία χρόνια έκανε 
τήν εμφάνισή της καί στήν πατρίδα μας. Στή 
φωτογραφία τής άπέναντι σελίδος, ή πορνογρα
φία σέ χαρακτηριστική έκφραση κτηνώδους 
βίας. Ό  «χορός μέ τό φίδι» πού απαγορεύ
τηκε άκόμα καί στή Σουηδία. 'Ικανοποιεί 
μαζοχιστικές διαθέσεις πραγματικά έκφυλων.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ μου Αναγνώστες, 
/ I  ζοΰμε τήν περίοδο ενός σεξου
αλικού κατακλυσμού. "Οπου κι ’ άν 
στρέψης σήμερα τά βλέμματά σου θά 
συνάντησης ένα ξεχείλισμα αισθησια
σμού νά σέ περιβάλλη κάτω άπό 
ποικίλες μορφές. Ό  έρωτισμός τού 
1978 φαίνεται πώς δέν έχει δρια καί 
γι ’ αύτό άπό παντού βομβαρδιζόμα
στε άπό αίσχρά δημιουργήματα μιας 
παράξενης βιομηχανίας, πού μέ βο
ηθό τήν Ασυδοσία πού τής έξασφα
λίζει ή Απεριόριστη έλευθερία, μάς 
σερβίρει κάθε μέρα σέ χρυσά πιάτα 
τήν κανθαριδίνη πού διεγείρει τίς 
κατώτερες ορμές τού Ανθρώπου καί 
τόν Αποκτηνώνει κυριολεκτικά θά  
άφήσω γιά άλλη φορά τήν παρουσία
ση αύτοΰ πού λέμε σήμερα «σέξ» 
στόν κινηματογράφο καί στό θέατρο, 
καί θά περιορισθώ τώρα στήν αίσ- 
χρογραφία πού φιλοξενεί ό κίτρινος 
τύπος στήν πατρίδα μας, μιμούμενος 
στό σημείο αύτό, άν καί δχι σ ’ δλη 
της τήν έκτασι, τήν πορνογραφία πού 
βασιλεύει στήν 'Αμερική καί στήν 
Εύρώπη.

Φαινόμενο παρακμής

"Ενας είρηνοδίκης στό Παλέρμο 
τής Σικελίας ύψωσε πριν άπό λίγους 
μήνες φωνή διαμαρτυρίας γιά τό ξέ
φρενο τροχαλητό στόν ήθικό κατή
φορο τών περιοδικών καί τών έφη- 
μερίδων τής πατρίδος του. « Ή  κοι
νωνία σήμερα βρίσκεται σέ μεγάλο 
κίνδυνο — είπε — . Πρέπει νά 
σώσουμε τόν πολιτισμό μας καί τή 
νεολαία μας. Ή  πορνογραφία καί ή 
προκλητικότητα πήραν μεγάλες δια
στάσεις» (Τά Νέα, 11.6.1975). Πρά
γματι. θά  μπορούσαμε νά προσυπο
γράψουμε αύτή τή διαμαρτυρία, έχον
τας ύπ ' δψιν μας τί συμβαίνει τώρα 
τελευταία στήν πατρίδα μας. θά  σάς 
Αναφέρω ένα περιστατικό πού μοΰ 
συνέβη πριν ένα μήνα περίπου. Βρι
σκόμουν στήν 'Αθήνα καί θέλησα νά 
τηλεφωνήσω άπό κάποιο περίπτερο. 
Πράγματι, καθώς έπαιρνα τόν Αριθμό 
καί περίμενα νά άκουσθή άπό τήν 
άλλη άκρη τού σύρματος ή φωνή πού 
ζητούσα, τό μάτι μου, άθελά μου, 
έπεσε σέ ώρισμένα περιοδικά πού
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ρονφήξονν μάλλον, γιά νά διαφω- 
τισθοΰν δήθεν καί νά μάθουν μέ 
άναίδεια την ιερότερη Ίσως λειτουρ
γία τοΰ άνθρώπου. Τό κακό ξεκίνησε 
πρίν λίγα χρόνια δειλά - δειλά άπ ’ την 
’Αμερική. ’Εκεί άρχισαν νά κυκλο
φορούν τά πρώτα περιοδικά μέ άσε
μνες είκόνες καί μυθιστορήματα. Ο! 
έκδοτες τους θησαύρισαν καί είναι 
γνωστοί στους κοσμικούς κύκλους 
σάν μεγιστάνες τοΰ πλούτου. Θά 
μπορούσα νά πώ πώς τά λεφτά τους 
τά κέρδισαν θυσιάζοντας τήν άνθρώ- 
πινη Αξιοπρέπεια στόν βωμό τοΰ 
άνομου κέρδους. Κι ’ δμως ό κόσμος 
μιλάει γ ι ’ αύτούς καί γιά τά έργα 
τους. Σιγά - σιγά ή βιομηχανία μεγά
λωνε καί έφθασε στήν Εύρώπη. Τά 
σκήπτρα τά κράτησαν άπ ’ τήν άρχή 
καί μέχρι σήμερα οί δύο σκανδιναυι- 
κές χώρες ή Δανία καί ή Σουηδία, 
δπου έλεύθερα πουλιούνται καί ταχυ
δρομούνται μάλιστα κάθε είδους αι
σχρότητες τυλιγμένες στά γυαλιστερά 
χαρτιά πολυτελείας. Ή  αίσχρογρα- 
φία άπ ’ έκεΐ έξαπλώθηκε καί στή 
Δυτ. Γερμανία πού σήμερα έχει φθά- 
σει τίς δυό αύτές χώρες. Χωρίς 
κανένα φραγμό άπό νόμους Αναπτύ
χθηκε έλεύθερα καί τώρα δειλά - 
δειλά στήν άρχή καί ύστερα πιό 
τολμηρά έκαμε τήν έμφάνισί της καί 
στήν πατρίδα μας.

Καί στήν ’Ελλάδα μας
Πρίν άπό λίγα χρόνια οί μαθητι

κές τσάντες είχαν φουσκώσει άπό ένα 
σκανδαλιάρικο μικρό περιοδικό πού 
πουλούσαν τά περίπτερα, καί πού, 
συγκρινόμενο μέ αύτά πού σήμερα 
κυκλοφορούν, ήταν μάλλον Αθώο. 
’Αλλά τότε έσπευσε ό Εισαγγελέας 

καί τό κατέσχε καί άπαγορεύθηκε ή 
έκδοσί του. Έτσι τά τότε παιδιά 
προστατεύθηκαν Από τή βρωμιά τής 
Ατιμίας καί άπό τήν αίσχρότητα. 
Σήμερα δμως ποιος θά τά σώση; 
Σήμερα λέμε πώς έχουμε έλευθερία. 
'Αλλά διερωτώμαι κι ’ έγώ αν έλευ
θερία σημαίνει Ασυδοσία γιά κατα
στροφή τών νέων. Τότε τέτοια έλευ

θερία γίνεται δολοφόνος ψυχών, γί
νεται ύποδούλωσις στά πάθη. Τά 
περιοδικά αύτά έμφανίζουν συνήθως 
άσεμνες φωτογραφίες, σώματα γυμνά 
σέ στάσεις προκλητικές, μέ σκοπό νά 
διεγείρουν ένα ξέφρενο έρωτισμό στίς 
καρδιές τών Αναγνωστών τους.Σκο
πός τους είναι νά περιγράφουν παρά
νομους έρωτες καί τολμηρές ιστορίες 
τοΰ σέξ γιά νά έκμαυλίσουν τή νεο
λαία κατεβάζοντας στό πεζοδρόμιο 
τήν Αξία τού άνθρώπου. Οί έφημε
ρίδες γράφουν πώς αύτοί πού δέχον
ται νά ποζάρουν μπρος στό φακό 
γυμνοί ή τό χειρότερο νά έκτελέσουν 
σκηνές, πού κάθε σοβαρός καί σεβό
μενος τόν 'εαυτό του άνθρωπος, ντρέ
πεται νά διαπράξη μπροστά σέ άλλον, 
είναι υποκείμενα τής έσχάτης υπο
στάθμης, πού γιά λίγα χρήματα που
λιούνται στούς έμπορους τής πορνο
γραφίας κάνοντας δ, τι έκεϊνοι τούς 
ζητήσουν. Αύτοί συνήθως φιγουρά- 
ρουν στά περιοδικά τοΰ αισθησια
σμού, καθώς έπίσης τώρα τελευταία 
καί μερικοί Από τούς ηθοποιούς, πού 
δέχονται κι ’ αύτοί, σέ Αντίθεση μέ

άλλους σοβαρούς καλλιτέχνες συνα
δέλφους των, νά δημοπρατήσουν τό 
σώμα τους καί νά αύτοεξευτελισθοΰν.

"Οπως δμως κι ’ άν έχη τό πρά
γμα, σημασία έχει τό γεγονός, δτι γιά 
τόν a ' ή τόν β ' λόγο γέμισε σήμερα ή 
Αγορά καί φορτώθηκαν τά περίπτερα 
άπό αισχρά περιοδικά πού πουλιούν
ται πιά έλεύθερα, γιατί, ώς φαίνεται, 
έγινε έλαστικός ό σχετικός νόμος καί 
δέθηκαν τά χέρια τής ’Αστυνομίας 
καί τοΰ Εϊσαγγελέως. Είναι βλέπετε 
καί τό νέο Σύνταγμα πού έδωσε 
έλευθερίες στόν τομέα τής τέχνης καί 
έβαλε περιορισμούς καί στενά πλαί
σια στίς κατασχέσεις. Έτσι βρισκό
μαστε μπροστά σέ μιά πραγματικό
τητα πού έπεκτείνεται σιγά - σιγά καί 
στόν ημερήσιο τύπο, στίς έφημερίδες 
δηλ. πού πότε μέ τή μιά καί πότε μέ 
τήν άλλη πρόφασι δημοσιεύουν φωτο
γραφίες ή περιγραφές πού θά ταί
ριαζαν σέ έντυπα χαμαιτυπείων, παρά 
σέ σοβαρά φύλλα, πού τά Αγοράζουν, 
τά βάζουν στά σπίτια τους καί τά 
διαβάζουν χιλιάδες οικογενειάρχες 
καί μαζί μ ’ αύτούς οί γυναίκες καί τά
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παιδιά τους. Μου έλεγε πρό καιρού 
ένας πατέρας πώς δέν πρόκειται νά 
ξαναγοράση εφημερίδα, γιατί ό γυιός 
του ξεφυλλίζοντας μιά μέρα τήν έφη- 
μερίδα διάβασε κάτι πού τόσο τόν 
συγκλόνισε, ώστε άπό κείνη τήν μέρα 
ένοιωσε μιά άκατανίκητη δύναμι μέ
σα του νά γνωρίση τόν κόσμο τού 
χυδαίου έρωτισμοΰ, μέ Αποτέλεσμα 
νά τόν πάρη ό κατήφορος.

Είναι διαφώτισις;
Μερικοί δήθεν προοδευτικοί μάς λένε 
πώς καλά είναι νά μαθαίνουν τά 
παιδιά όλες τις λεπτομέρειες γύρω 
άπό τή λειτουργία τού γεννητησίου 
ένστικτου, ώστε νά ξέρουν τό σωστό. 
Πρόκειται γιά τούς ΰπέρμαχους τής 
σεξουαλικής όιαφωτίσεως, γιά τήν ό
ποια έχει γίνει κατ ’ ίπανάληψιν λό
γος καί στή Χώρα μας. Ά λλ  ’ αυτοί 
πού υποστηρίζουν πώς ή σεξουαλι
κή διαφώτισι θά γίνη στά παιδιά διά 
τής πορνογραφίας ή είναι άφελεΐς, ή 
περνούν όλους εμάς γιά κουτούς. 
Γιατί ή πορνογραφία έκμαυλίζει, έ- 
ξευτελίζει τόν άνθρωπο καί τή γενε
τήσια λειτουργία, προβάλλοντας είτε 
έντεχνα, είτε, τίς περισσότερες φορές. 
Απαίσια καί άποκρουστικά τό ηδονι
στικό στοιχείο πού προβάλλει μέ 
θρασύτητα ευθύς ως δής τό σώμα τού 
άλλου σάν όργανο λαγνείας καί αι
σθησιασμού. “Οχι. Δέν μαθαίνουν 
έτσι τά παιδιά τί ό Θεός έκρυψε πίσω 
άπό τήν ιερή λειτουργία τού ένστι
κτου τής άναπαραγωγής. Μαθαίνουν 
πώς νά σπαταλοΰν τίς πνευματικές 
καί σωματικές τους δυνάμεις στήν 
άσωτεία, πώς νά προσβάλλουν τήν 
τιμή τού άλλου, πού δέν τού άνα- 
γνωρίζουν καμμιά άξια, πώς νά ζοΰν 
άτομιστικά, έξασφαλίζοντας στόν ε
αυτό τους κάθε ηδονή, κάθε ίκανο- 
ποίησι, αδιαφορώντας αν αύτή είναι 
νόμιμη, ηθική καί θεμιτή.

Κι ’ είναι έπειτα κι ’ αύτοί πού 
ισχυρίζονται πώς χρειάζεται ό κί
τρινος αυτός τύπος νά ύπάρχη, γιά νά 
γίνη «Απομυθοποίηση» τού σέξ, γιά 
νά συνηθίσουν οί νέοι στή φυσική — 
όπως λένε — πράξι τής άναπαρα
γωγής, γιά νά πάψουν νά στέκωνται 
τά ταμπού πού περιβάλλουν μέ γνόφο 
τήν πράξι αυτή. Πόσο πλανιώνται οί 
καημένοι! Προβάλλουν σάν παράδει- 
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γμα τά ζώα πού δέν ντρέπονται κα
θώς ζευγαρώνουν, γιά νά μάς πείσουν 
ότι έτσι πρέπει σιγά - σιγά κ ι ’ έμεϊς 
νά κάνουμε. Δέν θά τούς Απαντήσω 
έγώ. Θά δώσω τό λόγο στόν Δ. Ψαθά 
πού σ ’ ένα χρονογράφημά του στά 
«Νέα» λέει τά εξής: «Ν ’ Απομυθο
ποιήσουμε τόν έρωτα. Τί θά πή έ
ρωτας: Κολοκύθια. Τά ζώα δέν έχουν 
φλέρτ. Τί μάς χρειάζεται ό έρωτας: 
Ν ' απομυθοποιήσουμε τή ντροπή. Τά 
ζώα δέν έχουν ντροπή. Τά ζώα δέν 
ξέρουν δημοσία αιδώ. Τί μάς χρειά
ζεται ή ντροπή: Ν  ’ Απομυθοποιήσου
με τό φιλότιμο. Τά ζώα δέν έχουν 
φιλότιμο. Τά ζώα δέν θίγονται. Τιμάς 
χρειάζεται τό φιλότιμο; Ν  ’ απομυθο
ποιήσουμε τήν ήθική. Τά ζώα δέν 
έχουν ήθική. Τά ζώα δέν έχουν ήθι- 
κούς κανόνες. Τί μάς χριάζεται ή 
ήθική; Ν ’ Απομυθοποιήσουμε τή φι
λοδοξία. Τά ζώα δέν ένδιαφέρονται 
γιά δόξα. Τί μάς χρειάζονται οί φιλο
δοξίες; Ν  ’ Απομυθοποιήσουμε τή φι
λία. Τά ζώα δέν έχουν φίλους. Τά ζώα 
δέν συνάπτουν φιλίες. Τί μάς χρειά
ζεται ή φιλία; Ν  ’ Απομυθοποιήσουμε 
τή φιλοπατρία. Τί μάς χρειάζεται ή 
φιλοπατρία; Ν  ’ απομυθοποιήσουμε 
τά αισθήματα τής Αγάπης, τής πί
στης, τής άφοσίωσης τής αυτοθυσίας 
— μύθοι είναι όλα — τί μάς χρειά
ζονται;» (ΤάΝέα 16.4.75). ΚΓ ύστε
ρα άπ ’ αυτά διερωτώμαι κι ’ έγώ, 
Αγαπητοί μου Αναγνώστες, τί μάς 
χρειάζεται νά είμαστε άνθρωποι; Δέν 
γινόμαστε καλύτερα ζώα;

Πρέπει όλοι νά τό καταλάβουμε. 
Ό  κίτρινος τύπος έξευτελίζει τήν 
άξια μας. Κατεβάζει στή λάσπη τήν 
προσωπικότητά μας, οδηγεί τή νεο
λαία στήν εξαθλίωσε Καί πρέπει νά 
τήν προφυλάξουμε. "Οσο μπορούμε. 
Τόν έξτρεμισμό τής κανθαριδίνης θά 
τόν πληρώσουμε άκριβά όλοι μας, αν 
δέν λάβωμε τά μέτρα μας, κι ’ αν δέν 
παρακολουθήσωμε άπό κοντά τά παι
διά μας. Ό  κίνδυνος ελλοχεύει στό 
περίπτερο,στήν αύλή τού Γυμνασίου, 
στό Φροντιστήριο, παντού. Τούλά- 
χιστον αν οί άλλοι άδιαφοροΰν, έμεϊς 
άς κινηθούμε. Μάς χρειάζονται τά 
νειάτα. Είναι τό μέλλον τού "Εθνους, 
ή Απαντοχή των γονηών τους, τό 
καύχημά μας. “Ας μή τ ’ άφήσουμε 
στά χέρια τών αισχρών έμπορων.

ψυχαοδουείζ 
έχουν 

θεοη οτην 
κοινωνία

Τοΰ κ. ΡΟΖ. ΚΑΡΤΕΡ

Ο ΤΑΝ ήμουν μικρός, δέ θυμάμαι 
νά μιλούσαν οί δικοί μου, όπως 
γίνεται σήμερα, γιά «πνευματική υ

γεία» ή «πνευματική νόσο». Έλεγαν, 
βέβαια, γιά κάποιον γείτονά μας ότι 
ήταν «νευρικός» καί γιά ένα άλλον ότι 
«τοϋστριψε». Ήξερα έπίσης ότι κά
ποιος μακρυνός μου έξάδελφος ήταν 
κλεισμένος σ ’ ένα φρενοκομείο όπου, 
όπως φανταζόμουν, έκλειναν μόνο 
τούς τρελλούς. Γ ι’ αύτό καί όταν ό 
συγγενής μας αύτός, ένα άγόρι τής ή- 
λικίας μου, ήλθε μιά ήμέρα νά μας 
έπισκεφθή, έγώ τόβαλα στά πόδια μό
λις έκανε νά μέ πλησιάση. Ή  κίνησί 
μου αυτή ήταν αυτόματη. Τήν έκανα 
χωρίς νά καλοσκεφθώ, βασιζόμενος 
μονάχα στίς Ιδέες πού είχα άποκτήσει 
γιά τούς «τρελλούς».

Καί σήμερα, έμεϊς σάν έθνος, δέν 
έχουμε σημειώσει καμμιά πρόοδο άπό 
τήν άποψι αύτή. ’Αποφεύγουμε τούς 
«τρελλούς», άσχέτως τής νόσου άπό 
τήν όποια πάσχουν, μόνο καί μόνο 
γιατί άπό μικροί, μάθαμε νά τούς φο
βόμαστε. Δέν σκεπτόμαστε ότι ή 
«τρέλλα» μπορεί βέβαια νά σημαίνει 
σχιζοφρένεια, μανιακή κατάθλιψι ή 
παράνοια, μπορεί όμως νά είναι καί 
ένα άπλό άποτέλεσμα τών δοκιμασιών 
πού ύφίσταται ένα άτομο στόν οικογε
νειακό του κύκλο ή καταχρήσεων οί-



νοπνεύματος fj ναρκωτικών, όπότε, μέ 
τό νά Αποφεύγουμε, δέν κάνουμε άλλο 
άπό τοΰ νά έπιδεινώνουμε τήν κατά
στασή του.

Σήμερα, δλοι παραδέχονται δτι ή 
πνευματική υγεία είναι ένας καθρέπτης 
τοΰ τρόπου ζωής ένός άτόμου, καί πώς 
δσοι δείχνουν φόβο ή Αποστροφή σ’ 
έναν άνθρωπο, τόν βλάπτουν γιατί υπο
βαθμίζουν άκριβώς τήν ποιότητα τής 
ζωής του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τής 
στάσεως τοΰ εύρυτέρου κοινοΰ έναντι 
τών ψυχοπαθών είναι ή περίπτωσι ένός 
μέλους τής προεδρικής έπιτροπής 
Πνευματικής 'Υγείας, ή όποια ώμολό- 
γησε πρόσφατα δτι είχε ύποστή θε
ραπεία σέ νευρολογική κλινική.

Δέν τό κρύβω αύτό τό γεγονός
— έδήλωσε προσφάτως ή κυρία αύτή
— καί δμως, δταν συνεπλήρωσα τήν 
αίτησί μου νά διορισθώ μέλος τής 
’Επιτροπής, δέν άνέφερα γιά τήν πα
ραμονή μου στήν κλινική. Καί δταν, 
πρόσφατα είπα στόν Πρόεδρο γιά τήν 
παράλειψί μου αύτή, έκεΐνος μοΰ είπε 
δτι έκανα καλά, γιατί άν τό έγραφα 
στήν αίτησί μου, δέν θά μέ διώριζε 
μέλος της».

Ή  δήλωσι αύτή ήταν ή πρώτη 
έπίσημη άναφορά στόν όστρακισμό

*Η νευρασθένεια καί οί 
ψυχικές διαταραχές δέν είναι κάτι 

πού χαρακτηρίζει 
ώρισμένα μόνον άτομα, αλλά 

μιά κατάστασις πού μπορεί 
νά παρουσιασθή σέ δλους μας.

πού περιβάλλει στή χώρα μας δλα τά 
άτομα πού είχαν προβλήματα μέ τήν 
πνευματική τους υγεία. ’ Από τότε έκα- 
τοντάδες έπιστή μονές καί άπλοι άν
θρωποι έχουν Αναφέρει στήν ’Επιτρο
πή γιά τίς διακρίσεις καί τίς έπαγγελ- 
ματικές δυσκολίες πού Αντιμετωπίζουν 
δλοι δσοι έστω καί γιά λίγο καιρό 
είχαν ύποβληθή σέ ψυχοθεραπευτική 
άγωγή.

Καί πραγματικά, ό καθένας μας 
γνωρίζει δτι τά άτομα τής κατηγορίας 
αύτής Αντιμετωπίζουν πολλά κοινωνι
κά προβλήματα, πού οφείλονται κυ
ρίως στά έξής:

1. —Ό  κόσμος έξακολουθεΐ νά φο
βάται τούς πρώην ψυχασθενείς, καί 
νά μήν τούς έμπιστεύεται οΰτε κοινω
νικά, οΰτε έπαγγελματικά. Τούς θεωρεί 
Ανεύθυνους, καί δέν τούς έμπιστεύεται 
τά περιουσιακά του συμφέροντα. Πι
στεύει δτι έχουν κλίσι στό έγκλημα 
καί δτι είναι έπικίνδυνοι γείτονες.

2. — Σέ μερικές περιοχές, ή άντί- 
δρασι αύτή έναντίον τών ψυχασθενών 
ή πρώην ψυχασθενών προσλαμβάνει 
καί νομοθετικό χαρακτήρα.

3. —"Οσοι ψυχασθενείς έργάζονται 
Αντιμετωπίζουν τούς δισταγμούς τών 
προϊσταμένων τους γιά προαγωγή.

4. — Στήν περίπτωσι Ιδίως τών ά- 
τόμων πού Ανήκουν σέ έθνότητες οί 
όποιες Αντιμετωπίζουν ήδη διακρίσεις 
σέ βάρος τους, δπως είναι οί ’ Ισπανο-

αμερικανοί, οί Άσιάτες, οί ’Ερυθρό
δερμοι, ή πρόσθετη διάκρισι λόγω 
ψυχασθένειας καθίσταται ένα άφόρη- 
τον βάρος γιά τήν σταδιοδρομία τους.

5.—Ή  παραμονή στίς ψυχιατρικές 
κλινικές θεωρείται πολύ «σίκ» μεταξύ 
τών πλουσίων, είναι δμως άφόρητο 
στίγμα γιά τούς φτωχούς πού Αναγκά
ζονται νά έργάζωνται γιά νά βγάλουν 
τό ψωμί τους.

Καί δμως, κάθε άνθρωπος, χρειά
ζεται νά δέχεται καί νά χαρίζη στοργή. 
’Ακόμη καί ένας Απολύτως υγιής άν
θρωπος — έπειδή άκριβώς είνει υγιής 
— θέλει στοργή άπό τούς Ανθρώπους 
τοΰ περιβάλλοντος του, τήν οίκογένειά 
του, τούς συναδέλφους του, τούς συ
νανθρώπους γενικά. Καί θέλει νά ξο
δεύει τό πλεόνασμα τής δικής του 
συμπάθειας καί καλοσύνης σέ άλλους 
Ανθρώπους. ’Ακόμη περισσότερο τό 
έπιζητεί αύτό ένας ψυχασθενής γιατί 
οί περισσότερες ψυχοπάθειες οφείλον
ται άκριβώς στήν άπομόνωσι τοΰ ά
τόμου άπό τό περιβάλλον του.

Καί δμως, ή ψυχασθένεια έξακο
λουθεΐ νά είναι Απαράδεκτη στήν κοι
νωνία μας, καί ό ψυχασθενής, έστω καί 
άν έχει θεραπευθεΐ. Καί κανένας δέν 
σκέπτεται δτι ή νευρασθένεια καί οί 
ψυχικές διαταραχές δέν είναι κάτι πού 
χαρακτηρίζει ώρισμένα μόνον άτομα, 
Αλλά μιά κατάστασι πού μπορεί νά 
παρουσιασθή σέ δλους μας δταν οί 
δοκιμασίες τής ζωής υπερβαίνουν τήν 
Αντοχή τοΰ νευρικοΰ μας συστήματος. 

Τίς περισσότερες φορές, ό ψυχασθενής 
είναι ένας άνθρωπος πού έχει ύποστή 
ψυχική ΰπερκόπωσι, καί ή στάσι μας 
έναντι του θά έπρεπε νά είναι εκείνη 
πού τηρούμε έναντι ένός Ανθρώπου πού 
έχει ύποστή σωματική ύπερκόπωσι. 
’Ενώ δμως ό σωματικώς κουρασμένος 
Απολαμβάνει κάθε ύποστή ρίξεως καί 
στοργής, ό ψυχικώς κουρασμένος θε
ωρείται σάν «Αντικοινωνικόν άτομον» 
καί άποδιώκεται.

Ή  άντίφασι αύτή έξακολουθεΐ νά 
κυβερνά τήν στάσι έκατομμυρίων Α
τόμων στίς προηγμένες κοινωνίες πού 
είναι θαύματα τυποποιημένης άντιλή- 
ψεως γιά τίς ψυχασθένειες, Αντιλή
ψεων πού δέν ισχύουν πιά στίς κοινω
νίες μας, δπου ό έξαλλος ρυθμός τήΓ 
ζωής Αποτελεί τόν κύριο παράγοντα 
τών ψυχικών διαταραχών, πού μόνον 
στήν ’Αμερική Αριθμούν 20 ως 32 έ- 
κατομμμύρια θύματα.
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'Η  έτησία γενική συνέλευσις τής Ίντερπόλ συνελθοΰσα εις Στοκχόλμην
μεταξύ τής 1ης καί 8ης Σεπτεμβρίου 1977, έχουσα έπίγνωσιν τοϋ γεγονότος, ότι 

ή κατάχρησις ναρκωτικών φαρμάκων, οδηγεί εις ψυχικήν καί σωματικήν έξουθένωσιν 
συνιστα εις τά κράτη - μέλη τήν λήψιν αύστηρών μέτρων, πρός πάταξιν 

τοϋ παρανόμου εμπορίου των ναρκωτικών

ΠΟ τής 1ης μέχρι τής 8ης 
Σεπτεμβρίου, 1977, έπραγμα- 

τοποιήθη είς ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΝ Σουη
δίας ή 46η Γενική Συνέλευσις τής 
Λιεθνοΰς ’Αστυνομίας. Είς αι)τήν με- 
τέσχον άντιπρόσωποι άπό 110 χώρος 
μέλη τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ καί παρατη- 
ρηταί άπό διαφόρους διεθνείς όργανι- 
σμούς καί συνδέσμους, ώς τοϋ ΟΗΕ, 
τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, τής 
Λιεθνοΰς Όργανώσεως Πολιτικής 
’Αεροπορίας, τοϋ Λιεθνοΰς Συνδέ

σμου ‘Αρχηγών ’Αστυνομίας, κ.ά.
Τήν έναρκτήριον τελετήν τής συ

ν ελεύσεως έτίμησε διά τής παρουσίας 
του ή Α.Υ. ό Βασιλεύς τής Σουηδίας 
Κάρολος Γουσταΰος, τάς δέ έργασίας 
αύτής ήνοιξε δι ’ όμιλίας του ό Σου
ηδός 'Υπουργός Δικαιοσύνης.

Τήν ‘Ελλάδα έξεπροσώπησαν ό 
’Αστυνόμος A ’ κ. Λαχανάς ’Αθανά

σιος υπεύθυνος Τμηματάρχης τοϋ 
Ε.Κ.Γ - INTERPOL 'Ελλάδος καί 
ό Αναπληρωτής — Τμηματάρχης 
Μοίραρχος κ. Φωτεινόπουλος Νικό
λαος.

Ή  συνέλευσις έπελήφθη διαφόρων 
διεθνούς φύσεως έγκλημάτων έπί των

όποιων καί ένέκρινε ψηφίσματα κυ- 
ριώτερα των οποίων άναπτύσσονται 
κατωτέρω:

Ναρκωτικά
Τό πάντοτε έπίκαιρον πρόβλημα 

τοϋ λαθρεμπορίου καί τής καταχρή- 
σεως ναρκωτικών φαρμάκων άπη- 
σχόλησε αύτήν τήν Έτησίαν Γενικήν 
Συνέλευσιν τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ, ή οποία 
ένέκρινε έπί τοϋ προκειμένου συνο
λικούς 4 ψηφίσματα. Έ κ τούτων τό 
πρώτον άναφέρεται είς τάς παρανό
μους φυτείας καννάβεως, έχει δέ έν 
περιλήψει, ώς άκολούθως:

« Ή  Έτησία Γενική Συνέλευσις 
τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ, συνελθοΰσα είς 
Στοκχόλμην μεταξύ τής 1ης καί 8ης 
Σεπτεμβρίου 1977, έχουσα έπίγνωσιν 
τοϋ γεγονότος δτι ή κατάχρησις ναρ
κωτικών φαρμάκων έχει δυσμενή έ- 
πίδρασιν έπί τής ύγείας καί εύζωίας 
νεαρών προσώπων, σημειώσασα ότι 
αύξάνονται συνεχώς αί ποσότητες 
καννάβεως αί όποϊαι κατάσχονται 
ύπό τών ‘Αρχών, πράγμα τό όποιον 
ύποδηλοϊ αΰξησιν τοΰ λαθρεμπορίου 
τοΰ είδους αύτοΰ, γνωρίζουσα ότι ή 
χρήσις τοΰ ναρκωτικού τούτου οδη

γεί συχνά καί είς τήν χρήσιν έπιβλα- 
βεστέρων ναρκωτικών, 
θεωρούσα ότι, συμφώνως τών υπαρ
χόντων έπιστημονικών δεδομένων, ή 
χρήσις τοιούτων ναρκωτικών είναι 
έπιβλαβής, άνησυχοΰσα ότι αί άνά 
τόν κόσμον παράνομοι φυτεΐαι καννά- 
βεως δέν φαίνεται νά έχουν μειωθή, 
καί ότι αΰξησις τής χρήσεως καννά
βεως όδηγεϊ είς αΰξησιν τών παρα
νόμων φυτειών αύτής, έχουσα ύπ ’ 
δψειν τά διάφορα ψηφίσματα τά ό
ποια ένεκρίθησαν έπί τοΰ θέματος 
αύτοΰ κατά τάς προηγουμένου γενι
κός αύτής συνελεύσεις,
ΕΠΑΝ ΑΒΕΒΑΙΟΙ τάς περιεχομένος 
είς τά έν λόγω ψηφίσματα άρχάς καί 
ΣΥΝΙΣΤΑ όπως τά κράτη - μέλη: 
α) έπαυξήσουν τά μέτρα έλέγχου, 
έπιταχύνουν τάς προσπάθειας των διά 
τήν έπισήμανσιν τών παρανόμων φυ
τειών καί ένδυναμώσουν τήν συνερ
γασίαν των μετά τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
ώστε νά έξαλείψουν ή περιορίσουν 
τόν αριθμόν τών παρανόμων φυτειών 
καννάβεως, καί
β) κατά τάς διαφωτιστικάς αύτών 
έκστρατείας έπί τοΰ θέματος τονί-
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Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο άπό τις έργασίες τής Συνελεύσεως. Διακρίνεται ό "Ελλην άντιπρόσωπος, 'Αστυνόμος κ. Λαχανάς.

ζονν ότι ή κάνναβις είναι έπικίνδυνος 
καί επιβλαβής εις τήν υγείαν καί τήν 
διανοητικήν ικανότητα τοΰ Ανθρώπου 
καί συνεπώς καί είς τήν συμπεριφο
ράν των νέων».

"Ετερον ψήφισμα αφορά τήν κατά- 
χρησιν ναρκωτικών καί ψυχοτροπι- 
κών φαρμάκων, έχει δέ έν περιλήψει 
ώς Ακολούθως:

« Ή  Γενική Συνέλευσις τής ΙΝ- 
ΤΕΡΠΟΛ συνιστά είς τάς κυβερνή
σεις όπως:
α) έφαρμόζουν πλήρως τάς διεθνείς 
έπί τοΰ θέματος συμβάσεις τών έτών 
1961 - 1972 καί συνεργάζωνται διά 
τήν πάταξιν τής παρανόμου καλλιέρ
γειας φυτειών όπίου, κόκας καί καν- 
νάβεως καί τής παρασκευής καί τοΰ 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών καί ψυ- 
χοτροπικών φαρμάκων, 
β) έάν χρειάζωνται τεχνικήν ή οίκο- 
νομικήν βοήθειαν διά τήν πλέον Απο
τελεσματικήν έφαρμογήν τών προ
γραμμάτων των έν σχέσει μέ τά 
ναρκωτικά νά έξασφαλίσουν ταύτην 
διά διμερών συμφωνιών ή παρά τοΰ 
είδικοΰ ταμείου τών Ηνωμένων 
‘Εθνών.

γ) θεσπίζουν κατάλληλον νομοθεσίαν 
διά τήν πάταξιν τής χρήσεως ναρκω
τικών,
δ) διώκουν τούς λαθρέμπορους ναρ
κωτικών καί επιβάλλουν είς αυτούς 
αύστηράς ποινάς,
ε) υποστηρίζουν τά προγράμματα ά- 
ναμορφώσεως ναρκωμανών, καί 
ζ) Ανταλλάσσουν άμοιβαίως πληρο
φορίας έπί έγκλημάτων τοιούτου εί
δους χρησιμοποιοΰσαι πρός τοΰτο τά 
διατιθέμενα υπό τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ μέ
σα έπικοινωνίας».

Έν σχέσει μέ τά ναρκωτικά ή 
Γενική Συενέλευσις ένέκρινε δύο εί- 
σέτι ψηφίσματα Διά τοΰ πρώτου 
καλεΐ τά κράτη - μέλη νά τηροΰν 
στατιστικά στοιχεία διά τά έγκλή- 
ματα τά όποια σχετίζονται μέ τά 
ναρκωτικά καί, διά τοΰ δευτέρου, 
καλεΐ αύτά νά Ανταλλάσσουν άμοι- 
βαίως δείγματα ναρκωτικών καί ά 
ναλύουν ταΰτα

Ά εροπειρατεία ι
Τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής ΙΝ- 

ΤΕΡΠΟΛ άπησχόλησε σοβαρώς τό 
θέμα τών παρανόμων έπεμβάσεων είς

τάς διεθνείς Αεροπορικός πτήσεις, 
διά σχετικού δέ ψηφίσματος καλεΐ 
τά κράτη - μέλη όπως Ασκούν αυ
στηρόν έλεγχον έπί τών έπιβατών 
καί τών Αποσκευών των καί όπως 
αί Δυνάμεις ‘Ασφαλείας τών διαφό
ρων χωρών Αναπτύσσουν στενήν συ
νεργασίαν πρός πάταξιν τοιούτου εί
δους έγκλημάτων.

Π ρόληψις εγκλήματος
"Ετερον θέμα τό όποιον έμελέτη- 

σεν ή παρούσα γενική συνέλευσις τής 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ ήτο ή έπί όρθολογιστι- 
κής βάσεως όργάνωσις τοΰ έργου τής 
προλήψεως τοΰ έγκλήματος. Εύρεϊα 
περίληψις τοΰ έκδοθέντος ψηφίσμα
τος έχει ώς εξής:

«Μελετήσασα σχετικός έκθέσεις 
έπί τοΰ θέματος καί πιστεύουσα ότι ή 
πρόληψις τοΰ έγκλήματος Αποτελεί 
ευθύνην τής κοινωνίας έν τώ συνόλω 
της καί ότι ή ’Αστυνομία έχει τήν 
δυνατότητα νά άναπτύξη δραστηριό
τητα είς τον τομέα αύτόν, 
πεπεισμένη διά τήν σπουδαιότητα τής

Συνέχεια  ε ίς  τήν σελ. 484
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Γ ΗΜΑΝΤΙΚΟ κομμάτι, τό σπου
δαιότερο Ισως τής βυζαντινής 

τέχνης άποτελεϊ ή Αγιογραφία. Με τόν 
όρο αύτό έννοοΰμε γενικά τήν άπει- 
κόνισι ιερών προσώπων, συνήθως α
γίων, είτε έπί των τοίχων τών Εκκλη
σιών, οπότε γίνεται λόγος γιά τοίχο-



Χαρακτηριστικά «κομμάτια» άπό τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς τοΰ Μυστρί 'Αριστερά: Ό  "Αγιος Συλβέστρος. Τοιχογραφία στό ’Αφεντικό. 
Δεξιά: Ή  Πλατυτέρα, άπό τήν Παντάνασσα.

γραφία, είτε έπί ξύλου, ή άλλου υλι
κού, όπότε μιλάμε γιά φορητές εικό
νες.

Ή  βυζαντινή αγιογραφία διακρίνε- 
ται βασικούς τής άλλης ζωγραφικής, 
άπό τρία ούσιώδη χαρακτηριστικά 
Είναι τέχνη ιστορική, γιατί άναφέ- 
ρεται σέ θέματα ίστορικώς έξακρι- 
βωμένα, ή σωστότερα άπεικονίζει 
κατά κανόνα πρόσωπα υπαρκτά Εί
ναι τέχνη ερμηνευτική, άφοΰ προσπα
θεί μέ τήν παράστασι νά έρμηνεύση, 
νά κάνη δηλαδή προσιτές τίς άρχές 
τοΰ όρθοδόξου δόγματος καί τό νό
ημα τών θρησκευτικών κειμένων. 
Είναι τέλος τέχνη κλασσική, γιατί 
διέπεται άπό κοινώς παραδεδεγμένες 
γιά 'ένα κλασσικό έργο άρχές. Τό 
μέτρο, τίς Αναλογίες, τήν ενότητα καί 
τήν Ισορροπία

Τήν έξέλιξι τής βυζαντινής Αγιο
γραφίας επηρέασαν Αποφασιστικά 
άφ’ 'ενός μέν ή μεγάλη έπίδραση τής 
έκκλησίας στήν καθόλου ζωή του 
βυζαντινού ελληνισμού καί άφ ’ 'ετέ
ρου ή Αχαλίνωτη πολλές φορές θρή
σκο μανία, πού έμάστιζε τά πλατειά 
στρώματα τοΰ πληθυσμού. Ή  προ
σμονή τής Θείας Δίκης, ή τάσι γιά 
μιά ήσυχη μοναστική ζωή, ό βασα- 
νισμός τοΰ σώματος γιά νά έπιτευ-

χθή ή σωτηρία τής ψυχής, ή φανατι
κή προσήλωσι στό όρθόδοξο δόγμα 
καί τούς τύπους τής λατρείας καί 
άλλα στοιχεία, άπετέλεσαν τό υπό
στρωμα πάνω στό όποιο στηρίχθηκε 
ό βυζαντινός άγιογράφος. Αύτά βε
βαίως σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός, 
ό'τι πολλά στοιχεία τής Αρχαιοελ
ληνικής καί πιό συγκεκριμένα τής 
'ελληνιστικής ζωγραφικής, πέρασαν 
στό Βυζάντιο καί άπετέλεσαν πρό
τυπα γιά τούς παλαιότερους χριστια
νούς καλλιτέχνες, Αδιάφορα, άν οί 
τελευταίοι έξάγνισαν τίς μορφές καί 
τούς έδωσαν περισσότερα καί πιό 
ούσιαστικά πνευματικά στοιχεία Ό  
«Ποιμήν ό Καλός» δέν είναι άλλος 
άπό τόν Θρακικό Όρφέα, δπως τόν 
έμφανίζουν τά ψηφιδωτά τής ’Αλε
ξανδρινής έποχής νά μαγεύη μέ τής 
μουσικής του τή δύναμη καί αύτά 
άκόμη τά άγρια θηρία Ό  Προφήτης 
Ήλιος φέρεται πάνω στό άρμα τοΰ 
'Ήλιου κατά τήν άνάληψί του στόν 
ούρανό καί τόν Νώε σώζει άπό τόν 
κατακλυσμό ή κιβωτός τής Παν
δώρας.

Ή  άποκόλλησι άπό τήν Αρχαία 
παράδοση έγινε βαθμηδόν καί μετά 
τόν 4ον αίώνα ή αγιογραφία πήρε 
πλέον τήν χαρακτηριστική μορφή της

μέ τή χρησιμοποίησι στοιχείων τής 
'Ιερός Παραδόσεως, δπως τό φωτο
στέφανο, τόν σταυρό, διάφορα άλλα 
ιερά σύμβολα καί κυρίως τίς μορφές 
τών Προφητών, τοΰ Χριστού καί τής 
Παναγίας. Συγχρόνως μέ τήν άπελευ- 
θέρωσι τής βυζαντινής τέχνης άπό τά 
κλασσικά στοιχεία, ή ύποστήριξι τής 
χριστιανικής θρησκείας Ιδίως μέ τό 
διάταγμα τών Μεδιολάνων (313) άπε- 
τέλεσε σταθμό, γιά μιά έκπληκτική 
πρόοδο τής αγιογραφίας, πού ήταν 
πλέον μαζύ μέ τήν άνέγερσι μεγαλο
πρεπών ναών Απαραίτητο συμπλή
ρωμα τής Θείας λατρείας. Παραλλή- 
λως άνεπτύχθη καί ή τέχνη τών 
ψηφιδωτών, τέχνη Αληθινά μνημεια
κή, δείγματα τής όποιας στάθηκαν 
πολλά στήν 'Αγία Σοφία στήν Κων/ 
πόλη, στόν "Αγιο Γεώργιο, τόν "Αγιο 
Δημήτριο καί τήν 'Αγία Σοφία στή 
Θεσσαλονίκη, στή Νέα Μονή τής 
Χίου, στήν Παρηγορίτισσα τής "Αρ
τας, στόν "Οσιο Λουκά, στό Δαφνί 
καί Αλλού.

Σπουδαιότερα χαρακτηριστικά 
τής νέας άνθήσεως τής αγιογραφίας 
είναι, δτι έγκατελείφθη ή Αφέλεια καί 
ή χάρη τών μορφών, πού διέκρινε τήν 
τέχνη τών κατακομβών καί τών πα
λαιοχριστιανικών ναών. Τώρα παρα-
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τηρείται κάποιο αύστηρό στυλιζάρι- 
σμα καί τυποποίησι τών σχημάτων 
μέ παράλληλο τονισμό τοΰ χρώματος 
καί τή χρησιμοποίησι πλούσιων δια- 
κοσμητικών στοιχείων. Τό πιό ση
μαντικό όμως είναι, ότι μετά τόν 5ον 
αΙώνα ό βυζαντινός άγιογράφος έδε- 
σμεύετο όχι μόνο άπό τις δογματικές 
άνάγκες, άλλά καί άπό τήν άρχιτε- 
κτονική τών έκκλησιών, τήν όποια 
δέν ήταν δυνατόν νά άγνοήση, κατά 
τήν κατανομή τών θεμάτων του στόν 
έσωτερικό τοΰ ναοΰ χώρο. Μέ βάσι 
τήν έκκλησιαστική άρχιτεκτονική 
καί τίς ιερές παραδόσεις, διαμορ- 
φώθηκε τήν προαναφερθεΐσα έποχή ό 
λεγόμενος είκονογραφικός κύκλος, 
πού ήταν όμοειδή θρησκευτικά θέ
ματα. Ή  θεία Λειτουργία, ή 'Ετοι
μασία τοΰ θρόνου, ή Δευτέρα Παρου
σία καί άλλες σκηνές τής Άπο- 
καλύψεως καί έπειτα τό Δωδεκάορ- 
το, ό Ευαγγελισμός, καί ό θεομη
τορικός κύκλος, έδιναν άφορμή 
στούς βυζαντινούς καλλιτέχνες γιά 
πολυσύνθετα θέματα τής μεγάλης 
τους τέχνης.

Οί σύντομες αύτές πληροφορίες 
γύρω άπό τή βυζαντινή αγιογραφία 
κρίθηκαν άπαραίτητες, γιά νά μπορέ
σουμε εύκολώτερα νά παρακολουθή

σουμε τήν έξέλιζι καί τό βαθύτερο 
νόημα τής βυζαντινής τέχνης, όπως 
διαμορφώθηκε στήν πιό υστερνή της 
άναλαμπή, τά δίσεχτα χρόνια τών 
Παλαιολόγων, όταν ό βυζαντινός κό
σμος άγκομαχοΰσε νά κρατηθή στή 
ζωή, υστέρα άπό τά άλεπάλληλα θα
νατηφόρα χτυπήματα. Τότε άκριβώς, 
πραγματοποιήθηκε μιά έκπληκτική, 
όσο καί ιδιότυπη άνθησι τής τέχνης, 
τήν όποιαν οί είδικοί ώνόμασαν « 'Α
ναγέννηση τών Παλαιολόγων». Ή  
« Άναγέννησι» αύτή πού όπως προα- 
ναφέραμε σημειώθηκε σέ ώρες πα
ρακμής τοΰ βυζαντινοΰ κόσμου, προ
βλημάτισε πολλούς μελετητές τής 
μεσαιωνικής μας ιστορίας. "Ομως τό 
φαινόμενο δέν είναι άνεξήγητο, άν 
ληφθή ύπ ’ δψιν, ότι ξέχωρα άπό τήν 
κρατική παρακμή, έμεναν άνέπαφες 
οί πνευματικές δυνάμεις τοΰ γένους. 
Παράλληλα ό φεουδαρχίαμός, πού 
σχεδόν Απετέλεσε καί τή κυριώτερη 
έσωτερική Αδυναμία Αντιστάσεως τοΰ 
Βυζαντίου, βοήθησε στήν άνθηση τής 
τέχνης. Οί μεγάλοι βυζαντινοί άρχον
τες μέ πολλά προνόμια καί σχεδόν 
Ανεξάρτητοι άπό τήν κεντρική έξου- 
σία, φιλοδοξούσαν νά διακριθοΰν μέ 
τήν οίκοδόμησι λαμπρών κτηρίων. 
Αφιερωμένων στή λατρεία τοΰ θεοΰ.

Κατά τόπους δημιουργήθηκαν μικρές 
θά έλέγαμε Αύλές, τών όποιων οί 
ήγεμόνες, σέ μιά έποχή, πού τήν 
χαρακτήριζαν οί πόλεμοι, ή έξαθλί- 
ωσι καί ή γενική Αναστάτωσε συνα
γωνίζονταν στήν έπίδειξι πλούτου 
καί δυνάμεως, χτίζοντας έκκλησιές 
καί μοναστήρια, παλάτια καί πολι
τείες όλόκληρες, όπως ό Μυστράς.

Μά καί ή έπαφή τοΰ Βυζαντίου μέ 
τή Δύση καί ή λύτρωση τής τέχνης 
άπό τό σφιχταγκάλιασμα τής παραδό- 
σεως, υπήρξαν θεμελειώδεις παρά
γοντες πού συνέβαλλαν στήν αλμα
τώδη έξέλιξι τής Αγιογραφίας στά 
χρόνια τών Παλαιολόγων. Άφοΰ ό
μως έξηγήσαμε σέ γενικές γραμμές τά 
αίτια τοΰ φαινομένου, καιρός είναι νά 
δοΰμε τά στοιχεία πού τό Απαρτίζουν 
καί κυρίως τό βαθύτερο νόημά του.

« Άναγέννησι τών Παλαιολόγων» 
ώνόμασαν οί είδικοί όχι μόνο τήν 
Ακμή τής τέχνης στά χρόνια έκεΐνα, 
μά κυρίως τήν έπιστροφή της στά 
Αρχαία πρότυπα Δείγματα τής «Ανα
γεννήσεως» αύτής μπορούμε νά βρού
με σέ μερικά σημεία τής ήπειρωτι- 
κής 'Ελλάδος καί κυρίως στό Μό
στρα, πού ύπήρξε χωρίς άλλο τό 
σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο 
τοΰ καιροΰ του. Τά σημαντικώτερα
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στοιχεία τής «άναγεννήσεως» στή 
ζωγραφική, την τόσο άντιρεαλιστική, 
οΐ άγιογράφοι του Μόστρα, μπόρε
σαν, χωρίς νά ξεφύγουν άπό τά καθι
ερωμένα παραδοσιακά πλαίσια, νά 
δουν μέ καινούργιο μάτι τόν κόσμο 
καί νά συνειδητοποιήσουν άπόλυτα τά 
έπαναστατικά μηνύματα τοΰ καιρού 
τους. Οί τοιχογραφίες τους τραβούν 
«μ ’ όλες τις ρίζες τους ζωντανούς 
χυμούς άπό τήν άρχαιότητα, δπως 
δείχνουν καθαρά οί "Αγγελοι τής 
θείας Λειτουργίας στήν περίβλεπτο, 
πού βαστώντας δώρα, πηγαίνουν οί 
χαριτωμένοι κάποια ούράνια πομπή». 
Στά έργα τους δίνουν κίνησι πού 
έκδηλώνεται μέ έκφραστικές χειρο
νομίες καί τολμηρές στάσεις τοΰ 
σώματος. Χαριτωμένοι άγιοι, πού δέ 
θυμίζουν τίποτα άπό τήν παλαιότερη 
άσκητικότητα καί άσχημιά, μέ φορέ
ματα πού άνεμίζουν, θαρρείς καί είναι 
πούπουλα στόν άέρα, γεμίζουν τίς 
συνθέσεις τών ζωγράφων τού Μυ

σ τρ ί ’Αρχίζουν νά προσέχουν τήν 
προοπτική, βάζουν κήπους, βουνά 
καί παλάτια στά φόντα Στά πρό
σωπα δίνουν έκφρασι άτομική άφαι- 
ρώντας τή συμβολική τους άκινησία 
Ό  μυστικισμός δαμάζεται σιγά - 
σιγά, τό ϋφος γίνεται ανθρωπινότερο. 
Οί πλατειές έπκράνειες των τοίχων 
ζεσταίνονται μέ τή φθηνή, μά εύκολη 
στή πινελιά τοιχογραφία Τά χρώ
ματα γίνονται περισσότερο φυσικά 
καί οί βίοι τής Παναγίας καί τών 
'Αγίων βασισμένοι στά Συναξάρια 
καί τά ’Απόκρυφα Εύαγγέλια κατα
λαμβάνουν τό μεγαλύτερο χώρο τοΰ 
έσωτερικοΰ τών έκκλησιών. Οί τολ
μηρές χρωματικές άντιθέσεις, ή έκ- 
φραστική πτυχολογία ή έντονη πλα
στικότητα καί ή χάρη τών γραμμών, 
χαρακτηρίζουν τά περισσότερα έργα 
τών άγιογράφων τοΰ Μυστρά. Ή  
ώχρή σάρκα, τά πλατειά πρόσωπα, οί 
πράσινες πάνω τους σκιές καί τά 
περιγράμματα, πού έχουν κάποτε
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σκόπιμη άσάφεια έπικρατοΰν στις 
περισσότερες σχολάς πού δούλεψαν 
έδώ.

Ή  άνθησι τής τέχνης τού Μόστρα, 
θ&παιρνε μεγάλη έκτασι, ανάλογη Ί
σως μέ έκείνη τής ’Ιταλίας, άν δέν 
τήν σταματούσε ή Τουρκική κατά
κτησε Οί "Αγγελοι τής Περιβλέπτου 
στην Προσκομιδή είναι έργο ισάξιο 
με τό Ιταλικό τής Ίδιας ίποχής. Καί ό 
πιό Αδαής περί τήν τέχνη δέ μπορεί, 
παρά νά θαυμάση σέ τούτη τή βυζαν
τινή Πομπηία τίς δεκάδες των ’Αγ
γέλων, τών 'Αγίων, των 'Οσίων, 
τών Μαρτύρων καί τών 'Ιεραρχών, 
πού θαρρείς καί σαλεύουν όλόγυρά 
του, σάν σέ ούράνιο πανηγύρι. Ό  
"Αγιος Γρηγόριος, οί Μάρτυρες, ή 
Πλατυτέρα καί ή Προσκύνησι τών 
Μάγων στό ‘Αφεντικό, οί "Αγιοι 
‘Ανάργυροι στή Μητρόπολη, ή Κοί- 

μησι τής Θεοτόκου στήν Περίβλεπτο 
καί ή Ασύγκριτη Θεία Λειτουργία, ή 
Άνάληψι καί ή “Εγερσι τού Λαζά

ρου στήν Παντάνασσα καί δεκάδες 
Ακόμη τοιχογραφιών, πού σώζονται 
σέ Αρκετά καλή κατάστασι κάνουν τό 
Μυστρα Αληθινή πινακοθήκη καί 
μνημείο Ανεκτίμητο τής πανανθρώπι
νης τέχνης. Μιας τέχνης, πού χώρια 
Από τήν ξεπεσούρα τών καιρών έξέ- 
φρασε τόσο έντονα τό μεγάλο αίτημα 
τού γένους. Νά στερεωθή γερά έκεϊ 
κάτω στόν ξερό βράχο τού Μωρία καί 
μακρυά Από τήν όπισθοδρομική τήν 
ετοιμοθάνατη πρωτεύουσα, νά ξανα- 
φτιάξη τήν καινούρια ελληνική πολι
τεία. Ή  τέχνη τού Μυστρα, πέρα ως 
πέρα, δπως είπαμε έπαναστατική, 
δούλεψε καί αύτή γιά τή μεγάλη 
έλλαδική Αναγέννησι, δπως τήν ο
ραματίζονταν ό Γεμιστός καί οί μα
θητές του.

Οί Ανώνυμοι άγιογράφοι πού μέ 
τόση μαστοριά στόλισαν τίς θολό- 
χτιστες έκκλησίες, είχανε συνείδησι 
περισσότερο έλληνική καί λιγώτερο 
βυζαντινή. Ό  Εύρώτας καί δχι ό

Στήν Απέναντι στ.λίόα επάνω: Οί "Αγιοι Μάρ
τυρες τοϋ ‘Αφεντικού. Κάτω: Ό  ωραιότερος 
"Αγγελος τής Κρίσεως άπό τόν Νάρθηκα τοϋ 
'Αγίου Δ η μητριού. ’Επάνω: Ή Προετοιμασία 
τοϋ Θρόνου. Τοιχογραφία τοϋ 'Αγίου Αημη- 
τρίου.

Βόσπορος, ή Σπάρτη καί δχι ή Πόλη 
ήταν ή μούσα στή μεγάλη τους τέχνη. 
Ή  πίστη τού Γεμιστού, πώς ό 'Ελ
ληνισμός θά σταζόταν, άν γύριζε πίσω 
στά φυσικά δρια καί τήν πνευματική 
κληρονομία τής Αρχαίας 'Ελλάδος, 
βρήκε τήν Απήχησί της στίς έσάρπες 
τών ιεραρχών καί τίς φτεροΰγες τών 
Αγγέλων στοάς ύγρούς τοίχους τών 
έκκλησιών τού Μυστρα.

Τό μήνυμα τής Νεκρής Πολιτείας 
ήταν χωρίς άλλο τό πρώτο έλπιδο- 
φόρο μαντάτο, γιά τό χτίσιμο τού 
νεοελληνικού uac πολιτισμού.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ά σ τυ ν . Β '
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Στήν κοινότητα κάθι: μέλος ενεργεί καί όμά μέσα σέ ενα κύκλο 
μεγάλης ανεξαρτησίας. Τή μάζα τή οένουν 

οί ορμές καί τά πάθη τά όποια έξωτερικεύονται 
κατά τόν ϊάιο καί απαράλλαχτα όμοιο τρόπο. Ή  μάξα άκολουθεΐ 

πάντα τή γραμμή πού τής όίνεται 
ό,τι τής επιβάλλεται άπό έξω. χωρίς νά μπορή 

ν ' άσκήση κανένα είόος κριτικής

ΣΗΜΕΡΑ οί κοινωνίες μας λέγονται μα
ζικές. Σήμερα δέν είναι εύκολο ν' 

άποφύγη κανένας τή μάζα. Μέσα στό άνα- 
πόφευκτο τής έποχής τού βιομηχανικού 
πνεύματος καί τής μαζικής παραγωγής καί 
καταναλώσεως τής συσσωρεύσεως των άν- 
θρώπων μέσα στις φοβερά έξογκούμενες 
πόλεις, τά μαζικά έργοστάσια καί τις κυλιό
μενες έπάνω στά πεζοδρόμια τών πόλεων 
Μαμμούθ μάζες κλπ., θά πρέπει κανένας νά 
άποφεύγη, δσο μπορεί τή μαζοποίησή του. 
Αύτή ή μαζοποίηση τού άτόμου είναι μώ 
σπουδαία καί σοβαρή άπειλή σήμερα κατά 
τής δημοκρατικής καί άνθρώπινης ύποστά- 
σεως, τής προσωπικότητας καί τής άτομικό- 
τητας τού άνθρώπου. Γιά νά άποφύγη κα
νένας τήν μαζοποίηση, τήν άπώλεια τής 
προσωπικότητας καί τής άτομικότητάς του 
θά πρέπει νά έχη συνειδητοποιήση τό κακό 
γιά νά μπορέση έτσι νά τό άποφύγη, νά τό 
καταπολεμήση.

"Οταν λέμε μάζα έννοοϋμε ένα μικρό ή 
μεγάλο πλήθος άνθρώπων τό όποιο ύφίστα- 
ται μιάν άλλαγή στήν ψυχική καί πνευματική 
δομή άπό άφορμές συνήθως τυφλής συ
ναισθηματικής ύφής. Γιά νά καταλάβουμε 
καλύτερα τήν έννοια τής μάζας καί γενικό
τερα τήν ούσία τού κοινωνικού αύτοϋ φαι
νομένου θά πάρωμε καί μιάν άλλη έννοια, 
τήν έννοια τής κοινότητας. Θά άντιπαρα- 
βάλωμε τις δυό αύτές έννοιες καί μέ 
άναλυτικό τρόπο θά δείξωμε τίς διαφορές. 
"Ετσι θά όρίσουμε πιό καλά τήν έννοια τής 
μάζας καί τόν κίνδυνο μιάς πραγματικής 
δημοκρατίας.

Οί δυό αύτές έννοιες -  μάζα καί κοινό
τητα -  είναι διαφορετικές, τόσο στό ψυχικό 
περιεχόμενό τους, δσο καί στή δυναμικό- 
τητά τους. "Οπως έπίσης είναι κάτι διαφο
ρετικό νά ζής μέσα στήν κοινότητα άπό τό 
νά βουλιάζης μέσα στή μάζα.

' Η κοινότητα κτίζεται έπάνω στις 
άτομικότητες, όπως ή δημοκρατία, ένώ ή 
μάζα έπάνω στις όρμές καί στά ένστικτα. 
Ή  κοινότητα είναι μιά όργανικά μεγαλω- 
μένη μέ κοινά πεπρωμένα ένότητα άτόμων 
δεμένων μέ τό συναίσθημα, πώς συνειδητά 
καί ύπεύθυνα υπηρετούν τόν ίδιο σκοπό. 
Μιά κοινότητα ώριμων ύπευθύνων καί αύ- 
τοκυριαρχουμένων, όπου λογαριάζεται ή 
άτομική σκέψη καί δπου καθένας θέλει τό 
δλον καί τό σκέπτεται. ' Η κοινότητα έκτιμά 
τό διαφοροποιημένο τών άνθρώπων, τό 
άνόμοιο καί τήν άτέλειά τους. Ή  μάζα 
άγαπά τήν όμοιομορφία. Τά μέλη της άφο- 
μοιώνονται, γίνονται ένα. ' Η μάζα είναι έ- 
νιαία δηλαδή όγκος. Τά μέλη της κατέχον- 
ται πανομοιότυπα άπό τίς "ίδιες όρμές, 
ένστικτα, καί πάθη, πού θολώνουν τό μάτι, 
ένώ ή άτομικότητα χάνεται, πηγαίνει πολύ 
πίσω άφανίζεται.

Στήν κοινότητα κάθε μέλος ένεργεϊ καί 
δρά μέσα σέ ένά κύκλο μεγάλης άνεξαρτη- 
σίας. Τή μάζα τή δένουν οί όρμές καί τά 
πάθη τά όποια έξωτερικεύονται κατά τόν 
ίδιο καί άπαράλλαχτα όμοιο τρόπο. ' Εκείνο

πού δένει τήν κοινότητα είναι ή σύνεση, τό 
κοινό πνεύμα, τό όποιο σφυρηλατεί τό 
δεσμό άνάμεσα στά διάφορα άτομα τών 
διαφόρων τάξεων. ' Η μάζα όμως άκολουθεΐ 
πάντα τή γραμμή πού τής δίνεται δ,τι τής 
έπιβάλλεται άπό έξω, χωρίς νά μπορή ν' 
άσκήση κανένα είδος κριτικής. Πραγματο
ποιεί τούς σκοπούς της, άκολουθώντας 
διαφόρους δρόμους καί τρόπους, γιατί σέ 
κάθε μέλος της είναι έπιτρεπτό νά ζή καί νά 
δρά κατά τόν τρόπο του καί έλεύθερα.

Παρομοίασα τόν άνθρωπο, κάθε μέλος 
τής έθνικής δημοκρατούμενης κοινότητας, 
δηλαδή τής πραγματικής κοινότητας, μέ τά 
πετραδάκια τού μωσαϊκού. Τό καθένα κρατά 
μέσα στήν άτέλειά του τό δικό του χρώμα 
καί σχήμα. Τό ένα συμπληρώνει τό άλλο κι 
όλα μαζί τό σύνολο. Μέσα στό σύνολο καί 
γιά τό σύνολο έχει τό καθένα τους τήν 
ξεχωριστή του θέση καί παίρνει τήν άξια 
του. Τό ένα δέν μπορεί νά άντικαταστήση 
τό άλλο. 'Ωστόσο αύτή ή άνομοιότητα 
προσδίδει στόν καθένα τήν άξια του. "Αν 
όλα τά πετραδάκια ήταν όμοια κι άπαράλ
λαχτα τό ένα μέ τό άλλο, τότε τό καθένα θά 
μπορούσε ν' άντικατασταθή άπό τόν όποιο- 
δήποτε τυχόντα άντιπρόσωπό του. Τόίδιο  
παρατηρεϊται καίστούς άνθρώπους μέσα σέ 
μιά σωστή κοινότητα. ' Ο ένας δέ μοιάζει μέ 
τόν άλλον. Ά ν  οί άνθρωποι ήταν τέλειοι, 
τότε θά ήταν καί άπαράλλαχτα όμοιοι. Ο 
καθένας θά μπορούσε ν' άντικατασταθή 
άπό τόν όποιοδήποτε τυχόντα άντιπρόσωπό 
του. ' Ωστόσο μόνο τά κουτιά τού έργοστα- 
σίου, τά προϊόντα τής μηχανής, έπαναλαμ- 
βάνονται όμοια καί Ίδια. ' Ο άνθρωπος ποτέ 
δέν έπαναλαμβάνεταιΊδια κι άπαράλλαχτα.

' Ο καθένας είναι άτελής, άλλά στό δικό του 
τρόπο. Αύτό τό άνόμοιο καί ή άτέλειά έχουν 
ώς συνέπεια τό άπαραίτητο καί τό άνάλλα- 
χτο τού καθενός. Ο κάθε άνθρωπος δέν 
είναι πολύπλευρος είναι δμως μοναδικός. 
Αύτό τό μοναδικό δίνει στό πετραδάκι τού 
μωσαϊκού, έν σχέσει πρός τό δλον του τήν 
άξια του. Σ ' αύτό τό μοναδικό βρίσκεται τό 
νόημα τού άνθρώπου, αύτή ή μοναδικότητά 
του τού δίνει τήν άξια μέσα στό ύπερτε
ταμένο έγώ. Καί μόνο μέσα στό όλο αύτό 
πρόσωπο παίρνει τό νόημα τής προσωπικό
τητας καί ξεπερνά τόν έαυτό του τό άτομο. 
Πάντως ή άτομική ύπαρξη τού άνθρώπου 
έχει άνάγκη τής κοινότητας, γιά νά πάρη τό 
νόημά της, γιατί ό άνθρωπος είναι φύσει 
ζώον πολιτικόν. ' Αντίθετα πάλι ή κοινότητα 
έχει άνάγκη τής άτομικής ύπάρξεως γιά νά 
άποχτήση κι αύτή τήν ύπαρξή της καί τό 
νόημά της. Ακριβώς σ' αύτό τό σημείο 
ύπάρχει ή ούσιαστική διαφορά κοινότητας 
καί μάζας.

Ή  μάζα δέν άνέχεται τήν άτομικότητα 
κι' έπομένως αύτή πιό πολύ δέν μπορεί ν' 
άναπτυχθή ούτε ν ' άποκτήση τό νόημά της. 
Καί σ' αύτό πάλι τό σημείο ύπάρχει ή 
ούσιαστική διαφορά κοινότητας καί μάζας. 
Τό άτομο μέσα στή μάζα είναι τό μόριο τής 
άσφάλτου, τού άσφαλτοστρωμένου δρόμου. 
Κάθε μόριο τής άσφάλτου είναι όμοιο καί 
άπαράλλαχτο μέ τό άλλο. Μπορεί νά άντικα- 
τασταθή μέ όποιοδήποτε άλλο. Αύτή ή 
άντικατάσταση δέν έχει καμιά ποιοτική άξια 
γιά τό όλο. ' Ωστόσο αύτό δέν είναι ένα δλο 
μέ τό νόημα τής όλότητας παρά ένας 
όγκος. Τό δλο τού μωσαϊκού μάς παρου
σιάζει τήν όμορφιά καί τήν άρμονία, τό
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άσφαλτοστρωμένο μόνο στήν ωφελιμότητα, 
άκριβώς όπως ή μάζα άγνοεί τήν άξια καί 
τήν άξιοπρέπεια τού άτόμου -  αύτήν πού 
έκτιμά καί προσέχει ή δημοκρατική κοινό
τητα -  καί βλέπει μόνον τό κέρδος άπό τούς 
άνθρώπους. Μέσα στήν κοινότητα, όταν 
αύτή είναι πραγματικά άξια δημοκρατική 
κοινότητα, τό άτομο βρίσκει τόν έαυτό του. 
Στή μάζα χάνεται ή μοναδικότητα τής ύπάρ- 
ξεως του άτόμου, θάβεται καί πρέπει νά 
θαφτή, γιατί ή μάζα ένοχλεϊται άπό τήν 
άτομικότητα καί γι' αυτό στρέφεται έχθρικά 
πρός ^ύτήν. ' Η κοινότητα είναι, κατά πρώτο 
λόγο, κοινότητα υπευθύνων προσώπων. ' Η 
μάζα όμως είναι «σούμα» δντων, στερημέ
νων προσωπικότητας, προσωπικής εύθύνης. 
Ή  κοινότητα άντιμάχεται τήν τυποποίηση 
του άνθρώπου· ή μάζα τουναντίον τόν 
τυποποιεί, κάνει τόν άνθρωπο μάρκα, νού
μερο, τύπο. Κι δμως ό άνθρωπος δέν είναι 
μηχανή ν ' άνήκη στόν έναν ή στόν άλλο 
τύπο, δέν είναι έμπόρευμα. Στόν άνθρωπο 
μένει κάτι περισσότερο, κάτι πέρα άπό τά 
κοινά γνωρίσματα τού τύπου. Άκριβώς 
αύτό τό κάτι, τό περισσότερο, αύτό έχει τήν 
άξια του, αύτό άνταποκρίνεται στήν έλευθε- 
ρία του. "Οσο πιό τυποποιημένος είναι ένας 
άνθρωπος, τόσο καί πιό άποξενωμένος βρί
σκεται άπό τόν ήθικό κανόνα. ' Η κοινότητα 
κάνει τόν άνθρωπο μέ εύθύνη καί αύτοπε- 
ποίθηση, μέ έλεύθερη κρίση καί θέληση. Ό  
κολλεκτιβισμός στή θέση τού άνθρώπου μέ 
τήν εύθύνη καί τήν έλεύθερη βούληση 
τοποθετεί τόν άνθρωπο μηχανή, τό ρομπότ.

Δυστυχώς ή μαζική ζωή άπό τόν πρώτο 
πιά παγκόσμιο πόλεμο έγινε σύστημα. Τά 
όλοκληρωτικά καθεστώτα τήν προκάλεσαν,

τήν καλλιέργησαν καί τήν άνάπτυξαν. Σή
μερα ό κίνδυνος νά μαζοποιηθή ό άνθρω
πος είναι μεγαλύτερος άπό κάθε άλλη 
φορά. Είναι μεγάλη ή έκταση καί ή έπί- 
δραση τήν όποια άσκοΰν τά νεώτερα μέσα: 
Τό ραδιόφωνο, ή τηλεόραση, μά κυρίως ή 
έξέλιξη τής τεχνικής τής προπαγάνδας, καί 
τό έντυπο. "Επειτα στή δημιουργία τής 
άγέλης, στήν εύκολη μαζοποίηση τών άν- 
θρώπων συντελούν πολλοί παράγοντες ά- 
κόμη: Οί διαρκείς στερήσεις ένός λαού, ή 
δυστυχία καί ή άβεβαιότητα γιά τήν ύπαρξή 
του ή καταπίεση τών δικαιωμάτων, ή στέ
ρηση τής στοιχειώδους έλευθερίας, τό 
μίσος, ή όργή πού δέ βρήκαν διέξοδο, ή 
άτελής άνάπτυξη τών κοινωνικών θεσμών, ή 
άνυπαρξία τών νόμων ή ή κακή έφαρμογή 
τους, ή άνίκανη καί διεφθαρμένη διοίκηση. 
Έπειτα συσσωρευμένα συναισθήματα μειο
νεξίας καί τόσες άλλες αιτίες προετοιμά
ζουν τήν μεταβολή τής κοινωνίας σέ μάζα, 
δπως ή συσσώρευση τών άνθρώπων στά 
μεγάλα άστικά κέντρα. Κι άκόμη μιά κοινω
νία όδηγείται εύκολα πρός τήν μάζα, δταν 
στερήται δημοκρατικής συνειδήσεως.

"Οπου φθίνει ή άνάπτυξη τής άτομικότη- 
τας ή όπου αύτή μέ ιδιαίτερες έπιδράσεις 
καί μέσα διαταράσσεται, έκεΐ άνατττύσσεται 
πάλη ή μάζα, τό μαζικό πνεύμα καί ό κολλε- 
κτιβισμός. "Οπως έπίσης, όπου άπουσιάζει 
ή κοινωνικότητα ή βρίσκεται αύτή σέ ύπανά- 
πτυκτο σημείο, έκεΐ άνατττύσσεται πάλι ή 
ένας χωρίς όρια έγωίσμός ή άνοίγεται 
κρημνός τής άπομονώσεως, ό όποιος όδη- 
γεϊ στήν πνευματική καί ψυχική άρρώστια.

Σήμερα άπό πολλές αίτιες άπειλεϊται ό

άνθρωπος, τόσο άπό μέρους τής μαζοποι- 
ήσεως, δσο καί άπό τόν άχαλίνωτο άτομι- 
σμό, δυό θανάσιμους έχθρούς τής δημο
κρατικής συμβιώσεως τών άνθρώπων, γιατί 
καί οί δύο αύτές καταστάσεις έντονο χαρα
κτηριστικό τους έχουν τό άνελεύθερο αύτό 
πού έχει, κατά περίεργο τρόπο μιά έλκυ- 
στική δύναμη. Κι αύτή ή άπορροφητική 
ικανότητα, πού έχει τό μαζικό, ίσως νά 
βρίσκεται μέσα στήν άνευθυνότητα πού 
προσπορίζει στά άτομα ή μαζοποίησή τους. 
Αύτά πού αισθάνονται τόν έαυτό τους μέσα 
σ' αύτήν έξασφαλισμένο καί είναι έτοιμοι 
νά έπευφημίσουν τόν δικτάτορα κι δταν 
αύτός ένεργή άκάμη κατά τρόπο τέτοιο πού 
νά σπρώχνη έναν όλόκληρο κόσμο στήν 
καταστροφή. Ό  άνθρωπος είναι πολλές 
φορές περίεργο δ ν  πετά τήν εύθύνη του 
έπάνω στήν πολιτεία μέ άνακούφιση, έπάνω 
στά κόμματα, στόν πρώτο τυχόντα δικτά
τορα καί, έλευθερωμένος άπό τό φορτίο 
τής εύθύνης, γυρίζει πίσω στήν παραδείσια 
κατάσταση τού πρωτόγονου άνθρώπου, σ' 
έκείνη τήν κατάσταση άπό τήν όποια άγωνί- 
σθηκε χιλιάδες χρόνια νά άρθή σέ ύψηλό- 
τερο σημείο. Είναι παράξενο, πώς ό άνθρω
πος στήν πορεία τής αιώνιας ζωής του 
φτάνει πολλές φορές στό σημείο νά πετά 
τό πιό άκριβό, αύτό πού άπόχτησε ύστερα 
άπό γενναία στάση. Τό έγκαταλείπει καί 
άγωνίζεται πάλι άπό τήν άρχή νά τό ξανα- 
κατακτήση. Φαίνεται, πώς άπό άγνοια καί 
άδυναμία νά ζητή παρηγοριά καί λησμονώ 
στό συναίσθημα, πώς δέν άπότυχε μόνο 
αύτός, άλλά άμέτρητοι άπό τούς όμοιους 
του γι' αύτό καί καταφεύγει στή μάζα.

' Εκείνο πού θά πρέπει νά ξέρουμε καί νά 
τό προσέχουμε πολύ είναι, πώς στόν τόπο 
μας ύπάρχει μιά έντονη καί διάχυτη τάση 
περιφρονήσεως τής άτομικής άξίας, τάση 
γιά μαζοποίηση. ' Από τήν άλλη πάλι πλευρά 
δέν θά πρέπει νά μάς διαφεύγη καθόλου ή 
άλλη, ή έντονη έγωκεντρική τάση πού 
έχομε μέσα μας καί στήν όποια παραδινό
μαστε καί μάς κάνει νά γινόμαστε τυφλά 
όργανα τών έγωίστικών μας συμφερόντων. 
Τά δυό άκρα λοιπόν: ή γινόμαστε μάζα ή 
παραθρεμμένο καί άσφυκτικό έγώ. ' Η πε
ριφρόνηση τού άτόμου, τού άλλου, είναι ή 
μιά πλευρά τού κακού, ή ύπερτίμηση τού 
έγώ είναι ό άλλος πόλος του. Έχομε μεγά
λη άνάγκη τού συνειδητού καί ύπευθύνου έ -  
μεϊς άντί τού ξερού καί ξεμοναχιασμένου 
έγώ αύτοϋ πού τό έχομε δυστυχώς, στόν 
τόπο μας θεοποιήσει, ένα άντιδημοκρατικό 
στοιχείο έξαιρετικά έπικίνδυνο.

' Η ύπερεκτίμηση τού προσώπου μας καί 
ή περιφρόνηση κατά μαζικό τρόπο τού 
άτόμου είναι δυό τάσεις έξίσου καταστρε
πτικές καί άνήλεες. Δυό δυνάμεις, πού 
πρέπει τό ίδιο καί δμοια νά καταπολεμούν
ται, δταν καλλιεργηθή ή δημοκρατική συ
μπεριφορά μας καί στάση μας, ή αύτοπει- 
θαρχία μας, ή αύτόνομη σκέψη μας καί τό 
κοινοτικό δημοκρατικό πνεύμα, δπως τό 
άναλύσαμε παραπάνω.
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Ή  Βέμπο δέν ήταν μόνο 
τό «παιδιά τής 'Ελλάδος 
παιδιά». "Ηταν καί ή άσύγ- 
κριτη έρμηνεύτρια τής 
«ταμπακιέρας». Σέ μιά ε 
ποχή πού στό μουσικό μας 
χώρο δέσποζαν ψεύτικες 
καί γλυκανάλατες τραγου
δίστριες, ήταν ή «πρώτη» 
πού πραγματικά «ερμή
νευε» τά τραγούδια της μέ 
μιά φωνή πού πήγαινε 
δεκαετίες μπροστά.
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Τ Ο ΛΑΜΠΡΟ περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙ
ΚΑ» μου ζήτησε νά γράψω δυό 

λόγια γιά Κείνη πού δέν έφυγε. Γιά 
Κείνη καί γιά τίς τεράστιες προ
σφορές της καί στην προκοπή τοΰ 
'Ελληνικού Τραγουδιού καί στήν 
’Εθνική μας προκοπή!...

Μά τί νά πρωτοθυμηθής καί τί 
νά πρωτοξεχωρίσης άπό τό πολυ- 
φορτωμένο συρτάρι τόσων καί τό

σων τρομερών άναμνήσεων; ’Α π ’ 
το συρτάρι μιας σαραντ άχρονης ζωής 
πού ώς χτές μου χαμογέλαγε. Μοΰ 
χαμογέλαγε μέ τό χαμόγελο έκεί- 
νης. Μέ κείνο τό ολοζώντανο, φω
τόλουστο χαμόγελό της πού φώτι
ζε τή ζωή μου. Καί τή ζωή ενός 
ολόκληρου, έθνους. Τώρα μοΰ λένε 
πώς δέν θά μου χαμογελάση πιά. 
Πώς πήρε στόν τάφο έκεϊνο τό 
ονειρικό χαμόγελό της. Μά δέν τό 
πιστεύω. Ξέρει ή Σοφία πώς χωρίς 
τό χαμόγελό της δέν θά μπορέσω νά

ζήσω. Πώς τό άιμα μου θά παγώση 
άν σταματήση νά μου στέλνη τόν 
χαμογελαστό ήλιο της, πού μοΰ 
ζέσταινε τήν πολύπαθη καρδιά. Δέν 
θά μ ’ άφήσεις λοιπόν, καλή μου 
Σοφία!... Δέν θά μας άφήσεις νά 
χαθούμε σ ’ αυτή τή πικρή, τραγική 
ερημιά, πού μ ’ έρριξε ό άπρό- 
σμενος χαμός σου. θάρχεσαι πάντα 
τρυφερή, γλυκειά, δυνατή καί θά μοΰ 
παραστέκεις. Γιατί δέν πέθανες λα
τρεμένη μου. "Ετσι μοΰ λένε. "Ετσι 
μοΰ γράφουν όλοι. Καί τόχω πιστέ
ψει. ’Έχω πιστέψει πώς βρίσκεσαι 
σέ κάποιο άπό κείνα τά μακρυνά σου 
ταξείδια κι όπου νάναι θά ξανα- 
γυρίσης, γιά νά σοΰ ξαναγράψω: 
Καλώς ήρθαν τά μάτια σου σαν 
ολόλαμπρος ήλιος 
πού άπό χρόνια περίμενα ή ζωή νά 
μοΰ στείλη.
Σάν τυφλός παραπάταγα καί δέν 
έβλεπα έμπρός μου, 
καλώς ήρθαν τά μάτια σου, νά μοΰ 
φέρουν τό φώς μου.

Διάβασα κάπου μιά πολύ ενδια
φέρουσα άποψη γιά τήν προσφορά 
τής Σοφίας στό τραγούδι, άποψη 
πού τοποθετεί τό θρΰλο «Βέμπο» 
στίς σωστές του διαστάσεις: «Μεγε
θύνοντας πολλές φορές τήν ’Εθνική 
προσφορά τής Σοφίας Βέμπο, μι
κραίνουμε τό ρόλο πού έπαιξε στή 
γενικότερη ιστορία τοΰ τραγουδιού 
μας. ' Η Βέμπο δέν ήταν μόνο τό 
«παιδιά τής 'Ελλάδος παιδιά». ΤΗ
ταν καί ή άσύγκριτη έρμηνεύτρια 
τής «Ταμπακιέρας». Σέ μιά εποχή 
πού στό μουσικό μας χώρο δέσπο
ζαν ψεύτικες καί γλυκανάλατες τρα
γουδίστριες, ήταν ή «πρώτη» πού 
πραγματικά «έρμήνευε» τά τραγού
δια της μέ μιά φωνή πού πήγαινε 
δεκαετίες μπροστά». Συμφωνώντας 
μέ τήν σοφή αύτή άποψη συμπλη
ρώνω: 'Η  φωνή της, ή γιομάτη
έκφραση καί συναίσθημα, έφερνε τό 
'Ελληνικό τραγούδι, δίπλα στό 
Γαλλικό, πού ήταν τότε τό πρώτο 
στήν Εύρώπη. ~Ηταν μιά φωνή, ή

φωνή τής Σοφίας πού πήδαγε τούς 
φράχτες τοΰ καιρού της. Είχε μιά 
ζεστή καθημερινότητα πού άγκάλι- 
αζε τήν κάθε εποχή. Γι ’ αυτό τήν 
κλάψανε τόσο πολύ καί μέ τόσο 
πάθος τά νειάτα! Γιατί χάσανε τήν 
Τραγουδίστριά τους. Μιά τραγουδί
στρια πού ξεκίνησε τό 1933 καί 
τραγούδαγε γιά τό 1978! Γιατί ή 
φωνή τής Σοφίας, αύτή ή όλόζεστη 
αισθησιακή φωνή ήταν γεμάτη αιω
νιότητα. Μιά αιωνιότητα πού προ
στάτεψε τή Σοφία άπ ’ τή φθορά τοΰ 
χρόνου καί τήν κράτησε πάντοτε 
άναλλοίωτη καί επίκαιρη...

Αύτή ή αιωνιότητα τή συνόδεψε 
καί στό τελευταίο της ταξείδι. Αύτή 
ή αιωνιότητα θά τήν φέρνει στή 
μνήμη μας, καί θά τήν κρατάει ολο
ζώντανη όσο θά υπάρχουν "Ελληνες, 
κι όσο θά ΰπάρχη αύτός ό τόπος. 
Είναι ή μόνη τοΰ θεάτρου πού 
θάφτηκε μέ τή Γαλανόλευκη. Τό 
μεγάλο αυτό προνόμιο, τής τό πα
ραχώρησε ή άλύγιστη καί φλογερή 
φωνή της, πού σ ’ όλες, τίς δύσκολες 
εθνικές μας στιγμές, κράτησε ψηλά 
τίς καρδιές μας καί τίς σημαίες μας. 
Τής τό παραχώρησε όμως καί ή 
πεντακάθαρη ελληνική ζωή της. 
Έζησα κοντά της σαράντα ολό
κληρα χρόνια, χρόνια δύσκολα καί 
τρικυμισμένα καί δέ θυμάμαι νά τήν 
είδα ποτέ νικημένη. ’ Ηταν πάντα 
ένας πολεμιστής. Καί μαζί μιά 
τέλεια άνεπανάληπτη καί τρυφερή 
γυναίκα πού άγάπαγε μέ πάθος τά 
νειάτα.

ΓΓ αυτό όταν κινδύνεψαν τά 
νειάτα, τήν τρομερή νύχτα τοΰ 
Πολυτεχνείου, τάκρυψε κάτω ά π’ 
τή θρυλική της μαντήλα καί τ ’ 
άφησε νά κουρνιάσουν στή ζεστή 
'Ελληνική άγκαλιά της.

Μ ’ αύτή τήν ύψηλή καί γενναία 
της πράξη ή Σοφία έρριξε ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΑΙΑ τών Εθνι
κών καί Δημοκρατικών μας προ
σφορών.

Κι όμως στήν κηδεία τής δυνα-



ΣΕΛΙΔΕΣ
ΤΙΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

τής χύτης γυναίκας πού τούς αγκά
λιασε σάν μάνα, τό έπίσημο Πο
λυτεχνείο δχι μόνο ελαμψε μέ την 
άπουσία του, άλλά δέ θυμήθηκε ούτε 
ένας, άπ ’ αύτούς πού έκρυψε εκείνο 
τό τρομερό βράδυ νά τής φέρη ένα 
λουλούδι. Τί ντροπή σ τ’ άλήθεια!

Κι ένώ ένας ολόκληρος λαός, σέ 
μιά τεράστια πομπή πόνου καί οδύ
νης συνόδευε τό φέρετρο μέ τή 
Γαλανόλευκη, πού σκέπαζε ένα θρύ
λο, όλα τά έλληνικά κόμματα μέ 
τιμητική έξαίρεση τή Νέα Δημο
κρατία καί τή Νεολαία της κι ένα 
παράρτημα τού Π.Α.Σ.Ο.Κ., θαρρώ 
τού Κόκκινου Μύλου, δείξανε μιάν 
άνάλγητη καί χοντρόπετση άδιαφο- 
ρία!

Οΰτ’ ένα λουλούδι στό φέρετρο 
τής άκατάβλητης 'Ελληνίδας. Οΰτ’ 
ένα τυπικό τηλεγράφημα παρηγο
ριάς γιά τό χαμό, ένός τόσο μεγά
λου έθνικού άγαθοϋ πού στίς βίαιες 
στιγμές τού ’Έθνους, τό λάμπρυνε 
μέ τή φλογερή της παρουσία καί μέ 
τό υψηλό 'Ελληνικό της ήθος. Τήν 
’ίδια άνάλγητη άδιαφορία δείξανε 
καί οί διάφοροι «κουλτουριάρηδες» 
καί... δήθεν άντιστασιακοί τού θεά
τρου. ’Αγνόησαν, προκλητικά, έναν 
τέτοιο μεγάλο έθνικό καί καλλιτε
χνικό χαμό.

Μά ό λαός μέ τήν τρομαχτική 
προσέλευσή του καί μέ τό στερνό 
του, δακρυσμένο χειροκρότημα, έ
δειξε, όπως πολύ σωστά έγραψε ό 
Δημήτρης Ψαθάς, πώς δέν ξεχνά 
εύκολα εκείνους πού στάθηκαν ά
ξιοι μιάς άποστολής καί δείξανε 
πίστη καί συνέπεια σ ’ αύτήν!...

Αύτή τήν πίστη καί τή συνέπεια 
έδειξε ή Σοφία Βέμπο, γ ι ’ αύτό καί 
τήν τίμησε ό λαός, άκολουθώντας μέ 
συγκίνηση τό φέρετρό της, πρός τήν 
τελευταία της κατοικία!...

Τώρα ή... ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΗ ξε
κουράζεται, μακρυά άπό αθλιότητες 
καί μικρότητες.

'Ο άπέριττος τάφος της, απέ
ριττος σάν τή ζωή της, κάθε μέρα 
είναι γιομάτος άπό λουλούδια εύ- 
γνωμοσύνης, τού λαού της, πού δέν 
τήν ξέχασε, πού δέν θά τήν ξεχάσει 
ποτέ.

’Αθήνα, Μάης 1978 
Μίμης Τραϊφόρος

Είμαστε ενα έθνος δλο μνήμη. Μιά μακρυνή καί πολύμοχθη 
μνήμη, ένδοξη καί τραγική· καί μιά παρουσία στό σήμερα, πού 
τήν βαραίνει ή μνήμη. Καί τό έθνος τό Μάιο θυμάται - πρέπει νά 
θυμάται - μιά μέρα καί μιά ελληνική πατρίδα: τή Σμύρνη, τή 
χαρμόσυνη μέρα της, τίς 2 Μαΐου τοΰ 1919.

Ο Ι ΠΡΩΤΕΣ άκτΐνες τής 30ης ’ Α
πριλίου είχαν φωτίσει ένα θέαμα 
έπιβλητικό. "Ενα στόλο άπό όπλιτα- 

γωγά καί πολεμικά, μέ πρόσκοπο τό 
άντιτορπιλλικό «Σφενδόνη», μετέφερε 
"Ελληνας μαχητάς «πρός άγνωστον 
κατεύθυνσιν». Στή γέφυρα τοΰ «Συριά» 
ό συνταγματάρχης Ζαφειριού, τής θρυ
λικής I Μεραρχίας, μέ τό έπιτελεΐο του 
παρακολουθούσε τούς έλιγμούς τής 
έπάρσεως. "Οταν ό πλωτάρχης Σαχ- 
τούρης άνέφερε ότι όλα είναι έτοιμα 
γιά τόν άπόπλου ό Ζαφειριού έκαμε τό 
σημείο τοΰ σταυρού τρεις φορές, έ
σκυψε καί φίλησε τόν άρχηγό τοΰ 
μεραρχικοΰ Πεζικοΰ, ένώ ένα δάκρυ 
κυλοΰσε άπό τά μάτια του... Ά πό  τό 
ύπερωκεάνειο «Θεμιστοκλής» άκού- 
στηκε ή μουσική τοΰ έθνικοΰ ϋμνου. 
’Ακολούθησε ή άνέλκυσι τών άγκυ- 
ρών, ό φάκελλος τών ένσφραγίστων 
διαταγών θά άνοιγόταν έν πλώ. Στό 
μεταξύ ή ήμερήσια διαταγή έλεγε: 
«'Οπωσδήποτε καί άν διευθυνθώμεν 
πάντως πρόκειται νά έλευθερώσωμεν 
υποδούλους άδελφούς μας (...) Ή  
μόνη άνδροπρεπώς έλληνοπρεπής καί 
έθνική έκδήλωσις ένθουσιασμοΰ είναι 
ό πολλαπλασιασμός τής άφοσιώσεως 
καί προθυμίας είς τήν έκτέλεσιν τών 
διατασσομένων (...) Τό 'Ελληνικόν 
"Εθνος, τό όποιον έκαστος έξ ήμών 
άντιπροσωπεύει προσωπικώς, δέον νά 
φανή δι’ ήμών καί θά φανή, σοβαρόν, 
δίκαιον καί άγαθόν. ’ Από στιγμής
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είς στιγμήν πλησιάζομεν. 'Ο  Θεός 
μας είναι μαζί μας...».

Ταυτοχρόνως διαβιβαζόταν στή 
Μεραρχία τό διάγγελμα τοΰ Έλευθ. 
Βενιζέλου: «'Υπό των Μ. Δυνάμεων 
άπεφασίσθη ή δι’ έλληνικού στρατού 
κατάληψις τής Σμύρνης καί ή δι’ 
αυτού έξασφάλισις τής τάξεως έν τή 
πόλει ταύτη (...) Αί εύχαί τοΰ έθνους 
όλοκλήρου σας συνοδεύουν».

Στή Σμύρνη, τήν ωραία καί «εύδαί- 
μονα καί μεγάλη» γκιαούρ Ίζμίρ, είχε 
άρχίσει «ή έθνική άγρυπνία». Κάτω- 
χρος καί κλαίοντας ώμιλούσε στούς 
δημογέροντες ό μητροπολίτης Χρυσό
στομος: «’Αδελφοί μου (...) άποκαλυ- 
φθήτε καί στήτε καλώς. Στήτε μετά 
φόβου Θεού, τά μέτωπα υψηλά, κλί- 
νοντες μόνον τά γόνατα τής ψυχής 
σας πρό των μεγάλων καί άνεξερευνή- 
των βουλών τοΰ Θεού. ’Αδελφοί, τό 
πλήρωμα τού χρόνου έπέστη. Οί 
πόθοι τών αΙώνων έκπληροΰνται. Οί 
έκτακτοι χρόνοι ήγγισαν. Αί μεγάλαι 
έλπίδες τού Γένους μας, ό άνύστακτος, 
ό σφοδρός, ό μύχιος, ό θερμός, ό 
καίων καί φλογίζων ώς ό πυρακτωμέ
νος σίδηρος τά σπλάχνα μας πόθος, 
πρός ένωσιν μετά τής μητρός μας ' Ελ
λάδος (...), γίνεται πράγμα καί γεγονός 
τετελεσμένον (...) Τό έξωτερικόν 
φρούριον τής Σμύρνης κατελήφθη ύπό 
τών έλληνικών στρατευμάτων (...)»

Καί ξημέρωσε ή 2α Μαίου 1919. 
Ή  περιγραφή είναι συγκλονιστική.

«ΤΗτο ή 5η πρωινή καί τά κτίρια τής 
προκυμαίας είχαν ήδη καταληφθή άπό 
μυριάδας λαού (...) ’Αγήματα άπό τά 
έλληνικά πολεμικά έπροσπαθούσαν 
νά συγκρατήσουν τά πλήθη πού έφθα
ναν άπό κάθε συνοικίαν τής πόλεως 
καί άπό τό έσωτερικόν. Είς τάς έξι ή 
άπέραντος προκυμαία έμυρμηκιούσεν. 
Αψίδες μέ μυρσίνας είχαν στηθή είς 
τό σημεΐον πού θά άπεβι βάζο ντο τά 
έλληνικά στρατεύματα. Σημαΐαι έκυμά- 
τιζον παντού, οί φανοστάται είχαν 
περιβληθή μέ γαλανόλευκα χρώματα 
(...) Μέ τήν πάροδον τής ώρας διελύ- 
ετο ή πρωινή άχλύς καί έπρόβαλλεν ό 
θαυμαστός φωτοστέφανος τοΰ σμυρ- 
ναϊκού περιδέραιου. ’Επάνω άπό τά 
άχνά σύννεφα πού διελύοντο άπό τάς 
άκτΐνας τοΰ ήλιου ώρθώνοντο αί 
κορυφαί τών Δύο ’Αδελφών, τοΰ 
γραφικού βουνού τής Σμύρνης. Τά 
άπολιθωθέντα δύο άδέλφια, κατά τόν 
θρύλον, τήν ήμέραν πού ή Σμύρνη 
έγινε τουρκική, θ’ άνεστήνοντο τώρα, 
πού θά έγίνετο πάλιν έλληνική (...). 
"Οταν ήκούσθη ή λέξις «έρχονται» 
όλα τά μάτια υγρά έκαρφώθησαν πρός 
τό βάθος τοΰ κόλπου τής Σμύρνης (...). 
Είς τάς 7 τά μεταγωγικά ήσαν πλέον 
έν όψει καί είς τάς 7.30 τό ύπερωκεά- 
νειον «Πατρίς» έπλεύριζε (...) "Ενας 
σαλπιγκτής, άπό τήν γέφυραν τού 
πλοιάρχου, έσάλπιζε τόν χαιρετισμόν 
πρός τήν πόλιν. Ό  Μητροπολίτης 
Χρυσόστομος κάτωχρος εύλογοΰσε

Είς τήν άπτ.ναντι σελίδα: Έλληνίδα τής Ά να
τολικής Θράκης. Χαρακτηριστική φιγούρα τον 
'Ελληνισμού τής Μ. ’Ασίας. ’Επάνω: ό Μη
τροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος εύλογα τά 
ελληνικά όπλα.

τούς έλευθερωτάς πού άποβιβάζονταν. 
"Οταν ύψώθη ή έπιβλητική φωνή του 
«έτρικύμισε όλο έκεΐνο τό πλήθος καί 
ή κραυγή τής έλευθερίας (...) συνεκλό- 
νισε τά πάντα».

Τό «έλεύθερον ήμαρ» τής Σμύρνης 
κράτησε μόνο τέσσαρες Μαΐους. Μετά 
ήρθε ένα φθινόπωρο όλο φωτιά καί 
αιμα. Οί "Ελληνες έλευθερωταί έφυ
γαν. Έφυγαν καί οί Έλληνες τής 
Μικρασίας, οί ζωντανοί. Οί νεκροί 
έμειναν στούς προγονικούς τους τά
φους· οί τσολιάδες στά φαράγγια, μ’ 
άνοιχτές πληγές· οί άλλοι πλάγιασαν - 
κυνηγημένα φλέγόμενα πνιγμένα που
λιά — στήν ύγρή άγκαλιά τής 
προκυμαίας τής Σμύρνης... Καί τά Δυό 
’Αδέλφια ξαναμαρμάρωσαν. Κάπου 
έκεϊ έχει στηθή, όλη στοχασμός καί 
άβρή θλίψι — έπιτύμβιον άνάγλυφον 
γυναικός — σεμνή κι αύστηρή ή 
Έθνική Μνημοσύνη, μέ τ’ όραμα τής 
2ας Μαΐου στά μάτια. Καί τά δυό 
’ Αδέρφια καρτερούν, νά ξαναζωντανέ
ψουν...
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΧΑΡΑ ΚΙΟΣΣΕ

Αριστερά: Μία ρομαντική 
καί άνεπανάληπτη μπο
ρούμε νά πούμε γραφικό
τητα τής Παληάς ’ Αθήνας. 
«Στά δρομάκια τής Πλά
κας: Οδός Πανδρόσου».
Τού ζωγράφου Γιώργου 
Δρίζου. Κάτω: Θλιβερά 
άπομεινάρια, άπό τήν ό
μορφη, τή χιλιοτραγου- 
δισμένη Αθήνα πού έφυ
γε. Ίσως είναι άκόμα και
ρός νά περισωθή, ότι του
λάχιστον έχει άπομείνει 
άπό τήν παραδοσιακή 'Α
θήνα.

ΝΑ Δ1ΑΣΒΘΗ Θ.ΤΙ ΑΠ0ΜΕΙΝΕ 

ΑΠΘ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΑΜΙΑ πόλη στόν κόσμο όέν 
έχει άλλάξει μορφή σέ τόσο 

μικρό χρονικό διάστημα καί τόσο ο
λοκληρωτικά, όσο ή ’Αθήνα. Καί 
καμιά πόλη στόν κόσμο δεν εχει 
καταστραφεϊ τόσο τελειωτικά, όσο ή 
’Αθήνα. Δίχως χωροταξία, δίχως τό 
παραμικρότερο στοιχείο αύτοΰ πού 
λέμε «έννοια πολεοδομίας», ή ’Αθήνα 
χτίστηκε καί συνεχίζεται νά χτίζεται 
άσυνάρτητα, παράλογα, μέ μοναδικό 
σκοπό νά έξιυπηρετηθεί τό μικρό ή 
μεγάλο συμφέρον τοΰ μικρού ή μεγά
λου οικοπεδούχου. Τίποτ’ άλλο. Τό 
πώς θά ζήσουν οί άνθρωποι στά 
σπίτια πού χτίζονται, τό πώς θά 
άναπνέουν, τό τί θά βλέπουν άπό 
αύτά, καί πώς θά... φτάσουν ακόμη 
στήν πόρτα τους, είναι λεπτομέρειες 
πού δέν απασχολούν κανέναν: Ούτε 
τούς οικοπεδούχους, ούτε τούς έργο- 
λάβους, ούτε τό Σχέδιο Πόλεως, ούτε 
άκόμη αύτούς τούς ίδιους τούς άγο-

ραστές, πού πληρώνουν άνήκουστα 
ποσά, γιά νά άγοράσουν κλουβιά ή, 
σωστότερο θάταν νά πούμε, φυλακές, 
γιά νά ζήσουν.

ΕΣΑ σ ’ αύτό τό γενικότερο 
καταστροφικό κλίμα, έπιση- 

μαίνεται μιά άλλη άνεπανόρθωτη 
φθορά: Τό γκρέμισμα ή ή έκμηδένιση 
παραδοσιακών μνημείων καί κτιρί
ων, πού στόλιζαν τήν παλιά 'Αθήνα, 
κάνοντας τη σήμερα μιά πόλη άνώνυ- 
μη, μέ κτίσματα πού θά μπορούσες νά 
δεις σέ όποιαδήποτε βιομηχανική πό
λη τής Δύσης ή νεόπλουτη τής 
'Ανατολής. Είναι χωρίς χαρακτήρα, 

χωρίς ταυτότητα.
Ή  ’Αθήνα είναι μιά πόλη, πού 

χτίστηκε άπαρχής έπί “Οθωνα καί 
ήταν τέτοιος ό οικοδομικός όργα- 
σμός τού 1834, ώστε άρχαιότητες, 
βυζαντινά κτίσματα καί ‘Αττική φύ
ση, πήραν τήν πρώτη γεύση αύτοΰ 
πού άλλοι λένε Ανοικοδόμηση καί

άλλοι καταστροφή.
"Ενας δεύτερος οικοδομικός όργα- 

σμός τό 1952, πού συνεχίζεται ώς 
σήμερα μέ σύστημα καί μέ συνέπεια, 
κατέστρεψε τή νεοκλασική πόλη τοΰ 
περασμένου αιώνα καί δημιούργησε 
τό «Βαλκανικό Χόλλυγουντ», στό 
όποιο ζοΰμε. "Οπως οί πρόγονοί μας 
τοΰ 19ου αιώνα κατέστρεψαν αλύ
πητα τίς βυζαντινές έκκλησίες τής 
Πλάκας καί άπό τίς 124 πού υπήρχαν,
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Καί τό «σήμα κατατεθέν» τής 'Αθήνας μας. Ό  
Ίι,ρός Βράχος. Κινδυνεύουν καί αύτοϋ τά 

μνημεία άπό τή μόλυνση καί τήν άδιαφορία των 
συγχρόνων. ('Υδατογραφία του άστυφ. κ. Γ. 
Μπαρούνη).

δταν ήρθαν ο! Βαυαροί, σήμερα δέν 
μένουν παρά 32, τό Ίδιο κι ίμεις, 
περάσαμε με τήν μπουλντόζα σχεδόν 
δλα τά νεοκλασσικά σπίτια τής 
Αθήνας καί σήμερα δεν μένουν, 

παρά έλάχιστα μετρημένα.
EUROPA NOSTRA, ή ‘Οργά
νωση πού έχει σάν σκοπό τήν 

προστασία τής αρχιτεκτονικής κλη
ρονομιάς τής Εύρώπης, κυκλοφόρησε 
πρίν άπό λίγο καιρό ένα μικρό έντυ
πο μέ πολύ εύγλωττες φωτογραφίες, 
πού δείχνουν πώς ήταν πρίν λίγα 
χρόνια όρισμένα κτίρια ή μνημεία 
των εύρωπαϊκών πόλεων καί πώς 
είναι σήμερα

’Εκτός άπό τά παραδείγματα μέ 
έπιτυχημένες έπισκευές καί αναστη
λώσεις ιστορικών κτιρίων, οΐ υπό
λοιπες φωτογραφίες δείχνουν πώς 
παλιά κτίρια χάθηκαν, γιά νά δεόσουν 
τή θέση τους σέ σύγχρονα πολυώρο
φα πού δέν έχει σημασία άν βρίσκον
ται στό Παρίσι, τή Νέα Ύόρκη, τό 
Άμστερνταμ ή τό Ρίο. "Αν ένα 

τέτοιο έντυπο γινόταν γιά τήν ‘Αθήνα 
Αποκλειστικά δέν θά χρειαζόταν 
πολλές σελίδες.

Μιά άεροφωτογραφία πρίν άπό τό 
1950 καί μιά άλλη σήμερα θά ήταν 
άρκετές. ‘Από τά νεοκλασικά σπί
τια τής παλιάς πόλης έχουν μείνει 
έλάχιστα καί αύτά πού υπάρχουν είναι 
τόσο κακοποιημένα καί παραμελη- 
μένα, ώστε χάνονται στό τσιμέντο 
καί στή σκόνη, κρύβονται πίσω άπό 
τίς διαφημιστικές ταμπέλλες καί τίς 
παραποιημένες γιά χάρη έκσυγχρονι- 
σμοΰ προσόψεις τους.

Στό έντυπο τής EUROPA NO
STRA υπάρχουν δύο φωτογραφίες 
άπό τήν ’Αθήνα καί δείχνουν μιά δψη 
τής Καπνικαρέας μέ... φόντο μιά υ
περσύγχρονη πολυκατοικία, πού ή 
πρόσοψή της καί τό ύψος της δέν 
έχουν καμιά σχέση μέ τό μνημείο τού

I Ιου αιώνα. Ή  έκκλησία τής Καπνι- 
καρέας έχει άναστηλωθεί άπό τήν 
‘Αρχαιολογική 'Υπηρεσία, χωρίς νά 
ληφθεϊ δμως καμιά πρόβλεψη, γιά νά 
υπάρξει κάποια μεγαλύτερη απόστα
ση άνάμεσα στό μνημείο καί στά 
κτίρια πού τό περιβάλλουν ή τουλά
χιστον τά κτίρια αύτά νά έχουν πρό
σοψη καί ύψος, πού νά μή προσβάλ
λουν τό μνημείο.

Ή  δεύτερη φωτογραφία δείχνει 
τήν Β.Α. δψη τού κτιρίου, πού βρί
σκεται στή γωνία τής πλατείας Ρη- 
γίλλης καί Βασ. Σοφίας. Πρόκειται 
γιά ένα άπό τά τελευταία νεοκλασικά 
κτίρια τής ’Αθήνας καί ίσως δχι άπό 
τά ώραιότερα, χωρίς βέβαια νά ση
μαίνει δτι τού άξίζει νά «καπελώ
νεται» άπό μιά τεράστια διαφήμησι.

Αύτά δμως, τά δυό παραδείγματα 
είναι ψιλά γράμματα μπροστά στήν 
άλύπητη κατεδάφιση τών παλιών κτι
ρίων τής ’Αθήνας καί στήν κακο
ποίηση καί παραμέληση τών μνη
μείων της.

Δέν μπορούμε νά δούμε τήν ’Ακα
δημία χωρίς νά δούμε καί τά ξεχαρ
βαλωμένα λεωφορεία, πού έχουν τήν 
Αφετηρία τους έκεί Κι ούτε μπορούμε 
νά έκτιμήσουβε τό κτίριο τής Βιβλιο
θήκης χωρίς νά βλέπουμε σάν φόντο 
τή σειρά άπό τίς πολυώροφες πολυ
κατοικίες τής όδού Ίπποκράτους μέ 
τά παπουτσίδικα στά Ισόγειά τους.

‘Εκτός άπό τό παράδειγμα τής 
Καπνικαρέας, υπάρχει καί ανάλογο 
παράδειγμα μιας άλλης έκκλησιας, 
βυζαντινής κι αύτής, τών Άγιων 
θεοδώρων, πού έχει κι αύτή Αναστη
λωθεί άπό τήν Αρχαιολογική 'Υπη
ρεσία, χωρίς ώστόσο νά έχει προστα- 
τευθεϊ τό άμεσο περιβάλλον της. Καί 
υπάρχει καί ή Αγία Δύναμις, τό 
μεταβυζαντινό καί δχι Ανάλογης άξι
ος, έκκλησάκι τής όδού Μητροπό- 
λεως, πού τόσο βάρβαρα «πλακώ
νεται» άπό τό τσιμεντένιο κτίριο τού 
ύπουργείου... Παιδείας!

Ά ν  ήταν δύσκολο νά έπιβληθούν 
μέτρα στούς ιδιώτες οικοπεδούχους, 
πού βρίσκονται κοντά στήν Καπνικα- 
ρέα καί στούς Αγίους Θεοδώρους, 
άσφαλτος, τό 1961, δέν ήταν τόσο 
δύσκολο τό ίδιο τό κράτος νά δείξει 
δτι σέβεται τά μνημεία καί δέν τά.. 
καπακώνει μέ τέτοιο άγριο τρόπο.

Σέ άλλες έπο/ές, δταν δέν υπήρχε 
τό τσιμέντο καί ό χάλυβας, ή γειτ- 
νίαση τού νέου οικοδομήματος μέ τά 
παλιά δέν πρόσβαλε τόσο τό μάτι καί 
ήταν μάλιστα φορές πού οΐ διαφορετι
κές μορφές έκφράσεως δίναν ένα πρό
σθετο ένδιαφέρον στήν πόλη ή στον 
δρόμο. Σήμερα τά νέα υλικά καί ή 
μεγαλύτερη κλίμακα πού χρησιμοποι
ούμε, δημιουργούν τέτοιες Αντιθέσεις, 
ώστε ή γειτνίαση νά γίνεται Αδύνατη.

ΑΛΑ θά άναρωτηθεΐ κανείς τί 
μπορεί νά γίνει τώρα πού τό 

παραδοσιακό δυναμικό τής Αθήνας 
έχει ύποστεΐ Αληθινή πανωλεθρία Σ  ’ 
αύτό δλοι θά συμφωνούσαμε μέ τίς 
θετικές προτάσεις πού άλλοτε διετύ- 
πωσε ή «Φύσις καί Ζωή»:

Νά περισωθεί, τούλάχιστον δ,τι 
έχει άπομείνει. Ά ν  θέλουμε οΐ Από
γονοι νά θυμούνται τήν ιστορία τής 
πατρίδας τους. Ά ν  θέλουμε νά δια
τηρήσουμε μερικούς πόλους έλξεως 
γιά τούς ξένους έπισκέπτες μας. Καί, 
κυρίως, άν θέλουμε νά έχουμε μιά 
πόλη, στήν όποια νά μπορούμε νά 
ζούμε πολιτισμένα νά κινούμεθα νά 
χαιρόμαστε.

Σ  ’ δλες τίς πόλεις τής Εύρώπης, 
οΐ άνθρωποι χαίρονται νά περπατάνε, 
νά βγαίνουν περίπατο δχι μόνο στά 
πάρκα Αλλά καί στούς δρόμους. 
Στήν Αθήνα ούτε περνάει άπό τό 
νοΰ μας κάτι τέτοιο. Δέν είναι κρίμα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ Υπό ΓΡ. ΚΩΣΤΑΡΑ. ' Εντεταλμ. ' Υφηγ. Πανεπ. Αθηνών

Η μεταΛη
προοόοκια

ΑΝΘΡΩΠΟΣ αποτελεί ψυχική 
καί πνευματική Ιδιαιτερότητα. 

’Από τό χώρο τής ψυχής του άνέ- 
βλυσεν ό ασίγαστος πόθος γιά μιά 
ανώτερη ζωή, απαλλαγμένη άπό τίς 
σκοτεινές καί ενστικτώδεις τάσεις. 
Άπό τό χώρο τοΰ πνεύματος έπή- 
γασε τό δεοντολογικό χρέος πρός τήν 
άνώτερη τούτη ανθρώπινη ζωή, τήν 
άποδεσμευμένη άπό τήν συμβατικό
τητα, τήν παροδικότητα καί τή φθο
ρά. Ό  πόθος, όμως, αύτός καί τό 
δεοντολογικό χρέος ώδήγησαν τόν 
άνθρωπό σε διπλή διάστασι: Διά- 
στασι πρός τή φύσι καί διάστασι πρός 
τά έσωτερικά φυσικά του στοιχεία.

Συνέπεια αύτής τής διαστάσεως 
ήταν νά κινηθή ό άνθρωπος πρός δύο 
κατευθύνσεις. Πρός τόν έξωτερικό 
κόσμο, πρώτα, γιά νά δαμάση τίς 
φυσικές δυνάμεις καί νά τίς θέση 
υπό τόν έλεγχό του, αποβλέποντας 
στ ή θεραπεία τών υλικών του άνα- 
γκών πρός τόν εσωτερικό του κό
σμο, υστέρα, γιά νά άποκαλύψη τό

Ή έσωτερική ελευθερία, προϋπόθεση κάθε 
άλλης ουσιαστικής ελευθερίας, είναι ή μεγάλη 
προσδοκία καί συγχρόνως τό ιλαρόν αίτημα 
τών χαλχπών καψών μας.

απύθμενο βάθος τής ψυχής του καί νά 
ίπιτύχη τήν γνωριμία τοΰ «εγώ», 
αποκτώντας τήν αύτοσυνειδησία του. 
Καρπός αΰτοΰ τοΰ άγώνα είναι ή 
πολιτιστική δημιουργία, ό έξωτερι- 
κός καί ό έσωτερικός πολιτισμός.

Μέ τόν έξωτερικό πολιτισμό ε
πέτυχαν ό άνθρωπος τή βελτίωσι τών 
έξωτερικών συνθηκών τής ζωής του. 
Μέ τόν έσωτερικά πολιτισμό προ
σπαθεί νά έπιτύχη τόν έξανθρωπισμό 
του, τόν έξευγενισμό, τήν ήμέρωσι, 
τόν έκπολιτισμό τής ψυχής του. Ή  
ψυχή τοΰ ανθρώπου είναι ή περιοχή, 
όπου διεξάγεται ή πολιτιστική μάχη 
άνάμεσα σέ δυνάμεις αντίρροπες: 
Δυνάμεις πού χαλκεύουν δεσμά γιά τό 
πνεύμα καί δυνάμεις πού προετοιμά
ζουν τήν επιβολή τοΰ πνεύματος, τήν 
κυριαρχία του πάνω στό χοϊκό στοι
χείο τής ψυχής, οπότε θά άρχίση ή 
κοπιαστική άνάβασι γιά τήν έπίτευξιν 
έσωτερικής τελειώσεως καί τήν κα- 
τάκτησι ήθικής έλευθερίας. Ή  κατά- 
κτησις τής ήθικής έλευθερίας είναι ή 
άπάντησι στό έναγώνιο Πλατωνικό 
έρώτημα: «Τί δέ πότ ’ έστιν άνθρω
πος καί τί τή τοιαύτη φύσει προσήκει 
διάφορον τών άλλων ποιεϊν ή πά
σχει ν;» (Πλάτ. θεαίτητος !74Β).

Ή  ήθική έλευθερία — τό όφεί- 
λειν — καί ή κατάκτησίς της, ό 
βαθύτατος πόθος τοΰ άνθρώπου νά 
γίνη — σύμφωνα μέ τή θεόπνευστη

έκφρασι τής Βίβλου — είκών καί ο- 
μοίωσις τοΰ θεοΰ» φανερώνει άνά- 
τασι, φυγή άπό τά γήινα ρείθρα, 
τροπή πρός τό έσχατο νόημα· καί 
πρέπει νά είναι καί γιά τόν άνθρωπο, 
τό «δύσκολο θρέμμα» (Πλάτ. Νόμοι 
777Β) καί γιά τόν πολιτισμό, τόν 
ολοκληρωμένο καί πλήρη, τό ΰψιστο 
άγώνισμα καί κατόρθωμα. Διαφορε
τικά είναι δύσκολο νά ανοίξουν οί 
όφθαλμοί τής ψυχής καί οί πύλες τοΰ 
Σύμπαντος.

Ή  έσωτερική έλευθερία, προϋπό- 
θεσι κάθε άλλης ούσιαστικής έλευ
θερίας είναι ή μεγάλη προσδοκία καί 
συγχρόνως τό ιλαρόν αίτημα τών 
χαλεπών μας καιρών. “Ας γίνη ό 
έπιούσιος άρτος· γιατί μόνον αυτή 
μάς ετοιμάζει νά θωροΰμε κατά 
πρόσωπο τήν άλ.ήθεια.

Μέ τήν αλήθεια πάλιν ό άνθρωπος 
ακονίζει τήν συνείδησι τής εύθύνης 
καί τήν τόλμη τής θυσίας. 'Έτσι δέν 
τραμπαλίζεται άνάμεσα στήν έλευ
θερία καί τή δουλεία, οϋτε γίνεται ύ 
λικό καί βορά γιά κάποιο — έξωτε
ρικό ή έσωτερικά — δυνάστη, άλλά 
καταφάσκει τήν ΰπαρξί του: άπολα- 
κτίζει τήν απερισκεψία, θραύει τήν 
πλάνη καί πραγματοποιεί τό άλμα 
πρός τήν αύτομεταμόρφωσί του.

"Ολα τώρα καταυγάζονται άπό ένα 
καινούργιο φα>ς. Καί τά εκατόφυλλα 
χαμόγελα τής αρετής άνθίζουν!
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(ΜΠΑΑΝΤΕΡ - ΜΑΪΝΧΩΦ)

‘ Υπό John Wolt

Μετάφραση ύπό τοϋ Κυπρίου Αστυνόμου κ. Κ. Σολομωνίδη

Τόν Μάϊον τοϋ 1975, συμπλη
ρώθηκαν τά αύστηρά μέτρα τά έπινο- 
ηθέντα άπό τη Δυτίκογερμανική Κυ
βέρνηση, στον δικαστικό χώρο όπου 
έπρόκειτο νά γίνει ή δίκη τής Τρο
μοκρατικής Όργανώσεως γνωστής 
σάν «Τμήμα ‘Ερυθρού Στρατού ή 
Μπάαντερ — Μάϊνχωφ», καί ή δίκη 
τών Άνδρέα Μπάαντερ, Οϋρλικ 
Μάϊνχωφ, Γκούτρουν "Ενσλιν καί 
Κάρ Ράσπε, όλων ηγετών τής όργα
νώσεως, ήρχισε όπως είχε σχεδια- 
σθεΐ. Οί τέσσερις τρομοκράτες κατη- 
γορήθηκαν γιά φόνον, ληστεία τραπέ- 
ζης, δυναμιτιστικές άπόπειρες καί 
δημιουργία έγκληματικής όργανεά- 
σεως.

Ό  συνδυασμός τοϋ κτιρίου φυ
λακής — δικαστηρίου πού έκτίσθη 
στό Στάμχαάμ, κοντά στη Στουτγάρ
δη γιά σκόπούς δίκης, είναι ένα 
φρούριο πού άποκλείσθηκε μέ διπλές 
σειρές συρματοπλέγματα άπό τίς γει
τονικές περιοχές. Τό κτίριο είναι 
κατασκευασμένο μέ τέτοιο τρόπο ώ
στε νά άντέχει σέ βομβιστικές έπι- 
θέσεις παρά τό γεγονός ότι είναι 
περικυκλωμένο άπό εκατοντάδες βα- 
ρειά οπλισμένους αστυνομικούς.

"Αν καί τό σύμπλεγμα τοϋ Στάμ- 
χαϊμ μπορεί νά θεωρηθεί σάν ή πιό 
άσφαλής σωφρονιστική φυλακή (θά 
χρησιμοποιόταν σάν τέτοια φυλακή 
μετά τή δίκη) έν τούτοις καί τά πιό 
προσεκτικά προφυλακτικά μέτρα δέν 
άποτελοϋν πάντα προστασία όταν ύ- 
πάρχει ή αποφασιστικότητα καί ή 
θέρμη πού ενώνει τούς τρομοκράτες 
μέσα στή φυλακή καί τούς συντρό
φους τους οί όποιοι κυκλοφορούν 
έλεύθεροι. Τό σενάριο τό όποιον άκο- 
λουθεϊ έπιμαρτυρεϊ τήν αποφασιστι
κότητα καί πανουργία τών τρομο
κρατικών ομάδων.

Σχέδια άποδράσεως έκ τών 
Φυλακών

Τό 1968 ή Οΰλρικ Μάϊνχωφ, 
άρθογράφος τού περιοδικού Κόνκρετ 
τού ‘Αμβούργου, τό όποιο προσελ- 
κοΰσε πλατειά στρώματα ταραχοποι
ών, φοιτητών, άναρχικών καί τρομο

κρατών, συνάντησε τόν Ά ντ ρέα
Μπάαντερ ό όποιος ήταν στή φυλακή 
μέ τήν «έπαναστάτριαν γυναίκα» του, 
τήν Κούτρουν "Ενσλιν, γιά έμπρησμό 
δυό καταστημάτων στή Φραγκφούρ- 
τη. Ή  Μάϊνχωφ κατόρθωσε καί πήρε 
σειρά συνεντεύξεων άπό τόν Μπά
αντερ καί στή συνέχεια δημοσίευσε 
στό περιοδικό Κόνκρετ ότι αί πράξεις 
τού έμπρησμοΰ ήταν «πολιτικΰκπρο
οδευτικοί διότι άντιπροσώπευαν θαρ
ραλέα περιφρόνηση τού νόμου». Τό 
1970 ή Μάϊνχωφ έγινε τρομοκράτις ή 
ίδια καί -στή συνέχεια πήρε μέρος σέ 
συνωμοσίες γιά νά άπελευθερτόσει 
τόν Μπάαντερ άπό τήν φυλακή. « Έ- 
χρειαζόμαστε τόν Μπάαντερ γιά νά 
όργανώσουμε τούς Αντάρτες τών πό
λεων» έμαρτύρησε Αργότερα ή Οΰλ- 
ρικ.

Ή  έξατβράλιση τής Απόλυσης τού 
Μπάαντερ άπό τίς φυλακές ήταν σχε
τικά Απλόν έγχείρημα έγκληματικής 
έξυπνάδας διότι οί Αρχές τών φυλα
κών τού έπέτρεπαν, πάντα ύπό φρού
ρηση, νά έπισκέπτεται τοπικές βι
βλιοθήκες .γιά νά συνεχίσει τίς κοι
νωνιολογικές του μελέτες. "Ετσι, τήν 
14 Μαίου, 1970, ένώ ό Μπάαντερ 
μελετούσε'στό ’Ελεύθερο Πανεπι
στήμιο, παρουσιάσθη ή Μάϊνχωφ μέ 
4 συνεργάτες, Αντάλλαξαν πυροβο

λισμούς μέ πιστόλια μέ τούς φρου
ρούς, ρίχνοντας ταυτόχρονα καί δα- 
κρυγόνες βόμβες, πολλοί φρουροί καί 
βιβλιοθηκάριοι έπληγώθηκαν κατά 
τή μάχη, ένώ όλοι οί τρομοκράτες 
διέφυγαν χωρίς νά πάθουν τίποτε. Ό  
Μπάαντερ καί ή Μάϊνχωφ πήδηξαν 
άπό τό παράθυρο τού πρώτου όρόφου

Κάτω: Ό  διαβόητος Κάρλος. φόβος καί 
τρόμος γιά τίς αρχές άσφαλτ.ίας πολλών Κρα
τών. Εις τήν Απέναντι σελίδα επάνω: "Ενα άπό 
τά «θηρία» τών ’Ερυθρών Ταξιαρχιών, πού 
αποτελούν «δίδυμη» οργάνωση τής όμάδος 
Μπάαντερ - Μάϊνχωφ. . Ό  Πάολ,ο Φερράρι στό 
«κλουβί» στην αίθουσα τοϋ δικαστηρίου τοϋ 
Τορίνο.

-— ^  
370



καί έξαφανίσθηκαν μέ κλοπιμαίο αύ- 
τοκίνητο. Τό 1972 ό Μπάαντερ καί ή 
Μάϊνχωφ συνελήφθηκαν ξανά, έπίσης 
καί περίπου 30 τρομοκράτες.

Έν τούτοις, τόν Μάρτιο τοΰ 1975 
άνασυγκροτηθέντα μέλη τής όργανώ- 
σεως Μπάαντερ - Μάϊνχωφ άπήγαγαν 
τόν Πήτερ Λόρενς, υποψήφιον δή
μαρχον τοΰ δυτικού βερολίνου τοΰ 
Χριστιανοδημοκρατικοΰ Κόμματος 
καί ζήτησαν τήν άπόλυση πέντε φυλα
κισμένων συναδέλφων τους. Μέσα σέ 
72 ώρες όλες οί άπαιτήσεις τών 
τρομοκρατών ικανοποιήθηκαν. Ό  κ. 
Λόρενς, άπολύβηκε καί οί πέντε κ α
τάδικο ι μέ $10.000 έκαστος στήν 
τσέπη έλευθερώθηκαν καί πήγαν στή 
Νότιο 'Υεμένη μέ εισιτήρια πρώτης 
θέσης σέ άεροπλάνο τής Λουφτχάνσα

’Αλλά οί τρομοκράτες τών Μπά
αντερ - Μάϊνχωφ δένέχαλάρωσαν τίς 
ένέργειές τους.

Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1975 έξι άπό 
αύτούς μπήκαν βίαια στήν πρεσβείαν 
τής Αυτικής Γερμανίας στή Στοκχόλ
μη σκότωσαν τό στρατιωτικό ακό
λουθο καί συνέλαβαν μιά ομάδα ο
μήρους, Οί τρομοκράτες Απείλησαν 
μέ έκτέλεση τών ομήρων έκτος αν ή 
κυβέρνηση τής Βόννης Απέλυε 26 
μέλη τής όργανώσεως άπό τίς φυλα
κές, τούς έδινε $250.000 καί τούς

παρέσχε Ασφαλή έξοδο άπό τή 
Φραγκφούρτη. Τή φορά αύτή όμως ή 
Βόννη δέν ένέδωσε στίς απειλές. Στή 
συνέχεια οί τρομοκράτες σκότωσαν 
τόν Εμπορικό Ακόλουθο καί μέ έ- 
κρηκτικές όλες κατέστρεψαν μέρος 
τής πρεσβείας. "Ομως μετά άπό 
σύντομη μάχη μέ όπλα ή Αστυνομία 
συνέλαβε έξι τρομοκράτες τούς οποί
ους καί κατηγόρησε διά φόνον.

Συστήματα Επικοινωνίας 
τροφίμων

Οί τρομοκράτες τής όργανώσεως 
Μπάαντερ — Μάϊνχωφ οί όποιοι 
ένεκλείσθησαν στίς φυλακές τής Δυ
τικής γερμάνιας καί τοΰ Δυτικού 
Βερολίνου Ανάπτυξαν μεταξύ τους 
παράδοξα συστήματα έπικοινωνίας 
μέ τά όποια μπορούσαν νά στέλλουν 
καί νά παίρνουν μηνύματα καί έτσι νά 
βρίσκονται πάντα σέ έπαφή. Ή  Μά- 
ϊνχωφ συνέχιζε νά γράφει τίς προκη
ρύξεις της.

Τά σχέδια άποδράσεως πού ετοι
μάσθηκαν άπό τόν Μπάαντερ κυκλο
φορούσαν κανονικά μεταξύ τών με
λών μέσα καί έξω άπό τίς φυλακές. 
'Υπήρχαν έπίσης καί συνδυασμένες 
στρατηγικές σ ’ ότι Αφορά τήν κήρυξη 
καί λήξη Απεργίας πείνας καί πώς νά 
έξασκηθεΐ πίεση πάνω στούς συντρό
φους οί όποιοι μιλούσαν μέ τήν Αστυ
νομία

"Ενα έπεισόδιο άναφέρεται σέ νεα
ρόν Αγωνιστή πού βρίσκετο κρυμ
μένος Αλλά μίλησε κρυφά στήν ’Α
στυνομία τοΰ Δυτικού Βερολίνου. Ευ
θύς Αμέσως μετά τήν έξομολόγησή 
του στίς Αρχές Αντίγραφα τής Αστυ
νομικής Αναφοράς γιά τήν μαρτυρία 
του βρέθηκαν στά κελλιά τών Μπά
αντερ — Μάϊνχωφ.

Στή συνέχεια ό πληροφοριοδότης 
αύτός άνευρέθη νεκρός μέ μιά σφαίρα 
στήν κεφαλή του σέ πάρκον τοΰ 
Δυτικού Βερολίνου.

"Ολες οί προα ναφερθεϊσες τρομο
κρατικές ένέργειες μέσα στίς Δυτικο- 
Γερμανικές Φυλακές ήταν κατορθω
τές γιατί ή όργάνωση Μπάαντερ — 
Μάϊνχωφ ήξευρε πώς νά χειρίζεται 
καί νά παρακάμπτει τούς φιλελεύθε

ρους κανονισμούς τών φυλακών. Δέν 
υπάρχει Αμφιβολία, π.χ., ότι μερικοί 
Από τούς δικηγόρους τών Μπάαντερ
— Μάϊνχωφ έπαιρναν καί έφερναν 
κρυφά έγγραφα στίς φυλακές. Σέ μιά 
καί μόνο Δυτικογερμανική ’Αστυνο
μική άντιτρομοκρατική επιχείρηση 
συνελήφθηκαν 24 τρομοκράτες, άπό 
τούς όποιους μερικοί ήταν δικηγό
ροι. ’Επιπρόσθετα έναν κατηγορού
μενο τρομοκράτη κάποτε τόν υπερά
σπιζαν 22 δικηγόροι καί ένας Αλλος 
είχε. Ί  8 δικηγόρους.

Τήν 9ην Μαίου, 1976, στό Γρα- 
φεϊον τοΰ Εισαγγελέα τής Στουτκάρ- 
δης άνάφερε πώς ή Οΰλρικε Μάϊν- 
χωφ βρέθηκε κρεμμασμένη μέ τή 
νιψομαντηλιά της στά σίδερα τοΰ 
παραθύρου τοΰ κελλιοΰ της. ‘Επί
σημος εκπρόσωπος άνάφερε πώς αυ
τή θεάθηκε ζωντανή τή νύκτα τής 8ης 
ΜάΙου, Από ένα φρουρό πού Αν έφερε 
πώς τήν ακούσε νά δακτυλογραφεί 
μέσα στό κελλί της μέχρι τίς 10.30 
μ.μ. Έν τούτοις, οί ΰποστηρικτές 
τής 41 χρόνων κ. Μάϊνχωφ διατεί
νονται ότι αύτή δέν αύτοκτόνησε, 
άλλά έδολοφονήθη.

Σημείωση
Σύμφωνα μέ Ανακοίνωση τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εσωτερικών τής Δυτικής 
Γερμανίας τρία άπό τά ηγετικά στε
λέχη τής «Μπάαντερ — Μάϊνχωφ»
— Ά  νδρέας Μπάαντερ, ό Γιάν Κάρ 
Ράσπε καί ή Γκούντρουν Ένσλιν — 
αύτοκτόνησαν στά κελλιά τους στίς 
φυλακές Σταμχάϊμ τής Δυτικής Γερ
μανίας ένώ τέταρτο μέλος τής ομά
δας ή Ίρμχάϊμ Μέλλερ, σύμφωνα μέ 
τήν Ίδια Ανακοίνωση, άποπειράθηκε 
νά θέσει τέρμα στή ζωή της μέ 
κτύπημα μέ μαχαίρι στό χώρο τής 
καρδιάς, ένώ βρισκόταν στίς Ίδιες 
φυλακές, στίς 18.10.1977, υστέρα 
άπό τήν Απρόβλεπτη λήξη πού είχε ή 
πρόσφατη άεροπειραΐίβ Αεροσκάφους 
τής Λουφτχάνσα "Οπώς είναι γνω
στό Δυτικογερμανοί Κομμάντος ίπέ- 
δραμαν στό άεροήρόμιο τής Μογκαν- 
τίσσιου καί μέ αιφνιδιαστική έπιδρο- 
μή Απελευθέρωσαν τό πλήρωμα τούς 
έπιβάτες καί τό αεροσκάφος.
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μικρά, άσήμαντα γεγονότα τον Δεύτερον Παγκο
σμίου Πολέμου έχουν πολλές φορές τό στοιχείο τής 
πρωτοτυπίας. Τό καλοκαίρι του 1942 ενα αγγλικό 
αεροπλάνο κατέπεσε στό Ίόνιο πέλαγος. Οι 
τέσσερις άνδρες του πληρώματος του συνελήφθησαν 
άπό τούς ’Ιταλούς. ’Ενώ μετεφέροντο στόν 
Τάραντα μέ ενα υδροπλάνο τής Αεροπορικής βάσεως 
τής Πρεβέζης, έστασίασαν. Ύπό την απειλή των 
όπλων ό πιλότος κατευθύνθηκε στην Μάλτα.

’Επάνω: Διάσωση δύο άξ/κών τής ΡΑΦ πού έπεσαν στή Μεσόγειο στις 22 Αύγούστου τον 1942. 
Εις τήν απέναντι σελίδα: Σωσίβια λέμβος μέ τό πλήρωμα τον άγγλικον άεροπλάνον, πού 
κατέπεσε'στά άνατολικά τών έλληνικών ακτών. Οί άνδρες δμως περισννελλέγησαν.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ τής 15ης 'Ιουνίου 
1942 τά άγγλικά φορτηγά «Τρωί- 
λος» καί «Όραίητορς» μπήκαν στό 

λιμάνι τής Βαλέττας. Αυτά είχαν άπο- 
μείνει άπό τήν νηοπομπή «Χαρμπούν», 
πού πρίν άπό τρεις ήμερες είχε ξεκινή
σει άπό τό Γιβραλτάρ. Οί Άγγλοα- 
μερικανοί είχαν πληρώσει άκριβά τήν 
προσπάθειά τους νά άνεφοδιάσουν τήν 
Μάλτα, πού πολιορκούσαν άπό τόν 
άέρα καί τήν θάλασσα οί δυνάμεις τού 
"Αξονος. Τό «Όραίητορς» βρισκόταν 
σέ κακή κατάστασι γιατί είχε προ
σκρούσει σέ νάρκη καθώς έκανε Ελι
γμούς γιά νά μπή στό λιμάνι τής 
Μάλτας.

"Οταν ξεκίνησε άπό τόν δυτικό κόλ
πο τού Γιβραλτάρ, τό άπόβραδο τής 
12ης ’Ιουνίου, ή νηοπομπή «Χαρ
μπούν» άπετελεϊτο άπό πέντε μεγάλα 
κατάφορτα άτμόπλοια καί τό άμερικα- 
νικό δεξαμενόπλοιο «Κεντάκυ». Τήν 
συνόδευαν δύο άεροπλανοφόρα, ένα 
θωρηκτό, τέσσερα καταδρομικά καί 
μιά μοίρα άντιτορπιλλικών, καθώς καί 
μικρότερα σκάφη.

Γιά νά άνοιξη δρόμο στήν νηοπο
μπή, ή άγγλική διοίκησις είχε δημι
ουργήσει μιά προπομπή, άποτελου- 
μένη άπό δυό στολίσκους, πού παρα
κολουθούσαν τήν 7η Ιταλική μοίρα 
ύπό τόν ναύαρχο Ντά Τσάρα. Ή  7η 
ιταλική μοίρα άπετελεϊτο άπό δυό κα
ταδρομικά καί πέντε άντιτορπιλλικά.

Τά πολεμοφόδια, τά τρόφιμα καί τά 
καύσιμα τά έστελνε τό Λονδίνο άπαν- 
τώντας σέ έκκλησι τού διοικητοΰ τής 
Μάλτας, σέρ Ούίλλιαμ Ντόμπη, ό ό
ποιος είχε ζητήσει Επειγόντως «λίγο 
όξυγόνο» γιά τίς διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες κατοίκους τού νησιού πού 
είχαν φθάσει στό έσχατο σημείο τής 
άντοχής τους. "Ως Εκείνη τήν στιγμή, 
ή Μάλτα είχε ύποστή περισσότερες 
άπό δυό χιλιάδες άεροπορικές Επιδρο
μές. Δέκα χιλιάδες σπίτια είχαν κατα- 
ρεύσει, χίλια τουλάχιστον άτομα είχαν 
σκοτωθή καί άλλα τόσα είχαν τραυμα- 
τισθή, ό ναύσταθμος είχε καταστροφή 
Εντελώς, οί μερίδες τού ψωμιού είχαν 
περιορισθή στό Ελάχιστο. Ή  έλλει- 
ψις άεροπλάνων καί βενζίνης τήν Επο
χή Εκείνη έκανε τήν άμυνα τού νησιού 
προβληματική.

«* Η Μάλτα έχει άνάγκη άπό Σπίτ- 
φάϊαρ καί πάλι Σπίτφάϊαρ», τηλεφω
νούσε δυό φορές τήν ήμέρα στό Λον
δίνο ό πτέραρχος σέρ Χιού Λόυντ, πού 
έφερε τήν βαρειά ευθύνη τής ΡΑΦ. 
Τέτοιος ήταν ό υποσιτισμός τών κατοί
κων τής Μάλτας καί τών υπερασπι
στών της πού, όταν ό Τσώρτσιλ, τόν
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Επόμενο Αύγουστο, κάλεσε στην Αί
γυπτο τόν κυβερνήτη τοΰ νησιού καί 
τόν βοηθό του, άναγκάσθηκε νά τούς 
παραδώση πρώτα στόν μάγειρο τής 
άγγλικής πρεσβείας στό Κάιρο γιά νά 
συνέλθουν κάπως προτού έξετάση μαζί 
τους τήν γενική κατάστασι τοΰ νησιού, 
πού έπρεπε μέ κάθε θυσία νά άντισταθή 
ώς τόν Νοέμβριο τοΰ 1942, όπότε θά 
γινόταν ή άμερικανική άπόβασις στήν 
Γαλλική Βόρειο ’Αφρική (έπιχείρησις 
«Τόρτς» — Δαυλός).

’Από τίς 13 ώς τίς 15 ’Ιουνίου έγινε 
ή προτελευταία μεγάλη άεροναυτική 
σύγκρουσις γύρω άπό μιά νηοπομπή 
πού κατευθυνόταν στήν Μάλτα. Τό 
άγγλικό ναυτικό είχε μεγάλες άπώλει- 
ες. Οί δυνάμεις τοΰ Άξονος έβύθισαν 
στίς τρεις αυτές ήμέρες ένα καταδρο
μικό, πέντε άντιτορπιλλικά καί έξη 
φορτηγά.' Προκάλεσαν σοβαρές ζημιές 
σέ άλλα δέκα μεγάλα καί μικρά πλοία. 
Τριάντα άεροπλάνα τής ΡΑΦ ή τών 
άεροπλανοφόρων κατερρίφθησαν. Οί 
’Ιταλοί, έξ άλλου, έχασαν ένα κατα
δρομικό καί τριάντα άεροπλάνα, πολ
λά δέ πλοία τους έπαθαν σοβαρές 
ζημιές.

Μόλις τό «Τρωίλος» καί τό «Ό - 
ραίητορς» πλεύρισαν στόν μώλο, άρ

χισε άμέσως ή έκφόρτωσίς τους: δε
καπέντε χιλιάδες τόννοι εφοδίων μετα
φέρθηκαν σέ άσφαλή μέρη. Μιά «γου
λιά νερό» γιά τό διψασμένο νησί. Μιά 
γουλιά όμως μόνο. Τό θέμα άνεφο- 
διασμοΰ τοΰ νησιού ήταν έπιτακτικό, 
άν βέβαια οί Σύμμαχοι ήθελαν νά 
κρατήσουν τό «κλειδί» αύτό τής με
σογείου πού ήταν έκτεθειμένο στούς 
άνελέητους βομβαρδισμούς τών γερ
μανικών καί ιταλικών άεροπλάνων. 
"Ετσι ό Τσώρτισλ «έδωσε» έντολή νά 
έτοιμασθή μιά νέα νηοπομπή γιά τήν 
Μάλτα, άκολουθώντας τήν αιώνια άρ- 
χή, ότι ή καλύτερη άμυνα είναι ή 
έπίθεσις.

Ή  νέα έπιχείρησις όνομάσθηκε 
«Πέντεσταλ» (Στυλοβάτης) καί είχε 
τρεις στόχους: νά στείλη στήν Μάλτα 
δεκατέσσερα φορτηγά πλοία, άνάμεσα 
στά όποια καί ένα πετρελαιοφόρο, νά 
μεταφέρη μέ τό άεροπλανοφόρο «Φι- 
ούριους» στό νησί άεροπλάνα Σπίτ- 
φάϊαρ καί νά όδηγήση στό Γιβραλτάρ 
τά έμπορικά πλοία «Τρωίλος» καί «’ Ο- 
ραίητορς» πού είχαν άποκλεισθή στήν 
Βαλέττα άπό τό βράδυ τής 15ης ’Ιου
νίου.

Έ πί δύο μήνες, οί "Αγγλοι έστή- 
ριζαν όλες τίς έλπίδες στήν έπιχεί-

ρησι «Πέντεσταλ». Έ ν τώ μεταξύ, ή 
ναρκοθέτις «Οϋέλσμαν» έξακολουθοΰ- 
σε νά πηγαινοέρχεται άνάμεσα στό 
Γιβραλτάρ καί τήν Μάλτα, άναπτύσ- 
σοντας ταχύτητα 40 κόμβων τήν ώρα 
καί μεταφέροντας τά έντελώς άπαραί- 
τητα έφόδια γιά τό νησί. Στόν γυρισμό 
έπαιρνε τούς σοβαρά τραυματισμένους 
στρατιώτες καί τό ταχυδρομείο. Ή  
δράσις τής ναρκοθέτιδος διεκόπη έν- 
δόξως τόν Φεβρουάριο τοΰ 1943, όταν 
ένα γερμανικό υποβρύχιο κατόρθωσε, 
έπειτα άπό άλλεπάλληλες ένέδρες, νά 
τό χτυπήση στήν μέση.

"Ολο τόν 'Ιούλιο καί ώς τίς 12 
Αΰγούστου, ήμερομηνία πού είχε όρι- 
σθή γιά τήν έναρξι τής έπιχειρήσεως 
«Πέντεσταλ» τό άγγλικό ναυτικό καί ή 
ΡΑΦ βομβάρδιζαν συνεχώς τά λιμάνια 
καί τά άεροδρόμια τής Νοτίου ’Ιτα
λίας (τής Νεαπόλεως, τοΰ Παλέρμου, 
τής Κατάνης καί Ιδίως τής Μεσσήνης) 
καθώς καί τίς νηοπομπές τοΰ "Αξο
νος πού κατευθύνονταν στήν Κυρηναϊ
κή, γιά άνεφοδιασμό τών δυνάμεων τοΰ 
Ρόμμελ.

Αύτή ήταν ή πολεμική κατάστασις 
όταν συνέβη τό περίφημο έπεισόδιο 
τής άεροπειρατείας. Τά πάντα άρχι
σαν ένα ζεστό πρωινό τών τελευταίων
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ήμερων τοΰ 'Ιουλίου 1942, δταν ένα 
«Οϋέλλιγκτον» τής βάσεως τής Μάλ
τας κατέπεσε σέ άπόστασι λίγων μι
λιών άπό τίς δυτικές άκτές τής 'Ελ
λάδος. Οί τέσσερις άεροπόροι τής 
ΡΑΦ, δυό Νοτιοαφρικανοί καί δυό 
Νεοζηλανδοί, κατόρθωσαν νά βγάλουν 
άπό τό άεροπλάνο τήν σωσίβιο λέμβο 
καί νά έπιβιβασθοΰν σέ αυτή. ’Αμέ
σως άρχισαν συννενοήσεις μεταξύ τής 
Ιταλικής ναυτικής διοικήσεως Πατρών 
καί τοΰ άεροπορικοΰ άρχηγείου Πρε- 
βέζης γιά τήν διάσωσι τών ναυαγών. 
"Επειτα άπό λίγες ώρες ένα Ιταλικό ί>- 
δροπλάνο προσθαλασσώθηκε κοντά 
στήν σωσίβιο λέμβο. 'Από έκείνη τήν 
στιγμή οί τέσσερις Σύμμαχοι άεροπό- 
ροι θεωρήθηκαν αίχμάλωτοι πολέμου 
καί μέ τό υδροπλάνο μεταφέρθηκαν 
στήν Πρέβεζα, όπου είχε τήν έδρα της 
ή 139η Ιταλική άεροπορική μοίρα. Οί 
’Ιταλοί συμπεριεφέρθησαν μέ πολύ 
«τάκτ» στούς αίχμαλώτους τους. ΟΙ 
άεροπόροι τούς κάλεσαν στήν λέσχη 
τους, τούς προσέφεραν φαγητό καί 
κρασί καί τήν νύχτα τούς προσέφεραν 
ένα καλό δωμάτιο γιά νά ξεκουρα- 
σθοΰν.

’Αμέσως όμως δημιουργήθηκε πρό
βλημα γιά τήν τύχη τών Νοτιαφρικα- 
νών καί Νεοζηλανδών άεροπόρων. ' Ο 
διοικητής τής βάσεως τηλεφώνησε 
στούς επικεφαλής τών ναυτικών καί 
στρατιωτικών μονάδων τής περιοχής, 
άλλά κανείς δέν ήθελε νά τούς άναλά- 
βη. Φαίνεται έξ άλλου, δτι οί 'Ιταλοί 
δέν ήθελαν νά τούς παραδώσουν στούς 
Γερμανούς. Τότε δ διοικητής τής 139 
άεροπορικής μοίρας άποφάσισε νά 
τούς μεταφέρη ό ίδιος προσωπικά στόν 
Τάραντα. Ή ταν ένα ταξίδι πενήντα 
λεπτών.

’ Ενώ ό άξιωματικός έτοιμαζόταν νά 
φύγη, ό λοχίας τών καραμπινιέρων, 
πού ύπηρετοΰσε στόν άερολιμένα, ζή
τησε νά τούς σΰνοδεύση τούς τέσσερις 
αίχμαλώτους καί, μέ τήν εύκαιρία αυ
τή, νά πεταχθή καί στό σπίτι του, άπό 
τό όποιο έλειπε πολύ καιρό. Ή  <Λ- 
τησίς του έγινε δεκτή. "Ετσι στό άε- 
ροπλάχο* άνέβηκαν έννέα άτομα, οί 
τέσσερις αιχμάλωτοι, ό διοικητής τής 
βάσεως, ό πιλότος, ό άσυρματιστής, 6 
άεροπόρος πού είχε σώσει τούς Νεο- 
ζηλανδούς καί τούς Νοτιοαφρικανούς 
καί ό λοχίας τών καραμπινιέρων. Μό
λις τό άεροπλάνο άπογειώθηκε άρχισε 
νά κατευθύνεται στήν ’Ιταλία. Στόν 
Τάραντα δμως δέν έφθασε.

Τό σήμα γιά τήν έξαφάνισί του 
δόθηκε σέ δλες τίς μονάδες τής πε
ριοχής. Κατά διαταγή τοΰ διοικητοΰ 
τοΰ Άρχηγείου Αεροπορίας Ίονίου 
καί Νοτίου Άδριατικής οί έρευνες 
συνεχίσθηκαν γιά άρκετές ήμέρες. Α 
ποτέλεσμα μηδέν. ' Η υποψία, δτι κάτι 
τό παράξενο, κάτι τό-άσυνήθιστο είχε 
συμβή, σύντομα έγινε βεβαιότης, έλει
παν δμως οί άποδείξεις.

Τέλος, έφθασε ή ήμέρα τής μάχης 
γύρω άπό τήν νηοπομπή «Πέντεσταλ». 
"Αλλη μιά φορά Ά γγλοι — μεταξύ 
10ης καί 14ης Αύγούστου — δέν είχαν 
κάνει καλά τούς υπολογισμούς τους. 
Μέσα στίς έκατό ώρες βυθίσθηκαν 
έννέα άπό τά δεκατέσσερα φορτηγά 
πλοία τής άποστολής. Μέ μεγάλο κόπο 
κατόρθωσαν νά φθάσουν στήν Μάλτα 
τά πέντε πλοία πού είχαν διασωθή. 
’Επί πλέον καταστράφηκαν ένα άερο- 
πλανοφόρο (τό «Ήγκλ»), -δύο κατα
δρομικά (τό «Μάντσεστερ» καί τό 
«Κάιρο») καί ένα άντιτορπιλλικό. Ή

’Αριστερά: "Ενα Κάντ Ζ506 τής 139ης μοίρας 
προσθαλασσώθηκα κοντά στίς ακτές τήςΚερ- 
κύρας. Κάτω: Ό  πιλότος τον κάντ Ζ τής 
Πρέβεζας θϋμα τής άεροπεφατίίας, μτ.ταξύ 
αιχμαλώτων, πού μι.ταψϊ.ρθηκαν στήν Ά,'γλία 
τόν Ιούλιο τον 1942. Εις τήν απέναντι σελίδα: 
Χάρτης τής πτήσεως τοΰ ’Ιταλικού αεροπλά
νου Κάντ Ζ τόν Ιούλιο τοΰ 1942. Ξεκίνησα 
άπό τήν Πρέβεζα. Μόλις όμως βρέθηκε στό 
ύψος τής Κερκύρας, ό πιλότος του υποχρεώ
θηκε νά τό όδη,ήση στήν Καλ,αφράντα τής 
Μάλτας.

’Ιταλία έχασε δυό ΰποβρύχια.
Κατά τήν διάρκεια δμως τής τετρα

ημέρου μάχης έκανε, σάν φάντασμα, 
τήν έμφάνισί του, τό χαμένο άεροπλά
νο Κάντ Ζ 506 τής 139ης Ιταλικής 
μοίρας. Ασφαλώς οί "Αγγλοι τό είχαν 
χρησιμοποιήσει γιά άθέμιτους πολεμι
κούς σκοπούς. Τό υδροπλάνο πέταξε 
γύρω άπό τήν νήσο Παντελλερία καί ό 
πιλότος ένός γερμανικού «Ντόρνιερ» 
τό πλησίασε πιστεύοντας, άπό τά δια
κριτικά του, δτι ήταν ιταλικό άερο
πλάνο.

Τό επεισόδιο παρέμεινε ώστόσο 
σκοτεινό γιατί στήν θαλάσσια αύτή 
περιοχή άνέπτυσσαν δράσι συγχρόνως 
καί άλλα Κάντ Ζ 506 τών άεροπορικών 
βάσεων τής Σαρδηνίας. Μόνο κατά 
τύχη θά μπορούσε νά διαλευκανθή τό 
μυστήριο τοΰ Ιταλικού υδροπλάνου 
πού, άφοΰ έξαφανίσθηκε, έκανε πάλι 
τήν έμφάνισί του, άλλά στό πλευρό 
τών Συμμάχων. Στίς 22 Αύγούστου, 
δέκα ήμέρες μετά τήν καταστροφή τής 
νηοπομπής «Πέντεσταλ», ένα Κάντ Ζ 
506 τής 139ης μοίρας κατέρριψε στά 
άνοικτά τής Κερκύρας ένα άγγλικό 
«Μπωφάιτερ». ’Ενώ τό άεροσκάφος 
βυθιζόταν, οί δυό "Αγγλοι πού άπο- 
τελοΰσαν τό πλήρωμά .του, μολονότι 
τραυματισμένοι καί ζαλισμένοι, κα
τόρθωσαν νά πηδήσουν στήν σωσίβιο
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λέμβο.

Τό ύδροπλάνο τής 139ης μοίρας 
προσθαλασσώθηκε καί ό πιλότος του 
κατάλαβε ότι είχε Ελθει ή στιγμή τής 
άλήθειας. Προτού πάρη στό άεροπλά- 
νο τούς δύο ναυαγούς τούς ρώτησε δν 
ήσαν διατεθειμένοι νά δώσουν πλη
ροφορίες γιά τό πλήρωμα τοΰ υδρο
πλάνου τής 139ης μοίρας πού ήταν 
άσφαλώς αιχμάλωτο στήν Μάλτα. Οί 
δυό "Αγγλοι έδήλωσαν χαμογελώντας 
πώς δέν είχαν άντίρρησι. Ό  ’Ιταλός 
πιλότος περισυνέλεξε τότε τούς δυό 
αίχμαλώτους καί κατευθύνθηκε στήν 
Πρέβεζα.

Μπροστά σέ Ενα μπουκάλι κονιάκ 
οί δυό αιχμάλωτοι, μέ πολλή άξιοπρέ- 
πεια, διηγήθηκαν πώς μόλις τό Κάντ Ζ 
506 είχε φθάσει στό ύψος τής Κερκύ- 
ρας, οί τέσσερις αιχμάλωτοι πού κά
θονταν στό μπροστινό μέρος τοΰ άερο- 
πλάνου σηκώθηκαν όλοι μαζί γιά νά 
ρωτήσουν τόν λοχία των καραμπινιέ- 
ρων κατά πού Επεφτε ή ’Ιταλία, ώστε 
νά τόν άναγκάσουν νά στραφή δεξιά. 
Τά πάντα ήσαν ζήτημα δευτερολέπτων. 
Ό  πιό ρωμαλέος άπό τούς δυό Νοτι- 
αφρικανούς job κατάφερε Ενα δυνατό 
χτύπημα στό κεφάλι καί τοΰ πήρε τό 
πιστόλι τού: "Ηταν τό μοναδικό όπλο 
πού υπήρχε στό άεροπλάνο. ’Αφήνον
τας άναίσθητο τόν λοχία, οί τέσσερις 
αιχμάλωτοι Εσπευσαν στόν θάλαμο ό- 
δηγήσεως καί άκούμπησαν στόν σβέρ
κο τοΰ κυβερνήτη τό πιστόλι. 'Ο  
πιλότος νοιώθωντας στό λαιμό του τό 
κρύο μέταλλο, στράφηκε Ενοχλημέ
νος γιά νά δή τί συνέβαινε πίσω του. 
"Οταν άντελήφθη περί τίνος έπρόκειτο 
Εδωσε στό άεροπλάνο κλίσι πρός τά 
κάτω μέ σκοπό νά προσθαλασσώση τό 
σκάφος του. Μετά θά Εβλεπε τί θά 
Εκανε.

"Οταν οί "Αγγλοι άντελήφθησαν 
τόν σκοπό του, τόν άρπαξαν άπό τήν 
θέσι του, τόν τράβηξαν μέσα στό 
σκάφος καί τοΰ Εδεσαν τά χέρια. Στόν 
θάλαμο όδηγήσεως είχε άπομείνει ό 
’Ιταλός άεροπόρος πού τούς είχε σώ
σει καί τούς είχε πάει στήν Πρέβεζα. 
Τώρα οί άεροπειραταί έστράφησαν 
πρός αύτόν. Τό δράμα βρισκόταν στό 
άποκορύφωμά του.

Ό  "Αγγλος άσυρματιστής πήρε τήν 
θέσι τοΰ Ίταλοΰ συναδέλφου του καί 
κατόρθωσε νά Ελθη σέ έπαφή μέ τήν 
άεροπορική βάσι τής Μάλτας. "Εκ
πληκτος καί δύσπιστος ό διοικητής 
τής ΡΑΦ τοΰ νησιοΰ, φοβήθηκε καμ- 
μιά παγίδα έκ μέρους τών ’ Ιταλών καί 
διέταξε μιά μοίρα Σπίτφάϊαρ νά άπογει-

ωθή καί νά πάη νά συνάντηση τό 
ύδροπλάνο πού είχε δώσει τήν άκριβή 
του θέσι. "Οταν μπήκε στήν περιοχή 
πού βρισκόταν κάτω άπό τόν Ελεγχο 
τής άγγλικής άεροπορίας, τό Κάντ Ζ 
506 συνέχισε τήν πτήσι του πλαισιω
μένο άπό τά Σπίτφάϊαρ. Οί πιλότοι τών 
τελευταίων Ερριχναν κάθε τόσο μέ τά 
πολυβόλα τους γιά νά τρομοκρατή
σουν τόν ’Ιταλό πιλότο πού τώρα ό- 
δηγοΰσε τό άεροπλάνο σύμφωνα μέ τίς 
όδηγίες τών τεσσάρων άεροπειρατών. 
Τελικά, τό ιταλικό άεροπλάνο προσθα
λασσώθηκε στόν άερολιμένα τής Κα- 
λαφράνα. Μέχρις ότου νά άποβιβασθή 
τό Ιταλικό πλήρωμα, τά Σπίτφάϊαρ 
συνέχισαν τήν πτήσι τους Επάνω άπ’ 
αύτόν τόν κόλπο.

Αιχμάλωτοι τώρα μέ τήν σειρά 
τους οί πέντε ’ Ιταλοί όδηγήθηκαν γιά 
άνάκρισι. Οί τέσσερις άεροπειραταί 
Εδήλωσαν στούς άνωτέρους τους δτι οί 
’Ιταλοί τής Πρεβέζης τούς είχαν συ- 
μπεριφερθή μέ τόν καλύτερο τρόπο καί 
δτι ό Ενας άπό τούς πιλότους τούς είχε 
σώσει κυριολεκτικά τήν ζωή δταν τό 
άεροπλάνο τους Επεσε στήν θάλασσα. 
Οί "Αγγλοι δέν είχαν κανένα λόγο νά 
κακομεταχειρισθοΰν τούς ’ Ιταλούς συ- 
ναδέλφρυς τους, μολονότι ό πληθυ
σμός τής Μάλτας Εδειξε άπέναντί τους 
Εχθρικές διαθέσεις.

Στό Κάντ Ζ 506 βρέθηκαν κρυπτο
γραφικοί κώδικες, πού οί ’Ιταλοί δέν 
είχαν κατορθώσει νά καταστρέψουν. 
"Ετσι τό Γενικό ’Επιτελείο τής Ρώμης 
άναγκάσθηκέ νά τούς άντικαταστήση 
μέ άλλους, άφοΰ γιά άρκέτά μεγάλο 
χρονικό διάστημα, σύγχυσις έπεκρά- 
τησε μεταξύ τών άεροπορικών μονά
δων τής Μεσογείου.

Τελικά, Εγινε γνωστό, δτι τό Κάντ

Ζ 506 τό όδηγοΰσε κατά τήν μάχη τοΰ 
«Πέντεσταλ», Ενας άνώτερος άξιωμα- 
τικός τής ΡΑΦ πού, σέ λίγες Εβδο
μάδες, κατόρθωσε νά μάθη τόν· χειρι
σμό του καί νά Εξοικειωθή μέ τά δργανα 
όδηγήσεως.

Τό πλήρωμα τοΰ Κάντ Ζ 506, Επειτα 
άπό λίγες ήμέρες, Ετοιμάσθηκε γιά νά 
μεταφερθή στήν ’Αγγλία. "Ενας άπό 
τούς, στόχους τής Επιχειρήσεως «Πέν- 
τεστάλ» ήταν, δπως είδαμε, καί ή 
Επάνοδος στό Γιβραλτάρ τών φορτη
γών πλοίων « Ό ραίητορς» καί 
«Τρωίλος». Σέ Ενα άπό τά πλοία αυτά 
οί "Αγγλοι έπεβίβασαν τούς πέντε 
’Ιταλούς αίχμαλώτους. Τά σκάφη άπέ- 
πλευσαν άπό τό λιμάνι τής Βαλέττας 
στίς 8.30' τό βράδυ τής 10ης Αύγού- 
στου. Συνοδευόμενα άπό μερικά πο
λεμικά, τά δυό Εμπορικά συνάντησαν 
στίς 11 Αϋγούστου τό ιταλικό άντι- 
τορπιλλικό «Μαλοτσέλλο», τό όποιο 
δμως, δέν κατόρθωσε νά τά βυθίση. Στίς 
14 Αϋγούστου τό «Όραίητορς» καί τό 
«Τρωίλος» μπήκαν στό λιμάνι τοΰ 
Γιβραλτάρ άπό τό όποιο είχαν φύγει 
στίς 12 ’Ιουνίου. Οί αιχμάλωτοι ’Ι
ταλοί άεροπόροι κατέληξαν σέ άμερι- 
κανικό στρατόπεδο.

Ό ταν άποκαλύφθηκε τό μυστικό 
τής άεροπειρατείας, οί πρωταγωνισταί 
της μετεβλήθησαν σέ ήρωες, τό γεγο
νός δμως δτι οί "Αγγλοι χρησιμο
ποίησαν κατόπιν τό Ιταλικό άεροπλά
νο μέ παραπλανητικά διακριτικά στήν 
μάχη γιά τήν ύποστήριξι τής νηοπο
μπής «Πέντεσταλ» δέν έκρίθη ώς άπο- 
λύτως σύμφωνη πρός τούς κανόνες τοΰ 
πολέμου.
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Δεν υπάρχουν πλέον «ήθικές 
αναφορές»

Ε κείνο  πού περισσότερο συντελεί στήν 
ήθική άποσύνθεσι τής κοινωνίας είναι δτι 
δέν ξεύρομε πλέον τί'είναι καλό καί τί κακό. 
"Ενας μεγαλύτερος άριθμός νέων καί ένη- 
λίκων δέν άποδίδουν πλέον σημασία στούς 
ήθικούς κανόνες.

Καταλαβαίνω δτι μπορεί νά σκεφθή 
κανείς δτι σέ ώρισμένο μέτρο αυτοί οι 
κανόνες δέν είναι δυνατόν νά μένουν άμε- 
τάβλητοι. Πράγματι, οί ήθικοί κανόνες δέν 
είναι παρά ή μεταφορά σέ συγκεκριμένες 
στάσεις — πού είναι δυνατόν νά ποικίλ
λουν — ώρισμένων βασικών καί μονίμων 
πεποιθήσεων που άφορούν τό βαθύ νόημα 
της ζωής καί τούς λόγους τής ύπάρξεως.

Οί ήθικοί κανόνες μπορεί νά συγκρι- 
θοΰν μέ μιά πυξίδα. Ή  πυξίδα δέν είναι 
παρά μέσον γιά νά δείχνη τόν προσανα
τολισμό. ' Εκείνο πού είναι ουσιώδες, είναι 
ό στόχος, είναι ή άναφορά σ ’ ένα άμε- 
τακίνητο σημείο, σ ' αυτό πού άντιπροσω- 
πεύει ό πολικός άστήρ πού έπιτρέπει νά 
σημειώνωμε τήν κατεύθυνσι πρός τήν όποία 
προχωρούμε.

ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ 
κ. LEON ARTHUR ELCHINGER

"A v ή κοινωνική μηχανή σήμερα έχει σκαλώ
σει, είναι γιατί ξεχύσαμε ότι ό άνθρωπος 
όημιουργήθηκε άπό τό Θεό, γιά νά άναπτυχθή 
σ ’ ενα κλίμα φιλίας καί συμπάθειας καί όχι σέ 
κλίμα συνεχοΰς καχυποψίας, περιφρονήσεως 
καί μίσους.

Πολύ συχνά, ό τύπος, ή τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, μιλούν γιά τήν κρίση 
πού περνάμε. Ή  άνησυχία γιά τό τί θά γίνη στό μέλλον μεγαλώνει, 
προκειμένου ιδίως γιά τούς νέους. Ή  κρίση αύτή, δέν είναι οικονομική. 
Είναι κρίση ήθική. Πρέπει κάθε ένας στόν τομέα του, νά άντιδράση 
ουσιαστικά εναντίον αύτοΰ πού μερικοί ονομάζουν «ήθική κατάπτωση τής 
σημερινής κοινωνίας»

’ Αλλά, πολλοί άνθρωποι στίς ήμέρες 
μας, στό ήθικό πεδίο, δχι μόνον έχουν 
χάσει τήν πυξίδα· δέν γνωρίζουν άκόμη δτι 
υπάρχει ένα είδος πολικού άστέρος καί γιά 
τήν ήθική ζωή. Γ ι ’ αύτούς δέν υπάρχει 
πλέον σταθερός στόχος, δέν υπάρχει πλέον 
ήθικόν άπόλυτον.

Δέν ξεύρουν πλέον άπό πού έρχονται καί 
πού πηγαίνουν, γι’ αύτό στό τέλος αίσθά- 
νονται χαμένοι. Καί έξ αιτίας αύτοΰ άφή- 
νονται στήν ήθική άναρχία, στά ναρκωτι
κά, στή βία.

’ Αλλά, τέλος, έκεΐνοι πού ένεργούν έτσι 
είναι ένοχοι ή θύματα;

Ή αντιστροφή τών σκοπών τής 
εργασίας

"Αν τά μέσα μαζικής ένημερώσεως έχουν 
μιά βεβαία εύθύνη στόν άποπροσανατολι- 
σμό τών πνευμάτων καί τών συνειδήσεων, 
άν τά μέσα ένημερώσεως, μέ ώρισμένες 
διηγήσεις ή ώρισμένες εικόνες ή πληροφο
ρίες, δδηγούν στήν έφαρμογή τής βίας ή 
στήν ήθική έξαθλίωσι, πιστεύω έν τούτοις 
δτι ή σύγχρονη κρίσις τής κοινωνίας όφεί-
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λεται κατ’ άρχήν σέ μιά αίτια περισσότερο 
βασική άπό τήν Ερωτική μανία καί τή βία. 
Πρόκειται γιά τήν άντιστροφή τών σκοπών 
στήν όργάνωσι τής έργασίας.

Σκοπός τοΰ βιομηχανικού μας πολιτι
σμού Επρεπε νά είναι ή Ελευθερία καί ή 
ευτυχία τού άνθρώπου. ‘ Εκείνο όμως πού 
κυνηγάμε είναι μονάχα τό κέρδος. ' Ο Εργα
ζόμενος δέν είναι πλέον παρά μία παρα
γωγική μηχανή, Ενα Εμπόρευμα. 'Α π' Εκεί 
προέρχεται ή Εκμετάλλευσις τών Εργαζο
μένων άνάλογα μέ τήν μεγαλύτερη άποδο- 
τικότητά των.

"Εχομε παραμορφώσει τήν Εργασία. Θ<ί 
Επρεπε νά είναι ή πρώτη κοινωνική υπη
ρεσία, εύκαιρία δεσμών μεταξύ τών άνθρώ- 
πων, άμοιβαία άλληλοβοήθεια. "Εχει γίνει 
πεδίον μάχης δπου ό Ενας άντιμετωπίζει τόν 
άλλο.

Οί Εργάται όμως καί όσοι Εχουν υπευ
θυνότερες θέσεις, καθώς άναγκάζονται ν' 
άκολουθούν Ενα ρυθμό ζωής χωρίς νόημα, 
γίνονται άνάπηρα όντα, άκρωτηριασμένα 
άπό τήν βαθύτερή τους διάστασι. Είναι σάν 
άναισθητοποιημένοι στό πεδίο τής άνθρω- 
πινώτερης εύαισθησίας των. Καί λίγο-λίγο 
αίσθάνονται χαμένοι. Συνέπεια είναι πολλή 
άπογοήτευσις, πίκρα, συμφορές, συχνά έπι- 
θετικότης, κάποτε βία. Καί πολλοί είναι 
Εκείνοι πού, άποκαμωμένοι, πέφτουν σέ 
κατάθλιψι.

Πόσοι άνθρωποι λέγουν: «Ζοΰμε σάν 
τρελλοί. Δέν μάς άφήνουν πιά νά ζήσωμε».

Θά Επρεπε νά ίδούμε πώς νά ξαναφέ- 
ρωμε, ν’ άποκαταστήσωμε τήν άνθρωπιά σέ 
μία κοινωνία πού, δπως λειτουργεί, μάς 
άπανθρωποποιεί. ‘ Η Ιδιαίτερη ούσία τού 
άνθρωπίνου δντος, ή άνθρώπινη κλήσις του 
παραγνωρίζεται, παραμερίζεται. Έγγίζομε 
Εδώ τό βαθύτερο αίτιο τών άνωμαλιών τής 
κοινωνίας μας.

Π . Π Ω Σ  ΝΑ Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Ω Μ Ε  ΤΗ Ν  
Η Θ ΙΚ Η  Μ Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ

Δέν υπάρχει συνταγή πού θά διώρθωνε 
άμέσως, άλλά φάρμακα πού μόνον άργά 
μπορούν νά δράσουν.

Καί υπάρχουν δύο είδη θεραπείας: Εκεί
νη πού συνίσταται στήν άπ’ εύθείας καί 
ισχυρή έπίθεσι κατά τού μικροβίου πού 
προκαλεΐ τή μόλυνσι μέ κίνδυνο νά προ- 
κληθή βλάβη στόν ύπόλοιπο όργανισμό.

Ή  άλλη μέθοδος συνίσταται στήν Ενί
σχυση τών ζωτικών όργάνων τού άνθρώπου 
γιά νά τού δοθή ή δύναμις ν ' άντιδράση 
μόνος του κατά τών μικροβίων τής άσθε- 
νείας.

Νομίζω δτι αύτή τήν τελευταία μέθοδο 
πρέπει ν' άκολουθήσωαε στή σύγχρονη 
κρίσι τής χώρας μας. Μέ ποιόν τρόπο;

Πρέπει πρώτα νά βρούμε μιά πυξίδα γιά 
νά γνωρίζωμε πρός ποιά κατεύθυνσι θά προ
χωρούμε. Πέρα άπό κάθε άμφιβολία πρέπει 
νά ξαναβρούμε μερικές σταθερές βασικές 
άρχές, πού είναι σάν άξιώματα κάθε ήθικής 
ζωής. "Ανάρνούμεθα αύτά τά άξιώματα, δέν 
μπορούμε πλέον νά συζητούμε.

' Υπάρχει σέ καθέναν άπό μάς — πιστόν ή 
δχι — Ενα είδος πνευματικού Ενστίκτου πού 
Εκφράζεται μέ τή λογική καί πού μάς λέγει 
τί πρέπει νά κάνωμε γιά νά είμαστε σωστοί 
άνθρωποι, γιά νά είμαστε καλύτεροι άν
θρωποι. Είναι άλήθεια δτι αύτή ή ίκανότης 
ήθικής κρίσεως είναι άνάγκη νά καλλιερ- 
γηθή.

Αύτό προϋποθέτει δτι θά ξεύρωμε νά 
έλέγχωμε τά Ενστικτά μας καί νά άνθιστά- 
μεθα στις διάφορες μορφές πιέσεως. Αύτό 
άπαιτεΐ Επίσης χρόνο γιά νά σκεπτώμαστε 
άμερόληπτα, ώστε νά συναντάμε στό βάθος 
τού Εαυτού μας αύτή τή διαίσθησι τής 
συνειδήσεως, καί γιά νά έπαληθεύωμε τήν 
καλή λειτουργία τής ήθικής μας κρίσεως, 
ζητώντας συμβουλή άπό άνθρώπους Εμπεί
ρους, σωστούς καί τίμιους.

Γιά τούς πιστούς, υπάρχει Ενα βοήθημα 
άπό φώς καί άσφάλεια πού Ερχεται άπ' δσα 
μάς λέγει καί μάς έπαναλαμβάνει ό Θεός γιά 
τό νόημα τής ζωής, γιά τήν άξια τού 
άνθρώπου, γιά τό γεγονός δτι ό άνθρωπος 
Εχει δημιουργηθή γιά νά ζή μέ τούς άλλους, 
γιά τό σεβασμό καί τήν άγάπη τών άλλων 
κ.λ.π. Είναι εύτύχημα γιά μάς, δταν άνα- 
ζητάμε καί άμφιβάλλωμε, δτι μπορούμε νά 
στηριζόμαστε στή μαρτυρία τού Θεού. Για- 
τί, άν καί Εχουν γίνει μερικές Εσφαλμένες 
Ερμηνείες τών βιβλικών κειμένων, τό μήνυ
μα τοΰ Θεού Εχει φθάσει σέ μάς άνόθευτο σ ' 
δ,τι Εχει ούσιώδες καί άκαταμέτρητο. Καί 
άνακαλύπτομε σ ’ αύτό μιά μεγάλη Ελπίδα 
τού Θεού στόν άνθρωπο, καθώς καί τούς 
δρους πού ό ίδιος ό Θεός μάς άποκαλύπτει, 
ώστε νά μπορή αύτή ή Ελπίδα νά γίνη 
βεβαιότης.

'Ιδού λοιπόν οί δύο πηγές συμπληρωμα
τικού φωτισμού: τής άνθρωπίνης συνειδή- 
σεως καί τού Λόγου τού Θεού, πού πρέπει 
νά μάς χρησιμεύουν σάν σανίδα έκκινή- 
σεως γιά Ενα Ικανοποιητικό ήθικό άλμα.

Πώς καθένας άπό μάς — στή θέσι του — 
μπορεί νά συμβάλλη ώστε κάθε άνθρωπος 
νά είναι Ικανός νά ζή μιά ζωή άληθινά 
άνθρώπινη, Ισορροπημένη, συνεπή, πού νά 
δίνη στιγμές άληθινής άνθρώπινης εύτυ- 
χίας, πράγμα πού θά άπεμάκρυνε πολλά άπό

τά αίτια τής σύγχρονης ήθικής κάμψεως,
Γιά μιά τέτοια προοπτική, βλέπω τρεις 

δρους πού θεωρώ άπαραιτήτους καί πού θά 
Επρεπε νά προσπαθούμε νά πραγματοποι
ούμε παντού γύρω μας.

Πρώτος δρος κάθε προσπάθειας βελτιώ- 
σεως τού ήθικού μας πεδίου:

Πρέπει ό άνθρωπος νά αισθάνεται τόν 
Εαυτό του κεκλημένο γιά Ενα Εργο γιά νά 
κάνη κάτι πού δίνει νόημα στή ζωή.

"Ενας άνθρωπος πού έχει τήν έντύ;ΐωσι 
δτι δέν τού ζητούν κάτι δπου θά μπορούσε 
νά δώση τό μέτρο καί τήν καρδιά του, Ενας 
τέτοιος άνθρωπος ξεπέφτει. Σέ μιά τέτοια 
ύπαρξι κενή άπό νόημα τά Ενστικτα δέν 
καναλιζάρονται πλέον καί τότε γίνονται 
ξέφρενα.

Δεύτερος δρος γιά ν’ άντιδρούμε κατά 
τής καταπτώσεως τού ήθικού κλίματος τής 
κοινωνίας μας:

Πρέπει ό άνθρωπος νά αισθάνεται δτι 
τόν άναγνωρίζουν καί τόν άγαπούν, δτι 
είναι κάποιος γιά κάποιον.

Πόσοι άνθρωποι πού δέν μετρούν γιά 
τίποτε στά μάτια τών άλλων! 'Αφήνονται 
τότε νά πορεύωνται καί δέν βλέπουν χάριν
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ποίου, άνθρώπου ή πράγματος, δέν θ ’ άκο- 
λουθοΰσαν έξουθενωτικά ένστικτα.

Τρίτος δρος γιά νά μπορέσωμε νά έπι- 
πλεύσωμε μέσα σ ' δλες τίς δυσκολίες:

Πρέπει νά αισθανόμαστε ότι στηριζό
μαστε στούς άλλους καί δτι είμαστε υπο
χρεωμένοι νά τούς στηρίζωμε επίσης.

Ναί, έχομε άνάγκη νά αίσθανώμαστε 
μέσα σ ' ένα δίκτυο άπλών καί άληθινών 
σχέσεων πού έρχονται σάν άντιστάθμισμα 
στή μόνωσι καί τήν άνωνυμία τού σημερι
νού άνθρώπου καί πού άνταποκρίνονται στή 
σύγχρονη έφεσι πρός τήν παγκόσμια άδελ- 
φοσύνη πού ξεπερνά τά σύνορα καί τίς 
διαιρέσεις. Παρόμοιες σχέσεις έπιτρέπουν 
νά έχωμε τήν έμπειρία δτι άποκαθίσταται 
ένας Ιστός άνθρωπισμοϋ. Μ ’ αύτή τήν 
προοπτική, θά ήθελα νά έπισημάνω, πολύ 
συνοπτικά, άλλοίμονο!, μερικούς άπό τούς 
προνομιούχους χώρους δπου πρέπει ν’ ά- 
σκήσωμε, νά έντείνωμε τήν ήθική μας άνόρ- 
θωσι λαμβάνοντας ύπ' δψιν τούς τρεις 
βασικούς δρους πού άναφέραμε.

Πρώτο πεδίο ένός ήθικοϋ άλματος, ένός 
άνθρωπίνου άλματος.

Ή  οικογένεια
Ή  οίκογένεια είναι ό κεντρικός πυρήν 

δπου διαμορφώνεται ή πνευματική άντί- 
στασις τού άνθρώπου μέ τό αίσθημα άσφα- 
λείας πού δίνει στό παιδί. ’ Εκεί έπίσης 
διαμορφώνεται ή κρίσις του καί άναπτύσσε- 
ται φυσιολογικά ή ίκανότης του ν' άγαπά.

Θά έπρεπε καλύτερες κοινωνικές δομές 
ν’ άποκαταστήσουν στήν οίκογένεια τό 
άπαραίτητο κλίμα καί άρκετό χρόνο γιά νά 
μπορή νά ξαναγίνη τόπος άνταλλαγών. 
Γιατί μόνον μέσα σ ' ένα άληθινό σπιτικό 
μαθαίνομε αύτό πού είναι περισσότερο ση
μαντικό στή ζωή: ν’ άγαπάμε τόν άλλον, νά 
τόν δεχόμαστε δηλαδή διαφορετικό, νά 
ξεύρωμε νά τόν άκούμε, νά ζητάμε νά τόν 
καταλαβαίνωμε, νά τόν βοηθάμε νά μεγα- 
λώνη καί νά είναι εύτυχισμένος, έπειτα νά 
ξεπερνάμε τόν έαυτό μας στόν άλλον καί 
συγχρόνως, ν’ άποκτάμε τήν έμπειρία τής 
άνέκφραστης χαράς δτι είμαστε ό έαυτός 

μας καί δτι μάς αγαπούν. Καί, μέσα άπ’ δλα 
αύτά, αισθανόμαστε τότε νά γεννιέται, στό 
βάθος τής καρδιάς τό νόημα τής χαρισμα- 
τικότητος καί τής πιστότητος, πού θά είναι 
τό τσιμέντο τής αυριανής κοινωνίας, τό 
μοναδικό τσιμέντο Ικανό ν’ άνθίσταται σ ’ 
δλες τίς κακοκαιρίες.

Κάθε τί λοιπόν πού προσβάλλει τήν 
σταθερότητα τής οίκογενείας βλάπτει συγ
χρόνως, στή ρίζα της, τήν άγάπη μεταξύ 
τών άνθρώπων.

Καπόπιν υπάρχει τό σχολείο
Σκέπτομαι αύτό πού ήταν τό σχολείο 

τήν έποχή τού Jues Ferry, δταν δάσκαλοι 
είχαν σέ μεγάλο βαθμό άνεπτυγμένα τήν 
άφιλοκέρδεια καί τήν άγάπη γιά τό παιδί. 
"Ηθελαν νά μεταβιβάσουν στό παιδί δχι 
μονάχα τίς ίδέες τους, άλλά τή μέθοδο καί

τά όργανα έργασίας πού θά τού έπέτρεπαν 
νά μάθη νά μαθαίνη γιά νά βαδίση κατόπιν 
τό δρόμο του στή ζωή.

Πρέπει νά εύχηθούμε γιά τούς συγχρό
νους διδασκάλους ν ’ άποκτήσουν τήν ελευ
θερία νά καλλιεργούν αύτόν τόν Ίδιο σεβα
σμό τού παιδιού, ώστε οί νέοι νά μή 
γίνωνται ιδεολογικό καί πολιτικό παιγνίδι 
δπως συνέβη στά όλοκληρωτικά κράτη. 
Είμαι άλσατός. Είδα ό ίδιος πώς, άπό τήν 
άλλη όχθη τού Ρήνου, χειραγωγούσαν, 
χλωροφόρμιζαν, δηλητήριαζαν τούς νέους 
γιά νά τούς κατευθύνουν καλύτερα.

"Ας μού έπιτραπή νά κάνω μιά πρότασι 
πού θά μπορούσε νά έχη αισθητή άπήχησι 
στήν έξυγίανσι τού ήθικοΰ κλίματος τής 
χώρας μας.

Πόσο είναι άπογοητευτικό ν ' άκούμε 
άνθρώπους πού θέλουν νά είναι τίμιοι, νά 
συζητούν μεταξύ τους χωρίς οί μέν νά 
κατορθώνουν ν ’ άντιληφθοΰν τήν άποψι 
τών άλλων! Δέν μιλούν τήν ίδια γλώσσα. 
Δέν δίνουν τό ίδιο νόημα στίς ίδιες λέξεις.

"Οσο δέν διαθέτομε κοινό λεξικό, πού νά 
δείχνη τίς δαφορετικές ερμηνείες πού δί
δονται στήν ίδια λέξι, στήν "ίδια πραγμα
τικότητα, άπό τίς διάφορες πολιτικές, φιλο
σοφικές ή πνευματικές ομάδες, δέν θά μπο
ρούμε νά συνεννοηθούμε.

”Ε λοιπόν, μήπως θά ήταν γιά τίς ήμέρες 
μας, ένα άπό τά έργα τού σχολείου, σ ’ αύτά 
τά διαφορετικά πεδία, νά μάθη στούς νέους 
νά χρησιμοποιούν ένα τέτοιο λεξικό, έκθέ- 
τοντας άμερόληπτα αύτές τίς διαφορές άπό- 
ψεων; Αύτό άσφαλώς θά έσήμαινε άνοιγμα 
τών δρόμων πρός περισσότερη τιμιότητα 
καί προετοιμασία σημείων συνεννοήσεως.

Τέλος ή ’Εκκλησία
Τέλος, λίγα λόγια γιά τή συμβολή πού ή

Ή οικογένεια είναι ό κεντρικός πυρήν δπου 
διαμορφώνεται ή πνευματική άντίστασις τοΰ 
ανθρώπου, μέ τό αίσθημα ασφαλείας πού δίνει 
στό παιδί.

’ Εκκλησία μπορεί νά φέρη σ ’ αύτή τήν 
προσπάθεια γιά άνόρθωσι.

1. Δέν πρέπει νά ζητάμε άπό τήν Ε κ 
κλησία, ώς θρησκευτικό θεσμό, έκεϊνο πού 
άφορά τόν τομέα τών οικονομολόγων, τών 
κοινωνιολόγων ή τών πολιτικών. Δέν πρέ
πει ή ’ Εκκλησία ν’ άποκατασταθή άκολου- 
θώντας ψεύτικους στίβους καί ξεφεύγοντας 
άπ’ δ,τι άποτελεϊ τό ούσιώδες τής αποστο
λής της. ’ Ασφαλώς, άντί νά εμφανίζεται 
κυρίως σάν κώδικας υποχρεώσεων, άς έμφα- 
νισθή πρό πάντων σάν έκφρασις μιάς «θρη
σκείας κλήσεως».

2 . Ή  ’ Εκκλησία οφείλει ν ’ άποκατα- 
στήση στούς άνθρώπους ώρισμένες πεποι
θήσεις καί νά τούς ξαναδώση εμπιστοσύνη 
στή δύναμι καί τό άνθρώπινο μέτρο τοΰ 
χριστιανικού μηνύματος. ’ Οφείλει νά μάς 
μάθη νά στηριζώμαστε σ ’ ένα ρεύμα — 
φωτός καί σ ’ ένα ρεύμα — δυνάμεως πού ή 
πηγή τους είναι πέρα γιά πέρα άπό τόν 
γήινο όρίζοντα.

Τό νά πάρωμε τό Χριστό σάν σύντροφο 
τοΰ δρόμου μας, μαρτυρεί έννοια καθήκον
τος, πνεύμα έξυπηρετήσεως, τή χαρά ν’ 
άγαπάμε καί νά μάς άγαποΰν, θαυμαστή 
άλλ’ άπαιτητική ελευθερία, καί κυρίως 
τολμηρή ελπίδα πού κανένας άλλος στόν 
κόσμο δέν μπορεί νά μάς έμπνεύση μέ τόση 
έντασι.

3. "Αν καί ή θρησκεία δέν περιορίζεται 
σέ μιά ήθική, τό ήθικό αίτημα είναι άπα
ραίτητο γιά νά άνταποκρίνεται στήν κλήσι 
τού Χριστού. Παραμέλησις τής ήθικής, 
ύποτίμησίς της θά ήταν σάν νά μιμούμεθα 
εκείνους πού περιφρονούν τόν τρόπο χρή- 
εως μιάς μηχανής πού συνιστά δ κατα
σκευαστής της.

"Αν ή κοινωνική μηχανή σήμερα έχη 
σκαλώσει, είναι γιατί ξεχάσαμε δτι ό άν
θρωπος δημιουργήθηκε άπό τόν Θεό γιά 
τήν άνταλλαγή, γιά ν’ άναπτυχθή κλίμα 
φιλίας καί συμπάθειας καί δχι σέ κλίμα 
συνεχούς καχυποψίας, περιφρονήσεως καί 
μίσους.

4. ”Ας μήν κουραζώμαστε μέ θρησκευτι
κά προβλήματα πραγματικά δευτερεύοντα. 
Τί άντιπροσωπεύουν άπέναντι στή δίψα γιά 
τό άπειρο καί τό άπόλυτο άπό τήν όποια 
άπό παντού ύποφέρουν! Πόσοι άνθρωποι 
έρχονται σέ μάς γιατί τούς λείπει ή πνοή, ή 
φωτιά, ή συνείδησις! Καί ζητούν νά τούς τά 
δώσωμε. Δέν είναι οί ώραΐοι λόγοι, άλλά ή 
άκτινοβολία τών σταθερών καί γενναίων 
πιστών πού θά κατορθώση νά μεταβάλη τίς 
νοοτροπίες. Κυρίως ή μαρτυρία σήμερα 
επιδρά καί πείθει· μιά μαρτυρία πού θά 
έγγίση τά βαθύτερα σημεία τής καρδιάς 
κάθε άνθρώπου.

"Ας μπορέσουν οί πιστοί μέ πνευματικές 
πεποιθήσεις βαθειές, χαρούμενες, θερμές νά 
κάνουν πολλούς άπό τούς συγχρόνους μας 
νά μοιρασθούν τήν πίστι στόν προορισμό 
τοΰ άνθρώπου καί άς τούς δείξουν πώς ή 
ύπηρεσία στό Θεό περνά άπό τήν υπηρεσία 
στόν άνθρωπο.

Πρέπει νά πιστεύωμε στήν άξια τής 
σποράς.
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ΤΑΞΕ ΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Ευοώιει 
και ΛουΛουόια
οκηυ εΑατη
Τ ο ύ  κ. Φ . Γ Ε Λ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Γιφύρι Πόρτα - Παναγιάς. (Σχέδιο Δ η μ. Γι,λαόοπούλον).

ΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ κάμπος, τό εύλογημέ- 
νο αύτό κομμάτι τής έλληνικής γής, 

προσφέρει πάντοτε ποικίλες έντυπώσεις. 
Τήν άνοιξη όμως βρίσκεται σ' όλη τήν 
πανηγυρική του έξαρση.

Τά Τρίκαλα έχουν κι αυτά τή δική τους 
χάρη. Είναι τό ποτάμι ό Ληθαίος, πού σκίζει 
στή μέση τήν καμπίσια πολιτεία. Τή στολίζει 
καί τή δροσίζει. Τά νερά του,'θαρρείς καί 
δέν κυλούν, τόσο ήρεμος εΐνςι ό Ληθαίος, 
λές καί βάλθηκε νά διαιωνίσει τή ρέμβη τών 
περιπατητών κάτω άπό τις πυκνές καί πανύ
ψηλες δεντροστοιχίες.

Μά είναι άδύνατο νά άποχαιρετήσουμε 
τή θεσσαλική μεγαλούπολη, χωρίς νά έπι- 
σκεφθοϋμε τό κάστρο της. Ό λ ο  τείχη καί 
έρείπια. Ό λ ο  λουλούδια καί θέα.

Ή  κατεύθυνσή μας, δλο ζερβά. Ένα  
βουνήσιο σκηνικό φαντάζει μπροστά μας. 
Θά προσπεράσουμε τήν Πύλη, ένα χαρού
μενο χωριουδάκι, πού τά ψηλά καί άπότομα 
βράχια τά συντροφεύει μιά πελώρια στενω
πός, πού άποτελεϊ καί τήν κυριώ+ερη έμπα
ση στήν πολυξακουσμένη Πίνδο.

Θά σταθούμε δμως, γιά ώρα πολλή, πιό 
πέρα στό περίφημο γεφύρι τής Πόρτα- 
Παναγιάς. Πέτρινο, μονότοξο, κόσμημα λαϊ
κής άρχιτεκτονικής. Τό ύψος του 37 μέτρα, 
τό μήκος του 80 μέτρα καί χτίστηκε στά 
1518 άπό τόν Ά γ ιο  Βησσαρίωνα.

' Αξίζει νά δρασκελίσουμε τά γεφύρι αύ
τό. Νά τό χαροϋμε πέτρα - πέτρα, σκαλί - 
σκαλί καί νά σταθούμε κατάκορφα στήν 
καμάρά του. Κάτω κυλάει τό Πορταϊκό 
ποτάμι. 'Ορμητικό, άφρισμένο κι όλογά- 
λαζο, παιχνιδίζει άνύμεσα σέ γκριζωπούς 
όγκόλιθους, σέ Λευκασμένα λιθάρια καί 
λιγαριές καί γυμνά πλατάνια.

Άνηφορίζουμε: ό δρόμος φαρδύς δλο 
άσφαλτο. Θαυμάσιος. Άντικρύζουμετ' Ά 
γραφα. Ένας σίφουνας άπό βουνά: ή Κα- 
ράβα, ό Τόμπανος, ό Ιταμός*, καί μιά άλυ- 
σίδα άπό κορφές χωρίς τέλος.

Τό χωριά στά χίλια ύψόμετρο. Τύρνα, τό 
παλιό του δνομα. ' Ελάτη, τό σημερινό. Τήν

Έλάτη, έλατα τήν τριγυρίζουν, έλατα καί 
μέσα στό χωριά. Ένας έλατίσιος θρίαμβος. 
Κλίμα έξοχο, καί 180 όλοκαίνουργια σπίτια 
μέ σύνολο 650 δωμάτια. Τό καλοκαίρι δλα 
κατακλύζονται άπό παραθεριστές. Καί δέ 
φτάνουν. Κοσμοπλημμύρα.

Ή  ξενοδοχειακή ύποδομή άποτελεϊται 
άπό: τή «Γαλήνη» τού Καλαμάρα καί τό 
«Ξενία». Τό τελευταίο, κομψά, φιγουράτο 
μέ πολλή άνεση καί λοϋσο, πάστρα καί 
όργάνωση. Χωρίς άμφιβολία, ή Έλάτη είναι 
τό πρώτο κέντρο όρεινοΰ τουρισμού στή 
χώρα μας.

Ή  Έλάτη, στεριώνεται στά μισά τού 
Κόζιακα. Άκουμπάει στά δυτικά του πλάγια 
κι άγναντεύει τήν Πίνδο. ' Η Πίνδος τί πανό
ραμα! Χίλιες κορφές, χίλια ζωγραφικά μυτί- 
κια, σ' ένα έκπληκτικό λευκό δργιο.

Ά ς  κινηθούμε τώρα, ώς πιό έξω άπ' τό 
χωριό, μέχρι τόν αύχένα Τζατζά. Έλατα, 
φτέρες, ειδυλλιακό κατατόπι, πού θά τό 
ζήλευαν οί μανιώδεις φυσιολάτρες. Είναι 
μιά τοποθεσία σημαδιακή. Ακούστε τή μι
κρή της ιστορία. Έδώ, στά 1929 ό λή
σταρχος Τζατζάς, παραφύλαξε κι αίχμαλώ- 
τησε έφτά Τρικαλινούς. Γιά νά τούς άπελευ- 
θερώσει ζητούσε λίτρα, άλλοιώς θά τούς 
άποκεφάλιζε. Ανάμεσα στούς όμηρους 
ήταν μιά γυναίκα, ή Παπαγιαννήδαινα. Τό
τες ένας γιατρός ό Κωνσταντίνος Ζάχος, 
πρότεινε ώσότου μαζευτούν τά λίτρα, νά 
πάει ό "ίδιος στή θέση τής γυναίκας, γιά νά 
μή ταλαιπωρείται ή πανέμορφη κυρά. Έτσι 
κι έγινε. Αύτό μάς δείχνει, πώς πρέπει νά 
ήτανε καί λιγάκι άνθρωπιστής, ό φοβερός 
λήσταρχος Τζατζάς...

Απ' έδώ μπορείς νά πεταχτεΐς άκόμα, 
μέχρι τόν Κρεμασμένο, τόν Ά γιο  Παύλο καί 
Ισαμε τά Περτουλιώτικα λειβάδια, γιά νά 
λικνιστείς στό φιδωτό Βαλόρεμα, τις γραφι
κές αύτές πηγές τού Αχελώου. Καί ν' 
άφήσεις τό βλέμμα σου έλεύθερο νά πλα
νηθεί όλόγυρα ν' άπολαύσειτή μεγαλόπρε
πη Μαρόσα, τήν τιτανική Μποντούρα καί τή 
σουβλερή Όρνιοφωλιά. Όμορφη πού είναι

ή Πίνδος μας!

Απομακρυνθήκαμε. Ξεχαστήκαμε... Ά ς  
ξαναγυρίσουμε στήν ' Ελάτη. Τί άνετοι δρό
μοι, τί λουλουδιασμένες πλατείες, τί καλο- 
χτισμένες βρύσες!! Θαρρείς καί δέ βρίσκε
σαι σέ έλληνικό χωριό. Ένα μεγάλο εύγε 
στούς δημιουργούς του. Οί πηγές πάλι, 
είναι μιά άλλη άπόλαυση: ή φτελιά, ή περ- 
βόλα, τά τρία κανάβια, ό γκρουμπινέλος, ό 
ιταμός. Μέ πολυτρίχι καί πλούσια ύδρόχαρα 
φυτά. Αλλά δέ σοϋ κάνει καρδιά ν' άπο- 
χωριστείς τήν πηγή Λεπτοκαριά. Ένα νερό 
κρύσταλλο καί γευστικό, έλαφρό, χωνευτικό, 
βάλσαμο άληθινό.

Απάνω άπ' τήν Έλάτη, τό Πετρωτό, τό 
Ψηλό κ' ή Κακόρραχη, βράχια άσπφιδερά, 
χαλκοπράσινα καί σταχτερά, όρθια κομμα
τιασμένα, ένα προκλητικό κάλεσμα γιά τούς 
όρειβάτες μας. Άλπεις πραγματικές...

Πιό άριστερά στό Σπανό, τό Μποτσινί- 
τσι, μιά τρύπα πολύ βαθειά, πού περιμένει 
τήν κυρία Πετροχείλου μέ τό σπηλαιολογι
κό της συνεργείο, γιά νά τήν έξερευνή- 
σουν. Ποιός ξέρει άν δέν μάς άποκαλύψει 
έναν νέο Δυρό. Κι έδώθε ή Θύρα καί ή 
Γούβα, έλατίσια άλσύλια, ένας ιδεώδης 
περίπατος.

Τόίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τήν 
τοποθεσία Κεραμιδαριό, πού βρίσκεται άκό
μα πιό δεξιά. Μά δλ' αύτά δέν είναι τίποτα, 
μπροστά στόν Κόκκινο Βράχο, έκεΐ μόλις 
μπαίνουμε στήν Έλάτη. Μά τί είναι*τέλος 
πάντων, αύτός ό Κόκκινος Βράχος; Μάθετε 
λοιπόν δτι δέν είναι καθόλου κόκκινος, μά 
ούτε καί κάν βράχος, παρά είναρένας  
λοφίσκος λιλιπούτειος, άπαλός."Ολοέλατα 
καί μέ πολλά πολλά μυρωδάτα μώβ καί 
λευκά άνθάκια, πού ξεπετιοϋνται άνάμεσα 
άπό μιά ζωηρή λουστραρισμένη χλόη.

Πόση μαγεία, πόση εύαισθησία μά καί 
πόση άφάνταστη ρομαντική πρωτοτυπία! 
Νά, είναι σάν ένα ποίημα, σάν ένα όνειρο 
καί πώς νά περιγράφεις ένα τρισευχάριστο 
όνειρο!!
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ 
ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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Τοϋ τ. Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Η. Χαϊδεμένου

Ε ΙΔΑΜΕ πώς ή μαύρη άγορά χτυπή- 
θητε μέ τή μαύρη άγορά διά τής άστυ- 

νομίας, καί δχι κατά μέτωπο μέ την άστυ- 
νομία. Καί πώς τό σκοπούμενο άποτέλεσμα 
ήταν νά φύγη ή διακίνηση τών είδών 
διατροφής άπό τά χέρια τών μαυραγοριτών 
καί νά περάση στίς ώς τότε κλειστές άγορές 
καί στά καταστήματα.

Αύτή όμως ή έπισιτιστική ’ Οκτωβρια
νή τοϋ ’42 έντυπωσιακή μεταβολή, δέν 
έξάλειψε όλότελα ούτε τή μαύρη άγορά 
οϋτε καί τίς στερήσεις. Έπέφερε όμως 
αίσθητή βελτίωση στίς συνθήκες διατρο
φής τοϋ πληθυσμού, πρό πάντων, δέ, άπο- 
μάκρυνε όριστικά τόν άνθρωποβόρο λιμό 
άπό τόν ’ Αττικό όρίζοντα.

"Αλλωστε, ή μαύρη άγορά, έρπουσα, 
άκολουθεΐ πάντοτε κατά πόδας τήν κατα
νάλωση. Καί, λόγω θαλασσινής καταγω
γής, σάν άλλη Μέδουσα άφήνει όδυνηρούς 
νυγμούς στόν καταναλωτή σέ περιόδους 
άνατιμητικών τάσεων τής άγοράς. Α π α
ράλλαχτα, όπως τούτο συμβαίνει καί μέχρι 
σήμερα, πού, παρά τό γεγονός τής άφθο- 
νίας τών άγαθών, ένδημεΐ στόν καταναλω
τικό χώρο, παραλλαγμένη καί έξωραϊσμέ- 
νη κάτω άπό τόν χιτώνα τού πληθωρισμού, 
καί άμνηστευμένη μέ τή νομιμοποίηση τών 
τιμών καί τίς άναπροσαρμογές μισθών καί 
ήμερομισθίων.

Τόν καιρό όμως τής κατοχής καθώς 
ξεπήδησε άπό τή θάλασσα σά μαύρη Κου
ρούνα, καθόταν μόνιμα στόν Σταυρό τής 
Πειραϊκής, πού, πρίν τόν πόλεμο άνεβο- 
κατέβαιναν οί σημαίες τών πλοίων πού 
πλησίαζαν στόν Πειραϊκό λιμένα, οί ση
μαίες τής ζωής καί τής ειρήνης.

Α λλά τά μέτρα έκεΐνα πού είχαν σάν 
άποτέλεσμα όχι μόνον τή συγκέντρωση τών 
άγαθών στά χέρια τών παραδοσιακών καί 
φυσικών αυτών φορέων πρός τήν κατα
νάλωση, άλλά καί τή γενική πτώση τών 
τιμών, έξάλλου, κατέστησαν εύχερέστερο 
κάπως καί τόν σχεδόν άνύπαρκτο πρίν 
άγορανομικό έλεγχο, πού είχε περιορισθή 
μόνον στήν χωρίς άποτέλεσμα καταδίωξη 
τής μαύρης άγοράς.

"Ετσι, καί τό κατοχικό ύπουργείο « ’ Ε
πισιτισμού», άφοϋ εύρέθη πρό τής άνελπί- 
στου γι’ αύτό ήδη καταστάσεως ή όποια 
είχε ξεφύγει πρίν άπό τόν έλεγχό του 
άρχισε νά δίνη όδηγίες στίς άγορανομικές

άρχές, άναφορικά μέ τήν πολιτική του έπί 
τών τιμών, τής όποιας γραμμή ήταν ή 
διάταξη τοϋ άρθρου 21 τού άγορανομικοΰ 
κώδικα περί υπερβολικού κέρδους.

’ Αλλά, τόσον αύτή ή διαδικασία, δη
λαδή ή έκδοση τιμολογίων καί ή έξεύ- 
ρεση τού νομίμου κέρδους τών λιανοπωλη
τών πέραν τού όποιου θά ήταν τό υπερ
βολικό, μετά τήν πρόσθεση τών νομίμων 
ποσοστών κέρδους στό τιμολόγιο, έξακο- 
λουθοΰσε νά είναι άνεφάρμοστη στήν πρά
ξη, όπως ήταν άνεφάρμοστο καί τό καθε
στώς τών διατιμήσεων πού είχε καταργηθεί 
άπ' τόν ’ Ιούνιο τοϋ 1942. Καί ό έλεγχος 
καταντούσε νά έχει περισσότερο θεωρη-
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τικά καί λιγώτερο πρακτική άξία. Έ τ σ ι, 
άπό τό λόγο αυτό, τό Ύ/γεΐο 'Επισιτι
σμού άρχισε βραδύτερα νά έκδίδη εβδομα
διαία δελτία τιμών λιανικής πωλήσεως γιά 
ώρισμένα είδη, πράγμα πού άρμοζε καλύ
τερα μέ τήν επικρατούσα τότε κατάσταση 
τής άγοράς. Ό  δέ λόγος πού γινόταν 
δύσκολος ό έλεγχος άλλά καί ή δίωξη μέ 
βάση τά τιμολόγια, ήταν ότι οί πηγές 
των διακινουμένων άγαθών, έξακολουθοΰ- 
σαν νά είναι άπό τά άποθέματα των μαυ
ραγοριτών, ένώ έξάλλου οί διάφορι μεσά
ζοντες έξακολουθοΰσαν καί εξακολουθούν 
νά είναι τό μεγάλο παθητικό τού έλευθέρου 
συστήματος.

Ά λλά, καί άφοΰ έξαντλήθηκαν τά λιμνά- 
ζοντα άποθέματα, δέ στέρεψαν όλότελα οί 
ίδιες οί πηγές, καί μαζί μέ τό άναζωπυ- 
ρωμένο, άλλ' άναρχο καί άνάπηρο άκόμη 
έμπόριο, καταδυνάστευαν τήν κατανάλωση. 
Καί ή όποια παρά τήν ’ Οκτωβριανή τού '42 
μεταβολή καί βελτίωση τών γενικών συν
θηκών στή διατροφή τού πληθυσμού, έμελ
λε νά περάση καί άπό άλλες φάσεις δοκι
μασιών, μολονότι, ένας άλλος υπέρ αύτής 
ευεργετικός συντελεστής, άρχομένου τού 
1943 ή λίγο πρίν, έμφανίζεται στό κατανα 
λωτικό στερέωμα.

ΗΤΑΝ ή συμμαχική βοήθεια, τά πλοία 
τής όποιας άρχισαν έπιτέλους νά κατα
φθάνουν άπό τά τέλη τού Νοεμβρίου τού 
'42 μέ ποικίλα εφόδια σέ παραλαβή τού 
’ Ερυθρού Σταυρού καί τά όποια συνολικά 
ώς τό τέλος τής κατοχής άνήλθαν σέ 
669.632 τόννους, άπό τούς οποίους 647.153 
ήταν τρόφιμα, 2.878 ένδύματα καί 19.601 
φαρμακευτικά είδη. Τά μετά όμως τήν 
κατοχή έφόδια, σέ πολύ μεγαλύτερες ποσό
τητες καί ποικιλίες, άποτελούν άλλο κεφά
λαιο τής συμμαχικής βοήθειας καί μέ ένα 
μόνο κοινό σημείο, ότι, αύτά τά κατανα
λωτικά άγαθά, δέν είχαν καμμιά σχέση μέ 
τήν « ’ Ελευθέρα» άγορά τού Ιδιωτικού έμπο- 
ρίου, καί έρχονταν στήν κατανάλωση μέ 
άλλο μηχανισμό, όπως ήταν τό σύστημα 
τών Κρατικών δελτιακών διανομών καί τά 
διάφορα συσσίτια.

"Ετσι, μέ τή δραστηριοποίηση τώρα αύ- 
τού τού καθιερωμένου ήδη άλλ’ ατροφικού 
ώς τότε συστήματος τής κλειστής κατανα- 
λώσεως (διανομών), άρχίζει νά παίρνει τε
ράστια άνάπτυξη μιά πολυπρόσωπη καί πο
λυδάπανη γραφειοκρατική υπηρεσία δια- 
χειρήσεως καί προωθήσεως στήν κατανά
λωση τών εφοδίων.

Καί μέ τό μηχανισμό αύτό, οί αρμόδιοι 
Κρατικοί φορείς, άπέβλεπαν, όχι μόνο στή 
δίκαιη κατανομή τών άγαθών τής βοήθειας, 
άλλά καί στή συγκράτηση τού βιοτικού 
έπιπέδου ή καί στή βελτίωση αύτού, τού 
όποιου όμως καθοριστικός διαμορφωτής, 
παρέμεινε πάντοτε ή « ’ Ελευθέρα» άγορά, ή 
όποια, παρ’ όλες τίς δελτιακές διανομές, 
έπρεπε νά καλύπτη τό λιγώτερο τά 2/3 τών 
άναγκών τής καταναλώσεως. Ά λλά  ή ά
γορά αυτή, στεναζε άκόμη κάτω άπό τήν

ανεπάρκεια τών έγχωρίων προϊόντων μέ τίς 
δεσμεύσεις καί τά παρακρατήματα, καί τή 
διοχέτευση άκόμη μέρους έξ αυτών στήν 
χοάνη τών διανομών. "Ετσι, ή μαύρη άγο
ρά, άποτελοΰσε τό συμπλήρωμα δύο άλλων 
άγορών, καί τής όποιας ή Κρατική, ήταν 
καί τροφοδότης, όπως ήταν καί τής «' Ελευ- 
θέρας» έκ τών διαρροών πού ήταν άναπό- 
φευκτο παρακολούθημα τού συστήματος. 
Κ ι’ έτσι στόν ένιαΐο καταναλωτικό χώρο 
λειτουργούσαν γιά πολύ χρονικό διάστημα 
τρεις άγορές. Καί αύτής τής τριπλής άγοράς 
έχει πικρή γεύση ό 'Ελληνικός λαός.

ΣΤΟ σημείο αύτό τών Κρατικών διανο
μών καί τής Έλευθέρας άγοράς έξάλλου, 
παρατηρούμε, πώς δέν συμπίπτουν οί στό
χοι τών άρμοδίων κρατικών φορέων, διοι
κητικών καί άστυνομικών. Τό κατοχικό 
'Υπουργείο « ’ Επισιτισμού», μέ τήν άπό 
μήνα σέ μήνα αυξανόμενη βοήθεια, περισ
σότερο ένδιαφέροταν γιά τήν κρατική Ά 
γορά τών διανομών, καί λιγώτερο καί γιά 
τήν καί έξ ίδιων σφαλμάτων κολοβωμένη 
«’ Ελευθέρα», ή όποια άλλωστε, δέντούδινε 
ευκαιρίες σέ δραστηριότητες, άφοΰ ήταν 
άποκομένη άπό τίς άγορές τού έξωτερικοΰ.

' Η άστυνομική άγορανομική άρχή, έξάλ
λου, πού είχε τήν έποπτεία στήν ιδιωτική 
έλεύθερη άγορά, ένδιαφερόταν άποκλειστι- 
κά γιά τήν έπάρκεια τών άγαθών σ ’ αύτήν 
τήν άγορά, έτσι, πού αυτό τό «τών ωνίων 
έπιμελεΐσθαι ΐνα καθαρά καί άκίβδηλα πω- 
λήσεται, καί όπως άψευδεΐν πιπράσκοντας 
καί ώνουμένους» νά βρίσκει τήν καλύτερη 
πρακτική έφαρμογή του, όσο τούτο, βέβαια 
μπορούσε νά γίνη.

Καί πάνω σ ’ αύτήν τήν έπιγραμματική 
διατύπωση τού λειτουργικού αύτής τής

Εις τήν απέναντι σελίδα ’επάνω: "Ελληνες τής 
Κατοχής, σωστά φαντάσματα, τοΰ εαυτού τους. 
Κάτω: "Ο,τι άπέμεινε άπό τή Μητρόπολη τού 
Πειραιώς, τήν 'Αγία Τριάδα κατά τούς βομ
βαρδισμούς άπό τούς συμμάχους τήν //-/-  
1944. ’Επάνω: "Ενας Γερμανός στρατιώτης μέ 
φόντο τόν ιερό βράχο τής Άκροπόλεως. 
Συμπληρωματικό «σενάριο» τής πείνας καί τής 
δυστυχίας πού έμάστιζε τό λαό μας τά σκοτεινά 
εκείνα χρόνια.

αίωνοβίου γηραιός Άγοράς τοΰ ιδιωτικού 
έμπορίου, πολλά θά μπορούσε νά πή κανείς 
άρχίζοντας άπό τήν συμπεριφορά τών «ώ- 
νουμένων» στίς προκλήσεις τής πανούργας 
άγοράς (1). Καί πιθανότατα, άπό τή συμπε
ριφορά του αυτή, κατά τό ευρύτερο νόημα 
τοΰ έπιγράμματος, ό καταναλωτής, θά εΰρι- 
σκε τό λυτρωμό του. Ά λλά , αυτό είναι 
άλλο θέμα μέσα στό μεγάλο θέμα πού θά 
μπορούσε κανείς νά έπιγράψη, « Ή  όργά- 
νωσις τής καταναλώσεως». ' Εδώ όμως βρι
σκόμαστε στά μέσα τής Κατοχής κι’ 
έχουμε τήν άξίωση άπό τήν «’ Ελευθέρα» 
άγορά νά προσφέρη τά ειδπ της σ ' έπάρ- 
κεια «καθαρά καί άκίβδηλα» παρά τίς συν
θήκες πού περιγράψαμε.

Καί σ ’ δ,τι άφορό στή νοθεία, ό Ε λ 
ληνικός λαός έχει πικρή τή γεύση άπό αύτή 
τή μάστιγα τών πρώτων κατοχικών ημερών. 
Μετά όμως τή συγκέντρωση τών άγαθών 
στά καταστήματα καί τό χτύπημα τής μαύ
ρης άγοράς, ό υγειονομικός καί δ άστυ- 
κτηνιατρικός έλεγχος καί ό μηχανισμός 
τών δειγματοληψιών λειτουργούσαν κανο
νικά, καί όσον ήταν δυνατόν άποτελεσμα- 
τικά.

Ά λλά  ό έλεγχος έπί τών τιμών, ήταν
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πάντοτε δύσκολος μέ άστυνομικά κατα
σταλτικά μέτρα, καί οπωσδήποτε όχι τόσον 
άποτελεσματικός. Καί ό ρόλος αυτός τής 
’ Αγορανομίας, γίνεται άκόμη δυσκολώτε- 
ρος άπό τό λόγο ότι, άφοϋ ή κατανάλωση 
πέρασε μιά περίοδο 4-5 μηνών άναβρασμοΰ 
μέ τή συγκέντρωση των άγαθών στά κατα
στήματα καί τή γενική πτώση τών τιμών 
μετά τόν ’ Οκτώβριο τοΰ '42, άρχισε πάλι 
ν’ άσθμαίνη κάτω άπό τή σκιά άλλων 
νεφών πού συσσωρεύονταν στόν κατανα
λωτικό όρίζοντα.

' Η γενική κατάσταση υποτροπίαζε άφό- 
ρητα, καί ό άδυσώπητος πληθωρισμός, μετά 
τό Φεβρουάριο τοΰ ’43 ξέσπασε κατά τμή
ματα μέσα στό πέλαγος τής κατοχικής 
δυστυχίας, καί σέ μπρωφόρ λίρας ή τιμή 
τής όποιας άπό 135 χιλιάδες (μέση τιμή) 
τόν Φεβρουάριο, άνέβηκε στίς 1549,5 χι 
λιάδες δρχ. τό Δεκέμβριο. Παράλληλη ήταν 
καί ή κυκλοφορία νέων πληθωρικών χαρ
τονομισμάτων. Καί κάτω άπό αύτές τίς 
συνθήκες, οί όποιεσδήποτε δραστηριότητες 
τής ’ Αγορανομίας, δέν μπορούσαν βέβαια 
νά έπηρεάσουν τίς έξελίξεις, καί μόνο σ ’ 
έφήμερες λύσεις μπορούσαν νά Εχουν κά
ποιο άποτέλεσμα, Ενώ είδικώτερα ή δίωξη, 
ήταν περισσότερο γιά τήν τιμή τών όπλων 
της καί τήν ικανοποίηση τοΰ κοινού αι
σθήματος.

’ Αλλά, άς παρακολουθήσουμε καλύτερα 
τά πράγματα άπό άλλη σκοπιά πού είναι πιό 
κοντά καί στήν χρηματαγορά, άφού καί ή 
λίρα Επηρέαζε τόσο πολύ τίς τιμές, καί ή 
δποία, όπως θά δούμε, καί είδικώτερα μάς 
απασχόλησε, άπό τήν σκοπιά τής 'Αγο
ρανομίας ’ Αθηνών. Καί, άς άφήσουμε τόν 
Πειραιά μέ νωπές τίς Εντυπώσεις καί άπό 
τόν τελευταίο συμμαχικό τούτη τή φορά 
βομβαρδισμό τής πολύπαθης πολιτείας τής 
11.1.44. Ά π ό δΕ τήν καθημερινή της ζωή, 
μΕ ζωηρές τίς φιγούρες, όχι μόνον άπό 
μαυραγορίτες, άλλά καί γκεσταπίτες, ρου- 
φιάνους, προδότες, δοσίλογους καί Εξάλλου 
πατριώτες, σαμποτέρ καί κατάσκοπους.

Καί, άκόμη μέ βιαστικά καί άνήσυχα 
πλήθη στούς δρόμους μέ κάποιο φόβο καί 
μέ. κάποια... ’ Ελπίδα.

* Ή  'Ελευθερία στή διακίνηση, τών άγαθών, ή 
Ελευθερία στήν κατανάλωση, ή ποικιλία καί ή 
Επιλογή, άποτελοΰν γνώρισμα τής ’Αγοράς τοΰ 
ιδιωτικού Εμπορίου, τής όποιας οί ρίζες βρί
σκονται πολύ βαθειά στούς αίώνες. Στήν άρχαία 
'Αθηναϊκή Δημοκρατία «ώνια παντοϊα. άνδρά- 
ποδα, ίχθΰες καί σισΟραι τοΰ Εύξύνου, οικοδο
μική ξυλεία τής Θράκης, δοΰλαι τής Εύβοιας, 
σταφυλαί τής Ρόδου, οίνοι τών νήσων, τάπητες 
τής Μιλήτου, χαλκός τής Κύπρου, λιβανωτός τής 
Συρίας, δάκτυλοι τής Φοινίκης, πάπυροι τής 
Αίγυπτου, λιχνεύματα τής Σικελίας, ύποδήματα 
τής Σικυώνος», καί τά Εγχώρια τής ' Αττικής ήταν 
Εκτεθειμένα πρός πώληση σ ' Ελεύθερη κατά τή 
ζήτηση κατανάλωση. Καί όπου «οί ’ Αγορανόμοι, 
οί Μετρονόμοι, οί Σιτοφύλακες, οί Έπιμεληταί 
τοΰ Εμπορίου καί κρηνών» μεταξύ τών όποιων ό 
Δημοσθένης καί ό Θεμιστοκλής, είχαν τήν Επί
βλεψη τής 'Αγοράς καί τών ωνίων, «όπως καθαρά 
καί άκίβδηλα πωλήσεται...»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΙΝΩΓ

Γράφει ό Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Βασιλειάδης

ΟΙ ΝΙ20Ι
ο ι ο λιλι>ζι>:λ\ο>:

Ό  κομμουνισμός (’κρίνει τούς νέους νά ζοϋν όπως 
θέλουν, ή μάλλον τούς σπρώχνει ό 'ίδιος εις τήν 
λάσπην καί τόν βούρκον. Μέ τόν σατανικόν αύτόν 
τρόπον τούς κρατεί υποχειρίους καί τούς εκμεταλ
λεύεται όπως καί όταν θέλει.

Ο ΝΕΟΣ διακατέχεται άπό τήν λαχτά
ραν Ενός καλυτέρου αϋριον. "Εχει 

«Εκπληκτικώς άνεπτυγμένον τό συναίσθημα 
τής ιδανικής δικαιοσύνης», κατά τόν Γερ
μανόν φιλόσοφον, ψυχολόγον καί παιδαγω
γόν Έ δ . Σπράνγκερ (Ed. Spranger, 1882- 
1963). Διά τούτο συγκλονίζεται περισσότε
ρον άπό κάθε άλλον, όταν βλέπη γύρω του 
τήν δυστυχίαν, τήν άνισότητα, τήν κατα- 
πίεσιν, τήν κοινωνικήν καί ήθική άθλιό- 
τητα. ' Ανυπόμονε! νά καταλύση τό κράτος 
τής άδικίας καί νά κτυπήση τήν Εκμετάλ- 
λευσιν. Φιλοδοξεί νά γίνη ό στιβαρός 
βραχίων τής ' Ιστορίας, ό όποιος θά άνασύ- 
ρη τήν κοινωνίαν άπό τήν οίκονομικήν 
άθλιότητα, ή όποια τήν μαστίζει. Τά συναι
σθήματα αύτά είναι Εντονώτερα είς τούς 
συγχρόνους νέους, διότι μεγαλώνουν είς 
Ενα κόσμον, ό όποιος Εχει νά παρουσιάση 
διαστημικάς πτήσεις καί μυθικά Επιτεύγμα
τα, άλλ’ είναι Ενας κόσμος, είς τόν όποιον ή 
ζωή τού άνθρώπου Εχει δηλητηριασθή ή καί 
διαστροφή. ’ Επί πλέον οί νέοι διαπιστώ
νουν, ότι σήμερον ό καπιταλισμός, όσον 
καί ό κομμουνισμός δέν θεωρούν τόν άν
θρωπον ίεράν προσωπικότητα. Τόν βλέπουν 
μόνον ώς μέσον διά νά Επιβάλουν τήν 
δύναμίν των ώς Ενα όργανον διά νά αύ- 
ξήσουν τά οίκονομικά άγαθά. Ό ρθώς γρά
φει ό Ρώσος φιλόσοφος Ν. Μπερντιάεφ, ότι 
«ήθικώς τά άρνητικά στοιχεία τού κομμου
νισμού έκληρονομήθησαν άπό τόν καπι
ταλισμόν».

Καθώς ό σημερινός νέος βλέπει όλα 
αύτά, αίσθάνεται νά τόν πνίγη ή άηδία άπό 
τήν άνευθυνότητα, τήν εύτέλειαν, τήν ποτα
πότητα, τήν λαιμαργίαν τής αρπαγής Εκ 
μέρους ώρισμένων, οί όποιοι προσπαθούν 
νά άπομυζήσουν καί Εξαφανίσουν τούς άλ
λους!

Κάτω: Οί Ρώσοι άγαποΰν τά βιβλία. Πόσο 
όμως εΰκολα τά βρίσκουν: Εις τήν απέναντι 
σελίδα ί.πάνω: Τό θρησκευτικό συναίσθημα 
είναι άκόμα έντονο στή Σοβιετική "Ενωση. 
( Ή φωτογραφία μας όημοσιεύθηκε στό περιο
δικό « Επίκαιρα»)
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ΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

"Αριστος στρατολόγος
' Η δίψα τοΰ νέου διά κοινωνικήν δρδσιν, 

συνδυαζομένη μέ τήν ριζοσπαστικότητα 
τής ήλικίας του — κάθε άνθρωπος είναι είς 
τά εικοσί του άναρχικός καί είς τά τριάντα 
του συντηρητικός — συντελεί ώστε νά άπο- 
τελεΐ θαυμάσιον υλικόν διά τάς επιδιώξεις 
τοΰ άθεου μαρξισμού.

Διότι ή νεανική ήλικία, ή γεμάτη ά- 
γνούς όραματισμούς καί προσανατολι
σμούς, ζωτικότητα καί ήρωϊκήν διάθεσιν, 
χαρακτηρίζεται επίσης άπό τό βίαιον, τό 
ριψοκίνδυνον καί τήν περιφρόνησιν τοΰ 
θανάτου. ' Ο νέος άψηφά τόν θάνατον, ένώ ό 
ήλικιωμένος τόν φοβείται. "Οσον περισ
σότερον ζής, τόσον δυσκόλώτερον δέχεσαι 
τόν θάνατον. Ή  ηρωική διάθεσις τοΰ νέου 
τόν καθιστά ίκανωτάτην μονάδα κρούσεως 
καί θαυμάσιον πρωτοπόρον διά τάς άνατρε- 
πτικάς έξορμήσεις τής κομμουνιστικής 
άθεΐας.

'Επί πλέον ό νέος άρέσκεται νά έξου- 
σιάζη, νά προστάσση, νά ήγήται, νά 
άναλαμβάνη μεγάλος εϋθύνας. Ό  κομμου
νισμός κολακεύει τήν διάθεσίν του αυτήν 
καί τοΰ ύποθάλπτει ποικιλοτρόπως τήν 
νεανική φιλοδοξίαν. Δίδει είς τούς προση- 
λύτους του δικαιώματα δσον τό δυνατόν 
περισσότερα. Τούς τοποθετεί είς θέσεις 
έκτελεστικά ς. Τούς διορίζει καί τούς 
ονομάζει «υπευθύνους», «άρχηγούς». Τούς 
προωθεί είς τήν πρωτοπορίαν τών δυνα
μικών εκδηλώσεων. Δι’ όλων αύτών τούς 
κολακεύει, τούς σαγηνεύει, άλλά καί τούς 
προσφέρει θαυμασίαν διέξοδον είς τήν 
έπαναστατικότητα καί τό ριψοκίνδυνον, 
πού χαρακτηρίζει τήν ήλικίαν των. Ταυ- 
τοχρόνως μεθά τήν ψυχήν των, διότι σείει 
έμπρός των άστραφτερά λάβαρα υψηλών 
Ιδεών περί ελευθερίας, δικαιοσύνης, ίσό- 
τητος κ.τ.ό., τάς όποιας όμως ό ίδιος 
άρνείται νά προσφέρη. Καί όχι μόνον δέν 
τάς παρέχει, άλλά καί όταν τάς συναντήση 
τάς χλευάζει ή τάς καταργεί. Τάς άφαιρεΐ 
άμέσως άπό τόν άνθρωπον μέ ένα άνευ 
προηγουμένου φανατικόν καί βίαιον τρό
πον!

Ό  κομμουνισμός δέν είναι απλώς ένα 
οίκονομικοκοινωνικό σύστημα. Είναι, 
όπως είπεν ό Στάλιν, «όλοκληρωμένη 
κοσμοθεωρία». Είναι θεωρία «ενιαία, 
άδιαίρετη, όλοκληρωμένη». "Εχει έπομέ- 
νως ίδικήν του θεωρίαν καί πίστιν περί 
Θεού, κόσμου, άνθρώπου. Ίδικόν του 
φιλοσοφικόν πιστεύω περί ψυχής, συνει- 
δήσεως, ελευθερίας· περί προβλημάτων 
όντολογικών καί μεταφυσικών. Είναι 
δηλαδή όχι μόνον μιά «όλοκληρωμένη», 
άλλά καί μία όλοκληρωτική κοσμοθεωρία. 
Ά λ λ ' όπως γράφει ή Σβετλάνα, κόρη τοΰ 
Στάλιν, «ολοκληρωτικοί ίδεολογίαι δημι

ουργούν ολοκληρωτικά καθεστώτα, καί ύπό 
τήν έννοιαν αυτήν ό κομμουνισμός δέν 
διαφέρει καθόλου άπό τόν φασισμόν». Πρό 
τής Σβετλάνας ό Ρώσος μαρξιστής καί 
επαναστάτης Β. Σμυρνώφ έγραψεν: « Ό  
κομμουνισμός είναι ένας φασισμός τών 
άκρων- καί ό φασισμός είναι ένας μετρι
οπαθής κομμουνισμός».

Τό χαρακτηριστικόν τούτο τοΰ κομμου
νισμού — ώς συστήματος ολοκληρωτικού 
καί ώς καθεστώτος τυραννικού — τόν 
βοηθεϊ ώστε νά απευθύνεται είς τά κατώ
τερα καί βίαια ένστικτα, τά όποια υπάρ
χουν είς κάθε άνθρωπον καί ιδιαιτέρως είς 
τόν νέον. Ό  μαρξισμός επιτυγχάνει «νά 
ένσαρκώνη τή βία στήν πιόσυνειδητή καί 
πιό οργανωμένη μορφή, πού γνώρισε ώς 
τώρα ή ιστορία». Άνταποκρίνεται είς τήν 
βούλησιν τοΰ άνθρώπου νά έξουσιάζη 
άπολύτως ή νά υποτάσσεται όλοκληρω- 
τικώς — αί δύο αύταί καταστάσεις είναι 
φάσεις τοΰ ίδιου βουλητικού φαινομένου. 
ΓΤρός τούτοις ό κομμουνισμός, ώς έπι- 
δέξιος εκμεταλλευτής τών έκάστοτε κοινω
νικών συνθηκών, ρίπτει είς τάς νεανικός 
τάξεις τά ίδικά του μεγαλόστομα συνθή
ματα καί προβάλλει κατά τρόπον έλκυ- 
στικόν πρότυπα «ηρωικά». Τούς «ήρωάς» 
του γνωρίζει νά περιβάλλη μέ λαμπρόν 
φωτοστέφανον. Νά τούς έγκωμιάζη ώς 
γίγαντας. Νά τούς ύμνή ώς μαχητικούς 
πρωτοπόρους ένός καλυτέρου κόσμου.

' Ο συνωμοτικός έξ άλλου τρόπος, μέ τόν

όποιον έργάζεται ή στρατευομένη μαρ
ξιστική άθεΐα, είς τάς μή κομμουνιστικός 
χώρας, άποτελεϊ ένα άκόμη πλεονέκτημα 
διά τήν αλιείαν νέων άνθρώπων. Διότι δ,τι 
περιβάλλεται μέ τόν μανδύαν τής παρα
νομίας καί τής μυστικότητος εξάπτει τήν 
περιέργειαν καί άσκεϊ ίσχυράν έλξιν είς τήν 
νεανική ψυχήν, ή όποια άρέσκεται είς τήν 
περιπέτειαν καί ενθουσιάζεται άπό τό 
ριψοκίνδυνον.

Τά Ιδιαίτερα αύτά χαρακτηριστικά τοΰ 
μαρξισμοΰ τόν καθιστούν άριστον στρα
τολόγον τών νέων, πρός τούς όποιους 
στρέφεται μέ... ίδιάζουσαν βουλιμίαν.

Διείσδυσις εις τήν νεολαίαν
Κατά τό 1961 τό κεντρικόν καθοδη- 

γητικόν όργανον τοΰ διεθνούς κομμου
νισμού «Προβλήματα τής Είρήνης καί τοΰ 
Σοσιαλισμού» ώργάνωσε ειδικήν διάσκεψιν 
διά τήν μελέτην τοΰ θέματος τής νεολαίας. 
Είς τήν διάσκεψιν έκείνην έτονίσθη: «Τά 
Κ.Κ. θεωρούν σάν ένα άπό τά βασικά τους 
καθήκοντα τή δουλειά τους μέσα στή 
νεολαία». Είς τήν ιδίαν διάσκεψιν ύπε- 
γραμμίσθη ή σημασία καί ό βασικός ρόλος 
τής σπουδαστικής νεολαίας. Είς τήν 
άπόφασιν τής διασκέψεως άναφέρονται: 
« Ή  δουλειά μέσα στήν σπουδάζουσα 
νεολαία άποκτάει ιδιαίτερη σημασία καί τό 
σπουδαστικό κίνημα Ιδιαίτερα στίς χώρες 
μέ όξύ πρόβλημα τής κατάκτησης ή στερέ-
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ωσης τής εθνικής άνεξαρτησίας παίρνει 
σοβαρή ανάπτυξη».

Ή  κομμουνιστικής έμπνεύσεως καί 
καθοδηγήσεως ΠΟΔΝ (Παγκόσμιος 'Ομο
σπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας) οργα
νώνει εντυπωσιακά συνέδρια μέ σκοπόν τήν 
προβολήν των κομμουνιστικών συνθημά
των καί τήν προώθησιν των μαρξιστικών 
άρχών. Ή  προσπάθεια διεισδύσεως τού 
κομμουνισμού εις τάς τάξεις τής σπου- 
δαζούσης νεολαίας εκτείνεται είς όλας τάς 
χώρας. Τόν ’ Ιούνιον τού 1965 ό διευθυντής 
τού 'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’ Ερευνών 
τών ΗΠΑ Edgar Hoover ("Εντγκαρ Χούβερ) 
είς συνέντευξιν, τήν οποίαν έδωκε πρός τήν 
εφημερίδα τής Βοστώνης «Μηνύτωρ τής 
Χριστιανικής ’ Επιστήμης», έδήλωσεν, ότι 
τό Κ.Κ. τών ΗΠΑ συγκεντρώνει τάς 
προσπάθειας του διά νά έπηρεάση τούς 
φοιτητάς καί τούς καθηγητάς τών άμερι- 
κανικών Πανεπιστημίων. Τά άποτελέσματα 
τής προσπάθειας έκείνης τά εΐδαμεν κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τού 1968 καί είς τήν 
Ευρώπην, Ιδιαιτέρως είς τά Πανεπιστήμια 
τής Γαλλίας, Γερμανίας, ’ Ιταλίας καί 
’ Αγγλίας. Ό  άπεσταλμένος τής «Βραδυ- 
νής» στήν Γαλλίαν έγραφεν, ότι «οί 
άντάρτες τής Σορβόννης» (δηλαδή τό 
επαναστατικόν κίνημα τών φοιτητών τής 
Γαλλίας κατά τό 1968) «όχι μόνο κατέχον- 
ται άπό τό πάθος τής καταστροφής τής 
σημερινής τάξεως πραγμάτων, άλλά επι
θυμούν νά ρίξουν στόν Σηκουάνα όλα τά 
οικοδομικά υλικά, οποιοσδήποτε κοσμο
θεωρίας φιλοδοξεί νά άναπλάση τήν 
κοινωνία(...). Είναι εχθροί κάθε λογικής, 
κάθε ήθικής, κάθε διαδικασίας στόν 
δημόσιο βίο».

’Ανάλογοι είναι καί αί προσπάθειαι τής 
μαρξιστικής άθεΐας διά τήν διάβρωσιν καί 
τήν κατάκτησιν τής έλληνικής νεολαίας. 
Τό άλλοδαπόν προεδρεϊον τής ΠΟΔΝ, τής

φοιτητικής αυτής διεθνούς, ήλθε καί είς τήν 
χώραν μας τό 1973 διά νά έπιθεωρήση τάς 
καταληφθείσας τότε ΰπό τών φοιτητών 
Σχολάς τού Πανεπιστημίου Αθηνών καί 
Θεσσαλονίκης. ' Ο ’ Ιταλός, Ρώσος καί 
’ Ινδός — αύτή ήτο ή έθνικότης τού προ
εδρείου — διετύπωσαν, μετά τήν επιθεώ
ρησης τάς παρατηρήσεις καί υποδείξεις 
των είς τούς έν ' Ελλάδι όμόφρονάς των. Τό 
1968, κατόπιν άποφάσεως τού Π.Γ. τής Κ.Ε. 
τού ΚΚΕ, ίδρύθη είς τήν Ελλάδα ή ΚΝΕ 
(Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας) μέ 
σκοπόν νά όργανώση κυρίως τούς φοι- 
τητάς, σπουδαστάς καί μαθητάς. ' Η ΚΝΕ, ή 
όποια καθοδηγείται άπό τό ΚΚΕ, έγινε 
μέλος τής ΠΟΔΝ τό 1970. Μέ βάσιν τήν 
άπόφασιν αύτήν ό άθεος Ολισμός προσπα
θεί νά πλησιάση τούς νέους τής χώρας μας 
καί νά τούς δραστηριοποιήση διά τήν 
προώθησιν τών σκοπών του. ’ Εκμεταλλεύ
εται όλας τάς εύκαιρίας καί διεισδύει 
έντέχνως, ώστε νά λανσάρη τάς ιδέας του.

Είς ένα άπό τά « ’ Εσωτερικά Δελτία» 
(άριθ. 24, ’ Ιούνιος 1961) τού μαρξισμού 
έδημοσιεύθη άρθρον ΰπό τόν τίτλον «Πιό 
κοντά στήν νεολαία τής υπαίθρου». Είς 
αυτό έπεσημαίνοντο ώς κύρια προβλή
ματα τής νεολαίας: Ή  άπασχόλησις, ή 
μετανάστευσις, ή ψυχαγωγία. ' Ο συντάκτης 
τού άρθρου ύπεδείκνυεν ώς μέθοδον διεισ- 
δύσεως είς τήν άγροτικήν νεολαίαν τήν 
δημιουργίαν ποδοσφαιρικών καί άθλητικών 
όμάδων, τήν όργάνωσιν έορτών, θιάσων καί 
μουσικής κινήσεως, τήν ΐδρυσιν έκπολι- 
τιστικών συλλόγων κ.τ.τ. Ύπεγράμμιζεν 
έπίσης τόν σπουδαϊον ρόλον τών σπου
δαστών, οί όποιοι κατά τό θέρος μεταβαί
νουν είς τήν ύπαιθρον, καί έτόνιζεν ότι 
αυτοί πρέπει νά γίνουν οι φορείς τών 
μαρξιστικών ιδεών καί οί διαφωτισταί τών 
νέων τής υπαίθρου.
Αί έπιτυχίαι τής άθεΐας είς τόν τομέα

'Αριστερά.■ Μιά καθημερινή είκόνα μπροστά 
στά τείχη τον Κρεμλίνον. Κάτω: Χαρακτη
ριστικό σκίτσο τον Κάρλ Μάρξ. Ό  Κομμου
νισμός ώς επιδέξιος εκμεταλλευτής τών εκά- 
στοτε κοινωνικών συνθηκών ρίπτει είς τάς 
νεανικός τάξεις τά ϊδικά του μεγαλόστωμα 
συνθήματα καί προβάλλει κατά τρόπον ελκυ
στικόν πρότυπα «ηρωικά».

προσηλυτισμού τών νέων δέν είναι όλίγαι. 
Καί τούτο διότι διαθέτει, έκτος τών όσων 
άναφέραμεν, καί ένα άνεξάντλητον «μπα
ράζ» έκκωφαντικής προπαγάνδας μέ άπό- 
κρυψιν γεγονότων καί μέ ζηλευτήν σοφι
στείαν. "Αριστος διαστρεβλωτής τών ώραί- 
ων λέξεων καί επιδέξιος καταχραστής τών 
κοινωνικών συνθημάτων καραδοκεί καί 
όταν εύρη τήν κατάλληλον εΰκαιρίαν, 
διοχετεύει τάς ιδέας της. Εις τήν παγκομ- 
μουνιστικήν διάσκεψιν τού 1961 άπεφασί- 
σθη, ότι «δέν είναι άρκετό νά καθορισθούν 
οί σκοποί τού (κομμουνιστικού) κινήματος 
καί νά διαλεχθή πετυχημένα ή κατάλληλη 
στιγμή. Χρειάζεται άκόμα νά βρεθούν οί 
σωστές μορφές, τά πιό πλατειά συνθή
ματα»

Διατί (ορισμένοι νέοι γίνονται 
θύματα;

' Η οίστρηλατημένη άπό τά χαμηλά πάθη 
εποχή μας, μέ τήν άπάθειαν καί τήν ήττο- 
πάθειαν, τήν άδράνειαν καί τήν μικρο
ψυχίαν τής «σιωπώσης πλειοψηφίας» 
άποτελεί θαυμάσιον κλίμα διοχετεύσεως 
καί καλλιέργειας τών άθεϊστικών συνθη
μάτων μεταξύ τών νέων. Καί έπειδή πολλοί 
νέοι, έπηρεαζόμενοι άπό τήν έντονον
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κοσμική ζωήν καί τά περί χειραφετήσεως, 
έλευθεριότητος, μηδενισμού καί άναρχι- 
σμού συνθήματα, έχουν ύποστή πνευμα
τικήν ύποβάθμισιν, είναι ήδη προετοιμα
σμένοι νά άποδεχθοΰν τήν ύλιστικήν 
άθεΐαν. Οί νέοι αύτοί θεωρούν τήν «κοινω
νικήν» έργασίαν, είς τήν όποιαν τούς καλεΐ 
υποκριτικής ό κομμουνισμός, ώς μίαν 
διέξοδον διά νά καθησυχάσουν τήν ταρα- 
γμένην καί ένοχον συνείδησίν των. Ό  
κομμουνισμός θεωρείται άπό τόν παραστρα- 
τημένον νέον ώς ένας θαυμάσιος τρόπος 
φυγής. Ό  νέος αυτός άποδεχόμενος τήν 
κομμουνιστικήν ήθικήν νομίζει, ότι άπαλ- 
λάσσεται άπό τάς συνήθεις διακρίσεις τού 
όρθού καί λανθασμένου. Διότι ό άθεος 
κομμουνισμός τού άμνηστεύει ό,τι τού 
άπαγορεύει ή παραδεδεγμένη ήθική. Τού 
λέγει, ότι αυτό τό όποιον οί άλλοι 
όνομάζουν άμαρτίαν, είναι νόμιμον! Αυτό, 
τό όποιον οί άλλοι χαρακτηρίζουν δίκαιον 
καί άληθινόν, είναι άδικον καί ψεύδος! 
Αυτό τό όποιον οί άλλοι θεωρούν έγκλημα, 
είναι «άγια» πράξις, έφ' όσον συμφέρει είς 
τήν μαρξιστικήν ύπόθεσιν!

' Ο κομμουνισμός λοιπόν άφίνει τούς 
νέους νά ζούν όπως θέλουν ή μάλλον τούς 
σπρώχνει ό ίδιος είς τήν λάσπην καί τόν 
βούρκον. Μέ τόν σατανικόν αυτόν τρόπον 
τούς κρατεί υποχειρίους καί τούς έκμεταλ- 
λεύεται όπως καί όταν θέλη. Κατά τάς 
έξάλλους κομμουνιστικός διαδηλώσεις είς 
'Αθήνας, πρό τού Δεκεμβρίου τού 1944 
ήκούετο τό σύνθημα «κάτω ή παρθενιά», τό 
όποιον έφώναζαν νεαρές κομμουνίστριες. 
Είναι επίσης γνωστή ή έπιστολή τού 
στελέχους των «Λαμπράκηδων» Ή λία 
Κατσούλη (πτυχιούχου Πολιτικών 'Επι
στημών καί κατόχου τού δοκτοράτου τής 
φιλοσοφίας είς τό Πανεπιστήμιου τού 
Δυτικού Βερολίνου), είς τήν όποιαν 
περιγράφει τά άκατονόμαστα όργια τής 
κομμουνιστικής όργανώσεως «Λαμπράκη» 
είς Δυτική Γερμανίαν. Ή  άνωτέρω έπι
στολή άπηυθύνετο πρός τήν ήγεσίαν τής 
ΕΔΑ καί εϋρέθη είς τά άρχεία της. Έ ξ  
άλλου τό άλλοτε σύμβολου τής κομμου
νιστικής νεολαίας τής Ελλάδος κατά τά 
τελευταία έτη, ό Γρ. Λαμπράκης, δέν είχε 
κανένα ήθικόν ένδοιασμόν. Ά πησχόλησε 
έπανειλημμένως τήν Δικαιοσύνην διά 
πράξεις άνηθίκους καί άνηκούστους, τάς 
όποιας ούδέ ή στοιχειώδης εύπρέπεια 
επιτρέπει νά άναφέρωμεν. Καί όμως τό 
πρόσωπον έκεϊνο ήτο τό ίνδαλμα τών νέων 
τού κομμουνισμού, ό όποιος έσεμνύνετο νά 
όνομάζη τήν νεολαίαν του «Νεολαίαν 
Λαμπράκη»! Δ ι’ όλα αυτά ουδέποτε 
ήνωχλήθη ό.άθεος μαρξισμός. Μάλιστα ή 
ΚΝΕ όμολογεϊ, ότι ή «Δημοκρατική 
Νεολαία Λαμπράκη» (ΔΝΛ) «συνέβαλε 
θετικά στήν άνάπτυξη τού νεολαιΤστικοΰ 
κινήματος». ’ Ακόμη προσθέτει, ότι ή ΚΝΕ 
είναι «στηριγμένη στίς παραδόσεις, πού 
άφησαν οί άγώνες τής ΟΚΝΕ ('Ομοσπον
δία Κομμουν. Νεολαιών Ελλάδας), τής 
ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική 'Οργάνωση 
Νέων) καί τής ΔΝΛ» καί στέκεται «στίς

νέες συνθήκες ό μπροστάρης τής πάλης τής 
νέας γενιάς»!

"Οταν όμως ό νέος χάση τό αίσθημα τής 
δικαιοσύνης καί τόν σεβασμόν τού έαυτού 
του καί τών άλλων όταν χάση τό πλέον 
πολύτιμον κόσμημά του, τήν ήθικήν του 
αγνότητα, τότε ευκόλως οδηγείται είς αύτό, 
τό όποιον οί κομμουνισταί όνομάζουν 
«κοινωνικήν δικαιοσύνην» "Οταν ή συνεί- 
δησις τού φωνάζη: Δέν είσαι τίμιος... δέν 
ζής καλά κ.ο.κ., τότε ό ένοχος νέος έξ 
άντιδράσεως, καί διά νά άποφύγη τήν 
βασανιστικήν σκέψιν τής ενοχής καί τάς 
τύψεις τής συνειδήσεως, άποδέχεται τόν 
κομμουνισμόν καί άρχίζει νά άπολογήται 
κάπως έτσι:

— Θέλω να γλυτώσω άπό αυτούς τούς 
τυραννικούς έφιάλτας. "Ολοι οί προστάται 
τής ήθικής, τής θρησκείας, τής εΰπρεπείας, 
μοΰ κάμνουν βαθύτερον καί έντονώτερον τό 
αίσθημα τής ενοχής. Διά νά γλυτώσω, 
καθησυχάζω τήν συνείδησίν μου στρέφον- 
τάς την άλλού' ε ίς  κάτι τ ό ... πολύ 
σημαντικόν. ’ Ασχολούμαι όχι μέ τήν 
στενήν, τήν άτομικήν δικαιοσύνην, άλλά 
μέ... τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην!...

Γνωρίζει ό κομμουνισμός, ότι, όταν ό 
νέος έχει συνειδητήν θρησκευτικήν ζωήν, 
είναι άδύνατον νά προσηλυτισθή είς τάς 
τάξεις του. Μόνον νέοι, οί όποιοι έκοψαν 
τούς δεσμούς των μέ τήν ήθικήν τού 
Ευαγγελίου, ήμπορούν νά γίνουν όργανά 
του. "Ετσι έξηγεΐται καί τό μένος τού 
κομμουνισμού έναντίον τών ' Εκκλησιαστι
κών Κατηχητικών Σχολείων καί γενικώς 
τής θρησκευτικής άγωγής τών νέων. 
Παραθέτομεν δύο κομμμουνιστικά κείμενα, 
είς τά όποια άντικατοπτρίζεται ή λυσσώδης 
πολεμική του κατά τού σωστικού έργου τών 
Κατηχητικών Σχολείων. « Ό  δρόμος 
πούχουν πάρει τά Κατηχητικά σχολεία 
τώρα τελευταία είναι σ τ ’ άλήθεια πολύ

άνησυχαστικός(...). Αυτά πού γίνονται μέσα 
στή κατήχηση είνα πραγματικά έξωφρε- 
νικά(...). Καταλαβαίνουμε τί άναστάτωση 
φέρνουν μέσα στίς οικογένειες (...) μ’ αυτές 
τίς πτωματολογίες, συκοφαντίες κ.λπ. "Οσο 
καί νά ψάξουμε δέ θά βρούμε Χριστιανισμό 
σ ' αυτές τίς διδασκαλίες (sic). Οί μεσαι
ωνικές αύτές άπόψεις γίνονται έκβιαστικές 
πλάι σέ σειρά έκφυλισμούς, καταχρήσεις 
κ.λπ. πού υπάρχουν μέσα στά Κατηχητικά 
καί ποΰχουμε χρέος συγκεκριμένα νά 
ξεσκεπάζουμε κάθε φορά». Είς άλλο 
κομμουνιστικόν έντυπον έγραφαν: Κάμνο- 
μεν «έκκληση στούς νέους καί τίς νέες τών 
Κατηχητικών Σχολείων νά τινάξουν άπό 
πάνω τους τήν όλέθρια νάρκη πού θολώνει 
τήν ψυχή καί σκοτίζει τό νού, καί νά 
σκεφθούν. Νά σκεφθοΰν ψύχραιμα καί 
θαρρετά τί τούς λένε έκεί μέσα, ποιοι τούς τά 
λένε, γιατί τούς τά λένε». Προσφάτως, 
φοιτητικόν κομμουνιστικόν Περιοδικόν 
κατηγορεί τούς Χριστιανούς: «Δέν δι
στάζουν νά καταφύγουν σέ κείμενα (εννοεί 
τήν ' Αγίαν Γραφήν), πού ’ χαν γραφεί γιά 
παρωχημένες έποχές γιά νά στηρίξουν τή 
κυριαρχία τού άστικού κράτους. Βέβαια τά 
σάπια καί άντιδραστικά μεσαιωνικά τους 
κηρύγματα δέ μπορούν νά σκοτίσουν τό 
ζωντανό μυαλό τού λαού μας, πού ' χει άπό 
καιρό πετάξει στά σκουπίδια τά μουχλια
σμένα Ιδανικά τού «'Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού». Ή  συκοφαντία τής 'Αγίας 
Γραφής, ότι έγράφη διά νά στήριξή τό... 
Ρωμαϊκόν κράτος, πού κατέσφαζε τούς Χρι
στιανούς!, είναι προφανής. "Οπως έπίσης 
καί αί ύβρεις, ότι τά Ιδανικά τού « 'Ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού», τά Ιδανικά 
τής 'Ορθοδόξου πίστεώς μας, δηλαδή ό 
έξευγενισμός τής άνθρωπίνης ύπάρξεως, ή 
όμοίωσίς μας πρός τόν Θεόν, είναι «μου
χλιασμένα», «άντιδραστικά», «μεσαιωνικά» 
άξια διά τά «σκουπίδια»!
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝ Σ8ΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΖΙΑΝΙΚΑ
Διά νά συνεχισθή ή λαμπρά παρά- 
δοσις τοϋ Αστυνομικοί) Σώματος, 
θά έπρεπε ήδη νά είχαν ληφθή 
άποφασιστικά μέτρα, τά όποία βα- 
σικώς δέν είναι άλλα άπό τή δη
μιουργία κινήτρων, γιά τήν προσέ- 
λευσι ικανών ύποψηφίων καί κινή
τρων γιά τήν άνέλιξι στό Σώμα 
των πλέον ικανών, φιλότιμων καί 
άποδοτικών.

Δ ΕΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ στόχους οί όποιοι 
έχουν τεθή. Ούτε θά γίνη λόγος περί 

τών προοπτικών πού κατέστησαν τό ' Αστυ
νομικόν Σώμα θεσμό τόσο πολύτιμο στήν 
δημοσία ζωή τού τόπου μας. Αλλά περί 
τού πώς θά άξιοποιήσουμε τί προοπτικές 
πού ύπάρχουν καί τί έπιβάλλεται νά τεθούν 
ώς βασικοί στόχοι, ώστε ό θεσμός πού 
ύπηρετοϋμε νά άνταποκρίνεται, όσο γίνεται 
περισσότερο, στις άπαιτήσεις τοϋ παρόν
τος καί πρό παντός στις προσδοκίες τοϋ 
μέλλοντος.

"Οσα θά έκτεθοϋν άπηχοϋν σκέψεις τού 
γράφοντος. Καί άφοροϋν -  γιατί δχι -  καί 
τό άδελφόν Σώμα τής Χωρ/κής καί γενικώς 
τά Σώματα 'Ασφαλείας.

Άναφερόμεθα είδικώς στήν 'Αστυνομία 
Πόλεων, δχι άπλώς έπειδή άνήκουμε σ' 
αύτήν. Αλλά καί διότι πιστεύουμε στήν 
όργανική αύτοτέλεια τών έπί μέρους Στο
μάτων 'Ασφαλείας. Αύτοτέλεια, πού άλ
λοτε άπορρέει, κατ' άνάγκην, άπό τήν 
ιδιομορφία καί τήν είδικωτέρα άποστολή 
έκάστου Σώματος καί άλλοτε άποδεικνύεται 
εύεργετική, χάριν τής άμίλλης πού είναι 
δυνατόν καί πρέπει νά άναπτύσσεται με
ταξύ των.

"Εχει παρέλθει μία 7ετία άπό τοϋ έορ- 
τασμοϋ τής δθρίδος τοϋ 'Αστυνομικού 
Σώματος. Πού μάς έδωκε μέν τήν εύκαι- 
ρία νά άναμνησθοϋμε τών πολυτίμων ύ- 
πηρεσιών τών δημιουργών καί θεμελιωτών 
τού Σώματος, άλλά καί τών δσων ύπέ- 
στησαν οί μετέπειτα άκάματοι συνεχισταί

Διά νά συνεχισθή ή λαμπρά παράδοσις τής 
’Αστυνομίας μας θά έπρεπε ήδη νά είχαν ληφθή 

αποφασιστικά μέτρα τά όποια, άν καί έγκαίρως 
ληφθέντα σέ άλλες χώρες, δέν στάθηκαν ικανά, 
παρά σέ (ορισμένες μόνον έξ αύτών, νά άποτρέ- 
ψουν τήν κρίσι, πού μαστίζει τις υπηρεσίες 
ασφαλείας των.

τής πορείας ένός θεσμού, τού όποιου ή 
δράσις έδικαίωσεν άπολύτως τίς προσδο
κίες τοϋ Έθνους.

Δέν άπετέλεσεν όμως, δπως θά άνέμε- 
νε κανείς, ή έπέτειος έκείνη τής δθρίδος 
καί άφετηρίαν άναπροσανατολισμοΰ τοϋ 
'Αστυνομικού Σώματος πρός τίς σύγχρο
νες άπαιτήσεις τής κοινωνίας μας, άλλά καί 
τίς προσδοκίες τής συντριπτικής πλειοψη- 
φίας έκείνων, οί όποιοι, πιστοί εις τήν 
έννοιαν τοϋ καθήκοντος, πιστεύουν έξ  
Ισου καί στήν άνάγκη περαιτέρω έκσυγ- 
χρονισμού τοϋ θεσμού πού ύπηρετοϋν.

'Απεναντίας, ό λόγος τής άναφοράς μας 
στήν έπέτειο τής δθρίδος είναι τό γεγονός 
δτι συνέπεσε μέ τήν άπαρχή μιάς προ
σπάθειας διαβρώσεως τοϋ θεσμού.

Τό πώς καί διατί συνέβη τούτο θά τό 
άντιπαρέλθουμε. 'Επειδή έκεΐνο πού μάς 
ένδιαφέρει είναι τό παρόν καί τό μέλλον.

Δέν θά άντιπαρέλθουμε όμως καί τή 
συμβολή δύο βασικών αιτίων. Πρώτον τό δτι 
δέν ήτο δυνατόν παρά νά ύποκύψουμε στις 
πιέσεις έκείνων, οί όποιοι δέν ήσαν εις 
θέσιν να άντιληφθοϋν δτι ή 'Αστυνομία

Πόλεων άποτελοϋσε καί πρέπει νά άπο- 
τελή ίδιον Σώμα. Καί δεύτερον τό γεγονός 
δτι ή άξιοκρατία, διά διαφόρους λόγους, 
δέν ήκμασεν άκόμη στόν τόπο μας. Καί 
προσέτι, άντί νά καθιεροϋνται νέα κίνητρα, 
κατηργήθησαν καί ύφιστάμενα. Έ ξ έκεί
νων πού άποτελοϋν άναγκαία προϋπόθεσι 
προαγωγής οίουδήποτε θεσμού.

' Η δημιουργία κινήτρων συμβάλλει άμέ- 
σως στήν προσέλευσι καί στελέχωσι ένός 
Δημοσίου Οργανισμού μέ ικανά καί προ-
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σοντοϋχα στελέχη.
Ή  δέ όρθή άξιολόγησις καί χρησιμο- 

ποίησις τούτων καί τήν ' Υπηρεσία άμέσως 
προάγει, άλλά άποτελεϊ καί κίνητρο γιά 
περαιτέρω έπιμόρφωσι καί δραστηριοποί- 
ησι. Μέ άποτέλεσμα τήν συνεχή άνοδο τής 
στάθμης τού οίουδήποτε Δημοσίου ' Οργα
νισμού.

'Επ' αύτών δέν νομίζουμε πώς είναι 
δυνατόν νά ύπάρχη έπί των ήμερων μας 
άντίλογος.

Κατά τό παρελθόν, ύπήρξαν καί οί ύπο- 
στηρίζοντες δτι οί έγγράμματοι κατώτεροι 

Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι «φεύγουν». Χω
ρίς νά ληφθή καί ποτέ πρόνοια συγκρατή- 
σεως εις τό Σώμα, διά τής δημιουργίας 
κινήτρων, τών ικανών καί άρχαρίων έκείνων 
ύπαλλήλων, πού άποθαρρυνόμενοι, έπέ- 
λεγαν άλλη σταδιοδρομία.

Καί έπεκράτησεν, εις περιόδους πού ή 
προσέλευσις έγγραμμάτων ύποψηφίων Α 
στυφυλάκων ύπερκάλυπταν τις άνάγκες 
κατατάξεως, νά προτιμούνται πρός κατά- 
ταξιν οί μειωμένων γραμματικών γνώσεων.

Τό δτι ή τακτική αύτή -  άν δέν ύπη- 
ρετοϋσε καί άλλοτρίους σκοπούς -  άπέ- 
βαινε όπωσδήποτε εις βάρος τής παραγω- 
γικότητος τού έργου τής 'Αστυνομίας, δέν 
χωρεϊ άμφιβολία. Οί διοικήσαντες νευραλ
γικές Αστυνομικές Υπηρεσίες, θά έχουν 
άσφαλώς τήν πικράν έμπειρία τών άδυνα- 
μιών μας καλύψεως κενών, δχι εις άριθ- 
μούς, άλλ' εις στελέχη ειδικευμένα ή 
δυνάμενα νά είδικευθοΰν. Καί είναι πρός

τιμήν τών τελευταίων τούτων, άλλά καί 
έκείνων εις τούς όποιους πίπτει ή εύθύνη 
τής καθοδηγήσεώς των καίέπιμορφώσεως, 
τό δτι, μέχρι τοϋδε, έπιτυγχάνουν νά 
άνταποκρίνωνται εις τό τόσο οκληρό, πολύ
μορφο καί άχαρο, πολλές φορές, λειτούρ
γημα τού Αστυνομικού Υπαλλήλου.

Δέν πρέπει δμως νά μάς διαφεύγη καί ό 
σημαντικώτερος συντελεστής τής επιτυ
χίας μας. Τό γεγονός δτι καί ή Αστυνο
μία, μέχρι καί τής τελευταίας δεκαετίας, 
έτροφοδοτεΐτο άπό ύλικόν, πού στό σύ
νολό του σχεδόν εΰρισκε σ' αύτήν διέ
ξοδο. Καί πού είχε σάν άφετηρία τήν 
άνάμνησι παντοειδών άντιξόων συνθηκών 
καί στερήσεων καί σάν δδηγό τήν ώρι- 
μότητα, τήν πίστιν εις τά ιδανικά καί τήν 
προσήλωσι στό καθήκον.

Οί καιροί δμως άλλαξαν. Τό μορφωτικό 
έπίπεδο τών νέων γενεών, άπό πλευράς 
τούλάχιστον τυπικών γραμματικών γνώσε
ων, έχει άνέλθει σέ έπίπεδα έφάμιλλα τών 
εύρωπαϊκών χωρών. ' Η σχέσις προσφοράς 
καί ζητήσεως έργασίας έχει βελτιωθή ση- 
μαντικώς ύπέρ τών εργαζομένων. Κυρίως 
συνεπεία τής μεταναστεύσεως καί τής ύ- 
πογεννητικότητος τών συγχρόνων 'Ελλή
νων. Καί ή συνεχής άνοδος τού βιοτικού 
έπιπέδου, όδηγεϊ μέ τήν συνδρομή καί 
άλλων παραγόντων, στήν κατακόρυφο πτώ- 
σι τών πνευματικών άξιων.

Συνεπώς, διά νά συνεχισθή ή λαμπρά 
παράδοσις τής Αστυνομίας μας, θά έπρε- 
πεν ήδη νά είχαν ληφθή άποφασιστικά

μέτρα. Μέτρα τά όποια, άν καί έγκαίρως 
ληφθέντα σέ άλλες χώρες, πριν δηλαδή 
φθάσουν τήν κρίσιμο καμπή τής εξελικτι
κής πορείας πού έμεΐς τώρα διανύουμε, 
δέν στάθηκαν ικανά, παρά σέ (ορισμένες 
μόνον έ ξ ' αύτών, νά άποτρέψουν τήν κρίσι 
πού μαστίζει τις Υπηρεσίες Ασφαλείας 
των.

Καί τά μέτρα αύτά, βασικώς, δέν είναι 
άλλα άπό τήν δημιουργία κινήτρων. Κίνητρα 
γιά τήν προσέλευσι ικανών ύποψηφίων, 
κατά τήν κατάταξι καί κίνητρα, γιά τήν, 
μεταξύ τούτων, άνέλιξιν εις τό Σώμα τών 
πλέον ικανών, φιλότιμων καί άποδοτικών.

"Οσον άφορά τά πρώτα, έπειδή είναι 
κατ' έξοχήν οικονομικά, θά τά άντιπαρέλ- 
θουμε. Αφού άνάγονται στήν σφαίρα τής 
εύθύνης τής Πολιτείας. Στό σημείο δμως 
αύτό, άξίζει νά σημειωθούν δύο παρατη
ρήσεις: Πρώτον, δτι τό γόητρο τού Σώμα
τος καί ή άπρόσκοπος έκτέλεσις τών 
άστυνομικών καθηκόντων, έπιβάλλει δπως 
οί πολίτες άστυνομεύονται άπό ύπαλλήλους, 
πού κατά γενικόν κανόνα, νά μή ύπολεί- 
πονται τούτων, άπό πλευράς γραμματικών 
γνώσεων.

Καί Δεύτερον, θά πρέπει νά γίνη όπω
σδήποτε άντιληπτόν, δτι ό Αστυνομικός 
δέν είναι όπλίτης. Είναι, άσχέτως βαθμού, 
δημόσιος λειτουργός. Καί μέ όλο τόν 
σεβασμό πού τρέφουμε στις "Ενοπλες 
Δυνάμεις μας καί μέ πλήρη συναίσθησι τής 
ύπερτάτης άποστολής των, άς σημειωθή 
καί τό πόσο ύστερούμε έναντι τούτων άπό
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τήν άποψι δυνατότητος έπιλογής έμψυχου 
ύλικοΰ. Άφοϋ λόγω του ύποχρεωτικοΐ) τής 
στρατιωτικής θητείας, οί Ένοπλες Δυνά
μεις τής Χώρας έχουν τήν εύχέρεια έπι- 
λογής, ακόμη καί μεταξύ τών όπλιτών, 
έμψυχου ύλικοΰ, δυναμένου νά καλύψη 
παντός είδους άπαιτήσεις. 'Ενώ ή 'Αστυ
νομία, σέ περιπτώσεις πού οί άνάγκες 
κατατάξεως δέν καλύπτονται ποιοτικώς 
άπό τούς έχοντας έκπληρώσει στρατιω
τικές ύποχρεώσεις, έάν δέν άποκτήση τήν 
διακραική εύχέρεια καλύψεως τών κενών 
τούτων άπό άστρατεύτους - έγγραμμάτους 
ύποψηφίους, θά χωλαίνπ δλο καί περισσό
τερο, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου καί μέ τήν 
σύγχρονο έξέλιξι τών πραγμάτων. Καί εις 
κατωτέρους ' Αστυνομικούς ύπαλλήλους 
καί εις βαθμοφόρους. Άφοϋ κατ' άνά- 
γκην, οί 'Αξιωματικοί μας προέρχονται άπό 
τό φυτώριο τών πρώτων.

Καί αύτά μέν, άκροθιγώς, δσον άφορά 
τά κίνητρα καί τις άνάγκες κατατάξεως.

Διά νά έπιμείνουμε περισσότερο έπί 
τοϋ θέματος τής άξιολογήσεως τοϋ έμψύ- 
χου ύλικοΰ πού ή πολιτεία μάς έμπιστεύ- 
εται.

Δοθέντος ότι έπ' αύτοϋ έχουν διαπρα- 
χθή τά τελευταία χρόνια σοβαρά σφάλ
ματα. Καί έπειδή δέν είναι δυνατόν νά 
άποποιηθοϋμε τήν εύθύνπ νιά σφάλματα 
καί παραλείψεις πού άφοροϋν έμάς τούς 
ίδιους.

Ορισμένα σφάλματα (εισαγωγή άποφοί- 
των γυμνασίου έ ξ ' ιδιωτών εις Σχολήν 

Αξ/κών, ύποβιβασμός τών έξερχομένων 
τής Σχολής Άρχκρυλάκων εις Ύπαρχ/ 
λακας κ.λ.π) διεπράχθησαν ύπό καθεστώς 
συγχύσεως καί ήρθησαν, εύτυχώς, εύθύς 
μετά τήν μεταπολίτευσή Ά λλα  ύπήρξαν 
μοιραία καί παροδικά κατ' άκολουθίαν πο

λιτικών καί καθεστωτικών μετασχηματισμών.
Παρά ταϋτα, δέν έννοοϋμε, πώς είναι 

δυνατόν, έπί τών ήμερών μας, άντί τής 
δημιουργίας κινήτρων άνόδου τής παραγω
γικής στάθμης τοϋ Σώματος, νά διατηρούν
ται άντικίνητρα ή νά καθιεροϋνται καί νέα 
τοιαϋτα. "Οπως ή προαγωγή τών κατωτέ
ρων Αξιωματικών, μετά τήν παρέλευσιν 
ώρισμένου χρόνου ύπηρεσίας. Μέτρον, τό 
όποιον, έν συνεχεία τής κατά τό πρόσφατο 
άνώμαλο παρελθόν, καθιερωθείσης, κατ' 
άρχαιότητα προαγωγής τών ' Υπαστυνόμων, 
ώδήγησεν εις πλήρη ίσοπέδωσιν τοϋ συνό
λου τών νέων Άξ/κώ ν τοϋ Σώματος. 
"Ωστε νά διερωτάται κανείς, ή  άπέμεινεν 
ώς κίνητρον άμίλλης καί άνόδου τής στά
θμης τοϋ Σώματος, δταν ή τυπική έκτέλε- 
σις τών καθηκόντων έκ μέρους τών Ά ξ /  
κών μας θά τούς έξασφαλίση προαγωγές 
μέχρι καί τοϋ βαθμού τοϋ Αστυνόμου Α' 
τάξεως. Δηλαδή μέχρις δτου διανύσουν, 
περίπου τά 2/3 τής σταδιοδρομίας των.

Ά ς  μή έπαναπαυόμεθα δέ έπί τοϋ 
αισθήματος εύθύνης καί τής προσηλώσεως 
πρός τό καθήκον, πού διέπει σήμερα τήν 
συντριπτική πλειοψηφία τών Άξ/κώ ν τοϋ 
Σώματος. Οί άρνητικές έπιπτώσεις τών 
άντικινήτρων στά όποια άναφερόμεθα, θά 
άναφανοϋν όπωσδήποτε στό άπώτερο μέλ
λον. Γιά τό όποιο καί μόνον άνησυχοϋμε.

Δύναται να άντιταχθή τό έπιχείρημα, δτι 
ή μεταρρύθμισις άπέβλεπε στήν ίκανοποί- 
ησι, ύλική καί ήθική, αύτών τούτων τών 
Άξ/κών. Έ ν δψει τής βραδείας έξελί- 
ξεώς των, λόγω περιωρισμένων όργανικών 
θέσεων.

Κατ' άρχήν, δσον άφορά τήν τελευταία 
άδυναμία, είναι πεοίεργο, τό πώς έπροτι- 
μήθη ή καθιέρωσις προαγωγών άνευ όργα-

νικών θέσεων, άντί τής δημιουργίας νέων 
όργανικών θέσεων. Ά ν  ληφθή ύπ' δψιν δτι 
ύπάρχουν 'Υπηρεσίες «μαμούθ» τής Α
στυνομίας, πού χρήζουν άμέσου άναδιαρ- 
θρώσεως καί άναθέσεως τής Διοικήσεώς 
των σέ άνωτέρους Άξ/κούς.

Καί έπεχειρήθη ή άντιμετώπισις τοϋ 
προβλήματος μέ τρόπο όπωσδήποτε άνορ- 
θόδοξο. Ά φ οϋ ήτο φυσικόν, ή δοθεΐσα 
λύσις, ή να δημιουργήση κενά στούς προη- 
γουμένους βαθμούς ή νά καταστήση τις 
προαγωγές άνευ άντικρύσματος.

Απομένει ή οικονομική πλευρά τοϋ 
θέματος. ' Επί τής όποιας δέν μάς έπιτρέ- 
πεται νά έπεκταθοϋμε σέ βάθος. Βναι 
όμως αύτονόητο πώς τό πρόβλημα τής 
καθηλώσεως σέ (ορισμένους βαθμούς, έλ- 
λείψει κενών όργανικών θέσεων, θά ήτο 
δυνατόν νά άντιμετωπκΛή καθαρώς άπό 
οικονομικής πλευράς. Πρός άρσιν τής 
άνίσου οικονομικής μεταχειρίσεως Ά ξ /  
κών, μεταξύ διαφόρων Σωμάτων, έ ξ  άφορ- 
μής τής ύπάρξεως ή μή άργανικών θέ
σεων. Στό σημείο αύτό, άς μάς έπιτραπή 
νά τονίσουμε καί τούτο: "Οτι, πέραν τοϋ 
βαθμού καί τών έτών ύπηρεσίας, θά ήτο 
δυνατόν νά λαμβάνεται ύπ' δψιν, διά τούς 
Ά ξ/κούς τής Αστυνομίας, δχι μόνον ή 
κατά κανόνα άδυναμία κατατάξεώς των στό 
Σώμα άστρατεύτων, άλλά καί ή ύποχρέωσις 
συμμετοχής στις εισαγωγικές έξετάσεις 
τής Σχολής Αξιωματικών μέ τόν βαθμόν 
τοϋ Άρχκρύλακος. Καθεστώς πού, σέ 
άντίθεσι μέ τούς Ά ξ/κο ύς  τών Ενόπλων 
Δυνάμεων (μέ τούς όποιους έξομοιούμεθα 
μισθολογικώς) δημιουργεί ένα χάσμα δια
φοράς ήλικίας. Καί ή προκεχωρημένη ή- 
λικία σταδιοδρομίας, δταν είναι ύποχρεω- 
τική, θά πρέπει νά λαμβάνεται ύπ' δψιν.
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Θά πρέπει νά γίνη οπωσδήποτε αντιληπτόν δτι 
ό άστυνομικός δέν είναι οπλίτης. Είναι Ασχέ
τως βαθμόν, δημόσιος λειτουργός. Παρά ταΰτα 
καί εν σχίσει πρός τις Ένοπλες Δυνάμεις, οί 
όποιες έχουν τήν εύχέρεία επιλογής εμψύχου 
ύλικοΰ, λόγω τής υποχρεωτικής θητείας, δεν 
συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τήν ’Αστυνομία, δπου 
ή προσέλευσις είναι προαιρετική, πράγμα πού 
έπιβάλλει τήν καθιέρωση κινήτρων.

Διότι συνεπάγεται δυσαναλόγως μεγάλα 
οικονομικά βάρη, έναντι τών, κατά πολύ 
μικροτέρων σέ ήλικία, κατ' άντιστοιχίαν 
όμοιοβάθμων. άλλων κατηγοριών 'Αξ/κών.

Καί όσον άφορα τούς κατωτέρους 'Α 
στυνομικούς 'Υπαλλήλους καί έπ' αύτών 
φαίνεται νά έχη έμφιλοχωρήσει σύγχυσις 
μεταξύ βαθμολογικής έξελίξεως καί οικο
νομικής διαβαθμίσεως.

Πρίν δμως έπεκταθοϋμε έπ' αύτών, θά 
πρέπει νά λεχθή, χάριν άντικειμενικότητος 
καί πρός συναγωγήν όρθών συμπερασμά
των, δτι άπό τήν πυραμίδα τών βαθμών τού 
Σώματος, ύπάρχουν καί κατηγορίες γιά τις 
όποιες, τόν τελευταίο καιρό, έχουν δημι- 
ουργηθή κίνητρα.

"Οπως οί τομές πού καθιερώθηκαν στήν 
κορυφή τής πυραμίδος. Καί γιά τις όποιες 
είναι φυσικόν νά ύπάρχη καί άντίλογος. ' Εκ 
μέρους ώρισμένων Αξ/κών, οί όποιοι κιν
δυνεύουν νά εύρεθοϋν έκτός τού Σώματος 
εις σχετικώς μικράν ήλικίαν. Προέχει δμως 
τό γενικόν συμφέρον τού Σώματος. Καί 
είναι έκτός πάσης άμφισβητήσεως, δτι, μέ 
τό σύγχρονο καθεστώς τών κρίσεων, συντε- 
λεϊται καί δραστρηριοποίησις στό έπακρον 
τών άνωτέρων καί άνωτάτων Αξ/κών τού 
Σώματος καί δημιουργία κενών, ώστε νά 
παρέχεται ή δυνατότης έξαντλήσεως τής 
ιεραρχίας έκ μέρους δλων τών στελεχών 
τού Σώματος πού άνελίχθησαν κανονικώς 
εις τήν τάξιν τών Αξιωματικών.

‘ Οπως έπίσης είναι χαρακτηριστική ή 
περίπτωσις του καθιερωθέντος σεμιναρίου 
έπιμορφώσεως τών ' Ανθυπαστυνόμων καί 
τής δυνατότητος έξελίξεώς των μέχρι τού 
βαθμού τού Αστυνόμου Β' τάξεως. Μ έ
τρο πού άνέσυρε άπό τήν στασιμότητα καί 
κατέστησε ένεργούς πάρα πολλούς ικα
νούς καί έμπειρους βαθμοφόρους.

Τό μέτρο τούτο άναφέρεται χαρακτη- 
ριστικώς, διότι θά ήτο δυνατόν νά άποτε- 
λέση άφετηρίαν έπεκτάσεώς του καί στό 
βαθμό τού Άστυφύλακος. Διά τής καθι- 
ερώσεως σεμιναρίου έπιμορφώσεως καί 
δυνατότητος προαγωγής μέχρι τού βαθμού 
τού Άνθυπαστυνόμου, ώρισμένου άριθμοϋ 
έκ τών Αστυφυλάκων πού δέν θά διέρχον
ται έκ τών παραγωγικών Σχολών. Κατόπιν 
αύστηράς έπιλογής, μεταξύ τών άριστων, 
άπό πλευράς γραμματικών γνώσεων καί ύ- 
πηρεσιακής άποδόσεως, ώστε νά δύνανται 
νά χρησιμοποιηθούν ώς πραγματικοί βαθμο
φόροι στούς βαθμούς πού θά τούς άπο-

νέμονται.
Ένώ οί βαθμοί πού άπονέμονται σήμερα 

στά πρόσωπα τών άποκαλουμένων μή άνα- 
κρπτκών βαθμοφόρων, άπό τής συμπληρώ- 
σεως ώρισμένου χρόνου ύπηρεσίας, δέν 
βλέπουμε άπό ποιά άποψι δύνανται νά 
χαρακτηρκΛούν ώς βαθμοί. "Εχει καταστή 
ήδη κοινή συνείδησις δτι δέν είναι βαθμοί, 
ούτε άπό πλευράς άξιολογήσεως τού έμ- 
ψύχου ύλικού μας, ούτε άπό πλευράς 
ποιότητος παρεχομένης έργασίας στόν έ- 
πόμενο βαθμό.

Δέν έκφράζουν παρά τήν βούλησιν τού 
νομοθέτου νά έξασφαλίση έπί τέλους στά 
πρόσωπα τών φρουρών τής τάξεως τό άπό 
μακροϋ χρόνου δίκαιον αίτημα τών οικο
νομικών διαβαθμίσεων.

Καί πράγματι, τό καθεστώς αύτό άπο- 
τελεΐ μία πραγματικότητα.

Συνιστά διά τούς ύπηρετοϋντας εις τό 
Σώμα κατωτέρους Αστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, ένα κεκτημένο καί άναφαίρετο δικαί- 
ωμα.

"Αν δέ ένέχη σαφώς καί τό στοιχείο τής 
«ίσοπεδώσεως», άπό πλευράς άξιολογή- 
σεως καί δημιουργίας κινήτρων, άς μή μάς 
διαφεύγη δτι τό σύμπτωμα τούτο -  μαζί μέ 
άλλα καθιερωθέντα άντικίνητρα -  έχει σάν 
άφετηρία τήν χρονική έκείνη περίοδο, κατά 
τήν όποια τό ’ Αστυνομικόν Σώμα είχε 
άπολέσει τήν όργανική του αύτοτέλεια.

Περί τής άνάγκης, όπως ή Αστυνομία 
Πόλεων άποκατασταθή στήν συνείδησι τών 
ύπαλλήλων της, ώς ίδιον Σώμα δέν νομί
ζουμε πώς πρέπει νά έπιμείνουμε ιδιαι
τέρως.
’ Οταν προσωπικές βλέψεις συμβαίνη νά 
καθορίζουν, πολλές φορές, τήν τύχη καί 
αύτοτελών άκόμη όργανισμών, είναι αύτο-

νόητο πώς, έν έναντία περπτώσει, ό κίνδυ
νος αύτός έπιτείνεται καί ή εύθύνη διαχέ- 
εται.

Στις χώρες όπου ύπάρχει ζηλευτή Δη
μοσία Διοίκησις, ύπάρχει γιατί έχουν κα- 
θιερωθή αύστηρά κριτήρια, έξασφαλίζοντα 
τήν συνεχή άνύψωσι τής στάθμης τού 
καθενός Δημοσίου Οργανισμού. Μέ γνώ
μονα πάντοτε όχι τήν περιστασιακή ποιό
τητα τού έμψύχου ύλικού, άλλά τού ύλικοΰ 
πού ό έπιταχυνόμενος ρυθμός έξελίξεως 
άπαιτεΐ γιά τό άπώτερο μέλλον.

Υπάρχει στις χώρες αύτές, όχι μόνο 
διαφορά νοοτροπίας, άλλά καί μηχανισμός 
πού καθιστά τήν άξιοκρατία μιά ζωντανή 
πραγματικότητα.

Στήν περίπτωσι τού Αστυνομικού Σώ
ματος, θέλουμε νά πιστεύουμε, δτι ύπάρ
χουν προοπτικές, ώστε νά καταστή σάν 
θεσμός πρωτοποριακός.

Πρός τούτο, θά πρέπει πρώτα νά σπεύ- 
σουμε νά έπισημάνουμε καί προγραμματί
σουμε τις άνάγκες τού Σώματος, άπό 
πλευράς έξειδικευμένου προσωπικού.

Καί έκ παραλλήλου, χωρίς σπουδή, άλλά 
μέ περίσκεψι καί μέ μοναδικό κριτήριο τό 
συμφέρον τού Σώματος καί τήν καθιέρωσι 
αύστηρών κριτηρίων καί έπιλογής καί άξιο- 
λογήσεως τού έμψύχου ύλικοΰ, νά προχω
ρήσουμε στήν κωδικοποίησι τών διατάξεων 
τοΰ ’Οργανισμού καί Κανονισμού του Α
στυνομικού Σώματος. Διατάξεων πού δέν 
έπαυσαν νά προσδίδουν στήν Αστυνομία 
Πόλεων άδιαφιλονίκητο κύρος. Καί έπ’ 
αύτών νά έπενεχθοϋν οί άναγκαίες βελτι
ώσεις καί προσθήκες, σύμφωνα μέ τήν 
έμπειρια τού παρελθόντος, άλλά προπάν
των τ<  προοπτικές τού άπωτέρου μέλ
λοντος.
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Δ εξιά : 'Ανατολή ήλιου 
στήν Κάλυμνο. Τό μνημείο 
τού σφουγγαρά. Κάτω: 
Μερική άποψη τοϋ λιμέ- 
νος καί τής εκκλησίας τού 
Αγίου Νικολάου.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ κ. ΜΙΛΤ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠ0

ΤΗΝ 0Μ0ΡΦΗ ΚΑΛΥΜΝΟ
Πεντακάθαρες θάλασσες, αμμουδερές άκρογιαλιές, σπιτάκια κάτασπρα 
καί φιλόξενοι καλωσυνάτοι κάτοικοι, συνθέτουν την «προσωπικότητα» 
τοΰ νησιού των σφουγγαράδων.

ΕΝΑΣ τεράστιος σφουγγαράς, δε
σπόζει πάνω άπό τήν πόλη τής 
Καλύμνου στή ζωγραφισμένη στόν 

τοίχο τοΰ Χορευτικού Κέντρου, μεγά
λη λαϊκή ζωγραφιά.

Είναι πολύ σοβαρός καί κάπως 
θλιμμένος καθώς φαίνεται σάν νά ά- 
γκαλιάζει μέ άγάπη τήν πολυάνθρωπη 
πολιτεία. 'Η  ώρα προχωρημένη τό 
βράδυ, τότε πού ή μεγάλη κίνηση στό 
λιμάνι έχει σταματήσει. Στήν αίθουσα 
τοΰ Κέντρου, κόσμος πολύς, τραπέζια 
γεμάτα φαγητά άναρίθμητες μπΰρες 
καί κρασιά. Εύθυμία, τραγούδια, νη- 
σιώτικοι χοροί. Τά λαϊκά όργανα, σαν
τούρι, βιολί, μπουζούκι καί κλαρίνο, 
συνεχίζουν τό ευφρόσυνο γλέντι.

Γιά δεύτερη μέρα έξακολουθεΐ έκεϊ 
ή γιορτή τοΰ γάμου. Συγγενείς, φίλοι, 
άγνωστοι καί γνωστοί, παίρνουν μέρος 
στό πανηγύρι. Άγνωστοι κι έμεϊς, 
άκοΰμε τά λαϊκά όργανα, σταματούμε 
νά δοΰμε τόν νησιωτικό χορό. ’Αμέ
σως μάς πλησιάζει κάποιος, ό ξάδελ- 
φος τοΰ γαμπρού όπως μάς είπαν μετά. 
Μάς προσφέρει δύο μεγάλα μπουκάλια 
μπύρα. "Ενα μπουκάλι στόν καθένα! 
"Ενα μπουκάλι φτάνει λέμε. "Οχι καί 
τά δύο έπιμένει χαμογελαστά. Ά λλος 
συγγενής μάς καθίζει στό τραπέζι. Σάς

Δεξιά: Μία ακόμα γραφική άποψη τοΰ λιμένος 
ΐής Καλύμνου.

χαιρετοΰμε καί σάς άγαποΰμε μάς λέει 
τρίτος καί όλοι μάς προσφέρουν μεζέ
δες καί φαγητά τσουγκρίζουν τά ποτή
ρια μέ μάς, τούς άγνώστους!

Ή  νύφη καί ό γαμπρός στήν κο
ρυφή τοΰ χορού. Βήματα συρτά, ρυθ
μικά τριών τετάρτων, κοφτά, μετά κυ
κλικά πηδηχτά, μέ ελαφρά σπασίματα 
τής μέσης, χάρμα κινήσεως καί άρμο-

νίας άπό γυναίκες καί άνδρες.
Μέ άλλαγές χεριών τώρα οί χορευ

τές άλλάζουν θέση. Διαφορετικά πρό
σωπα άγκαλιαστά μπαίνουν πρώτα στό 
χορό, ένώ άλλοι σηκώνουν τά χέρια σέ 
καμάρα καί όλοι οί χορευτές περνοΰν 
εύθυμα, τραγουδιστά άπό κάτω. Κα
θένας μέ τή σειρά του σέρνει τόν χορό. 
Καλεϊ κι άλλους καί τούς γεροντότε-
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ρους νά λάβουν μέρος. Καί νά πρώ
τος τώρα στό χορό ό λεβεντόκορμος 
πατέρας τοΰ γαμπρού. Τό γλέντι γενι
κεύεται! Σηκώνουν καί μας νά χορέ
ψουμε! Βροχή τά εκατοστάρικα στούς 
όργανοπαΐκτες!

Ό  ζωγραφισμένος άνάμεσα σέ ρά
φια μέ πραγματικούς άμφορεΐς σφουγ
γαράς, σάν νά χομογελάει τώρα, γιατί 
όλη ή Κάλυμνος σήμερα χορεύει γιά 
τούς νιόνυμφους. Τό γλέντι θά διαρκέ
σει καί τήν άλλη μέρα μας λένε!

Ή  φιλοξενία σ ’ αύτό τό νησί είναι 
κάτι καταπληκτικό! Στήν εποχή μας, 
όπου κι άν γυρίσεις σέ όποιο μέρος κι 
&ν πας τέτοια φιλοξενία δέν θά βρής! 
Οί πάντες στήν Κάλυμνο μόλις σέ 
γνωρίσουν θέλουν νά σέ κεράσουν, νά 
σέ φιλέψουν νά σοΰ κάνουν τό τρα
πέζι. Σ’ αύτό τό νησί ό Ξένιος Δίας 
ξεπεράστηκε! ’Ακόμη καί οί έστιάτο- 
ρες πρίν πληρώσεις άκόμη τό λογα
ριασμό έπιμένουν νά σέ κεράσουν!

Οί Καλύμνιοι, όλοι τους σχεδόν, 
δουλεύουν πολύ καί σκληρά. Οί 
σφουγγαράδες καί δύτες μέ τό τρομερά 
έπικίνδυνο έπάγγελμά τους, οί ψαρά
δες, οί μεροκαματιάρηδες, οί βιοτέχνες 
καί μικρέμποροι. "Ομως καί ξοδεύουν, 
συχνά άσυλλόγιστα ότι κερδίζουν. Πο
τέ στά τραπέζια τους, στίς Ταβέρνες 
καί στά διάφορα ούζερί, ένα ή δύο 
μπουκάλια κρασί ή μπύρα. Πάντα πε
ρισσότερα μπουκάλια άπό όσοι οί 
συ νδαιτη μόνες!

Πολλοί Καλύμνιοι μεταναστεύουν 
στήν Αύστραλία καί ’Αμερική. "Ομως 
σχεδόν πάντα γιά λίγα χρόνια. ’Αντί
θετα άπό τήν υπόλοιπη ' Ελλάδα, ξανα- 
γυρνανε γρήγορα στήν ιδιαίτερη Πα
τρίδα τους καί οργανώνουν έκεΐ, στή 
γη πού γεννήθήκαν, καινούργια ζωή.

' Η Πόθια, ή πυκνοκατοικημένη πο- 
λύβοη πρωτεύουσα τοΰ νησιού, είναι 
πολύχρωμο στολίδι τής βαθυγάλαζης 
θάλασσας. Τά σπίτια στή μεγάλη αυτή 
πολιτεία μέ τήν άνόθευτη άκόμη ' Ελ
ληνική νησιώτικη ζωή, είναι σκαρφα
λωμένα τό ένα πάνω στό άλλλο, βαμ
μένα στίς βαθιές άποχρώσεις τοΰ μπλέ, 
πράσινου, τής ώχρας καί άλλων σκού
ρων χρωμάτων.

Ωραιότερη ή μιά άπό τήν άλλη οί 
έξοχές μέ τίς άρχαΐες όνομασίες τής 
Καλύμνου. Πεντακάθαρες θάλασσες μέ 
ώραιότατες άκρογιαλιές στό Πάνορμο, 
6 χιλιόμετρα άπό τό λιμάνι στήν Τέ- 
λενδο μέ τά Βυζαντινά ερείπια λίγο πιό 
έκεΐ, στόν ’ Αργινώντα, όπου συχνά οί 
χαρακτηριστικές φωνές τής πέρδικας 
στά τριγύρω άπόκρυμνα βουνά πλέκον
ται μέ τά σφυρίγματα μιας δεκατριά-

χρονης βοσκοπούλας τής Θεμελίνας, 
στίς Μυρτιές μέ τίς μικρές ψαροτα
βέρνες καί τό ντόπιο άνόθευτο κρασί.

Στήν Κάλυμνο ή παράδοση τής 
'Ελληνικής φυλής συνεχίζεται μέ τό 
γνησιώτερο τρόπο. Ά πό τά άρχέγονα 
Ελληνικά έθιμα πού βρίσκεις άκόμη 
έκεΐ στίς γιορτές, στούς γόμους καί τά 
βαφτίσια, μέχρι τίς άρχαΐζουσες γλωσ
σικές έκφράσεις καί όνομασίες, τά 
πολυάριθμα κλασσικίζοντα άγάλματα 
μέ τά όποια είναι γεμάτο τό νησί, ώς 
τά... πολλά παιδιά!

Υπάρχει άκόμη στή Κάλυμνο παν
τού τό πατροπαράδοτο στά κάρβουνα 
ψημένο χταποδάκι. Στά άλλα νησιά κι 
αύτό άκόμη βιομηχανοποιήθηκε. Ή  
Κάλυμνος μυρίζει άπό ψητό χταπόδι 
καί λεβεντιά! Στίς πολυάριθμες τα
βέρνες της, τά ούζερί καί τίς ψηστα
ριές της, πάντα ψητό στά κάρβουνα 
τό χταπόδι, πού συχνά μαζί μέ άστακό, 
είναι ό προκαταρτικός μεζές· μετά 
έρχεται ή κακαβιά, ψάρι πλακί, κου
νέλι ψητό, χταπόδι κοκκινιστό!

Σ’ αύτά τά μαγαζιά τριγύρω στό 
λιμάνι, ένώ τό κρασί καί ή μπύρα 
τρέχει άφθονη, θά ακούσεις τίς ιστο
ρίες τών σφουγγαράδων, τών δυτών, 
τών εμπόρων τοΰ σφουγγαριού, τών 
καπεταναίων, ιστορίες θρυλικές, στίς 
όποιες τό πραγματικό δικαιολογημένα 
πολλές φορές πλέκεται μέ τό φανταστι
κό. Βλέπεις, άντικρύζει τόσα καί τόσα 
ό σφουγγαράς, ό μεροκαματιάρης δύ
της στούς μακρινούς έπικίνδυνους τρο
μερούς βυθούς!

Έκεΐ μπορεί νά συναντήσεις τόν 
Μπάρμπα Κωστή Θωμάζο, 105 έτών

Σφουγγαράδες τήν ώρα τής δουλειάς. Τό «σήμα 
κατατεθέν» τοΰ άμορφου Αϊγαιοπελαγίτικου 
νησιού.

όπως ό ίδιος λέει, προσθέτοντας μέ 
ζωηρές κινήσεις. Είμαι ό γεροντότε- 
ρος τού νησιού. Πίνω καί τρώω άκόμη 
ότι θέλω, έκοψα όμως τό κάπνισμα εδώ 
καί 42 χρόνια!

Έκεΐ στούς τόπους τής άναψυχής, 
συχνά θά συναντήσεις καί τούς άπό- 
μαχους τής φαρμακερής μά άγαπημέ- 
νης θάλασσας. Τούς σακατεμένους στό 
μάζεμα τών σφουγγαριών δύτες. Είναι 
πάντα παρέα μαζί μέ νέους Καλυμνιώ- 
τες πού ίσως άκολουθοΰν τόΐδιο φοβε
ρό επάγγελμα. Τό κέφι δέ τούς λείπει. 
Ό  Θόδωρος ό "Ικας, άπόμαχος τής 
τρομερής δουλειάς τών δυτών πάντα 
ένα καλό λόγο θά'σοΰ πει πάντα κάτι 
θέλει νά σού προσφέρει. Ό  ίδιος 
συστήνεται μ’ αύτό τό παρατσούκλι 
πού παράγεται βέβαια άπό τό γωστό 
"Ιδρυμα. Πολύ νέο ή θάλασσα μπορεί 
νά τόν νίκησε. Δέν τόν νίκησε καθό
λου όμως ή ζωή.

Σάν είσαι τυχερός, στό Λαφόσι,. 
στόν Ταρσανά δίπλα στό λιμάνι, μπο
ρείς νά παρασταθεϊς στό ρίξιμο στή 
θάλασσα ένός καινούργιου ή έπισκευ- 
ασμένου τρεχαντηριού ή άλλου καϊ
κιού μικρού ή μεγάλου. Είναι πολύ 
συγκινητικό νά βλέπεις τήν κατάνυξη 
μέ τήν όποια σταυροκοπιοΰνται όλοι 
οί ναυτικοί σάν κατευοδώνουν τό νιό- 
τευκτο καράβι.

Καί στόν Ταρσανά, άνόθευτη ή 
νησιώτικη ζωή. Δεκάδες τά διαφόρων 
τύπων πλοιάρια πού γεννιούνται έκεΐ 
ή επισκευάζονται μέ τά πιό άρχέγονα ή 
καί συχνά σύγχρονα μέσα. Επικε
φαλής, δίνει παντού τό πρόσταγμα ό 
λεβεντόκορμος Μπάρμπα Νικόλας, 
πού άφοΰ δούλεψε 45 χρόνια στήν Αύ
στραλία, γύρισε στόν τόπο του καί 
συνεχίζει σάν ναυπηγός τήν δουλειά 
του μαζί μέ τά έγγόνια καί δισέγγονά 
του.

Στό μικρό καφενεδάκι τοΰ Ταρσα
νά, τό τόσο γραφικό καί φιλόξενο, θά 
άκούσεις όλοζώντανες Ιστορίες τής 
κατοχής άπό τά θαλασσοδαρμένα όγ- 
δοντάχρονα άδέλφια Νικόλα καί Σα- 
κελλάρη Τηλιακό, φημισμένους έπί- 
σης στό καλαφάτισμα τών πλοίων.

Παντού στήν Κάλυμνο, σέ κάθε 
γωνιά, σέ κάθε πλατεία, υπάρχουν άρ- 
χαιοπρεπή μικρά καί μεγάλα έπιβλη- 
τικά άγάλματα, προσφορές Καλυμνίων 
καλλιτεχνών ή φιλοτέχνων. Τά άγάλ
ματα αύτά σοΰ διηγούνται «τά πάθια 
καί τούς καϋμούς» τών θαλασσομά- 
χων τής Καλύμνου. Σέ καλοσορίζουν 
καί σέ κατευοδώνουν, σέ προσκαλοΰν 
νά έπισκεφθής ξανά τό πανέμορφο καί 
φιλόξενο νησί.
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Η ιοτορια του
Φωτοξ
Η ΗΛΙΚΙΑ τοδ πλανήτη μας είναι 4.

500.000.000 χρόνια. Ό  άνθρωπος ό
μως Εμφανίσθηκε μόλις πρίν 1.000.000 χρό
νια, γενόμενος ό σπουδαιότερος παράγον
τας τής ζωής στόν πλανήτη. "Οπως όλα τά 
ζωντανά δημιουργήματα, Ετσι καί αύτός, 
πέρασε άπό διαδοχικές μεταβολές κατά τήν 
διάρκεια τών χιλιάδων χρόνων, (Australo
pithecus, Pithecanthropus, H om o Neandertha- 
lensis, H om o Sapiens) γιά νά καταλήξη στήν 
σημερινή μορφή του.

Ή  γραπτή Ιστορία του δέν προχωρεί 
πέρα άπό μερικές χιλιάδες χρόνια καί οί 
πρώτοι πολιτισμοί του (Κινεζικός, 'Ινδι
κός, ΑΙγυπτιακός) Εμφανίζονται μόλις πρίν 
10.000 χρόνια. ΜΕ πιό άπλά λόγια, άν υπο
θέσουμε ότι παριστάνουμε τήν ήλικία τής 
Γής μέ Εναν χρόνο, τότε ό άνθρωπος μέσα 
σ ' αύτό τό χρονικό διάστημα πρέπει νά Εχη 
Εμφανισθή κατά τίς δύο τελευταίες ώρες τοΟ 
χρόνου καί ό πολιτισμός του μόλις πρίν άπό
Ενα λεπτό τής ώρας.....δηλαδή είναι πολύ
νέος ό άνθρωπος πάνω στή Γή μας.

'Εμφανίσθηκε κατά τό Πλειστόκαινο 
τού Καινό ζωίκού αίώνα καί ήταν ό χαρα
κτηριστικότερος όργανισμός τής περιόδου 
αύτής πού χαρακτηρίζεται άπό μιά Επέ
κταση παγετώνων σέ όλες τίς περιοχές τοΟ 
βορίου ήμισφαιρίου πού Ελειωσαν κατά Ενα 
μεγάλο μέρος τους Εδώ καί 25.000 χρόνια.

Αύτό τό δν τής Πλειστοκαίνου γεωλο
γικής περιόδου, ό άνθρωπος, μπόρεσε νά 
προσαρμοσθή σέ διάφορα κλίματα καί φυ
σικά περιβάλλοντα, καλύτερα άπό όποιοδή- 
ποτε άλλο θηλαστικό. Ή ταν κοινωνικός, 
παμφάγος, μέ δύναμη καί φυσικές Ικανό
τητες μέτριες, διέθετε δμως Ενα χάρισμά 
πού τού Εξασφάλιζε τήν πλεονεκτικότερη 
θέση άπέναντι στά άλλα θηλαστικά, άκόμη 
καί τά Ισχυρότερα. Ή ταν δηλαδή Ικανός νά 
έπινοή καί νά άφομοιώνη γνώσεις. Ή ταν ό 
μόνος ζωντανός όργανισμός πού είχε προι- 
κισθή μέ λόγο. ' Η όρθια στάση τού Εδωσε 
τήν Ικανότητα να' χρησιμοποιή τά χέρια του 
καί ό άντιτακτός άντίχειράς του σ ’ δλα τ ’

άλλα δάκτυλα τού Εδωσε τήν Ικανότητα 
λεπτών χειρονακτικών Εργασιών. Σκέπτεται 
άνακαλύπτει, χρησιμοποιεί, θυμάται συν
δυάζει Ιδέες καί άργότερα μέ τήν όμιλία του 
Επικοινωνεί μέ τούς άλλους άνθρώπους τής 
κοινότητας.

Μέ δλα αύτά τά χαρίσματα θά νικήση 
τίς δυσκολίες καί τά Εμπόδια πού τοδ 
παρουσιάζουν τά στοιχεία τής φύσης καί θά 
Επιζήση δημιουργώντας τόν μοναδικό στόν 
πλανήτη μας πολιτισμό του.

Ό  άνθρωπος τοδ Νεαντερτάλ (Homo  
Neanderthalensis) άρχισε τήν ζωή του πρίν 
άπό 100.000 χρόνια άπό σήμερα καί τόν 
άκολούθησε ό H om o Sapiens (ό 'Ανθρωπος 
ό σοφός) τοδ όποίου χρονολογικά οί ρίζες 
πρέπει νά βρίσκονται στά 60.000 — 40.000 
χρόνια πρίν άπό μάς. Πιστεύουν δτι αύτός 
είναι καί ό πρόγονος τών σημερινών φυλών 
τού άνθρώπου στή Γή.

"Ενα χάλκινο λιχνάρι άπό τά παλαιότερα καί 
πιό συνηθισμένα μέσα φωτισμού.

ΟΙ πρώτοι άνθρωποι τοδ πλανήτη μας, 
Αύστραλοπίθηκοι, Πιθηκάνθρωποι, Νεαν- 
τερτάλιοι, είχαν μοναδική πηγή φωτισμού 
τους τόν Ή λιο . Τό χλωμό φεγγάρι λίγο 
μόνο φώτιζε τίς τροχιές νύχτες τους καί τ ' 
άστέρια τούς Εδιναν τόσο φτωχό φώς δσο 
φτωχές ήσαν κι' οΐ σκέψεις τους...

Πολλές χιλιάδες χρόνια πέρασαν Ετσι 
γι’ αύτούς τούς προγόνους μας, περιμέ- 
νοντας πάντα τήν άνατολή τού Ή λιου ή τό 
λίγο φώς τού φεγγαριού γιά νά Εξασφαλί
σουν τήν διατροφή τους μέ τό ψάρεμα, τό 
κυνήγι, τά χόρτα καί τούς καρπούς. Μελαγ
χολική Εξ' άλλου γιά τούς πρωτογόνους 
ήταν ή δύση τού ήλίου γιατί αύτό σήμαινε 
τό σταμάτημα σχεδόν κάθε δραστηριότητας 
τής ζωής καί τό σκοτάδι πού άκολουθούσε 
δημιουργούσε κινδύνους καί μυστήριο στήν 
ψυχή τους. Μεγάλωνε καί Εκανε τραχύτερη 
αύτή τήν ψυχική κατάσταση τών σκοταδιών 
τους, ή παγωνιά τής νύχτας κι' ή γύμνια 
τους, πού τήν κάλυπταν μέ λίγα κομάτια 
δερμάτων τών ζώων πού σκότωναν στά 
δύσκολα κυνήγια τους μέ τά πρωτόγονα 
λίθινα καί ξύλινα δπλα τους, σέ συνδυασμό 
μέ τίς παγίδες τους.

Μέ τόν Ιδιο μονότονο τρόπο πέρασαν 
χιλιάδες χρόνια δταν ή Εξέλιξη μάς φέρνει 
στόν Άνθρωπο τόν σοφό (Hom o Sapiens) 
τόν πρόγονο δλων τών φυλών τής Γής. 
Είναι αύτός πού άνακάλυψε τήν φωτιά καί 
Εμαθε νά τήν παράγη, παίρνοντας Ετσι τό 
Εξελικτικό του πλεονέκτημα Εναντι τοδ 
προκατόχου του « ' Ανθρώπου Νεαντερτάλ».

Ό  άνθρωπος ό σοφός πρέπει νά τήν 
άνακάλυψε παρατηρώντας τίς φωτιές πού 
άναβαν μακρυά του, άπό τήν πτώση κεραυ
νών στά γύρω δάση. Πρέπει δμως νά πέ
ρασαν πολλά χρόνια γιά νά φτάση ό πρό
γονός μας άπό τήν παρατήρηση τής φωτιάς 
στήν παραγωγή της, άπό τόν Ιδιο. Σκεπτό- 
μενος, Ενθυμούμενος καί συνδυάζοντας Ιδέ
ες Εφτασε στήν παραγωγή της μέ πρωτό
γονα μέσα, πιθανόν, τρίβοντας μέ διάφο
ρους τρόπους ξηρά ξύλα μεταξύ τους καί 
δσο γινόταν ταχύτερα, τήν Ιδια δηλαδή 
μέθοδο πού χρησιμοποιούν καί σήμερα 
άκόμα πρωτόγονες φυλές άνθρώπων τής 
Α φρικής, Α σίας καί Αύστραλίας.

Η ΤΡΙΒΗ είναι Ισως ή πιό παλιά καί 
άπλή μέθοδος παραγωγής θερμικής Ενερ- 
γείας. Τρίβοντας Ετσι τά ξηρά ξύλα μεταξύ 
τους Επιτάχυναν τήν κίνησι τών μορίων 
τους. Ή  αύξηση αυτή τού μέσου δρου τής 
κινητικής ένεργείας τών μορίων προκαλοΰ- 
σε αύξηση τής θερμοκρασίας του. Τελικά 
ξεπήδησε άπό τήν τριβόμενη ξύλινη ξηρή 
δάδα ή φλόγα, ή πρώτη φλόγα, πού Εγινε 
ύστερα κτήμα τους μέ Επέκταση τήν φωτιά. 
Μέ τήν φωτιά πιά δική του ό άνθρωπος 
Εγινε πλάστης καί δημιουργός καί κατα- 
στροφέας μαζί. Τόϊδιο πετύχαινε άργότερα
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μέ βάση τήν έλευθέρωση ένέργειας μέ τήν 
τριβή, κτυπώντας σκληρές πέτρες «στουρ
ναρόπετρες».

Τήν χρησιμοποίησε πρώτα νά ζεσταί
νεται καί τό άχνό φώς της νά τοϋ φωτίζη 
λίγο τά μελαγχολικά καί τροχιά μέχρι τότε 
σκοτάδια του. Πολύ άργότερα τήν χρησι
μοποιεί γιά νά ψήνη καί νά μαγειρεύη τήν 
τροφή του, τό κρέας τών ζώων πού σκότωνε 
στό κυνήγι, τά ψάρια πού ψάρευε μέ τά 
κοκάλινα άγκίστριά του καί τά πρωτόγονα 
καμάκια του, τά χόρτα πού μάζευε γύρω του.

Ά ναβε φωτιές σέ λόφους καί ειδοποιού
σε γιά τό πλησίασμα κάποιου έχθροϋ ή 
έκανε σήματα μέ καπνό όπως έκαναν άργό
τερα οί ’ Ινδιάνοι σκεπάζοντας καί ξεσκε
πάζοντας τίς φωτιές τους. Ή ταν τά πρώτα 
τηλεπικοινωνιακά μέσα μαζί μέ τίς άναρθρες 
κραυγές του, μιας καί τά δύο κέντρα τού 
λόγου στόν έγκέφαλό του, άκόμη δέν είχαν 
τελειοποιηθή γιά νά άποκτήση τήν τελειό
τητα στόν λόγο νά έπικοινωνή μέ τούς 
άλλους άνθρώπους τής κοινότητας.

Θέρμαινε καί φώτιζε έτσι τά πρωτόγονα 
σπίτια του, τά σπήλαια, στά όποια κατέ
φευγε γιά νά άντιμετωπίση τό κρύο ή τίς 
ύπερβολικές ζέστες ή τήν έφόρμηση τών 
άγριων θηρίων ή νά προφυλαχθή άπό τά 
άλλα στοιχεία τής φύσης πού τόσο πολύ 
τόν ταλαιπωρούσαν. 'Αμετακίνητες αύτές 
οί κατοικίες του τόν κάρφωναν μόνιμα στά 
βράχια καί τούς λόφους.

Τό άχνό όμως φώς τής φωτιάς τόν 
ζέσταινε, τόν συντρόφευε, τόν προφύλαγε 
άπό τίς έπιδρομές τών άγριων θηρίων άλλά 
δέν τόν φώτιζε άρκετά, ώστε νά μπορεί νά 
κάνει δουλειές. Μάλιστα έπρεπε συνεχώς 
νά τροφοδοτεί τήν φωτιά του μέ ξύλα γιά νά 
καίει καί νά φωτίζη συνεχώς.

Συλλογιζόταν πώς νά νικήση τό σκο

τάδι του άποτελεσματικώτερα καί νά φωτι- 
σθή περισσότερο. Οί παρατηρήσεις, τού 
έδιναν Ιδέες καί τά άποτελέσματα τής ύλο- 
ποιήσεως τών Ιδεών του τόν έκαναν νά πετά 
άπό τή χαρά του, πανηγυρίζοντας μέ τίς 
δυνατές άναρθρες κραυγές του.

Παρατηρήσεις πολλών χρόνων, ότι ξύ
λα καί κλαριά ρετσινοφόρων δένδρων καί
γονταν μέ ζωηρότερη φλόγα καί ότι ό 
φωτισμός τους διαρκούσε περισσότερο καί 
διατηρείτο εύκολώτερα, τόν όδήγησαν σέ 
άποτελεσματικώτερα μέσα φωτισμού.

Γιά άρκετές χιλιάδες χρόνια φωτίστηκε 
μέ ένα τέτοιο τρόπο άν καί νωρίς κατάλαβε 
ότι αύτός ό τρόπος φωτισμού του ήταν 
άρκετά έπιβλαβής, γιατί τά προϊόντα τής 
καύσεως τών ρετσινοφόρων ξύλων γέμιζαν 
τά κακώς άεριζόμενα σπήλαιά του πού ήταν 
τά πρώτα σπίτια του.

Τίς φωτιές στήν άρχή τίς άναβε καί τίς 
διατηρούσε στό δάπεδο τού σπηλαίου καί 
συνήθως σέ κάποιο ψηλότερο σημείο τού 
δαπέδου του. Τό Ιδιο έκανε πολύ άργότερα 
όταν άπέκτησε ξύλινη κατοικία. Ύ στερα 
τίς άναβε καί τίς διατηρούσε πάνω σέ 
λίθινες λεπτές σχιστολιθικές πλάκες πού 
τίς εύρισκε γύρω του, μέ άποτέλεσμα νά 
είναι δυνατή ή μετακίνηση τής φωτεινής 
πηγής του σέ όποιοδήποτε μέρος τού σπη
λαίου ή κάποιου ξύλινου πολύ άργότερα 
σπιτιού του, δημιουργώντας έτσι τίς πρώτες 
μετακινούμενες άς πούμε λάμπες του.

’ Η έφευρετικότητά του δημιουργούσε 
συνεχώς πρωτοτυπίες. Συχνά οί ρετσινοφό- 
ροι κλάδοι ήταν μεγάλοι καί τήν μιά άκρη 
τους τήν κάρφωναν στό δάπεδο ένώ τήν 
άλλη τήν άναβαν καί φωτίζονταν.

Ά λ λ ες  πάλι φορές στό δάπεδο κάρφωναν 
ένα ξύλο καί στήν άκρη του δένανε τήν 
παρασχίδα τού δαδιού καί άναβαν τήν άκρη

της. Ά π ό κάτι τέτοιους τρόπους φωτισμού 
τού πρωτόγονου H om o Sapiens, γεννήθηκαν 
άργότερα οί δάδες καί οί πυρσοί άρχαίων 
λαών σάν μέσα φωτισμού τους.

' Ο άνθρωπος τών σπηλαίων έμαθε ύστε
ρα νά μαζεύει τό ρετσίνι τών δένδρων καί νά 
τό άποθηκεύει σέ φυσικά πέτρινα κοιλώ
ματα ή καί μεγάλα όστρακα προκειμένου 
περί σπηλαίων πού ήταν κοντά σέ θάλασσα, 
γιά νά τό καίει καί νά φωτίζεται. Παρά
δειγμα τό Σπήλαιο Αλεπότρυπα Δυροΰ, 
στό όποιο βρέθηκε κομμένο καί άκαφτο 
ρετσίνι κολλημένο σέ όστρακο καί καπνιά 
στή λάσπη πού μαρτυρούν ότι χρησιμοποί
ησαν τό ρετσίνι γιά φωτισμό.

Πάντα προοδευτικός ό άνθρωπος καί μέ 
πολλά χαρίσματα, δημιούργησε στή συνέ
χεια τά πρώτα λυχνάρια πού ήταν πέτρινα 

κοιλώματα, μέσα στά όποια έβαζε λίπος γιά 
νά φωτισθή καλλίτερα, άφού γρήγορα πρό
σεξε ότι τό λίπος τών ζώων πού έψηνε, 
πέφτοντας στή φωτιά καιγόταν μέ λαμπρό
τερη φλόγα καί άβλαβέστερη άπ’ ότι τά 
δαδιά καί τό ρετσίνι. Χρησιμοποίησε γιά 
πρώτη φορά φυτίλι καμωμένο άπό βρύα ή 
έντερα ζώων. Τό πρωτόγονο αυτό πέτρινο 
λυχνάρι ήταν μιά πολυτέλεια τού προγόνου 
μας στά μέσα φωτισμού του.

Ά π ό βιβλία τής τέχνης τής παγετωνικής 
έποχής (40.000— 10.000 π.Χ.) είναι γνωστοί 
καμιά έκατοστή λύχνοι πέτρινοι διαφόρων 
σχημάτων. "Ενα ώραίο τέτοιο λυχνάρι πέ
τρινο βρέθηκε στό σπήλαιο Λασκώ.

Μ ’ αύτές τίς πρωτόγονες λάμπες φωτι
ζόταν καί ό προϊστορικός καλλιτέχνης γιά 
νά έκτελή τήν τόσο κοπιαστική έργασία 
του καί νά φιλοτεχνή τίς καταπληκτικές 
ζωγραφιές τού σπιτιού του (σπηλαίου).

Οί αίώνες περνούσαν καί ό άνθρωπος 
προικισμένος μέ τούς παραπάνω σπουδαί-
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Φωτισμός συγχρόνου πόλεως μέ ήλεκτροφω- 
τισμό τή νύχτα. (Ή  θεσ/νίκη σε μιά νυκτε
ρινή της άποψη όπως φαίνεται άπό τό λιμάνι).

Δεξιά: Τό γνωστό κερί, άπό τά πιό συνηθι
σμένα μέσα φωτισμού. Κάτω: Φανάρι λαδιού 
στην (ξώπορτα παλαιού σπιτιού, σέ κάποιο 
'ελληνικό χωριό.

ους χαρακτήρες του, προόδευε καί τελειο
ποιείτο. ’Ε ξ ’ άλλου μέ τόν ϊναρθρο λόγο 
πού άπέκτησε μπορεί καί έκφράζει θεμελι
ώδη νοήματα τής ζωής του, μεταδίδει τήν 
πείρα του καί τίς γνώσεις του μέ τόν 
προφορικό λόγο άπό τούς προγόνους στούς 
άπογόνους. Κατασκευάζει κατοικίες ξύλι
νες, πλίθινες, πέτρινες, διαδοχικά άφήνον- 
τας τά σπήλαια, καί πρό 6.000 έτών άνακα- 
λύπτει τήν γραφή. Μέ τόν γραπτό λόγο 
ύστερα επωφελούνται των κατακτήσεων 
των προηγουμένων γενεών οί μεταγενέστε
ροι. Μέ τήν γραφή ή πρόοδος ήταν γρή
γορη σέ πολλούς τομείς.

Παρά τίς έξελίξεις αύτές ώς πρός τήν 
νοημοσύνη του καί τήν αύξηση τών γνώ- 
σεών του, στόν τομέα τού φωτισμού του, 
άπό τήν έποχή τών σπηλαίων μέχρι καί τόν 
17ο αιώνα τά μέσα τού φωτισμού δέν παρου
σίασαν σπουδαία μεταβολή, είδικά στόν 
τομέα τού τρόπου λειτουργίας τους. Οί 
λύχνοι φωτισμού είχαν ένα καύσιμο υλικό 
καί ένα φυτίλι.

Οί μόνες ίσως μικροαλλαγές πού γί
νονταν κάθε τόσο, άφορούσαν τήν μορφή 
τού λύχνου, τό είδος τού καυσίμου καί τήν 
κατασκευή τού φυτιλιού.

Οί πρώτοι κάτοικοι τής γεωγραφικής 
περιοχής μας ξεκίνησαν τόν φωτισμό τους 
μέ τήν φωτιά, τά ρετσινωμένα κλαδιά, τό 
ρετσίνι, τό λίπος καί πολύ άργότερα τό 
λάδι. Τά λυχνάρια τους άρχικά, ήταν φυ
σικά πέτρινα κοιλώματα, μεγάλα όστρακα, 
σκαλισμένα πέτρινα κοιλώματα καί πολύ 
άργότερα πολύμορφα πύλινα λυχνάρια. Τά 
φυτίλια αΰτών τών λύχνων ξεκίνησαν άπό 
τά ξηρά βρύα, τά έντερα τών ζώων τίς 
έντεριώνες τών φυτών, τό λινάρι καί πολύ 
άργότερα τό βαμβάκι.

Οί άρχαϊοι "Ελληνες καί οί πρόγονοι 
τών Ρωμαίων κατά τούς Ιστορικούς χρόνους 
χρησιμοποίησαν σάν καύσιμη ύλη στά 
πέτρινα ή πύλινα λυχνάρια τους πρώτα τό 
λίπος καί άργότερα τό λάδι.

Οί Ρωμαίοι έμαθαν τήν κατασκευή καί 
χρήση τών λυχναριών άπό τούς ’Αρχαίους 
"Ελληνες. Στήν άρχαία ' Ελλάδα τών προϊ
στορικών χρόνων χρησιμοποιούντο οί πέ
τρινοι λύχνοι καί πολύ άργότερα τά πύλινα 
λυχνάρια. Πύλινοι λύχνοι βρέθηκαν σέ 
άνασκαφές τής Σπάρτης, τών ’Αθηνών καί 
τής Κνωσσού.

"Ολοι αύτοί στήν άρχή χρησιμοποιού
σαν λίπος καί μετά άπό πολλά χρόνια'χρη
σιμοποίησαν τό λάδι.

Πρό τού 'Ομήρου γινόταν κάποια χρή
ση λαδιού γιά φωτιστικούς σκοπούς, άλλά 
αύτό τό λάδι τό έφερναν άπό άλλα μέρη 
γιατί είναι πολύ πιθανό έκεϊνα τά χρόνια νά 
μήν καλλιεργείτο άκόμη ή έλιά στήν ’ Ελ
λάδα. ’ Η έλιά όμως προϋπήρχε τού Hom o  
Sapiens καί φαίνεται ότι όταν τά πρώτα 
πλάσματα κατοίκησαν τήν ’ Ελλάδα ζοΰσαν

κάτω άπό τή σκιά άπέραντων άγριων έλαι- 
ώνων πού άπλώνονταν έως τίς Παραδου
νάβιες χώρες.

Οί Ρωμαίοι πρόσεχαν τά λυχνάρια τους 
πολύ, φτιάχνοντάς τα πλούσια καί στο- 
λίζοντάς τα μέ ώραίες παραστάσεις άκόμη 
περισσότερο όταν αύτά τά κατασκεύαζαν 
όπως καί οί ’ Αρχαίοι "Ελληνες άπό μέ
ταλλα Χαλκό (Cu), "Αργυρο (Ag), καί χρυ
σό (Au)

Πολλά άπό τά λυχνάρια τους ήταν τόσο 
μεγάλα, ώστε νά χωρούν τόσο λάδι, όσο 
λάδι χρειαζόταν γιά νά καίνε σχεδόν όλό- 
κληρο χρόνο. Τά κηροειδή έξ άλλου παρα
σκευάσματα πού χρησιμοποιούσαν γιά φω
τισμό τά άναφέρει ό Λίβιος καί ό Πλίνιος. 
Κατά τήν εποχή μάλιστα τού αύτοκράτο- 
ρος Καλιγούλα (37—41 μ.Χ.) όλόκληρες 
πόλεις έφωτίζονταν κατά τούς νυκτερινούς 
άγώνες μέ κεριά. ’ Ο ’ Απουλήϊος πάλι (120 
μ.Χ.) άναφέρει κεριά άπό λίπος καί κερί. Τά 
πρώτα πάντως κεριά γιά φωτισμό χρησιμο
ποιήθηκαν άπό τούς Σίνες καί τούς ’ Ιά
πωνες μέ φυτίλι άπό έντεριώνη κουφοξυ
λιάς.

Τόν μεσαίωνα τά λυχνάρια πήραν τήν 
μορφή τών καντηλιών, πού χρησιμοποιούμε 
άκόμη καί σήμερα στίς είκόνες, άλλά καί 
πάλι αύτά λειτουργούσαν μέ τόν ίδιο πρω
τόγονο τρόπο. Τό φυτίλι τους ήταν καμωμέ
νο άπό πλεκτό λινάρι ή άπό άλλες λεπτές 
ΐνες, έτσι ώστε νά άναροφάται τό λάδι τού 
δοχείου μέ τά τριχοειδή άγγεϊα του. Τό λάδι 
έφτανε στήν άκρη τού φυτιλιού τό άναβαν 
καί ή καύση τού λαδιού φώτιζε. Στήν ούσία 
ήταν άρχικά μιά λευκοπύρωση τών άτόμων 
τού C  καί τού Η  τού καύσιμου Ολικού καί ή 
μετέπειτα καύση τους ήταν έντονη καύση 
πρός διοξείδιο τού άνθρακα (C O J  καί 
’Υδρατμούς (7/20). Γιά νά φωτίζονται καλ-
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λίτερα τά σπίτια τους κρεμούσαν αυτά τά 
λυχνάρια άπό τό ταβάνι μέ σύρματα ή Αλυ
σίδες ή τά τοποθετούσαν πάνω σέ ποικίλης 
μορφής λυχνοστάτες.

' Από τήν Ρωμαϊκή πάλι έποχή χρησιμο
ποιήθηκαν γιά φωτισμό οϊ πολυέλαιοι, κομ
ψότερες φωτιστικές πληγές καί Αποδοτικό
τερες άπό τίς προηγούμενες. Τούς πρωτο- 
χρησιμοποίησαν οΐ Έτρούσκοι καί άπ’ 
αύτούς τούς πήραν οϊ Ρωμαίοι οί όποιοι 
τούς βελτίωσαν ώς πρός τήν πολυτέλεια καί 
τήν Απόδοση. "Ενα Αλλο πάλι πολύ διαδε
δομένο φωτιστικό μέσο στήν Ευρώπη ήταν 
τά μαλακά στενά καί μακρυά κεριά πού 
κατασκεύαζαν άπό ψύχα βούρλων βουτηγ
μένη στό μαγειρικό λίπος.

Τά κηροπήγια πάλι γιά τήν τοποθέτηση 
των κάθε λογής κεριών είναι γνωστά σέ 
πολλές μορφές άπό τήν Ανακάλυψη τών 
πρώτων κεριών, δηλαδή άπό τούς προχρι- 
στιανικούς χρόνους. Κατά τήν Ρωμαϊκή 
έποχή έγιναν πολυτελέστεροι μέ τρίποδες 
Απλούς, τρίποδες μέ πέλματα λεόντων, τρί
ποδες μέ βάκχες πού κρατούν τά κεριά ή 
νέες κλπ.

Τόν 17ο αιώνα έπινόησαν κεριά σάν τά 
σημερινά πού έκαιγαν λίπος ή κερί με
λισσών.

Τά λυχνάρια όμως δέν έπαψαν νά χρη
σιμοποιούνται μέχρι τίς ήμέρες μας. ΟΙ 
παλιοί πάλι πολυέλαιοι μέ τά πρωτόγονα 
καύσιμα υλικά, λάδι ή κεριά, πού χρησι
μοποιήθηκαν άπό τήν έποχή τών Ρωμαίων 
καί Ακόμη πιό πριν βελτιώθηκαν μέ πρισμα
τικούς ή μικρούς άμυγδαλοειδεΐς κρυστάλ
λους καί Ασημένιο σκελετό ήταν τών Ανα
κτόρων τών Βερσαλιών καί τού Φοντεναι- 
μπλώ τού Λουδοβίκου ΙΔ", τ ’ Αριστουργή
ματα τέχνης τού 'Ιακώβου Caffier καί τέλος 
οί περιζήτητοι στίς συλλογές πολυέλαιοι 
τού Gouthiere.

Πρός τό τέλος τού 18ου αίώνα οί έπι- 
στημονικές έρευνες έξακρίβωσαν ότι τό 
φώς τής φλόγας τών κεριών ή τών λυχνα- 
ριών ή τών φαναριών κλπ όφειλόταν κυ
ρίως, όπως άναφέραμε καί πάρα πάνω, σέ 
σωματίδια τού άνθρακα (C ) καί τού ύδρο- 
γόνου (Η ) πού μέ τήν θερμότητά τους 
λευκοπυρώνονταν καί φωτοβολούσαν. Ή  
θερμότητα προερχόταν κατ' αυτήν τήν 
λευκοπύρωση, άπό τήν καύση τού καυσίμου 
ύλικοΰ, λαδιού ή λίπους ή κεριού πού 
περιείχαν άνθρακα καί υδρογόνο.

"Οσο πιό γρήγορα γινόταν ή καύση τους 
τόσο πιό έντονη ήταν ή φλόγα καί τό φώς. 
Στήν άρχή χρησιμοποιήθηκε μιά γυάλινη 
καπνοδόχος (λαμπογυάλι) πού διευκόλυνε 
πολύ τήν κίνηση τού Αέρα καί έπετάχυνε 
τήν καύση τήν ένταση τής φλόγας καί τού 
φωτός.

Σοβαρό σταθμό στήν ιστορία τού φωτι
σμού Απετέλεσαν οί Ανακαλύψεις τού A m i 
Argand  τό 1783 περίπου. Ό  'Ελβετός έπι- 
στήμονας έδωσε στό φυτίλι τών μέχρι τότε 
μέσων φωτισμού κυλινδρικό σχήμα καί 
άφηνε έτσι τόν Αέρα νά κυκλοφορή καί άπό 
τό έσωτερικό τού κυλίνδρου, ώστε νά γίνε
ται πολύ καλλίτερη καύση τού καύσιμου υ
λικού τών τριχοειδών τού φυτιλιοΰ. Δηλαδή 
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τό καύσιμο υλικό πού ήταν μέχρι τότε 
κυρίως τό λάδι άναμιγνυόταν μέ περισσό
τερο όξυγόνο τού Αέρα καί ή καύση ήταν 
έντονώτερη.

Τό φώς πιά τής Λυχνίας, λάμπας, τού 
'Ελβετού Argand  ήταν όχτώ φορές πιό 
λαμπρό άπό κάθε προηγούμενη λάμπα, λυ
χνάρι, φανάρι Αποτελώντας έτσι τό πρώτο 
σημαντικό βήμα στόν τεχνιτό φωτισμό άπό 
τήν έποχή τών σπηλαίων. "Ετσι μέ τό 
έπιστημονικώτερο φυτίλι τού Argand  καί 
τήν χρήση τών λαμπογυαλιών στίς λάμπες, 
τό φώς τους έγινε ζωηρότερο καί σταθε
ρότερο, Αφού δέν έπηρεάζετο πλέον ή φλό
γα άπό τά έντονα ρεύματά τού άέρα.

Τούτες οί λάμπες διατηρήθηκαν Ιδίως 
στά χωριά καί τίς πόλεις ώς τίς ήμέρες μας. 
Αύτές οί λάμπες τού λαδιού καί Αργότερα 
τού πετρελαίου, τά λυχνάρια, τά φανάρια 
ήταν τά γραφικά μέσα φωτισμού γιά πολύ 
κόσμο.

Νυχτερινοί σύντροφοι τού Ανθρώπου 
στό διάβασμα, τίς μετακινήσεις του, πού 
διάλυαν τό σκοτάδι του στούς χώρους τού 
σπιτιού του, γύρω άπ’ τό σπίτι του, τήν 
γειτονιά του, τό σκοτεινό χωριό του.

Τό φανάρι τού λαδιού, ό σύντροφος τού 
ταξιδιώτη στίς άσέληνε νύχτες χάραζε τήν 
πορεία του γιά τόν τελικό προορισμό.

Κάτω άπό τό φώς τού καντηλιού στά 
κατάμαυρα χρόνια τής Τουρκοκρατίας ό 
καλόγηρος ή ό παπάς σέ κάποια γωνιά τής 
έκκλησιάς μάθαινε τά λιγοστά γράμματα 
καί κράταγε άσβηστα τά έθνικά Ιδεώδη στίς 
διψασμένες γιά λευτεριά καρδιές τών Έ λ - 
ληνοπαίδων.

Πόσοι καί πόσοι πάλι άπό τούς μεγά
λους καί τρανούς τής έποχής μας δέν πήραν 
τήν πρώτη τους μόρφωση κάτω άπό τό 
λιγοστό χλωμό φώς τής φωτιάς τού τζακιού 
καί τού λυχναριού ή τής λάμπας τού λαδιού 
κι’ Αργότερα τού πετρελαίου... σήμερα 
άντίκες σεβαστές σύγχρονων πολυτελών 
σαλονιών.

Σ ' όλη τήν έκταση τής πατρίδας μας 
πόλεις καί χωριά μέχρι τού 1835 φωτίζον
ταν μέ τά πάρα πάνω διάφορα φωτιστικά 
μέσα τού λαδιού. Λίγα μόνο πολυτελή 
σπίτια χρησιμοποιούσαν τούς πολυτελείς 
πολυελαίους πού προαναφέραμε ή τά πολυ
τελή χρυσοστόλιστα κηροπήγια καί τίς 
πολυτελείς πολύμορφες λ'άμπες μέ τά λα- 
μπογυάλια.

Στίς 18 Σεπτεμβρίου τού 1834 όρίστηκε 
σάν πρωτεύουσα τού 'Ελληνικού Κράτους 
ή 'Αθήνα καί τό 1835 Απέκτησε δημόσιο 
φωτισμό. Ό  δημόσιος φωτισμός της τό 
1835 ήταν φτωχότατος καί Αριθμούσε δέκα 
πέντε μεγάλα φανάρια τού λαδιού πού τοπο

θετήθηκαν σέ διάφορά κεντρικά σημεία τής 
πρωτεύουσας. ' Εντυπωσιάζει ή σκέψη μιάς 
σύγκρισις τού σημερινού σύγχρονου φωτι
σμού τής 'Αθήνας μέ έκεϊνον τόν πρώτο 
φωτισμό της... Τό 1850 έγινε κάποια πρό
οδος. Ό  δήμος Αποφάσισε τήν αύξηση τού 
Αριθμού τών φαναριών τού λαδιού καί άπό 
δεκαπέντε έγιναν διακόσια.

Ή ταν καί αύτή μιά πρόοδος άν σκεφτή 
κανείς δτι ή 'Αθήνα τής Τουρκοκρατίας 
ήταν μιά μικρή Τουρκόπολη φτωχή καί 
λασπερή μέ πολλές έκκλησιές καί τζαμιά, 
σκοτεινή τίς νύχτες της, μέ μόνο φωτισμό 
τό λιγοστό φώς τών λυχναριών, καντηλιών, 
καί φαναριών τών μικρών χαμόγειων σπι- 
τιών τών λίγων συνοικιών της. Περισσό
τερο φωτισμένη ήταν ή κυριώτερη συνοικία 
της ή Πλάκα έκεϊ δηλαδή πού βρίσκονταν 
τά 'Αρχοντικά μέ τούς πλουσιώτερους φω
τισμούς άπό λάμπες δαδιού μέ λαμπόγυαλα, 
κηροπήγια καί πολυτελείς πολυελαίους.

Τό έπόμενο βήμα φωτισμού έγινε περί 
τά μέσα τού Ι9ου αίώνα μέ τήν χρησιμο
ποίηση τού πετρελαίου, άντί τού λαδιού 
σάν καύσιμο Ολικό. Ή ταν καί τό πετρέ
λαιο καύσιμο Ολικό πού άποτελεϊται άπό 
άνθρακα καί ύδρογόνο ένας ύδρογονάνθρα- 
κας όπως τόν λένε άπό τήν σύστασή του.

Οί λάμπες τού πετρελαίου μέ τόν μηχα
νισμό τού Argand  Ακτινοβολούσαν περισ
σότερο φώς άπό τίς πρηγούμενες τού ίδιου 
τύπου Αλλά πού έκαιγαν μέ λάδι, γιατί τό 
πετρέλαιο ήταν πιό εύκίνητο ύγρό άπό τό 
λάδι καί Ανέβαινε εύκολώτερα στά τριχοει
δή Αγγεία τού φυτιλιού, καί ή καύση καί ό 
φωτισμός ήταν έντονώτερος άπ’ ότι προη
γουμένως.

Γό πετρέλαιο άρχισε νά χρησιμοποιεί
ται σάν φωτιστική ύλη άπό τό 1805 στήν 
Εύρώπη, φωτίζοντας γιά πρώτη φορά, ή 
’ Ιταλία τούς δρόμους τών πόλεων τής Γέ
νουας καί Σάν Ντομίνο, άν καί τό πετρέ
λαιο ήταν γνωστό έκεϊ άπό τό 1.400 μ.Χ.

Τό 1857 φωτίστηκε γιά πρώτη φορά μέ 
πετρέλαιο τό Βουκουρέστι άπό τά Αποστά
γματα πετρελαίου. Στήν 'Αθήνα τό 1855 τά 
φωτιστικά φανάρια τού λαδιού άνττκατα- 
στάθηκαν μέ φανάρια πετρελαίου καί ό 
Αριθμός αΰξήθηκε πάνω άπό 200.

Οί λάμπες μέ τά λαμπογυάλια καί τό 
έπαναστατικό γιά καλλίτερη καύση φυτίλι 
τού Argand  χρησιμοποιούντο πολύ έχοντας 
σάν καύσιμο ύλικό τό πετρέλαιο.

Μετά τό 1860 Αρχίζουν νά κάνουν τήν



έμφάνισή τους άποδοτικώτερα φωτιστικά, 
δπως ήταν οί λύχνοι "Αουερ μέ δυκτιωτή 
φωτοβολίδα άπό άμίαντο ή άλλο ύλικό του 
όποιου ή λευκοπύρωση έδινε πολύ λαμπερό 
φως. Σάν καύσιμο υλικό τής λευκοπύρωσής 
του ήταν ή βενζίνη ή τό πετρέλαιο ή τό 
οινόπνευμα. Αύτήν τήν λάμπα (βενζινόλα- 
μπα) πολλοί τήν θυμούνται σάν φωτιστικό 
μέσο, όταν φώτιζε πλατείες καί μαγαζιά 
κατά τήν διάρκεια όλονύκτιων πανηγυριών 
ή όταν φώτιζε τά καταστήματα μετά τήν 
δύση τού ήλιου γιά νά βοηθάει τίς συναλ
λαγές πωλητών καί άγοραστών ή νά συν- 
τροφεύη τίς παρέες τού καφενέ ή άλλων 
μαγαζιών. Είναι μέ άλλα λόγια ένα φωτι
στικό πού άκόμη καί στίς ήμέρες μας 
χρησιμοποιείται άρκετά. Μιά βόλτα στά 
κεντρικώτερα σημεία τής 'Αθήνας καί θά 
πέση όπωσδήποτε τό μάτι μας σέ μιά 
βενζινόλαμπα κάποιας γωνιάς πού φωτίζει 
κάποιο μικροπωλητή ή έμπορο ξηρών καρ
πών ή κάποιον γραφικό καστανά.

"Εχει πιά γίνει φανερή μιά αλματώδης 
πρόοδος στόν τομέα τού φωτισμού. "Υστε
ρα άπό τό πετρέλαιο ή παράλληλα μέ αύτό 
μιά καινούργια εποχή φωτισμού άνοίγεται 
μέ καύσιμα υλικά καί διάφορα άέρια.

Ό  φωτισμός αύτός ήταν πολύ περιορι
σμένα γνωστός άπό παλαιοτάτη εποχή. 
’ Από πολλούς αιώνες γνωστές ήταν οί ιερές 
φλόγες τού Βακού, τής Κασπίας θάλασσας 
καί τής Κίνας, πού προέρχονταν άπό άέρια 
πετρελαιοπηγών (Γαιαέρια), κυρίας συστά- 
σεως άερίων υδρογονανθράκων μέ κύριο 
συστατικό τό μεθάνιο (C H J . Ά π ό  ιστορι
κές πηγές λέγεται δτι οί Κινέζοι τά μάζευαν 
σέ κατάλληλα δοχεία καί τά χρησιμοποι
ούσαν γιά φωτισμό.

Στήν Ευρώπη δμως μόλις τό 1807 φω
τίσθηκε γιά πρώτη φορά ένας δρόμος τού 
Λονδίνου μέ φωταέριο (μίγμα υδρογόνου, 
μεθανίου καί μονοξειδίου τού άνθρακα) 
άπό τόν M urdoch καί τό 1815 όλόκληρο τό 
Λονδίνο καί ύστερα τό Παρίσι.

' Η πρόοδος γιά καλύτερο φωτισμό συνε
χίζεται μ ' ένα άλλο καύσιμο άέριο τήν 
άσετυλίνη ή άκετυλένιο ή τό αίθίνιο (C^Hj) 
ή (H C EC H ). Αύτός 6 φωτισμός διατηρείται 
άκόμη καί σήμερα στίς γραφικές γωνιές τών 
καστανάδων στό κέντρο τής ’Αθήνας καί 
τίς άλλες πόλεις μας καί τών ψηστέριδων 
τών καλαμποκιών.

Στήν 'Ελλάδα καί πρώτα - πρώτα τήν 
πρωτεύουσά της ό φωτισμός μέ φωταέριο 
έφαρμόστηκε τό 1862 άφού διατηρήθηκε 
δμως καί ό παλαιός φωτισμός μέ φανούς 
πετρελαίου στίς άκρες κυρίως τής παλιάς 
'Αθήνας.

Μέχρι αδτή τήν έποχή ό τεχνητός φωτι
σμός στηριζόταν στήν καύση ούσιών, ξύλο, 
ρετσίνι, λίπος, κερί, λάδι, πετρέλαιο, φωτα
έριο, άσετυλίνη κλπ. καί τό μεγαλύτερο 
μέρος τής ένεργείας καύσεως μετατρεπόταν 
σξ θερμότητα καί δχι σέ φώς (Ύποβάθμη- 
σις τής Ένεργείας).

Σύντομα δμως τό φώς θά άπλωθή παντού 
καί τό σκοτάδι θά γίνη κυνηγημένος φόβος 
στά σκοτεινά δάση καί τίς σκοτεινές σπη
λιές.

Τό 1847 τήν 1 ί Φεβρουάριου στήν πολι
τεία τού 'Οχάίο τής 'Αμερικής γεννήθηκε 
δ θωμάς Έντισσον. ' Ολλανδός ό πατέρας 
του, Σκωτσέζα ή μητέρα του, τού έδωσαν 
μόρφωση γιά νά φωτίση άργότερα μέ τίς 
έφευρέσεις του τήν έποχή του καί τό μέλλον 
της. Πολύ σκληρή δουλειά χρειάστηκε πού 
τελικά άκτινοβόλησε καί μάς χάρισε τήν 
πρώτη ήλεκτρική λάμπα. Ή ταν φτιαγμένη 
στήν άρχή άπό νήματα άνθρακα μέσα σ ' 
ένα γυάλινο δοχείο, πού τήν τελειοποίησαν 
γρήγορα άφού τής άφαίρεσαν τόν άέρα καί 
άντικατέστησαν τά νήματα τής σκόνης τού 
άνθρακα άπό νήματα μετάλλων.

Αύτή ή λάμπα πού πρωτάναψε έδώ καί έ- 
κατό περίπου χρόνια τό 1876 στά χέρια τού 
Έντισσον κατά τήν διάρκεια τών πειρα
μάτων του καλύπτει καί σήμερα τίς άνάγκες 
μας σέ φώς κάνοντας έτσι τήν νύχτα μέρα.

Οί μεγάλες έπιδόσεις τής ήλεκτρικής 
λάμπας τού θωμά Έ ντισσον άχρήστεψαν 
καί έσβησαν άλλες πηγές φωτισμού δπως 
τίς λάμπες λαδιού, πετρελαίου, βενζίνης, 
φωταερίου, άσετυλίνης πού έλαμπαν σέ 
χωριά καί πόλεις, δρόμους καί πλατείες.

Φτάνουμε πιά στά 1882 όπότε, σέ έκτε- 
ταμένη κλίμακα άρχισε νά χρησιμοποιείται 
γιά φωτισμό ή ήλεκτρική ένέργεια σέ πολ
λά μέρη τού κόσμου καί κυρίως στήν 
Εΰρώπη.

Ά π ό τό 1889 γίνεται καί ή πρώτη άπό- 
πειρα ήλεκτροφωτίσεως τής Αθήνας. Ή  
πόλη όλόκληρη ήλεκτροφωτίστηκε τό 
1900. Δειλά δειλά έπεκτείνεται ή ήλεκτρική 
ένέργεια καί στίς άλλες πόλεις τής Ε λ 
λάδος. Κάπως πλουσιώτερος δμως ήλεκ- 
τροφωτισμός άρχίζει άπό τό 1915.

Ό πω ς κάθε πηγή φωτός έτσι καί 6 
λαμπτήρας τού Έντισσον άρχισε νά στε- 
ρεύη. Ή  πρόοδος είναι άλματώδης καί ή 
μία πηγή φωτός γρήγορα άντικαθίσταται 
άπό άλλη σταθερότερη καί άποδοτικώτερη.

Χρησιμοποιήθηκαν λαμπτήρες μέ πε
ρισσότερο άνθεκτικά νήματα διστίκτων με
τάλλων, δπως είναι τό βολφράμιο (W o) τό 
1911.

Συγχρόνως τροποποιήθηκε καί τό σχή
μα τού γιάλινου δοχείου τής λάμπας καί 
διαμορφώθηκε δ κάλυκάς της.

Τό 1914 τοποθετούν άδρανή άέρια μέσα 
στήν γυάλινη φούσκα τού λαμπτήρα δπως 
τό άζωτο ( N J  πού πρίν ήταν κενή.

Ή  ένταση τού φωτισμού της μέ τά 
καινούργια δεδομένα αυξήθηκε κατά 50% 
συγκριτικά μέ τόν λαμπτήρα τού κενού. 
Α λλά  καί τό βολταϊκό τόξο χρησιμοποι
ήθηκε σάν μιά Ισχυρή πηγή φωτισμού. 
Ανακαλύφθηκε άπό τόν Αλέξανδρο Βό
λτα πού γεννήθηκε στήν 'Ιταλία τό 1745. 
Τό φώς του ξεπηδοΰσε άπό τά δύο πυρα
κτωμένα ραβδιά τού άνθρακα (καρβουνά
κια) καί έκανε θαύματα ιδίως στίς κινη
ματογραφικές προβολές.

Μειονεκτοΰσαν δμως δλες αυτές οί πη
γές φωτισμού στίς μεγάλες θερμοκρασίες 
πού δημιουργούσαν.

Τό 1920 κάνουν τήν έμφάνισή τους οί 
σωλήνες Νέου (N e) Ή λιου (He) καί άλλων

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
εύγενών άερίων Ξένου (Xe, Κρυπτού (Kr), 
Ραδονίου (Rn) τών όποιων τ ' άέρια διε- 
γείρονται διά όψηλής τάσεως καί παράγουν 
έντονο φωτισμό.

Ά π ό τό 1938 άρχισαν νά χρησιμοποι
ούνται οι γνωστοί λαμπτήρες φθορισμοΰ μέ 
συνδυασμό τήν άγωγιμότητα τών άτμών τού 
δδραργύρου H g  καί τήν έπανεκπομπή άκτί- 
νων ύπό τού φθορίζοντος ύλικοΰ τους. Μέ 
κατάλληλη έκλογή τού φθορίζοντος υλικού 
είναι δυνατόν νά παράγεται άπ' αυτούς φώς, 
παραπλήσιο μέ τό φώς τής ήμέρας ή καί 
φώς έγχρωμο.

Γενικά μέ τούς λαμπήρες φθορισμοΰ ή 
άπόδοση σέ φώς είναι πολύ πιό μεγάλη καί 
τό φώς τους οίκονομικώτερο.

Ταυτόχρονα οί άτμοί τού υδραργύρου 
διαγειρόμενοι φωτίζουν μέ πολύ φώς άνοι- 
κτούς χώρους, δρόμους, λεωφόρους καί 
Πλατείες.

Στήν Ίδια άρχή τής διεγέρσεως μέ υ
ψηλή τάση, διαφόρων άερίων, στηρίζονται 
καί οί σωλήνες τών φωτεινών διαφημίσεων, 
οί λαμπτήρες αίγλης, οί σωλήνες Geissler 
(Γκάϊσλεο).

Τέλος στήν προσπάθειά του ό άνθρωπος 
νά βρή όλοένα καί πιό άποδοτικούς τρό
πους φωτισμού άνακάλυψε τά τελευταία 
χρόνια τίς λάμπες ήλεκτροφωταυγείας, οί 
όποιες πρός τό παρόν μόνο θεωρητικό 
ένδιαφέρον παρουσιάζουν. Αύτές οί λάμπες 
αποτελούνται άπό δύο παράλληλα ήλεκτρό- 
δια πού άνάμεσά τους υπάρχει μιά φθο- 
ρίζουσα ούσία. "Οταν τά ηλεκτρόδια συν
δέονται μέ έναλλασσόμενη τάση, ή φθορί- 
ζουσα ούσία άκτινοβολεϊ, μετατρέποντας 
κατευθείαν τήν ήλεκτρική ένέργεια σέ ένέρ- 
γεια φωτός χωρίς τήν μεσολάβηση θερ
μικής ένεργείας καί ύποβαθμίσεως αυτής.

Στήν Ελλάδα άπό τό 1926 ή εκμετάλ
λευση τής ήλεκτροπαραγωγής ανατέθηκε 
μέ σύμβαση στήν Ή λεκτρική Εταιρεία 
Αθηνών - Πειραιώς, ή όποια ένίσχυσε τό 
εργοστάσιο παραγωγής Νέου Φαλήρου καί 
ίδρυσε νέο στό Κερατσίνι. Καί τά δύο 
έργοστάσια ένισχύθηκαν κατά καιρούς καί 
έβελτιώθηκαν. Τά τελευταία χρόνια συ
νέχισε τήν ήλκετροπαραγωγή ή Δ.Ε.Η. 
ήλεκτροφωτίζοντας καί τό πιό μικρό χωριό 
τής ' Ελλάδος τοποθετώντας στίς προθήκες 
μουσείων λαϊκής τέχνης τά πρώτα φωτιστι
κά μέσα, πού άναφέρθηκαν.

' Ο πολιτισμός δμως άναπτύσσεται καί οί 
άνάγκες μας σέ φώς δέν έπαψαν νά μεγα
λώνουν. ' Ο άνθρωπος σκέπτεται, συνδυάζει 
γνώσεις, ιδέες, προσπαθώντας νά βρή πηγές 
φωτισμού άποδοτικώτερες, ισχυρότερες έ- 
ξαφανίζοντας έτσι τά σκοτάδια τής ζωής 
του δλο καί περισσότερο. Ποιές πράγματι 
πηγές θά πάρουν τώρα τό προβάδισμα καί οί 
ύπάρχουσες σήμερα θά άποτελέσουν έκθέ- 
ματα μουσείων, μάρτυρες πάντοτε τής πά
λης τού άνθρώπου γιά τήν κατανίκηση τού 
σκοταδιού;

Οί άνθρωποι τού 2000 μ.Χ. πιθανόν νά 
ζούν σέ θάλασσες φωτός, φωσφοριζόντων 
Ολικών ή θάλασσες άτομικές φωτός πού θά 
προέρχονται ίσως άπό κάποιες άτομικές 
διασπάσεις...
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’Α π α σ χολεί ολόκληρο τόν κόσμο

Δεξιά στην πρώτη φω
τογραφία: "Ενας όπιο- 
μανής όπως τόν «είδε» 
ό ζωγράφος άστυφύλαξ 
κ. Βασ. Άδαμόπου- 
λος. Στή δεύτερη (φω
τογραφία, ή θεά μέ τίς 
παπαρούνες. Πήλινο ει
δώλιο άπό τή Μινω- 
ϊκή Κρήτη. Τότε όμως 
τό όπιο έχρησιμοποι- 
εϊτο γιά θεραπευτικούς 
μόνο σκοπούς. Εις τήν 
άπέναντι σελίδα επάνω: 
Δυό μάτια πού «λένε 
πολλά». Είναι τά μάτια 
ενός άκόμα δυστυχι
σμένου ήρωϊνομανοϋς. 
Κάτω: Πίππες γιά τό 
κάπνισμα μαριχουάνας.

Στό άρθρο πού ακολουθεί καί πού δημοσιεύθηκε στό έγκειρο περιοδικό 
« Ιστορία Εικονογραφημένη» ό Ιταλός ιστορικός καί κοινωνιολόγος κ. 
Τζουζέππε Μάϊντα, κάνει μιά ιστορική «αναφορά» στην εμφάνιση καί τήν 
«εξέλιξη» των ναρκωτικών, τά όποια άπό φάρμακα πού ήταν τά πρώτα 
χρόνια τής έμφανίσεώς τους κατάντησαν άληθινά άλυτο πρόβλημα γιά τίς 
σύγχρονες κοινωνίες, οί όποιες άπειλοΰνται άπό τόν «άργό θάνατο» μέ 
ήθική καί πνευματική κρίση.



Τ Α ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ μηνύματα μέ 
άριθμούς προέρχονταν άπό τό Σίντνεϋ, 

τό Χόνγκ Κόνγκ καί τό Λονδίνο. "Οταν 
άποκρυπτογραφήθηκαν, άργά τό άπόγευμα 
τής 6ης Ίαουαρίου 1967, οί πράκτορες τού 
'Ομοσπονδιακού Γραφείου Ναρκωτικών 
άντιλήφθηκαν, δτι είχαν άκόμη τρεις ήμε
ρες καιρό γιά νά όργανώσουν μιά παγίδα 
στό άεροδρόμιο τού Κέννεντυ. Είχαν όμως 
τύχη καί δέν χρειάσθηκε. Οί λαθρέμποροι 
ναρκωτικών, πού είχαν έπισημανθή μέ τη
λεγραφήματα, έπρεπε νά ήσαν ένδεκα άν- 
δρες καί όλοι άπό τήν Μελβούρνη, τό 
Σίντνεϋ καί τήν Καμπέρα. Κατά τύχην, 
άνάμεσα στούς έπιβάτες τού άεροπλάνου 
τής πτήσεως 282 Παρίσι-Λονδΐνο—Νέα ' Υ- 
όρκη, πού προσγειώθηκε στό άεροδρό
μιο Κέννεντυ στίς δύο μετά τό μεσημέρι τής 
9ης Ίανουαρίου, δέν υπήρχαν άλλοι Αύ- 
στραλοί.

Οί πράκτορες έκαναν έρευνα στούς ύπο
πτους έπιβάτες καί διαπίστωσαν ότι ό καθέ
νας τους μετέφερε κάτω άπό τά ρούχα του, 
μέσα σέ πλαστικές σακκούλες, κρυμμένα 
στό στήθος καί στην κοιλιά, πέντε ώς έξη 
κιλά ήρωίνης, πού είχαν άγορασθή στό
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Χόνγκ Κόνγκ πρός 1600 δολλάρια τό κιλό 
καί θά έπωλοϋντο στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες 
πρός 36.000 δολλάρια. Οί συλληφθέντες — 
όλοι συνταξιούχοι άστυνομικοί — όμολό- 
γησαν ότι τούς είχε προσλάβει στήν υπη
ρεσία της μιά άπό τίς πέντε μεγάλες έπι- 
χειρήσεις ναρκωτικών πού δροΰσαν στήν 
Νοτιοανατολική Ά σία.

Κάθε δύο έβδομάδες, εφοδιασμένοι μέ 
διπλά διαβατήρια, έφευγαν αεροπορικώς 
άπό τό Σίντνεϋ, κατέβαιναν στό Χόνγκ, 
Κόνγκ, έπαιρναν τό φορτίο τής ήρωίνης καί 
συνέχιζαν τό ταξίδι τους πρός τό Λονδίνο. 
’ Εκεί παρουσίαζαν τό δεύτερο διαβατήριο 
πού τό σφράγιζαν οί άρμόδιες άγγλικές 
ύπηρεσίες. Τήν έπομένη έπαιρναν άλλο 
άεροπλάνο κατ ’ εύθεΐαν γιά τίς * Ηνωμένες 
Πολιτείες καί περνούσαν άπό τό τελωνείο 
σάν επιχειρηματίες προερχόμενοι άπό τήν 
Αύστραλία μέσω Λονδίνου. Τό Γραφείο 
Ναρκωτικών θά ετίθετο άμέσως σέ συναγερ
μό άν άνεκάλυπτε στά διαβατήριά τους ίχνη 
ένός σύντομου σταθμού στό Χόνγκ Κόνγκ.

Μέ τό σύστημα αύτό, σέ ένα μόνο 
χρόνο, οί λαθρέμποροι — χάρις επίσης 
στήν βοήθεια τεσσάρων συνενόχων τους 
στό Μαϊάμι καί στήν Νέα ' Υόρκη — είχαν 
εισαγάγει στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες καθα
ρή ήρωίνη (τήν λεγομένη «νούμερο 4») 

άξίας 22 εκατομμυρίων δολλαρίων.
Τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πού γεν

νήθηκε στήν Κίνα στίς άρχές τού 19ου 
αίώνα, έχει συμπληρώσει μόλις 177 χρόνια 
ζωής. ’ Εδώ καί δυό αιώνες λοιπόν, άπό τήν 
Ά σία , τήν Νότιο ’Αμερική, τήν Μέση 
’Ανατολή καί άπό τά χημικά εργοστάσια 
τής Εύρώπης, τά ναρκωτικά διοχετεύονται 
σέ δλο τόν κόσμο, προσφέροντας τεχνη
τούς παραδείσους σέ έκατομμύρια άνθρώ- 
πους εξυπηρετώντας τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα.

Στήν άρχή, φυσικά, υπήρχε μόνο ένα 
πολύ γνωστό ναρκωτικό - βάσις: τό όπιο. 
Τά άλλα δύο - ή κακάΐνη καί τό χασίς, πού 
λέγεται καί μαριχουάνα — ήλθαν άργότερα 
άλλά δέν κατάφεραν ποτέ νά άποκτήσουν 
τήν σημασία καί τήν διάδοση τού πρώτου.

’Αριστερά: "Ενας άκόμα άπό τούς οπαδούς τού «Παραδείσου» τών ναρκωτικών. Μ έ τή βοήθεια 
συντρόφου του παίρνει τήν απαραίτητη «δόση». Κάτω: Ό  Ίταλοαμερικανός γκάγκστερ  Λ άκη  
Λουτσιάνο, πού άσχολήθηκε ιδιαιτέρως μ έ  τό  λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Είχε όργανώσει σ τό  
Π αλέρμο έργαστήριο ναρκωτικών, τά  όποια έστελνε στήν 'Αμερική. Ε ις τήν άπέναντι σελίδα, 
προετοιμασία γιά τό κάπνισμα όπίου σέ ενα καπνιστήριο τής άρχαίας Κίνας.

Τό ίδιο συνέβη καί μέ τά πιό σύγχρονα 
ναρκωτικά, όπως τό ’Έ λ .’Έ ς  Ντί 25. Ά πό 
τά έπτά έκατομμύρια τοξικομανών πού ύ- 
πήρχαν σέ δλο τόν κόσμο στίς άρχές τού 
1970, σύμφωνα μέ έπίσημες στατιστικές, τό 
80% είναι θύματα τού όπίου καί τών κυρίων 
παραγώγων του: τής μορφίνης, καί τής ήρω- 
ΐνης. Τά ιατρικά βιβλία μάς λένε ότι τό όπιο 
— πρόκειται γιά έλληνική λέξι — είναι ό 
συμπυκνωμένος χυμός τής «μήκωνος τής 
ύπνοφόρου» ένός φυτού πού έλκει πιθανόν 
τήν καταγωγή του άπό τίς πεδιάδες τής 
Μεσοποταμίας. Τό έκχύλισμα αύτό, πού 
στήν άρχή είναι λευκό καί γαλακτώδες, 
άλλά παίρνει σκούρο χρώμα όταν έρχεται 
σέ επαφή μέ τόν άέρα, στερεοποιείται καί 
κόβεται σέ ταμπλέτες, πού έχουν βαθύ 
καστανό χρώμα, πικρή γεύσι καί υπόγλυκο 
άρωμα.

Πλούσιο σέ άλκαλοειδή (έχουν άπομο- 
νωθή περίπου δεκαπέντε, μεταξύ τών όποιων 
ή κωδείνη καί ή παπαβερίνη), τό όπιο έχει 
καταπραϋντικές καί άναλγητικές ιδιότητες. 
Ή  ίκανότης του όμως νά έξαφανίζη τήν 
άγωνία καί νά τήν άντικαθιστά μέ μιά έξαι- 
ρετική γαλήνη καί μιά εκπληκτική διαύγεια 
πνεύματος, δέν στερείται άρνητικών άντι- 
δράσεων, βιολογικών καί ψυχολογικών, καί 
όδηγεϊ στά τρία φαινόμενα τής τοξικομα
νίας, πού οί ’ Αμερικανοί έκφράζουν μέ μιά 
μόνο σκληρή λέξι — «Looked», άγκιστρω- 
μένος — καί πού ή έπιστήμη ορίζει μέ τούς 
όρους «έθισμός», «κατάστασις άνάγκης», 
καί «όδύνη τής στερήσεως».

Ή  άνακάλυψις τού όπίου έγινε, κατά 
τούς ιστορικούς, στήν Κίνα. 28.000 χρόνια 
πρό Χριστού, κατά τήν βασιλεία τού αύτο- 
κράτορος Φί. Πολύ άργότερα, τόν 12ο 
αίώνα, γίνεται λόγος γιά πλακίδια όπίου, σέ 
σχήμα ψαριού, πού καταναλώνονταν στίς 
γιορτές. Ή  χρήσις του, ώστόσο, ώς ναρ
κωτικού σημειώνεται στά μέσα τού Που 
αιώνα, στό τέλος τής δυναστείας τών Μίνγκ 
έπειτα άπό τήν αϋτοκρατορική άπαγόρευσι 
τού καπνίσματος όπίου. Ά λλά  έπρόκειτο 
γιά μικρή σχετικά ποσότητα, γιατί μόνο οί 
επαρχίες Γιουννάν καί Σετσουάν παρήγαν 
όπιο. Ή  ζήτησις αύξήθηκε σιγά-σιγά τόν 
18ο αίώνα καί ή αγορά άντιμετώπισε μεγά
λες δυσκολίες άνεφοδιασμοΰ άπό τήν ’ Ιν
δία, πού έκείνη τήν εποχή, ήταν ή μεγα
λύτερη παραγωγός χώρα.

' Η στροφή έγινε μέ τήν διείσδυσι τών 
Άγγλων στήν ’ Ινδία καί τόν Ούώρρεν 
Χαίηστινγκ πού, τό 1772, διορίσθηκε κυ
βερνήτης τής Βεγγάλης καί έλυσε τό πρό
βλημα τής αύξήσεως τών φορολογικών 
εισοδημάτων μέ τόν άκόλουθο τρόπο: πω- 
λοΰσε άδειες πού έδιναν τό άποκλειστικό 
δικαίωμα έποπτείας στήν καλλιέργεια τής 
παπαρούνας, τής άγοράς τού προϊόντος καί

τής διαθέσεώς του στό αγγλικό έργοστάσιο 
όπίου, πού βρισκόταν στό λιμάνι τής Καλ- 
κούτας, πού τό έβγαζε κατόπιν σέ πλειστη- 
ριασμό μεταξύ τών έξαγωγέων.

Μέ τήν μέθοδο αύτή, μέσα σέ λίγα 
χρόνια, μπήκαν στά ταμεία τής βρεταννικής 
αυτοκρατορίας επάνω άπό μισό έκατομμύ- 
ριο στερλίνες καί οί πωλήσεις όπίου, Ιδίως 
στήν Κίνα, αντιπροσώπευαν τό ένα έβδομο 
τών συνολικών εισπράξεων τής ’ Ινδίας, πού 
στό μεταξύ, είχε γίνει άγγλική άποικία.

Στήν Μεγάλη Βρεταννία, οί ήθικές άν- 
τιρρήσεις γι’ αύτό τό έμπόριο, «πού δηλη
τηριάζει έκατομμύρια άνθρώπους», βρήκαν 
άπήχησι στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, 
άλλά ή διοίκησις τής άποικίας, άν καί 
άναγνώριζε ότι τό όπιο «έχει καταστροφι
κές συνέπειες γιά τήν κοινωνία», άποφάν- 
θηκε άρκετά κυνικά ότι «οί Κινέζοι δέν 
μπορούν νά κάνουν χωρίς όπιο, κι άν δέν 
ίκανοποιήσωμε έμεϊς αυτήν τήν άνάγκη 
τους, θά τό κάνουν οί ξένοι».

"Ετσι, τό όπιο έγινε μονοπώλιο καί ή 
ήγεμονία τής «'Εταιρείας τών ’ Ινδιών» 
βασιζόταν στό έμπόριο τής Νοτιοανατο
λικής ’ Ασίας, άφού πρώτα εξαρθρώθηκε τό 
έμπόριο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, πού 
Ακολουθώντας τό παράδειγμα τών "Άγγλων 
προμήθευαν τήν Κίνα μέ τουρκικό όπιο, καί 
κατόπι τών Πορτογάλων πού, συναγωνιζό- 
μενοι τίς ινδικές φίρμες «Μπεναρές», «Βεγ
γάλη» καί «Πάντα», έξήγαν όπιο τύπου 
«Μάλβα».
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"Οταν, τόν 19ον αιώνα, τά κράτη τών 
Κεντρικών καί Νοτιοδυτικών ’ Ινδιών— πού 
δέν είχαν ύπαχθή σέ άμεση βρεταννική 
κυριαρχία — άρχισαν νά εξάγουν καί αυτά 
όπιο τύπου «Μάλβα», τό Λονδίνο Εθεσε 
άμέσως υπό τόν Ελεγχό του τούς δρόμους 
τά λιμάνια πού χρησίμευαν γιά τήν Εξαγω
γή του όπίου, Επιβάλλοντας βαρύτατους 
φόρους στά ναρκωτικά.

Γιά τούς «Εξαγωγεΐς τοϋ θανάτου» όμως, 
παρουσιάσθηκαν στην Κίνα σοβαρώτατα 
έμπόδια. Ό  αύτοκράτωρ Τάο Κουάνγκ, 
έχοντας νά άντιμετωπίση ίλιγγιώδη άνοδο 
τοϋ άριθμοϋ τών τοξικομανών (οί τακτικοί 
καπνισταί όπίου άπό δύο Εκατομμύρια Εγι
ναν δέκα καί τά κιβώτια μέ όπιο πού είσή- 
γοντο, άπό 4000 ξεπέρασαν τίς 40.000, δηλα
δή 280.000 κιλά γιά κάθε τρία Εκατομμύρια), 
άπαγόρευσε μέ τό διάταγμα τής Καντώνος, 
τό 1800, τό Εμπόριο τοϋ όπίου.

Έ τ σ ι, δημιουργήθηκαν οί πρώτοι λαθρέ
μποροι. ’Αρκετοί Κινέζοι πειραταί συνέπη
ξαν μυστικές Εταιρείες καί ήλθαν σέ Επαφή 
μέ τούς έξαγωγεΐς τής Καλκούτας. Τό όπιο 
Εξακολούθησε νά κατακλύζη τήν Κίνα καί 
μάλιστα τώρα σέ ύψηλότερη τιμή. Τό Εμπό
ρευμα πού Ερχόταν άπό τήν ’ Ινδία, μετα
φορτωνόταν στό άνοικτό πέλαγος στά ταχύ
πλοα κινέζικα πειρατικά πλοία μέ μαϋρο 
σκαρί καί κίτρινα πανιά, πού έγιναν γνω
στά ώς «γρήγορα καβούρια» ή καί «σαρα- 
νταποδαροϋσες», γιατί είχαν πολλά κουπιά.

Τό λαθρεμπόριο κράτησε σαράντα χρό
νια περίπου. Τό 1839, άφοϋ είδε ότι μαται
οπονούσε, ό Κινέζος αύτοκράτωρ κατέφυγε 
στή βία, καί διέταξε νά καταστραφοΰν 20.000 
κιβώτια μέ όπιο πού μόλις είχαν Εκφορ
τώσει τά καράβια τής Εταιρίας τών 'Ιν
διών καί πού ή άξια τους άντιπροσώπευε 
ποσό δώδεκα Εκατομμυρίων δολλαρίων. ’ Η 
άπάντησις τών "Αγγλων δόθηκε μέ τά όπλα. 
Ξέσπασε Ετσι ό πρώτος «πόλεμος τοϋ ό
πίου», πού κράτησε τρία χρόνια, άπό τό 
1839 ώς τό 1842., Στό τέλος, ό Κινέζος 
αύτοκράτωρ ύποχρεώθηκε νά ύπογράψη 
τήν συνθήκη τοϋ Νανκίν πού άφηνε Ελεύ
θερο τό Εμπόριο τοϋ όπίου. Συγχρόνως, ή 
πόλις τής Σαγγάης παραχωρήθηκε στίς 
Δυτικές δυνάμεις. Ή  ποσότης τοϋ όπίου 
πού είσήχθη, άπό 40.000 κιβώτια πού ήταν 
στίς άρχές τοϋ 19ου αιώνα, άνήλθε σέ 
180.000 κιβώτια (τζίρος 130 Εκατομμυρίων 
στερλινών) καί ό άριθμός τών τοξικομανών, 
μόνο στήν Κίνα άνήλθε σέ 120 Εκατομ
μύρια.

Ό  δεύτερος «πόλεμος τοϋ όπίου» (1850- 
1858) κατέληξε καί αύτός σέ ήττα τής 
Κίνας. ’ Ο αύτοκράτωρ γιά νά άποτρέψη τήν 
οικονομική καταστροφή τής χώρας του, 
έπέτρεψε τό 1870 τήν καλλιέργεια όπίου 
στίς Επαρχίες Γιουννάν καί Σετσουάν. ’Α
στραπιαία, τό κινεζικό όπιο κατέκτησε 
τήν Εσωτερική άγορά. Στήν μισή τιμή άπό 
τό ινδικό καί διαφορετικό άπό τό άλλο, είχε 
τό προσόν ότι μποροϋσε νά ξανακαπνισθή. 
Οί χωρικοί, Εξ άλλου, θεωρούσαν πιό Επι
κερδή τήν καλλιέργεια τής παπαρούνας 
Επειδή τό όπιο ήταν τρεις - τέσσερις φορές

άκριβώτερο άπό τό σιτάρι, ίσως γιατί Επια
νε λιγώτερο χώρο καί μπορούσε νά μετα- 
φερθή εύκολα.

Τό 1947, ή Κίνα προμήθευε άκόμη τήν 
άγορά τοϋ Χόνγκ Κόνγκ μέ 600 τόννους 
όπίου. Αυτή, όμως, ήταν ή τελευταία της 
χρονιά γιατί — όπως άναφέρει μιά Εκθεσις 
τοϋ Γραφείου Ναρκωτικών τοϋ Ετους 1970 
μέ τήν Ελευσι τοϋ Μάο «Εξαφανίσθηκε άπό 
τήν Κίνα τό τεράστιο λαθρεμπόριο τοϋ 
όπίου».

Τά τελευταία χρόνια τοϋ περασμένου 
αιώνα καί τά πρώτα τοϋ νέου, Εμφανίζονται 
στήν παγκόσμια άγορά τρία νέα ναρκωτικά: 
ή κοκαΐνη, ή μορφίνη καί ή ήρωΐνη. Ή  
τελευταία υποσκέλισε σύντομα όλα τά άλ
λα.

Ή  κοκαΐνη είναι τό άλκαλοειδές πού 
περιέχεται στά φύλλα τής κόκας, Ενός 
δένδρου ϋψους άπό Ενα ώς τρία μέτρα, μέ 
καστανό φλοιό καί άσπροκίτρινα άνθη, πού 
φύεται στήν Βολιβία, τό Περού, τήν Χιλή, 
τήν Βραζιλία, τίς ’ Ανατολικές ’ Ινδίες καί 
τό Σρί Λάνκα (Κεϋλάνη). Οί χωρικοί τών 
Ανδεων μασοΰν τά φύλλα του γιά νά 

κατανικήσουν, Εστω καί προσωρινά, τήν 
πείνα, τήν δίψα καί τήν κούραση.

’Από τό 1860, όπότε ό Νίμαν έξήγαγε στό 
Γκαίττινγκεν τό άλκαλοειδές πού ονόμασε 
κοκαΐνη, ώς τό 1910, πού οί γερμανικές 
φαρμακοβιομηχανίες τό Εβγαλαν στό Ελεύ
θερο Εμπόριο, τό νΕο ναρκωτικό κατέκλυσε 
κυρίως τήν Δυτική Ευρώπη καί τήν Ρωσία.

Στίς ’ Ηνωμένες Πολιτείες, άντιθέτως, 
κυριαρχούσε ή «ίνδική κάνναβις», Ενα φυτό 
πού προερχόταν άπό τά ’ Ιμαλάια καί είναι 
περισσότερο γνωστό μέ τό όνομα «χασίς». 
"Οπως καί τό όπιο, ή ινδική κάνναβις 
παράγει μιά πυκνή ρητίνη, πού γίνεται 
σκόνη καί μπορεί κανείς νά τήν καπνίση ή 
νά τήν πιή.

Στό ήμερολόγιό του ό πρόεδρος Γεώρ
γιος Ούάσινγκτον Εγραφε τό 1765, ότι είχε 
άποφασίσει νά καλλιεργήση χασίς στόν 
κήπο του, άλλά ή χρήσις του στίς ’ Ηνω
μένες Πολιτείες, είσήχθη μόλις τό 1926 άπό 
τό Μεξικό. Ή  συνήθεια τοϋ καπνίσματος

χασίς άρχισε στήν Νέα ’Ορλεάνη, στήν 
Λουϊζιάνα, στούς κύκλους τής τζάζ. Γρή
γορα έπεξετάθη στόν βορρά άνάμεσα στούς 
Επιβάτες τών ποταμοπλοίων τοϋ Μισσισιπ- 
πή καί τό 1930 δέν υπήρχε μεγάλη πόλις 
τών ' Ηνωμένων Πολιτειών στήν όποια νά 
μήν ήταν γνωστό τό ναρκωτικό αΰτό.

Τό 1803, κάποιος Γερμανός φαρμακο
ποιός, μόλις είκοσι Ετών, ό Φ. Ο. Άνταμ 
Σέρτυρνερ άπομόνωσε Ενα άλκαλοειδΕς τοϋ 
όπίου πού είχε τήν ιδιότητα νά προκαλή 
άμέσως τόν ύπνο. Ό  Γερμανός Επιστήμο
νας τό ονόμασε γι’ αύτό «μορφίνη». Ή  νΕα 
άνακάλυψις άνοιξε διάπλατα τίς πόρτες 
στήν τοξικομανία. Δημιουργώντας θύματα 
άνάμεσα στούς γιατρούς, φαρμακοποιούς 
καί όδοντογιατρούς, ή μορφίνη Εγινε ή 
πρωταγωνίστρια τής Μπέλ Έπόκ, παρα
γκωνίζοντας άκόμη καί τό όπιο.

Τό 1874, όμως, ό "Αγγλος Ερευνητής 
Τσ. Ρ. Ράιτ βράζοντας Επί μερικές ώρες 
μορφίνη μέ άνυδρίτη όξικοΰ όξέος — Ενα 
προϊόν πού χρησιμοποιείται πολύ στήν 
βιομηχανία — δημιούργησε μιά χημική 
σύνθεσι πού, Επειτα άπό μακρές Ερευνες, 
άποδείχθηκε θαυματουργό φάρμακο γιά τίς 
άσθένειες τοϋ άναπνευστικοΰ συστήματος. 
Γιά νά κάνη γνωστό τό νέο άναλγητικό 
προϊόν, ή Εταιρία Μπάγιερ τό Ερριξε στήν 
άγορά μέ μιά μεγάλη διαφημιστική Εκστρα
τεία σέ δώδεκα γλώσσες, δίνοντάς του Ενα 
νέο όνομα: ήρωΐνη.

Λιγώτερο ύπνωτική άπό τό όπιο, άλλά 
πέντε φορές πιό τοξική καί όπωσδήποτε μέ 
διαφορετικές συνέπειες (δέν δημιουργεί κα
ταστάσεις ευφορίας ούτε προκαλεΐ εύχάρι- 
στα όνειρα, Εξαφανίζει όμως τό άγχος καί 
τόν πόνο), ή ήρωΐνη υποσκέλισε κάθε άλλο 
ναρκωτικό καί κατέκλυσε κάθε γωνιά τής 
γής, Ενώ ταυτόχρονα άναπτύχθηκε γύρω 
άπό αύτήν Ενα γιγαντιαϊο δίκτυο λαθρεμπο
ρίου πού απλωνόταν άπό τήν Εύρώπη ώς 
τήν ’ Ιαπωνία, άπό τήν Ταϋλάνδη ώς τίς ’ Η
νωμένες Πολιτείες.

Τό 1900, οί ’ Αμερικανοί Εκαναν χρήσι 
τών φαρμάκων πού προέρχονται άπό τό 
όπιο μέ τήν ίδια εύκολία μέ τήν όποια
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σήμερα χρησιμοποιούν διαιτητικά ήρεμι- 
στικά καί παυσίπονα χάπια. Μόνο τίς παρα
μονές τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 
μιά έρευνα πού άπέδειξε δτι στίς ' Ηνωμένες 
Πολιτείες ύπήρχαν 200.000 τοξικομανείς, υ
ποχρέωσε τό Κονγκρέσσο νά ψήφισή τόν 
Νόμο Χάρισσον περί ναρκωτικών πού πε
ριόρισε τήν Ιατρική χρήσι τής ήρωΐνης καί 
μορφίνης. Τό 1923, τά δύο αυτά ναρκωτικά 
άπαγορεύθηκαν έντελώς.

’ Επειδή, δμως, ή άπαγόρευσις αύτή συνέ
πεσε μέ τήν άπαγόρευσι των οινοπνευματω
δών, τό λαθραεμπόριο ποτών ήταν πιό έπι- 
κερδές.

Κατά τήν δεκαετία 1920— 1930, τά με
γαλύτερα κέντρα παραγωγής ήρωΐνης ήσαν 
ή Σαγκάη καί ή Μασσαλία. Τά φορτία 
οπίου μεταφέρονταν λαθραία άπό τήν θα
λάσσια όδό — μέ τό ίδιο σύστημα τών 
πειρατικών πλοίων πού λειτούργησε μετά 
τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιά τό 
λαθρεμπόριο τών τσιγάρων — καί ύποβάλ- 
λονταν σέ επεξεργασία μέσα σέ παράνομα 
έργαστήρια.

"Αν ρίξωμε άκατέργαστο δπιο μέσα σέ 
ζεστό νερό, αύτό διαλύεται. "Ενα κοινό 
λίπασμα μέ βάσι τόν άσβέστη «κατακρη- 
μνίζει» τό σκάρτο υλικό καί άφήνει τήν 
επιφάνεια τούς άσπρους κόκκους τής μορ
φίνης πού φιλτράρονται μέ συμπυκνωμένη 
άμμωνία καί ζυγίζουν τό ένα δέκατο τού 
άρχικοΰ όπίου. Γιά τήν παραγωγή δέκα 
κιλών καθαρής ήρωΐνης 80—90% — νά 
μεταβάλλουν δηλαδή, τήν μορφίνη σέ τόσο 
λεπτή σκόνη ώστε νά μπορή νά είσαχθή 
στόν όργανισμό μέ τήν βοήθεια μιας σύ
ριγγας — οί χημικοί βράζουν έπί έξη ώρες 
μαζί δέκα κιλά μορφίνης μέ δέκα κιλά 
όξικοΰ άνυδρίτη, ώσπου νά ένωθοΰν οί δύο 
ουσίες χημικά.

Αφού άφαιρέσουν δλες τίς άκαθαρσίες 
μέ τήν βοήθεια νερού καί χλωροφορμίου, 
προσθέτουν στό μίγμα άνθρακική σόδα έως 
δτου τά μόρια τής άκατέργαστης ήρωΐνης 
στερεοποιηθούν καί «καθήσουν» στόν πυθ
μένα τού δοχείου. Τέλος, αφού φιλτράρουν 
τό μίγμα μέ μιά μικρή άναρροφητική άντλία 
καί τό καθαρίσουν μέ οινόπνευμα καί ένερ- 
γό άνθρακα, τό ξαναζεσταίνουν γιά νά 
έξατμισθή τό οινόπνευμα. Τοποθετείται σέ 
φιάλες, «δουλεύεται» μέ αίθέρα. Καί ή ή- 
ρωΐνη άριθμός 4 είναι έτοιμη.

Τήν βάζουν κατόπιν σέ πλαστικές σακ- 
κούλες καί τήν στέλνουν στόν προορισμό 
της μέ κάθε λογής «ταχυδρόμους» (άπό 
άεροσυνοδούς ώς διπλωμάτες καί άπό έμπό- 
ρους ώς πλαίυ μπόυς) καί μέ κάθε πρόσφορο 
μέσον: πλοία, άεροπλάνα, προσωπικές άπο- 
σκευές, φορτία ποικίλων έμπορευμάτων. 
"Οποιο μέσον κι άν χρησιμοποιηθή, δσο 
άκριβό κι άν είναι, υπάρχουν πάντα περι
θώρια γιά μεγάλα κέρδη, κυρίως γιά τούς 
όργανωτάς τού λαθρεμπορίου. "Ενα φορτίο 
ήρωΐνης πού άγοράσθηκε στήν Μασσαλία 
πρός 24.000 δολλάρια τό κιλό, δταν φθάνη 
στόν καταναλωτή στοιχίζει τό δεκαπλάσιο, 
δηλαδή 240.000 δολλάρια! Ό  πρώην γκά- 
γκστερ Νίκ Τζεντίλε όμολογεΐ στά Ά πο-

Πειράματα σέ 'ένα πίθηκο γιά τίς  παρενέργειες 
τώ ν ναρκωτικών.

μνημονεύματά του πώς δταν είσήγε λαθραία 
ήρωΐνη στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, χρησι
μοποιούσε δοχεία λαδιού καί κεφάλια τυ
ριού.

Ή  τεχνική ήταν άπό τίς πιό άπλές. 
Τύλιγε τό ναρκωτικό σέ ένα κομμάτι άδιά- 
βροχο χαρτί καί τό τοποθετούσε στό κέντρο 
τού τυριού κατά τήν διάρκεια τής έπεξερ- 
γασίας του. Τό τυρί έπηζε, σχημάτιζε κρού
στα καί δέν διέφερε σέ τίποτε, ούτε σέ 
βάρος ούτε σέ έμφάνισι, άπό τό κανονικό 
τυρί.

"Ενα άλλο μέσον γιά τήν λαθραία εισα
γωγή ναρκωτικών στήν Δυτική Εύρώπη 
είναι τά λεγόμενο «πορτοκάλια». Δέν πρό
κειται γιά πραγματικά πορτοκάλια, άλλά — 
δπως άποκαλύφθηκε τό 1959 — γιά πορτο
κάλια άπό κερί, κούφια στό έσωτερικό. 
'Εκεί τοποθετούσαν 110 ώς 120 γραμμάρια 
ήρωΐνης. Φυσικά, τά ψεύτικα πορτοκάλια 
τά άνακάτευαν στά καφάσια μέ άληθινά, σέ 
ποσότητα ένα πρός πέντε,ώστε νά μή δημι- 
ουργηθούν ύποψίες. Τελικά, δμως, οί λα
θρέμποροι άνακαλύφθηκαν.

Τά μέσα μεταφοράς ναρκωτικών δέν 
έχουν τελειωμό. ΟΙ λαθρέμποροι ναυτικοί 
ξεκολλούσαν μιά άπό τίς δυό σανίδες πού 
σχημάτιζαν τό τοίχωμα μιάς καμπίνας, κάρ
φωναν στό ένδιάμεσο κενό ένα καρφί καί 
κρεμούσαν άπό αύτό τίς σακκουλίτσες μέ τά 
ναρκωτικά κι ύστερα τοποθετούσαν τήν 
σανίδα στή θέσι της χωρίς νά μείνη κανένα 
ίχνος.

"Αλλοι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν τά 
ταξιδιωτικά γραφεία πού όργανώνουν έκ- 
δρομές σέ διάφορες χώρες τού έξωτερικού. 
Παίρνουν μέρος σέ αύτές τίς έκδρομές, 
γιατί δ έλεγχος πού γίνεται στά πούλμαν 
άπό τά τελωνεία, δέν είναι σχολαστικός 
καί λεπτομερής. Κρύβουν λοιπόν τά ναρκω
τικά σέ βαλίτσες μέ διπλό «πάτο», σέ 
φακελάκια τού τσαγιού, μέσα σέ άγαλμα-

τάκια τού Βούδδα, μέσα σέ ζάρια τού 
κινεζικού παιχνιδιού Μάχ-γιόνγκ, στά τα
κούνια τών παπουτσιών, άκόμη καί μέσα 
στό.., στομάχι: καταπίνουν μικρές πλαστι
κές κάψουλες μέ ήρωΐνη, τίς όποιες... «άπο- 
βάλλουν» στήν κατάλληλη στιγμή.

Κατά τήν διάρκεια τού Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, τό διεθνές λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών ύπέστη σοβαρό πλήγμα, γιατί 
τά μέτρα άσφαλείας στά σύνορα καί ή 
σπανιότης τών εμπορικών πλοίων έκαναν 
ουσιαστικά άδύνατο τό λαθρεμπόριο. Στίς 
' Ηνωμένες Πολιτείες, έπειδή τό είδος σπά
νιζε, οί λαθρέμποροι νόθευαν τήν ήρωΐνη 
μέ κινίνο ή μέ ζάχαρι.

Τό 1938, ή ήρωΐνη πού διετίθετο στό 
έμπόριο ήταν καθαρή κατά 28%. Τό 1941, τό 
ποσοστό κατέβηκε στό 3% — σύμφωνα μέ 
τήν έκθεσι τής ύπηρεσίας ναρκωτικών τού 
ύπουργείου Οικονομικών τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών — καί δ άριθμός τών τοξικο
μανών λιγόστευε συνεχώς: οί 200.000 τού 
1923 περιορίστηκαν τό 1945 σέ 20.000.

Μόλις τέλειωσε, δμως, ό πόλεμος, τό 
ποστοστό σημείωσε πάλι άνοδο. Τό 1965, οί

Φ
Μ ία μπόττα , κρύπτη όπίου. Οί όράστες συνε- 
λήφθησαν άπό τήν Υ.Γ.Α. 'Αθηνών.

καταγεγραμμένοι τοξικομανείς στίς 'Ηνω
μένες Πολιτείες φθάνουν τούς 57.000, τό 
1969 τούς 315.000 καί τό τέλος τού 1971 
τούς 560.000 (δηλαδή διπλασιάσθηκαν σέ 
δυό χρόνια).

' Η αιτία έξηγεΐται άπό τό γεγονός δτι τό 
έμπόριο τού όπίου στήν Νοτιοανατολική 
Ά σία , βγήκε στήν πραγματικότητα άνέ- 
παφο άπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
καί — σύμφωνα μέ μιά στατιστική τού 
Γραφείου Ναρκωτικών — οι παράνομες 
πηγές τού όπίου στόν κόσμο κατανέμονται 
ώς έξής: Βιρμανία 50%, 'Ινδία, 'Αφγανι
στάν, Πακιστάν, καί Ίραν 24% Ταϋλάνδη 
14%, Τουρκία 7%, Λάος 5%.

Ά π ό αύτές τίς ζώνες, έκείνη πού λόγω 
τής έκτεταμένης καλλιέργειας όπίου στήν 
περιοχή της έχει όνομασθή «χρυσό τρί
γωνο» — καί πού περιλαμβάνει τήν Βιρμα-
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Τό «τσιγαριλίκι» άπό τά πιό συνηθισμένα μέσα  
καπνίσματος τού χασίς.

νία, τήν Ταϋλάνδη, τό Λάος — παράγει 
έτησίως 70—80 τόννους όπίου, πού δέν 
άρκοΰν γιά τήν Εσωτερική άγορά. "Οταν 
τελείωσε, όμως, ό πόλεμος, Εξαφανίσθηκε 
καί τό κινέζικο όπιο. ' Εξ άλλου, οί ' Ηνω
μένες Πολιτείες, μέ πολιτικές ένέργεις, πε
ριόρισαν αισθητά τίς καλλιέργειες στήν 

Τουρκία καί τό Ιράν καί Εξάρθρωσαν ή 
κατέστησαν άκίνδυνα τά δίκτυα των Εργα
στηρίων καί των λαθρεμπόρων τής Εύρώ- 
πης (στήν Μασσαλία τά κορσικανά «συν
δικάτα» στήν ' Ιταλία τήν σικελική μαφία). 
Οί μεγάλες συμμορίες τού όπίου» πού ήλεγ- 
χαν τήν Νοτιοανατολική ’ Ασία έδωσαν 
τεράστια ώθησι στήν καλλιέγεια τών ναρ
κωτικών μέ μικρές έταιρίες πτήσεων τσάρ
τερ, πού Επονομάσθηκαν A ir Opium. "Ενας 
άπό αύτούς τούς μεταφορείς είναι ό Ζεράρ 
Λαμπανσκί, κάτοχος άεροπλάνου. Τό άερο- 
πλάνο αύτό^χει σάν βάσι του τό Φόνγκ 
Σαβάνγκ, σίην Πεδιάδα τών ’Αμφορέων. 
Ό  Λαμπανσκί διευθύνει Εκεί τό ξενοδοχείο 

« Ή  λεοπάρδαλις τού χιονιού» πού θά χρη
σιμεύει καί σάν άποθήκη γιά τά άποθέματα 
όπίου πού προορίζονται γιά Εξαγωγή.

"Ενας άλλος άερολαθρέμπορος είναι ό 
ρενέ Άνζαμπάλ, ό Επιλεγόμενος «Babal A ir  
Force». Στήν όμάδα άνήκει Επίσης ό Ροζέ 
Ζουάλ. Ή  άεροπορική του Εταιρία Εχει 
Επίσημη κάλυψι. ’ Επί πλέον 6 Ζουάλ ίδρυ
σε στό Μπανγκόκ μιά Επιχείρησι τήν Paci
f ic  Industrial Company πού, σύμφωνα μέ 
έκθεσι τού Γραφείου Ναρκωτικών, «έγινε 
γιά νά καμόυφλαρισθή τό λαθρεμπόριο 
μορφίνης καί ή μεταφορά τού ναρκωτικού 
άπό τήν Νότιο Ταύλάνδη κατ’ εύθείαν στά 
εύρωπαϊκά Εργαστήρια ήρωίνης.

Τό 1955, ό πρόεδρος τού Νοτίου Βιετ
νάμ, Ντιέμ, διέταξε τό κλείσιμο τών καπνι
στηρίων όπίου καί άνήγγειλε τήν πρόθεσί 
του νά άπαγορεύση Εντελώς τό Εμπόριο 
ναρκωτικών. ' Επρόκειτο άσφαλώς γιά Εκβι

ασμό τών λαθρεμπόρων, γιατί τρία χρόνια 
άργότερα, ό πρώτος σύμβουλος τού Ντιέμ, 
Νγκό Ντίν Νού, άνοιξε πάλι τά καπνιστή
ρια καί έγινε κρυφά μέτοχος μιας άπό τίς 
θυγατρικές Εταιρείς τής A ir  Opium, τής Air 
Laos Commercial Ή  Εταιρεία αύτή άρχισε 
τό 1958 τακτικές πτήσεις άπό τό άεροδρό- 
μιο Βάτανυ πρός όρισμένες τοποθεσίες τής 
Καμπότζης, τού Νοτίου Βιετνάμ καί τού 
κόλπου τού Σιάμ, μεταφέροντας σέ κάθε 
ταξίδι άπό 300 ώς 600 κιλά άκατέργαστου 
όπίου.

Τό άμερικανικό περιοδικό «Τάϊμ» άπο- 
κάλυψε, ότι τόν ’Οκτώβριο τού 1962, ό 
’ Ανζαμπάλ, μέ ένα άπό τά άεροπλάνα του, 
φόρτωσε στήν Βιεντιάνε 29 τσίγγινα δο
χεία άπολύτως άδιάβροχα καί Εφοδιασμένα 
μέ πλωτήρες. Τό καθένα περιείχε είκοσι 
κιλά άκατέργαστου όπίου. Πέρασε Επάνω 
άπό τήν Καμπότζη καί άδειασε τό φορτίο 
του στή θάλασσα κοντά σέ ένα μικρό 
ψαροκάικο, πού, άφού τό περισυνέλεξε, 
διάσχισε τόν κόλπο τού Σιάμ καί παρέδωσε 
τά δοχεία μέ τό ναρκωτικό στούς λαθρέμπο
ρους πού περίμεναν στήν άνατολική άκτή 
τής χερσονήσου τής Μαλάκκας. Οί τελευ
ταίοι τά μετέφεραν στό Χόνγκ Κόνγκ.

Σήμερα, τά χημικά Εργαστήρια τού 
Χόνγκ Κόνγκ άποτελούν πράγματι τόν τε
λευταίο κρίκο τής «άλυσίδας τού όπίου» 
νοτιοανατολικής άσιατικής προελεύσεως 
καί τήν άφετηρία, μέσω Εύρώπης ή Ειρη
νικού, γιά τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Τό 
ναρκωτικό πού Εξάγεται άπό τό «χρυσό 
τρίγωνο», φθάνει στό Χόνγκ Κόνγκ μέ 
μικρά ψαροκάικα πού σαλπάρουν κυρίως 
άπό τό λιμάνι τού Πακνάμ Εντελώς άδεια 
καί τήν στιγμή πού είναι έτοιμα νά σηκώ
σουν άγκυρα, άνεβαίνει Επάνω ένας άν
θρωπος τής όργανώσεως τού λαθρεμπορίου 
γιά νά δείξη τήν ρότα. Τό ψαροκάικο 
κατευθύνεται άνατολικά πρός τό σημείο τής 
συναντήσεως πού έχει όρισθή άπό πρίν. 
Ό ταν φθάνη Εκεί, άνάμεσα στήν άκτή καί 
τό πλοίο γίνεται άνταλλαγή φωτεινών σημά
των καί κατόπιν πλησιάζει ένα κρίς - κράφτ, 
ταραδίδει τά ναρκωτικά καί ξαναφεύγει μέ 
τόν άνθρωπο τής όργανώσεως. Δύσκολα 
μπορούν τά άμερικανικά άεροπλάνα, πού 
είναι Επιφορτισμένα μέ τήν καταδίωξι τού 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών, νά Επισημάνουν 
τό ψαροκάικο πού κατευθύνεται πρός τό 
Χόνγκ Κόνγκ, γιατί θά έπρεπε νά παρα
κολουθήσουν περισσότερα άπό 200 νησιά, 
χιλιάδες χιλιόμετρα άκτής καί ένα τοπικό 
στόλο άποτελούμενο άπό δεκαπέντε χιλιά
δες «σαμπάν». Πλησιάζοντας στό Χόνγκ 
Κόνγκ τό λαθρεμπορικό καΐκι έχει τρεις 
τρόπους γιά νά παραδώση τά ναρκωτικά: νά 
καταχωνιάση τό φορτίο στήν άκρογιαλιά 
Ενός έρημου νησιού άπό όπου θά τό πάρη 
μιά ψαρόβαρκα. Νά μεταφορτώση τό Εμπό
ρευμα σέ ένα «άσφαλές» πλοιάριο πού βρί
σκεται στά χωρικά ύδατα τής Κίνας, καί 
όπου ή άστυνομία τού Χόνγκ Κόνγκ δέν 
μπορεί νά μπή. Νά τοποθετήση τά ναρκω
τικά μέσα σέ μεταλλικά καί ύδατοστεγή

δοχεία καί νά τά φουντάρη κοντά στήν 
άκτή. Οί στατιστικές μάς λένε, ότι όλα τά 
μέσα Επιτυγχάνουν τόν σκοπό τους. Τό 
1970, άνακαλύφθησαν μόνο δυό φορτία 
όπίου, τό 1972 καί τό 1973 ένα, τό 1974 τρία, 
τό 1975 δύο καί τό 1976 κανένα.

Στό Χόνγκ Κόνγκ, σύμφωνα μέ τό Γ  ρα
φείο Ναρκωτικών, δρούν οί πέντε ίσχρυρό- 
τερες «συμμορίες όπίου» όλου τού κόσμου. 
Δημιουργήθηκαν στήν Σαγκάη όταν ή πό
λις, έπειτα άπό τούς δύο πολέμους τού 19ου 
αίώνα, παραχωρήθηκε άπό τήν Κίνα στίς 
Δυτικές δυνάμεις. Τήν Εποχή Εκείνη τό 
παράνομο Εμπόριο ναρκωτικών γινόταν κυ
ρίως στόν διεθνή τομέα τής Σαγγάης άπό 
«τήν πανίσχυρη» «Πράσινη Συμμορία».

Χρόνια όλόκληρα, οί πράκτορες τής 
«Πράσινης Συμμορίας» χτύπησαν τούς Ε
μπόρους καί τά χωριά τού Γιουννάν καί τού 
Σετσουάν άγοράζοντας τό όπιο μέ τό καν
τάρι καί στέλνοντάς το κατά μήκος τού 
Γιάνγκ Τσέ, κρυμμένο σέ μπάλλες βαμβα
κιού ή στίς άποσκευές τών Επιβατών. Στό 
τέλος τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
καθώς ή Επανάστασις τού Μάο Επεξετάθη 
καί ή Σαγγάη έπεσε στά χέρια τού λαϊκού 
στρατού, ή «Πράσινη συμμορία» — πού 
μεταξύ τών άλλων, είχε συνεργασθή καί μέ 
τόν Τσάνγκ Κάι Σέκ, χτυπώντας τά κομ
μουνιστικά συνδικάτα — μεταφέρθηκε στόν 
Χόνγκ Κόνγκ.

'Εδώ, τώρα, οί παλιοί έμποροι μετα
βλήθηκαν σέ «Επιχειρηματίες τού θανά
του». Τά δέκα Εργαστήρια πού διαθέτουν καί 
πού λειτουργούν άκατάπαυστα, παράγουν 
κατά ιιέσον όρο 20—25 κιλά ήρωίνης τήν ή- 
μέρα. Δεκάδες ειδικευμένοι «ταχυδρόμοι» 
μεταφέρουν μέ καινούριους διαρκώς τρό
πους, στίς ’ Ηνωμένες Πολιτείες, στήν Γερ- 
μανία, στήν Γαλλία, στήν ’ Ιταλία, στήν 
Βραζιλία πασχίζοντας — πάντα σχεδόν μέ 
Επιτυχία — νά περάσουν μέσα άπό τό πυκνό 
δίκτυο παρακολουθήσεως τού Γραφείου 
Ναρκωτικών.

Πρέπει πράγματι νά σημειωθή ότι, Ενώ ή 
άμερικανική άστυνομία, έπειτα άπό πολύ
μηνη παρακολούθηση κατόρθωσε νά άνα- 
καλύψη, τό 1967, στήν Νέα Ύ όρκη, τήν 
συμμορία τών ένδεκα Αυστραλών, τήν ίδια 
Εποχή μιά άλλη όργάνωσις λαθρεμπόρων, 
μέ έδρα τίς Φιλιππίνες, είσήγαγε στίς ' Η
νωμένες Πολιτείες 1000 περίπου κιλά ήρω
ίνης πού είχαν παραχθή στό Χόνγκ Κόνγκ 
καί πού άντιπροσώπευαν τήν έτησίως κα- 
ταναλισκομένη ποσότητα στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες.

"Ετσι, παρά τά μέτρα πού παίρνουν οί 
κυβερνήσεις όλων τών χωρών, τά ναρκω
τικά Εξακολουθούν νά κυκλοφορούν σέ 
μεγάλη κλίμακα, δημιουργώντας θύματα σέ 
όλες τίς κοινωνικές τάξεις, τό δέ Εμπόριό 
τους είναι πολύ Επικερδές καί γι’ αύτό 
πολλοί προσφέρυνται νά τά διαδίδουν άδια- 
φορώντας γιά τό κακό πού προξενούν στό 
σύνολο τής άνθρωπότητος. Πολλοί, βέβαια, 
συλλαμβάνονται, δικάζονται καί τιμωρούν
ται βαρύτατα γιά τό Εγκλημά τους. 'Αλλά 
ποιό τό κέρδος;
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ΘΑ ΜΕΙΝΗΣ πάντοτε πατρική 
οικία, ή βάσις τής άγωγής τής 
άνθρωπότητος, ό καταλληλότατος 

πρός άγωγήν τόπος».
Μέ τή γνώμη αυτή τοΰ Μεγάλου 

Παιδαγωγού τών αιώνων Πεσταλότση, 
τονίζεται ή ιερότητα τής άτμόσφαιρας 
τής οικογένειας, όπου πραγματοποιεί
ται τό μεγάλο μυστήριο τής διαπλά- 
σεως τής ήθική συνειδήσεως, καί ή 
ιδιαίτερη σημασία τής συνδρομής τοΰ 
οίκου γιά τήν επίτευξη τής κοινωνι
κής άγωγής καί έπομένως τής κοινω
νικής προόδου καί ευημερίας τοΰ "Εθ
νους.

Πράγματι ή οικογένεια άποτελεΐ, 
όχι άπλώς τό θερμοκήπιο τής άναπα- 
ραγωγής τοΰ είδους καί τής διαμορ- 
φώσεως τών κοινωνικών βλαστών, άλ- 
λά καί τό μοναδικό τόπο, όπου παράλ
ληλα πρός τήν άνάπτυξη τών σωματι
κών καί διανοητικών ικανοτήτων καί 
δεξιοτήτων, καλλιεργούνται καί άνα- 
πτύσσονται οί σπουδαιότερες τών άτο- 
μικών καί κοινωνικών άρετών, πού 
άνυψώνουν τόν άνθρωπο σέ ισόθεα 
Οψη, καί διασφαλίζουν τήν ευημερία 
καί πρόοδο στίς κοινωνίες καί τά έθνη.

’Εκεί στήν θαλπωρή τής πρώτης 
κοινωνικής ζωής, σφυρηλατοΰνται οί 
εΰγενέστεροι δεσμοί καί χαλκεύονται 
οί ήθικοί καί έθνικοί χαρακτήρες. 
’ Εκεί καλλιεργείται ή άγάπη πρός τήν 
τάξη, τήν καθαριότητα, ό σεβασμός, ή 
πειθαρχία, ή διάθεση πρός έργασία καί 
πρόοδο καί άναπτύσσονται όλα τά

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΑΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΟΝΙΚΗΙΑΙΑΠΑΙΑΑΓΟΓΗΣΕΟΣ
Τοΰ Διδασκάλου κ. I. Παπαναγιώτου.

εύγενή ιδανικά, πάνω στά όποια στηρί
ζονται όλες οί άνεπτυγμένες κοινωνίες 
καί τά πιό ρωμαλέα κράτη.

’ Εκεί γεννιούνται οί τρόποι οί εύγε- 
νεΐς ή οί βάναυσοι, οί ιδέες οί υψηλές 
ή ταπεινές, τά ήθη τά χρηστά καί τό 
ΰψηλό πατριωτικό φρόνημα. ’ Εκεί δη- 
μιουργεΐται, ό καλός πολίτης, ό κυ
βερνήτης τής πολιτείας, ό έργάτης τής 
άνθρωπότητας. Έ κεΐ «βλαστάνει, άνα- 
πτύσσεται καί ώριμάζει τό σπέρμα τής 
άγάπης. Γιά τήν εύρύτερη κοινωνία 
μας. Γιά τό "Εθνος. Γιά τόν άνθρωπο».

Ή  θρησκευτική καί ’Εθνική δια
παιδαγώγηση τοΰ «έν έξελίξει άτό- 
μου» τοΰ αύριανοΰ πολίτη, τό πρώτο 
καί τό περισσότερο γίνεται στόν πα
τρικό οίκο. «Μέσα στήν οικογένεια 
πού άποτελεΐ τό φυσικότερο καί κα
ταλληλότερο περιβάλλον γι αύτό τό 
σκοπό καί πού καμία άνθρώπινη έπινό- 
ηση δέν μπορεί νά τό άντικαταστή- 
σει».

’ Αλλά, άν τά άνωτέρω έχουν μερική 
εφαρμογή ή ισχύουν περιοριστικά, γιά 
τούς άλλους λαούς, γιά μάς τούς "Ελ
ληνες έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη 
καί εφαρμογή.

' Η ' Ελληνική οικογένεια, πού έθρε
ψε μεγάλους ήρωες καί γίγαντες φιλο
σόφους, πού μέ τά διδάγματά τους 
έκπολίτισαν όλόκληρο τόν κόσμο, ά
ποτελεΐ γιά τό δικό μας έθνος, άπό τό 
λυκόφως του μέχρι σήμερα τόν άσά- 
λευτο άκρογωνιαΐο λίθο τοΰ Έλλη- 
νικοΰ Μεγαλείου.

*Η Ελληνική οικογένεια υπήρξε 
πάντοτε ή γενεσιουργός δύναμη τής 
λαμπρής σταδιοδρομίας τοΰ 'Ελληνι
σμού.

Ή  εύλάβεια πρός τό Θείο καί ή 
φιλοπατρία, άρετές πού κατ’ έξοχήν 
καλλιεργούνται καί άναπτύσσονται μέ
σα στό λαμπρό υποδειγματικό οικογε
νειακό βίο, είναι οί δυό άθραυστοι 
στύλοι πού στηρίχτηκε καί στηρίζεται
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Ή  οικογένεια αποτελεί, όχι απλώ ς τό  θερμο
κήπιο τής αναπαραγωγής τοϋ είδους, αλλά καί 
τό μοναδικό τόπο όπου παράλληλα πρός τήν 
άνάπτυξη των σω ματικώ ν κα ί διανοητικών 
ικανοτήτω ν καλλιεργούνται κα ί αναπτύσσονται 
οί σπουδαιότερες τών ατομικών κα ί κοινω
νικών άρετών, πού ανυψώνουν τόν άνθρωπο 
κα ί διασφαλίζουν τήν εύημερία κα ί πρόοδο  
σ τις  κοινωνίες κα ί τά έθνη.

τό ’ Εθνικό μας οικοδόμημα.
Πολύ δίκαια, λέχτηκε, ότι τόν καλό 

στρατιώτη καί τό γενναίο πολεμιστή 
δέν τόν κάμνει ό στρατώνας ούτε τό 
στρατόπεδο, άλλά ό πατρικός οίκος 
καί ή μητρική άγκαλιά.

"Αν ό Λεωνίδας πέρασε στήν αιω
νιότητα άπό τήν ώραιότερη πύλη, τήν 
πύλη τής θυσίας, ή δέ Σπάρτη έγινε 
κάποτε θρύλος καί ήρωϊσμός μέσα 
στήν ιστορία, τούτο όφείλεται στήν 
οικογενειακή άνατροφή, στήν μητέρα 
Σπαρτιάτισσα, πού ξεπροβόδιζε τό γυιό 
της γιά τόν πόλεμο μέ τή γνωστή 
εύχή «ή τάν ή έπί τάς» ή νά γυρίσεις μέ 
τήν άσπίδα σου νικητής, ή νά σέ 
φέρουν πάνω σ ’ αύτή καί έδιωχνε τό 
λιποτάχτη άπό τόν πόλεμο γυιό της, 
πού καταδιωγμένος, βραχνιασμένος 
άπό τόν τρόμο καί πνιγμένος άπό τόν 
ιδρώτα χτυπούσε μεσάνυχτα τήν πόρτα 
τού σπιτιού του, μέ τήν υψηλή, άλλά 
καί τόσο άφύσικη άπάντηση μητέρας 
πρός τό γυιό της πού ζητάει στίς άγκά- 
λες της έλεος σωτηρίας, «τή θύρα έλά- 
θεψες διαβάτη. ’Εμένα ό γυιός μου 
είναι στόν πρλεμο καί ίσως ποτέ δέν θά 
τόν δώ. Δέν είσαι σύ — φύγε άπ’ έδώ».

’Αλλά μήπως μιά βαθύτερη ανασκό
πηση στήν ιστορία τού Έθνους μας 
δέν θά μας οδηγούσε στήν άλήθεια, δτι 
ή οικογένεια άποτέλεσε τό υπόβαθρο 
τού ’ Αθηναϊκού πολιτισμού καί άργό- 
τερα τού Βυζαντινού;

Μήπως αύτή διά τής ’Ολυμπιάδας, 
δέν διέγραψε, πράγματι τήν έκπλη- 
κτική σταδιοδρομία τού Μ. ’Αλεξάν
δρου καί δέν σμίλευσε διά τής Έμ- 
μέλειας τής Νόνας καί τής ’ Ανθούσας, 
τό ψυχικό μεγαλείο τών Τριών 'Ιεραρ
χών;

Οί τρεις ' Ιεράρχες, πού άποτελοΰν 
τό φωτεινότερο παράδειγμα καλής οι
κογενειακής άνατροφής, καί πού στήν 
ψυχή τους βρήκε άσυλο όλόκληρος ό 
‘Ελληνισμός καί όλόκληρος ό Χρι
στιανισμός είναι άπό τούς κατ’ έξοχήν

πνευματικούς καί ήθικούς έδραιωτές 
τής Μεσαιωνικής μας Αύτοκρατορίας, 
ή όποία ύπήρξε ή μεγαλύτερη πολι
τική καί πολιτιστική αύτοκρατορίατοΰ 
μεσαίωνα, άλλά καί ή σπουδαιότερη 
στρατιωτική αύτοκρατορία άπ’ όσες 
γνώρισε ό κόσμος. Δικαίως, κορυφαίος 
φιλόσοφος τού πολιτισμού ό Τσάμπερ- 
λαιν όμολογεΐ«ότι δέν γνωρίζει ίερώ- 
τερο πράγμα άπό τό πΰρ τής εστίας τών 
άρχαίων Άρίων Λαών καί μάλιστα 
τών Ελλήνων».

’Επίσης στή μακρινή νύχτα τής 
Ελληνικής δουλείας, ή οικογένεια 
έγινε ή Ιερή κιβωτός μέσα στήν όποία 
περισώθηκε τό Έθνος καί διαφυλά
χτηκε στούς κόλπους της τό ’ Ελληνο
χριστιανικό Ιδεώδες, πού γέννησε μέ 
τό πλήρωμα τού χρόνου, τό θαύμα τό 
έκστατικό τής ’ Εθνικής μας Παλιγγε
νεσίας, πού κανένας χρονικός προσα
νατολισμός δέν μπορεί νά τό προσ
διορίσει. Δικαιώνεται στήν προκειμέ
νη περίπτωση ό ' Εθνικός μας ποιητής 
στήν ποιητική του έξαρση «πώς ό 
κόρφος κάθε μιας — Έλληνίδας — 
γλυκοβύζαστο έτοιμάζει γάλα άνδρεί- 
ας καί έλευθεριάς»...

Ιδού, λοιπόν, ή μεγάλη, ή τεράστια 
προσφορά τής οίκογένειας στή ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙ
ΔΑΓΩΓΗΣΗ καί τά άγαθά άποτελέ- 
σματά της γιά τό άτομο καί τό Έθνος.

’ Ιδού ή συμπυκνωμένη άναμφι- 
σβήτητη άλήθεια: « Ά ν ή  πατρίδα μας, 
ή άνθρωπότητα είναι αύτό πού είναι,

όχι άπό τήν εύνοια τών πολιτικών, όχι 
άπό τή δύναμη τών ισχυρών, όχι άπό 
τή σοφία τών σοφών. Είναι αύτό πού 
είναι άπό τήν ύψηλή δύναμη τής πρώ
της κοινωνικής ζωής, τής οίκογέ- 
νειας».
Πολύ όρθά ό Χάξλεϋ διαβλέπει στίς 
καλές μητέρες τήν εξασφάλιση μιας 
καλύτερης άνθρωπότητας.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ:
Φανείτε άντάξιες τής άποστολής 

σας καί τού προορισμού σας ώς μη
τέρες, γιατί άπό σας έξαρτάται ή τύχη 
καί τό μέλλον τής ' Ελλάδας μας. 
Φανείτε άντάξιες πρός τίς άρχαϊες ' Ελ- 
ληνίδες μητέρες, τίς Σπαρτιάτισσες, 
τίς ’Ολυμπιάδες, τίς Έμμέλειες, τίς 
Νόνες καί τίς ’Ανθούσες.

Άναθρέψτε τά παιδιά σας «έν παι
δεία καί νουθεσία Κυρίου», μέσα στά 
' Ελληνο-Χριστιανικά νάματα, πού μάς 
υπόσχονται τήν άθανασία τού "Εθνους 
μας.

Φροντίστε νά κυοφορεί πάντοτε 
στούς καθαγιασμένους κόλπους τής οι
κογενειακής έστίας ό Χριστιανικός 
καί ό ' Ελληνικός πόθος, ήτοι διδάξτε 
τά παιδιά σας, ώς λέγει ό ποιητής «τόν 
Πλάστη νά πιστεύουν καί τήν Πατρίδα 
νά λατρεύουν» καί νά είστε βέβαιες, 
ότι έτσι κάνετε στό άκέραιο τό ύψηλό 
καθήκον σας άπέναντι Θεού καί Πα- 
τρίδος καί θέτετε σείς πρώτες τίς υ
γιείς βάσεις γιά μιά μεγάλη καί δοξα
σμένη καί στό φώς τού ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΟΥ
ΣΜΕΝΗ Ε Λ Λ Α Δ Α !
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

πι
ΠΟΑΕΠΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙ

ΤΗΝ 27η Μαίου 1923, ή 'Αστυνομία 
Πόλεων έκαλείτο νά συνέχιση τήν 

ιστορική της πορεία καί στήν πόλι τοϋ 
Πειραιώς. Εκαλείτο ό 'Αστυνομικός θ ε 
σμός, ύστερα άπό τήν θριαμβευτική πορεία 
τής 1ης 'Οκτωβρίου 1921 στήν Κέρκυρα, 
καί έκείνη τής 21ης 'Απριλίου 1922 στήν 
πόλη τών Πατρών, νά κατάδειξη ότι ήτο 
ικανός καί γιά τήν άστυνόμευσι μ ός ίδια- 
ζούσης καταστάσεως καί μεγάλης έγκλη- 
ματικότητος περιοχής στά πρόθυρα τής 
Πρωτευούσης, νά έπαληθεύση δέ τίς έλ- 
πίδες δλων γιά τήν συνέχισι έκπολιτισμοϋ 
καί έξυγιάνσεως, τούλάχιστον τών μεγαλο- 
πόλεων τής χώρας. Καί οί προοπτικές κάθε 
άλλο παρά ευχάριστες παρουσιάζονταν, άν 
καί ώς έκείνη τήν στιγμήν ήσαν πολύτιμοι 
σύμμαχοι τής ' Αστυνομίας Πόλεων ό πλή
ρης ήθικός έξοπλισμός καί ή άρτια κατάρ- 
τισις τών όργάνων της άπό τήν άστυνό- 
μευση Κερκύρας καί Πατρών, άν καί ή φήμη 
καί ό θρύλος τών έπιτυχιών τής νέας 
'Αστυνομίας είχαν προλειάνει τό έδαφος 
καί άπό παντού άκούγονταν τά πλέον έν- 
θουσιώδη σχόλια Τύπου καί Κοινού...

Λίγες ώρες πριν άπό τή σεμνή καί 
έπιβλητική τελετή έγκαταστάσεως τής νέ
ας 'Αστυνομίας σ τ 'ν  πόλι τού Πειραιώς, 
είχαν άκουσθή άπό τών στηλών τών πρωι
νών 'Αθηναϊκών έφημερίδων τά πλέον έν- 
θουσιώδη σχόλια γιά τόν νέο θεσμό, ό ό
ποιος ήγγιζε τά πρόθυρα τής πρωτευούσης. 
Είδικώτερα άπό τίς στήλες τής έφημερίδος 
«Καθημερινή» άκουγόταν καί καθιερώνετο 
ό πλέον χαρακτηριστικός, ό περισσότερον 
έπιτυχής όρισμός τής Αστυνομίας Πό
λεων. Σέ πολύστηλη άφιέρωσι στό ιστορικό 
τού νέου θεσμού ή έφημερίδα έπληροφο
ρούσε τό κοινό γιά τά «μυστικά» τής λει
τουργίας του, γιά τήν δλη άστυνομική όρ- 
γάνωσι, γιά τά νέα συστήματα φρουρήσεως

κ.λ.π. καί έτόνιζε μεταξύ άλλων πληροφο
ριών περί τού «νέου θαύματος»:

«Αλλά τί είναι λοιπόν ή ' Αστυνομία τών 
Πόλεων; Ιδού όρισμός: Ή  ' Αστυνομία τών 
Πόλεων είναι δ,τι ύποδεικνύουν έπιστημο- 
νικαί έρευναι σειράς έτών έπί τοϋ προβλή
ματος τής τελειωτέρας φρουρήσεως μιας 
πόλεως· είναι δτι άπαιτεΐται διά μίαν έμφά- 
νισιν πολιτισμένης πόλεως. Είναι ή έπιστη- 
μονικωτέρα συστηματοποίησις τής μέχρι 
τοϋδε γνωστής άστυνομικής ύπηρεσίας...»

Καί άφοϋ ό λόγος γιά έπιτυχέστατους 
όρισμούς περί τόν νέον ' Αστυνομικόν θ ε 
σμόν, άς δούμε έδώ καί έκεϊνον τόν όρι- 
σμόν πού δυό ήμέρες άργότερα (29 Μαΐου 
1923) έδινε ή άρχαιότερη Ελληνική έφη
μερίδα, ή «Σφαίρα» τού Πειραιώς, σέ κύριον 
άρθρον της μέ τόν τίτλον « Ή  Νέα ' Αστυ
νομία»:

«Τί είναι λοιπόν ή ' Αστυνομία Πόλεων;» 
«Είναι άπλούστατα ή ζώοα σφραγίς τοϋ 
πολιτισμού. Είναι ή άπόδειξις ύπάρξεως εις 
μίαν πόλιν τού σεβασμού πρός τούς Νό
μους καί τάς Άρχάς, τοϋ αισθήματος τής 
πεποιθήσεως πρός τήν Κρατικήν μηχανήν 
καί τούς θεμελιώδεις αύτής τροχούς: τήν 
Δικαιοσύνην, τήν Ισονομίαν, τήν 'Ατομικήν 
'Ελευθερίαν. Είναι άκόμη, καθ' ήμάς, άπό- 
δειξις ύπάρξεως χρηστών ήθών, έξευγενι- 
σμένων άντιλήψεων. Διότι, πράγματι, μόνον 
μίαν τοιαύτην κοινωνίαν δύναται νά διευθύ- 
νη ή λεπτή ράβδος τού Αστυφύλακος...»

Βέβαιον είναι, δτι παρά τήν διαγραφό- 
μενη μελανή κατάστασι άστυνομεύσεως 
τοϋ Πειραιώς, οί πάντες καί τά πάντα 
προοιώνιζαν βέβαιη τήν έπιτυχία τού Θ ε
σμού καί κατά τήν τρίτη αύτή διαδοχική 
πορεία τ ο υ .' Υπήρχε πληθωρική ή άγάπη καί 
ή συμπάθεια τοϋ κοινού καί, τόσον τοϋ 
συμπολσευομένου, όσον καί τοϋ άνππολι- 
τευομένου Τύπου τής έποχής. 'Υπήρχε ό

θρύλος καί ή πραγματικότης τών νέων 
συστημάτων, τά όποια έφήρμοσε ή 'Αστυ
νομία Πόλεων στις πόλεις Κερκύρας καί 
Πατρών καί ώς έκ τούτου ή πλήρης έπιτυ
χία καί στις δύο αύτές πόλεις κατόπιν τόσων 
κόπων καί μόχθων. ' Υπήρχε, τό καί σπου- 
δαιότερον, ή φήμη γύρω άπό τήν άψογη 
συμπεριφορά καί τήν κατά τρόπο σοβαρό 
καί άξιοπρεπή έκτέλεσι τών καθηκόντων 
των άπό τούς νέους 'Αστυνομικούς, ή 
φήμη άντιμετωπίσεως άστυνομικών κατα
στάσεων μέ εύγένεια καί λεπτότητα, μέ 
πολιτισμένην πειθώ, χωρίς φωνές καί σπα
σμωδικές κινήσεις καί πρό πάντων μέ προ
θυμία στις θυσίες καί άγνοια ατούς κινδύ
νους.

' Αλλά άς έλθουμε στήν τελετή έγκατα
στάσεως τής 27ης Μαίου 1923:

«Εις τόν Τιτάνειον κήπον» -  γράφει ή 
«Καθημερινή» τής ήμέρας έκείνης -  «ό 
Πειραιεύς θά δεξιωθή έπισήμως σήμερον 
τάς νέας του 'Αστυνομικές Άρχάς. Είναι 
δλοι έκεΐνοι, δσοι τήν 6ην πρωινήν τής 
αϋριον θά έχουν εις χεϊρας των τήν τήρησιν 
τής τάξεως, τήν έπιβολήν τών νόμων, τήν 
έπίβλεψιν τής έκτελέσεω ς δλων τών διε- 
πόντων μίαν μεγαλόπολιν διατάξεων καί 
κανονισμών, καί πρό παντός τήν ύποχρέ- 
ωσιν τής παρουσίασε ως τοϋ Πειραιώς, ώς 
μιάς πεπολιτισμένης πόλεως, άνταξίας τής 
θέσεω ς τήν όποιαν κατέχει. Είναι οί συγ- 
κροτούντες τήν Αστυνομίαν τών Πόλεων.»

Άλλη μεγάλη έφημερίδα τών Αθηνών, 
τό « Ελεύθερον Βήμα», τής έπομένης άπό 
τής τελετής ήμέρας, δίνει αύτή τήν παρα
στατική περιγραφή άπό τήν έγκαθιδρυσι τοϋ 
θεσμού:

«Χθές τήν 10.30' διεξήχθη εις τόν 
Τιτάνειον Κήπον τοϋ Πειραιώς, ή τελετή 
τής έγκαταστάσεως έν τή γειτόνι τής 

Αστυνομίας Πόλεων. ' Εχοροστάτησεν εις
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« ' Η ’ Αστυνομία των Πόλεων είναι 
ό,τι ύποδεικνύουν επιστημονικοί 
ερευναι σειράς ετών επί τοΰ προ
βλήματος τής τελειωτέρας φρου- 
ρήσεως μιας πόλεως· είναι ότι 
ά π α ιτε ΐτα ι διά  μ ίαν έμφάνισιν 
πολιτισμένης πόλεως»

Εις τήν άπέναντι σελίδα επάνω: Σ κοπός άστυ- 
φύλαξ στον Πειραιά αναπαυόμενος κατά τό 
θέρος σομφώνως πρός τά τότε ϊσχύοντα. Εις 
αύτήν τήν σελίδα επάνω: Σ τιγμιότυπο άπό τήν 
Εγκατάσταση τής 'Αστυνομίας Πόλεω ν στον  
Πειραιά. Αιακρίνονται οί: Χαλλίνταιη, Ρίντ, 
Κ αλυβίτης καί ό φρούραρχος Πειραιώς Βαμ- 
βακόπουλος. Κάτω: ‘Α στυφύλακες εκπαιδευό
μενοι στήν σκοποβολή.

τόν αγιασμόν ό Μητροπολίτης Κρήτης κ. 
Καλλίνικος, παρέστησαν δέ ό Δήμαρχος κ. 
Παναγιωτόπουλος μετά των μελών τ~3 Δη
μοτικού Συμβουλίου, ό " Υπουργός των ’ Ε- 
οωτερικών, ό Αρχηγός τοϋ Σώματος Α
στυνομίας Πόλεων κ. Χαλλίντεϋ, ό τέω ς 
Διευθυντής Αστυνομίας Πειραιώς κ. Μα- 
ρεντίνης, ό νέος Αστυνομικός Διευθυν
τής κ. Καλυβίτης μετά τοϋ Ύποδιευθυν- 
τοϋ κ. Πράττη, ό Φρούραρχος Πειραιώς 
κ.λ.π. Μετά τόν άγιασμόν ώμίλησεν ό κ. 
Υπουργός τών Εσωτερικών, τονίσας τήν 
σημασίαν τής έφαρμογής τοϋ νέου άστυ- 
νομικοϋ συστήματος καί έκφράσας πρός 
τόν ’ Αρχηγόν κ. Χαλλίντεϋ καί τούς συνερ-

γάτας του τάς ευχαριστίας τής Κυβερνή- 
σεω ς διά τόν ζήλον των ύπέρ τοϋ σπου
δαίου έργου, διά τοϋ όποιου θά έπανέλθη 
εις τήν χώραν τό Κράτος τοϋ Νόμου, τό 
όποιον είχε φυγαδευθή.

» 'Ακολούθως ό Υπασπιστής τοϋ Σέρ 
Χαλλίντεϋ άνέγνωσε άπό χειρογράφου λό
γον τοϋ Αρχηγοϋ, έξαίροντα τό έργον καί 
άπευθύνοντα πρός τούς ’ Αξιωματικούς συ
στάσεις περί τών καθηκόντων των...»

«Κατόπιν ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Πα- 
ναγιωτόπουλος -  συνεχίζει ή έφημερίς -  
ηύχαρίστησεν έκ μέρους τής πόλεως τήν 
Κυβέρνησιν καί τόν ' Αρχηγόν τοϋ Σώματος 
Σέρ Χαλλίντεϋ διά τήν τιμήν, ήτις γίνεται εις 
τήν πόλιν, όπως τό νέον Αστυνομικόν 
σύστημα, άπό τό όποιον πολλά καλά προ
σδοκώντας έωαρμοσθή καί εις τόν Πειραιά. 
Έδήλωσεν δτι αύτός καί τό Δημοτικόν 
Συμβούλων, θά παράσχουν πάσαν συν
δρομήν δπως έπιτύχη ό σκοπός. Παοώτρυ- 
νε κατόπιν τούς πολίτας νά ύποβοηθήσουν 
έπίσης, καθ’ όσον ή 'Αστυνομία Πόλεων 
προώρισται νά είναι προστάτης καί φύλαξ 
τής τιμής, τής ζωής καί τής περιουσίας τοϋ 
συνόλου τών πολιτών, άπηνής δέ διώκτης 
τών κακοποιών στοιχείων».

Πολύ άξιόλογον ένδιαφέρον παρουσιά
ζει ό κατά τήν τελετή έκείνη λόγος τοϋ 
' Αρχηγοϋ Σέρ Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ, ένας 
λογος πού έρχεται στή συνέχεια τοϋ, θαυ
μαστού άλλου λόγου τοϋ κατά τήν έγκατά- 
στασι τής Αστυνομίας στήν πόλι τών Πα 
τρών. Ό  μεγάλος έκείνος Ά γγλος εύπα- 
τρίδης, διοργανωτής καί «έσαεί ζώσα ψυχή» 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων, έτόνιζε μεταξύ 
τών άλλων:

«...Είναι άναμφισβήτητον όμως δτι αί 
περιστάσεις καί αί συνθήκαι, ύφ' άς άνα- 
λαμβάνομεν τό έργον, είναι ούχί αί συνή
θεις, άλλά άκριβώς διά τοϋτο δέον νά μή

έλαττωθή ούδέ κατά κεραίαν ό ζήλος μας 
καί ή προσπάθεια δέον νά είναι έντονωτέρα. 
' Η επιτυχία ήμών έν Πειραιεί, πρέπει άδι- 
στάκτως νά λεχθή, θά έξασφαλίση τήν 
έπέκτασιν τοϋ νέου άστυνομικοϋ θεσμού 
καί εις άλλας πόλεις.

«"Εχετε λοιπόν ύποχρέωσιν, σείς ιδία οί 
άστυνομικοί ύπάλληλοι πρός τούς όποιους 
έλαχεν ή μεγάλη τιμή ν' άντιπροσωπεύσητε 
πρώτοι τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων 
έν Πειραιεί καί ύπό τά όμματα τής Πρω- 
τευούσης, έχετε  ίεράν ύποχρέωσιν, λέγω, 
νά φανήτε άντάξιοι τών τε προσδοκιών τοϋ 
Έθνους, τής Πειραϊκής κοινωνίας καί τών 
έλπίδων τοϋ Σώματος. 'Οφείλετε άδιστά- 
κτως νά θυσιάσετε τό παρελθόν χάριν τοϋ 
μέλλοντος. ' Η θυσία τοϋ παρόντος άπαιτεΐ 
έγκράτειαν εις τόν ιδιωτικόν σας βίον καί 
τάξιν άπόλυτον έν τή ύπηρεσία σας. Αύταί 
πρέπει νά είναι αί βάσεις τής έργασίας σας, 
αύτός είναι ό μόνος τρόπος ϊνα ή κοινωνία 
σάς άγαπήση, καθώς δέ γνωρίζετε τό Α 
στυνομικόν Σώμα θά προοδεύση μόνον έάν 
ή κοινωνία διατεθή εύμενώς δι' αύτό. 'Α
στυνομία ή όποια δέν είναι δημοφιλής, 
ούδέποτε δύναται νά θεωρηθή ώς καλή 
Αστυνομία...».

Μέ αύτή τήν όμόθυμη συμπαράστασι τοϋ 
Τύπου, άλλά καί τοϋ κοινού, ή όποια έξω- 
τερικεύθηκε κατά τήν ήμέρα τελετής έγκα- 
ταστάσεως, ή Αστυνομία Πόλεων έκαμε 
τήν έμφάνισί της στους δρόμους τοϋ Πει
ραιώς τήν 6η πρωινή ώρα τής έπομένης 
28ης Μαίου 1923. Τήν ίδια ήμέρα έδημο- 
σιεύετο στις έφημερίδες καί ή πρώτη « Ά - 
νακοίνωσις» τής 'Αστυνομικής Διευθύνσε- 
ως Πειραιώς πού ϋπέγραφε ό πρώτος ' Α
στυνομικός Διευθυντής τής Πόλεως, άεί- 
μνηστος ' Ιωάννης Καλυβίτης καί στήν όποια 
άναφέροντο μεταξύ τών άλλων:

«Η νέα ' Αστυνομία δέν είναι δυνατόν νά
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Σ τιγμιότυπο Από τήν τελετή  έγκαταστάσεω ς 
τής 'Αστυνομίας Πόλεω ν στόν Πειραιά τό έτος 
1923. Ή  τελετή  έγινε στόν Τιτάνειο Κήπο.

σις παρουσιάζεται τραγική καί αφόρητη. Οι 
διάφοροι τύποι κακοποιών τοϋ υποκόσμου -  
παλληκαράδες, κουτσαβάκηδες, σωματέ
μποροι, λαθρέμποροι καί κάθε είδους κοι
νωνικά άποβράσματα -  έξασκοϋσαν τρομο
κρατία στις συνοικίες καί τό κέντρο τής 
πόλεως, έλυμαίνοντο δέ όλόκληρη τήν πε
ριοχή. Τό ώργανωμένο έγκλημα μέ τήν 
έκμετάλλευσι τών κοινών γυναικών καί τήν 
προαγωγή στήν πορνεία άφελών ύπάρξεων, 
ή παράνομη χαρτοπαιξία καί τό λαθρεμπό
ριο, τά άδικήματα κατά τής ζωής καί τής 
σωματικής άκεραιότητος (έπιτεινόμενα άπό 
τήν τραγελαφική παράνομη όπλοφορία καί 
τούς άπό παντού ριπτομένους άσκόπους 
πυροβολισμούς), τά άδικήματα κατά τής 
περιουσίας κ.λπ. κ.λπ. ήσαν στήν ήμερησία 
διάταξι. Παράλληλα ή κατάστασις τών έργο- 
στασίων καί άλλων βιομηχανιών καί βιοτε
χνιών, άπό πλευράς ύγιεινής καί θορύβων, 
τό πολυδαίδαλο ζήτημα τής κοινής ήσυχίας 
καί τών θορύβων γενικώτερα, ή μεγάλη 
έμπορική κίνησις τοϋ λιμένος, σέ συνδυ
ασμό πρός τήν σημαντική αϋξησι τού πλη
θυσμού τής πόλεως (λόγω τής Μικρασιατι-

' Ο μάς ϊ:κ τών πρώ τω ν αστυνομικών ασφα
λείας τής ’Α στυνομικής Δ /νσ εω ς  Πειραιώς.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

διόρθωση τά πάντα αύτομάτως καί άμέσως, 
θά έπιδιώξη όμως τήν βαθμιαίαν καί μεθο
δικήν διόρθωσίν των. Θά διορθώση καί θά 
συμπληρώση τάς έλλείψεις, θά καθοδηγή- 
ση τούς ύποχρέους εις τήν έφαρμογήν καί 
έκτέλεσιν τών διατασσομένων καί θά έπι- 
μείνη εις τήν άκριβή έκτέλεσιν τών νο- 
μίμως καί προσηκόντως έκδιδομένων δια
ταγών της.

»Είναι άληθές ότι θά κινηθή πρός όλας 
τάς διευθύνσεις, άλλά προηγουμένως θά 
ύποδείξη καί θά συστήση τήν λήψιν τών 
ένδεικνυομένων μέτρων ένεργούσα έν τή 
περιπτώσει ταύτη, όπως καί εις τό έγκλημα, 
προληπτικώς.

«Σκοπός κύριος τής Αστυνομίας δέν 
είναι ή καταδίωξις τού έγκλήματος άλλά ή 
πρόληψις αύτοϋ. Δέν έπιδιώκει αϋτη τήν 
καταμήνυσν καί καταδίκην τών πολιτών, 
άλλά τήν καθοδήγησιν τοϋ κοινού εις τήν 
έκτέλεσιν τοϋ καλού καί τοϋ ώραίου.

«Καθ' δν χρόνον διατελεΤτε έν ύπηρε- 
σία, μή άφήνετε νά άπασχολή τό πνεύμα 
σας άλλο τι είμή μόνον ή ύπηρεσία καί 
μόνον τό καθήκον οας. Κατά τήν έκτέλεσιν 
δέ τής ύπηρεσίας σας νά είσθε πάντοτε 
ψύχραιμοι καί νά άποφεύγητε τάς συζητή
σεις, τά έπιχειρήματα καί τάς φλυαρίας. 
Ή  στάσις σας νά είναι πάντοτε εύγενής, 
άξιοπρεπής καί κόσμια.

«'Αποφεύγετε νά έπιδεικνύητε ύπερ
βολικόν ζήλον. Αξιοϋτε πάντοτε τήν άμε- 
ρόληπτον καί αύστηρά έκ+ελεσιν τού καθή- 
κοντός σας καί ούδέν πλέον.
«Λέγετε πάντοτε τήν άλήθειαν μόνην τήν 
άλήθειαν καί όλόκληρον τήν άλήθειαν. Ο 
τρόπος τής συμπεριφοράς σας, είτε έν 
ύπηρεσία διατελεϊτε είτε μή, θά άποτε- 
λέση τό μεγαλύτερον μέρος τής έπιτυ- 
χίας τοϋ θεσμού. Σείς πρέπει νά χρησι- 
μεύσητε εις τό κοινόν ώς τό ύπόδειγμα

τού καλού πολίτου. Τό κοινόν θά άκο- 
λουθήση τό παράδειγμά σας καί τότε 
μόνον θά συμμορφωθή πρός τά διατασ- 
σόμενα, δταν δτι σείς πρώτοι συμμορ- 
φοΰσθε πρός αύτά. Ούδέν έπιβάλλει όσον ή 
εύπρέπεια καί ούδέν διδάσκει όσον τό 
παράδειγμα. ' Η Πολιτεία περιμένει νά γί- 
νητε οί φορείς τοϋ πολιτισμού. Σείς πρέπει 
νά έμπνεύσητε εις τό κοινόν τό αίσθημα τής 
άσφαλείας, τής τάξεως, τής καθαριότητος, 
τής άνέσεως.

«"Ενα άκόμη προτέρημα, τό όποιον θά 
έξασφαλίση τήν έπιτυχίαν σας καί τήν πρό
οδον τοϋ Σώματος, είναι ή μεταξύ οας 
σύμπνοια καί άγάππ. "Οπως καί προηγου
μένως, δπως καί έν τή Σχολή διεβιώσατε έν 
όμονοίρ οϋτω καί έξερχόμενοι ταύτης νά 
έξακολουθήσετε. Επαγγελματικοί άντιζη- 
λίαι, μικροφιλοτιμίαι καί μικροσυμφέροντα 
πρέπει νά λείψουν. ' Εργάζεσθε όλοι πρός 
τόν αύτόν σκοπόν. Καί έπομένως μόνον 
βλάβην θά φέρωσι εις τό συνολον διενέ
ξεις διά τοιαϋτα ζητήματα. Σείς είσθε, 
καθώς καί άλλοτε σάς είπον, οί δακτυλο- 
δεικτούμενοι ζηλευτοί πρόσκοποι ένός Σώ
ματος, πρός τό όποιον τό κοινόν καί ή 
Πολιτεία στηρίζουν πολλάς ωραίας έλπίδας. 
Είσθε ή 'Αστυνομία, άφ' ής άντανακλάται ό 
πολιτισμός μιάς Χώρας. ' Η ' Ελλάς, ή κοιτίς 
τού πολιτισμού δικαιούται νά άξιώση καί τόν 
πολιτισμόν της νά παρουσιάσατε εις τούς 
ξένους καί τούτον νά έμπνεύσητε πρός τάς 
κοινωνίας των πόλεων, εις άς σάς έταξε καί 
θά σάς τάξη...»

"Οπως είχε προβλεφθή άπό τήν Αστυ
νομία, τά πράγματα στήν πόλι τοϋ Πειραιώς 
δέν ήσαν καθόλου εύχάριστα, μέγας δέ 
κόπος καί μόχθος έπρεπε νά καταβλπθή γιά 
περιστολή τής «πανταχόθεν κραυναζούσης 
παρανομίας καί άθλιότητος». Από έγκλη- 
ματικής πλευράς, κατά πρώτον, ή κατάστα-
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’Α στυνομικοί τής Ά στυν . Δ /νσ εω ς  Πειραιώς, 
φρουρούνττ,ς τά εργοστάσια λιπασμάτω ν στή  
Δραπετσώνα κατά τις άπεργιακές ταραχές τοΰ 
1931. ’Επικεφαλής ό υποδιοικητής τής ’Ασφα
λείας Πειραιώς Νικ. Τσαγκλής κα ί ό Δ ιοικητής 
τοΰ Σ Τ '  Ά σ τυν . Τμήματος Ή λία ς Κρητικός.

κής καταστροφής καί τού σημειωβέντος 
κατά τά έτη 1920 -  1923 τεραστίου ρεύ
ματος άστυφυλίας άπό τό εσωτερικό τής 
χώρας, τά διάφορα κατάστήματα καί έργα- 
στήρια τά όποια δέν έγνώριζαν ώρες λει
τουργίας των, ή δημοσία υγιεινή γενικώς καί 
ή καθαριότητα τών οδών, πλατειών καί 
πάρκων παρουσίαζαν «οίκτράν τώ δντι κα- 
τάστασιν», πού περιέγραφαν τά κάθε μορ
φής έντυπα τής έποχής. 'Εκτός τούτων 
πολλές χιλιάδες δυστυχών προσφύγων άπό 
τή Μικρασία, οί όποιοι είχαν έγκατασταθή 
στις συνοικίες άλλά καί σέ αύτό τό κέντρο 
τής πόλεως, τήν πλατεία Καραϊσκάκη, έπέ- 
τειναν τήν φοβερή εικόνα τής γείτονος καί 
έδημιουργοϋσαν άπό τις πρώτες στιγμές 
τής έγκαταστάσεως έφιαλτική κατάστασι 
γιά τήν 'Αστυνομία. ’ Ηταν λοιπόν πολλοί 
έκεϊνοι, οί όποιοι έπίστευαν, καλοπροαί
ρετα, δτι μπροστά στήν τραγικότητα αύτή, ή 
Αστυνομία Πόλεων, θά ήτο άδύνατον νά 
δημιουργήση καί νά έπιβληθή μέ τά γλίσχρα 
μέσα πού διέθετε.

Διέθετε όμως ή 'Αστυνομία Πόλεων, 
πρό παντός, πίστιν στήν άποστολή της καί 
είχε καταστήσει «πιστεύω» τήν προστασία 
τής ζωής, τιμής καί περιουσίας τού πολίτου. 
Διέθετε, πλήν τού ύψηλοΰ αύτοϋ ψυχισμού 
τών όργάνων της, τήν πολύ μεγάλη έμπειρία 
πού άπέκτησε άπό τήν άστυνόμευσι Κερκύ- 
ρας καί Πατρών καί, τό καί σπουδαιότερο, 
είχε έξασφαλίσει μέ τήν φήμη τών έργων 
της όμόθυμη τήν συμπαράστασι Τύπου καί 
νομιμόφρονος Κοινού. Ά ς  δούμε σχετικώς

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

τό κύριον άρθρον τής έφημερίδος «Σφαί
ρα» τού Πειραιώς στις 29 ΜαΤου 1923 καί ύ· 
πό τόν τίτλον «Ή  Νέα Αστυνομία».

«Από τής χθές ή πόλις μας άπέκτησε 
τήν 'Αστυνομίαν της, μίαν 'Αστυνομίαν 
άνταξίαν αύτής, ώς μεγαλοπόλεως, ώς έ- 
μπορικού λιμένος, ώς κέντρου, τέλος πολι
τισμένου. Είναι ή ύπό τόν Αστυνομικόν 
Διευθυντήν κ. I. Καλυβίτην «'Αστυνομία 
Πόλεων», ή όφειλομένη εις τήν έμπνευ- 
σμένην καί μεθοδικήν όργάνωσιν τοΰ Σέρ 
Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ. Τί είναι ή Αστυ
νομία Πόλεων; Είναι άπλώς ή ζώσα σφραγίς 
τού πολιτισμού. Είναι ή άπόδειξις ύπάρξεως 
εις μίαν πόλιν τού σεβασμού πρός τούς 
Νόμους καί τάς ' Αρχάς τού αισθήματος τής 
πεποιθήσεως πρός τήν κρατικήν μηχανήν, 
καί τούς θεμελιώδεις αύτής τροχούς: τήν 
Δικαιοσύνην, τήν ' Ισονομίαν, τήν ' Ατομικήν 

Ελευθερίαν. Είναι άκόμη, καθ' ήμάς, ή 
άπόδειξις ύπάρξεως χρηστών ήθών, έξευ- 
γενισμένων άντιλήψεων. Διότι, πράγματι, 
μόνον μίαν τοιαύτην κοινωνίαν δύναται νά 
διευθύνη ή λεπτή ράβδος τού ' Αστυφύλα- 
κος.

«Ούτως έκλαμβάνομεν, οϋτω δικαιού
μεθα νά κρίνομεν τήν άπόφασν περί έγκα
ταστάσεως εις τήν πόλιν μας τού νέου 

Αστυνομικού Θεσμού. Ό  Πειραιεύς δύ- 
ναται νά ύπερηφανεύεται διά τό πολύτιμον 
άπόκτημα.

«Αλλά καί έχει άπό σήμερον μίαν ιερόν 
ύποχρέωσιν: Νά καταστήση όσον δύναται 
εύχερές τό έργον τών νέων ' Αστυνομικών 
' Αρχών. ' Ο ' Αστυφύλαξ έδιδάχθη εις τήν 
Σχολήν του ότι ό πολίτης δέν είναι έχθρός 
του, δέν είναι ύποδεέστερός του. ' Εδιδά- 
χθη νά σέβεται τόν πολίτην, έδιδάχθη ότι 
όφείλει νά είναι φίλος του καί προστάτης 
του, άν παρουσιασθή άνάγκη, έδιδάχθη ότι 
όφείλει νά είναι ύπάλληλος τού Κράτους καί

τών πολιτών του καί όχι Κερίμ 'Αγάς. Οί 
Πειραιείς πολίται έχουν ήδη τήν ύποχρέ- 
ωσιν νά διδάξη έκαστος έαυτόν τάς άπέ- 
ναντι τών 'Αρχών ύποχρεώσεις του. "Οταν 
τούτο συντελεσθή, θά έπέλθη αύτομάτως 
μία στενή συνεργασία πολιτών καί Αστυ
νομίας, συνεργασία ή όποια θά άποτελέση 
τήν ίδεωδεστέραν έγγύησιν διά τήν τήρησιν 
τής τάξεως, διά τήν έκμηδένησιν τών κα
κοποιών στοιχείων, διά τήν έπιβολήν τών 
νόμων, διά τήν άπονομήν δικαιοσύνης. Ό  
Πειραιεύς άς ύπογράψη νοερώς μετά τής 
νέας του 'Αστυνομίας συμβόλαιον άμοι- 
βαίας συνεργασίας, μέ ισοβαρείς όρους ύ- 
ποχρεώσεων καί δικαιωμάτων έκατέρωθεν. 
©ά έμφανίσουν τοιουτοτρόπως τήν πόλιν 
μας, τήν δευτέραν ' Ελληνικήν πόλιν, ώς 
πόλιν άνταξίαν τής άποστολής της, άντα
ξίαν τού πολιτισμού της...».

Καί τά άλλα άρθρα καί τά κάθε μορφής 
σχόλια, χρονογραφήματα κ.λ.π. έκθειάζουν 
τό έργον τής ' Αστυνομίας καί προβλέπουν 
λαμπρή καί τήν μελλοντική πορεία τοΰ 
θεσμού. ' Αντλούμε άπό τήν πληθώρα αύτή 
ένα σχόλιο τής έφημερίδος « Ελεύθερον 
Βήμα» τής 29 Μαΐου 1923:

«Ή  έπέκτασις τής λειτουργίας τού θ ε
σμού τής ' Αστυνομίας τών Πόλεων εις τόν 
Πειραιά -  όπου κατ' έξοχήν συγκεντρώ
νονται κακοποιό στοιχεία -  πληροί μίαν 
άνάγκην τοΰ Επινείου τής Πρωτευούσης, 
άποτελεΐ δέ συγχρόνως καί βήμα πρός τήν 
πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τής χωράς. Τα 
άγαθά άποτελέσματα, τά όποια άπέδωσεν ή 
έφαρμογή τού άγγλικού τούτου συστήματος 
εις τάς Πάτρας καί Κέρκυραν, παρέχουν 
τήν έλπίδα ότι θά βελτιωθή σημαντικώς καί 
ή κατάστασις τής γείτονος, άπό τής άπό- 
ψεως τουλάχιστον τής έπικρατήσεως τής 
τάξεως εις τήν τόσον πολυθόρυβον αύτήν 
Πόλιν...»;

409



ΣτΑΧΥΟΛΟΓΟΥΜΕ άπό τή ναυτική Ιστο
ρία τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ένα 
περιστατικό, τό όποιο, μόλον πού φαίνεται 
άπίστευτο, έλαβε πραγματικά χώραν. Καί 
δέν είναι άπλώς ένα περιστατικό άλλά σειρά 
άπό γεγονότα, πού όρίζουν τή μοίρα ένός 
τραγικού ύποβρυχίου, τοϋ UBOAT 65.

Τή 10η 'Ιουλίου τού 1918, κατά τό ξη
μέρωμα, τό άμερικανικό υποβρύχιο L πε- 
ριπολούσε στό δυτικό στόμιο τής Μάγχης, 
σέ περισκοπικό βάθος. Παρ' όλον πού 
έκτελοϋσε μία άπό τίς συνηθισμένες του 
περιπολίες, τό πλήρωμα βρισκόταν σέ κα
τάσταση άναμονής, έτοιμο νά άναλάβη δρά
ση. Γιατί τά νερά, όπου έκινείτο, ήσαν 
έπικίνδυνα καί πολυσύχναστα άπό συμμαχι
κά - καί αύτό είχε σημασία - άπό έχθρικά 
πλοία.

Ό  νεαρός ύποπλοίαρχος μέ τό μάτι 
κολλημένο στό έλασπκό προσοφθάλμιο τού 
περισκοπίου, τό έστρεφε μεθοδικά, άνι- 
χνεύοντας όλόκληρο τόν γύρω όρίζοντα.

Ξαφνικά έσταμάτησε καί γύρισε τό περι
σκόπιο πρός τά όπίσω, γιά νά έξετάση πάλι 
έκεΐνο τόν τομέα. Μακρυά στόν όρίζοντα 
έβλεπε ένα μαύρο σημείο, μεγάλο όσον ή 
άκρη μάς βελόνας. Δέν ύψωνόταν καπνός 
πάνω άπ' αύτό καί ήταν τόσο χαμηλά στό 
νερό, ώστε δέν ήμποροϋσε νά είναι φορτη
γό ή άλλο πλοίο έπιφανείας.

Ό  ύποπλοίαρχος έκάλεσε άμέσως τόν 
κυβερνήτη τού σκάφους καί τοϋ παραχώ
ρησε τή θέσι του στό περισκόπιο. Στό 
καταφατικό νεύμα τού κυβερνήτου άπλωσε 
τό χέρι του καί πίεσε τό κουμπί τοϋ συνα
γερμού, πού έκανε τό πλήρωμα ν' άναπη- 
5ήση καί νά τρέξη στις θέσεις μάχης.

'Αργά, μέ φρόνησι τό L-2 πλησίασε τό 
στόχο, πού τώρα φαινόταν αάν ένα μικρό 
μολύβι, τό όποιο έπλεε πάνω στό νερό. ' Ο 
κυβερνήτης διερωτάτο τί ήμποροϋσε νά 
είναι. Ή  εικόνα έμεγάλωσε σιγά - σιγά, 
καθ' δν χρόνο τό άμερικάνικο υποβρύχιο 
πλησίαζε μέ κατάλληλους χειρισμούς. Σέ 
μιά στιγμή ό κυβερνήτης, μέ τά μάτια πάντα 
κολλημένα στό περισκόπιο, άφησε χωρί 
νά τό θέλη μά δυνατή κραυγή...

Ήταν ένα γερμανικό ύποβρύχιο πού έ 
πλεε στήν επιφάνεια, σάν νά ταξίδευε στόν 
καιρό τής ειρήνης καί νά μήν ύπήρχαν στήν 
περιοχή αύτή ούτε σύμμαχοι ούτε έχθροί. 
Ό  'Αμερικανός κυβερνήτης σκέφθηκε 
πρός στιγμή ότι τό έχθρικό ύποβρύχιο έφό- 
ρτιζε τίς μπαταρίες του καί είχε αίφνιδια- 
σθή. "Οπως δμως είναι γνωστό ή κίνησις 
αύτή γίνεται συνήθως τή νύκτα καί, τό 
σπουδαιότερο, δέν φαινόταν κανείς έπάνω 
του, πουθενά ίχνος ζωής, τό πλοίο έδινε 
τήν έντύπωσι ναυαγίου.

' Ο ' Αμερικανός δέν έννοοΰσε μέ κανέ
να τρόπο νά διακινδυνεύση τό πλοίο του. 
Μέ σύντομα παραγγέλματα καθώρισε πο
ρεία, ταχύτητα καί διέταξε έτοιμότητα γά 
τορπιλλική έπίθεσι. Τά πάντα ήσαν έτοιμα. 

410

Πριν δμως δώση τό έκτελεστικό, κάτι 
καινούργιο τράβηξε τήν προσοχή του. Στό 
περισκόπιο άρχισε νά διακρίνη τή σιλουέτα 
ενός άνθρώπου, πού στεκόταν όρθιος καί 
άκίνητος στήν πρώρα τοϋ πλοίου. Φαινόταν 
τελείως ήρεμος μέ τούς βραχίονες σταυ
ρωμένους στό στήθος. Κοίταζε κατ' εύ- 
θείαν μπροστά του καί δέν έδειχνε νά 
έκτελή υπηρεσία.

Κάτι παράξενο έκρυβε δλη αύτή ή κω
μωδία. Δέν ήταν καθόλου φυσικό νά βρή 
ένα γερμανικό, ύποβρύχιο, άκίνητο στήν 
έπκράνεια, μέ άνθρώπους πού στεκόνταν 
στήν πρώρη καί άγνάντευαν τή θάλασσα...

Λίγες μοίρες άκόμη άριστερά... Καί ά
πλωσε τό χέρι στό κουμπί γιά τήν πυροδό- 
τησι τών τορπιλλών.

-"Α ! Βρισκόμαστε σέ θαυμάσια θέσι.
Τό δάκτυλό του δμως δέν πάτησε τό 

κουμπί καί καμμιά τορπίλλη δέν ξεκίνησε γιά 
τό θανατηφόρο της έργο. Μιά τρομερή 
κοντινή έκρηξι έσεισε τό πλοίο του καί ό 
κυβερνήτης είδε στή θέσι τοϋ ξένου ύπο
βρυχίου νά υψώνεται μιά στήλη νερού. 
Κατόπιν τίποτε - τά νερά σκέπασαν τόν 
τάφο του.

Γιά μιά στιγμή διερωτήθηκε μήπως είχε 
σφενδονίσει τίς τορπίλλες, χωρίς νά τό 
καταλάβη. ' Αλλά όχι, άδύνατο. Δέν είχε κάν 
έγγίσει τό κουμπί. Γιά λόγους πού δέν 
γνώριζε, τό ναυάγιο - γιατί ήταν πραγματικά 
ένα ναυάγιο - είχε τιναχθή στόν άέρα.

Ταραγμένος σέ υπέρτατο βαθμό ό 'Α
μερικανός άξιωματικός κατέγραψε μέ τό 
χέρι του τό περιστατικό στό ήμερολόγιο τοϋ

'Αριστερά- "Ενας κυβερνήτης Γερμανικού υ
ποβρυχίου. Κάτω: Μιά νηοπομπή άπό πλοία, 
στόχος πάντοτε γιά τά υποβρύχια. Ε ις τήν 
απέναντι σελίδα. Η  Γερμανία άρχισε τό Β ' 
Π αγκόσμιο  πόλεμο μ ε  57 υποβρύχια.

πλοίου. Ο άριθμός τού ξένου πολεμικού 
ήταν UB-65, δέν είχε γι' αύτό καμμιά 
άμφιβολία. Βρισκόταν δμως σέ τρομερή 
άμηχανία, γιά τό τί είχε συμβή. Στήν ίδια 
άμηχανία βρέθηκαν καί οί άξιωματικοί πλη
ροφοριών, όταν γύρισε στή βάσι του καί 
όφηγήθηκε τό γεγονός.

Τό ύποβρύχιο αύτό έπρεπε νά γυρίση 
στή BRUGES καί δέν γύρισε ούτε έδωκε 
σημεία ζωής. Τόσο πού τό Γερμανικόν ' Επι- 
τελείον έκαμε στις 31 'Ιουλίου τήν έξής 
άνακοίνωσι.

-"Ε ν  έκ τών υποβρυχίων μας, τό UB-65, 
έλλείπε καί πρέπει νά θεωρήται άπολεσθέν 
μέ τούς 34 άνδρας του, άξιωματικούς καί 
πλήρωμα.

Ή  καταστροφή ένός έχθρικοϋ ύποβρυ
χίου είναι εύχάριστη βέβαια στόν έμπόλεμο,

Η δραματική ιοτορια 
&υος υποβρυχίου

Του Άρχιπλ. κ. Μαρ. Σίμψα



άλλά στό πλήρωμα τού L-12 έμεναν άνα- 
πάντητα μεγάλα έρωτηματικά. Πώς τό κα
ράβι έκεΐνο βρέθηκε σταματημένο σέ ώρα 
πολέμου, φαινομενικά ναυάγιο παρατημένο 
άπό τό πλήρωμά του - έκτός άπό ένα 
άνθρωπο; Τί δράμα παιζόταν στό κύτος του, 
πού ώδήγησε τούς άνδρες του νά φύγουν; 
Μήπως μιά έπικείμενη έκρηξις; Καί γιατί 
τέλος πάντων είχαν άφήσει ένα καί μόνο 
άνθρωπο, ό όποιος δμως πώς έδειχνε τόση 
ψυχραιμία άν έγνώριζε ότι τό πλοίο του θά 
τιναζόταν άπό στιγμή σέ στιγμή στόν άέρα; 
Περίεργο!

Ήταν πραγματικά μιά παράξενη ιστορία. 
Καί ύπήρχαν άνθρωποι στό ' Ανώτατο Γερ- 
μανικό ' Αρχηγείο πού πεοίυεναν ένα παρό
μοιο δράμα. Τό UB-65 ήλθε στόν κόσμο, σέ 
μιά έποχή, κατά τήν όποια ή Γερμανία είχε 
άπόλυτη άνάγκη ύποβρυχίων, προκειμένου 
νά κερδίση τόν πόλεμο. Στή θάλασσα οί 
Γερμανοί έσημείωναν έπιτυχίες. Τά ύπο- 
βρύχιά τους έβύθιζαν περισσότερα έμπορι- 
κά πλοία άπό όσα οί "Αγγλοι ήμποροϋσαν νά 
κατασκευάσουν, στά δικά τους καί τά συμ
μαχικά ναυπηγεία. Μέ μερικά άκόμη ύπο- 
βρύχια, σκεπτόταν ή Άνωτάτη Γερμανική 
Διοίκησις, θά μπορούσαν νά έξουδετερώ- 
σουν τήν προσπάθεια τού συμμαχικού στό
λου καί νά άναγκάσουν τή Μ. Βρεταννία σέ 
ύποταγή. Γιατί ή χώρα αύτή ήταν ύπο- 
χρεωμένη νά φέρνη άπό τό έξωτερικό ύλι- 
κά καί έφόδια καί ή Γερμανία παρεμπόδιζε ή 
διέκοπτε τό ζωογόνο αύτό ρεύμα. Τό ύ- 
ποβρύχιο λοιπόν UB-65 άνήκε σ ' ένα 
καινούριο στολίσκο 24 ύποβρυχίων, πού

κατασκευάσθηκαν σέ χρόνο ρεκόρ, στήν 
παλιά πόλι BRUGES, τού Βελγίου.

Τά πλοία τού τύπου αύτοϋ είχαν έκτό- 
πισμα 510 τόννων, μέση ταχύτητα 15 κόμ
βων καί άρκετές τορπίλλες στό κύτος τους, 
όσες έχρειάζοντο γιά νά στείλουν στόν 
ύγρό τάφο, μία δωδεκάδα έμπορικά πλοία. 
Φυσικά ή-παρουσία στή θάλασσα τών ύπο
βρυχίων αύτών δέν θά ήταν καθόλου εύχά- 
ριστη γιά τό έμπορικό ναυτικό τής Βρε- 
ταινίας, πού τόν καιρό έκεΐνο βρισκόταν σέ 
δύσκολη θέσι.

Τά 24 καινούρια ύποβρύχια ήσαν τελεί
ως δμοι στήν δψι, έκτός άπό τόν άριθμό 
πού έφεραν στόν Πυργίσκο τους. "Ομως τό 
UB-65 είχε μιά δική του, ξεχωριστή άτμό- 
σφαιρα. Οί πραγματικοί θαλασσινοί είναι 
ούτως ή άλλως προληπτικοί καί γίνονται 
περισσότερο, όταν συμβαίνουν περιστατικά, 
σάν αύτά πού συνέβησαν στό UB-65.

Τίς πρώτες μέρες τής κατασκευής του 
έγλύστρησε ένα βαρύ δοκάρι, πού έπεσε 
στή ναυπηγική κλίνη, παρασύροντας δυό 
έργάτες. Ο ένας άπ' αύτούς έξέπνευσε 
άμέσως, ό άλλος άπέθανε τήν ώρα πού τόν 
μετέφεραν στό νοσοκομείο. Τό άτύχημα 
αύτό άπετέλεσε τήν άπαρχή τού μυστηρια- 
κοΰ θρύλου, πού άρχισε νά πλέκεται γύρω 
άπό τό μαύρο αύτό πλοίο.

Καί ό θρύλος έστερεώθη λίγες έβδομά- 
δ ες  άργότερα. Είχε σχεδόν συμπληρωθή ή 
κατασκευή τού σκάφους, όταν άπό κάποιο 
λάθος γέμισε τό μηχανοστάσιο άσφυκτικά 
άέρια καί δηλητηριώδεις άτμούς. Τρεις 
άνδρες πέθαναν άπό άσφυξία, πριν προλά

βουν νά τούς τραβήξουν έξω.
Γιά πολλούς ναυτικούς τό πράγμα ήταν 

φανερό; έπρόκεπο γιά ένα κακότυχο καρά
βι. Οί άρμόδιοι έκαναν τό πάν γιά νά 
διασκεδάσουν αύτή τήν έντύπωση, άλλά ή 
έντύπωσις καί οί ψίθυροι ήταν διάχυτοι, 
δταν τό καράβι, έτοιμο, περίμενε άνάμεσα 
στ' άδελφά του πλοία τήν ώρα τής καθελ- 
κύσεως.

Ήταν φθινόπωρο τού 1917. Ο Γερμα
νός ναύαρχος Σραΐντερ πήγε ό ίδιος στό 
Βέλγιο, νά παραστή στήν όμαδική καθέλκυσι 
τών 24 ύποβρυχίων. Θά πρέπει νά δοκίμασε 
μεγάλη ικανοποίηση, όταν άντίκρυσε τήν 
αύγή έκείνη τά ύποβρύχια έτοιμα νά ριχ- 
θοϋν στήν άποφασιστική μάχη, πού έμαί- 
νετο τόν καιρό έκεΐνο στή θάλασσα. Προω- 
ρίζοντο, τά περισσότερα, νά παρεμποδί
σουν άπό τά δυτικά τήν προσπέλασι τής 
Μάγχης καί τού μεσημβρινού τμήματος τής 
θαλάσσης τής 'Ιρλανδίας καί άσφαλώς θά 
κατέφεραν θανάσιμα πλήγματα στούς συμ
μάχους. Χωρίς άμφιβολία, τό θέαμα αύτό 
τών ύποβρυχίων θά δυνάμωνε σημαντικά τό 
ήθικό τών Γερμανών.

"Υστερα άπό μιά σύντομο τελετή τό UB- 
65 καί τά 23 άδέλφια του έγλύστρησαν στή 
θάλασσα καί ξεκίνησαν τό ίδιο έκεΐνο πρωι
νό γιά νά έκτελέσουν δοκιμές στά ταραγμέ
να νερά τής Βορείου Θαλάσσης. Τά πάντα 
πήγαιναν καλά στό UB-65, τήν ώρα πού 
άνοιγόταν στό πέλαγος, γιά νά πάρη τό 
βάπτισμα τού άλμυροΰ νερού. Τό πλήρωμα 
όμως είχε φανερά τά σημάδια τής ταραχής. 
Οί ψίθυροι, ότι τό ύποβρύχιο είχε κακό 
βάσκανο, είχαν εύρύτατα διαδοθή. Οί άν
δρες τού πληρώματος έγόγγυζαν. Οί άξιω- 
ματικοί έκαναν τό πάν, γιά νά έξουδετερώ- 
σουν τούς ψίθυρους καί έμπνεύσουν κά
ποια αισιοδοξία.

Έ ξ  άλλου όλα έπήγαιναν καλά καί ό 
κυβερνήτης έτοίμασε τό πλοίο του γ ό  τήν 
πρώτη κατάδυσι. " Ελαβε όλα τά μέτρα καί 
διέταξε τόν πρώτο μηχανικό νά έπιθεωρήση 
προσεκτικά τό σκάφος. Ο πρώτος βγήκε 
άπό τόν πυργίσκο, άλλά δέν συμπλήρωσε 
τήν έπιθεώρησι. Έ π εσ ε  μόνος του στή 
θάλασσα χωρίς ν' άρθρωση λέξι καί χάθηκε 
γρήγορα κάτω άπό τό νερό. Κανείς δέν 
άμφέβαλλε ότι ό άνθρωπος αύτός είχε 
αύτοκτονήσει. Γιατί ούτε γλύστρησε ούτε 
έπεσε, άπλούστατα πήδησε μέ τή θέλησι 
του.

Τό πλήρωμα σκέφθηκε καί πίστευε ότι 
τό περιστατικό ήταν μιά έκδήλωσις τής 
κακοτυχίας τού πλοίου. Δέν είχε όμως καί 
πολύν καιρό νά σκεφθή. Γιατί ό Κυβερνή
της, άπό φόβο μήν χειροτερέψη ή κατάστα- 
σις έκλεισε τά στεγανά καί καταδύθηκε. 
' Ερρύθμισε ώστε τό πλοίο νά κατέβη σέ 
βάθος ΤΟ μέτρων. Ό  δείκτης βάθους 
έκινήθη στό καντράν, άλλά δέν στάθηκε 
στόν άριθμό 10. Τό ύποβρύχιο συνέχισε τήν 
κάθοδό του καί δέν σταμάτησε, παρά όταν
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’Επάνω, 'ένα άπό τά σύγχρονα υποβρύχια. Τό 
βρεταννικό υποβρύχιο Υ/Β Sovereign. Κάτω: 
Ό  Π οστιδώνας ό κοσμοστ.ίστης θ εό ς  τής 

θάλασσας.

συνάντησε τόν βυθό.
Προσπάθησαν μέ όλα τά μέσα νά τό 

άποκολλήσουν, άλλά δέν τό κατώρθωσαν. 
Οί άνδρες έπίστευαν δτι τούς κυνηγούσε ή 
κακοτυχία καί πώς ήταν χαμένοι. ' Ανήσυχοι, 
στό κατώφλι σχεδόν τού πανικού, άντελήφ- 
θησαν ξαφνικά δτι δέν κινδύνευαν μόνο 
άπό έλλειψι όξυγόνου καί τά δηλητη
ριασμένα άέρια. Τό νερό εισχωρούσε άργά 
άργά στό κύτος καί θά έφθανε νά πλημμυ
ρίση τίς συστοιχίες. Βχαν ήδη περάσει 
δώδεκα ώρες έκεΐ στόν βυθό καί ήταν τώρα 
βέβαιοι πώς δέν θά ξανάβλεπαν τό φως τής 
ήμέρας. ' Ανέπνεαν μέ δυσκολία, πολλοί 
έκαναν έμετό καί δλοι τους περίμεναν 
τό μοιραίο.

Καί τότε είναι πού έγινε τό θαύμα. Εχαν 
δώδεκα φορές έπιχειρήσει τούς χειρι
σμούς γιά τήν άνάδυσι, όταν αύτή τή φορά 
τό σκάφος έτριξε όλόκληρο καί άρχισε νά 
ύπακούη. Αργά, μέ δυσκολία άνέβαινε, 
ένώ τό πλήρωμα σ' όλο αύτό τό διάστημα 
κρατούσε τήν άναπνοή του. "Ετρεμαν μή 
σταματήση.

-  Σπανίως άνθρωποι πού διεσώθησαν 
άπό τά βάθη, σημειώνουν οί συγγραφείς 
(γιατί τό UB-65 γρήγορα έγινε θέμα στή 
παγκόσμια φιλολογία), σπανίως έδοκίμασαν 
τήν άκρατη χαρά τού καθαρού άέρος, όσο οί 
άνθρωποι αύτοί. "Ησαν χαρούμενοι καί ά- 
διαφορούσαν γιά τούς πολεμικούς κινδύ
νους τής ώρας έκείνης. "Αν εύρίσκετο 
έκεΐ κοντά ένα συμμαχικό πλοίο, θά μπο
ρούσε νά τούς στείλη γιά πάντα στό βυθό 
μέ τό πυροβολικό του, άλλά οί άνθρωποι 
αύτοί δέν λογάριαζαν τίποτε. Αρκεί δτι 
γέμιζαν τά πνευμόνια τους μέ τό ζείδωρο 
οξυγόνο καί έβλεπαν τό φώς τής ήμέρας...

Πλέοντας συνεχώς στήν έπιφάνεια, (ο

δήγησαν τό άνάπηρο ύποβρύχιο στή βάσι 
τού BRUGES. Κανείς άπό τούς άρμοδίους 
δέν μπορούσε νά καταλάβη πώς ένα και
νούριο ύποβρύχιο, μέ δοκιμασμένες τίς 
συσκευές του έπαθε τόσο σοβαρή βλάβη 
στήν πρώτη του κατάδυση. Πάντως τό πλοίο 
έπισκευάσθηκε γρήγορα καί τά έφόδια πυ- 
ρομαχικά καί τορπίλλες φορτώθηκαν μέ 
σπουδή.

Τή στιγμή κατά τήν όποια οί έργάτες τής 
βάσεως έπιβίβαζαν στό ύποβρύχιο μιά 
τορπίλλη, άκούσθηκε ό μηκυθμός μιάς έ- 
κρήξεως. Ε χε έκραγή ό κώνος, σκορπίζον
τας καπνό καί φοβερή δυσωδία. "Οταν 
καθάρισε ή άτμόσφαιρα, είδαν ξαπλωμένα 
στό κατάστρωμα τά πτώματα τού ύποπλοι- 
άρχου καί πέντε άνδρών άπό τό πλήρωμα, 
ένώ είχε τραυματισθή πλήθος άλλο άπό 
έργάτες. Δέ βρήκαν καμμιά έξήγησι γώ τό 
άτύχημα. ' Η τορπίλλη, πού έσκασε, είχε τά 
ίδια χαρακτηριστικά καί γι' αύτήν είχαν 
ληφθή τά ίδια μέτρα όπως καί γιά τίς άλλες 
πού φορτώθηκαν.

Άπεφάσισαν λοιπόν νά ένεργήσουν έ 
ρευνα γιά όλα αύτά τά περίεργα άτυχήματα 
πού συνέβησαν στό ύποβρύχιο. Ρώτησαν 
τόν κυβερνήτη, τό πλήρωμα χωρίς νά λά
βουν ικανοποιητική άπάντησι. Δέν ήθελαν 
νά παραδεχθούν δτι τό πλοίο είχε βάσκανο 
τή μοίρα καί σκάφθηκαν δτι πιθανόν όλη 
αύτή ή ιστορία νά ώφείλετο σέ δολιοφθορά. 
Ό  ναύαρχος Σραΐντερ έλαβε τό μόνο 
δυνατό καί ένδεικνυόμενο μέτρο: άνέβασε 
τό πλοίο στή δεξαμενή, γιά γενική έπιθεώ- 
ρησι καί έπισκευή. Τό πλήρωμα στρατωνί
στηκε στήν ξηρά καί δέν έμειναν στό πλοίο 
παρά μόνο οί άπαραίτητοι γιά τή φρούρησι.

Κατά τή διάρκεια αύτής τής έπισκευπς 
παρουσιάσθηκαν γιά πρώτη φορά φαινόμενα 
μέ άφύσικα ή, άν θέλετε, ύπερφυσικά δρά
ματα. Ο ύπαρχος άναπαυόταν στό μεσό- 
δομο, πίνοντας ένα φλυτζάνι, καφέ, όταν 
ώρμησε μέσα ένας άξιωματικός πληρωμά
των. Ε χε κάτασπρο τό πρόσωπο, παραμορ
φωμένο άπό τόν τρόμο καί μόλις κατώρ- 
θωσε νά άρθρώση.

- Ό  νεκρός είναι στήν κουβέρτα... Βναι 
στήν κουβέρτα!

' Ο ύπαρχος σκάφθηκε στήν άρχή πώς ό 
άνθρωπος αύτός ήταν μεθυσμένος καί τόν 
διέταξε νά πάη άμέσως στό διαμέρισμά του. 
Δέν άργησε όμως ν' άντιληφθή τήν πλάνη 
του: ό άλλος είχε πραγματικό λόγο νά 
φοβάται. ' Εκείνος πάλι, έξακολουθοΰσε νά 
φωνάζη πώς ό νεκρός άπό τήν έκρηξι ύπο- 
πλοίαρχος βρισκόταν τήν ώρα αύτή στήν 
κουβέρτα.

' Ο ύπαρχος, μόλον πού δέν τόν πίστεψε, 
έτρ εξε τότε στό κατάστρωμα. Δέν έβρήκε 
τό φάντασμα άλλά βρήκε ένα ναύτη, στη
ριγμένο μέ τήν πλάτη στόν πυργίσκο, πού 
τρέμοντας τού άφηγήθηκε άκριβώς τήν Ιδια 
ιστορία. Ό  παλαιός ύποπλοίαρχος - τό 
έβεβαίωναν μέ όρκο - είχε άνεβή στό 
σκάφος καί προχώρησε μέ άργά βήματα 
πρός τήν πρώρη. ' Εκεί γύρισε πρϋμα, σταύ
ρωσε τά χέρια πάνω στό στήθος καί τούς 
κοίταζε έπίμονα.

Οί δύο άνδρες πού είχαν ίδή τό όραμα, 
έμειναν ύπό έπιτήρησι μέχρις ότου έφθασε 
στό πλοίο ό κυβερνήτης. Καί σ ' αύτόν 
έπανέλαβαν τήν ίδια ιστορία. ' Εκείνος δέν 
διετύπωσε κανένα σχόλιο, τούς άπείλησε 
όμως μέ βαριά ποινή, άν ξεστόμιζαν λέξη σ' 
όποιονδήποτε γιά τό περιστατικό. Τέλος 
τούς είπε ότι πιθανόν νά έπεσαν θύματα 
«φαρσέρ» ή δολιοφθορέως, πού άπέβλεπε 
στό νά καταρακώση τό ήδη χαμηλό ήθικό 
τού πληρώματος.

Οί δύο άνδρες φυσικά ύπέκυψαν, άπό τό 
φόβο τής τιμωρίας. ' Ο ίδιος όμως ό κυβερ
νήτης πίστευε ότι τό ύποβρύχιο ήταν κακό
τυχο. Δέν τού έλειπε τώρα παρά νά γίνη καί 
στοιχειωμένο.

Τό UB-65 έφυγε μετά δύο μέρες γιά τήν 
πρώτη έπιχείρησι περιπολίας. Τήν ήμέρα 
τού άπόπλου μάταια άνεζήτησαν τόν ναύτη 
πού είχε ίδή τό όραμα: άντί γι' αύτόν 
βρήκαν στό κρεββάτι ένα γράμμα, άπευθυ- 
νόμενο προσωπικά στόν κυβερνήτη. Στό 
γράμμα του έλεγε πώς λιποτακτοϋσε. γιατί 
πίστευε άκράδαντα δτι τό ύποβρύχιο καί δλο 
του τό πλήρωμα ήταν καταδικασμένα.

'Από τήν ήμέρα έκείνη ό άνθρωπος 
αύτός χάθηκε γιά πάντα. Ίσω ς άλλαξε 
όνομα καί κατοικία, ήμπορεΐ καί νά πέθανε. 
Κανείς ποτέ δέν έμαθε γι' αύτόν. "Οπως 
κΤ άν έχη τό ζήτημα, τήν ήμέρα έκείνη πού 
χάθηκε, ό κυβερνήτης του δέν αισθανόταν 
καθόλου καλά.

' Η φήμη τού καραβιού σάν κακότυχου καί 
τά τελευταία έπεισόδια είχαν ήδη τρομο
κρατήσει τό πλήρωμα καί ήταν ν ’ άπορή 
κανείς πού θά ώδηγοΰσε ή ιστορία τού 
φαντάσματος. ' Ο Κυβερνήτης δέν πίστευε 
τίς ιστορίες αύτές, άνησυχοϋσε όμως γιά 
τήν έπίδρασι πού είχαν στό πλήρωμά του.

Σκέφθηκε λοιπόν πώς έπρεπε οί άνδρες 
του νά ριχθοϋν στήν πολεμική δράσι γιά νά 
ξεχάσουν τό φάντασμα. Μέ τόν τρόπο αύτό 
θά καλλιτέρευε τό ήθικό του.

Διέπλευσαν λοιπόν τό Στενό τού Καλαί 
καί έβαλαν πλώρη γιά τό δυτικό στόμιο τής 
Μάγχης, άναζητώντας καθ' όδόν πολεμική
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λεία. ' Η νύκτα έπεφτε άργά, δταν δ αξιω
ματικός φυλακής διέκρινε στδ περισκόπιο 
ένα βρεταννικό φορτηγό, πού ταξίδευε 
αμέριμνα στά έθνικά του νερά. Σημάνθηκε 
συναγερμός. Στήν άρχή νόμισαν πώς 
κάποιο άλλο άτύχπμα συνέβαινε. ' Ο κυβερ
νήτης δμως έφ ερ ε τό σκάφος στήν κατάλ
ληλη άπόστασι καί θέσι, περίμενε τό φορτη
γό νά φθάση στό έπιθυμητό σημείο καί 
πίεσε τό κουμπί. Ήταν ή πρώτη βολή 
τορπίλλης του UB-65, άλλά ή επιτυχία ήταν 
άπόλυτη: τό φορτηγό, κτυπημένο στή μέση, 
άρχισε νά βυθίζεται άργά.

Στενανμό άνακουφίσεως άφήσαν όσοι 
ήσαν μέσα στό ύποβρύχιο. ' Ημπορεΐ νά μήν 
ήταν άληθινά τά περί βασκανίας καί φαντα
σμάτων. ' Η διάθεσις τού πληρώματος βελ
τιώθηκε, φαινόταν πώς είχε λυτρωθή άπό 
τόν έφιάλτη, πού τόν έπίεζε καί μάλιστα 
δοκίμαζε καί περηφάνεια γιά τό κατόρθωμά 
του.

' Η νύκτα πέρασε ήσυχη καί πριν άπό τήν 
αύγή τό ύποβρύχιο άνέβηκε στήν έπιφάνεια 
νά φορτίση τις μπαταρίες του. Βρισκόταν σέ 
άπόστασι 15 μιλιών άπό τήν άγγλική άκτή καί 
στήν περιοχή αύτή ή ναυσιπλόίά ήταν πυκ
νή. Γι' αύτό ένέτειναν τήν έπαγρύπνησι. 
Δέν είχε περάσει δμως μιά ώρα, δταν 
άκούσθηκε. δυνατή κραυγή.

Ό  σκοπός τής άριστερής μπάντας έ 
δειχνε πρός τήν πρώρη. Παρά τή θαλασ
σοταραχή, πού έστελνε τά κύματα πάνω στή 
κουβέρτα, έστεκε έκεΐ, στήν πρώρη, ένας 
άνθρωπος μέ τά χέρια σταυρωμένα καί 
κοίταζε ήρεμα τόν όρίζοντα.

- Έ !  σύ έκεΐ!... φώναζε άπό τόν πυργί
σκο ό ύπαρχος.

' Ο άνθρωπος γύρισε πρύμα καί τόν κοί
ταξε σταθερά. Ήμποροϋσε κανείς νά ά- 
ναγνωρίση τά χαρακτηριστικά τού σκοτωμέ
νου άξιωματικοϋ, όπως τόν είχαν άποθέσει 
στόν τάφο.

"Ακόυσαν ένα γλύστρημα καί τόν ύπόκω- 
φο θόρυβο άπό κάποιο πέσιμο. ' Ο σκοπός 
πού είχεν ίδή πρώτος τό φάντασμα, σωριά
σθηκε λιπόθυμος στήν κουβέρτα. ' Ο ύπαρ
χος κάλεσε άμέσως τόν κυβερνήτη. 'Εκεί
νος έφθασε γρήγορα καί κοίταξε μέ άπορία 
τόν παλιό ύποπλοίαρχο, πού είχε καρφώσει 
έπάνω του ένα έπίμονο, προκλητικό βλέμ
μα. "Ηταν όπως άκριβώς τόν είχαν περι
γράφει οί δυό άνδρες τού BRUGES: χλω
μός, μέ διαπεραστικό βλέμμα. Δέν είπε 
κανείς λέξι. Ό  κυβερνήτης θά ήθελε νά 
άπομακρύνη τό βλέμμα του, νά τό χαμη- 
λώση, άλλ' αύτό ήταν πάνω άπό τή δύναμή 
του. "Οταν, ξαφνικά τό φάντασμα χάθηκε.

Ο κυβερνήτης έδωσε άμέσως διαταγή 
καταδύσεως. "Ηθελε, άν ήταν δυνατό, νά 
πλύνη τό καράβι άπό τό μόλυσμα τού 
Βρυκόλακος.

Από τήν ώρα έκείνη ήταν άδύνατο νά 
κρύψουν από τό πλήρωμα τήν παρουσία τού 
φαντάσματος. Τό πλοίο ήταν στοιχειωμένο, 
ύπήρχαν γΓ αύτό θετικές άποδείξεις. Σο
βαροί άνθρωποι, άπό τούς όποιους οί δύο 
άξιωυατικοί, είχαν ίδή τό φάντασμα. Ήταν 
άδύνατο νά όνειρεύωνται.

Οί άνδρες ρίχθηκαν στήν έργασία, σάν 
κατάδικοι. ' Ο κυβερνήτης γιά νά περισπάση 
τή προσοχή των τούς έπέβαλε μιά έξαντλη- 
τική δραστηριότητα.

Τήν έπομένη καταδίωξαν έπί πολλήν 
ώρα ένα μεγάλο πλοίο καί τό πλησίασαν στ'

Σ τό  σκηνικό αύτό, πού συνθέτει ό αγριεμένος 
πόντος δόθηκαν απάνθρωπες μάχες τόν καιρό 
τοΰ ό  εντέρου Π αγκοσμίου Πολέμου.

άνοικτά τού PLYMOUTH. 'Εκεί τού έξαπέ- 
λυσαν δυό τορπίλλες, πού τό πέτυχαν. 
Στοιχειωμένο ή όχι τό καράβι τους, τό 
πλήρωμα τού UB-65 έκτελοΰσε μέ έπιτυχία 
τήν καταστρεπτική άποστολή του. Λίγες 
ώρες άργότερα προσέβαλαν μέ τό πυροβό
λο ένα μικρό άοπλο πλοίο, πού τό άφησαν 
άνάπηρο.

Τήν έπομένη τό UB-65 έπρεπε νά γυρί- 
ση στή βάσι του καί ό ' Αξιωματικός Ναυτι
λίας χάραξε τήν πορεία τής έπιστροφής. ' Ο 
Κυβερνήτης είχε άνάμικτα συναισθήματα, 
φόβο, άμφιβολίες, περηφάνεια γιά τήν έπι
τυχία του στήν πρώτη έξοδο. Κάθησε λοι
πόν καί έγραψε μιά άπόρρητο άναφορά 
στόν 'Αρχηγό τών Υποβρυχίων, πού σκό
πευε νά τή δώση ό ίδιος. ' Αλλά ή τύχη άλλα 
άποφάσισε.

Μόλις είχε πατήσει τό πόδι του στήν 
προκυμαία τής βάσεως, δταν μιά έκρηξις 
άντιαεροπορικού βλήματος τού έθρυμμάτι- 
σε τό κρανίο. Έ μ εινε στόν τόπο. Ήταν ή 
ώρα πού ή συμμαχική άεροπορία έβομ- 
βάρδιζε τή βάσι. Κάποιος άπό τό πλήρωμα 
έβεβαίωσε άργότερα πώς είχεν ίδή τό 
σχήμα τού ύποπλοιάρχου όρθιο στήν κου
βέρτα.

Ή  συνέχεια στό επόμενο
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Δ ε ξ ιά  Δ υό Αναστενάρηδες έν έκστάσει χορεύουν στά  Αναμμένα κάρβουνα, σ την Ά γ ια  'Ελένη 
Ζερών. Κάτω: Δύο Ακόμα ήλικιωμένοι Αναστενάρηδες κρατούντες τήν είκόνα 
τής 'Αγίας 'Ελένης «δροσίζονται» χορεύοντας σ τή  φω τιά

ΑΙ
Πρίν από λίγο καιρό, στις 21 
Μ αΐου, έγινε  όπως κάθε 
χρόνο στό Λαγκαδά καί τήν 
'Α γία  'Ε λ έν η  Σ ερρώ ν ή 
καθιερωμένη πυροβασία, τά 
γνωστά «Αναστενάρια». Οί 
αναστενάρηδες, χόρεψαν καί 
πάλι στά άναμμένα κάρβου
να, ύπακούοντες έτσι σέ ένα 
έθιμο, πού έχει τήν άρχή στή 
Διονυσιακή λατρεία. Τό φαι
νόμενο τής άκάΐας καί πώς 
αύτό εξηγείται έπιστημονι- 
κώς άναλύει στό άρθρο πού 
άκολουθεΐ ό Πρόεδρος τού 
Κέντρου Μεταφυσικών ’Ε
ρευνών κ. Κώστας Άντωνα- 
κέας.

Κ Α -Ά  καιρούς, είτε έκ γνωστοποιούμε
νων περιπτώσεων παγανιστικής Απά

της, προκαλουμένης Οπό των πάσης κατη
γορίας «διπλωματούχων» μεντιουμνιστών, 
τών φερομένων ώς — δήθεν — έχόντων 
ύπερφυσικάς δυνατότητας καί μεταφυσικός 
Ιδιότητας, εΧτε έκ τών Ανακοινώσεων τών 
Αρμοδίων ’ Αρχών περί λήψεως μέτρων διά 
τήν καταστολήν τοϋ παγανιστικοϋ άγυρτι- 
σμού, είτε έκ δημοσιογραφικών έρευνών έπί 
δυσεξηγήτων μεταφυσικών φαινομένων, έ- 
σφαλμέναι σκέψεις δημιουργούνται έκ τοϋ 
συσχετισμού τών άγυρτικών μεντιουμνι- 
στικών έξειδικεύσεων καί έπιτηδειοτήτων 
μετά τών μυστηριωδών φαινομένων, τών 
προκαλούντων δέος καί θαυμασμόν άλλά 
καί έπιστημονικόν ένδιαφέρον, έν προκει- 
μένω δέ τών έν Μακεδονία πυροβασιών. 

"Ομως, καίτοι ούδεμίαν σχέσιν έχει ό

414

λλιίί>:ιιηίή>:ι;ι>;

παγανιστικός ψευτομυστικισμός καί ψευτο- 
μεταφυσικισμός, μετά τών έκπληκτικών 
φαινομένων τής Ακαΐας, τής όποίας είναι 
Αναγκαία ή διαλεύκανσις διά μιας έπιστη- 
μονικής έπεξηγήσεώς της, προκειμένου νά 
διαλυθή οίοσδήποτε παρερμηνευτικός μύ
θος ή κακόβουλος συσχετισμός της, μετά 
τών άπατηλών άλλά καί έγκληματικών πα- 
γανιστικών μεθόδων, τών χιλιάδων Ανά τήν 
Χώραν μας «διπλωματούχων Αγυρτών», τών 
λυμαινομένων τήν Αφέλειαν ή τήν ψυχική 
δυστυχίαν τών συνανθρώπων μας, έπιτα- 
κτική Ανάγκη έπιβάλλει τήν έπεξήγησιν 
τοϋ μυστηρίου τής Ακαΐας, διά τόν όριστι- 
κόν διαχωρισμόν οίουδήποτε παραλληλι
σμού της, τόσον πρός τά διασκεδαστικά ή 
πονηρά Αποτελέσματα τής έντέχνου ταχυ
δακτυλουργίας, όσον καί τών παγανιστικών 
ψευδοαποτελεσμάτων τών «διπλωματούχων

μεντιουμνιστών», ή τέλος τών... διαβολι
κών, κατ’ Αλλους, συναρτήσεών του.

Δημιουργός τών έσφαλμένων έκτιμή- 
σεων καί έρμηνειών, δέν είναι κατά κανόνα 
ή άνθρωπίνη, καί κατά πάντα φυσικόν 
νόμον, Αγνοια τών αίτιων λειτουργίας τών 
Κοσμικών δυνατοτήτων, άλλά καί ή περιο
ρισμένη άντίληψις τών στερεοτύπως προ
σηλωμένων έπί κλειστών θέσεων καί Αντι
στοίχων θεωριών, τών έξαπολυόντων τάς 
Ανευ βάσεως στεγνός θεωρίας καί τάς κατά 
φαντασίαν συναρμολογουμένας έπεξηγή- 
σεις. Ή  Αμάθεια, καίτοι δέν είναι κακή, 
είναι έν τούτοις ζημιογόνος, έπειδή είναι ή 
δημιουργός τών άλλων συνεπειών καί έν 
προκειμένω τοϋ αιτίου τοϋ έσφαλμένου 
συσχετισμού τοϋ φαινομένου τής Ακαΐας 
μετά τών Αλλων άπατηλών μεθόδων. Ό  
φθοροποιός σκεπτικισμός, έξ Αλλου, ό Α-
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πορρέων Εκ τοΟ Ολιστικού σάρακος, τού 
έλλοχεύοντος Επί τής διανοίας των άκα- 
ταρτίστων καί πεισμόνων, παρασύρει Επι
στήμονας είσέτι πρός δοξασίας μωράς, τούς 
όποίους όδηγεΐ πρός Εμμονους θεωρίας 
μεσαιωνικών άντιλήψεων καί Εποχών.

Έ ν  τοότοις, τό φαινόμενον τής άκαΐας 
τών ’ Αναστενάρηδων, παρουσιάζει μίαν 
Εξόχως Εκλαμπρον άλήθειαν, δυσνόητον 
καί δυσεξήγητον όμως διά τούς μή Εχοντας 
άπαιτουμΕνας γνώσεις περί αύτά καί ώς Εκ 
τούτου, άλήθειαν δεχομένην ΕπιθΕσεις λόγω 
άδυναμίας Εξηγήσεως τού φαινομένου. ’ Α
λήθειαν, περί τήν όποιαν συναγωνίζονται 
καί οΐ πλέον άπειροι καί άνίδεοι είς Επι
θετικότητα, πρός ύφαρπαγήν στιγμιαίας δό- 
ξης, Εκ τής πρός αύτούς διδομένης προσο
χής, παρά τάς λελανθασμένας Εκτιμήσεις 
των πρός τά δήθεν αίτια τού φαινομένου τής

άκαΐας. Έ ξ  άλλου, αί κατ’ Ετος παρεχό
μενοι ύποσχέσεις περί διαλευκάνσεως τού 
μυστηρίου καί τής τελικής Επεξηγήσεώς 
του, διά πορισμάτων καί νόμων τής Φυσι
κής, παραμένουν ύποσχέσεις, ώς Επί παρα- 
δείγματι Εκείνοι τών πειραματιστών τών δύο 
τελευταίων Ετών, 1976 καί 1977, είς τρόπον 
ώστε νά Επαυξάνονται αί Επιφυλάξεις τού 
κοινού καί οΐ δισταγμοί τών σκεπτικιστών 
καί νά στοιχειοθετοΰνται νέαι Εσφαλμένοι 
βάσεις τών Επιχειρηματολογούντων καί τών 
όπωσδήποτε εύρισκομένων μακράν πάσης 
πραγματικότητος.

ΟΙ Επιδιώκοντες τήν Επίλυσιν τού μυ
στηρίου τής άκαΐας, διά τής λήψεως Απαν
τήσεων Εκ μέρους τών Πυροβατών, πρός 
τούς όποίους ύποβάλλουν άκαταλήπτους 
Ερωτήσεις, άγνοούν καί αύτοί τάς βασικάς 
αίτιας καί τάς θεμελιώδεις άρχάς τής Κο
σμικής λειτουργίας, τάς όποίας Αδυνατούν 
νά συλλάβωσι οΐ Ερωτώμενοι καί μηδέποτε 
Ασχοληθέντες Απλοϊκοί ΆναστενΑρηδες, 
καί ώς Εκ τούτου τό αίτιον τής Ακαΐας, 
δπερ Επιζητούν νά Ακούσουν Εκ στόματος 
Λνιδέων μυστικιστών, δέν παρέχεται. ΟΙ 
Πυροβάται γνωρίζουν μόνον ότι δέν καί- 
ονται, Επειδή πιστεύουν είς τόν Θεόν καί 
τόν Ά γιον. Είναι όμως βέβαιον ότι άν
θρωποι έκάησαν καίτοι είχον ύπερηυξη- 
μένην πίστιν πρός τόν Θεόν, καίτοι ήσαν 
άνθρωποι εύλαβεϊς, εύσεβείς καί Ενάρετοι, 
Ενώ άλλοι μετριωτέρας δοξαστικότητος πα- 
ρέμειναν άθικτοι Εκ τής καυστικότητος τών 
καιομένων Ανθράκων. Είναι άναγκαΐον νά 
τονισθή ότι, τά μή καιόμενα Ενδύματα τών 
Πυροβατών, καίτοι ούδεμίαν σχέσιν Εχουσι 
μετά τής Απλής ή τής ύπερηυξημένης νοη- 
σιακής πίστεως τών φερόντων αύτά , Εν 
τούτοις, τά υλικά σώματα τά περιβάλλον
τα τούς Πυροβάτας, δέν είναι ξένα πρός 
π άσαν  ψυχοβολιακήν συγκίνησιν καί ώς Εκ 
τούτου προστατεύονται ύπό τής άκτινοβο- 
λιακής Επαγωγικότητος, τής Εκπορευομέ- 
νης Εκ τής Εκστασιαζομένης ψυχής τών 
πειραματιζομένων, δΓ δ καί άλληλένδετον 
τύχη Εχουσι μετά τών Πυροβατών Εν προ-

κειμένω. 'Αλλέως πώς, Εκ τού Επηυξη- 
μένου ή μειωμένου βαθμού Ενεργητικότητος 
τής ψυχής ή τής διαφορετικής θρησκευτι
κής πίστεως καί δοξαστικότητος, κατά πε- 
ρίπτωσιν, θά είχωμεν διάφορα Αποτελέσμα
τα καί φαινόμενα, ώς Εν προκειμένω μεταξύ 
τών Εν Μακεδονία καί Αλλαχού 'Αναστε
νάρηδων. Ά ς  σημειωθή δέ τούτο: Πυροβα- 
σίαι Επιτελούνται ύπό πολλών πρωτογόνων 
καί Απολίτιστων Φυλών, τών άλλων 'Η 
πείρων, ώς καί μεταξύ Ερυθροδέρμων 'Ι 
θαγενών τής Αύστραλίας καί βορείου 'Α 
μερικής, Αλλά καί τό περιεργότερον ύπό 
Ενός είδους κανθάρων τής Αύστραλίας, 
γνωστών ώς Αναστενάρηδων, Εκ φύσεως 
Εχόντων τήν Ιδιοτροπίαν νά περιπατούν Επί 
τής πυράς χωρίς νά καίονται.

"Οθεν, φυσικόν είναι νά προσαρμόζωνται 
καί νά διαχωρίζωνται, κατά περιπτώσεις, αί 
Ανάλογοι καί Αντίστοιχοι Ερμηνεΐαι καί 
Επεξηγήσεις, Αδικαιολόγητον δέ είναι νά 
συνταυτίζωνται αί ταχυδακτυλουργικοί πα
ρουσιάσεις καί αί παγανιστικαί Εξειδικεύ- 
σεις τών μεντιουμνιστών, μετά τών φαινο
μένων καί Αποτελεσμάτων τής πυροβατικής 
άκαΐας, Αλλά καί τών φερομένων ώς... άκτι- 
νοβολιακών Επιτευγμάτων τού... δαιμονικού 
κόσμου, τής κολάσεως, τών Επιτελουμένων 
Επί τώ σκοπώ.... νά παρασυρθώμεν Εκ τής 
Εναρέτου όδοΰ πρός τόν αίώνιον βάραθρον 
τών Αμαρτωλών!

Κατά τάς Εκτιμήσεις τών φυσικών κανό
νων, τών διεπόντων πάσαν Εν τφ όρατφ 
κόσμψ κίνησιν καί ζωήν, διά τήν πραγμα
τοποίησή τού φαινομένου τής Ακαΐας, Απα
ραίτητος πρΟπόθεσις τυγχάνει ή ύπαρξις 
δυνατοτήτων Εκλύσεως κοσμικής Ακτινοβο
λίας, ύπό τού Ανθρωπίνου όργανισμού, Αλ
λά καί δυνατότητος Εξωτερικεύσεως τής 
συμβολής της. Κατά τάς μεταφυσιστικάς 
θέσεις, ή πίστις είναι Αναγκαίος Αρωγός. 
Συνεπώς, είς πάσαν περίπτωσιν, Εξ Επιστη
μονικής προσεγγίσεως πρός τά Εξεταζό
μενα, ούδόλως Απορρίπτεται ή άναγκαιότης 
τής πίστεως καί τής θρησκευτικής δοξαστι
κότητος, ούδέ διαπιστούται συνάρτησις

415



δαιμονοπληγίας τών Πυροβατών, έκ τών 
φαινομένων τής άκαΐας. Ai πυροβασίαι 
περικλείουσι μυστικόν έπιστημονικής 
σπουδαιότητος, ώς άποδεικνύουσαι μεταφυ
σικήν ιδιότητα καί δυναμικότητα τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος, έλκομένας έκ τής 
ψυχής καί έπεκτεινομένας έπί τών ένδυ- 
μάτων τών Πυροβατών, λόγω τής έπικα- 
λύψεώς των ύπό έκτοπλασματικής ύλης, 
έκλυομένης μέν κατά τάς έκστασιακάς 
τελετάς των,, οόσίας όμως όργανικής καθ’ 
όλα φυσικής, προερχόμενης έκ Κοσμικής 
άκτινοβολίας καί κατά περιέργους συν- 
θήκας άναπαραγομένης καί διαχεομένης. 
' Η έν λόγω ουσία είναι ύλη, διότι οΰδέν έν 
τώ Κόσμω τοΰτω είναι ξένον ή διάφορον 
τής παχυρεύστου, τής λεπτορεύστου ή 
άερώδους ύλης. Ή  ούσία αύτη, έκπορευ- 
ομένη έκ τού ψυχικού περιπνεύματος τών 
Πυροβατών ή τών παρισταμένων κατά τάς 
έκδηλώσεις, θεατών, ή καί αότών τών 
πνευματικών 'Οντοτήτων, τοΰ άοράτου 
Κόσμου, διοχετευομένη δέ μέσω τής 
καταλλήλου καί προσφόρου είδικής δια- 
μεσικής ίδιότητος, τών έκστασιαζομένων ή 
τών έπιβοηθητικώς μετεχόντων είς τάς 
τελετάς, περιβάλλει τά σώματα καί τά 
ένδύματα καί έμποδίζει τήν προσβολήν των 
ύπό τής πυράς, τής έξωτερικευούσης 
δυναμικότητα μεταμορφώσεως τής Ισο
τόπου διατάξεως, τής μοριακής καταστά- 
σεως, τής προσβαλλομένης ύλης, διά τού

έξαναγκαστικοΰ έπηρεασμοΰ της, μέσω τών 
εύνοϊκώς έπικρατουσών συνθηκών.

Τό έκχυνόμενον έκτόπλασμα είναι έν τη 
πραγμάτικότητι ύλική μάζα, μή ύποπί- 
πτουσα είς τάς άμέσους αίσθήσεις μας, μή 
ΰποκύπτουσα είς κοινούς φυσικούς κανόνας, 
είναι δέ συνήθως άόρατος διά τοΰ όφθαλ- 
μοϋ, φωτογραφιζομένη έν τοότοις διά 
κοινής άπλής φωτογραφικής συσκευής, 
ύπό καταλλήλους προϋποθέσεις ή καί 
συμπτωματικώς είσ έτι. Ό μ ω ς , έπειδή 
πρόκειται περί ούσίας έκλυομένης καί 
έμφανιζομένης ύπό είδικάς συνθήκας, 
έκλαμβάνεται αύτη ώς συνισταμένη έξ 
όλοκλήρου ύπό άντιύλης, λόγω καί τής 
άδρανοποιητικής δυναμικότητός τ η ς .' Η έν 
λόγω ούσία, περιστρεφομένη κατά τάς 
άκτινοβολιακάς ευαισθησίας καί έπιθυμίας 
τής έκχυνούσης ή συσσωρευοόσης, αύτήν, 
πηγής ένεργείας, είναι Ικανή πρός δημιουρ
γίαν καί μορφικών είσέτι παραστάσεων ή 
καταστάσεων, έν πλήρη λειτουργία, περι
κλείει δέ καί έξωτερικεύει πρόσθετον 
ήλεκτροστατικήν Ιδιότητα έπαγωγικότη- 
τος, άπολύτως δυναμικήν, πρός έξουδετέ- 
ρωσιν άνπθέτων τάσεων καί συνθηκών, ώς 
καί φωτοβόλον Ικανότητα διά τήν προ
σβολήν τών αίσθητηρίων όργάνων καί 
πάλιν ύπό τάς καταλλήλους προϋποθέσεις.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν τών 
αίτιων τής άκαΐας, μέσω τών όποίων θά 
άντιληφθώμεν τό μέγεθος τής ένεργητι-

' Αριστερά: Σ την  Ά γ ια  'Ελένη Σερρών ή 
σεβάσμια γερόντισσα κρατά τήν «Παπουδική»  
εικόνα τοΰ 'Αγίου Κων-νου κα ί 'Ελένης. Ή  
πομπή, αφού περάσει από τούς δρόμους τοΰ 
χωριού, θά καταλήξει σ τήν πλατεία μπροστά  
στήν εκκλησία, οπού έχει 'ετοιμαστεί ή πυρά. 
Ή  πυροβασία σ ί  λίγο αρχίζει. Σ τίς  φωτο
γραφίες μας κάτω  κα ί απέναντι δύο ακόμα 
στιγμ ιότυπα άπό τά αναστενάρια στήν Ά γ ια  
'Ελένη κα ί σ τό  Λαγκαδά.

κότητος τής έκτοπλασματικής ούσίας, 
εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ώς 
άληθεΐς τάς θεμελιώδεις άρχάς τών νόμων 
περί άφθαρσίας τής ύλης καί τής τών 
πάντων ροής, τής έπωφελώς έπεμβαινού- 
σης καί άνακυλιομένης έν τώ Σύμπαντι, 
πρός διαιώνισιν τής άνάρχου καταστάσεώς 
του, ΐνα μή περιπέσωμεν είς τούς άντι- 
φατικούς σκεπτικισμούς τών ύλιστών. Οΰτω 
πώς, ή άφθαρτος Κοσμική μάζα είναι 
άπρόσβλητος έκ συστάσεώς της, ή δέ 
όργανική ύλη, ή συνθέτουσα τά σώματα τών 
πυροβατών, ή ύποκειμένη είς άνακυκλι- 
στικούς νόμους, διατηρείται καί αύτη 
ά π ρ όσβ λη τος, κατά τάς πυροβασίας, 
έφόσον ύποβοηθεΐται £κ τινων αίτίων, 
άπορρεόντων έκ τών νόμων τής Θείας 
Δημιουργίας, μέσω τών όποίων ή όργανική 
ύλη παραμένει άμετάθετος, κατά τήν 
φυσικήν αύτής δομήν καί κατάστασιν, 
όπότε δημιουργεΐται πρό ήμών τό φαινό-
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μενον ή άποτέλεσμα τής άκαΤας, τό 
έπεξηγούμενον ώς μεταφυσικόν, λόγω τής 
Ιδιομορφίας του, καίτοι τούτο άπτεται 
φυσικών κανόνων. Τό έν λόγω άποτέλεσμα 
οϋδεμίαν συνάρτησιν έχει μετά τών παραι- 
σθησιακών άνακλάσεων ή τής έντυπωσια- 
κής ταχυδακτυλουργικής παρουσιάσεως, 
διότι εύκόλως έπεξηγείται διά νόμων τής 
Φυσικής.

Τό πϋρ, ώς χημικοπυρινικόν άνασχη- 
ματιστικόν φαινόμενου, προκαλούμενον έξ 
ήλεκτροστατικής τάσεως καί μετατοπίσεως 
τών μορίων τής ύλικής μάζης, δημιουργού- 
μενον πρό ήμών έντυπωσιάζει τάς αισθή
σεις μας, διά τού όπτικού φαινομένου τής 
παραγομένης φλογός καί τοΟ καυστικοδ 
άποτελέσματος ή φαινομένου τής θερμό- 
τητος, έκ δέ τής άλλοιώσεως τοδ σωμα
τικού όγκου διά τής καύσεώς του, προσδί
δει είς τήν νόησίν μας τήν έντύπωσιν 
μορφικού θανάτου τής καιομένης ύλης.

' Η καύσις, ώς άποτέλεσμα, έπέρχεται καί 
έπεξηγείται έκ τής μεταθέσεως τής ήλε
κτροστατικής τάσεως τών μορίων τής 
μάζης, τής ύλης, άπό τού ένός σημείου 
αύτής πρός τό έτερον, μετά τήν βιαίαν 
μετάθεσιν τής Ισοτόπου μοριακής διατά- 
ξεως τής έπιφανείας, άρχικώς, καί έν 
συνεχεία τών ύποκειμένων διαστρώσεων, 
δηλαδή μετά τήν έναλλαγήν ή μετάθεσιν 
τού άριθμού τής μοριακής διατάξεως, καί έ- 
πομένως τής διαφοροποιήσεως τού είδικού

βάρους τού σώματος.
'Ακριβώς, κατά τήν στιγμήν τής μετατο

πίσεως τής Ισορροπίας τών μορίων τής 
ύλης, δηλαδή κατά τήν στιγμήν τής 
μεταθέσεως τού ήλεκτροστατικού δυναμι
σμού αύτής, άπόλυται τό είδικόν βάρος τού 
σώματος, τά δέ ένδυναμούμενα άτομα, έκ 
τής έντάξεώς των είς Ισοτόπους όμάδας, 
έσπευσμένως μεταφέρουσι τήν έπ' αύτών 
ένυπάρχουσαν πηγήν ένεργείας πρός τήν 
κατεύθυνσίν των, ήτοι άπό τοδ ένός 
σημείου τής έπιφανείας των πρός τήν 
άμέσως έπομένην περιοχήν της, όπότε 
προκαλοδσι τό όπτικόν φαινόμενου τής 
φλογός, άλλά καί τό αίσθησιακόν έκ τής 
θερμικής άκτινοβολίας. Τούτο συμβαίνει, 
διότι κατ' έκείνην άκριβώς τήν στιγμήν 
δημιουργείται καί παρουσιάζεται τό φαινό
μενου τής άναφλέξεως, τό προκαλούμενον 
έκ τής διαμορφώσεως άνομοιογενοδς 
περιοχής, μετά τήν μεταβολήν τής Ισο
τόπου διατάξεως, ώς δέ έκ τούτου καί τής 
άπορροφήσεως όξυγόνου έκ τού περιβάλ
λοντος χώρου, όπότε έπαυξάνεται ή 
θερμική πύρωσις.

Κατά τήν έν λόγω μετάθεσιν, δημιουρ- 
γεΐται πεδίον έλξεως καί άπώσεως τών 
άτόμων, διά τού όποίου παράγεται καί 
έμφανίζεται πρό ήμών τό φαινόμενου τού 
φωτός, μέσω τού όποίου έκλύεται θερμό- 
της, διευκολύνεται ή άπορρόφησις ποσό- 
τητος όξυγόνου έκ τού έξωτερικού χώρου,

έκ δέ τών τοιούτων έναλλαγών έπέρχεται ή 
άνάφλεξις τού σώματος καί έν συνεχεία ή 
τελική φάσις τής καύσεως τής ύλης, ήτοι ή 
φάσις τής άποσυνθέσεώς της, διά τής 
λεγομένης καυστικής μετουσιώσεως. Αύτήν 
άκριβώς τήν έναντιωματικήν κατάστασιν, 
άδρανοποιήσεως τής ύλικής έπιφανείας, 
προσφέρει ή έκτοπλασματική ούσία, ή 
έπικαλύπτουσα τούς πόδας τών Πυροβατών, 
άλλά καί τά ένδύματά των, τά μάλλινα 
σκαλτσούνια τινών έξ αύτών, τά έρχόμενα 
είς έπαφήν μετά τών πυρακτωμένων άνθρά- 
κων.

"Οθεν, ένώ τό πύρ αντικατοπτρίζει μίαν 
παροδικήν κατάστασιν τής ύλης, αί περί 
αύτήν τήν μετουσίωσιν άπόψεις συγκρού
ονται, είς τρόπον ώστε τινές τών άναμιχθέν- 
των περί τήν έπίλυσιν τού προβλήματος τής 
άκαΐας, μή δυνάμενοι νά παράσχωσι Ιδίαν 
ΰπεύθυνον καί όρθήν άπόδειξιν, έπί τού 
κρυπτόμενου καί τόσον έκδήλου μυστη
ρίου τής άκαΐας, απλώς έπαναλαμβάνωσι τά 
τετριμμένα, άλλοι δέ, άνευ άποδείξεων 
όμιλοδν περί συγκεντρώσεως έκτοπλασμα- 
τικής Ολης περί τό σώμα καί τά ένδύματα, 
έπειδή περί αύτής τής Ολης είχον άκούσει 
συγκεχυμένος άπόψεις, χωρίς νά είναι είς 
θέσιν νά προσδιορίσωρι τά συμβαίνοντα, 
άναλυτικώς, ένώ οί πλέον άνίδεοι όμιλούν 
περί νευροψυχοσωματικής διεγέρσεως καί 
παροδικής παραισθησιακής καταστάσεων 
τών Πυροβατών.
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ΕΠΙ ΠΑΙΜΓΟΝΤΟΧ ΛΧΟΙΜΙΠΟΧ

Τοΰ Άντισυνταγματάρχου (ΠΖ) 
κ. Κων/νου Γιαννοπούλου

Γ ενικά
' Η έπίτέυξις παντός έργου εις τάς άνθρωπίνας κοινωνίας, είτε 

έν πολεμική περιόδω, είτε έν ειρηνική (καί ώς τοιοϋτον έργον 
νοείται τό πνευματικόν έν γένει, κοινωνικόν, πολιτικόν, οικο
νομικόν, βιομηχανικόν, πολεμικόν κτλ.) δέν είναι απόρροια 
μόνον τής επιστημονικής έρεύνης καί γνώσεως, τής τεχνικής 
καταρτίσεως ή επιστημονικής έξειδικεΰσεως, τής έποικοδομη- 
τικής έκμεταλλεύσεως τών μέσων, τής γονίμου φαντασίας ή 
έπινοήσεως, άλλα καί κατά κυριώτερον λόγον τοΰ φορέως πραγμα- 
τοποιήσεως τούτου, δηλ. τοΰ παράγοντος «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», όστις 
σήμερον καί περισσότερον άπό κάθε προγενεστέραν χρονικήν 
περίοδον ή εποχήν, άποτελεί θερμόν άντικείμενον συστηματικής, 
μεθοδικής καί επιστημονικής μελέτης καί μεταχειρήσεως (π.χ. 
Έπιστήμαι: Κοινωνιολογία, Οικονομική, Δημόσιαι Σχέσεις, Δη- 
μοσιολογία, Διοικητική τών ’ Επιχειρήσεων {Management), mar
keting, Πολεμολογία κτλ.).

Ό  ύπ’ όψιν παράγων «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», άποτελεί μίαν σύνθετον, 
δυναμικήν ψυχοπνευματικήν καί ιδεολογικήν Κατάστασιν, έφ’ 
ής ή άνάλογος καί κατάλληλος έκμετάλλευσις, δύναται νά 
κινητοποιήση (ένεργοποιήση) άπάσας τάς δυνάμεις δράσεως 
τούτου, πρός έπίτευξιν επιθυμητού έργου, εις δπαντας τούς τομείς 
τοΰ άνθρωπίνου βίου.

Ή  ώς άνω κατάστασις άποτελεί καί τό πρόβλημα τών 
ψυχολογικών έπιχειρήσεων (ΨΕΠ), αΰτη στοιχειοθετεί καί τήν 
γενικωτέραν επιδίωξιν ή σκοπόν ΰπάρξεως τούτων, καθ’ όσον 
τόσον έν ειρήνη όσον καί έν πολέμω, αί μεταξύ τών άνθρώπων, 
τών άνθρωπίνων κοινωνιών, λαών, κρατών καί έθνώνσυνεργασίαι, 
αί έποικοδομητικαί έργοφόροι προσπάθειαι έν γένει, αί πόσης 
φύσεως διαφοραί, διενέξεις ή συρράξεις, έκκινοΰν τό πρώτον καί 
πρό οίασδήποτε ένεργείας ή δραστηριότητος, έκ τών ιδεών καί 
τών ψυχοπνευματικών δεδομένων ή στοιχείων.

Δ ι’ αυτών θά έπιζητηθή, τή βοήθεια τών ψυχολογικών 
έπιχειρήσεων, ό έπηρεασμός ή ή ματαστροφή τοΰ άνθρωπίνου 
παράγοντος, πρός άξιοποίησιν ή έκμετάλλευσιν τούτου, μέσω τοΰ 
ψυχοπνευματικοΰ καί ιδεολογικού κόσμου τούτου.

Ή  σημασία καί ή σπουδαιότης τοΰ έν λόγω προβλήματος, 
καθίσταται έπί τών ήμερών μας μεγαλυτέρα, έν όψει τής ΰπάρξεως 
σήμερον άνά τόν κόσμον πλήθους, διαφορετικών καί ποικίλων 
ιδεολογικών καθεστώτων, ιδεολογικών άντιλήψεων ή σχημάτων, 
καθώς καί τής δρώσης διεθνώς άναρχίας έπί τών πνευματικών καί 
ήθικών άξιών.

Ό  άνθρωπος διά τάς ψυχολογικός έπιχειρήσεις, άποτελεί 
«στόχον», καί μόνον όταν αυται δυνηθοΰν νά πείσουν τούτον (δηλ 
τόν έκάστοτε έπιλεγόμενον), όπως υίοθετήση άνάλογον έπιθυ- 
μητήν συμπεριφοράν, λέγομεν ότι έξεπλήρωσαν ή έπέτυχον τόν 
«άντικειμενικόν τους σκοπόν».

Αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις, ώς έπιχειρησιακή δραστηριό- 
της, συνδυάζουν τήν λελογισμένην χρήσιν τοΰ λόγου (προφορικού 
ή γραπτού) καθώς καί τάς πράξεις έν γένει.

Αυται δέν περιλαμβάνουν, κατά τήν έπιχειρησιακήν των 
δράσιν, μόνον τάς έκκλήσεις καί επαγγελίας, μηδέ χρησιμο
ποιούν άποκλειστικώς τήν διά τού λόγου «πειθώ», άλλά συχνάκις 
τήν ένεργητικήν καί συγκεκαλυμμένην βίαν, όμοΰ μεθ' έτέρων 
δυναμικών ένεργειών, αί όποϊαι έν εύρεία έννοια άποτελοΰν τό 
«όπλον» τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, δεδομένου ότι καί δι’ 
αυτών υλοποιείται, καθίσταται πραγματοποιήσιμος ό άγώνας, ή 
μάχη έπί τής σκέψεως, έπί τών ιδεών τούτου.

’ Ο ρόλος τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων συνίσταται είς τήν 
έπίτευξιν καταλλήλου ψυχολογικού κλίματος, είς τήν δι’ αυτού 
προδιάθεσιν τοΰ παράγοντος «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», προκειμένου νά 
έκπληρωθοΰν έπ’ αύτοΰ ποικίλοι μορφαί ψυχολογικής στάσεως-

συμπεριφοράς (π.χ. δημιουργία άμφιβολιών έπί τίνος ζητήματος, 
άνάπτυξις αισθημάτων, πειθώ-έπηρεασμός, ένδυνάμωσις έπί 
τίνος ιδεολογικής πεποιθήσεως, έξαρσις βιοτικών άναγκών, έκμε- 
τάλλευσις άδυναμιών καί έπιθυμιών κ.ά.), ϋφ’ οίανδήποτε θέσιν ή 
Ιδιότητα συμμετέχει ουτος, είς τάς ειρηνικός ή πολεμικός 
δραστηριότητας τού άνθρωπίνου βίου (π.χ. κοινωνικοί, πολιτικοί, 
οικονομικοί, στρατιωτικοί, πολεμικοί κτλ.)

Αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις έκφράζονται καί διενεργούνται 
«διαχρονικώς», τόσον κατά τήν είρήνην, όσον καί κατά τόν 
πόλεμον.

Συγκεκριμένως δέ, πρό, κατά καί μετά τήν ειρήνην, πρό καί 
μετά τόν πόλεμον, διά συνεχούς χρονικής συνδέσεως, έξαρτή- 
σεως καί έπικαλύψεως.

Αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις, έν ειρήνη καί έν πολέμω έν 
γένει, άποτελούν εΰρυτέραν καί πλατυτέραν έννοιαν, τών λοιπών 
έπί μέρους ψυχολογικών δραστηριοτήτων, τών συνιστωσών τό 
καθόλου φάσμα αύτών έμπεριέχουσαι έπί παραδείγματι τάς έξής 
διακρίσεις:
— Τόν ψυχολογικόν πόλεμον κατά τοΰ έχθροΰ (άντιπάλου).
— Τάς ψυχολογικός ένεργείας έπί τών ουδετέρων, συμμάχων ή 
φιλίων, ήμετέρων.
— Τήν ψυχολογικήν σταθεροποίησιν ή παγίωσιν, έπί τών 
κατακτωμένων περιοχών (έδαφών) τοΰ έχθροΰ, έπί άπελευθερου- 
μένων περιοχών (έδαφών) τών ουδετέρων, συμμάχων ή φιλίων, 
ήμετέρων.

Ύφίστανται έν συσχετισμώ μέ τάς ψυχολογικός έπιχειρήσεις, 
καί τινες ψυχολογικοί δραστηριότητες (π.χ. ιδεολογικός πό
λεμος, ψυχρός πόλεμος, άνορθόδοξος πόλεμος, άνατρεπτικός 
πόλεμος, οικονομικός πόλεμος, θρησκευτικός καί κοινωνικός 
πόλεμος κ.ά.) αΐτινες καί παρά τήν έκ πρώτης όψεως έντύπωσιν, 
ότι άποτελοΰν κεχωρισμένας καί άνεξαρτήτους περιπτώσεις, έν 
τούτοις ένυπάρχουν αύται είς τό εΰρύτατον πλαίσιον τών ψυχολο
γικών έπιχειρήσεων καί υπηρετούν αύτάς Οπό τό καθεστώς 
βεβαίως έξειδικευμένων άντικειμενικών σκοπών καί έπιδιώξεων.

Οϋτω καί έπί τή βάσει τών προαναφερθέντων διακρίσεων τών 
ΨΕΠ, ό σκοπός αυτών καί έπί τοΰ παράγοντος «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 
(π.χ. έχθρός, ουδέτεροι, σύμμαχοι ή φίλιοι, ήμέτεροι) άποβλέπει 
είτε κατά τήν διάρκειαν τής ειρήνης, είτε κατά τήν διάρκειαν τής 
ένοπλου συρράξεως, είς τόν ϋπό εύρείαν έννοιαν έπηρεασμόν τού 
ψυχοπνευματικοΰ καί ιδεολογικού κόσμου (δηλ. τών ιδεών) 
τούτου (π.χ. τών αισθημάτων, τής θελήσεως, τής συμπεριφοράς 
κτλ), έπ’ ώφελεία τών έπιδιώξεων τού διενεργοΰντος ταύτας 
(άντιπάλου κτλ.).

Παραδείγματος χάριν, προσβάλλομεν διά τών ΨΕΠ, τήν 
«σκέψιν» τοΰ έχθροΰ, προκειμένου νά έπιβάλωμεν είς τούτον τήν 
θέλησίν μας, ινα υίοθετήση στάσιν καί συμπεριφοράν, έξυπηρε- 
τοΰσαν τάς ήμετέρας έπιδιώξεις.

’ Επί τών ήμετέρων, μέσω τών ΨΕΠ, μεταδίδομεν ή διοχε- 
τεύομεν καταλλήλως ιδέας, πληροφορίας, μεταγγίζομεν γνώσεις, 
άντιμετωπίζομεν προπαγανδιστικάς άπάτας, διαλύομεν πλάνας, 
διαφωτίζομεν έπί τής άληθείας καί τής πραγματικότητος, πρός 
έξύψωσιν τού ήθικού καί τοΰ φρονήματος διά τό άπρόσβλητον 
αύτών έναντι τών ΨΕΠ τού έχθροΰ.

Έ π ί τών ούδετέρων, συμμάχων ή φιλίων, διά τών ΨΕΠ καί 
μέσω τής καταλλήλου έπαφής καί έπικοινωνίας, καταβάλλονται 
αί άνάλογοι ψυχολογικοί προσπάθειαι πρός έξασφάλισιν τής 
συμπάθειας, συμπαραστάσεως καί ύποστηρίξεως, αύτών (π.χ. 
Διεθνής Κοινή Γνώμη κτλ.).

Αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις, πέραν τού ότι έχουν έφαρ- 
μογήν είς πάσαν μορφήν καί δραστηριότητα (ώς προελέχθη) τού 
άνθρωπίνου βίου (π.χ. πολιτικήν, οικονομικήν, κοινωνικήν,
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ιδεολογικήν κτλ.) αποκτούν ιδιαιτέραν σοβαρότητα καί μεγί- 
στην αξίαν επί στρατηγικού καί τακτικού επιπέδου διεξαγωγής 
των, πρός ύλοποίησιν άναλόγων έπιδιώξεων, Ιδιαιτέρως δέ έπί τού 
πολιτικού καί στρατιωτικού τομέως, έφ’ ών άπαραιτήτως δέον 
δπως ύπάρχη πάντοτε άλληλεξάρτησις καί άλληλοϋποστήριξις.

Αί ψυχολογικοί επιχειρήσεις άπό πολιτικής άπόψεως καί 
άναγκαιότητος έξεταζόμεναι, καλούνται νά έξυπηρετήσουν τόν 
πολιτικόν σκοπόν τού πολέμου, δεδομένου ότι αύται ώς έξυπη- 
ρετούσαι φαινομενικός τόν στρατιωτικόν σκοπόν — έπιδίωξιν 
τούτου (πολέμου), δηλ. τήν «Νίκην«, δέν προσδίδουν εις αυτόν 
τίποτε άλλο, παρά μόνον τήν έννοιαν τού «μέσου», πρός έξα- 
σφάλισιν (διά των ’ Ενόπλων Δυνάμεων) τού πολιτικού σκοπού 
τού πολέμου, όστις καί ύπέρκειται τού στρατιωτικού τοιούτου.

Αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις διά τάς ’ Ενόπλους Δυνάμεις, 
άποτελούν έπί στρατηγικού καί τακτικού πλαισίου, όργανον ύπο- 
στηρίξεως τού στρατιωτικού σκοπού τού πολέμου, έν τή προόψει 
ότι αύται δΓ αυτού (τού στρατιωτικού σκοπού τούτου), θά υπο
βοηθήσουν εις τήν έξασφάλισιν τού πολιτικού σκοπού τού 
πολέμου, όστις καί κατά βάσιν είναι (πολιτικο-στρατηγικός) 
εύρύτερος τούτου.

Ά π ό στρατιωτικής έπόψεως, αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις, 
τεραστίαν άξίαν καί μεγίστην σπουδαιότητα προσλαμβάνουν, 
καθ’ όσον εις μίαν πολεμικήν σύρραξιν, ή «Νίκη» δέν έπιτυγχά- 
νεται μόνον διά τής πολεμικής ισχύος, άλλά καί δι’ αυτών.

Είναι ιστορικός βεβαιωμένον, ότι άπό τής έμφανίσεως τού 
άνθρωπίνου γένους έπί τής γής, καί τής συγκροτήσεώς του εις 
στοιχειώδεις άρχικώς κοινωνικά όμάδας, ποικίλοι ψυχολογικοί 
μέθοδοι καί ψυχολογικά τεχνάσματα έχρησιμοποιήθησαν, εις 
περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, πρός διευκόλυνσιν τής έπι- 
βολής τής θελήσεως τού ένός τόν άντιπάλων έπί τού άλλου.

' Ως στρατιώται έν πολέμιο προσβάλλομεν τό σώμα, τήν υλικήν 
ύπόστασιν τού άντιπάλου-άνθρώπου, μέ επιδίωξιν νά φονεύσωμεν, 
νά τραυματίσωμεν, νά έξουδετερώσωμεν, νά αίχμαλωτίσωμεν 
αύτόν, κερδίζοντες οϋτω μίαν στρατιωτικήν «Νίκην».

Τίθεται όμως περαιτέρω τό έρώτημα:
«Μήπως είναι δυνατόν νά έπιτύχωμεν τήν ίδιαν «Νίκην» ή καί 

καλύτερον άκόμη πολεμικόν άποτέλεσμα, διά προσβολής άντί 
τού σώματος τού άντιπάλου, τής σκέψεως, τής βουλήσεως τούτου; 
άφού άπασαι αί άνθρώπιναι δραστηριότητες εκπορεύονται έξ 
αύτών;»

Ό  Μεγάλος Κινέζος Φιλόσοφος «ΣΑΝ ΤΣΟΥ» κατανοήσας 
τούτο έλεγεν: «Τό νά κατακτήσης διά τής μάχης δέν είναι τό 
άπαν, διότι άσφαλώς θά καταβάλης οΰτω υψηλόν καί πολυδά- 
πανον άντίτιμον.

Τό άπαν είναι νά καταβάλης τήν θέλησιν τού άντιπάλου καί 
διά τοιούτου τρόπου ώστε νά κατακτάς χωρίς νά πολεμάς».

Ό  Μέγας Ναπολέων, παρεδέχετο δύο δυνάμεις: Τόν νοΰν καί 
τήν σπάθην καί άνεγνώριζε ότι μακροχρονίως ή σπάθη δύναται 
νά νικηθή διά τού νοΰ.

’ Ο Βίκτωρ Ούγκώ έδέχετο τάς ιδέας ώς δύναμιν, ίσχυροτέραν 
τών όπλων.

Ά π ό πλευράς εθνικού καί πολιτικού δυναμικού, αί ψυχολο
γικοί επιχειρήσεις άποτελούν ένα έκ τών οργάνων αύτοΰ καί κατά 
συνέπειαν δέν πρέπει νά θεωρηθή ότι μόνον δι’ αύτών είναι 
δυνατόν νά έπιτευχθή ή έξασφάλισις τής νίκης, παρά τό γεγονός 
ότι ΰφίστανται ιστορικά παραδείγματα κατά τά όποια κράτη ολό
κληρα (π.χ. ή Αύστρία ήτις τό 1939 άπερροφήθη ύπό τού Γ ' Ράιχ) 
κατεκτήθησαν ή διελύθησαν ή καί έτερα (π.χ. ή Γαλλία τού Β ' 
Παγκοσμίου Πολέμου διά τού «P O U R Q O I») κατέρρευσαν εις 
έλάχιστον χρόνον πολεμικής συρράξεως, διά τών ψυχολογικών 
επιχειρήσεων.

"Οθεν ξεχόμεθα, ότι αύται συμπληρώνουν τά λοιπά όργανα τού 
έθνικο-πολιτικού δυναμικού, μετά τών όποιων άλληλοσυνδέον- 
ται, άλληλοεξαρτώνται καί άλληλοκαλύπτωνται, δι’ ένός συστή
ματος συνεργασίας καί συντονισμού.

Τό σύστημα τούτο σημαίνει, ότι αί ψυχολογικοί έπιχειρήσεις 
ώς όργανον τού έθνικοπολιτικού δυναμικού, έκπορεύονται έκ τής 
έκάστοτε νομίμου καί ύπευθύνου Κυβερνήσεως, στοιχειοθετοΰσαι 
έπέκτασιν τής έθνικής πολιτικής, είς τό έσωΐερικόν καί εξωτε
ρικόν.

’ Η άποτελεσματικότης τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, έξαρ-

τάται έκ τής σταθεράς καί μετά συνεπείας πολιτικής καί τών 
άπαρεγκλίτως τηρουμένων κατευθυντηρίων γραμμών έπί τών 
έθνικών ζητημάτων, έπί τή βάσει ρεαλιστικών προγραμμάτων 
μακροπνόου ισχύος, καθώς καί τής άπλής, διαυγούς, κατανοητής 
καί άφομοιωσίμου πολιτικής ιδεολογίας, έν πνεύματι τη ρήσεως 
τών νόμων καί δικαίας εφαρμογής αύτών.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αί ψυχολογικοί επιχειρήσεις, δέν άποτελούν σύγχρονον 
φαινόμενον έπί τών δραστηριοτήτων τού άνθρωπίνου βίου, άλλά 
τό πρώτον, έχουν τήν έμφάνισίν των είς τά βάθη τής ιστορίας τού 
παράγοντος «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», άπό τής παρουσίας τούτου έπί τής
γής-

Παρά τό γεγονός ότι αί άρχικώς παρουσιασθεΐσαι ψυχολο
γικοί επιχειρήσεις καί δή είς τάς πρωτογόνους κοινωνίας, ήσαν 
ύποτυπώδεις καί μάλλον διενεργοΰντο έξ ένστικτου, άνευ ούδε- 
μιάς συστηματικής μελέτης καί μεθοδεύσεως, έν τούτοις ό σκοπός 
αύτών, όστις ήτο ό έπηρεασμός τής συμπεριφοράς τού άντι
πάλου, παρέμεινεν διά μέσου τών αιώνων μέχρι καί σήμερον 
άναλλοίωτος.

' Η ανθρώπινη ιστορία, έχει νά παρουσιάση πληθώραν παρα
δειγμάτων διενεργείας καί έφαρμογής τών ψυχολογικών έπιχει
ρήσεων, έν τή προσπάθεια αύτοΰ τούτου τού άνθρώπου νά 
κερδίση τήν νίκην, ούχί μόνον διά τών όπλων, άλλά καί τή 
βοήθεια τών ΨΕΠ, διά τής διαταράξεως τής σκέψεως, τής 
ψυχοπνευματικής ισορροπίας, τής μεταστροφής τών ιδεών καί 
τής επιβολής τής θελήσεώς του, έπί τής βουλήσεως τού άντι
πάλου του.

Ίστορικώς, αί ψυχολογικοί επιχειρήσεις ήκολούθησαν έ- 
ξελικτικήν πορείαν, έν σχέσει καί παραλλήλως πρός τά πρω
τόγονα όπλα, (π.χ. πέλεκυς, τόξον, άκόντιον κτλ.) τού άνθρώπου, 
άχθεΐσαι μέχρι σήμερον είς ύψηλόν έπίπεδον επιστημονικής 
σχεδιάσεως, όργανώσεως καί διεξαγωγής, έν συγκρίσει καί 
άντιστοίχως πρός τά σύγχρονα πολεμικά μέσα καί εξοπλισμούς 
(π.χ. ό άτομικός πύραυλος, ή άτομική βόμβα κτλ.)

Είς τό σημεϊον αύτό διακρίνομεν, ότι ό σκοπός τών όπλων, 
είτε πρωτογόνων, είτε συγχρόνων, παραμένει μέχρι σήμερον ό 
αύτός (δηλ. ή προσβολή τού σώματος καί έν γένει τής ύλικής 
ύποστάσεως τού άνθρώπου) στοιχειοθετών οΰτω τό άναλλοί- 
ωτον τής ούσίας καί τού περιεχομένου του, μέχρι καί ήμών, όπως 
άκριβώς συμβαίνει καί μέ τάς ψυχολογικός επιχειρήσεις, πλήν 
όμως είς διάφορον τομέα δραστηριότητος, ώς είναι ή σκέψις καί 
συμπεριφορά τού παράγοντος «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Σήμερον ή τεχνική, τεχνολογική, έπιστημονική, τακτική καί 
στρατηγική ύποδομή έπί τής χρησιμοποιήσεως τών συγχρόνων 
όπλων κατά τών πολεμικών στόχων, έχει βελτιωθή άλματωδώς 
καί εις ΰψιστον βαθμόν, άπ’ ότι είς παλαιοτέρας έποχάς (π.χ. Α ' 
Β ' Παγκ. Πόλεμος) καί δή δι ’ έπιστημονικών προδιαγραφών καί 
δεδομένων.

Κάτι τί τό άνάλογον καί άντίστοιχον έχει πραγματοποιηθή 
καί έπί τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, δεδομένου ότι ή ίκανό- 
της καί δυνατότης τού άνθρώπου, πρός έπικοινωνίαν μετά τών 
συνανθρώπων του (π.χ. έχθρών, ούδετέρων, συμμάχων ή φιλίων, 
ήμετέρων) ηύξήθη καί προήχθη είς σημαντικόν βαθμόν, άδια- 
νόητον είς παλαιοτέρας χρονικός περιόδους, παρά σήμερον.

’ Επί παραδείγματι ενώ άρχήθεν αί ΨΕΠ έδραστηριοποιοΰντο 
είς τήν διοχέτευσιν ή διαβίβασιν διαδόσεων, φημών, καί μηνυ
μάτων, μέ παράλληλον ή άντίστοιχον χάραξιν τών έκκλήσεών 
των έπί λίθινων, ξύλινων κτλ ή μεταλλικών κ.ά. έπιφανειών,. 
σήμερον άντιθέτως διαθέτουν πρός τούτοις πλήθος ποικίλων 
μέσων έπικοινωνίας, μεγάλης έμβελείας καί άποδόσεως (π.χ. Τά 
μέσα μαζικής επικοινωνίας).

Τοΰτ’ αύτό, δηλ. ή ϋπαρξις σήμερον πληθώρας τοιούτων 
άποδοτικών μέσων έπικοινωνίας, τού ένός άνθρώπου πρός τόν 
έτερον ή πρός τό σύνολον άνθρώπων, προωθεί τό έργον τών 
ψυχολογικών έπιχειρήσεων είς Οψιστον βαθμόν καί έπιτρέπει τήν 
μετάδοσιν τών πάσης φύσεως έκκλήσεών έν γένει είς τόν χώρον 
τού άντιπάλου ευκόλως, ταχέως καί μέ λίαν έποικοδομητικά

419



άποτελέσματα εις τοιοϋτον έπίπεδον, ώστε έκαστον άτομον ή 
πρόσωπον τοΰ άντιπάλου στρατοπέδου ν ’ άποτελή καί ένα 
δυνητικόν στόχον (ψυχολογικόν στόχον) τών ΨΕΠ.

Ά λ λ ' εκτός τής βελτιώσεως καί τής έπαυξήσεως τών μέσων 
έπικοινωνιών, έβελτιώθησαν καί αί άντίστοιχοι κοινωνικοί έπι- 
στήμαι, αί άσχολούμεναι μέ τήν έρευναν καί μελέτην τών 
παραγόντων έκείνων, τών συνιστώντων τήν άνθρωπίνην συμπε
ριφοράν, ώς καί έτεραι έπιστήμαι αί διερευνώσαι τήν άνθρωπίνην 
σκέψιν, τήν ψυχοπνευματικήν συγκρότησιν τοΰ άνθρώπου, καθώς 
καί τάς σχέσεις μεταξύ αύτών.

Οϋτω λοιπόν βάσει τών άνωτέρω, ύφίστανται δπασαι αί 
προϋποθέσεις, ϊνα μία καλώς σχεδιασθεισα καί όργανωθεΐσα πρός 
έκτέλεσιν ψυχολογική έπιχείρησις, έχη σοβαρός πιθανότητας νά 
έπιτύχη τοΰ σκοποΰ της δηλ. νά έπηρεάση τόν στόχον της, τόν 
παράγοντα «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Είς τήν Ιστορίαν τών ΨΕΠ, ύφίστανται πλεΐσται περιπτώσεις 
χρησιμοποιήσεως τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, ύπό πολι
τικών καί στρατιωτικών ήγετών, έν τή έπιδιώξει αυτών νά 
επηρεάσουν τά συναισθήματα καί τήν συμπεριφοράν τών άντι- 
πάλων των, νά διαβρώσουν τό φρόνημα καί τό ήθικόν τοΰ 
άνιπάλου στρατοΰ ή λαοΰ, νά έκμεταλλευθοΰν τάς άδυναμίας ή 
έπιθυμίας αύτών, τόσον έν ειρηνική περιόδω όσον καί έν 
πολεμική μέ πράγματι καταπληκτικά άποτελέσματα.

Ό  ΡΙΣΕΛΙΕ άναφερόμενος είς τόν τομέα τών ψυχολογικών 
έπιχειρήσεων έλεγεν: «Ρίψατε λάσπην, ρίψατε λάσπην, είς τό 
τέλος κάτι θά μείνη», ό δέ ΧΙΤΛΕΡ κατά τόν στρατιωτικόν 
συγγραφέα ΛΙΝΤΕΛ ΧΑΡΤ έπεδίωκεν (άνεξαρτήτως έάν τό 
έπετύγχανεν ή όχι) διά τών στρατηγικών του σχεδίων, κατά τάς 
πολεμικός έπιχειρήσεις, είς τήν διατάρραξιν τής πνευματικής 
Ισορροπίας τών άντιπάλων του.

Έ ν  συμπεράσματι λοιπόν καί έπί τοΰ ώς άνωτέρω διατυπω- 
θέντος συσχετισμοΰ καί παραλληλισμοΰ, μεταξύ τών πολεμικών 
όπλων καί τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
ότι αί ΨΕΠ έξελιχθεΐσαι κατά τόν ροΰν τής άνθρωπίνης ιστορίας 
μέχρι σήμερον, συνετέλεσαν είς τήν καταπληκτικήν αΰξησιν τοΰ 
βεληνεκοΰς αύτών (τών όπλων), έβελτίωσαν τήν τεχνικήν, τα
κτικήν καί στρατηγικήν έπί τής χρησιμοποιήσεώς των, ώς μέσων 
προσβολής τών στρατιωτικών στόχων, ώς καί έπί τής διεξαγωγής 
τοΰ πολέμου γενικώτερον.

Ώ ς  χαρακτηριστικά ιστορικά παραδείγματα, χρησιμοποιή- 
σεως καί έφαρμογής τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, τόσον έν 
ειρήνη, όσον καί έν πολέμω δύναται νά παρουσιασθώσι τά 
κάτωθι:

— Ό  Δούρειος "Ιππος τοΰ Πολυμήχανου ΟΔΥΣΣΕΩΣ, κατά 
τόν Τρωικόν Πόλεμον, συνθέτει ψυχολογικήν έπιχείρησιν καί δή 
δυναμικής μορφής.

— Ή  διασπαστική προπαγάνδα τοΰ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ είς 
τό Στρατόπεδον τών Περσών πρό τής Ναυμαχίας τής Σαλαμΐνος 
τό 480 π.Χ. Ό  ιστορικός ΗΡΟΔΟΤΟΣ άναφέρει ότι ό ΘΕΜΙ
ΣΤΟΚΛΗΣ, κατά τήν μετάβασίν του είς Άρτεμίσιον, έχάραξεν 
έπί βράχων καί πλησίον πηγής ποσίμου ΰδατος τήν έκκλησιν: 
«Ά νδρες "Ιωνες, σφάλλετε πολεμοΰντες έναντίον τών άδελφών 
σας καί βοηθοΰντες είς τήν υποταγήν τής ' Ελλάδος. — ’ Ελάτε 
πρός ήμάς. — Έ ά ν τοΰτο δέν είναι δυνατόν, άποσύρατε τάς 
δυνάμεις σας, πείθοντες καί τούς Κάρες νά πράξουν τό αΰτό. 
Ά λ λ ’ έάν τίποτε έκ τών άνωτέρω δέν δύναται νά πραγματο- 

πονηθή καί είσθε υποχρεωμένοι νά ΰποκύψετε είς τήν άναπότρε- 
πτον άνάγκην νά πολεμήσετε, τότε προσποιηθήτε άσθένειαν, 
ένθυμούμενοι ότι είσθε άπόγονου ήμών καί ότι ή έχθρότης τών 
βαρβάρων έναντίον μας προήλθεν κατ’ άρχήν έξ αιτίας ύμών».

’ Πράγματι, ή έν λόγω έκκλησις έπέτυχε τοΰ σκοποΰ της διότι 
οί "Ιωνες μεταβάντες είς τήν πηγήν καί άναγνώσαντες τήν 
έκκλησιν — μήνυμα, ϋπέστησαν τόν άνάλογον έπηρεασμόν μέ 
άποτέλεσμα, νά υίοθετήσουν τοιαύτην συμπεριφοράν, ώστε νά 
δημιουργηθοΰν καχυποψίαι μεταξύ τών Περσών καί τών ’ Ιώνων, 
προσέτι δέ καί νά τραπούν ούτοι είς αύτομολίαν, έπ’ ώφελεία τών 
' Ελλήνων.

— ’ Η ποσοτική προπαγάνδα τών Βρεταννών καί Γάλλων, κατά 
τόν Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον έναντίον τών Γερμανών καί

Συμμάχων των (Κεντρικών Δυνάμεων).
— Οί σύμμαχοι (Βρεταννοί - Γάλλοι) καθώς καί αί Κεντρικοί 

Δυνάμεις (Γερμανοί καί Σύμμαχοί των) άπό τάς πρώτας ήμέρας 
τοΰ πολέμου κατέβαλον διά τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, 
προσπάθειας προσεταιρισμοΰ ούδετέρων ή συμμαχικών Χωρών, 
δι’ ίδιον όφελος έκατέρωθεν.

— ΟΙ Βρεταννοί καί Γάλλοι, ήσαν οί πρώτοι οίτινες έχρη- 
σιμοποίησαν τάς ΨΕΠ, έπί τακτικού πεδίου, ρίπτοντες φυλλάδια, 
έφημερίδες προκηρύξεις κτλ. είς τά Γερμανικά στρατεύματα, έπί 
τώ σκοπώ καταρρίψεως τοΰ ήθικοΰ τούτων.

— Οί Σύμμαχοι (Βρεταννοί - Γάλλοι), έφαρμόζοντες τήν 
άρχήν τής «ποσοτικής προπαγάνδας», έδιοχέτευσαν είς τά στρα
τεύματα τών Κεντρικών Δυνάμεων (66) έκατομμύρια προκηρύξεις.

— ' Η ίδρυσις ύπό τοΰ ΧΙΤΛΕΡ καί άμα τή καταλήψει τής 
έξουσίας, τοΰ 'Υπουργείου Προπαγάνδας ύπό τόν Δρ. ΓΚΑΙ- 
ΜΠΕΛΣ, δι’ ού καί έπραγματοποιήθη ύπό τοΰ Β ' Παγκοσμίου 
Πολέμου, ό έλεγχος τοΰ Γερμανικού Λαοΰ, καί ή πρός πόλεμον 
προπαρασκευή τούτου, μέ τά γνωστά έν συνεχεία ψυχολογικά 
άποτελέσματα.

— Νωπόν έκ τής παρελθούσης θερινής περιόδου 1976 παρά
δειγμα, χρησιμοποιήσεως τών ΨΕΠ, άποτελεί ή προπαγανδι
στική δραστηριότης τής Τουρκίας είς βάρος τής Ελλάδος, διά 
τής χρησιμοποιήσεως είς τό Αίγαΐον τοΰ σεισμογραφικοΰ πλοίου 
«ΜΤΑ ΣΙΣΜΙΚ 1» περί δήθεν ’Ωκεανογραφικών έρευνών δι’ 
ΰπαρξιν πετρελαίων κτλ. καθώς καί έτέρων συναφών δραστη
ριοτήτων ταύτης.

—"Ετεραι δραστηριότητες, ψυχολογικών έπιχειρήσεων καί 
δή είς τόν χώρον τών ' Ελληνικών συμφερόντων, είναι αί 
κυκλοφορήσασαι διά τών έφημερίδων (έντοπίων καί ξένων) 
πληροφορίαι περί διοχετεύσεως προκηρύξεων δι’ αύτονόμησιν 
τής Νήσου Κρήτης, δι' άνακίνησιν Μακεδονικού ζητήματος, 
διά προβολήν περί δήθεν ύπάρξεως Μουσουλμανικού ζητήματος 
είς Δυτ. Θράκην κ.ά.

Ή  συνέχεια είς τό επόμενο

ΚΑΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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δραστηριότητες τοΰ Σώματος καί εγκρίνετε όλες τίς 
ενέργειες άστυνομικών, πού κατά καιρούς έχουν 
καταγγελθεί άπό τόν Τύπο;

α) Σάν ’ Αρχηγός τής ’ Αστυνομίας είμαι ικανοποιημένος άπό 
τίς δραστηριότητες τοΰ Σώματος. Καί μόνο αν λάβουμε ύπ’ όψη 
μας ότι μας άνήκει ένα μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας γιά τή 
διασφάλιση συνθηκών γαλήνης καί ήρεμίας στήν περιοχή 
εύθύνης μας — καί κυρίως στήν Πρωτεύουσα, πού είναι ό πιό 
εύαίσθητος χώρος — νομίζω ότι δικαιολογείται καί ικανοποίηση 
καί αισιοδοξία. Ελπίζω , μάλιστα, ότι τήν προσφορά μας αύτή 
άναγνωρίζει τό εύρύ κοινό.

β)’ Απαντώντας στό δεύτερο σκέλος τής έρωτήσεώς σας θά 
μοΰ έπιτρέψετε νά πώ, ότι οί καταγγελίες τοΰ τύπου γιά ένέργειες 
άστυνομικών είναι άλλοτε δίκαιες κι άλλοτε άδικες. Οί δίκαιες, 
άναφέρονται σέ λαθεμένες ένέργειές μας, τίς όποιες τό Σώμα 
άποδοκιμάζει καί κολάζει. Στήν περίπτωση, μάλιστα, αύτή οί 
καταγγελίες τοΰ Τύπου μάς βοηθούν στό νά έπισημαίνουμε τά 
σφάλματά μας καί νά τά διορθώνουμε.

γ) Οί άδικες καταγγελίες άναφέρονται ή σέ άνυπόστατες 
ένέργειες ή σέ νόμιμη δράσι τών άστυνομικών. ’ Επιθυμώ έδώ νά 
προσθέσω ότι μπορεί ή άδικία αύτή νά μάς δημιουργεί κάποια 
πικρία, όμως ποτέ δέν μάς κλονίζει τήν πίστη μας στήν αποστολή 
καί τήν χρησιμότητα τοΰ Τύπου.

δ) Τέλος, έπιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω ότι κανένας μας δέν 
μένει έκτος έλέγχου. Γιά τίς άστοχες ένέργειές μας καί γιά τίς 
παραλείψεις μας, λαμβάνονται κάθε φορά τά προσήκοντα μέτρα. 
Σ’ αύτό τό πλαίσιο έρευνώνται καί οί καταγγελίες τοΰ Τύπου, μέ 
ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή.
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Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Η ΑΝΟΙΞΗ ξεπρόβαλε άργά στό Παρίσι 
τό 1882, μά όταν όμως τελικά, έφθασε 

ή πόλις τού φωτός έλαμψε μέσα σέ μαγεία. 
" Εξω άπό τό μέγαρο τού Κόμητα Ντ' ' Αρσύ 
άμαξες γεμάτες άπό νεαρές κυρίες περ
νούσαν σάν ένα άτέλειωτο ρυάκι. Μέσα στό 
άρχοντ.ικό ή σορός τής Κόμησσας -  τής 
νεαρής, τής πανέμορφης, τής κοκκινομάλ
λας καί μισοακάλυτττης έκείτετο ξαπλωμένη 
στό κρεββάτι της. «Δολοφονία», είπε ό 
Ύπαξιωματικός Ριού τής «SURETE», τού 
γραφείου των ' Εγκληματολογιών ' Αναζη
τήσεων τής Αστυνομίας τού Παρισιού. 
' Εκεί κοντά ό Φρανσουά - Εύγένιος Βιντόκ, 
ό πρώτος μέσα στό κόσμο έπιστημονικός 
Ντεντέκτιβ καί ιδρυτής τής «SURETE» κοί
ταξε τόν άρχιφύλακα τής Ασφαλείας ύ
περοπτικά «"Εχετε βρή τό όπλο;», έρώτη- 
σε. ' Ο Ριούξ σήκωσε άπό τό πάτωμα ένα 
κουτί άπό μαόνι καί πού είχε άσημένια 
έπένδυση. Μέσα σέ αύτό ύπήρχαν δύο 
πιστόλια μονομαχίας. «Τό ένα άπό αύτά 
άνήκει στόν κόμητα, τό σύζυγό της. Αυτός 
χωρίς άμφιβολία είναι ό δολοφόνος της» 
« Ελατήρια; ψάξατε νά βρήτε τά κίνητρα 
τής δολοφονίας;»
«' Η κόμησσα ήταν πολύ νεώτερη άπό τό σύ
ζυγό της. Διατηρούσε κάποιο ερωτικό δε
σμό. Ό  κόμης άνακάλυψε τή συζυγική 
άπιστία καί τήν σκότωσε. Τόν έχομε συλ- 
λάβει».
«Ναί, μέ τή διαφορά όμως δτι έχετε  κάνει 
κάποιο λάθος « εΤπε διακόπτοντάς τον άπό- 
τομα ό Βιντόκ. «' Εγώ θά σάς έπρότεινα νά

Μετάφραση - Διασκευή 
'Υ π ό του Ά στυν. Δ/ντοΰ A 
χ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Στό άρθρο πού άκολουθεϊ τοϋ 
James Steuart Gordon καί τό 
όποιο δημοσιεύθηκε στό περι
οδικό «Reader’s Digest’» δίνεται 
μιά παραστατική περιγραφή τής 
προσωπικότητος καί των κατορ
θωμάτων τοϋ γνωστού σ' όλο 
τόν άστυνομικό κόσμο Φραν
σουά Βιντόκ.

ψάξωμε νά βρούμε κάποιο χαρτοπαίκτη άπό 
έκείνους, πού τώρα τελευταία έχουν άπο- 
κτήσει μερικά κοσμήματα».

' Ο Βιντόκ ύψωσε τό μπαστούνι του καί 
έδειξε ένα συρτάρι έσωρρούχων.' Η κλειδα
ριά τού συρταριού τών κοσμημάτων είχε 
παραβιασθή. Ό  τρόπος μέ τόν όποιον ή 
κυρία βρέθηκε ντυμένη έδειχνε ότι έπερί- 
μενε κάποιο έραστή καί όχι τόν άνδρα της.

Αλλά υπάρχει όμως καί τό ζήτημα τής 
όπής τοϋ βλήματος. Ή  όπή τήν όποιαν 
είχε δημιουργήσει ό πυροβολισμός φαίνεται 
ότι είναι μεγαλύτερη άπό έκείνη τήν όποιαν 
θά μπορούσαν νά προξενήσουν οί σφαίρες 
πού θά προήρχοντο άπό τά πιστόλια τοϋ 
συζύγου. ' Η όπή τοϋ μεγέθους αύτοΰ πρέ
πει νά προέρχεται άπό σφαίρα πιστολιού, 
σάν άπό κείνα τά πιστόλια πού μπορεί νά 
κρύψη στό μανίκι τοϋ σακκακιού του ό 
δράστης, σάν τή τράπουλα πού ό χαρτοπαί
κτης κρύβει στό μανίκι τού σακκακιού του.

Μέσα σέ 48 ώρες ό Βιντόκ είχεν έν- 
τοπίσει τόν ύποπτο πού δέν ήταν άλλος 
παρά ένας χαρτοπαίκτης καί άσήμαντος 
μικροκλέφτης τοϋ ύποκόσμου, όνόματι Ντε- 
λορό. Στό διαμέρισμα πού έμενε κατόρ
θωσε ό Βιντόκ νά έγκαταστήση μιά κοκκι
νομάλλα ήθοποιό, ή όποια καί τόν έβοή- 
θησε στό νά μπορέση νά προσδιορίση τό 
είδος καί τό μέγεθος τού δολοφονικού 
πιστολιού. Ό  Βιντόκ παράλληλα έπέτυχε 
νά άνακαλύψη τόν κλεπταποδόχο, ό όποιος 
είχε στή συλλογή του ένα άδαμάντινο δα
κτυλίδι πού άνήκε στή κόμησσα. Τό δα

κτυλίδι αύτό, καθώς ώμολόγησε, τό είχε 
άγοράσει άπό ένα άνθρωπο πού άνταπο- 
κρινότανε στή περιγραφή τοϋ Ντελορό. Μιά 
γρήγορη καί λεπτομερής έξέταση άπό ένα 
οπλουργό άπόδειξε ότι ή σφαίρα πού είχε 
πυροβοληθή άπό τό δολοφονικό πιστόλι 
ταίριαζε άπόλυτα μέ εκείνο πού είχε στή 
κατοχή του ό Ντελορό. Όταν ό Βιντόκ 
παρουσίασε όλες αύτές τις άποδείξεις στό 
Ντελορό, αύτός δέν μπόρεσε παρά νά 
όμολογήση τή ληστεία μετά φόνου. Τό 
άποτέλεσμα ήταν νά παραπεμφθή σέ δίκη 
καί νά καταδικασθή σέ θάνατο μέ τή Κιλο- 
τίνα.
«Είμαι ό Βιντόκ». ' Ο καταπληκτικός Βιντόκ, 
τοϋ όποιου τά άνδραγαθήματα τής πραγ
ματικής του ζωής τόν είχαν καταστήσει τό 
μοναδικό πρόσωπο γιά φανταστικούς Ντεν- 
τέκτιβς, άρχίζοντας άπό τόν ήρωα Σεβαλιέ 
Ντυπέν στό μυθιστόρημα «Οί δολοφόνοι 
στό Νεκροτομείο τού ροϋε» τοϋ " Εντγκαρ 
"Αλαν Πόε, μέχρι τόν ' Ηρακλή Πουαρώ τής 
' Αγκάθα Κρίστι, έζησε μιά ζωή τόσο έντο
νη γεμάτη μέ περιπέτειες,, ρωμαντισμό καί 
άσύλληπτες στή φαντασία επιτυχίες, ή ό
ποια μόνο σάν συνδυασμός τοϋ Σίγκμουντ 
Φρόϋντ, τού Καζανόβα καί τού Χαουντίνι 
καί τοϋ Τζών Έντγκαρ Χούβερ μπορεί νά 
περιγραφή καί συγκριθή." Εγινε μέ τή σειρά: 
Στρατιώτης, θύμα σκευωρίας καί πλεκτά- 
νης, δραπέτης φυλακών, πού θέλησε νά 
άγωνισθή γιά νά άποκαταστήση τό όνομά 
του, άνθρωπος πού άναγκάσθηκε νά κάνη 
παρέα μέ κλέφτες καί φονιάδες, έντιμος 
έπιχειρηματίας, κατάσκοπος τής Αστυνο
μίας μέ τή θέλησή του καί ό πρώτος 
έπαγγελματίας ντέντεκτιβ. ' Η Γαλλική «SU
RETE» τήν όποιαν έδημιούργησε τό 1812 
καί τήν όποιαν διηύθυνε μέχρι τό 1827 είναι 
ό άπ' εύθείας προπάτωρ τοϋ Τμήματος 

Εγκληματολογιών Ερευνών τής Σκώτ- 
λαντ Γυάρντ, τής Έφ-Μπί-Άί καί κάθε 
άλλης ύπηρεσίας ’ Εγκληματολογικών άνα- 
ζητήσεων σ ' ολόκληρο τό κόσμο.

Στούς συγχρόνους του φιλολογικούς 
γίγαντες, όπως ό ' Ονορέ Ντέ Μπαλζάκ, ό 
' Αλέξανδρος Δουμάς καί ό Βίκτωρ Ούγκώ 
είχε άποτελέσει μιά άχώριστη συντροφιά καί 
ήταν άνοιχτόκαρδος φίλος, οί έμπειρίες του 
δέ τούς έδωσε τήν έμνευση γιά μερικά άπό 
τά άριστουργήματά τους. ' Ο Βιντόκ άσκησε 
έπίσης μεγάλη έπίδραση στή διαμόρφωση 
τοϋ χαρακτήρα καί στήν έπινόηση μεθόδων 
στόν άθάνατο Σέρλοκ Χόλμς τοϋ Σέρ Ά ρ- 
θουρ Κόναν Ντόϋλς.

Υπολογίζεται ότι ό Βιντόκ είναι ύπεύ- 
θυνος γιά τή σύλληψι τούλάχιστον 20.000 
έγκληματιών. Πράγματι τόσο άφοβος καί 
πανούργος ήταν αύτός ό μοναδικός άνθρω
πος -  ή άπάντηση στό έγκλημα -  ώστε οί 
κακοποιοί στό άκουσμα μόνο τοϋ όνόματός 
του έτρεμαν σύγκορμοι... Στό ζενίθ τής 
έπαγγελματικής του καριέρας τόν έστειλαν 
νά καταλάβη έξ  έφόδου τό άντρο τών 
πασίγνωστων κλεφτών τού Παρισιού, τών πιό 
έπικινδύνων τεράτων τής Ευρώπης, πού 
άποτελούσαν γιά τό καιρό τους τή Μαφία 
προστασίας τού έγκλήματος. Ό ταν ένας
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αξιωματικός του έδήλωσε ότι ή επιχείρηση 
αυτή τού αιφνιδιασμού θά έπρεπε νά γίνη μέ 
χίλιους (1.000) αστυφύλακες ό Βιντόκ έχα- 
μογέλασε. «Κύριε», είπε. «Θά χρειασθώ 
μόνο οχτώ». Τή νύχτα τής εφόδου ό Βιντόκ 
έτοποθέτησε τούς άνδρες του έξω  άπό τήν 
τρώγλη τών κακοποιών, άφού τούς έφωδί- 
ασε καί μέ ένα σάκκο γεμάτο μέ χειροπέδες. 
' Επροχώρησε μόνος μέσα στή φωληά τών 
λύκων. Εύρύστερνος καί έπιβλητικός, ντυ
μένος στά άπαραίτητά του μαύρα, άνέβηκε 
στό ρυπαρό τους έντευκτήριο. «Σταματήστε 
τή μουσική» έφώναξε άπειλητικά. ' Η μου
σική έσταμάτησε.

«Είμαι ό Βιντόκ», ήταν ή έπόμενη φράση 
του. Καί μόλις τό είπε αυτό όλα τά μαχαίρια 
καί τά πιστόλια πού ήταν ήδη τραβηγμένα 
άπό τις θέσεις τους, πέσανε μονομιάς στό 
πάτωμα. Μέ διαταγή του πού άκολούθησε 
εύθύς άμέσως όλοι οί κλέφτες σάν πειθήνια 
όργανα μπήκαν σέ μιά γραμμή. "Υστερα 
καθώς τούς ώδηγοΰσε άγεληδόν πρός τήν 
έξοδο, μέ μιά κιμωλία έχάραξε στή πλάτη 
τους, καθώς έβγαιναν άπό τή πόρτα, ένα 
σταυρό σέ όσους άπό αύτούς ήθελε νά 
συλλάβη ή νά τούς κρατήση γώ άνάκριση. 
Στούς μαρκαρισμένους, καθώς περνούσαν 
άπό τή πύλη τού άντρου οί άστυφύλακες 
τούς φορέσανε τις χειροπέδες, τούς φορ
τώσανε πάνω σέ φορτηγά καμιόνια καί τούς 
ώδήγησαν στή φυλακή.
«Καταπληκτικό, άσύλληπτο στή φαντασία», 
είπε ό Αξιωματικός όταν ακούσε γιά τή 
πλούσια συγκομιδή. «Ρουτίνα» άπάντησε ό 
ΒΙΝΤΟΚ ύψώνοντας τούς ώμους του.

ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ

Στό πρώτο τέταρτο τού 19ου αιώνα, 
πολύ πιό μπροστά άπό τήν καθιέρωση τής 
ίδρύσεως τών έγκληματολογικών έργαστη- 
ρίων, ό Βιντόκ διείδε τήν σημασία τών ιχνών 
τού έγκλήματος καί έτόνισε τήν άνάγκη ότι 
κάθε άντικείμενο πού βρίσκεται στόν τόπο 
τού έγκλήματος πρέπει νά έξετάζεται έξο- 
νυχιστικά μέ μικροσκόπιον. Ά πό τίς προ
σωπικές του παρατηρήσεις καί τίς έγκυκλο- 
παιδικές του γνώσεις γύρω άπό τό έγκλημα 
κατέληξε στό συμπέρασμα:
«Οί έγκληματίες δέν διακρίνονται γιά οξύ
νοια. Δέν είναι καθόλου έπινοητικοί. Εάν 
άσχοληθούν μέ μιά δουλειά, ή όποια θά 
τούς άποδώση, θά χρησιμοποιήσουν άναπό- 
φευκτα καί άργότερα τήν ίδια μέθοδο. ' Ο 
τρόπος διαπράξεως τού έγκλήματος «MO
DUS OPERANDI» θά είναι ό πρώτος. ' Εκμε
ταλλευόμενος, ύστερα άπό τίς διαπιστώ
σεις του αύτές, τήν έλλειψη έφευρετικό- 
τητος καί τήν άμβλύνοια τών έγκληματιών ό 
ίδιος ό Βιντόκ, μαζύ μέ τό προσωπικό τής 
έταιρείας του, έκάθησε καί κατέγραψε συ
στηματικά σέ καταλόγους τούς έγκληματίες 
μέ τό όνομα, τό ψευδώνυμο, το είδος τού 
διαπραχθέντος έγκλήματος, τίς συνήθειές 
τους, τίς άδυναμίες τους, τήν μέθοδο 
διαπράξεως καί τούς συνεργούς, (άνδροΰν 
μέ συνεργούς), συγκεντρώνοντας κατ' αύ- 
τόν τόν τρόπον μιά μαζική συλλογή άπό 
φακέλλους. Καί οί φάκελλοι αύτοί συμπε

ριέλαβαν τελικά όλους σχεδόν τούς γνω
στούς κακοποιούς πού δροΰσαν στή Γαλλία. 
Κατώρθωσε έτσι ό Βιντόκ νά καθιερώση ένα 
σύστημα πού σήμερα έξυπηρετεϊ σάν πρό
τυπο γιά τά έγκληματολογικά άρχεία κάθε 
μεγάλης Αστυνομίας.

Ό  Φρανσουά -  Εύγένιος Βιντόκ γεννή
θηκε στό ' Αράς τής Γαλλίας στις 23 ' Ιου
λίου 1775. Ό  πατέρας του ήταν φούρ
ναρης. Μεγαλώνοντας καί μόλις έφτασε 
στά 14 του χρόνια έγινε δάσκαλος ξιφομα
χίας καί κατά τούς λόγους του ένεσάρκωνε 
τή σωματική έκφραση τής άνδρικής ορμό
νης. Τά κορίτσια άπό κάθε τόπο είτε άπό 
μακριά, είτε άπό κοντά έπιζητοϋσαν μαζύ 
του έρωτικό δεσμό καί έτρεχαν νά συνά
ψουν έρωτικές σχέσεις μ' αύτόν. Ό  πα
τέρας του βλέποντας τή διαγωγή του καί 
νομίζοντας ότι ό γυιός του έχει άνάγκη 
πειθαρχίας έσπευσε νά τόν έγγράψη έθε- 
λοντή στό Στρατό. Βρισκόμαστε στό 1789 
στό Παρίσι. ' Η Βαστίλλη έπεσε, τό λουτρό 
αίματος άπό τή Γαλλική Έπανάστασι έπλη- 
σίαζε καί διά μέσου τής Εύρώπης, άλλα 
"Εθνη άρχισαν νά κινητοποιούνται γιά νά 
έπωφεληθοϋν άπό τή διαιρεμένη Πολιτεία.

Τά χρόνια τής θητείας του στό Στρατό ό 
Βιντόκ, κατά τούς λόγους του, τά πέρασε 
όπως πάντα σέ άκμή θριάμβων, τυμπανο
κρουσιών καί σέ άπόγειο δόξας. Στήν πρώτη 
κιόλας μάχη άναδείχθηκε ήρωας, άργότερα 
έγινε λοχίας. "Υστερα άπό 5 χρόνια άπο- 
σύρθηκε άπό τή στρατιωτική ζωή, έπέστρε- 
ψε στό Αράς, παντρεύτηκε καί ξεκίνησε 
τήν έπαγγελματική του καριέρα άνοίγοντας 
ένα κατάστημα. Δέν είχε προλάβει νά πάρει 
κανονικά τό άπολυτήριο άπό τό στρατό, γιατί 
δέν είχαν τηρηθή οί διαδικασίες, πράγμα 
πού είχε σάν άποτέλεσμα νά θεωρηθή 
λιποτάκτης, νά συληφθή γρήγορα καί νά 
κλεισθή στή φυλακή.

Μέσα έκεΐ στή φυλακή δύο συγκατά- 
δικοί του τόν κατηγόρησαν γιά μιά πλα
στογραφία, πού αύτοί οί ίδιοι είχαν διαπρά- 
ξει. Μή μπορώντας νά άποκρούση τήν άδικη 
κατηγορία, άνυπεράσπιστος έναντίον τής 
ψεύτικης κατηγορίας καί σκευωρίας, έπρο- 
τιμησε νά δραπετεύση άπό τή φυλακή γιά νά 
άποφύγη έτσι τή σίγουρη καταδίκη του στό 
ζωντανό Κιβούρι τών κατέργων.

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΙΝ

Τά έπόμενα δέκα χρόνια έγιναν ένας 
έφιάλτης έπανειλημμένων συλλήψεων, άπό 
τήν ' Αστυνομία καί νέων άποδράσεων άπό 
τίς φυλακές σ' όλο τό μήκος καί τό πλάτος 
τής Γαλλίας. Οί περιπέτειές του αύτές 
είχαν σάν άποτέλεσμα νά έμπλουτίσουν τό 
ύλικό άπό τό όποιο ό Δουμάς καί ό Βίκτωρ 
Ούγκώ άργότερα πήραν τίς βάσεις γιά νά 
δημιουργήσουν δύο άπό τά άριστουργή- 
ματά τους. Ή  ψευδής κατηγορία καί ή 
άναζήτηση γιά έκδίκηση έχουν άποτελέσει 
τό ύλικό άπό τό όποιο ό Δουμάς μπόρεσε νά 
ύφάνη τή πλοκή τού μυθιστορήματος « Ο 
Κόμης Μοντεχρήστος». Ή  Ιστορία τής 
άτέλειωτης έρευνας τού Βιντόκ γιά τήν

έλευθερία καί τήν ήθική του άποκατάσταση, 
γιά νά παύση έπιτέλους νά είναι καταδιωκό- 
μενος καί δραπέτης φυλακών έδωσαν στόν 
Βίκτωρα Ούγκώ τό Χαρακτήρα τού Γιάννη 
' Αγιάννη στούς «' Αθλίους». Καί τού Βιντόκ 
ή μετέπειτα σταδιοδρομία στήν όποια δια- 
κρίθηκε σάν ένας άμείλικτος διώκτης καί 
άκάματος κυνηγός τών έγκληματιών άπε- 
τέλεσε τό πρότυπο γιά τόν μόνιμο καί 
άνελέητο έχθρό τού Γιάννη Άγιάννη, τόν 

Επιθεωρητή 'Ιαβέρη.
Τά χρόνια πού ό Βιντόκ πέρασε είτε 

μέσα στις φυλακές, είτε έξω άπό αύτές, 
κυνηγημένος γιά τίς άποδράσεις, είχαν 
άσκήσει μιά έπίδραση στό χαρακτήρα του, 
ώστε νά άρχίζη νά άποθηκεύη τίς άπέραντες 
γνώσεις του, γύρω άπό τούς έγκληματίες 
καί τό έγκλημα. Καί σ ' όλο αύτό τό χρονικό 
διάστημα έξακολουθοϋσε τήν έρευνα καί 
τίς άναζητήσεις γιά τούς άνθρώπους πού 
είχαν σκευωρήσει έναντίον του, πού σκη
νοθέτησαν τή κατηγορία του. Τελικά, όταν 
τόν συνέλαβαν στή Λυών τό 1799, στό 
Ντυμπουά, τόν Αρχηγό τής Αστυνομίας 
τής Λυών, τόν όποιο γνώρισε άπό κοντά, 
θέλησε νά έκμυστηρευθή τήν ' Ιστορία του. 
«Πρέπει νά άποκτήσω τήν έλευθερία μου» 
παρεκάλεσε ό Βιντόκ, «έτσι θά μπορέσω νά 
άποδείξω τήν άθωότητά μου!»

' Ο Ντυμπουά δέχθηκε τή συμφωνία μαζύ 
του, ύπό τόν όρον ότι ύστερα άπό τήν 
έλευθέρα έξοδο άπό τή Λυών, πού θά τού 
χορηγούσε, ό Βιντόκ θά έπρεπε νά θελήση 
νά χρησιμοποιήση τίς γνώσεις του καί τήν 
έμπειρία του γύρω άπό τόν ύπόκοσμο, γιά 
νά κατορθώσουν έτσι νά έξαρθρώσουν μία 
συμμορία Παρισινών κλεπτών, οί όποιοι σύμ
φωνα μέ τίς πληροφορίες του βρίσκονται 
καί λυμαίνονται τώρα τή Λυών.

Τούς κλέφτες τούς ήξερε ό Βιντόκ καί 
μπήκε εύκολα στό νόημα. Ο Ντυμπουά μέ 
τή σειρά του έτήρησε τό λόγο του καί 
κίνησε τή διαδικασία γιά τήν άπελευθέρωση 
τού Βιντόκ.

Αποφασισμένος γιά ένα καινούργιο ξ ε 
κίνημα ό Βιντόκ, άλλαξε τό όνομά του, 
έφωδιάσθηκε μέ ψευδή πιστοποιητικά καί 
άρχισε τή νέα του ζωή, άνοίγοντας ένα 
κατάστημα ύφασμάτων στις Βερσαλίες.

Κάποια μέρα όμως ήρθε πρόσωπο μέ 
πρόσωπο μ' ένα ζευγάρι πρώην συγκα- 
ταδίκων, οί όποιοι τόν άπείλησαν ότι θά 
άποκαλύψουν ότι είναι ένας κατάδικος πού 
έχει δραπετεύσει άπό τίς φυλακές. Αύτό τό 
καιρό διηγήθηκε τήν ιστορία του στόνΚύριο 
Χένρυ, Διευθυντή τής Έγκληματολογικής 
' Υπηρεσίας τής ' Αστυνομίας τού Παρισιού.
' Εάν ό Χένρυ θά μπορούσε νά τόν βοηθήση 
θά έμπαινε στή φυλακή καί θά δρούσε σάν 
πράκτορας ύπό κάλυψιν.

Ό  Χένρυ δέχθηκε.
' Επί 21 μήνες ό Βιντόκ μέ τή θέλησή του 

έμεινε κλεισμένος πίσω άπό τά σίδερα τής 
φυλακής διοχετεύοντας έξω πληροφορίες 
στό Χένρυ, πού τόν κατέστησε έτσι ικανό 
νά έπηρεάση μιά άξιοσημείωτη σειρά συλ
λήψεων. Μετά τήν άπελευθέρωσή του άπό 
τίς φυλακές ό Βιντόκ άνυψώθηκε άπό κατα-
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Steuart Gordon.

δότης της ' Αστυνομίας σέ αστυνομικά πρά
κτορα μέ έξέχουσα δύναμη καί εξουσία 
συλλήψεων. "Αμισθος δούλευε κατόπιν 
διαταγών συγκεντρώνοντας τά χρήματα τά 
όποια διετίθεντο γιά τήν σύλληψιν τών 
έπικεκηρυγμένων έγκληματιών.

Σ' όλα αυτά τά χρόνια πού άναγκάσθηκε 
νά κυκλοφορή ώς λιποτάκτης, ό Βιντόκ είχε 
έξελιχθή σέ ταλέντο όσον άφορά τόν τρό
πον μεταμφιέσεων καί τώρα τοΰ ήταν πολύ 
εύκολο νά χρησιμοποιήσει αύτή του τήν 
ικανότητα στήν ύπηρεσία τοΰ νόμου, δημι
ουργώντας μία διανομή θεατρικών ρόλων 
στούς χαρακτήρες τής φαυλοβίας ζωής, στό 
νά άναμιγνύεται σάν άγνωστος μέσα στόν 
ύπόκοσμο. Καθώς ό τολμηρός Ιούλιος, 
ένας γεροδεμένος άνδρας, έτσι καί αύτός 
πήγαινε καί έρχότανε άλαζονικά μέσα στά 
εντευκτήρια τών φονιάδων. Ό πως ό Τζών 
Λουίς, ό κλεπταποδόχος μέ τή χρυσή καρ
διά, έκανε παρέα μέ τούς κακοποιούς έτσι 
καί αύτός δέν έκανε τίποτε άλλο άπό τό νά 
έπιζητή τή συντροφιά τών κλεπτών καί τών 
διαρρηκτών.

Καί καθώς τέλος ό ήλικιωμένος τζέν- 
τελμαν πού, έπειδή νοιώθει άνασφάλεια 
στις ερωτικές κατακτήσεις, ψάχνει νά βρή 
μέν νέα γυναίκα πού νά μή παραστρατή, 
έπέτυχε νά κερδίση τήν εμπιστοσύνη καί τή 
συμπάθεια τών συζύγων τών κλεφτών καί 
τών συναισθηματικών γυναικών έλαφρών 
ήθών.

Ή  έπιτυχία του σ ' αύτούς τούς ρόλους 
ήταν άκαριαία καί εκρηκτική. Μέσα σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα άνέβηκε σέ επί
σημα πόστα τής ' Αστυνομίας τοΰ Παρισιού 
καί τοΰ δόθηκε καί μισθός.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Στή περίοδο τής ειρήνης πού άκολού- 
θησε τή πτώσι τοϋ Ναπολέοντος τό Παρίσι 
έλαμψε σάν διαμάντι καί τράβηξε τούς 
εγκληματίες άπό κάθε γωνιά τοΰ κόσμου. 
Μέ τήν πεποίθηση ότι τό έγκλημα δέν ήταν 
δυνατό νά έλεγχθή μέ τίς τότε εφαρμο
ζόμενες άστυνομικές μεθόδους, ό Βιντόκ 
έπρότεινε στό Χένρυ νά τοΰ έπιτρέψη νά 
όργανώση ένα ειδικό κλάδο τής ' Εγκλη- 
ματολογικής διαρθρώσεως, σύμφωνα μέ τό 
πρότυπο τής Πολιτικής Αστυνομίας τοϋ 
Ναπολέοντος. Ή  δύναμις ή όποια έπρό- 
κειτο νά έργάζεται ύπό κάλυμμα καί νά 
συνίστπται σέ μεγάλη έκταση άπό άνα- 
μορφωμένους έγκληματίες, έπρόκειτο νά 
όνομασθή «SURETE». Μεταξύ τών στρατο- 
λογημένων καταδίκων τής συμμορίας άπό 
τό Βιντόκ ήταν καί ό Φουσέ, ένας άπέ- 
ραντα ισχυρός άνθρωπος, όπως ό ίδιος ό 
Βιντόκ. ' Q Γκουρύ ένας πρώην άπατεών, ό 
Ρουκέτη, ένας χαρτοπαίκτης, ό Ώ μπέ, 
ένας πλαστογράφος καί καταδότης καί τέ
λος ό Κοκό Λαμπού, ό άδίστακτος καί ύ
πουλος κλέφτης. Μέχρι τό 1820, -  όκτώ 
χρόνια ύστερα άπό τήν σύστασίν της -  αύτή 
ή φοβερή παράταξη είχε εύδοκιμήσει καί 
άνθίσει σέ μιά όμάδα 30 άτόμων άπό εμπό
ρους καί έξειδικευμένους οί όποιοι έμεί-

ωσαν τήν άναλογία τοΰ έγκλήματος στό 
Παρίσι κατά 40%. Καί ό Βιντόκ, χάρις στή 
λαμπρή φήμη του, είχε λάβει πλήρη άφεση 
τών άμαρτιών καί συγχώρεση γιά τίς πρό- 
τερ ές του καταδίκες γιά πλαστογραφία άπό 
τό Βασιλιά τών Βουρβώνων Λουδοβίκον 
18ον, μετά τήν παλινόρθωσή του.

ΝΕΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Στήν ήλικία τών 52 έτών ό Βιντόκ άσχο- 
λήθηκε μέ τή συγγραφή τοΰ πρώτου βι
βλίου γιά τό έγκλημα καί τούς έγκληματίες, 
βιβλίο γραμμένο άπό έπαγγελματία ντεν- 
τέκτιβ. Τό βιβλίο αύτό άμέσως έπέτυχε τίς 
καλύτερες διεθνείς πωλήσεις. Στό 1834 
ίδρυσε τό Γ ραφείο Πληροφοριών, τή πρώτη 
μυστική διπλωματική - δημοσιογραφική ύπη
ρεσία στόν κόσμο ή οποία γρήγορα διέθετε 
τακτικούς ύπαλλήλους.

Έξω  άπό τή Γαλλία οί φήμες άρχισαν νά 
συσσωρεύωνται κατά τόν ίδιον τρόπο. Άπό 
τό Λονδίνο ή Σκώτλαντ - Γυάρντ έστειλε μία 
άποστολή (Επιτροπή) γιά νά ζητήση τή 
βοήθεια τοϋ Βιντόκ προκειμένου νά όργα- 
νώση τήν δική της ύπηρεσία Έγκλημα- 
τολογικών Αναζητήσεων. Ακόμα καί στά 
80 του χρόνια, όταν τοΰ έζητήθη ή συμβου
λή άπό τήν ' Αστυνομία καί τούς μυστικούς 
πράκτορες γιά δύσκολες ύποθέσεις ό Βιν- 
τόκ μπορούσε νά δώση τήν όρθή λύση. Τό 
έρώτημα πού τόν άπησχόλησε καί πού έλυ
σε τό μυστήριο είναι τό έξής: Προσληφθείς 
άπό ένα έμπορικό οίκο έξαγωγέων νά έλέγ- 
ξη τίς άνεξήγητες άπώλειες ό Βιντόκ σέ 
σύσκεψι μέ τό ' Επιτελείο έκανε λίγες έρω-

τήσεις καί κατόπιν έδειξε τή λογίστρια, μιά 
άσχημη γεροντοκόρη ώς τό ένοχον μέρος.
' Απεδείχθη ότι ή γεροντοκόρη είχε χρησι
μοποιήσει τά χρήματα γιά νά κρατήση ένα 
νεαρό ζιγκολό. Πώς τό καταλάβατε; έρώ- 
τησαν έκπληκτοι οι μέτοχοι τής έταιρείας. 
Ό  Βιντόκ έδωσε μιά εύγλωττη Γαλατική 
άπάντηση. «Κύριοι» είπε, «μιά γυναίκα ή 
όποια τραβά τήν προσοχή ένός άνδρα, δέν 
είναι άνάγκη νά φορέση άκριβό άρωμα στις 
έννέα τό πρωί. ' Εάν αύτή ή κυρία είχε ένα 
θαυμαστή αύτός θά μπορούσε νά είναι 
μόνον κάποιος στόν όποιον αύτή θά τοϋ 
έδινε χρήματα»

Μέχρι τά γεράματά του ό Βιντόκ παρέ- 
μείνε ένας μυθικός τύπος άνθρώπου τοί 
Παρισιού, ένας πνευματώδης, ό όποιος 
έγοήτευσε τόν Μπαλζάκ καί τόν Δουμά μέ 
τίς ύποθέσεις του καί πάντοτε διατηρούσε 
τήν συνήθεια νά γευματίζη μέ τίς ώραίες 
γυναίκες τοΰ Παρισιού. Σέ κάθε μία έξεμυ- 
στερεύετο τό τελευταίο του μυστικό -  ότι 
αύτή είναι ή μοναδική άληθινή άγάπη τής 
ζωής του καί μοναδική κληρονόμος τής 
περιουσίας του.

Στά 82 του χρόνια, ένα χαρούμενο πρωι
νό έφυγε άπό τό κόσμο τούτο πολύ ήσυχα, 
άφήνοντας πίσω του ένα μύθο, τά θεμέλια 
τής έπιστημης τής έγκληματολογίας καί 
ένδεκα άπογοητευμένες καί ώραίες γυ
ναίκες. Ό ταν ή διαθήκη του άνοίχθηκε 
έμαθαν δτι είχε άφήσει τή περιουσία του 
στή σπιτονοικοκυρά του. Καί τό όνομά του 
θά μπορούσε νά προστεθή στούς μεταγε
νεστέρους.
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ΜΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΕ ΠΑ- 
ΛΑΙΟΤΕΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Η
ΚΑΜΟΡΡΑ

Κάτω: "Ενας ναπολιτάνος τρώι.ι μακαρόνια μέ  
τά χέρια, όπω ς συνηθιζόταν Ικ ε ϊ  τά παλαιό- 
τερα χρόν ια  Δ εξιά  έπάνω: Ο ί «Κ αμορρίστις»  
σ  ’ ενα Ικψραστικό χαρακτηριστικό  τοΰ 19ου 
αίωνα, πού άποτελεϊ μέρος μιας σειράς αφιε
ρω μένης στά  ήθη καί έθιμα τής Νεαπόλεως. 
Κάτω: Οί «Σαντζιοβανιάρι», ένα χαρακτη
ρ ισ τικό  άπό μ ιά  σειρά σχεδίω ν του Μ αττέϊ. 
Σαντζιοβανιάρι όνομάζονταν σ τή  Ν εάπολι οΐ 
αχθοφόροι, πού μετέφεραν τά διάφορα βάρη σέ 
μιά  άμπάρα στηριγμένη στοάς ώμουε.

Η “ΕΝΤΙΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
' Η λέξις Καμόρρα λέγεται ακόμα καί σήμερα όταν θέλουμε νά δώσουμε 
ένα σκληρό χαρακτηριστικό σέ μιά οργανωμένη ομάδα άνθρώπων. «’ Αλη
θινή Καμόρρα» λέμε. "Η «αύτοί είναι σάν τήν Καμόρρα» Τί όμως ήταν 
ή Καμόρρα, πότε καί που ιδρύθηκε καί ποιά ήταν ή δράσις της. Αυτό 
άκριβώς άναφέρεται στό άρθρο πού άκολουθεΐ.

ΤΟ 1503 ΣΥΝΕΡΡΕΥΣΑΝ στήν 
Νεάπολι, άκολουθώντας τούς 
άτάκτους τοΰ Μεγάλου Καπετάνιου 

Κονσάλβο τής Κόρντοβα, πού κατέ
λαβε τήν ώραία πόλι έν όνφματι 
τοΰ Φερδινάνδου τοΰ Καθολικοΰ, τυ
χοδιώκτες κάθε είδους καί φυλής. Ή  
Νεάπολις, πού άπό τόν Άλφόνσο τής 
Άραγωνίας, είχε γνωρίσει μιά περί
οδο λαμπρότητος καί οίκονομικής άκ- 
μής είδε νά εμποδίζεται ή άνάπτυξίς 
της καί ή άνοδός της άπό τήν πα
ρουσία αύτοΰ τοΰ πλήθους τυχοδιω
κτών πού έπιδίδονταν στήν βία καί 
στήν άρπαγή. Στήν Νεάπολι ύπήρχε 
ένα πολυάριθμο ύποπρολεταριάτο — 
άστικοποιήθηκε κατά τούς δύο προη
γούμενους αίώνες — πού ή παρουσία 
του έμπόδιζε τήν έπέκτασι μιας κανο
νικής οίκονομικής καί κοινωνικής ά- 
ναπτύξεως. Καί οί νεοφερμένοι τό κα
τακάθι τοΰ ίβηρικοΰ υποκόσμου, βρή
καν αύτό τό έδαφος εύνοϊκό γιά νά 
όργανώσουν τά σκοτεινά δίκτυα τοΰ ύ- 
ποκόσμου, δίνοντας ζωή στήν συστη
ματική καί όργανωμένη έγκληματικό- 
τητα. Γεννήθηκε έτσι ή Καμόρρα. Ή  
λέξις στά ίσπανικά σημαίνει φιλονικία 
καί, κατά τήν γνώμη μερικών γλωσσο

λόγων, κατάγεται ίσως άπό τήν λέξι 
γκαμούρα, ένα σουρτοΰκο πού φοροΰ- 
σαν οί Καστιλιάνοι λησταί. Αύτή ή 
εγκληματική συμμορία υπήρξε τόσο 
μακρόβια, ώστε άκόμη καί σήμερα νά 
μή μπορή νά θεωρηθή νεκρή. ’Αρκεί 
νά σκεφθοΰμε τούς άρχηγούς τής Μα
φίας ή τής Καμόρρας πού άπό τήν 
φυλακή ή τήν εξορία διευθύνουν τούς 
«υφισταμένους» τους.

Είναι γνωστό σέ γενικές γραμμές 
πώς έκμεταλλεύθηκε ή Καμόρρα στόν 
καιρό τών Βουρβώνων τούς Ναπολι
τάνους. Οί άνθρωποι τής Καμόρρας 
έκαναν πραγματικές είσπράξεις φό
ρων. ’Από τούς παραγωγούς λαχανι
κών καί φρούτων, λόγου χάριν, πού 
τούς σταματούσαν στόν σταθμό τών 
φόρων, παρά τήν παρουσία τών χωρο
φυλάκων, είσέπρατταν τό ένα δέκατο 
τής άξίας τών προϊόντων.' Η «"Εντιμη 
Εταιρία» φορολογούσε τούς βαρκά
ρηδες άνάλογα μέ τόν άριθμό τών 
επιβατών πού μετέφεραν στήν ξηρά 
άπό τά καράβια πού έφθαναν στό 
λιμάνι. Είσέπραττε άπό τούς άμαξάδες 
τό ένα δέκατο άπό τά ναΰλα τών ά- 
μαξιών, καί έπίσης άπό τούς μαστρο- 
πούς. Γενικά, κέρδιζε ένα ποσοστό άπό

όποιαδήποτε οίκονομική δραστηριό
τητα, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
πωλήσεως δερμάτινων είδών — κυρίως 
τών περίφημων γαντιών καί παπου- 
τσιών — πού άπό έκείνη τήν έποχή 
ήσαν περιζήτητα σέ δλη τήν Ευρώπη.
’ Ακόμη καί όποιος έπαιζε τυχερά παι
χνίδια έπρεπε νά καταβάλλη τήν δεκά- 
τη άπό τό κέρδος στόν τοπικό συμμο
ρίτη «ύπηρεσίας».

Ή  «Έντιμη Εταιρία» μπορούσε 
νά δρά άνοιχτά, στό φώς τής ήμέρας 
άφοΰ τά μέλη της έμεναν — όπως καί 
προηγουμένως μέ τούς 'Ισπανούς — 
έντελώς άτιμώρητα. Αύτή τήν άτιμω- 
ρησία τούς τήν έξασφάλιζαν οί περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά εύγενικοί 
ύπάλληλοι. 'Υπήρξαν έποχές πού ξε
χώριζαν γιά τήν πολιτική καί κοι
νωνική τους διαφορά σέ τέτοιο σημείο, 
ώστε κάθε φορά πού ή Καμόρρα άπο- 
κτοΰσε νέο μέλος, ή συμμορία ένημέ- 
ρωνε άκόμη καί τόν νομάρχη. Τοΰ 
πλήρωναν μάλιστα καί έκατό δουκάτα, 
γιά νά προστατεύη τόν «δόκιμο». Ό  
άστυνόμος τής συνοικίας δεχόταν κι 
αύτός μέ τήν σειρά του φιλοδώρημα. 
Μετά τήν προσάρτησι όμως τής 
Νεαπόλεως στό Βασίλειο τής Ίτα-
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λίας, τό Επάγγελμα τοΰ καμορρίστα 
Εγινε πολύ δύσκολο. Πράγματι, τήν 
Καμόρρα τήν πολεμούσαν σέ δλα τά 
κέντρα τής δημοσίας διοικήσεως καί 
ύπήρξαν νομάρχες πού δέν δίστασαν 
νά άρχίσουν θανάσιμο άγώνα Εναντίον 
τής Εγκληματικής συμμορίας. Τήν Ε
ποχή των Βουρβώνων ή Καμόρρα προ- 
καλοΰσε Επίσης *τόν φόβο καί τόν 
σεβασμό γιατί οί πράκτορές της είχαν 
είσδύσει στά άνώτερα πολιτικά καί 
κυβερνητικά στρώματα. Τό 1848, άκό- 
μη καί ό Κάρλο Ποέριο, πατριώτης καί 
μάρτυς τής άνεξαρτησίας, ΰποχρεώ- 
θηκε νά μπή στίς τάξεις της, Ενώ ήταν 
υπουργός τοΰ Φερδινάνδου Β' , προτε
λευταίου βασιλέως τοΰ Βασιλείου των 
Δύο Σικελιών. ' Ο ίδιος ό Φερδινάνδος 
Β' χρησιμοποίησε εύρέως τήν «Έντι
μη ’ Εταιρία» σάν πολιτική άστυνομία 
γιά προληπτικές καί κατασταλτικές 
Ενέργειες. Ψιθυριζόταν μάλιστα σέ ό- 
ρισμένους κύκλους ότι πραγματικός 
άρχηγός τής Καμόρρας ήταν ό ίδιος, 
δτι αύτός ίσιος κρατούσε τά νήματα 
τής όργανώσεως μεταβιβάζοντας τόν 
άμεσο έλεγχο στά μέλη τής κυβερνή- 
σεως. "Αν αύτή ή φήμη άνταποκρίνε- 
ται στήν άλήθεια, δέν είναι Ιστορικά
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έξακριβωμένο. Είναι, πάντως, άναμφι- 
σβήτητο δτι ό βασιλεύς έπρεπε νά 
είναι τουλάχιστον ένημερωμένος γ ι’ 
αύτές τίς άτιμωτικές διαβολές, έφ’ 
δσον είναι άλήθεια δτι έπέτρεπε νά 
γίνωνται, στά άστεΐα βαρείς υπαινι
γμοί. Λένε, λόγου χάριν, δτι κάποτε 
πού είχε δεχθή διακεκριμένους ξένους 
σέ άκρόασι, τούς συμβούλευσε γελών
τας δυνατά: «Κύριοι, προσοχή! Φυλά
ξετε τίς τσέπες σας. "Εχετε κοντά σας 
ύπουργούς».

Πάρα πολλοί, έπομένως, νέοι έπε- 
δίωκαν νά γίνουν «γκουαλιόνι έ μα- 
λαβίτα» («κατεργαραΐοι καί μέλη τοΰ 
υποκόσμου»), πού ήταν ό πρώτος βα
θμός τοΰ «έντιμου έπαγγέλματος τοΰ 
μέλους τής καμόρρας». ’Αλλά δέν 
έπιτρεπόταν σέ δλους νά φθάσουν τήν 
έπιθυμητή Ιδιότητα γιατί ή έπιλογή 
ήταν αύστηρή. Οί υποψήφιοι έπρεπε 
κυρίως νά άποδείξουν δτι είχαν τά 
άναγκαΐα προσόντα, καρδιά καί θάρ
ρος, Ιδιότητες θεωρούμενες άπαραίτη- 
τες γιά τούς άρχηγούς τής Καμόρρας, 
πού διεκδικοΰσαν, τουλάχιστον μέ τά 
λόγια, τόν ρόλο τοΰ ϋπερασπιστοΰ των 
άδυνάτων κατά των αύταρχικών κατα- 
πιεστών.

"Αν γιά όποιοδήποτε λόγο ή έπιθυ
μητή καρριέρα διακοπτόταν, οί πρώτοι 
«γκουαλιόνι έ μαλαβίτα» μποροΰσαν 
νά άρκεσθοΰν στό λιγώτερο δεσμευτι
κό έπάγγελμα τοΰ λωποδύτη. ’Ακρι
βώς έν δψει ένός τέτοιου ένδεχομένου, 
μερικοί προβλεπτικοί γονείς δέν παρέ- 
λειπαν νά έφαρμόζουν στούς νεαρούς 
βλαστούς των τήν άσκησι «τών λαβί
δων». Τραβούσαν δηλαδή τών δείκτη 
τοΰ δεξιοΰ χεριοΰ τοΰ παιδιού στά 
πρώτα του χρόνια, ώστε νά μακρύνη 
καί νά γίνει ίσο μέ τό μέσο δάκτυλο. 
Αύτή ή έλαφρά παραμόρφωσις τοΰ 
χεριού έθεωρεΐτο έγγύησις γιά μιά 
έπικερδή σταδιοδρομία. Τό παιδί θά 
μπορούσε νά κερδίζη τήν ζωή του — 
δν τόν έδιωχναν άπό τήν Καμόρρα — 
βγάζοντας μέ μεγαλύτερη εύκολία άπό 
τίς τσέπες τών δλλων χρήματα, ρολό
για, πορτοφόλια καί δλλα άντικείμενα 
άξίας.

Μιά άπό τίς πιό περίφημες μορφές 
καμορρίστα τοΰ πρώτου μισού τοΰ 
δεκάτου ένάτου αίώνα ήταν ό Τσίτσο 
Καποΰτσο, πού άναφέρεται καί άπό 
τόν ’Αλέξανδρο Δουμά (πατέρα), σέ 
μιά συλλογή ’Απομνημονευμάτων του 
γιά τήν ληστεία πού έξεδόθη στήν 
Νεάπολι τό 1863. Εκείνο τόν καιρό ό 
Γάλλος μυθιστοριογράφος έμενε στήν 
πόλι ώς δημοσιογράφος καί διευθυν
τής Μουσείου, θέσι πού τοΰ είχε

προσφέρει ό Γαριβάλδης άμέσως μετά 
τήν έκστρατεία τής Σικελίας στήν ό
ποια ό Δουμας είχε πάρει μέρος.

Ό  Τσίτσο Καποΰτσο ήταν άνθρω
πος χωρίς κανένα αίσθημα ήθικής. 
Σκότωνε ή έπιβράβευε (κάποτε καί μέ 
γενναία φιλοδωρήματα) όδηγούμενος 
άπό τό ένστικτό του. Ό  Καποΰτσο 
πραγματοποίησε γρήγορα τήν «κοινω
νική άνοδό» του, περνώντας άπό τούς 
κατά παράδοσιν τέσσερις βαθμούς τής 
«Έντιμης Εταιρίας»: «γκουαλιόνι», 
«πιτσόττο» (πιτσιρίκος), έπειτα «σγ- 
κάρρο» καί, τέλος, άληθινός καμορ- 
ρίστας.

' Η καρριέρα του διευκολύνθηκε άπό 
τό δτι διέθετε άναμφισβήτητα χαρί
σματα: μεγάλο θάρρος καί πονηριά 
καθώς καί Ικανότητα νά δολοφονή έν 
ψυχρώ. Τό τελευταίο χαρακτηριστικό 
τό κληρονόμησε άπό τόν πατέρα του, 
πού ήταν πράγματι άρχηγός τής «Πό
ρτα Καπουάνα», μιας άπό τίς δώδεκα 
συνοικίες ή περιοχές στίς όποιες κατά 
παρόδοσιν χωρίζονταν άπό πλευράς 
έπιμελητείας οί δυνάμεις τής Καμόρ
ρας.

Έφηβος, άκόμη, τραυμάτισε στό 
πρόσωπο, μέ μιά ξυραφιά, ένα φτωχό 
τεχνίτη στόν όποιο είχε βρή δουλειά, 
καί καταδικάσθηκε νά έκτίση έπτά 
χρόνια στήν Πόντσα, τό νησί πού τήν 
έποχή τών Βουρβώνων ήταν τόπος 
έξορίας ποινικών καταδίκων. Στήν 
Πόντσα, ό Τσίτσο βρήκε ιδεώδες πε
ριβάλλον γιά νά προκόψη έφ’ δσον 
είχε ώς «σύντροφο στήν συμφορά» 
(δπως χαρακτηρίζονταν μεταξύ τους οί 
κρατούμενοι), έκτος άπό πολλούς άλ
λους καμορρίστες, τόν ίδιο τόν γενικό 
άρχηγό τής «Έντιμης Εταιρίας» πού 
πολύ συχνά είχε φιλοξενηθή σέ εκείνη 
τήν τρομερή φυλακή.

Ό  ήρωας μας Τσίτσο άρπαξε άμέ
σως τήν εύκαιρία νά προκαλέση σέ 
μονομαχία τόν ίδιο τόν άρχηγό, γιά νά 
τοΰ άποδείξη δτι ήταν άξιος νά φθάση 
στούς πιό υψηλούς βαθμούς τής Ιεραρ
χίας τής Καμόρρας. Θαυμάζοντας τήν 
δύναμι τήν ικανότητα καί τήν τόλμη 
του ό άνώτατος έκπρόσωπος τής «"Εν
τιμης Εταιρίας» προήγαγε έπί τόπου 
τόν νέο, πού τόν προκάλεσε σέ «γκου- 
αλιόνε».

Έ φ ’ δσον οί περισσότεροι δεσμο
φύλακες άνήκαν στήν έταιρία, ό Τσί
τσο θά μπορούσε εύκολα νά δραπετεύ- 
ση άν ήθελε. ’Αλλά προτίμησε νά 
σταθεροποιήση στήν φυλακή τή θέσι 
του άφοΰ στό νησί, ένα περιβάλλον 
περιορισμένο, θά τοΰ ήταν πιό εύκολο 
νά γίνη γνωστός γιά τήν άξια του,

Λ  I

’Επάνω: Ή  πλατεία τοΰ Κ αστέλλο  σ τή  Ναί- 
πολι. Π ίνακας τοΰ Φράντς Φ ίρβλαιτ στό  
μουσείο τοΰ Σάν Μαρτίνο. Δεξιά  επάνω: ".Απο
ψη μιας συνοικίας τής Νεαπόλεως, τής Μερ- 
γκελλίνα, σέ πίνακα τοΰ ζωγράφου Ά ντόνιο  
Πίτλοου. Κάτω: "Ενας «καμορρίστας» σέ 
χαρακτηριστική πόζα. Θυμίζει λίγο τούς δι
κούς μας κουτσαβάκηδες.

κερδίζοντας σέ έλάχιστο χρόνο τόν 
σεβασμό τών σκληροτέρων έγκλημα- 
τιών τής εποχής. Μιά φορά πού ένας 
Καλαβρέζος, κρατούμενος δευτέρας 
κατηγορίας, δηλαδή άπλός «λωποδύ
της» στήν ιεραρχία τοΰ ύποκόσμου, 
τόλμησε νά τοΰ προσφέρη νά καπνίση, 
αύτός τόν άρχισε στά χαστούκια, γιατί 
προσεβλήθη άπό τήν μεγάλη οικειό
τητα. Τό έπεισόδιο προκάλεσε άγρια 
συμπλοκή. "Ο Καλαβρέζος έπετέθη 
έναντίον τοΰ Τσίτσο βοηθούμενος άπό 
μιά ομάδα καμορριστών, πού, έπειδή 
φθονοΰσαν τόν Καποΰτσο γιά τήν τό
σο γρήγορη άνοδό του, σκέπτονταν νά 
τόν χτυπήσουν τήν κατάλληλη στιγμή 
γιά νά άπαλλαγοΰν άπό αύτόν τόν 
έπικίνδυνο άνταγωνιστή. ’Αλλά ό Τσί
τσο δέν έχασε τό θάρρος του. Άκου- 
μπώντας στόν τοίχο γιά νά προφυλάξη 
τά νώτα του, καί οπλισμένος μέ ένα 
μπαστούνι, έθεσε πολύ γρήγορα έκτος 
μάχης τόν ένα μετά τόν άλλο δλους 
τούς έπιτεθέντες.
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"Οταν,' μετά τήν έκτισι τής ποινής 
του, άπολύθηκε, ή φήμη του ώς σκλη- 
ρού είχε ήδη διαδοθή ευρύτατα σέ 
δλους τούς Ναπολιτάνους καί άπό τότε 
άσκησε άνελέητη εξουσία στό σκοτει
νό καί παντοδύναμο βασίλειο τής Κα- 
μόρρας.

Πίστευε δτι ό κόσμος χωριζόταν σέ

δύο κατηγορίες: σέ εκείνους «πού διέ
ταζαν» χρησιμοποιώντας τήν βία καί 
τόν τρόμο, καί σέ έκείνους πού έπρεπε 
νά ύφίστανται τίς ύποχρεώσεις καί τήν 
καταπίεσι. Στούς πρώτους άνήκαν «πο
σοστά», «σεβασμός» καί πλούτος. Οί 
δεύτεροι ήσαν ύποχρεωμένοι νά άνοί- 
γουν τό πορτοφόλι ή νά άφήνουν τό 
τομάρι τους.

Ό  Τσίτσο είχε βάλει νά τού φτιά
ξουν μιά άμαξα έξ όλοκλήρου φοδρα- 
ρισμένη μέ σατέν καπιτονέ καί χρυσά 
κουμπιά. Τήν έσερναν τρία άλογα στο
λισμένα μέ άκριβά χάμουρα. ‘Αλλά 
σπανίως τήν χρησιμοποιούσε, γιατί 
προτιμούσε νά ζή άνάμεσα στόν λαό 
καί νά άνακατεύεται μέ τό πλήθος. 
"Οταν περνούσε άπό τήν βία Τολέντο, 
ό κόσμος τόν άναγνώριζε άμέσως. Πα
ραμέριζε στό πέρασμά του καί τού 
έκανε δρόμο σέ ένδειξι σεβασμού. 
Πολλές φορές τόν χειροκροτούσε.

«Τόν τιμούσαν πολύ γιατί πολύ τόν 
άγαποΰσαν» όπως έγραψε ένας χρονο
γράφος τής εποχής. Ή  γενναιωδορία 
του ήταν παροιμιώδης, κυρίως δταν 
μπορούσε νά φανή γαλαντόμος χρησι
μοποιώντας τό χρήμα τών άλλων. Κα
νείς πράγματι, δέν μπορούσε νά βεβαι- 
ώση άρνητική άπάντησι, δταν άπευ- 
θύνθηκε στόν Τσίτσο γιά μιά χάρι, γιά 
ένα δάνειο, γιά όποιαδήποτε βοήθεια.

"Ενα τυπικό δείγμα επιστολής πού 
χρησιμοποιούσε γιά τούς έκβιασμούς 
του καί άπό τό όποιο άν υπήρχε 
πολύγραφος θά μπορούσε νά τραβήξη 
έκατοντάδες άντίγραφα — καί δλα θά

έβρισκαν πράγματι έναν εύπειθή παρα
λήπτη — ήταν συντεταγμένο μέ αύτές 
τίς λέξεις: «’Αξιότιμε κύριε, ή «"Εν
τιμη Εταιρία» θά συγκατατίθετο νά 
συνεχίσετε νά διατηρήτε τήν φιλενάδα 
σας, άν δεχόσαστε νά συντηρήσετε τό 
παλληκάρι ΧΨ πού βρίσκεται σέ κακή 
οικονομική κατάσταση».

‘Ακριβώς γιά τίς πράξεις αύτού τού 
είδους δλοι τόν άγαποΰσαν καί τόν 
θαύμαζαν. Μιά μέρα, δταν τόν συνέ
λαβε ή άστυνομία καί τόν ύποχρέωσε 
σέ άναγκαστική διαμονή στό νησί 
Φαβινιάνα, παρουσιάσθηκε τό έξής 
καταπληκτικό θέαμα: "Οταν τό βαπο
ράκι στό όποιο επιβιβάσθηκε γιά νά 
μεταφερθή στό νησί άπομακρύνθηκε 
άπό τήν προκυμαία, έκατοντάδες βάρ
κες άρχισαν νά τό άκολουθούν ένώ άπό 
αύτές υψώνονταν ενθαρρυντικές φω
νές, εύχές καί συγκινητικοί άποχαιρε- 
τισμοί άπό ένα ολόκληρο πλήθος πού 
έκλαιγε. ' Ο ίδιος άνθρωπος, ό γενναι
όδωρος καί συναισθηματικός, ήταν 
έπίσης αιμοχαρής εγκληματίας. Μιά 
φορά — άκριβώς δταν γύρισε άπό τήν 
άναγκαστική διαμονή — πήγε νά βρή 
τόν διευθυντή τής άστυνομίας, δπως 
συνέβαινε συχνά. Δέν ένοιωθε, πράγ
ματι, καμμιά μνησικακία γιά τόν άνώ- 
τερο αύτόν ύπάλληλο, άν καί αύτός ό 
ίδιος άκριβώς τόν είχε στείλει στήν 
Φαβινιάνα. Σχετικά μέ αύτό τό ζήτημα, 
ό Τσίτσο έλεγε στούς φίλους του: 
«Αύτός κάνει τήν δουλειά τού σμπάρου 
καί έγώ τήν δική μου». ‘Εκείνη τήν ή- 
μέρα, ένώ μιλούσε μέ τόν διευθυντή, 
τού διηγήθηκε δτι μόλις πρίν άπό λίγα 
λεπτά είχε γλυτώσει άπό σίγουρο θά
νατο. Κάποιος δικηγόρος πού είχε 
γραφείο κοντά στήν Διεύθυνσι τής 
’ Αστυνομίας — έξήγησε — λόγιρ προ
ηγουμένων διαφορών, τόν πυροβόλησε 
μέ πιστόλι, άλλά άστόχησε. ' Ο διακε
κριμένος συνομιλητής του σχολίασε 
άστειευόμενος: « Καί τόν άφήσατε νά 
τήν γλυτώση έτσι φθηνά; ’Απορώ. 
Ποτέ δέν θά μπορούσα νά φαντασθώ 
δτι θά φερόσασταν τόσο κουτά». Ό  
Τσίτσο φάνηκε νά ταράχθηκε. "Επειτα 
άπό λίγο χαιρέτησε καί βγήκε, έπέ- 
στρεψε δμως σέ πέντε λεπτά. Έ ν  τώ 
μεταξύ δμως είχε βρή έκεΐνον πού τού 
έπετέθη καί τόν σκότωσε συντρίβον- 
τάς του τό κρανίο μέ τήν λαβή τού 
πιστολιού του. Είπε στόν διευθυντή 
τής άστυνομίας: «Έξοχώτατε, έλαβα 
ύπ* δψιν μου τήν σωστή σας γνώμη. 
'Ο  δικηγοράκος είναι νεκρός».

Δικάσθηκε άμέσως καί καταδικά
σθηκε σέ τρία χρόνια φυλάκισι γιατί 
τό δικαστήριο έλαβε ύπ’ δψιν του τήν
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Έδημοσιεύθη τό 1951

σοβαρή πρόκλησι πού τοΰ έγινε. Καί 
δμως, παρά τίς ώμότηχές του ό Τσίτσο 
πίστευε στην Παναγία καί, όπως δλοι
οι συνάδελφοί του, ζητούσε πάντοτε 
φόρους πού άργότερα τούς ξόδευε 
πραγματικά γιά λάδι των καντηλιών 
πού διατηρούσε διαρκώς άναμμένα 
στην έκκλησία.

Στόν έρωτα, έπειτα, ήταν λεπτός, 
γενναιόδωρος καί εύαίσθητος. Οί γυ
ναίκες τρελλαίνονταν γ ι’ αύτόν. "Ο
πως έλεγε ένα τραγούδι τοΰ υποκόσμου 
«δλες οί γυναίκες τόν ερωτεύονταν». 
"Οταν, δμως, γνώρισε τήν Καρμέλα 
Σκιαβέττα, έχασε τά λογικά του. ’Η
ταν μιά ψυχοπαθής, άλλοτε γυναίκα 
έλευθερίων ήθών, ένα γύναιο πού κρα
τούσε μαχαίρι καί προκαλοΰσε φόβο 
άκόμη καί στούς πιό σκληρούς έγκλη- 
ματίες. ’Αλλά δχι στόν Τσίτσο πού 
τήν έρωτεύθηκε παράφορα καί έφθασε 
νά τήν άπαγάγη γιά νά τήν έχη κατ’ 
άποκλειστικότητα.

"Οταν γέράσε, ό Τσίτσο άρχισε νά 
«ίδιωτεύη» καί άνοιξε ένα μικρό μα- 
γαζάκι δπου πωλοΰσε χαρούπια καί 
βρώμη στούς άνδρες τοΰ ίππικοΰ, στήν 
πλατεία Σάν Φερνάντο. Καθισμένος 
στό κατώφλι τοΰ μαγαζιοΰ του, περ- 
νοΰσε τήν ώρα του μέ τούς περα
στικούς πού τόν χαιρετούσαν βγάζον
τας τό καπέλλο καί κάνοντας υποκλί
σεις. Όποιοδήποτε καί άν ήταν τό 
κοινωνικό φαινόμενο πού έκανε δυ
νατή τήν άνάπτυξι μιας τέτοιας δια- 
στραμμένης προσ ιπικότητας, άγνοια 
ή άθλιότης, συνθήκες τοΰ περιβάλ
λοντος ή κληρονομικότης, τό βέβαιο 
είναι δτι ό Τσίτσο Καποΰτσο ήξερε νά 
γίνεται άγαπητός στόν λαό. Ό  θάνα
τός του προκάλεσε ειδικά στούς «τα
πεινούς» βαθύ πόνο. ' Η μορφή του καί 
ή άνάμνησίς του έμειναν ζωντανές 
στήν καρδιά τών συμπολιτών του. Πο
λύ γρήγορα πέρασαν στήν ναπολιτά- 
νικη λαϊκή παράδοσι.

«’Από τήν ’Αγορά ως τό Βόμερο, 
άπό τό Πόρτο ως τό Πενίνο, διαδό
θηκε ή φήμη δτι πέθανε ό Σινιουρίνο, 
ό Τσίτσο Καποΰτσο, ό πρίγκιπας τών 
καμορριστών. "Εκλεισαν τά μάτια 
τοΰ άετοΰ καί μάς άφησε μόνους».

«"Ας πάμε, πηγαίνετε νά καλογε
ρέψετε δλοι έσεΐς οί άλλοι καμορρί- 
στες δσοι καί άν εϊσθε, άφοΰ 6 Τσίτσο, 
πεθαίνοντας, πήρε μαζί του τό άληθι- 
νό πνεύμα τών άτρόμητων ιπποτών. 
Νέοι καί γέροι, παιδιά καί γυναικού
λες, χΰστε δλα σας τά δάκρυα γιατί 
χάσατε τόν ήλιο».

ROSETTA DE MAURO

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ του 1925 
είς τήν περιοχήν τής Α γ ία ς  
Σοφίας (Μανιάτικα) είχον διαπρα- 

χθή πολλαί διαρρήξεις οίκιών καί 
καταστημάτων καί είχον σημει- 
ωθή πλεΐσται κλοπαί, «παρ’ άγνώ- 
στων», δπως συνήθως χαρακτη
ρίζονται είς τά άστυνομικά συμ
βάντα.

Τό Γ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα, 
είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ όποιου 
ύπάγονται τά Μανιάτικα δπως καί 
τό γειτνιάζον Ε ' τοιοΰτον, είχον 
άναστατωθή κυριολεκτικώς, άπό 
τά συνεχή «κτυπήματα» τών ά- 
γνώστων διαρρηκτών.

Τήν αύτήν άναστάτωσιν είχε 
πάθει καί τό Τμήμα Γενικής ’Α
σφαλείας, ό Διοικητής τοΰ όποι
ου, είχεν έξαπολύσει τά καλύτερα 
λαγωνικά του, πρός άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τών δραστών.

Δέν παρήλθεν, δμως, ένας μή
νας άπό τήν κινητοποίησιν, δτε 
νέα διάρρηξις — πολύ σοβαρότε
ρα δλων — έπεσε ώς βόμβα είς τάς 
’ Αστυνομικός όμάδας.

’ Επρόκειτο περί διαρρήξεως 
τής οίκίας γνωστού Ιατρού X..., 
εύρισκομένης είς κεντρικώτατον 
σημεΐον τής συνοικίας.

Ή  νέα αύτή διάρρηξις άνε- 
στάτωσε καί πάλιν τούς κατοίκους 
τής περιφερείας, είς σημεΐον πού 
νά ύποπτεύωνται καί αύτοί μεταξύ 
των.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Ούτως είχον τά πράγματα δταν 

ένα δειλινό τοΰ ’Οκτωβρίου, ό

άστυφύλαξ τής Γενικής ’Ασφα
λείας Λουκάς Παπακωνσταντίνου, 
περιπολών είς τήν περιοχήν Ά μ - 
φιάλης καί είς τήν θέσιν δπου τό 
Πυριτιδοποιεΐον Δρέλλια, άντελή- 
φθη ύποπτον άτομον κατερχόμε- 
νον πρός Κερατσίνι. Τό άτομον 
αύτό, έβάδιζε μετά μυρίων προφυ
λάξεων καί έφερεν έπί τών ώμων 
του μέγα σάκκον πλήρη.

Ό  άστυφύλαξ ύποψιασθείς, έ- 
καλύφθη δπισθεν βράχου καί πε
ρί μενεν τήν διέλευσιν τοΰ άγνώ- 
στου.

Κρατώντας τήν άναπνοήν του 
καί προσπαθών νά μή προδώση 
τήν παρουσίαν του, ό άστυφύλαξ 
άνέμενε μέχρις δτου ό άγνωστος 
φθάση είς τό ύψος τής θέσεώς του.

Μετά είκοσάλεπτον περίπου 
άναμονήν καί τά όποια έφάνησαν 
ίσάριθμοι αίώνες, ό άγνωστος 
βαδίζων μέ τάς ίδιας προφυλάξεις, 
έφθασεν είς τό ύψος τοΰ καιροφυ- 
λακτοΰντος άστυφύλακος.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
Μέ τήν ψυχραιμίαν πού χαρα

κτηρίζει τόν κ. Παπακωνσταντί
νου καί μέ τό θάρρος πού τόν 
διακρίνει ήγέρθη τής θέσεώς του 
καί πλησιάσας τόν άγνωστον τοΰ 
είπε:

—«Είμαι άστυφύλαξ τής Γε
νικής ’Ασφαλείας.... Πώς λέγεσθε 
καί τί περιέχει ό σάκκος σας;»

"Οσον, δμως εύγενώς καί ψυ
χραιμίας, τοΰ άπηύθυνε τάς έρω- 
τήσεις ό άστυφύλαξ τόσον άπο- 
τόμως καί σκαιώς, τοΰ άνταπήν-
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τησεν 6 άγνωστος:
«—"Αν είσαι άστυφύλακας δι

κή σου δουλειά... Τό πώς μέ λένε, 
δική μου... "Αει στρίβε...».

Ή  άπάντησις τοΰ άγνώστου, 
ήρέθισε τόν άστυνομικόν μας, 
δστις είς μίαν στιγμήν έσκέφθη νά 
όρμήση έναντίον του καί... νά τόν 
έπαναφέρη είς τήν τάξιν.

’Αλλά συνεκρατήθη καί τόν 
ή ρώτησε, πάλιν:

«—Σας είπα κύριε, πώς λέγε- 
σθε καί τί περιέχει ό σάκκος σας 
Ά παντήσατέ μου...»

Καί έκινήθη νά έρευνήση τόν 
σάκκονί!

Μ όλις, όμως έπλησίασε τον 
άγνωστον καί έπεχείρησε νά τόν 
άποσπάση βιαίως. Ούτος δ ι’ ίσχυ- 
ράς άπωθήσεως έρριψε χαμαί τόν 
άστυφύλακα καί έτράπη είς φυγήν.

Συνελθών, άμέσως έκ τής ά- 
προσδοκήτου αυτής στάσεως τοΰ 
κακοποιού, ό άστυφύλαξ, έτέθη 
κακοποιού, ό άστυφύλαξ, έτέθη 
είς καταδίωξίν του καί μετ’ ο
λίγον εΰρίσκετο επάνω εις τήν... 
ράχιν του! Καί ή σύγκρουσις 
ήρχισεν. ΤΗτο μιά πραγματική 
σύγκρουσις γιγάντων...

Διότι, τόσον ό άγνωστος —

Κάτω: Τό καφενείο «Μ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ», άν
τρο τοξικομανών καί πρατήριο ναρκωτικών  
στό  Π u ρακί. ’Επάνω όιιζιά, ό κ. Λουκάς 
Π απακωνσταντίνου μεταμφιεσμένος ι:ϊς άρμέ- 
νιο παρακο/.ουθοϋσε α ιί  μήνες κα ί εξάρθρωσε 
σπείρα λαθρεμπόρων στό  Παλαιό Φά/,ηρο.

δστις δέν ή το άλλος άπό τόν 
πρωτοπαλαιστήν Ά λ έκ ο ν  Παπά
ζογλου — όσον καί ό άστυφύλαξ 
Παπακωνσταντίνου πρωταθλητής 
καί αύτός, ήσαν τέλειοι γνώσται 
τών μυστικών καί τών τεχνασμά
των τής έλευθέρας πάλης καί τής 
πυγμαχίας.

Γ ροθιές, κεφαλοκλειδώματα, 
λαβές, χειροψαλίδες καί άλλα, 
έφηρμόσθησαν οδυνηρότατα παρ' 
άμφοτέρων τών συμπλεκομένων, 
μέ τήν ιδίαν τέχνην καί τήν αύτήν 
άντοχήν.

Οί δύο άντίπαλοι έπάλαιον μέ 
πείσμα καί σκληρότητα. Διότι ό 
μέν κακοποιός έκινδύνευε νά συλ- 
ληφθή καί άποκαλυφθή ή όλη 
δράσις του, ό δέ άστυφύλαξ, διότι 
έπρεπε, παντί τρόπφ νά μή χάση 
άπό τά χέρια του, ένα τόσον 
μεγάλο λαυράκι. "Ετσι παρήλθεν 
ή πρώτη ώρα, χωρίς ούδείς άπό 
τούς συμπλεκομένους νά άποκάμη. 
Ή  σύρραξις τών δύο γιγάντων, 
εξακολουθούσε μέ τήν ίδιαν πάν
τοτε όρμητικότητα. Παρήλθεν καί 
δευτέρα ώρα... Τό ίδιον!... Οί 
γίγαντες έμάχοντο άκόμη. Πηκτοί 
άφροί καί βαρειά άγκομαχητά, έ- 
ξήρχοντο άπό τά στόματα καί τά 
στήθη των. Ούδείς όμως έσκέφθη 
νά έγκαταλείψη τόν άγώνα!

Έ πέμενον καί οί δύο, πιστεύ- 
οντες ότι κάποτε θά έξουδετέ- 
ρωνον τόν... άντίπαλόν τους.

Καί ή άναμενομένη μέ τόσην 
άγωνίαν στιγμή δέν ήργησε νά 
έλθη καί νά στέψη τόν ισχυρόν.

Μέ μίαν άπεγνωσμενην προ
σπάθειαν καί μετά 2*4 ώρας τι- 
τανείου προσπάθειας ό άστυφύλαξ 
Παπακωνσταντίνου, κατώρθωσε 
νά συλλάβη τόν πρωτοπαλαιστήν 
άπό τούς πόδας καί νά τόν ρίψη 
χαμαί. Καί μέ μίαν πέτραν πού 
ευρε τυχαίως έκεΐ, ήρχισε νά 
καταφέρη κατά τής χονδρής κε
φαλής του άλλεπάλληλα κτυπή
ματα!

Αυτό ήταν... Μέσα είς ολίγα 
λεπτά, ό νέος Γολιάθ, εΰρίσκετο 
— πτώμα πλέον — είς χεΐρας τοΰ 
ήρωϊκοΰ άστυφύλακος. ’Αλλά καί 
αύτός δέν εΰρίσκετο είς καλυτέραν 
κατάστασιν.

Κουρελιασμένος κυριολεκτι- 
κώς καί αίμόφυρτος, έδεσε μέ τά 
ράκη τής στολής του τόν λιπό- 
θυμον κακοποιόν καί έπεσε καί 
αύτός εξαντλημένος έπί τοΰ εδά
φους.

Μετά δύο ώρας καί άφοΰ συ- 
νήλθεν, ό άστυνομικός μας, έζή- 
τησε τήν βοήθειαν ένός ’Αρμενί
ου — διερχομένου τυχαίως έκεΐ- 
θεν — καί μετέφερεν τόν κακο
ποιόν είς τό Σ Τ ' Ά στυνομικόν 
Τμήμα Κερατσινίου.

Κατά τάς γενομένας άνακρί- 
σεις ό πρωτοπαλαιστής, κακοποι
ός καί διαρρήκτης Ά λ έξ . Παπά
ζογλου ώμολόγησεν άπάσας τάς 
διαρρήξεις άς διέπραξεν είς Ά γ . 
Σοφίαν, ΰποδείξας καί τούς κλε
πταποδόχους.

Μέ τήν σύλληψιν τοΰ κακο
ποιού Παπάζογλου, δεινού διαρ
ρήκτου καί λαθρέμπορου, άνέ- 
πνευσε ό Πειραιεύς. ΤΗτο ό «τρό
μος» τοΰ ΰποκόσμου καί ΰπελο- 
γίζετο άπό όλους τούς άλλους 
κακοποιούς.

Είχε συλληφθή πλειστάκις καί 
πάντοτε έδραπέτευε.

Κάποτε, μεταφερόμενος υπό 
συνοδείαν καί σιδηροδέσμιος κα
τώρθωσε νά δραπετεύση καί νά 
συνέχιση τό έργον τής παρανο
μίας.

Κατήγετο έκ Μικράς ’Ασίας 
καί ήτο πρωτοπαλαιστής Τουρ
κίας. Ύ πέκυψεν, όμως, κάτω άπό 
τήν παροιμιώδη άντοχήν τοΰ Πα
πακωνσταντίνου καί τά άτσάλινα 
νεύρα του!
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ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΙΑΙΙΑ
ΚΑΙ

XPIETIANIXHOK
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Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ άπασχόλησις μέ τόν 
Πλάτωνα δέν άποτελεΐ μονομέρειαν, 

άλλ’ άναζήτησιν τής ούσίας. Διότι ό άρχαΐ- 
ος φιλόσοφος δέν είναι μία περίπτωσις ή 
λεπτομέρεια τής έλληνικής φιλοσοφίας, 
άλλ’ ουσιώδης έκφρασίς της.

'Ακόμη καί φιλόσοφοι, όπως ό 'Επί
κουρος ή ό ’ Αριστοτέλης, οί όποιοι άντι- 
τίθενται είς πολλάς πλατωνικός θέσεις, 
ένέχουν είς τά συστήματά των κύρια στοι
χεία είλημμένα άπό τήν πλατωνική διανό- 
ησιν. Καί μόνον ό ήθικός προβληματισμός 
τοΰ 'Επικούρου καί ή προσπάθειά του νά 
καθάρη τόν νοΰν άπό δεισιδαιμονίας καί 
προλήψεις μάς φέρει άμέσως είς τήν σω- 
κριτική καί πλατωνική παράδοσιν.

Ό  Α ριστοτέλης έξ άλλου παρά τήν 
άντίδρασίν του πρός τήν θεωρίαν των Ιδεών 
τοΰ διδασκάλου του παρέμεινεν είς τήν 
ούσίαν πλατωνικός. Πολλοί δέ σχολιασταί 
τής άρχαίας φιλοσοφίας μειώνουν τήν άξίαν 
τής πρωτοτυπίας τοΰ Σταγιρίτου (άποψιν 
τήν όποιαν θεωροΰμεν ύπερβολικήν) δι’ 
άναφορδς των είς τόν Πλάτωνα. Τί θά ήτο ό 
'Αριστοτέλης χωρίς τόν διδάσκαλόν του, 
διερωτώνται, καί ποία ή τύχη τοΰ Ά ρ ι- 
στοτελισμοΰ χωρίς τούς Νεοπλατωνικούς.

Οί Νεοπλατωνικοί, μάς λέγουν οί ίδιοι 
σχολιασταί, κατά τήν προσπάθειάν των νά 
έμβαθύνουν είς τόν Πλάτωνα καί νά άνα- 
νεώσουν τάς πλατωνικός σπουδάς κατέφυ
γαν είς τόν ’ Αριστοτέλη. Τόν έχρησιμο- 
ποίησαν ώς μέσον βαθυτέρας κατανοήσεως 
τής πλατωνικής Ιδεοκρατίας, τόν έδέχθη- 
σαν ώς δυνατότητα συμπληρώσεως των 
κενών ή γύμνασμα κριτικής άποτιμήσεως 
καί έρμηνείας δυσκόλων πλατωνικών έν- 
νοιών. Οί Νεοπλατωνικοί έφεραν τόν ’ Αρι
στοτελισμόν άλλως ό 'Αριστοτέλης θά
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είχε λησμονηθή είς τάς βιβλιοθήκας.
ΟΙ Στωικοί πάλιν φαίνονται νά δια

φέρουν άπό τήν Πλατωνική παράδοσιν είς 
θέματα έρμηνείας τής φύσεως καί θεωρίας 
τής γνώσεως, άλλ' είς τήν ήθικήν των είναι 
ούσιωδώς πλατωνικοί. Ή  αύτάρκεια πού 
έκφράζει Ιδιότητα τοΰ θείου, ή ύπερνίκησις 
τών παθών, τό «όμολογουμένως τη φύσει 
ζήν», δηλαδή ή συμμόρφωσις πρός τό 
λογικόν καί τήν φρόνησιν, άποτελοΰν ά- 
ναντίρρητα στοιχεία τής πλατωνικής κλη
ρονομιάς.

Οί άρχαΐοι φιλόσοφοι είτε άρνοΰνται 
είτε δέχονται τά πλατωνικά πορίσματα 
άρδεύουν τόν στοχασμόν τους άπό τήν 
ζωογόνον πηγήν τής πλατωνικής διανοή- 
σεως. Δι’ αύτό ή ένασχόλησις μέ τόν μεγά- 
λον φιλόσοφον δέν άποτελεΐ λεπτομέρειαν. 
Μαζί μέ τόν 'Αριστοτέλη άνοίγει τούς 
μεγάλους δρόμους είς τούς διανοουμένους 
τοΰ Χριστιανισμοΰ καί τούς Πατέρας τής 
’ Εκκλησίας νά στοχασθοΰν καί νά στερε
ώσουν τήν πίστιν.

’Ακόμη καί τό δόγμα δέν είναι ξηρά καί 
στείρα άπόδοσις άστηρίκτων έννοιών, άλλά 
ρωμαλέα προσπάθεια πρός διαλεκτικήν κα- 
τοχύρωσιν τής πίστεως. Τό δόγμα διετυ- 
πώθη μετά γενναΐον διάλογον ώς σαφής καί 
περιεκτική έκφρασίς θέσεων καί πορισμά
των τής πίστεως.

Ό  Πλάτων έπομένως, όπως καί ό 'Αρι
στοτέλης, διαποτίζει τόσον τήν άρχαίαν έλ- 
ληνικήν διανόησιν άπό τών άρχών τοΰ 
τετάρτου π.Χ. αίώνος, όσον καί τήν φιλοσο
φίαν τοΰ Βυζαντίου. Αί ίδέαι του, ή μέ
θοδος, τά προβλήματα πού τόν άπασχολοΰν 
δέν είναι προσωπικά θέματα, άλλ’ εκφρά
ζουν ούσιωδώς τόν έλληνικόν στοχασμόν 
έπί τών μεγάλων προβλημάτων.

Ούσιώδες θέμα τοΰ Πλάτωνος είναι ή 
παιδεία. Αύτή άντιτίθεται πρός τήν διδα
κτικήν τοΰ σχολείου τής έποχής του. Δέν 
είναι άσκησις μνήμης καί άποθησαύρισις 
γνώσεως. Είναι άφύπνισις ψυχής. '  Η πολυ- 
μάθεια δέν είναι σοφία. Ή  σοφία άλλωστε 
δέν είναι κατορθωτή. Ή  φιλοσοφία άρα 
τόν ένδιαφέρει.

Πρός τοΰτο χρειάζεται μία πολιτεία 
άξία τοΰ όνόματός της. Θά άντλή τήν 
εξουσίαν της άπό τήν πόλιν καί θά τήν 
προσφέρη είς αυτήν. Ή  πόλις δέν είναι 
άγελαία συσσώρευσις άβούλων άτόμων 
άλλ’ έκφρασίς δικαιοσύνης, δηλαδή έναρ- 
μόνισις τών κοινωνικών τάξεων.

Τά πρόσωπα πού χαρακτηρίζονται πε
ρισσότερον άπό τό «έπιθυμητικόν» μέρος 
τής ψυχής άνήκουν είς Ιδίαν τάξιν είναι οί 
γεωργοί, οί βιοτέχναι, οί κατασκευασταί, οί 
έμποροι, όλοι 0oot ύπηρετοΰν καί θεραπεύ
ουν τάς ύλικάς άνάγκας τών μελών τής 
πόλεως.

Τά άτομα πού διακρίνονται ώς ένθου- 
σιώδη καί θαρραλέα, όσα είναι φορείς είς 
μεγαλύτερον βαθμόν τοΰ «θυμοειδούς» τής 
ψυχής καί δεικνύουν φιλοσοφικήν διάθεσιν 
άνήκουν είς τούς «φύλακας». "Εχουν «τήν 
τιμήν» «νά φυλάγουν Θερμοπύλας». Δέν 
διεξάγουν τόσον κατακτητικούς πολέμους, 
όσον άσκοΰνται καί καθίστανται έτοιμοι 
πρός άμυναν καί προστασίαν τής πατρίδος.

’ Από τούς «φύλακας» είναι δυνατόν με
ρικοί νά ξεχωρίζουν διά τήν άντοχήν τοΰ 
σώματος είς τούς κόπους καί τάς δυσκολίας, 
διά τήν σταθερότητα τοΰ συναισθήματος, 
διά τήν έφεσιν πρός προσοικείωσιν τής 
ούσίας τής άληθείας καί διά τήν δυνατό
τητα καταρτίσεως είς τήν διαλεκτικήν. Α υ
το ί ήμπορεΐ μίαν ήμέραν νά γίνουν φιλό-
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ΕΚΛΕΚΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ουσιώδες θέμα τοΰ Πλάτωνος 
είναι ή παιδεία. Αυτή άντιτίθεται 
πρός τήν διδακτικήν τοΰ σχολείου 
τής εποχής του. Δέν είναι άσκησις 
μνήμης καί άποθησαύρισις γνώ
σεων. Είναι άφύπνισις ψυχής. 'Η  
πολυμάθεια δέν είναι σοφία. Ή  
σοφία άλλωστε δέν είναι κατορ
θωτή. Ή  φ ιλοσοφία  άρα τόν 
ενδιαφέρει.

σοφοί, δηλαδή άληθινοί καί γνήσιοι άρχον
τες τής πόλεως.

Κατά τόν Πλάτωνα αί κοινωνικοί τάξεις 
δέν άποτελοΰν στεγανά διαμερίσματα ούτε 
ή πόλις είναι πεδίον διαμάχης καί άντα- 
γωνισμών. "Ολοι έχουν ίσα δικαιώματα, τάς 
ίδιας προϋποθέσεις άναδείξεως, άλλά καί 
καθείς υπηρετεί τήν πόλιν άναλόγως τής 
άξίας του, άναλόγως τών Ικανοτήτων καί 
τής άξιοποιήσεως τών Ικανοτήτων αυτών. 
«"Εκαστος οϋ πάνυ όμοιος έκάστιρ, άλλά 
διαφέρων τήν φύσιν, άλλος έπ’ άλλου 
έργου πράξιν» (Πολιτ. Β 370 b).

' Η πόλις όμοιάζει μέ άνθρώπινον όργα- 
νισμόν. * Η διάφοροποίησις τών μελών τοΰ 
σώματος δέν σημαίνει άντίθεσιν, άλλ' είδι- 
κήν καί συγκεκριμένην λειτουργίαν, ή ό- 
ποία συντελεί είς τήν έξισορρόπησιν καί 
διατήρησιν τού όλου. "Οταν ένα δργανον 
πάσχη, ύποφέρει όλόκληρον τό σώμα. Καί 
ή χαρά ή ή λύπη ένός μέλους τής κοινω
νίας είναι λύπη ή χαρά όλων τών άλλων 
(Πολιτ. Ε 462 abcde).

Ή  πολιτεία δέν έπιβάλλει αύθαιρέτως 
τήν βούλησίν της, άλλ’ έκφράζει τήν δικαι
οσύνην, άποπνέει άνωτερότητα, καθοδηγεί 
είς τήν άρετήν. ' Η παιδεία δέν είναι ύπό- 
θεσις μόνον τού σχολείου, άλλά καί τής 
πολιτείας, ή όποία καθίσταται άληθές έργα- 
στήριον πολιτισμού.

’ Ιδιαιτέρα μέριμνα καταβάλλεται άπό τόν 
Πλάτωνα διά τόν καθορισμόν τών μορφω
τικών άγαθών είς τά παιδιά καί τούς έφή- 
βους. Ή  γυμναστική συντελεί είς τήν 
διάπλασιν τού σώματος. Ή  μουσική είναι 
παράγων ήμερώσεως τού συναισθήματος. 
Ή  ποίησις άναπτύσσει τό ήθικόν φρό
νημα.

‘ Αλλ’ ό άρχαίος φιλόσοφος δέν μένει
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ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
βύχαριστημένος άπό αΰτόν τόν καθορισμόν. 
ΕΙς τήν ύπέρμετρον καί δκριτον γυμνασίαν 
τού σώματος διαβλέπει τόν κίνδυνον τής 
άποθηριώσεως. Αί κοπιώδεις άσκήσεις, οί 
γυμνικοί καί Ιππικοί Αγώνες τό κυνήγι Απο
κτούν Αξίαν, μόνον δταν συσχετίζονται 
πρός τό πρόβλημα τής ίεραρχήσεως τού 
σώματος πρός τήν ψυχήν. Τό σώμα δέν 
προστάσσει. 'Υπηρετεί.

Ό  Πλάτων έπίσης δέν πιστεύει είς τήν 
άνθρωποπλαστικήν δύναμιν οίασδήποτε 
μουσικής καί οίασδήποτε ποιήσεως. Χρει
άζεται άποκάθαρσις. Ό  Ό μηρος π.χ. δέν 
δύναται νά έπέχη θέσιν Βίβλου. ' Η θεότης 
είς τούς μύθους του Αποβάλλει τό γνώρισμα 
τής σοβαρότητος καί τού ήθους. 'Εμπλέ
κεται είς έριδας, διαπράττει Απάτας, μηχα
νεύεται τό κακόν, Αναζητεί Δνοσίους Απο
λαύσεις καί ήδονάς. Ή  ποίησις πρέπει νά 
φρονηματίζη καί αύτή νά διδάσκεται.

Τό ίδιον συμβαίνει μέ τήν μουσικήν. 
' Ο φιλόσοφος Αρνείται κροταλισμούς, ρυθ
μούς καί ήχους, οί όποίοι Ανατρέπουν τήν 
ψυχική Ισορροπίαν καί διαταράσσουν τήν 
έσωτερικήν γαλήνην. Τό «μέλος» όφείλει 
νά μή εύχαριστή Απλώς τήν Ακοήν, Αλλά νά 
συντελή όντως είς τήν έξισορρόπησιν τών 
ψυχικών δυνάμεων καί τήν ήμέρωσιν.

Ό  μεγάλος σκοπός είναι ή παιδεία, 
δηλαδή ή διάπλασις τής άτομικότητος είς 
προσωπικότητα, είς προσωπικότητα πού θά 
άνήκη είς τήν πόλιν. ΔΓ αύτό δ φιλόσοφος 
έπιδιώκει «τήν πρός Αρετήν έκ παίδων 
παιδείαν, ποιούσαν έπιθυμητήν τε καί έ- 
ραστήν τού πολίτην γενέσθαι τέλεον, άρ- 
χειν τε καί δρχεσθαι έπιστάμενον μετά 
δίκης» (Νομ. A 643 <·). Πρέπει νά τείνη είς 
τήν τελείωσιν τού πολίτου πού θά γνωρίζη 
νά κυβερνά καί νά κυβερνδται έν δικαιο
σύνη. Πρέπει όμως τούτο νά μή έπιτυγχά- 
νεται διά τού φόβου καί τής έπιβολής, άλλά 
νά κυριαρχή ώς Ατμοσφαίρα.
Ό  Πλάτων ζητεί παιδείαν κινήτρων. Θέλει 
νά άφυπνίση τά ένδιαφέροντα καί τάς έπιθυ- 
μίας τού Ανθρώπου όχι πρός πραγμάτωσιν 
έγωιστικών σκοπών, Αλλά πρός πραγμά- 
τωσιν τής Ανθρωπίνης ούσίας του. Ή  
παιδεία έπομένως, διά νά χρησιμοποιήσω- 
μεν σύγχρονον γλώσσαν, είναι Αξιολογία. 
Άναφέρεται είς τόν δνθρωπον. Αφυπνίζει 
τάς πνευματικός άνάγκας του, δραστηριο
ποιεί τόν νούν πρός ίκανοποίησίν των καί 
συντελεί είς τήν ίεράρχησίν των.

' Η άναζήτησις τής άληθείας δέν γίνεται 
έξω άπό τόν δνθρωπον. Αλλά μέσα είς τόν 
δνθρωπον. Ή  άίσθησις δέν δίδει γνώσιν. 
Τό λογικόν δίδει γνώσιν. Τούτο σημαίνει 
ότι χρειάζεται δσκησις τού νού νά διακρίνη 
τήν γνώσιν Από τήν γνώμην, τά χαρακτη
ριστικά τής πλάνης άπό τάς προϋποθέσεις 
τής Αληθείας.

'Αφετηρίαν πρός τούτο Αποτελούν ή 
Αριθμητική καί ή (έπίπεδος) γεωμετρία. ' Η 
λογική σχέσις τών Αριθμών, ή μελέτη τών 
Ιδιοτήτων τών σχημάτων τών άποτελουμέ- 
νων άπό σημεία καί γραμμάς, ή άναγκαιό- 
της τής Ακρίβειας, ή συσχέτισις τών δεδο
μένων, ώστε νά έξάγεται ένα λογικώς άνα-

Ό  Χριστιανισμός ήμπορεΐ νά καλή τ.ϊς τήν 
πίστιν, άλλά δτ.ν άγνοι.ΐ τό στοχασμό. Είναι 
πλάνη νά τόν παρουσιάζομε ώ ς αποκλειστικήν  
ύπόθτσιν τών αγραμμάτων, τών άνοήτων καί 
τών άφελών.

γκαίον πόρισμα ή συμπέρασμα, ή χρήσις 
τής Αρχής τής ταυτότητος, ή Αποφυγή τής 
άντιφάσεως Αποτελούν προϋποθέσεις πρός 
ύποταγήν τού νού είς τήν λογικήν.

Είς ταύτας προστίθενται ή στερεομετρία, 
ή Αστρονομία καί ή Αρμονία. Ή  πρώτη 
μελετδ τά γεωμετρικά σχήματα είς τόν 
τρισδιάστατον χώρον, ή δευτέρα Αποβλέπει 
όχι είς Απλήν παρατήρησιν τών Αστέρων, 
Αλλά προχωρεί είς τήν μαθηματικήν σπου
δήν τής κινήσεώς των. Μελετά τήν τροχιάν 
των καί αίτιολογεϊ τήν παγκόσμιον τάξιν. 
Ή  Αρμονία πάλιν δέν είναι έξωτερική 
σύζευξις ήχων, δέν είναι Απλή δοκιμή τής 
Ακοής, άλλά λογική σύλληψις καί σπουδή 
τών Αριθμών πού Αποτελούν τήν προύπόθε- 
σιν τής έναρμονήσεως.

Ό  Πλάτων διά τής παιδείας προχωρεί 
πρός τήν καθαρόν Αφαίρεσιν. Αί έπιστήμαι 
πού Ανεφέραμεν κινούν Αφαιρετικώς τόν 
νούν, Αλλά δέν παύουν νά σχετίζωνται μέ τόν 
κόσμον τών δρωμένων καί άκουομένων, δέν 
παύουν νά άναφέρωνται είς τήν περιοχήν 
τής αίσθήσεως τής «ούδέν υγιές ποιούσης» 
(πολιτ. Ζ 523 b). ΔΓ αύτό ό φιλόσοφος 
κάμνει νέα βήματα προόδου. Ό  μαθημα
τικός Αφωρμάτο άπό υποθέσεις καί προσε- 
πάθει νά έξαγάγη άπό αύτάς λογικά συμπε
ράσματα. Ό  φιλόσοφος όμως προχωρεί Α
κόμη περισσότερον Αναζητεί τήν άνυπό- 
θετον Αρχήν, τόν Θεόν, τό Αγαθόν. Προσα
νατολίζεται πρός τήν σταθερόν έπιστήμην, 
ή δποία θά τόν βοηθήση είς τήν σύλληψιν

τού Λντος. Καί αύτή είναι ή διαλεκτική.
ΔΓ αύτής λογίζεται τάς Ιδέας, δηλαδή 

τάς λογικός Αρχάς, αί δποίαι Ισχύουν άναγ- 
καίως καί Απολύτως. Στοχάζεται δέ κατά 
διττόν τρόπον, άναλυτικώς καί συνθετικώς.

Κατά τόν πρώτον τρόπον άπό τά έπί 
μέρους δ νούς τείνει πρός τά καθόλου* τά 
ώραία σώματα τόν δδηγούν πρός τήν (δέαν 
τού ώραίου, τά πολλά τρίγωνα είς τήν Ιδέαν 
τού τριγώνου.

Κατά τόν δεύτερον τρόπον ή γενική 
ίδέα τέμνεται λογικώς είς τάς έπί μέρους τής 
έννοιας της. ' Η Ιδέα π.χ. ζώον χωρίζεται είς 
σπονδυλωτά καί άσπόνδυλα, τά σπονδυ
λωτά είς τετράποδα καί δίποδα, τά τετρά
ποδα καθορίζονται είς τά συγκεκριμένα 
είδη των, όπως είναι ή γαλή.

Ό  φιλόσοφος λογίζεται τάς ιδέας, μελε
τδ καθεμίαν χωριστά, Αναζητεί τήν μεταξύ 
των λογικήν καί λειτουργικήν συνάφειαν, 
προβαίνει είς τήν Αξιολογικήν των κατάτα- 
ξιν καί Απολήγει είς τήν άνυπόθετον Αρχήν, 
τό άγαθόν. Διερευνά τά δρια τού νού καί 
τόν χώρον τού έπιστητού, άλλά σπουδάζει 
καί τά «έπέκεινα» τής μεταφυσικής.

Μάς λέγει ότι «τό παντελώς δν παντελώς 
γνωστόν» (Πολιτ. Ε 477 α). Αύτό πού είναι, 
ήμποροϋμεν νά τό γνωρίσωμεν, είναι δυ
νατόν νά γίνη άντικείμενον λογικής διεργα
σίας. ' Αλλ' αύτό τό δν δέν είναι τό άγαθόν. 
Τό άγαθόν κείται «έτι έπέκεινα τής ούσίας» 
(Πολιτ. ΣΤ 509 6), άρα καί τής γνώσεως.

ΔΓ αύτό δ Πλάτων δμιλεί διά «μαν
τείαν» τού άγαθού, δχι διά γνώσιν τού 
άγαθού. Προσπαθεί νά έπιτύχη κάποιαν 
προσπέλασίν του διά τής θεωρήσεως τριών 
έπί μέρους ιδεών «κάλλους», «συμμετρίας» 
καί «άληθείας» (Φιληβ. 65 α). Κάμνει 
λόγον δι’ «έξαίιρνης» σύλληψιν τού δντος 
καί χρησιμοποιεί τό ούσιαστικόν «θέα» καί 
τό ρήμα «θεώμαι», διά νά δηλώση τήν 
άμεσον καί καθαράν έποπτείαν τού δντος, 

κατά τήν δποίαν δ φιλόσοφος δύναται νά 
μαντεύση τήν «έπέκεινα» ύπερ-πραγματικό
τητα.

"Ολα αύτά σημαίνουν δτι δ Πλάτων δέν 
είναι δ Απόλυτος λογικοκράτης, κατά τόν 
όποιον τό άγαθόν έξισώνεται πρός πάν δ,τι 
είναι, άλλά κείται ύπέρ τό είναι. Δ ι' αύτό, 
χωρίς νά έγκαταλείπη τήν λογικήν καί τούς 
κανόνας της προσφεύγει είς μεταφυσικήν 
θεώρησιν τού προβλήματος, τήν ένόρασιν 
καί τήν «θεωρίαν».

'Υπάρχει δηλαδή έκδοχή, κατά τήν ό
ποιαν ή πλατωνική «θέα» τού άγαθού έχει 
κάποια κοινά γνωρίσματα πρός τήν «θεω
ρίαν» τών μεγάλων μυστικών, οί όποιοι 
δι’ έντόνου καί συστηματικής έσωτερικεύ- 
σεως άπέληγον είς κάποιαν άίσθησιν τού 
θείου.

'Από δσα έγράψαμεν έξάγεται ένα συ
μπέρασμα καί Ακολουθεί ένα έρώτημα. Τό 
συμπέρασμα είναι δτι δ «ίμερος» τής ψυχής 
νά προσοικειωθή τό άγαθόν δέν είναι χαρα
κτηριστικόν μόνον τού πλατωνικού στο
χασμού, άλλά καί τής έλληνικής φιλο
σοφίας. Τό έρώτημα έξ άλλου πού τίθεται 
είναι άν ή Ανοδική φορά τής πλατωνικής
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παιδείας, άν ή σύλληψις καί άνάλυσις τής 
έλευθερίας είς τόσον βάθος είναι άντίθετος 
πρός τήν χριστιανική διδασκαλίαν. ' Η 
πρώτη φαίνεται δτι είναι Αριστοκρατική, 
έπειδή προϋποθέτει προικισμένον νοϋν, ένώ 
ή δευτέρα τίθεται έπί λαϊκωτέρας βάσεως, 
ζητεί μόνον πίστιν.

Καί όμως ή πλατωνική παιδεία δέν είναι 
τόσον έκλεκτική, όσον μερικοί νομίζουν. 
Διότι ό Πλάτων οΰδένα Αποκλείει άπό τήν 
παιδείαν του. Είς τήν Ιδανικήν όμως πολι
τείαν του λαμβάνει Ιδιαιτέραν μέριμναν δι’ 
αύτούς πού έχουν έξαιρετικάς Ικανότητας 
τού νοϋ· θέλει νά τούς κάμη άρχοντας - 
φιλοσόφους.

Ό  Χριστιανισμός μέ τήν σειράν του 
Απευθύνεται είς δλους. Καλεΐ δλους. ' Ομι
λε! διά «κλητούς», Αλλά καί δι’ «έκλε- 
κτούς». Καί τοϋτο είναι εύεξήγητον. Καθείς 
δύναται νά δεχθή τό μήνυμα τής Αγάπης καί 
νά έπιδιώξη τήν πραγμάτωσίν του. Ά λ λ ' ή 
μεγάλη πίστις, φρονοΰμεν, ή όποια μετακι
νεί δρη, ή «μυστική» θέα καί ένατένισις τοδ 
θείου προϋποθέτουν Ιδιοφυίαν συναισθή
ματος καί σπανίαν Ικανότητα βουλήσεως.

Δι' αυτό είναι όρθότερον τόσον τό 
πρόβλημα τής έλληνικής σπουδής τοΟ Αν
θρώπου (είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν 
τής πλατωνικής παιδείας) δσον καί τό 
ζήτημα τής κατανοήσεως τοϋ βάθους τής 
χριστιανικής πίστεως νά τεθούν δχι έπί 
ιδεώδους, άλλ' έπί Αγωνιστικής βάσεως. 
Δ ι’ αύτό Αλλωστε ό Πλάτων ώμίλησε διά 
φιλοσοφίαν καί ό Παύλος έδωσε τό πρω- 
τεϊον είς τήν άγάπην. ' Ακολουθοΰντες αύ- 
τήν τήν μέθοδον δχι μόνον δέν θά εύρωμεν 
άντίθεσιν (δηλαδή άντίφασιν) μεταξύ πλα
τωνικής παιδείας καί Χριστιανισμού, άλλ’ 
Απεναντίας σημεία προσβάσεως καί συζεύ- 
ξεως. "Οταν δμως λέγωμεν σύζευξιν δέν 
έννοούμεν ταυτότητα. Ό  Πλάτων δέν ήτο 
δυνατόν νά εϊπη δ,τι είπεν ό Παύλος. Ά λ λ ’ 
δ,τι είπεν δχι μόνον δέν είναι Αντίθετον 
πρός τά διδάγματα τοδ Χριστιανισμού, 
άλλ’ Απεναντίας ύποβοηθεΐ τόν Χριστιανι
σμόν, διότι δεικνύει τόν προβληματισμόν 
καί τά δρια τού νοδ. Ό  Χριστιανισμός 
πάλιν ήμπορεΐ νά καλή είς τήν πίστιν, Αλλά 
δέν Αγνοεί τόν στοχασμόν. Είναι πλάνη νά 
τόν παρουσιάζωμεν ώς Αποκλειστικήν ύπό- 
θεσιν τών Αγραμμάτων, των άνοήτων ή τών 
Αφελών. Κατ' αύτόν τόν τρόπον άγνοού- 
μεν τήν ιστορίαν. Ή  Ευρώπη δέν είναι 
μόνον στοχασμός ούτε μόνον πίστις. Είναι 
σύνθεσις καί τών δύο.

Δι’ αυτό ό περιορισμός τής πίστεως είς 
Απλήν συναισθηματικήν Αποδοχήν μειώνει 
τόν Χριστιανισμόν. "Η μάλλον τόν Αφοπλί
ζει. "Αν είναι μία διδασκαλία, ή όποία 
τείνει νά παρηγορήση τήν έλλειψιν Ασφα
λείας τού Ανθρώπου, δέν βλέπομεν διατί ΘΑ 
ήμπορούσε νά διεκδική τό προνόμιον τής 
Αλήθειας. "Ισα δικαιώματα θά είχαν καί 
άλλαι θρησκείαι, δπως ό Βουδδισμός ή δ 
Μωαμεθανισμός. 'Ημείς δέν ζητοδμεν πα
ρηγορητικούς μύθους, Αλλά τήν πραγματι
κότητα.
' Ο Πλάτων δμως μάς έδειξεν δτι ή ψυχή

έχει συμφύτους Ιδέας δπως τής Αλήθειας, 
τοδ κάλλους, τού προσδιορισμού κ.λ.π. καί 
δτι αύταί Ισχύουν Ανεξαρτήτως τόπου καί 
χρόνου. Δέν είναι δηλαδή μόνον μέσα μας, 
είναι καί έξω μας. Καί δταν ό άνθρωπος τάς 
Αναπτύσσει καί τάς καλλιεργή, πραγματώ
νει τήν έλευθερίαν του.

’ Επίσης έδειξεν δτι δ νούς λογίζεται τάς 
Ιδέας, Αλλά μέχρις ένός όρίου. Μετά τούτο 
κάμνομεν μεταφυσικήν, έπεκτεινόμεθα πέ
ραν άπό τό νοητόν, «μαντεύομεν», διαισθα- 
νόμεθα, είκοτολογούμεν, πιστεύομεν. Σή
μερα, θά έλέγαμεν, σχηματίζομεν τήν κο
σμοθεωρίαν μας. Αύτή δέν άποτελείται άπό 
γνώσιν, άλλ' Αναλογική έπέκτασίς της ή 
συμπλήρωσις.

"Ας έλθωμεν τώρα είς τόν Χριστιανι
σμόν. Τί λέγει είς τόν Πλάτωνα; 'Ισχυρί
ζεσαι δτι ύπάρχει ή λογική, ή όποία δύνα- 
ται νά μάς δώση Αντικειμενικήν είκόνα 
πολλών πραγμάτων, άλλ’ δχι δλων τών 
πραγμάτων. Δέχεσαι τό Αγαθόν, τό όποίον 
κείται «έπέκεινα τής ούσίας» καί τής γνώ- 
σεως. 'Υποστηρίζεις δτι αί ίδέαι είναι 
έμφυτοι.

Δέν βλέπω διαφωνίαν, άλλ' άλληλοσυ- 
μπλήρωσιν. Δέν Αντιμάχομαι τήν λογικήν 
σου, Αλλά δίδω περιεχόμενον είς τήν διαί- 
σθησίν σου. ' Ο Αγών σου διά τήν προσοι- 
κείωσιν τού Αγαθού είναι είς έμέ βεβαιότης

Ό  ’Αριστοτέλης, παρά τήν άντίδρασίν τον 
πρός τήν θεωρίαν τών ιδεών τοϋ διδασκάλου 
του, παρέ.μεινεν είς τήν ουσίαν Πλατωνικός. 
Π ολλοί δί: σχολιασταί τής αρχαίας φιλοσοφίας 
μειώνουν τήν αξίαν τής πρω τοτυπίας τοϋ 
Σταγειρίτου δ ι ' αναφοράς των είς τόν Π λά
τωνα.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
διά τήν «ψηλάφησιν» τού θεού. Ή  δικαι
οσύνη σου πλουτίζεται καί ευρύνεται είς 
άγάπην, ή όποία δέν είναι Ανεξάρτητος καί 
ξένη πρός τήν άνθρωπίνην ψυχήν. 'Απευ
θύνεται είς τάς έμφύτους ίδέας της. Ή  
Αγάπη μου δμως υπερέχει τής ίδικής σου 
δικαιοσύνης, διότι έγώ δέχομαι είς τούς 
κόλπους μου καί τόν φονέα καί τόν ληστήν 
καί τόν προδότην. «Ούκ ήλθον καταλύσαι 
Αλλά πληρώσαι».

Ή  Ιδιαιτέρα (δχι ή Απόλυτος) σημασία 
πού δίδεις είς τήν λογικήν έχει Αξίαν καί 
δι’ έμέ. Ή  έπιστήμη υπηρετεί τήν Αλή
θειαν καί έγώ υπηρετώ τήν Αλήθειαν. Ή  
σύζευξίς μας έπομένως είναι εύνόητος. Δέν 
φοβούμαι λοιπόν τόν κριτικόν έλεγχον είς 
τήν Ιστορικήν διερεύνησιν τής πρώτης 
έποχής τού Χριστιανισμού, τήν φιλολο
γικήν βάσανον τών Εύαγγελίων, τά πορί
σματα τής ψυχολογίας, τής βιολογίας ή τής 
φυσικής.

Ό λ α  ιχύτά δέν μέ καταλύουν, μέ ένισχύ- 
ουν. "Αν έγώ έζήτησα πίστιν μεγάλην, 
«ώστε δρη μεθιστάνειν», μέ αύτό έδειξα τήν 
άσταμάτητον πορείαν τής πίστεως, δπως σύ 
Ανέλυσες τήν άτέρμονα κίνησιν τού νοΰ 
πρός κατάκτησιν τής γνώσεως. Ή  πίστις, 
είς τήν όποίαν καλώ, είναι υπέρ λόγον είς 
πολλά σημεία, παράλογος δμως δέν είναι. 
Προϋποθέτει κάποιαν Αφέλειαν, άλλ’ δχι 
Ανοησίαν διότι Αφελής δέν είναι ό Ανό
ητος, άλλ' αύτός πού έχει Αγνότητα κινή
τρων.

' Ο δύσπιστος πάλιν Θωμάς δέν μού είναι 
άγνωστος καί ό Παύλος ήτο Αντίπαλός μου 
είς τήν Αρχήν τής πνευματικής του πορείας.
' Η λογική δέν καταλύει τήν πίστιν, δπως ή 
πίστις δέν ϋποκαθιστά τήν λογικήν. Σύ 
έξεκίνησες άπό τήν Αμφιβολίαν καί οικοδό
μησες τήν γνώσιν σου. Καί έγώ δέν κατα
δικάζω τήν Αμφιβολίαν, δπως δέν κατε- 
δίκασα τόν Θωμάν. Ό σ ο ι είναι βέβαιοι διά 
τήν πίστιν των δύνανται νά δεχθούν τόν 
Χριστιανισμόν.

Σύ έκτύπησες τόν φανατισμόν καί τήν 
προκατάληψιν καί έγώ έπολέμησα τόν φα
νατισμόν καί τήν προκατάληψιν τής φαρι
σαϊκής πίστεως. Προτιμώ τόν Αμφιβάλλον- 
τα άπό τόν δήθεν «πιστόν». Τόν πρώτον 
ήμπορώ νά κερδήσω, δπως έκέρδησα τόν 
Monakow, τόν Carell, τόν Joad. Τόν δεύ
τερον ποτέ μου δέν έκέρδησα, διότι ποτέ δέν 
ήτο ίδικός μου.

Σύ λέγεις δτι ή παιδεία είναι Αγώνισμα, 
καί έγώ λέγω δτι ή πίστις είναι Αγώνισμα. 
Σύ όμιλείς διά τόν διάλογον τής ψυχής μέ 
τάς ίδέας. Καί έγώ όμιλώ διά τόν διάλογον 
τής ψυχής μέ τήν άγάπην. 'Εγώ δέν Απορρί
πτω τήν λογικήν σου, Αλλά καί σύ χρειά
ζεσαι τό ίδικόν μου μήνυμα.

Αυτά Ισως θά έλεγεν ό Χριστιανισμός 
καί θά έκλειεν ένα κεφάλαιον παρεξηγή- 
σεως- ή πλατωνική παιδεία δέν είναι Απλή 
Αγωγή τού νού καί ή χριστιανική πίστις δέν 
είναι άρνησις τής λογικής. Ή  διαφορο
ποίησή δέν σημαίνει άντίφασιν, άλλ' άνα- 
γκαίαν σύνθεσιν, Αφού καί αί δύο Αποβλέ
πουν είς τήν αίωνιότητα.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΣΙΗΙΙΠηΗ KM ΕΓΚΛΗΙΤΜ
’ Εκείνος όστις ζή πολυτελώς καί κατά τρόπον μή ώπιτρεπόμενον ύπό τών 
οικονομικών του μέσων οδηγεί εαυτόν εις τήν άτίμωσιν καί τήν 
καταστροφήν.

τοΰ. κ. Ά να σ τ. Γαρδίκα τ. Ά σ τυν. Δ/ντοΰ Α '

Τ Α ΑΝΩΤΕΡΩ, άτινα έλέχθησαν παρά 
τοϋ διαπρεπούς "Αγγλου κοινωνιολό

γου Σαμουήλ Σμάϊλς, αποτελούν πράγματι 
μεγίστην καί άδιαοάλευτον άλήθειαν ήτις 
έπιβεβαιοϋται καθ' έκάστην έν τη κοινωνι
κή ζωή.

Τό αίσθημα τοΰ καλλωπισμού καί ή τάσις 
τής έπιδείξεως αποβαίνουν όσημέραι άλη- 
θής κοινωνικός κίνδυνος, κατά τρόπον ώστε 
δύναταί τις νά εΐπη άνευ ύπερβολής ότι, ή 
μανία πρός τόν στολισμόν καί γενικώς πρός 
τήν άδικαιολόγητον πολυτέλειαν άπέβη μία 
έκ τών σοβαρωτέρων άφορμών έγκληματι- 
κότητος. ' Η τάσις αϋτη ύποδύεται δια
φόρους μορφάς· έάν είναι ήνωμένη μέ τήν 
βίαν άγει εις τήν δολοφονίαν, εις τήν 
έκβίασιν, τήν κατάχρησιν τής εμπιστοσύ
νης, τήν ύπεξαίρεσιν κ.τ.λ.

Ή  καταστροφή καί ή άτίμωσις πολλών 
άτόμων καί οικογενειών έχει πολλάκις ώς 
αιτίαν τήν κουφότητα τούτών νά θέλουν νά 
ζοϋν ψευτοεπίδεικνυόμενοι ώς μέλη τής 
άνωτέρας κοινωνικής τάξεως. Τοιουτοτρό
πως έπιδιώκουν, νά είναι περιβεβλημένοι μέ 
ένδύματα καινουργή, νά έξοπλίζουν τάς 
οικίας των δι' όλων τών συγχρόνων μέσων, 
νά δίδουν γεύματα, νά συχνάζουν εις κέν
τρα πολυτελείας, κ.τ.τ. δαπανόντες τοιου
τοτρόπως χρήματα περισσότερα τών δυνά
μεων των. ' Εξ άλλου πρός έπιτυχίαν τής 
κουφότητός των άναγκάζονται νά άνοίγουν 
λογαριασμούς μέ διάφορα έπιπλοποιεΐα, κα
ταστήματα νεωτερισμών, κασμηματοπωλεϊα 
κ.τ.λ.

' Αξιόκλαυστος καθίσταται ό νέος ή ή νέα 
όταν παρασυρθή εις τόν δρόμον τής ψευτο- 
επιδείξεως, άξιοθρήνητος δέ ή οικογένεια 
έκείνη, ήτις παρά τάς οικονομικός της 
δυνάμεις άκολουθεϊ τόν όλεθριώτατον τού
τον συρμόν ήτοι νά θέλη νά ζήση μιμου- 
μένη τούς άλλους τούς δήθεν καθώς πρέ 
πει. Διότι τά δάνεια τά όποια συνήψαν μέ 
βαρυτάτην τοκογλυφίαν έχουν ήδη έξατμι- 
σθή συνοδεύοντες σειρήνας καί άμαζόνας.

' Ο ράπτης των καθίσταται άπαιτητικώτερος, 
διά τήν εϊσπραξιν τών πρός αύτόν χρεών. Τά 
διάφορα άλλα καταστήματα άπειλοΰν δικα
στικόν άγώνα κ.τ.λ. Τότε, ό κοΰφος καί 
δήθεν καθώς πρέπει κύριος, ϊνα διατηρήση 
τήν προσποιουμένην έν τή κοινωνία θέσιν 
του καί μή έκπέση άπό τήν έκτίμησιν τών 
άλλων άναγκάζεται ό δυστυχής νά άνοιξη 
νέους εύρείς ορίζοντας, οϋτω καθίσταται 
έκδοτος εις τήν χαρτοπαιξίαν σηπόμενος 
πέριξ τής πράσινης τραπέζης διερχόμενος 
έν άργία, άγρυπνών, ϊνα ληστεύση τά βαλάν
τια τών όμοιων του, προωρισμένος πλέον 
διά τόν ρόλον τού τυχοδιώκτου καί τοΰ 
ήρωος τής καταισχύνης. Αί διαρρήξεις, αί 
κλοπαί, ή πλαστογραφία, ή άπάτη, αί κατα
χρήσεις καί οί έκβιασμοί τούς άναμένουν, ή 
διαπόμπευσις καί αί φυλακαί τούς ύποδέ- 
χονται.

Πρό πολλών έτών υιός γνωστού εις τήν 
1 Αθηναϊκήν κοινωνίαν στρατηγού παρουσιά- 
σθη, τάς πρωινός ώρας ήμέρας τινός, εις 
τόν διευθύνοντα γραφεΐον κηδειών καί ήρώ- 
τησεν τούτον, άφού συνεστήθη εις αύτόν, 
έάν άναλαμβάνη τήν κηδείαν τοϋ άποθα- 
νόντος πατρός του. Μετά δέ τόν κανονι
σμόν τών πόσης φύσεως λεπτομερειών τής 
κηδείας άπήλθε καί μετ' ολίγον έπέστρεψε 
καί έζήτησε δύο χιλιάδας δραχμάς, προφα- 
σισθείς ότι λόγω τής συγκινήσεώς του δέν 
παρέλαβε χρήματα έκ τής οικίας του. Πρά
γματι έλαβε τά χρήματα ταϋτα καί έν  
συνεχεία μετέβη εις τήν χαρτοπαικτικήν 
λέσχην εις τήν όποιαν άπό τό βράδυ τής 
προηγουμένης ήσχολεΐτο μέ τήν χαρτοπαι
ξίαν. "Οταν τήν κανονισθεΐσαν ώραν κο- 
στωδία άνθρώπων συνοδευομένη παρ' αύ- 
τοκινήτων καί λοιπών διά τήν κηδείαν χρειω
δών έφθασεν εις τήν οικίαν τοϋ στρατηγού 
άντελήφθησαν τό πάθημά των, ήρωτηθέν- 
τες παρά τοΰ ίδιου τοϋ στρατηγού περί τοΰ 
σκοπού τής έκεϊ άφίξεώς των.

' Ο Γ. Σουρής, διά τών κάτωθι στίχων του, 
θαυμασίως διεκτραγωδεί τήν πλήρη έξου-

θένωσιν καί κατάπτωσιν τοϋ χαρτοπαίκτου. 
Δέν τούμεινε πιά άλλη καταντώ, 
μονάχα ή γυναίκα του τοΰ μένει' 
άλλά καί πριν τή χάση στά χαρτιά, 
τήν έχει ό κακόμοιρος χαμένη.

Ό  πρό έτών συλληφθείς έν Αμερική 
τρομερός Ολλανδός κακοποιός "Αντερ- 
σον ύπήρξεν θύμα άναλόγου ζωής. Διότι 
ένώ είχε πανεπιστημιακήν μόρφωσιν, τρό
πους εύγενεΐς καί ήτο κάτοχος πολλών 
γλωσσών, ήναγκάσθη νά διαπράξη φόνον 
μετά ληστείας πρός έξοικονόμησιν χρημά
των, ϊνα συνέχιση τήν κοϋφον καί άπερί- 
σκεπτον ζωήν του. Καταδικασθείς διά τήν 
πράξιν του ένεκλείσθη εις τάς φυλακάς τής 
Άτλάντας παρ' ής έδραπέτευσεν καί τέ 
λος έφονεύθη εις συμπλοκήν μετά τών 
' Αστυνομικών.

Δικαίως λοιπόν ό καθηγεμών τής άρετής 
θείος Σωκράτης άποτεινόμενος πρός ένα 
τών σοφιστών τής έποχής του έλεγε:
«Σύ ώ Άντιφών, νομίζεις, ότι ή εύδαιμονία 
είναι ή τρυφή καί ή πολυτέλεια' άλλ' έγώ 
φρονώ ότι έπειδή τό μηδενός χρείαν έχειν 
τάς άνάγκας του, τόσω περισσότερον πλη
σιάζει εις τήν θεότητα, καί έπομένως εις 
τήν άληθή εύδαιμονίαν».

' Ο άνθρωπος όσης δημιουργεί χρέη καί 
μάλιστα χωρίς καμμίαν άνωτέραν άνάγκην, 
άλλά μόνον πρός θεραπείαν τακτικών έπι- 
θυμιών, παύει νά είναι έλεύθερος. Τραυμα
τίζει την προσωπικήν του άνεξαρτησίαν καί 
ύποβάλλεται εις τάς έκ τών χρεών ταπει
νωτικός συνέπειας. Ή  τάσις αϋτη είναι 
πλέον έπικίνδυνος καί ταπεινωτική δώ μίαν 
κυρίαν καί μάλιστα όταν αΰτη δημιουργή 
χρέη έν άγνοια τού συζύγου της. Διότι δώ 
τής πράξεώς της όχι μόνον καταστρέφη 
όλοκληρωτικώς τόν οίκον της, άλλά καί 
έαυτήν έκθέτει θανασίμως εις τόν έκβια- 
σμόν καί τήν άνευ οίκτου ταπείνωσιν.

Από άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε
ρον, όλοι οί έρευνηταί τών κοινωνικών ζητη
μάτων ταλανίζουν καί κατηγορούν έκεΐνον
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δστις καταφεύγει εις τά δάνεια απλώς πρός 
θεραπείαν μιας ματαιότητος. Ό  σοφός 
Πλούταρχος συνεβούλευεν: «Ε ά ν  έχετε 
κάτι νά ζήτε μή δανείζεσθε καί έάν δέν 
έχετε τίποτε πάλιν μή δανείζεσθε, διότι δέν 
θά ήμπορήτε νά γίνετε έλεύθεροι άνθρω
ποι».

Ο "Αγγλος δραματικός συγγραφεύς 
Τζόνσον διεκτραγωδών τά έκ τών χρεών 
όλέθρια έπακόλουθα θεωρεί τήν οικονομίαν 
ώς μητέρα τής έλευθερίας.

Ή  ιστορία μάς παρέχει άπειρα παραδεί
γματα άρχόντων καί ήγεμόνων διαφόρων 
λαών οί όποιοι έπεδίωξαν καί διά νομοθε- 
τημάτων νά άπαλλάξουν τούς άνθρώπους 
άπό τάς έξεις  νά δαπανούν ύπέρ τάς 
οικονομικός των δυνάμεις.
Π.χ. ' Ο βασιλεύς τής Πορτογαλίας Πέτρος 
Α' (1357 - 1367) διά νά κτυπήση τήν 
πολυτέλειαν καί νά προλάβη οικογενειακός 
καταστροφάς άπηγόρευσεν άπολύτως εις 
τούς ύπηκόους του νά πωλοϋν ή νά άγο- 
ράζουν δτι δήποτε έκ τών χρειωδών άνευ 
άμέσου πληρωμής. "Ωρισε δέ τήν ποινήν 
τού θανάτου εις τούς παραβάτας τής διατά- 
ξεως ταύτης.

' Ο βασιλεύς τής Αίγύπτου 'Αμασις είχεν 
όρίσει μίαν όντως φοβερόν διάταξιν διά 
νά έξαλείψη τήν τάσιν πρός δημιουργίαν 
χρεών. Είναι γνωστόν πόσον ιδιαιτέρως 
έσέβοντο οί Αιγύπτιοι τούς νεκρούς των.

«ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ 
ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ;»

’ Αρχιμανδρ.
Μελετ. Καλαμαρά

Ό  "Αμασις λοιπόν διέταξε, όπως κάθε 
χρεώστης δίδη εις χεΐρας τών πιστωτών του 
τήν μούμιαν τού πατρός του μέχρις έξω- 
φλήσεως τών χρεών. Έάν δέ συνέβαινεν 
νά άποθάνη ό χρεώστης χωρίς νά καταβάλη 
τά όφειλόμενα κατεδικάζετο εις στέρησιν 
κηδεύσεως. ' Η ποινή αΰτη ήτο ή φοβερω- 
τέρα καταδίκη, ισοδύναμος πρός αίωνίαν 
άπώλειαν.

Όμως, σωφρονεστέρους καί χρησιμοτέ- 
ρους νόμους, όπως αναφέρει ό Πλούταρ
χος, είχε έκδώσει ό Σόλων διά νά κατα- 
στήση τούς συμπολίτας του 'Αθηναίους 
φιλοπόνουζ καί νά τούς άπομακρύνη άπό 
τήν εϋκολον άπόκτησιν τών άναγκαίων τής 
ζωής διά δανείων. Ό  Σόλων έν πρώτοις 
κατήργησε τάς προτέρας αύστηράς διατά
ξεις διά τών όποιων οί πολΐται έδικαιοΰντο 
νά φυλακίζουν τούς χρεώστας των. ' Αλλά 
ταυτοχρόνους ώρισε, δπως κάθε άνθρωπος 
δστις δημιουργεί χρέη θά χάνη τά πολσικά 
του δικαιώματα. Έθεωρεΐτο δέ άτιμος ό 
πολίτης δσπς έστερείτο τού δικαιώματος 
τού έκλέγειν καί έκλέγεσθαι καί τού συμμε- 
τέχειν τών κοινών. ' Εν γένει ό ' Αθηναίος 
σοφός έλαβε τοιαΰτα μέτρα κατά τής όκνη- 
ρίας καί σπατάλης, ώστε ό Ά ρειος Πάγος 
ήσκει έπαγρύπνησιν έπί τών πολιτών, διε- 
ρευνών τόν τρόπον προσπορίσεως τών 
πρός τό ζήν, κατά τρόπον ώστε ή παλαώ 
'Αθηναϊκή δημοκρατία έγινε τό πρότυπον

εύνομουμένης καί εύτυχισμένης πολιτείας. 
' Επί τών ήμερών τού Σόλωνος, παρατηρεί ό 
Ισοκράτης, δέν ύπήρχε ούδείς πολίτης 

πού άπέθνησκεν ένδεής ή έπαιτών εις τάς 
όδούςδιά νά άτιμάζεται ή πολιτεία.

Κατά τόν προεκτεθέντα τρόπον έσκέ- 
πτοντο οί άρχαΐοι προπάτορές μας. Ηγά- 
πων τήν λιτότητα. Έζων μέ πραγματικήν 
άξιοπρέπειαν. ' Εθεώρουν ώς κατάραν τήν 
σπατάλην. ' Επίοτευον εις τήν ιερότητα τής 
έργασίας, ώς τής μοναδικής βάσεως τής 
άνεξαρτησίας τού άτόμου. Τά δέ χρέη τά 
έθεώρουν άτιμοτικά δΤ έναν άνθρωπον 
δστις ήθελε νά λέγεται έλεύθερος πολίτης. 
"Ας διαφυλάττωμεν λοιπόν καί ήμεϊς ώς 
ίεράν παρακαταθήκην τήν άνωτέρω θείαν 
ιδεολογίαν καί άντίληψιν τών προγόνων μας, 
έπ' άγαθώ ήμών τε καί τής φιλτάτης μας 
πατρίδος, ήτις μή διαθέτουσα, ώς σήμερον 
συμβαίνει, τοσοΰτον συνάλλαγμα διά τήν 
εισαγωγήν ειδών έλάχιστα άπαραπήτων ή
θελε καλλιτερεύση τά οικονομικά της έπ' 
ώφελεία τής καθόλου οικονομίας τής χώ
ρας.

Ίνα ό άναγνώστης σχηματίση σαφή ει
κόνα τής κρατούσης σήμερον καταστάσεως 
άς γνωρίζη ότι κατά τό έτος 1976, ώς 
προκύπτει έκ τής στατιστικής τής δικαιο
σύνης, διεμαρτυρήθησαν 1.203.973 γραμ
μάτια, μέ άνυπολόγιστον οικονομικήν έπί- 
πτωσιν.

' Ο ’ Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Καλαμαράς έκυκλοφόρησε 
βιβλίο μέ τόν τίτλο «Είναι οί ρασοφόροι συμφορά τοϋ 
’Έθνους;» Τό βιβλίο αύτό έρχεται σάν άπάντησι γιά όλους 
έκείνους πού πικρόχολα κατηγόρησαν τόν κλήρο, ότι στή 
δουλεία τοϋ γένους μας δέν στάθηκε στό ϋψος του άπό 
φιλοτομαρισμό, συμβιβασμό μέ τόν έχθρό κλπ.

Πολύγλωσσος μελετητής καί ένας άπό τούς πιό δια
βασμένους κληρικούς μας ό πατήρ Μελέτιος, παρουσιάζει 
μέ ιστορικά στοιχεία τή δράσι τοϋ κλήρου μας στή μακραίωνη 
δουλεία καί τήν έπαναστατημένη ' Ελλάδα. Παραθέτει κατά
λογο μέ τά ονόματα Πατριάρχων καί Δεσποτάδων πού τά
χθηκαν πρώτοι μέ τήν έπανάστασι τοϋ ’ 21 καί πλήρωσαν μέ 
τή ζωή τους τό τίμημα τής λευτεριάς.
Μέ ιστορικά ντοκουμέντα άνασκευάζει καί κονιορτοποιεί τά 
λιβελλογραφήματα καί τά όσα έκ τοϋ «πονηρού» έγράφησαν 
γιά τόν ιερό μας κλήρο.

Πέρα όμως άπό τήν άποκατάστασι τής μνήμης τών 
ιερωμένων καί τής μαρτυρικής ήγεσίας των, τό βιβλίο τοϋ 
πατρός Μελετίου Καλαμαρά άποτελεΐ καί μιά προσφορά στήν 
ιστορία τοϋ τόπου μας. Τά «’ Αστυνομικά Χρονικά» προ
βάλλουν τήν έργασία τοϋ Π. Μελετίου, σάν παράδειγμα πρός 
μίμησι, στούς δύσκολους καιρούς τής κρίσεως τών ήθικών 
άξιών, ή όποια μαστίζει τόν σύγχρονο τεχνοκρατούμενο 
κόσμο μας.
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Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ Μ Ε  ΣΑΝΤ 
ΚΑΙ Ο ΣΑΑΙΣΜΟΣ

Οί σχετικές λέξεις είναι στα χείλη κάθε άν- 
θρώπου: σαδισμός, σαδιστής, σαδιστικά όργια 
κ.τ.τ. Χαρακτηρίζομε έτσι την άναλγησία καί 
τήν ηθική άμθλυνσι ένός ανθρώπου εμπρός ατό 
μαρτύριο ένός άλλου, πού ό ίδιος τού δημι
ουργεί. Τό ιστορικό άρθρο, πού δημοσιεύομε, 
μάς πληροφορεί άπό ποιόν πήραν τό όνομά 
τους ό “σαδισμός” καί όλα τά παράγωγά του.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ το υ , 'Ιωάννης - Βαπτι
στής ν τέ  Σάντ, άλλοτε άξιω ματι- 

κός των Δραγώνων, άλλοτε διπλωμά
τη ς  καί, τέλ ο ς , κυβερνήτης τής  
Μ πρές, ε ίχ ε  νυμφ ευθή  τήν  δεσποινίδα  
ντέ Μ αγιέ - Καρμάν, κυρία έπί τών Τ ι
μών τής πριγκίπισσας ντέ  Κοντέ. Ό  
γιός τους, ό Ν τονασιέν - Ά λ φ ό νς , γ εν 
νήθη κε στις 2 Ιο υ ν ίο υ  1740, σέ ένα  
πραγματικό παλατάκι, ιδιοκτησία τών 
Κ οντέ, πού βρισκόταν στήν θέσ ι τοϋ  
σημερινού θεά τρο υ  « Ο ντεόν».

Ή  ο ικογένεια  ντέ  Σάντ ήταν μιά 
άπό τις  ένδ ο ξό τερ ες  τής Προβηγκίας. 
Ο ί Σάντ ήσαν περήφανοι γιά τήν  
καταγωγή τους. 'Ιδ ια ίτερα  περήφανος 
θά γινόταν ό τελευ τα ίο ς  άπόγονος, 
αύτός πού τόν άπεκάλεσαν «θείο  
μαρκήσιο», ίσως σάν ειρω νεία  έπειδή  
ήταν λιγώτερο κοντά στον Θεό παρά 
στόν διάβολο. Έ νας άπό τούς βι
ογράφους του, ό Ερρίκος ντ' Ά λ μ ε -  
ρά. ισχυρίζεται άτι ό μαρκήσιος, δί
νοντας μεγάλη σημασία στήν εύγε-, 
νική του καταγωγή, π ίστευε πώς βρι
σκόταν έπάνω άπό το ύς  νόμους, καί 
πώς αύτή ή κατάστασις τοϋ μυαλού  
του μπορεί νά έξηγήση, ως ένα  βα
θμό , την  άγρια μανία πού έγ ινε τα υ
τόσημη μ έ τό  άνομά του.

Ό  πατέρας του τόν προόριζε γιά  
στρατιω τικό. Σ έ  ήλικία δεκατεσσάρω ν  
έτώ ν, ό Σάντ κατατάχθηκε στό έλα- 
φρό ιππικό. Λ ίγους μήνες άργότερα  
φ όρεσε τήν  στολή τού  άνθυπολοχα- 
γοϋ πού τα ίρ ιαζε στήν άρρενωπή του  
όμορφιά. Τό 1757, προβιβάσθηκε σέ 
σημαιοφόρο σέ ένα  σύνταγμα τυ φ ε-  
κιοφόρων. Σ έ ήλικία δ εκα εν ν έα  έτών  
έγ ινε λοχαγός σέ ένα  σύνταγμα ιππι
κού. Άπό τό  στρατιω τικό έπάγγελμα, 
έκε ίνο  πού έκτιμοϋσ ε κυρίως, ήταν ή 
λαμπερή καί περιπετειώδης πλευρά  
του: οί χοροί, οί ιππικοί άγώ νες, οί 
μονομαχίες γιά δυό άμορφα μάτια. Θά 
τόν παρεξηγούσαμε, όμως, άν β λέ
παμε σ' αύτόν μόνο έναν άξιω ματικό  
τών παρελάσεων. "Ηξερε, άν χρειαζό 
ταν, νά έγκαταλείψ η  τά  σαλόνια καί 
τά  μπουντουάρ τών γυναικών γιά τά  
πεδία τών μαχών. Ό  Ν τονασιέν - Ά λ -  
φόνς πήρε μέρος στόν Επταετή πό
λεμο.

Ό  πατέρας του τοϋ  ε ίχε έπ ιβάλει 
ένα  έπάγγελμα. ’Επ έμενε νά τού  
προμηθεύση καί μιά σύζυγο. Τού διά
λ εξε  τήν μεγαλύτερη  κόρη ένός άνω- 
Τέρου κυβερνητικού ύπαλλήλου καί 
πλουσιώτατου άνθρώπου, το ύ  Κορ- 
ντιέ  ν τέ  Μ οντρέιγ .

Ή  Ρ ενέ - Πελαζί, είκοσι τριών έτώ ν, 
είχε μιά χαριτω μένη ψυχή, τό  
πρόσωπό τη ς , όμως, δ έν  ήταν καί

τόσο ωραίο χωρίς νά είναι καί άσχη
μο. Πάντως, δ έν  άρεσε στόν υποψή
φιο γαμπρό. Ή  Ρ ενέ Π ελαζί ε ίχε μιά 
άδελφ ή, έπτά χρόνια νεώ τερη , τήν  
Λουΐζα, πού συγκέντρω νε άλα τά  
προσόντα πού έλειπ αν άπό τήν πρώ
τη Αυτήν ερω τεύθηκε ο Σαντ Εξο
μολογήθηκε τό  αίσθημά του στόν 
πατέρα του , ό όποιος ζήτησ ε άπό τόν  
Μ οντρέιγ  νά κάνη άλλαγή μνηστής. 
Ό  κυβερνητικός ύπάλληλος, όμως, 
έπ έμ ενε νά παντρέψη τήν μεγαλύ
τερη  κόρη του , πριν άπό τήν μ ικρότε
ρη, ή όποια, έ ξ  άλλου, ήταν πολύ νέα  
άκόμη γιά τις  δ ιάφ ορες ύποχρεώσεις 
τού ύμεναίου. Ό  Σάντ λοιπόν άνα- 
γκάσθηκε νά νυμφ ευθή  τήν Ρ ενέ - Π ε
λαζί. Στό  κάτω - κάτω ή πρωτότοκη  
τών Μ οντρέιγ  ε ίχε μεγάλη προίκα πού 
θά  έπ έτρεπ ε στόν νεαρό μαρκήσιο νά 
γευ θή  τις  χαρές τής ζωής. Θά σ υνέ
χ ιζε τή ν  ζωή πού έκα νε άνύπανδρος. 
Καί τ ί ζω ή!

Ό  μήνας τού μ έλ ιτος ύπήρξε πολύ 
σύντομος. Ό  Ντονασιέν, πολλαπλα
σιάζοντας τις  π εριπ έτειές το υ , ισχυ
ριζόταν ότι άναζητούσε τήν  σωσία τής  
νεαρής κουνιάδας του , τή ς  Λουΐζας, 
στις δ ιαδοχικές έρ ω μένες το υ , κα
θώς, όμως, δ έν  τήν  έβρισ κε σέ καμ- 
μία, ήταν έξοργισ μένος μ έ όλες. Σιγά  
σιγά, γενν ιότα ν  μέσα το υ , άπό τις  
συσσω ρευμένες άπ ογοητεύσεις, ένα  
άγριο μίσος γ ιά  τό  άδύνατο φύλο. Τό  
συναίσθημα αύτό , κατά τόν Ερρίκο  
ντ' Ά λ μ ερ ά  καί μερ ικούς άλλους, έκ- 
δηλώ θηκε έντονα  ατούς π ερίεργους  
έρ ω τές  του.

Ό  Ν τονασιέν ε ίχε διατηρήσ ει, στό 
Ά ρ κ έ ιγ , τό  μικρό σπιτάκι, όπου, προ
τού ν υμ φ ευθή , έπ ιδίδονταν στήν έκ 
λυτη ζωή του. Μπορούσε νά θαυμάση  
κανείς σέ αύτό  ζω γραφικούς πίνακες 
τού Βαττώ , το ϋ  Μπουσέ, τού Φραγ- 
κονάρ, στάμπες τού  Γκραβελό ή τού  
Κοσέν, κεραμικά τού  Κλοντιόν ή 
μπρούντζινα έργα τού  Καφφιέρι. 
Αλλά τά  όργια τού άνύπανδρου Σάντ 
δ έν  είχαν τήν τρομερή  μορφή πού 
πήραν κατόπιν, όταν νυμ φ εύθηκε τήν  
Ρ ενέ Μ οντρέιγ . Ά ρ χ ισ ε  νά διαλέγη τά  
θύμ α τά  του άνάμεσα στις κο ινές γυ
ναίκες. Ή ξερ ε , ότι τά  δυστυχισμένα  
αυτά  πλάσματα δ έν  είχαν κανένα δι
καίωμα, ότι τό  άνθρώπινο κτήνος  
μπορούσε άτιμώ ρητα νά τις  κάνη ό ,τι 
ή θελ ε , νά τις  ταπεινώση, νά τις  βασα
νίση μέ κάθε τρόπο. Μ ερ ικές  τόλμη
σαν νά παραπονεθοϋν στήν άστυνο- 
μία, έδειχναν τό  σώμα το υς  πού ήταν  
γεμάτο  σημάδια καί ά νέφ ερα ν  ότι στό 
σπίτι τοϋ Σάντ ύπήρχαν σταυροί, άγ- 
χόνες , σ ιδερέν ιο ι κρίκοι, τροχοί, όλα 
τά  μεσαιωνικά όργανα βασανιστηρί
ων. Ή  άστυνομία τις  ρωτούσε: «Σάς 
πλήρωσε ό μαρκήσιος;» καί καθώς 
έκ ε ΐν ες  άπαντούσαν καταφ ατικά, τις  
έδιω χνε. Μ ιά  ήμέρα, ώ σ τόσ ο,(ήταν  
μόλις έξη  μήνες π ανδρεμένος) ό 
Ντονασιέν ξεπέρασε κάθε όριο καί 
γνώρισε τήν  φ υ λα κ ή -Ά π η ύ θ υ ν ε όμως 
στόν δ ιευ θυ ντή  τής άστυνομίας ένα  
γράμμα στό όποιο έξεδήλω νε τήν  
μ ετα μ έλε ιά  του μέ τόσο εύγλω ττες  
έκφ ράσ εις , ώστε δέν άργησε νά ξα- 
νακερδίση τήν έλ ευ θ ερ ία  του.
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Τό ε ξ ώ φ υ λ λ ο  τω ν έ ρ γω ν  τοϋ  μ α ρ κ η σ ίο υ  
ντε Σ ά ντ . (Γ χ ρ α β ο ύ ρ α  τοϋ  Β. Σ α ρ μ έ).

Μ έ τήν «ύπόθεσι Ρόζ Κέλλερ» άρ
χισε πραγματικά 6 κύκλος των κακο- 
τυχιών του. Γιά τήν  ύπόθεσι αύτή  
ύπάρχουν πολλές έκδοχές: μιά τοϋ  
Ρεστ'ιφ ν τέ  λά Μπρετόν, ή άλλη τού  
Ζϋλ Ζανέν και ή τρ ίτη  τού Μπριέρ ντέ  
Μπουαμόν. Ή  τελ ευ τα ία  δημοσιεύ- 
θηκε στην «'Ιατρική 'Ε φ ημερίδα τού  
Παρισιού» στις 21 'Ιουλίου 1849. Θά 
έλ εγ ε  κανείς ότι είναι έμπ νευσ μένες  
άπό ένα έπεισόδιο τής «Ζυστίν», τοϋ  
πιό άξιοσημείω του μυθιστορήματος  
τοϋ μαρκησίου, γιά τό οποίο θά γίνη 
λόγος πιό κάτω, τήν π εριπ έτεια τής  
κόμησσας ν τέ  Ζερμάντ.

Ή  πιό όληθοφανής έκδοχή είναι 
έκείνη  πού διατύπωσε ό Μ άρκ Ά μ ιώ , 
στό βιβλίο του, «Ή άκόλαστη ζωή τοϋ  
μαρκησίου ν τέ  Σάντ». Στη ρ ίζετα ι σέ 
δυό γράμματα τής μαντάμ ντϋ  Ν τεφ - 
φάν πρός τόν Ό ρ ά τιο  Ούώλπολ, σέ 
άμεσες μαρτυρ ίες, σέ πρακτικά δικα
στηρίων, σέ ιατρικά πιστοποιητικά, 
πού συγκέντρω σε ένας άπό το ύς  λι- 
γώ τερο γνωστούς συγγραφείς πού 
άσχολήθηκαν ειδ ικά μέ τόν Σάντ, ό 
Μωρίς Εν.

"Ενα άπομεσήμερο τοϋ  Απριλίου 
1768, ό μαρκήσιος έκα νε β ό λτες  στήν  
πλατεΤά Βικτουάρ, όπου όρθω νόταν  
ένα  πομπώδες μνημείο  άφιερω μένο  
στήν δόξα  τού βασιλέως. Είδε μιά γυ 
ναίκα πού ζητούσε έλεήμοσύνη. Ή  
ντροπ αλότητά της, ή ά δ εξιό τη τά  της  
έδειχναν πώς ήταν πρωτόβγαλτη.

Ο ταν έκείνη  τόν πλησίασε, ό Σάντ 
τής έκα νε μερ ικές  έρω τήσεις. Ίσως 
έπειδή ήταν καλοκαμω μένη. Όπως 
σωστά ε ίχε μαντέψ η δέν  έπ ρόκειτο  
γιά έπ αγγελματία ζητιάνα. Ή τα ν  χή
ρα, καί ό άνδρας της, ένας ζαχαρο
πλάστης, τήν  ε ίχε άφήσει στήν ψάθα. 
'Αν ζη τιά νευε τό έκα νε άπό άνάγκη. 
Λεγόταν Ρόζ Κέλλερ.

«Γιατί», τήν ρώτησε ό Σάντ, «δέν  
δ ο υ λεύ ετε; Εισθε νέα , ύγιής, έχ ετε  
συμπαθητικό παρουσιαστικό.

«Μά θέλω  νά δουλέψω , κύριε», 
άπάντησε ή γυναίκα. «Αύτή είναι ή 
μεγαλύτερη  έπ ιθυμία μου Τό δύσκο
λο, όμως, είνα ι νά βρώ δουλειά».

«Σάς προσφέρω έγώ. '"Εχω πολλούς 
ύπ ηρέτες καί γυρεύω  άκριβώς μιά γυ
ναίκα πού νά το ύς  έλέγχη  καί νά τούς  
διευθύνη».

Ό  άγνωστος αϋτός, μέ τούς άρι- 
στοκρατικούς τρόπους, τής μιλούσε 
μέ γλυκειά  φωνή καί τής χαμογε
λούσε καλόκαρδα. Ή  Ρόζ δ έχθη κε  
χωρίς δισταγμό.

«Καί πότε πρέπει νά άναλάθω ύπη- 
ρεσία;»

«’Αμέσως. 'Ε λάτε μαζί μου».
Φώναξε ένα  άμάξι καί έδωσε τήν δι- 

εύθυνσ ι τού Ά ρ κέιγ .
Έ κπ ληκτη, ή Ρόζ διαπίστωσε ότι τό  

μικρό σπίτι ήταν έρημο. Πού κρυβό
ταν λοιπόν τό πολυπληθές προσωπικό 
γιά τό όποιο τής είχε μιλήσει ό κύριός  
της; Στήν π ραγματικότητα, γ ιά  τήν  
ώρα τουλάχιστον, τό  προσωπικό 
περιοριζόταν σέ έναν ύπηρέτη, τόν  
Λανγκλουά, άπαίσιο τύπο πού ήταν  
γιά τόν  Σάντ δ ,τι ήταν ό Σγαναρέλος  
γιά τόν Δόν Ζουάν στήν όμώνυμη κω
μωδία τού Μ ολιέρου. Ό  Λανγκλουά  
τοϋ π ρομήθευε κορίτσια καί έπαιρνε 
μέρος στά όργιά του.

Ό  Σάντ έδ ε ιξ ε  στήν Ρόζ τό σπίτι. 
Ό τ α ν  έφθασαν στήν καμαρούλα, πού, 
όπως τής είπε, προόριζε γ ι’ αϋτήν, 
κλείδωσε τήν πόρτα καί, άλλάζοντας  
ξαφ νικά ύφος, τήν δ ιέτα ξε;

«Γδύσου».
Καί έπειδή δ ίσταζε, έκείνος τρά

βηξε τό  σπαθί του.
«Γδύσου, ειδεμή  θά σέ σφάξω σάν 

κοτόπουλο».
Κατόπιν τής τράβ ηξε άγρια τό  φό

ρεμά, τήν πουκαμίσα, τήν έδ εσ ε καί 
τήν χτύπησε άγρια μέ βέργες.

Τήν άλλη ήμέρα, μιά χωρική, τήν  
ώρα πού έπαιρνε νερό άπό τήν πηγή 
τοϋ Ά ρ κ έ ιγ , ε ίδ ε νά τρέχη  πρός τό  
μέρος της μιά γυμνή γυναίκα, μέ τό  
σώμα καταπληγωμένο. Ή  Ρόζ τής  
δ ιηγήθηκε τήν φοβερή της περιπέ
τεια . Ό τ α ν  ό δήμιός της βγήκε άπό τό

δωμάτιο, ή Ρόζ έσπασε τά  δεσμό της 
καί πήδηξε άπό τό παράθυρο μέ κίν
δυνο νά σκοτωθή. Ή  χωρική τήν λυ
πήθηκε, τήν πήρε σπίτι της καί πήγε 
νά φωνάξη τόν γιατρό τής περιοχής, 
Λ έ Κόντ. Ό  τελευ τα ίο ς  διαπίστωσε 
τις  κακώσεις καί έδωσε στήν Ρόζ ένα  
πιστοποιητικό.

Στό  Ά ρ κ έ ιγ , κατοικούσε ό άνώτε- 
ρος δικαστής Πινόν, ένας άκέραιος  
και αυστηρός άνθρωπος, που δεν εκ 
τιμούσε καθόλου τόν μαοκήσιο ντέ 
Σάντ καί έκρ ινε άτι έπρεπε νά τιμω- 
ρηθή γιά τήν τελ ευ τα ία  του πράξι. Ό  
Ν τονασιέν - Αλφόνς ντέ Σάντ συνε- 
λήφ θη καί κλείσ θηκε στήν φυλακή  
τοϋ Έ νσίζ, κοντά στήν Λυών. Προ- 
έβ αλλε γιά τήν ύπεράσπισί του . έπι- 
στημονικούς λόγους. 'Έ λεγε, πώς 
προκαλούσε, έκχυμώ σεις καί χαρα
κιές στά σώματα τών γυναικών γιά νά 
διαπιστώση τήν άπ οτελεσματικότητα  
πού είχαν τά  διάφορα μαντζούνια πού 
κατασκεύαζε. Η γυναίκα του , ώστό- 
σο, τυφλω μένη άπό τόν έρωτα, 
έγραψ ε στόν άστυνόμο ότι έπρόκειτο  
γιά συκοφαντίες καί ζητούσε τήν 
άποφυλάκισί του. Τό ίδιο έκα νε καί ή 
π εθερά του. Αργότερα, σέ άλλη 
περίπτωσι, ή π εθερά του θά κάνη τό  
έντελώ ς ά ντίθετο . Αντί νά τόν βο- 
ηθήση, θά προσπαθήση νά τόν κατα- 
στρέψη. Τήν έποχή, όμως, πού σ υνέ
βη ή ύπόθεσις «Ρόζ Κέλλερ» δέν τόν  
γνώ ριζε άκόμη κατά βάθος καί νόμιζε 
πώς μπορούσε νά διορθω θή. Αποζη
μίωσε τό θύμα, πού άπέσυρε τήν  
καταγγελία  του καί ό Ντονασιέν ντέ  
Σάντ άποφυλακίσθηκε έπ ειτα άπο ενα- 
μισυ μήνα.

Πάντως τού άπαγόρευσαν νά μείνη  
στήν πρωτεύουσα, καί τού όρισαν ώς 
τόπο διαμονής τήν Λά Κόστ, 'ιδιοκτη
σία τών Μ οντρέΐγ. Στό όμορφο αύτό  
παλάτι, ώστόσο. ό Ντονασιέν νοσταλ
γούσε τό μικρό του σπιτάκι. Μιά έπί- 
σκεψις -  καί ή πιό άναπάντεχη -  ήλθε  
νά τόν διασκεδάση. Ή  Λουίζα, ή νέα  
καί γοη τευτική  κουνιάδα του , πού θ έ 
λησε νά τήν νυμφ ευθή , ή μεγάλη, 
ή μοναδική του άγάπη.

Π α ρ α ξενεύθη κε:
«Νόμιζα πώς βρισκόσασταν στό μο

ναστήρι».

«Τό έσκασα».
Ά ν ό Ντονασιέν τήν άγαποϋσε ή 

φανταζόταν πώς τήν άγαπούσε, 
έκείνη  ήταν τρ ελλά  έρω τευμένη  μαζί 
του. Α δ ιαφ ορώ ντας γιά τούς δ ε
σμούς σ υγγένειας πού τούς ένωναν, 
οί δυό νέο ι παραδόθηκαν σέ ένοχες  
άπολαύσεις.
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Ό  Γερμανός Ν τύρεν, σέ ένα  όγκώ- 
δες έργο, θεω ρεί τόν Σάντ σάν άντι- 
προσωπευτικό τύπο τής έποχής του. 
Και τόν  18ο αιώνα σάν τόν πιό άνή- 
θικο τής ιστορίας. Ό  καθηγητής  
Ό κ τά β ιο ς  Μπελιάρ, πού ένδ ια φ έρ - 
θηκε έπίσης γιά τόν ήρωά μας, θ ε 
ωρεί λανθασμένη αύτή τήν  κρίσι. Γι’ 
αύτόν, όλες οι έποχές είνα ι άνήθικες. 
Γιά νά πούμε τήν  άλήθεια , ό 17ος α ι
ώνας, μέ τήν σαρκική άπληστία τού  
Βασιλέως Ή λιου , τήν άνοχή τής έκ- 
κλησιαστικής άρχής άπέναντι στις 
έρω τικές του σχέσεις μέ πανδρεμέ- 
νες  γυνα ίκες, τήν  παιδεραστία τού  
άδελψ ού του , τις  μαύρες λειτουργ ίες  
του καί τις  δηλητηριάσεις του , δέν  
ύπήρξε περισσότερο ένά ρ ετος  άπό 
τόν αιώνα τού Λουδοβίκου ΙΕ". 
Ύ πήρξε άπλώς πιό ύποκριτικός. Ή  
ύποκρισία, όμως, ά ξίζε ι περισσότερο  
άπό τόν κυνισμό;

"Ενα τυπικό παράδειγμα αύτοϋ τού  
κυνισμού πρόσφερε ό Σάντ σκάζον
τας το μ έ τήν κουνιάδα του στήν 'Ιτα 
λία. Θαύμασαν μαζί παλιές π ολιτείες  
καί μνημεία πού τραγούδησαν οί ποι- 
ηταί, γεύθη κα ν  π ίττες ραντισ μένες μέ 
κιάντι, άκολούθησαν μέ γόνδολα  
τούς ύδάτινους δρόμους τής Β ενετί
ας, ένώ  ό γονδολιέρης, καθώς τρα
βούσε κουπί, τούς τραγουδούσε μιά 
βαρκαρόλα. Ό τ α ν  ό μαρκήσιος ξό- 
δευσ ε όλα του τά  χρήματα, τό  σκαν
δαλώδες ζευγάρ ι έπ έστρεψ ε στήν Λά 
Κόστ.

'Αμέσως, ή κυρία ν τέ  Μ οντρέιγ  
έσ τε ιλε πίσω στό μοναστήρι τήν  
Λουΐζα μέ δυό ήχηρά χαστούκια. Όσο  
γιά τόν Σάντ, π έτυχε δίχως κόπο τήν  
συγγνώμη άπό μιά σύζυγο πού ήταν  
πολύ έρω τευμένη  γιά  νά μπορέση νά 
τού κρατήση κακία. Α ργότερα, έφ ερ ε  
στόν κόσμο τό  τρ ίτο  το υς  παιδί. Γιατί 
ό Σάντ, παρά τις  άκολασίες του , είχε  
θρή τόν καιρό νά άποκτήση ήδη δύο. 
Ό  άνθρωπος αύτός ήταν μιά δύναμις  
τής φύσεως.

Μ ιά δύναμις όμως, όλέθρ ια . Έ να  
καλοκαιρινό βράδυ τού  1772, περα
στικός άπό τήν Μασσαλία μ έ τόν  
άχρεΐο ύπηρέτη το υ , χτύπησε τήν  
πόρτα ένός κακόφημου σπιτιού στήν 
όδό Σαίν Φ ερρεόλ. Ο ί γυνα ίκες ύπο- 
δέχθηκαν μέ χαρές τούς δυό π ελάτες  
πού φαίνονταν δ ια τεθε ιμ ένο ι νά πλη
ρώσουν καλά, άφοϋ ό μαρκήσιος, 
φ θάνοντας, ε ίχε π αραγγείλει πολλά 
μπουκάλια σαμπάνια. Τά  κορίτσια δέν  
άργησαν νά μεθύσουν. Ό  Σάντ, πού 
π ερίμενε αύτή τήν στιγμή, άρχισε νά 
τούς μοιράζη παστίλλιες σοκολάτας. 
Σ έ λίγη ώρα, τά  κορίτσια π αραδόθη
καν σέ κτηνώδη όργια. Μ ερ ικ ές , κα- 
τελήφ θησαν άπό μανία καί άρχισαν νά 
άλληλοξεσκίζω νται. "Αλλες έχαναν τις

Συνολικά, ό μαρκήσιος 
ντε Σάντ έμεινε 
κλεισμένος σέ φυλακές 
είκοσι δύο χρόνια

αισθήσεις τους.
Ο λες οί ένο ικο ι τού σπιτιού άρχι

σαν νά στρέφω νται έναντίον  τού ύπο- 
τ ιθ έμ εν ο υ  δηλητηριαστοϋ, όταν μιά 
νεο φ ερ μ ένη , ή Νικόλ, σ τάθηκε στήν 
είσοδο καί τού φώναξε:

«Σέ γνωρίζω. Είσαι ό μαρκήσιος ν τέ  
Σάντ, ό άνθρωπος πού σκοτώ νει τις  
γυναίκες» .

Οί παστίλλιες περιείχαν μεγάλη  
δόσι κανθαριδίνης καί ήταν δυνατόν  
νά προκαλέσουν σοβαρές δ ιαταρα
χές. Ό  μαρκήσιος θά μπορούσε νά 
σταματήση έκ ε ί τήν  διανομή. Είχε, 
όμως, τή ν  κακή ιδ έα , προτού έπι- 
στρέψη στήν Λά Κόστ, νά δώση μερ ι
κές παστίλλιες σέ μιά νέα  Μ αρσεγιέζα  
πού άρρώστησε βαριά, καί ίσως, μά
λιστα, π έθανε.

Ή  δικαιοσύνη συγκινήθηκε. Ό  μαρ
κήσιος καταδικάσθηκε σέ καρατόμησι 
καί ό ύπ ηρέτης του σέ άπαγχονισμό. 
Ή  δίκη, όμως, έγ ινε έρήμην τών κα
τηγορουμένω ν. Πρόφθασαν νά φ ύ
γουν άπό τήν Γαλλία καί ζοϋσαν στήν 
Γενεύη . Ό  μαρκήσιος ε ίχ ε  πάρει τό  
ψευδώ νυμο ν τέ  Μαζάν. Ή  γαλλική  Δι
καιοσύνη, όμως, τούς έ ξετέ λ ε σ ε  εί- 
κονικά. Στις  2 Σεμπ τεμβρίου 1772, οί 
κάτοικοι τού Αϊξ, παρακολούθησαν, 
στήν π λατεία Π ρεσέρ , ένα  άλλόκοτο  
θέαμα. 'Αποκεφάλισαν ένα  όμοίωμα 
και κρέμασαν ενα άλλο επιοη>. ιμοι 
ωμπ άπό μιά άνγόνη

Κ άθε γυναίκα, έκτος  άπό τήν Ρ ενέ  
ν τέ  Σάντ, θά ε ίχε άηδιάσει μέ ένα  τ έ 
το ιο  σύζυγο. Έ γραφε λοιπόν ή Ρ ενέ  
καί ξανάγραφ ε στόν ύπουργό Εξω τε
ρικών, δούκα ν τ ’ Α ίγκιγιόν γιά νά ζη- 
τήση άναθεώ ρησι τής δίκης. Τα υτό 
χρονα, όμως, ή κυρία ν τέ  Μ οντρ έιγ , 
πού, τώ ρα, ένο ιω θε φρίκη γ ι’ αύτόν, 
μελετούσ ε τήν καταστροφή του. Ό  
Σάντ έκα νε τήν  άπερισκεψία νά έλθη  
στό Σομπερύ κι έκ ε ί, έπ ειτα  άπό 
καταγγελία  τής π εθεράς το υ , συν- 
ελήφ θη  καί όδηγήθηκε στό φρούριο  
τού  Μ ιολάν. Ή  γυναίκα το υ , όμως, 
κατόρθω σε νά έξαγοράση το ύς  δ ε
σ μοφ ύλακες, πού έκαναν τά  στραβά  
μάτια καί ό Σάντ, έπ ειτα  άπό έξη  μή
ν ες , δραπ έτευσε.

"Ως στις άρχές τού 1777, ό μαρκή
σιος έζησε στήν παρανομία, άλλά  
ήσυχα. Τ ό τε  σ υνελήφ θη πάλι καί φυ- 
λακίσ θηκε στό Αΐξ γ ιά  τήν  άναθε- 
ώρησι τής δίκης του. Ή  νέα  άπόφασις 
τού χάρισε τήν  ζωή, όχι όμως καί τήν

έλευ θερ ία . Αύτή τήν  φορά κλείσ θηκε  
στό όχυρό τή ς  Βενσέν. Τό 1784 τόν  
μ ετέφ ερ α ν  στήν Βαστίλλη. Έδώ οί 
σ υνθήκες ήσαν καλύτερ ες. Στό  κελλί 
το υ , ό μαρκήσιος είχε μιά πολυθρόνα, 
ένα  καναπέ καί ένα  γραφείο.

Ό  Σάντ δ ιέθ ε τ ε  μιά πλούσια φαν
τασία καί έγρ α φ ε μέ εύκολία . Ή  γ υ 
ναίκα του ε ίχε τήν άδεια  νά τόν έπι- 
σκέπ τετα ι δυό φ ορές τόν μήνα καί 
τού  κουβαλούσε λ ιχουδ ιές  καί βιβλία. 
Μ ιά μέρα ό Σάντ τής ζήτησε νά τού  
φέρη γραφική ύλη. Κατά τό διάστημα  
τή ς  φυλακίσεώ ς του θά γράψη μυθι
στορήματα, μ ελ έτες , θεατρ ικά  έργα. 
Τήν φιλολογική του φήμη, όμως, τήν  
ο φ είλει σέ δυό μυθιστορήματα: τό  
«Ζυστίν ή ή δυστυχία τής άρετής» καί 
τό  «Ζυλ ιέτ ή ή εύτυχία  τής άκολασί- 
ας», πού έξεδόθησ αν τό  1790. Προ
ηγουμένω ς ε ίχε έκδώ σει τό  «Ά λ ίν  καί 
Βαλκούρ» π εριγράφοντας τόν  έαυτό  
του στόν ηρώα Βαλκούρ καί ένα  άλ
λο, «Ή  φιλοσοφία στό μπουντουάρ». 
"Ας έπ ανέλθω με, όμως, στά κυρι- 
ώ τερα έργα του , τό  «Ζυστίν» καί τό  
«Ζυλιέτ». Είναι γεμ ά τα  φρίκη. Σ έ αύτά  
άναμιγνύονται ή άκολασία καί τό  μα
κάβριο στοιχείο. « Ό τα ν  τά  διαβάζη  
κανείς , έχ ε ι τήν έντύπωσι πώς βρί
σκεται κάτω άπό τήν έπ ήρεια ένός  
έφ ιάλτη». Έ ξ άλλου, ό Ζύλ Ζανιν  
γράφ ει: «Δέν ύπάρχουν παρά πτώ
ματα γεμ ά τα  α ίματα, παιδιά πού τά  
άρπαξαν άπό τήν άγκαλιά τής μ η τέ
ρας το υς , γυνα ίκες  πού τις  στραγγα
λίζουν έπ ειτα  άπό όργια, ποτήρια μέ 
αίμα καί κρασί, άνήκουστα βασανι
στήρια». Ή  «Ζυστίν» προσπαθεί νά 
άποδείξη. ότι ή άρετή  όδηγεΐ στήν 
δυστυχία, ένώ ή άκολασία καί τό  έγ 
κλημα όδηγοϋν στόν πλούτο καί στήν 
εύτυχία . Καθώς οί έκδόσεις θά  διαδέ- 
χωνται ή μία τήν άλλη, ό συγγραφ εύς  
θά  προσθέτη συνεχώς περισσότερο  
αίμα καί βούρκο.

Έ τσι, έγκα τεσ τη μ ένος μέ κάθε  
άνεσι στήν Βαστίλλη, ό Σάντ γ ίνετα ι 
συγγραφεύς. Ή  Ρ ενέ «πηγαίνει πάντα 
νά τόν  δή, όλο τρ υφ ερ ότητα  καί άγά- 
πη. Εκείνος, όμως, τής κάνει κακή 
ύποδοχή. Δ έν  τήν άγάπησε ποτέ. Επί 
πλέον, ή σύζυγος αύτή  τού θυμ ίζει 
τήν γυναίκα πού οί α ισθήσεις του 
άποζητοΰν καί πού προσπαθεί μέ τόν  
έξα λλο  έρωτισμό τών βιβλίων του νά 
ύποκαταστήση. «Πολλές φ ορές» , 
γρά φ ει ό Μ άρκ Ά μ ιώ  βασιζόμενος σέ 
μιά άναφορά τής άστυνομίας, ρ ίχθηκε  
έπάνω τη ς  καί προσπάθησε νά τήν  
στραγγαλίση. Μιά ήμέρα χρειάσθηκαν  
δύο άνδρες γιά νά άποσπάσουν άπό 
τά  νύχια του αύτή τήν  δυστυχισμένη  
γυναίκα  πού ό άνδρας της τήν είχε  
ρ ίξε ι στό κρεβάτι καί προσπαθούσε 
νά τήν πνίξη». 'Από τό τε  ή Ρ ενέ έπι-
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σκεπτόταν τόν άνδρα της μόνο πα
ρουσία ένό ς  φύλακα.

Στό μ ετα ξύ , ή Έπανάστασις πλησί
αζε άπειλητική. Ό  μαρκήσιος καί οι 
συγκροτούμενοι του άνησυχούσαν. 
Ό  Σάντ είχε τήν ιδέα νά γράψη έπάνω 
σέ πανώ, μ έ γιγαντια ία  κεφαλαία  
γ ρ ά μ μ α τα :« Λ α έ ,έ λ α  νά καταστρέψ ης  
τήν κολασμένη Βαστίλλη και νά άπε- 
λευθερώ σης τούς δύστυχους πεντα
κόσιους φυλακισμένους της» (στην 
πραγματικότητα ήσαν έννέα ). Τά  
πανώ α ύτά  ή θελ ε  νά τά  κρεμάση στά 
στόμια τών κανονιών πού ύπεράσπι- 
ζαν τό φρούριο. Αλλά ό έπ ιθεω ρητής  
Κιντόρ τόν  έμπόδισε. Τήν νύχτα τής  
3ης πρός τήν 4η ’Ιουλίου 1789, δέκα  
η μ έρ ες  πριν άπό τήν πτώσι τής Βα- 
στίλλης, τό ν  μ ετέφ ερ ε  στό φ ρενοκο
μείο τού Σαραντόν μέ κλειστό  άμάξι. 
Σέ όλη τήν διαδρομή, ε ίχ ε  τό  πιστόλι 
άκουμπισμένο στόν κρόταφό του, 
άπόδειξις ότι ό κρατούμενος ήταν  
έπικίνδυνος.

Ή Έπανάστασις ξέσπασε καί, στις 
20 Μ αΐου 1790, ή Έ θνοσ υνέλευσ ις  
άποφάσισε τήν  άποφυλάκισι όλων τών 
κρατουμένω ν. Και ό Σάντ ήταν πάλι 
έλ εύ θερ ο ς . Ή τα ν  πενήντα έτών. Δώ
δεκα χρόνια τής ζωής του τά  πέρασε 
στήν φυλακή. Ε ίχε παχύνει πολύ. Δέν  
μπορούσε πιά νά ύπολογίζη στήν Ρε- 
νέ, πού είχε άποκάμει πιά μέ αύτό τόν  
σύζυγο. Ή  Ρ ενέ υπέβαλε μιά αίτησι 
«χωρισμού άπό κοίτης καί τραπέζης»  
καί ζοϋσε κλεισμένη σέ μοναστήρι. 
Παρά τό  πάχος το υ , όμως, ό Σάντ 
φ αίνετα ι πώς δ ιατηρούσε κάποια γο
ητεία  γ ια τί κατάκτησε μιά γυναίκα  
σαράντα έτώ ν, όμορφη άκόμη, έ ξ υ 
πνη καί πλούσια, τήν μαντάμ ντέ  
Φ λεριέ. Έ μ εν ε  σέ ένα  εύρύχωρο δια
μέρισμα στήν σκιά τού 'Αγίου Σουλπι- 
κίου καί πρόσιρερε στόν μαρκήσιο, 
έκτος τών άλλων, τροφή καί κατοικία.

Ό  Σάντ λογάριαζε πώς θά  κέρδιζε  
πολλά χρήματα άν τύπωνε τά  μυθι
στορήματα πού είχε γράψ ει στήν φυ
λακή, τό  «Ζυστίν» καί τό  «Ζυλιέτ». 
Ή θ ε λ ε , όμως, προηγουμένω ς νά άνε- 
βάση ένα  άπό τά  θεατρ ικά  του έργα. 
Έπεισε το ύς  άρμόδιους τού «Θ ε
άτρου τού Μ ολιέρου» νά παιχθή ένα  
τρίπρακτο δράμα του: « Ό  κόμης Ό ξ -  
τιέρ ν  ή τά  άπ οτελέσματα τής έλ ευ θ ε -  
ριότητος». Τό έργο σημείωσε μέτρ ια  
έπιτυχία. Ά ν τ ιθ έτω ς , ή «Ζυστίν» καί ή 
«Ζυλιέτ» πού στήν άρχή δημοσιεύθη- 
καν άνώνυμα καί μάλιστα άπεδόθη- 
σαν σέ ένα  νεκρό συγγραφέα, έσπα
σαν ρεκόρ κυκλοφορίας καί ό Σάντ  
κατετάγη στούς πορνογράφους.

Ή  Έπανάστασις έπαιρνε άσχημη 
έξέλ ιξ ι, άκολουθούσε έναν δρόμο αι
ματοβαμμένο. ’Ασφαλώς ό Ντονασιέν  
ντέ Σάντ ήταν θύμα τού παλαιού κα

θεσ τώ τος, άνήκε όμως στην αριστο
κρατία. Ε π ειδή  δ έν  ή θελ ε  λοιπόν νά 
καταλήξη κάποια ήμέρα στήν λαιμη
τόμο δημοσίευε άρθρα μέ άκραϊες  
άπόψεις, μεταμφ ιεσ μένος σέ γνήσιο 
Ιακωβίνο. Φορούσε μπλέ κοστούμι, 

μπότες, μεγάλο καπέλο, καί φ ερνό
ταν σάν άνθρωπος τού λαού.

Γράφ τηκε στήν λέσχη όπου άνήκε 
καί ό Ροθεσπιέρος. Ε δ ειξε  τέτο ιο  
ζήλο ώστε νά γίνη γρα μματεύς  της 
καί τό 1793 πρόεδρός της. Ό  σημερι
νός Σάντ δ ιέφ ερ ε πολύ άπό τόν Σάντ 
τού μικρού σπιτιού τού Ά ρ κέιγ . Ή  
άνθρώπινη ψυχή είνα ι γεμάτη  ά ντιθ έ-  
σεις. Πράγματι, τό «τέρας» αύτό, 
όπως τόν άποκαλεί ό διάσημος σεξο- 
λόγος Χάβελοκ Έ λλις, έπω φελήθηκε 
άπό τά  άξιώ ματά του γιά νά σώση 
πολλές ζωές δ ιακινδυνεύοντας τήν 
δική του. Γλύτωσε άπό τήν λαιμητόμο  
πολλά άτομα κρύβοντάς τα στήν κλι
νική τού  γιατρού Μπελόμ πού τά  κρα
τούσ ε όσο είχαν χρήματα, καί τά  έδιω
χνε όταν δέν είχε πιά Μιά φορά 
μάλιστα, ό Σάντ έδ ε ιξ ε  μεγαλοφ ρο- 
σύνη. Α ν τ ί  νά έκδ ικηθή  τά  π εθερικά  
του , γιά τήν συμπεριφορά το υς  άπέ- 
ναντί του , τά  έσωσε.

Ή  μεγαλοψ υχία του όμως τόν  
έκα νε ύποπτο. Τόν συνέλαβαν καί 
πάλι. ’Έτσι έπιβεβαιω νόταν στήν 
πράξι ό ισχυρισμός του ό τι ή άρετή, 
τις π ερισσότερες φ ορές, τιμω ρείται. 
Ή  Έ πανάστασις, λοιπόν, άφοϋ τόν  
άπέσπασε άπό τήν φυλακή, τόν  ξανά- 
κλεισε μέσα. Είναι θαύμα πώς ό βα
σανιστής τής Ρόζ Κέλλερ καί ό συγ- 
γρα φ εύς τής «Ζυστίν» γλύτω σε άπό 
τόν ένάρ ετο  Ροβεσπιέρο πού όνει- 
ρευόταν νά άπαλλάξη τόν κόσμο άπό 
όλα τά  έλαττώ ματα. Ό  Λαβουαζιέ, ό

Το έξ ώ φ υ λ λ ο  τ ο ν  Λ ' τ ό μ ο ν  τώ ν έρ γω ν  
τ ο ν  μ α ρ χ η σ ίο ν  ντέ Σ ά ντ . (Γ χ ρ α β ο ν ρ α  

τ ο ν  Ζ. Γ κορβέλ).

Σ εν ιέ , ό Μ αλέρμπ έκτελέσ θηκα ν . Ό  
μαρκήσιος ντέ  Σάντ έπ έζησε τής  
Τρομοκρατίας.

Τό καθεστώ ς τής 9ης Θερμιδώ ρ ά
νο ιξε πάλι τ ις  φυλακές. Μ ερικοίπ ρονο- 
μιοϋχοι (πολιτικοί, π ρομηθευταί. έμπο
ροι καί οί εύ νο ο ύμ ενές  τους) ζούσαν 
στήν άφθονία  καί τήν π ολυτέλεια. Ή  
μεγάλη πλειοψηφία. όμως, π έθαινε  
άπό τήν πείνα. Ό  Σάντ ζοϋσε σέ ένα  
πανάθλιο δωμάτιο τής όδοϋ Ν έθ  ντέ  
Μ ατυρέν . «Έ κανε τόσο κρύο τόν χει
μώνα πού τό  μελάνι του πάγωνε καί 
άναγκαζόταν νά βάζη τό μπουκάλι σέ 
χλιαρό νερό». Είχε άκόμη μερικό  
πράγματα άξίας. Τά πούλησε γιά νά 
ζήση.

Ό τ α ν  ήλθε τό Δ ιευθυντήρ ιο , ό 
Σάντ έσ τε ιλε στόν Μπαρράς καί τούς  
συναδέλφ ους του π έντε άντίτυπα τής  
«Ζυστίν», δεμ ένα  μέ τήν ίδ ια  π ολυτέ
λεια  πού ήσαν ντυμένο ι καί οί παρα
λήπτες τους. Λ έγετα ι πώς θέλησ ε νά 
κάνη τήν  ίδ ια  χειρονομία  καί πρός 
τούς τρ ε ις  Υ π ά το υς καί ότι ό Βονα- 
πάρτης, θυμω μένος, π έταξε τό βιβλίο  
στήν φωτιά. Ίσως, όμως, νά πρόκειται 
γιά θρύλο. Τό βέβαιο είναι πώς τό  
1801, ή «Ζυστίν» καί ή «Ζυλιέτ» κατα
σχέθηκαν. Λίγο πριν, ό συγγραφεύς  
είχε δημοσιεύσει ένα  άνώνυμο λί- 
θελλο  έναντίον  τού Βοναπάρτη πού 
έξοργίσ θηκε. ’Έτσι στις 5 Μαρτίου  
1801, ό Ντονασιέν ν τέ  Σάντ συνελή- 
φθη άλλη-μιά φορά, γιά νά μήν άφ εθή  
πιά π οτέ έλεύ θερ ο ς . Είχε γνωρίσει τις  
φ υλα κές τής Μ οναρχίας καί τής Δη
μοκρατίας. Τώρα θά γνώριζε τις  φυ
λακές τής Ύ πατείας καί τής Αύτο- 
κρατορίας.

Τόν φυλάκισαν πρώτα στήν Μπι- 
σέτρ καί κατόπιν τού Σαραντόν. Είχε 
παχύνει ύπ ερθολικά, άλλά παρ’ όλα 
αύτά ό Σάντ διατηρούσε μερ ικά  ίχνη  
όμορφιάς. Μ ιλούσε μέ φωνή πολύ 
γλυκειά , γιά νά έκστομίση, όμως, 
βρωμόλογα καί χάραζε στό χώμα, μέ 
τό  μπαστούνι του , σκηνές κηδειών

Είχε δ ιατηρήσει άνέπαφα τήν έξυ -  
πνάδα του καί τά  λογοτεχνικά του  
προσόντα. Στό Σαραντόν αύτός ό πα
χύσαρκος, αυτός ό ήμιπαράφρων, συ- 
ζούσε μέ τρ ελλο ύς καί έπιληπτικούς. 
Γιά νά τούς διασκεδάση καί νά δια- 
σκεδάση καί ό ίδ ιος έγρ α φ ε μικρές  
κωμωδίες πού τις έπαιζε μόνος του.

Π έθα νε στις 2 Δ εκεμβρίου 1814. 
Είχε συμπληρώσει είκοσι δυό χρόνια  
στήν φυλακή. Ό  μρρκήσιος ν τέ  Σάντ 
πέρασε στήν ιστορία έ ξ  α ιτίας τού βί
τσιου του. Ό  «σαδισμός» είναι ή λέξις  
πού έκφ ρ άζει τήν χαρά τού βασανι- 
σμού. Σαδιστής είναι έκε ίνο ς  πού 
νοιώ θει ίκανοποίησι ύποβάλλοντας  
τούς άλλους σέ μαρτύρια.

MAURICE DU PLAY
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Η ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΖΗΤΗΜΑ

0 ΦΙΑΕΑΕΥΒΕΡΙΙΜΟΪ I Π Π Ϊ  
ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ EAEVBEPIA ΣΑΣ

Στό άρθρο πού ακολουθεί πε
ριλαμβάνονται τά σπουδαιό
τερα  σημεία άπό τήν άγόρευσι 
τού κ. Μωρίς Σεβαλιέ, τής 
γαλλικής Ακαδημίας καί γε- 
ρουσιαστοϋ, πού εγ ιν ε  στή 
γερουσία.

ΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ τής εύνοϊκής 
αύτής εύκαιρίας γιά νά υπενθυ

μίσω στή Συνέλευση δτι πρίν άπό ένα 
χρόνο είμαστε οί πρώτοι πού καταγ
γείλαμε δημοσία — χωρίς νά παρα- 
βοΰμε τό μέτρο πού άποτελεί τόν 
κανόνα τών συζητήσεών μας — τούς 
κινδύνους πού προξενεί ή ηθική μό
λυνση τής όθόνης στήν Ασφάλεια τών 
πολιτών, πού Απειλείται ήδη άπό τό
σες άλλες μορφές βίας, καί στήν 
Αληθινή καλλιτεχνική δημιουργία...

Μερικοί μπόρεσαν νά πιστεύουν 
τότε, καί μάλιστα έγραψαν, δτι Απο
διδόμαστε σέ πόλεμο όπισθοφυλα- 
κής. Στήν πραγματικότητα, είχαμε 
προηγηθή λίγους μήνες τής κοινής 
γνώμης, πού ξαφνιασμένη στήν Αρχή, 
έπρόκειτο νά ξυπνήση κάποτε Αναγ
καστικά Τήν Αγριότητα αύτοΰ τοΰ 
ξυπνήματος θέλαμε νά προλάβομε 
προσπαθώντας ν ’ Αντιμετωπίσομε, 
jj. μετριοπάθεια καί χωρίς νά πέσομε 
στήν Αντίθετη υπερβολή, ένα Αναπό
φευκτο πρόβλημα

Νομίζαμε δτι θά κατορθώναμε 
καί, τό σημειώνω μέ περισσότερη 
λύπη παρά αύστηρότητα, θά τό είχαμε 
κατορθώσει, άν είχε τηρηθή τό σύμ
φωνο μεταξύ Γερουσίας καί Κυβερ- 
νήσεως...

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ

Οί Γάλλοι καί, κατά πρώτο λόγο, 
οί βουλευταί των, πού, Ασφαλώς, 
έκαναν τό καθήκον τους, έχουν τό 
δικαίωμα νά γνωρίζουν δτι, κατά τή 
διάρκεια τοΰ έτους τής Γυναίκας, 60 ή 
70 έκατομμύρια φράγκα κατεβλήθη- 
σαν Από τά δημόσια ταμεία πού 
τροφοδοτούνται άπό τούς θεατές γιά 
νά έπιχορηγήσουν αύτό πού θεωρώ — 
συγχωρήστε μου αύτή τήν προσω
πική παρένθεση — σάν τήν πλέον 
Ανυπόφορη μορφή διαστροφής, πολύ 
χειρότερη στά μάτια μου άπό τίς 
Ακολασίες πού συνήθως μάς Αρέσει 
νά τονίζωμε: ίκείνη πού στηρίζει στή 
γυναίκα — Αντικείμενο, δπως λέγουν 
σήμερα, ένα Αληθινό έμπόριο σκλη
ρότητας...

Δέν έχομε σκοπό νά διατρέξωμε 
τόν κίνδυνο, ν ’ άφήσωμε νά έπιχορη- 
γοΰνται ταινίες δπως ή περίφημη 
Sweet Movie πσι; προκάλεσε τήν Αγα
νάκτηση καί τών λιγώτερο αύστηρών 
έφημερίδων, γιατί παρουσίαζε Ανή
λικα παιδιά τών δώδεκα χρόνων σέ 
σκηνές Ακολασίας καί πού παρουσιά- 
σθηκε τό 1974 στόν έπίσημο κατά
λογο τών προκαταβολών.

".Ας έξηγηθοϋμε: Δέν σκεπτόμαστε 
νά άρνηθοϋμε στόν ύπεύθυνο ' Υπουρ
γό τό δικαίωμα νά συντάσση τόν 
κατάλογο τών ταινιών πού γίνονται 
δεκτές καί έκείνων πού Απορρίπτον
ται. Τοΰ ζητάμε μόνον νά κοινοποιή 
τούς δύο αύτούς καταλόγους στούς 
αρμοδίους είσηγητάς τών δύο Συνε
λεύσεων, είτε πρόκειται γιά αύτόμα- 
το προστασία, είτε γιά προστασία 
κ α τ’ έπιλογήν. Καί έδώ ή Κυβέρ
νηση δέν θά μπορούσε ν ' άρνηθή τήν 
τροπολογία μας παρά έναντιουμένη 
στίς ίδιες της τίς Αποφάσεις, έφ ’ 
δσον τό άρθρον 6 τοΰ σχεδίου νόμου 
ένέπνευσε τήν πρότασή μας...

'Υπάρχουν τρεις δυνατές στάσεις 
Απέναντι στό πρόβλημα ποΰ μάς Α
πασχολεί. Ή  πρώτη συνίσταται στό 
νά συγχέωμε μέ ένα μέτρο φιλελευθε

ρισμόν, έπομένως προόδου — ό πρα
γματικός φιλελευθερισμός είναι πάν
τα πρόοδος — τήν έπιδότηση καί δχι 
τήν έγκριση ή τήν Απαγόρευση τής 
βίας καί τής πορνογραφίας.

Περίεργος, Αλήθεια, φιλελευθερι
σμός έκεϊνος πού θίγει τήν έλευθερία 
τρεις φορές: τήν έλευθερία τοΰ θεατή, 
άφοΰ προσπαθεί νά τοΰ άρπάξη, μέ 
τήν έκδοτική καί δημοσιογραφική 
έπίθεση καί τήν σχεδόν μονοπώληση 
τών αίθουσών τών θεαμάτων σέ με
ρικές πόλεις, τήν δυνατότητα τής 
έκλογής· τήν έλευθερία τοΰ ήθοποιοΰ, 
πού ένας έκβιασμός, συχνά σιωπηλός 
κάποτε σαφής, Απειλεί νά καταδικάση 
σέ Ανεργία, άν έπιθυμή νά προστατεύ- 
ση τήν άξιοπρέπειά του καί, πρώτα 
-πρώτα, τήν έξυπνάδα του· τήν έλευ
θερία τοΰ παραγωγοΰ τέλος πού μερι
κές φορές ύποχρεώνεται — θά μπο
ρούσαμε έδώ ν ' άναφέρωμε παραδεί
γματα — νά πάρη μέρος στό χορό μέ 
ψευδώνυμο γιά νά μήν έγκαταλείψη 
τό έπάγγελμά του. «θά έπρεπε, έγρα
ψε ό Francois Chalais, οί παραγωγοί 
νά είναι ήρωες, γιά νά μή προσπα
θήσουν νά κερδίσουν, δπως οί κατώ
τεροι Αντίπαλοί τους, έκατοντάδες έ- 
κατομμυρίων, μέ Ασήμαντη δαπάνη,
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χωρίς έναν Αξιόλογο κωμικό καί μ ’ 
έναν έμπορο σκηνοθέτη χωρίς τα
λέντο».

Δέν θά μπορούσαμε νά τό άποδεί- 
ξωμε σαφέστερα ότι οί προξενηταί 
τής βίας καί τής πορνογραφίας είναι 
άκριβώς τό Αντίθετο τής εμπροσθο
φυλακής. Οί δημιουργοί μέ τή γόνιμη 
τόλμη Αναγνωρίζονται Από δύο χαρα
κτηριστικά: περιφρονοΰν τίς προκα
ταλήψεις καί είναι ΐτοιμοι. γιά νά 
έκφρασθοΰν, να διακινδυνεύσουν τη 
φτώχεια. Δέν είναι άκριβώς ή περί
πτωση τών διαφθορέων μας, των

όποιων τό Εμβλημα θά μπορούσε 
άντιθέτως νά είναι: Νά δημιουργή
σουν μέσα σέ λίγους μήνες Εξαγώγι- 
μο περιουσία μέ τρόπο είσαγώγιμο.

Δεύτερη στάση φαίνεται ότι είναι 
έκείνη τού κομμουνιστικού κόμμα
τος. Κανένας δέν Εχει καταγγείλει μέ 
ζωηρότερα λόγια ούτε σωστότερα 
Από τούς όμιλητάς, καί πρό πάντων 
τίς όμιλήτριές του, αύτό πού ό κύριος 
Σαμπάζ άποκαλεΐ δικαίως τό «πεζο
δρόμιο τού καπιταλισμού».

"Εχω διαβάσει τό λόγο πού Εξε- 
φώνησε στήν ’Εθνοσυνέλευση ή κυ
ρία Κωνστάνς: πρόκειται, χωρίς νά 
θέλω νά τής κάμω υπερβολικά κομ- 
πλιμέντα, γιά τό τελειότερο καί συγ
χρόνως ύψηλότερο καί εύγενέστερο 
κατηγορητήριο Εναντίον αύτής τής 
μορφής διαφθοράς καί υποβιβασμού 
τής γυναίκας.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 
ΣΑΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΟΗΣΙΑΣ

Ή  τρίτη στάση τέλος είναι ή δική 
μας.

Ναί, ξέρομε ότι ή βιομηχανοποίη
ση τής βίας καί τής φαυλότητας είναι 
τό κλινικό σύμπτωμα σοβαρής άρ-

ρεοστειας. ’Αλλά γνωρίζομε Επίσης 
ότι ή Αποστολή τού ιατρού, όταν 
κρατά στά χέρια του τίς Ακτινογρα
φίες, είναι νά σκεφθή καί νά έφαρμό- 
ση μία ιατρική θεραπευτική ή, αν 
χρειάζεται, χειρουργική, καί όχι νά 
τηλεφωνήση σ ’ Ενα γραφείο κηδειών. 
Γενικότερα, πιστεύομε ότι ή πολι
τική δέν είναι παραλλαγή φωτογρα
φίας, άλλά Απόδειξη θελήσεως. Δέν 
τήν όρίζομε σάν μέθοδο ύποχωρή
σεως, Αλλά μάλλον σάν ξύπνημα 
Ανυπομονησίας. 'Υπέρ τής Γερουσίας 
θά είναι ότι είχε, Απέναντι στήν πρό
κληση τής διαστροφής, στήν Εμπορία 
τού σαδισμού καί στήν Εκμετάλλευση 
τής Ανοησίας, λιγάπερη υπομονή Από 
τήν Κυβέρνηση.

Είθε τό σύνολο τών ποσών πού 
δέν θά πηγαίνουν πλέον σ ’ αύτό πού 
τολμώ νά όνομάσω «καλλιέργεια 
καρπών πού προκαλοΰν ναυτία», νά 
παρακινή τήν Ερευνα γιά τήν ποιό
τητα! "Εναντίον τής άμειβομένης «ά- 
ποδημιουργίας» θέλομε νά σάς βοη- 
θήσωμε νά υποστηρίξετε τήν αυθεν
τική δημιουργία. Οί δημιουργοί — οί 
πραγματικοί — τό Αξίζουν πολύ.

Μέ λίγα λόγια, καί Επειδή δέν 
Εχομε τή δυνατότητα νά μειώσωμε 
στό άμεσο μέλλον τό φόρο τής τηλεο- 
ράσεως πού Επιβάλλεται στά θεάμα
τα τά άξια αότοΰ τού όνόματος, σάς 
ζητούμε νά μεταθέσετε τόν Αγώνα 
Εναντίον τής βίας καί τής πορνογρα
φίας στά πλαίσια μιάς πολιτικής 
Ενθαρρύνσεως τού κινηματογράφου 
ποιότητος, νά τάν θεωρήσετε σάν 
προτροπή ικανή νά Επαναπροσανατο- 
λίση τόν κινηματογράφο πρός τήν 
ποιότητα. Γιατί γνωρίζομε ότι οί 
δημιουργοί μας δέν είναι Ανάξιοι νά 
φιγουράρουν στή γραμμή γιά τήν ό
ποια δίκαια ύπερηφανεύεται ή χώρα 
τού Lumiere, τού Melies, τού Renoir 
καί τού Rene Clair.

MAURICE SCHUMANN 
Ά πόδ. K. Δ.

ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΤ
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΙΠ
ΑΞΙΕΣ, ΙΔΑΝΙΚΑ 
ΣΤΟΧΟΙ
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ 
ΟΝΕΙΡΑ
ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΔΗΘΕΝ
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ»
ΡΕΥΜΑΤΑ
ΩΣΑΝ ΑΧΡΗΣΤΑ
ΑΝΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ

Τού κ. I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ στό άπέραντο ήθικό χά
ος καί στά όρμητικά ρεύματα τής έγ- 

κληματικότητος καί τής λοιπής παθολογίας 
τής ζωής, πού άπλώθηκαν στήν άνθρώπινη 
ϋφήλιο καί άρχισαν νά χύνουν τίς θανάσι
μες άναθυμιάσεις τους καί στή γή μας, ή 
'Ελληνική ’ Επιστήμη τής 'Εγκληματολο
γίας, καθώς ξεπροβάλλει μπρός στά μάτια 
της μιά Αϋριον διαβρωτική βυθισμένη σέ 
πένθιμους λογισμούς, άλλά καί γεμάτη άπό 
πίστη καί πλημμυρισμένη άπό τή συνείδησι 
τού Άνωτάτου χρέους καί τού έπιστημο- 
νικοϋ της κλήρου άπεφάσισε νά κινήση στή 
χώρα μας μιά έπιστημονική Σταυροφορία 
άμύνης καί πάλης μέ τή σαγηνευτική έλ- 
πίδα δτι θά συναντήση τήν ψυχή τού 
έθνους, δτι θά εύρη άνταπόκριση στήν 
' Ελληνική κοινωνία καί στό κράτος καί δτι 
θά άνοιχθή ίσως ένας δρόμος σωτηρίας 
έστω καί στό χείλος τής άβύσσου.

Ποιά ή είκόνα τού κακού;
Μιά Άνθρωπότης πού πελαγοδρομεί 

μέσα σέ μιά άπέραντη σύγχυση καί ή όποια 
προχωρεί παραπαίουσα. Γιατί δυστυχώς 
τριγύρω μας δλα άναταράσσονται καί θρυμ
ματίζονται. Σειόνται Ιδεολογικά καί πνευ
ματικά θεμέλια καί τό ένα γκρέμισμα έπα- 
κολουθεϊ τό άλλο. 'Α ξίες, πίστες, ίδανικά,

στόχοι, γοητευτικά Ιδεώδη καί όνειρα καί 
εύγενικές νοσταλγίες, γιά τά όποια τό γένος 
τών άνθρώπων άγωνίστηκε στήν πορεία τών 
αίώνων μέ θεία καί αίματόβρεκτη μανία γιά 
νά καταξιώση, θεμελιώνοντας ένα άνυπέρ- 
βλητο πνευματικό καί Ή θικό Πολιτισμό, 
τόν «' Ελληνοχριστιανικό», πετιοΰνται άπό 
τήν πληγή τής δραματικής έποχής μας, ήτοι 
τά δήθεν «προοδευτικά καί πρωτοποριακά 
ρεύματα», ώσάν άχρηστα, άρτηριοσκληρω- 
τικά, άνάξια καί ψεύτικα παρασύροντας σέ 
πλάνους κρημνούς τούς λαούς.

Καί έτσι ή στάση τής τυφλής άρνήσεως 
καί άπορρίψεως τών πάντων καί τού οίου- 
δήποτε άποκαλουμένου μέ περιφρόνηση 
καί χλευασμό «Κατεστημένου» σέ όποιο- 
δήποτε περιοχής τής ζωής, συνολικής καί 
άτομικής κατήντησε νά άναδειχθή σέ «Δε
οντολογικό ' Οδηγό» τής άνθρώπινης πο
ρείας τής έποχής μας. Μιάς πορείας, πού 
φέρεται άκυβέρνητη καί παρασύρεται πρός 
ένα άγνωστο στόχο. Αύτόχρημα μιά τρελλή 
πορεία χωρίς έπίγνωση, πού συντροφεύε
ται άπό δραματικό μεγαλείο, γιατί ένσαρ- 
κώνει ίσως τό πνεύμα τής διαλύσεως τής 
ζωής. Καί ποιές νέες άξιες πρόκειται νά 
ξεπεταχθοΰν άπό τά άρνητικά αύτά ρεύ
ματα γιά νά άποτελέσουν τό « ’ Αξιολογικόν 
ΑΟριον» τής ’ Ανθρωπότητος; Πού άπομα- 
κρύνουν τίς άνθρώπινες ψυχές άπό τή θεία 
Πηγή τους, πού έκφράζει ό Αξιολογικός 
Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός καί πού 
έχει δχι τήν συμφεροντολόγο, άλλά τήν 
πάναγνη άνθρώπινη άγάπη καί τιμή ώς 
ουσία τού κόσμου καί πού κινείται στίς 6- 
ψηλές σφαίρες.

"Ηδη δμως άρχισε ν’ Απλώνεται αύτό τό 
σκοτάδι στόν κόσμο, πού έσβυσε τήν ήθική 
καί τήν ήρεμία, άκούομε τήν τρομακτική 
βοή του, δεχόμαστε τίς πληγές του καί 
βλέπουμε «νά μαραίνονται τού κόσμου οί 
πρασινάδες» (Βαλαωρίτης) καί νά λιποθυ
μάει ή ζωή κάτω άπό μιά διαχυθείσα νε
κρική σιγή μιάς συγχύσεως, πού σκέπασε 
τήν ύφήλιο. "Ωστε τελικά ή Άνθρωπότης 
ναρκωμένη φέρεται καί κυλίεται σ ' ένα 
Πνευματικό, Ψυχικό καί Ή θικό ’ Εκφυλι
σμό.

Αύτοί λοιπόν οί τόσο βαρειά πνευμα
τικά, ψυχικά καί ήθκά συννεφιασμένοι και
ροί μας ένσκόρπισαν τήν άγωνία καί στήν 
'Ελληνική ’ Επιστήμη τής ’ Εγκληματολο
γίας, ώς καί στίς συγγενείς έπιστήμες. Ή  
όποία έλληνική ’ Επιστήμη γι' αύτόν τόν 
λόγο συνεκέντρωσε τίς δυνάμεις της σέ ένα

«'Ελληνικό ' Εγκληματολογικό ’ Ινστιτού
το» καί ήδη προπαρασκευάζεται γιά νά 
βοηθήση τό έλληνικόν κράτος καί τήν 
έλληνική κοινωνία, προσφέρουσα τό έπι- 
στημονικόν φώς, γιά νά μή γίνη ό ήθικός 
θάνατος τό μοιραίον καί πένθιμον τέρμα τής 
έδώ ζωής τής 'Ελλάδος μας, άλλά νά 
μπορέση νά ξαναεύρη τό Αξιολογικό φώς 
καί τήν Αξιολογική χαρά καί γαλήνη, πού 
ξεπηδοΰν άπό τήν άνθρώπινη φύση καί τίς 
κρυστάλλινες Πηγές τού ’ Αξιολογικού Πο
λιτισμού τών Αίώνων, τού «Ελληνοχρι
στιανικού».

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Γιά νά προχωρήση λοιπόν τό 'Ελλη

νικό ’ Ινστιτούτο σέ μιά τέτοια έπιστημο
νική πορεία μέ υπευθυνότητα καί έπίγνωση 
έκλιμάκωσε τό έργον του στίς Ακόλουθες 
είδικώτερες κατευθύνσεις:

α) Επιστημονικές συστηματικές έρευ
νες μέ τήν ένδεικνυομένη μεθοδολογία Ατο
μικών καί όμαδικών παρατηρήσεων καί 
γενικά μέ έπιστημονική μεθοδολογία γιά τή 
γνώση καί καθαρή θεώρηση τής πραγμα
τικής καταστάσεως τής έγκληματικότητος 
καί τής λοιπής κοινωνικής παθολογίας στή 
χώρα μας, στούς σημερινούς κρίσιμους 
καιρούς μας. ’ Επιστημονική έρευνα γιά μιά 
είλικρινή, Ανυπόκριτη καί γεμάτη άπό καλή 
πίστι θεώρηση τής Αντικειμενικής πραγμα- 
τικότητος.

β)’ Επιστημονικές συστηματικές έρευ
νες γιά διείσδυση καί άνακάλυψη «μετά 
λόγου» τής Αιτιολογίας τής παρουσιαζο- 
μένης έγκληματικότητος καί τών λοιπών 
κοινωνικών παθολογικών φαινομένων. ’ Ι
διαίτερα θαρραλέα Αποκάλυψη τών γενομέ- 
νων σφαλμάτων, τών θλιβερών καί κατα
στροφικών διεισδύσεων τής ξένης διαφθο
ράς στή χώρα μας καί τέλος τών τυχόν 
θλιβερών καί φθοροποιών παγκοσμίων ρευ
μάτων καί τών έκτοξευομένων δήθεν σοφών 
καί καταπληκτικών συνθημάτων, τά όποια 
άσκοΰν υποβλητική γοητεία στίς μάζες, 
πλήν δμως έξωθοΰν στήν ήθική πόρωση καί 
στόν κρημνό.

γ)’ Εν συνεχείς: τό ’ Ινστιτούτο, όρμώ- 
μενο άπό τήν άποκτηθεϊσα γνώση καί έ- 
μπειρία γιά τήν Αντικειμενική πραγματικό
τητα καί τίς αίτιολογικές της ρίζες, θά 
προχωρεί άπό τόν κόσμο τού όντος στό 
κόσμο τού δέοντος μέ Νομοπαρασκευαστι
κές έργασίες σέ μιά Πολιτική Η θικής 
Αναγεννήσεως καί Κοινωνικής Ά ρτιώ- 
σεως.
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ΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΗΣΤΙΤΟνΤΟ
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Ή  Εγκληματικότητα παρουσιάζει τρομακτική  
αύξηση σ  ’ όλόκληρο σχεδόν τόν κόσμο, πρά
γμα πού άτυχώ ς ισχύει κα ί γιά ήν 'Ελλάδα. 
Σ κοπός τού Έγκλ.ηματολογικοΰ ’Ινστιτούτου  
είναι ή κατά τό δυνατόν μείω ση τής Εγκλη
ματικότητας. Σ τή  φωτογραφία μα  ίπάνω  
«στιγμιότυπο» άπό τά συμβαίνοντα είς άλλες 
χώρες. Πάνοπλοι στρατιώ τες σ ί  'ετοιμότητα 
γιά τήν πρόληψη άπαγωγών πολιτικώ ν προ
σω πικοτήτω ν.

Προβλέπονται Βιβλιοθήκες, Μελετητή
ρια, Μεταφραστικό Τμήμα γιά μεταφράσεις 
τών άξιολογωτέρων ξένων συγγραφών στήν 
έλληνική καί άντιστρόφως τών έλληνικών 
στήν ξένη γλώσσα, Μουσεία (Συλλογές). 
'Ομοίως προβλέπεται Σχολή είδικεύσεως 
γιά τούς έπιθυμοϋντας νά είδικευθοϋν στήν 
ιεραρχία τών Ποινικών ’ Επιστημών. Έ ν  
συνεχείμ θά οργανωθούν Φροντιστήρια με
ταπτυχιακών σπουδών, Φροντιστήρια Έπι- 
μορφώσεως κατά τομείς. Προβλέπονται ή 
όργάνωση έπιστημονικών διαλέξεων, άνα- 
κοινώσεων, συζητήσεων, συνεδρίων τοπι
κών καί διεθνών. Θά δημιουργηθοΰν 'Ο 
μάδες ' Εργασίας κατά ' Επιστημονικούς Το
μείς. ’ Ιδιαιτέρα σημασία δίδεται είς τήν 
χρησιμοποίηση είδικών τεχνολογικών μέ
σων.
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Τό 'Ινστιτούτο πάντοτε θά είναι πρόθυ
μον νά προσφέρει τις επιστημονικές του 
ύπηρεσίες στά ένδιαφερόμενα 'Υπουργεία 
(Δικαιοσύνης, Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων, Κοινωνικών Υ π η ρε
σιών, Πολιτισμού ή άλλα), σέ ’Οργανι
σμούς καί Ιδρύματα πάσης φύσεως, σέ 
Σχολές, στά σώματα επιστημονικής άστυ- 
νομίας, γενικά δέ σέ κάθε ένδιαφερόμενη 
ύπηρεσία.

Προβλέπεται έπίσης ή ίδρυση κατά 
περιφερείας Τοπικών Έγκληματολογικών 
’ Ινστιτούτων μέ πλήρη διοικητική, έπι- 
στημονική καί οίκονομική αυτοτέλεια, άρ- 
χής γενομένης άπό ένα ’ Ινστιτούτο τής 
Μακεδονίας καί άργότερα ίσως ’ Ηπείρου, 
Θράκης, Πελοποννήσου, Ίονίων Νήσων, 
Νήσων τού Αιγαίου Πελάγους, Κρήτης κ.ά. 
όπως έπίσης καί Κύπρου.

Η ΣΗΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Ή  ιδρυτική Πράξη φέρει ήμερομηνία 

τής 10/2/1977 (στήν αίθουσα τού Α ' Τρι
μελούς Έφετείου ’Αθηνών). Ίδρυταί έκ 
τού κύκλου τών άκαδημάίκών διδασκάλων, 
τού δικαστικού καί είσαγγελικοΰ κλάδου, 
τής έπιστημονικής άστυνομίας, τών ψυχιά
τρων, τών δικαστηρίων άνηλίκων, τών κοι
νωνικών λειτουργών, τών κοινωνιολόγων, 
τών έγκληματολόγων δικηγόρων, τού βοη
θητικού έπιστημονικοΰ προσωπικού είς έ
δρας σχετικά κ.ά.

Τά όνόματα τών Ιδρυτών:
Άναγνωστάκης Στέφανος ( ’ Εντεταλμέ

νος ’ Υφηγητής είς τήν ’ Εγκληματολογίαν 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Άνδρεά- 
δης Ή λίας (Δικηγόρος έκ τών έν τώ Δι
καστήρια) Ανηλίκων ’ Επιμελητών), Βου- 
γιούκας Κωνσταντίνος (Τακτικός Καθηγη
τής έν τώ Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης 
Ποινικής ’ Επιστήμης), Γιαννακοπούλου 
Μαρία (Προϊσταμένη ’Επιμελητών ’ Ανη
λίκων Δικαστηρίου ’ Αθηνών), Γραφανάκης 
’ Ιωάννης ( Άντεισαγγελεύς Άρείου Πά
γου), Δασκαλάκης Ή λίας, (Δικηγόρος, δι-

δάκτωρ Πανεπιστημίου Παρισίων), Δερβέν- 
τζας Βασίλειος (Είσαγγελεύς Δικαστηρίων 
’Ανηλίκων), Δεριβιώτης Χρήστος (Δικηγό
ρος έκ τού Βοηθητικού έπιστημονικοΰ προ
σωπικού), Ή τα  Βασιλική (Δικηγόρος Πα
νεπιστημίου Βουκουρεστίου), Κασωτάκης 
’ Ιωάννης (πρόεδρος Δικαστηρίου ’ Ανηλί
κων Αθηνών), Μιράσγεζης Δημοσθένης 
(Διδάκτωρ ’Εγκληματολογίας, Δικηγόρος), 
Μουρούκα Σοφία (Κοινωνιολόγος, Διευθύν
τρια Σχολής κοινωνικής * Εργασίας — Κοι
νωνικών Λειτουργών— Τής ’ Αποστολικής 
Διακονίας), Παπαγεωργίου ’ Ιωάννης (Διδά- 
κτωρ, τέως Διευθυντής ’ Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών, καθηγητής ’Εγκλη
ματολογίας τής Σχολής Κοινωνικής ’ Εργα
σίας — Κοινωνικών Λειτουργών — τής 
’Αποστολικής Διακονίας), Παπαζαχαρίου 
’ Ιωάννης (Καθηγητής ’ Εγκληματολογίας 
κ.λπ), Παπαζαχαρίου "Ελλη (Γεωργίτση) 
(Δικηγόρος έκ τού βοηθητικού έπιστημο- 
νικοΰ προσωπικού Νομικής Σχολής Πανε
πιστημίου ’ Αθηνών, ’ Αντιπρόεδρος Διε
θνούς Ένώσεως Γυναικών Νομικών καί 
Καθηγήτρια έν τή Σχολή Κονωνικής ’ Ερ
γασίας — Διακονισσών — Αποστολικής 
Διακονίας), Παπακαρυάς Λεωνίδας (Ά ν - 
τεισαγγελεύς Ά ρείου Πάγου), Παππάς Βα
σίλειος (Άντεισαγγελεύς Ά ρείου Πάγου) 
Παππάς Βασίλειος (Άντεισαγγελεύς Έ -  
φετών), Ραδιδάκης Νικόλαος (Υφηγητής 
Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου ’ Αθηνών), 
Ροδοπούλου Αικατερίνη (Δικηγόρος, με
ταπτυχιακοί σπουδαί είς Δυτ. Ευρώπην), 
Σαλίβερος Δημήτριος (έκ τού κύκλου τών 
έπιμελητών άνηλίκων, τών έπιστημονικών 
βοηθών καί στελεχών Ιδρυμάτων Πρό
νοιας), Σαλιβέρου Φόνη (έκ τού κύκλου τών 
έπιμελητριών τών δικαστηρίων άνηλίκων), 
Σηφάκης ’ Εμμανουήλ ( ’ Α στυνομικός

Διευθυντής, μετεκπαίδευσις μεταπτυχιακή 
είς Λονδίνον είς τήν ’ Εγκληματολογίαν), 
Σιμόπουλος Γεράσιμος (Πρόεδρος Δικα
στηρίου Άνηλίκων), Σπυρόπουλος Ή λίας 
(Άντεισαγγελεύς Έφετών), Στρατηγό- 
πουλος Θεόδωρος (Κοινωνιολόγος, Δικη
γόρος, καθηγητής είς Σχολάς), Ταμπά
κη — ’ Αγγελάκη (έκ τού κύκλου τών 
έπιστημονικών βοηθών, Τμηματ. Γεν. 
Λογιστηρίου), Τζαβούλης Κων/νος (Εί
σαγγελεύς Έφετών), Τρωιάννου Λίτσα 
(έπιμελήτρια άνηλίκων, μεταπτυχιακοί 
σπουδαί είς Γερμανίαν, διδάκτωρ ’ Εγκλη
ματολογίας), Τσεβάς Δημήτριος (Ά ντει- 
σαγγελεύς έφετών, πρόεδρος Εταιρείας 
προστασίας άνηλίκων Αθηνών), Φαφού
της Κων/νος (Άντεισαγγελεύς Άρείου 
Πάγου). Μετέπειτα ό έν Λονδίνφ δικηγόρος 
καί διδάκτωρ τής ’ Εγκληματολογίας 
Ευγένιος Τριβιζάς, όρισθείς καί ώς έκπρό- 
σωπος τού Ελληνικού ’ Ινστιτούτου παρά 
τώ έν Λονδίνφ ’ Ινστιτούτφ καί είς λαβόντα 
χώραν έν τώ μεταξύ διάφορα συνέδρια. Έ ν  
συνεχείμ ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ’ ΙωάννηςΜανωλεδάκηςκαί 
ό Υφηγητής τού αυτού Πανεπιστημίου Στ. 
Άλεξιάδης.

Ή  κατά τήν 10/2/1977 έκλεγεϊσα 
«Προσωρινή Επιτροπή διά τήν διοίκησιν 
τού Σωματείου— ’ Ινστιτούτου» άπετελέσθη 
έκ τών Ίωάννου Παπαζαχαρίου, όμοτίμου 
Καθηγητού τής Ποντίου, Κων/νου Βουγι- 
ούκα, τακτικού Καθηγητού Πανεπιστημίου 
Θεσσσαλονίκης, Νικολάου Ρασιδάκη, Ύ -  
φηγητοΰ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Δημοσθένους Μιράσγεζη, Διδά- 
κτορος Εγκληματολογίας — Δικηγόρου 
παρ’ Ά ρείφ  Πάγφ καί Ή λία Δασκαλάκη, 
Διδάκτορος πανεπιστημίου Παρισίων, 
Δικηγόρου.

Τό Καταστατικό άναγνωρίσθηκε μέ τήν 
ϋπ’ άρ. 694/1977 άπόφασιν τού Πρω
τοδικείου Αθηνών καί καταχωρήθηκε μέ 
αδξοντα άρ. 6874 τής 22/6/1977 στό Βιβλίο 
τών ’ Ανεγνωρισμένων Σωματείων μετά τήν 
τελεσιδικία τής άποφάσεως.

Τήν 24/6/1977 ή Γενική Συνέλευση 
έξέλεξε τό προβλεπόμενο ένδεκαμελές 
Δ ιο ικ η τικ ό  Συμβούλιο, τά μέλη τού 
όποίου συνελθόντα τήν 8/7/1977 συνεκρό- 
τησαν τό Προεδρείο τού ’ Ινστιτούτου. 
Έξελέγησαν δέ Πρόεδρος ό Καθηγητής κ. 
’ Ιωάννης Κ. Παπαζαχαρίου, Α ' Αντιπρό
εδρος ό Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος 
Βουγιούκας, Β ' Αντιπρόεδρος ό Ά ντει- 
σαγγελεύς τού Ά ρείου Πάγου κ. Κων
σταντίνος Φαφούτης, Γ  ενικός Γ  ραμματεύς, 
ό δικηγόρος παρ’ Ά ρείφ  Πάγφ κ. Δημο
σθένης Μιράσγεζης, Ταμίας ό Αστυνομι
κός Διευθυντής κ. Εμμανουήλ Φρ. Σηφά
κης μέλη δέ οί κ.κ. Στέφανος ’ Αναγνωστά- 
κης, Εντεταλμένος ‘ Υφηγητής Ε γκλη 
ματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
’ Ιωάννης Κασωτάκης, Πρόεδρος Δικαστη
ρίου Άνηλίκων Αθηνών, ’ Ιωάννης Μα
νωλεδάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Παπακαρυάς,
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Άντεισαγγελεύς Ά ρείου Πάγου, Βασί
λειος Παππάς, Άντεισαγγελεύς Έφετών 
καί Δημήτριος Τσεβάς Άντεισαγγελεύς 
' Εφετών.

'Εξελεγκτική 'Επιτροπή ή κυρία 'Ι 
ωάννα Ταμπάκη — Άγγελάκη (Τμηματ. 
Γενικού Λογιστηρίου), ή κυρία Λίτσα 
Τρωϊάννου (Διδάκτωρ - έπιμελήτρια δικα
στηρίου άνηλίκων) καί ό κύριος Δημή- 
τριος Σαλίβερος (έπιμελητής δικαστηρίου 
άνηλίκων κ.λπ.).

Προσωρινώς τό 'Ελληνικόν Έγκλη- 
ματολογικόν ' Ινστιτοΰτον φιλοξενείται 
στό Δικηγορικό Γραφείο τού Γενικού 
Γραμματέως τού ’ Ινστιτούτου κυρίου Δη
μοσθένους Μιράσγεζη (όδός Πανεπιστη
μίου 61, ε ' όροφος, τηλέφων. 321.45.64 καί 
321.45.67). Εύγενώς προσφερθείς θά εύ- 
ρίσκεται καθημερινώς άπό 9 π.μ. έως 2 μ.μ. 
είς τό έν λόγω Γραφεΐον (προσωρινόν) τού 
Ινστιτούτου τό μέλος αυτού δικηγόρος κ. 
Χρήστος Δεριζιώτης, ώς εκπρόσωπος τού 
’ Ινστιτούτου, (Επιμελητής).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κατά κακή λοιπόν μοίρα ή πορεία τής 

ανθρώπινης ζωής στίς τραγικές αυτές μέρες 
άγεται καί φέρεται άπό άμείλικτα καί 
άδίστακτα ρεύματα, έχει πάρει τόν ψυχικό 
καί ήθικό κατήφορο καί όδηγεΐται πρός τή 
κατακόρυφη πτώση. "Ωστε έτσι ή έπέ- 
κταση καί ή έκτράχυνση τής έγκληματι- 
κότητος καί τών λοιπών κοινωνικών νόσων 
καί πληγών έγιναν κατά κάποιο τρόπο 
χαρακτηριστικά τής έποχής μας.

Γιά νά μιλήσουμε μέ τά λόγια τού 
ποιητή (Κωστή Παλαμά):
«καί μή έχοντας πιό κάτω άλλο σκαλί 
νά κατρακυλίσεις πιό βαθειά στοΰ κακού τή 
σκάλα...»

Συνεστήθη λοιπόν στίς τραγικές αυτές 
ώρες τό Ελληνικό Έγκληματολογικό 
Ινστιτούτο γιά νά συναντήση τή καρδιά 
τού έθνους καί τής πολιτείας λαχταρώντας 
νά προστατεύση ώς επιστημονικός Παρά
γων τού ’ Ηθικού Πολιτισμού τίς αίώνιες 
ήθκές άξιες καί «γιά τ ’ άνέβασμα ξανά νά 
καλέση τό έθνος μας».

Γιατί αότό είναι γιά τή στοχαζόμενη 
έλληνική επιστήμη τό «μεγάλο αίτημα τών 
καιρών μας» νά ξαναδημιουργήσουμε τό 
πνευματικό, ψυχικό καί ήθικό Φώς μέσα 
στό σκοτάδι πού απλώνεται γύρω.

Στό αίτημα αύτό όλοκληρώνεται ή άξια 
τού άνθρώπου καί τό πνεύμα του πλημμυ
ρίζει όλους τούς κινηθέντας γιά τήν ίδρυση 
τού ’ Ινστιτούτου, οί όποιοι θά δώσουν δλον 
τόν έαυτόν τους γιά νά άνοιχθή ό δρόμος 
γιά τήν Η θική Νίκη.

Αναμένει δέ τό Ινστιτούτο τήν άνα- 
γνώριση τής Νοσταλγίας αυτής γιά τό 
φεγγοβόλημα τής Ή θκής, τήν κατανόηση 
τήν στοργή καί τήν ένίσχυση άπό τήν 
κοινωνία καί τήν πολιτεία, γιά νά μπορέσει 
νά άποκτήσει τή δύναμη γιά τήν πραγμα
τοποίηση όλων αυτών τών όνείρων καί τής 
Ιεραποστολής στό Δρόμο τού Καθή
κοντος.

Τά σοβαρά μέ γέλιοt HuTQ και... 
Χοροί
ΤοΟ κ. Γ. ΠΟΛΙΤΗ

Ασφαλώς τά αύγά δέν τά τρώμε μόνο 
κατά τήν περίοδο τού Πάσχα, άλλά όλο τό 
χρόνο, γιατί, έκτός άπό βραστά καί τηγανι- 
τά (μάτια ή όμελέττα) άποτελούνε, γενικά, 
μιά πολύ νόστιμη καί θρεπτική1 τροφή καί 
κάνουν πολύ καλό καί δυναμώνουν τόν 
όργανισμό μας. "Οταν, μάλιστα, ένα αύγό 
είναι φρέσκο, τής ήμέρας καί τρώγεται χτυ
πητό μέ ζάχαρι, ώφελεί στό λαιμό καί, πιό 
παλιά τό προτιμούσαν συνήθως οί καλλι
τέχνες τής Λυρικής Σκηνής!

Φαίνεται, όμως, ότι τ ’ αύγά παίζουν 
σπουδαίο ρόλο καί σέ άλλες περιπτώσεις 
καί μάλιστα στόν... έρωτα, όπως άποδείχτη- 
κε άπό ένα έρωτικό έπεισόδιο στόν Πει
ραιά.

' Η νέα καί όμορφη χήρα κυρία Ζωή — 
— δέν μάς ένδιαφέρει τό έπώνυμο — είχε 
έρωτικές παρτίδες μέ κάποιον χοροδιδά
σκαλο, άλλά «διέκειτο καί συμπαθώς» καί 
πρός τόν γείτονά της, αύγοπώλη, Χαρά
λαμπο — είπαμε δέν χρειάζονται έπώνυμα...

Καί πέρναγε, πού λέτε, όμορφα κι ώραία 
ή χαριτωμένη καί καλλίγραμμη χήρα κυρία 
Ζωή, μεταξύ χορού καί αύγών! Αύτό πού 
λέμε: Ζωή καί κόττα! 'Οταν, λοιπόν, έλειπε 
δ χοροδιδάσκαλος, δεχότανε στό διαμέρι
σμά της τόν κυρ-Χαράλαμπο, πού τής πή
γαινε πεσκέσι κι ένα καλαθάκι μέ φρέσκα 
αύγά... Πρέπει, όμως, νά παραδεχτούμε, ότι 
ή θέση τής νεαρής χήρας ήταν λίγο δύ
σκολη, γιατί έπρεπε νά διαλέξει τόν άνθρω
πό της μεταξύ χοροδιδασκάλου καί αύγο
πώλη! Κι έπειδή σάν πονόψυχη πού ήταν 
δέν βάσταγε ή καρδιά της νά στενοχωρέσει 
ούτε τόν έναν ούτε τόν άλλο, τί νά κάνει; 
Αποφάσισε νά... κρατήσει καί τούς δύο!

Καί ή ζωή τής Ζωής, κυλούσε άνέφελη 
καί όλα πήγαιναν ρολόι!. Ώ σπου, δυστυ
χώς γι’ αύτή, μιά μέρα ή μάλλον μιά νύχτα, 
ό αύγοπώλης μέ τό χοροδιδάσκαλο μπερδέ
ψανε τις ώρες μέ άποτέλεσμα (δέν έσπαγε τό 
πόδι του ό ένας;) νά... τρακαριστούν στό 
διαμέρισμα τής χήρας! Μόλις συνήλθε ό 
αύγοπώλης άπό τή δυσάρεστη έκπληξη, 
σκέφτηκε:

— Τώρα, τί νά τόν κάνω τόν χοροδι

δάσκαλο; Νά τόν χορέψω στό ταψί ή νά τόν 
κάτσω σ τ ’ αύγά μου;

Προτίμησε τό πρώτο. "Εσπασε στό ξύλο 
τό χοροδιδάσκαλο καί μετά παραλαμβάνει 
τήν άπιστη καί... πΟΰ σέ πονεΐ καί πού σέ 
σφάζει!

Ό  χοροδιδάσκλος καί ή χήρα μεταφερ
θήκανε στίς Πρώτες Βοήθειες κι ό αύγο
πώλης στό Αστυνομικό Τμήμα. Ό  Α ξιω 
ματικός Υπηρεσίας, όταν έμαθε τό έπάγ- 
γελμα τού δράστη, άπόρησε ό άνθρωπος: 
«Πώς είναι δυνατόν ένας αύγοπώλης, πού 
κάνει ένα άπό τά πιό είρηνικά επαγγέλ
ματα, νά φερθεί τόσο βάναυσα σέ δυό 
άνθρώπους!».

Καί τόν ρωτάει:
— Γιατί, κύρ-Χαράλαμπε, έδειρες τούς 

άνθρώπους;
— Δέν φταίω έγώ, κύριε Ύπαστυνόμε, 

ή κακιά ώρα! Αύτή ή κυρία Ζωή φταίει πού 
μού κατάστρεψε τή ζωή μου! ’ Εγώ τήν 
άγάπαγα, έκανα τό πάν νά τήν εύχαριστήσω 
καί τής κουβάλαγα κι αύγά φρέσκα κι αύτή 
μέ γέλαγε, λές καί τής τά καθαρίζανε...

— Κι έπρεπε νά τούς χτυπήσεις τόσο 
άσχημα;

— Βλέπετε είχα δίκιο καί πάνω στό 
θυμό μου... Καταλαβαίνετε... Τί νά σάς πώ; 
Μού είχε φάει ή άχάριστη ίσα μέ δέκα 
καλάθια αύγά!
Τώρα, έδώ πού τά λέμε, κάθε αύγοπώλης 
μπορεί νά γίνει θηρίο, όταν μαζί μέ τήν 
καρδιά τής άγαπημένης του, χάσει καί τ ’ 
αύγά καί τά... καλάθια!
Καί στό δύστυχο τόν κύρ-Χαράλαμπο γινό
τανε καί τά δύο. Δηλαδή κλάφτα Χαρά
λαμπε! Κι όσο γιά τήν κυρία Ζωή πιστεύ
ουμε νά έβαλε μυαλό καί νά διδάχτηκε, 
άλλη φορά νά μήν είναι τόσο... πονόψυχη 
καί νά κρατάει μόνον ένα φίλο... "Η αύγο
πώλη καί νάχει τά φρέσκα της αύγά, δη
λαδή νάναι χορτάτη καί νά μή χορεύει ή 
χοροδιδάσκαλο, νά χορεύει, χωρίς όμως 
νά τρώει φρέσκα αύγά!

’ Αλλά, κακά τά ψέματα. Νηστικό άρκού- 
δι χορεύει;

Γιάννης Πολίτης.
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ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ Φεβρουάριος τοϋ 
1929. CM συγκρούσεις μεταξύ κομμου

νιστών καί ναζί πολλαπλασιάζονταν, ή 
Ανεργία μεγάλωνε, τό κύρος τής Δημοκρα
τίας τής Βαίμάρης λιγόστευε καθημερινά. 
Αύτό έπέτρεπε στούς έξτρεμεστάς τής Δε
ξιάς καί τής Άριστεράς νά Αποκτούν έπί- 
σης καθημερινά μεγαλύτερη σημασία καί 
δύναμι, καί έκμεταλλευόμενοι τίς δυσκολίες 
πού έφθειραν τήν κυβέρνησι, νά Αρχίσουν 
νά ύπόσχωνται πράγματα καί θαύματα καί 
νά γίνωνται μάλιστα πιστευτοί. Πολλές 
φορές Αναρωτιόμαστε, πώς ό Χίτλερ κατόρ
θωσε νά φθάση στήν έξουσία μέ νόμιμα 
μέσα. ' Η άκάντησις βρίσκεται στήν άναρ- 
χία πού συνεχώς μεγάλωνε, στήν οίκονο- 
μική έξαθλίωσι, στόν φόβο τής φτώχειας, 
στήν Ανάγκη άντιδράσεως καί στήν έπιθυ- 
μία γιά τήν τάξι.

Παρ' όλα αΰτά, στίς άρχές τού 1929, 
αύτόε πού τράβηξε τήν προσοχή καί σκόρ
πισε τόν τρόμο καί έγινε τό σύμβολο 
αύτής τής ταραγμένης έποχής, δέν ήταν 
έπαναστάτης, ούτε προφήτης, ούτε κάν 
πολιτικός, άλλά ένας διεστραμμένος, σκλη
ρός καί ψύχραιμος έγκληματίας μέ κατα
πληκτική έπιδεξιότητα. Ή ταν πρόκλησις 
γιά τήν Αστυνομία καί γιά τήν κοινωνία, 
άλλά παρ’ όλα αύτά κατόρθωσε νά μείνη 
Ασύλληπτος έπί έναν δλόκληρο χρόνο.

'Επειδή τό όνομά του ήταν άγνωστο, τόν 
έλεγαν τό Κτήνος, ό 'Αντίχρηστός, κ.ά. Σέ 
λίγο, ή Ιδιαίτερη προτίμησις πού έδειχνε

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ο mm
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ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Ειδεχθής έγκληματίας ό Γερμανός Πέτερ Κύρτεν 

άπό τό Ντύσσελντορφ, απασχόλησε μέ τά έγκλήματά του όχι 
μόνο τήν πατρίδα του, άλλά καί 

τόν κόσμο ολόκληρο πριν 
άπό μισό αιώνα. Τά έγκλήματά του 

ξεπέρασαν κάθε γνωστό «μέτρο», ώστε νά γίνουν 
άντικείμενο έρευνας άπό

τούς έγκληματολόγους στήν περίοδο τοϋ Μεσοπολέμου.

στό αίμα τού χάρισε τόν τίτλο «Δράκος τού 
Ντύσσελντορφ». Μέ αύτό τό όνομα, πού 
Αποκρυστάλλωνε ύποσυνείδητα τόν τρόμο, 
έμεινε γνωστός. Τό όνομα τού Πέτερ Κύρ
τεν ξεχάσθηκε, όλος ό κόσμος όμως θυμά
ται τόν Δράκο τού Ντύσσελντορφ.

Ή  άπαίσια φήμη του είχε έμπνεύσει 
στόν Φρίτς Λάνγκ ένα κινηματογραφικό 
Αριστούργημα. Ό  Τζόζεφ Λόουζυ έπανέ- 
λαβε τό θέμα αύτό σέ ταινία του καί ό 
Ρομπέρ Ό σσ έν  ένσάρκωσε μέ τέχνη τήν 
Ανήσυχη καί έγκληματική αύτή προσωπι
κότητα. Πώς όμως τόσο ένδιαφέρον γιά τό 
τέρας αύτό; Γιατί αυτός  ό δολοφόνος ήταν 
ένας Ιδιόμορφος άνθρωπος καί τά έγκλή
ματά του δέν άποτελοΰσαν μόνο μιά σειρά 
άπό κακουργήματα, άλλά είχαν διαφορε
τική σημασία.

Στίς 3 Φεβρουαρίου 1929 τό βράδυ, ή 
κυρία Κούν, μιά μοδίστρα πενήντα περίπου 
έτών, γύριζε στό σπίτι της στό Γκέρεσαμ, 
στά περίχωρα τού Ντύσσελντορφ. Είχε 
κάπως άργοπορήσει καί πλησίαζε ένδεκα. 
Ξαφνικά ένα άνδρας μέ πρόσωπο σκεπα
σμένο μέ ένα μαντήλι, όρμησε έπάνω της 
καί τήν χτύπησε μέ μανία. Ή  γυναίκα 
δέχθηκε είκοσι πέντε μαχαιριές. ' Εκείνη τή 
στιγμή, έτυχε νά περάση ένα αύτοκίνητο 
καί ό δολοφόνος έγινε άφαντος. ' Η δυστυ
χισμένη άνέπνεε άκόμα. Τήν μετέφεραν στό 
νοσοκομείο. Τελικά έπέζησε.

Πέντε ήμέρες Αργότερα, Ανακάλυψαν τό 
πτώμα μιάς παιδούλας σέ ένα δημόσιο

’Αριστερά  έπάνω κα ί κάτω, ό Π έτερ Κ ίρτεν σέ 
όυό χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ό  Κίρτεν 
ήταν ένας άνθρωπος όπως οί άλλοι, άλλά έπ ί 
πολ.λά χρόνια είχε χάσει τήν ψυχική αυτονομία 
του, είχε γίνει ένα κακοποιό πλάσμα καί οί 
πράξεις του ήταν έπτηρεασμένες άπό τό Σ ατανά



πάρκο, τών βορεινών προαστίων. Αύτή τήν 
φορά τό θύμα ήταν νεκρό. Είχε δεχθή δέκα 
τρεϊς μαχαιριές. Τά αύτιά του ήσαν κομμέ

να, τό κρανίο σπασμένο καί τά πόδια 
παρουσίαζαν έγκαύματα.

Στίς 2 Μαρτίου, τήν νύχτα ήταν ή σειρά 
τού Ροϋντολφ Σέερ ένός έργάτη πενήντα 
τριών έτών. Ό ταν τήν αύγή άνακαλύφθηκε 
τό πτώμα του, διαπιστώθηκε ότι είχε χτυ- 
πηθή μέ τόση δύναμι, ώστε τό κεφάλι του νά 
έχη σχεδόν άποκοπή. Μέσα στό τραύμα 
βρέθηκε μιά λεπίδα άπό ψαλίδι.

Ή  πόλις άρχισε νά άναστατώνεται, οί 
έφημερίδες σχολίαζαν μέ μεγάλους τίτλους 
τά τρία έγκλήματα, πού παρουσίαζαν τόση 
όμοιότητα, ώστε έπρεπε νά άποδοθούν στό 
ίδιο πρόσωπο. ' Η άστυνομία είχε καί αύτή 
τήν Ίδια γνώμη, πολλαπλασίασε τίς περι
πόλους, τόν έλεγχο ταυτοτήτων, τήν έπι- 
τήρησι γύρω στά σχολεία καί τά ύποπτα 
κέντρα. Πέρασε όμως όλόκληρος ό Μάρ
τιος, χωρίς νά άνακαλυφθή τό παραμικρό 
Ιχνος τού δολοφόνου.

Στίς άρχές 'Απριλίου, παραλίγο νά 6- 
πάρξουν άλλα δυό θύματα, πού όμως κατόρ
θωσαν νά γλυτώσουν. Τό ένα χάρις στήν 
τόλμη του καί τό άλλο χάρις στήν άπροσ- 
δόκητη έμφάνισι μιάς παρέας φοιτητών. Τό 
πρώτο ΘΟμα, ή Λένα Πέννινγκ, όταν κατά
λαβε άτι τήν παρακολουθούσαν, άντιμετώ- 
πισε τόν διώκτη της. Άντιστάθηκε καί 
άπέφυγε τά πρώτα κτυπήματα. Ό  δολο
φόνος προσπάθησε νά τήν στραγγαλίσει μέ 
ένα σχοινάκι, αύτή όμως τού έσχισε τό 
πρόσωπο μέ τά νύχια της, άποφασισμένη 
στήν άνάγκη νά τού βγάλη τά μάτια. Αΰτός, 
τότε τήν άφησε.

Τό δεύτερο θύμα, ή Γκέρτρουντ Φλάκε, 
μιά καλογυμνασμένη άθλήτρια, δέν μπό
ρεσε στήν άρχή νά χρησιμοποιήση τούς 
μυς της, γιατί ό δολοφόνος τήν άρπαξε μέ 
λάσσο καί τήν τράβηξε βίαια σέ μιά έρημη 
αύλή. Ό  άγνωστος έπιχείρησε τότε νά τήν 
βιάση. Αύτή όμως άμύνθηκε μέ τόση δύναμι 
καί έκανε τόσο άπότομες κινήσεις, ώστε νά 
ρίξη κάτω τόν άντίπαλό της. Έπωφελή- 
θηκε τότε καί κατόρθωσε νά άπαλλαγή άπό 
τό σχοινί, ό δολοφόνος όμως είχε βγάλει 
μαχαίρι καί θά τήν είχε σφάξει, άν κατά 
τύχην δέν περνούσαν έκείνη τήν στιγμή δυό 
νέοι καί μιά κοπέλλα, πού γύριζαν άπό τόν 
κινηματογράφο. Ό  κακούργος τότε έφυγε 
τρέχοντος.

Ή  Γκέρτρουντ Φλάκε καί οί σωτήρες 
της πήγαν στήν άστυνομία, άλλά ή ποθούσα 
δέν ήταν σέ θέσι νά δώση σαφή περιγραφή. 
Είπε ότι έπρόκειτο γιά έναν άνδρα μεσό
κοπο, μέτριου άναστήματος, πού φορούσε 
ένα φαρδύ έπανωφόρι καί ένα καπέλλο 
κατεβασμένο ώς τά μάτια. Ή  περιγραφή 
αύτή δέν είχε τίποτε τό Ιδιαίτερο.

* Η άστυνομία, γιά νά άποφύγη τήν γελοι- 
οποίησι, χρειαζόταν έναν ύποπτο. Τότε 
έμφανίσθηκε κάποιος, πού προσπαθούσε μέ 
κάθε τρόπο νά έπισύρη έπάνω του τήν 
προσοχή. Τά βράδια, στό καφενείο, καυχι
όταν ότι «ξεγελούσε τήν άστυνομία έδώ καί

δυό μήνες». ' Η άστυνομία δέν χρειάσθηκε 
περισσότερα γιά νά τόν συλλάβη. Έπρό- 
κειτο γιά τόν Γιόχαν Στράουσμπεργκ, υ
πάλληλο σέ βιβλιοπωλείο, φανατικό άνα- 
γνώστη βιβλίων μαύρης μαγείας. Έπωμί- 
σθηκε μέ ύπερηφάνεια δλα τά έγκλήματα 
τού άγνώστου δολοφόνου καί, όταν Αποδεί
χθηκε άπό διάφορα άλλοθι ή άθωότης του, 
αύτός έξακολουθούσε νά Ισχυρίζεται δτι 
ήταν ό Δράκος καί έκτελούσε τίς θελήσεις 
τού Σατανά.

Ή  άστυνομία, γιά νά καθησυχάση τόν 
πληθυσμό τού Ντύσσελντορφ καί νά σώση 
τό γόητρό της, τόν έκλεισε στίς φυλακές, 
χωρίς όμως νά πιστεύη στίς καυχησιολο- 
γίες του. Ό χ ι  όμως γιά πολύ.

Στίς 29 'Ιουλίου, σέ μιά λαϊκή ταβέρνα, 
στίς όχθες τού Ρήνου, βρέθηκε δολοφονη
μένη ή Έμμα Γκρός. Ή ταν γυναίκα έλευ- 
θερίων ήθών όχι όμορφη, πού εύκολα θά 
μπορούσε νά άκολουθήση τόν πρώτο τυχόν
τα.

Σέ ποιόν θά μπορούσε νά άποδοθή αύτός 
ό Ανεξήγητος φόνος; 'Ασφαλώς στόν σα
διστή, πού σκότωνε μόνο γιά εύχαρίστησι, 
χωρίς λόγο, ή γιά λόγους πού ούτε τό πολύ 
κοινό ούτε ή άστυνομία μπορούσαν νά 
καταλάβουν. Αύτό τό νέο έγκλημα, όμως, 
δέν μπορούσε νά τό έπωμισθή δ Στράουσ- 
περγκ. Τόν αποφυλάκισαν, άλλά τόν έκλει
σαν σέ άσυλο γιά νά συνετισθή.

Ό  δολοφόνος, έν τφ μεταξύ, δέν έπαψε 
νά π ροκαλή τήν άστυνομία. Στίς 14 Αύγού-

Σχέδιο Γερμανικής ίφημερίδος τήν ίποχή  πού 
ό αδίστακτος κακούργος κατεζητεϊτο.

στου, έστειλε ένα άνώνυμο γράμμα μέ ένα 
ποίημα καί ένα χάρτη προσεκτικά σχεδια
σμένο. Τό ποίημα έλεγε περίπου.
Στό δάσος τού Παπεντέλλα 
κείτεται μιά κοπέλλα 
στό δάσος αύτό τό πυκνό, 
θά βρήτε τόν τάφο, μ’ ένα σταυρό.

Ό  χάρτης έδειχνε τό μέρος, όπου ήταν 
θαμμένο τό θύμα, πού ή άστυνομία είχε 
πληροφορηθή τήν έξαφάνισί του. Έπρό- 
κειτο γιά τήν Μαρία Χάν, μιά νεαρή ύ- 
πηρέτρια, πού τά Αφεντικά της τήν είχαν 
άπολύσει στίς 11 ' Ιουνίου. ' Η Μαρία, γιά 
νά παρηγορηθή, είχε πάει νά χορέψη σέ μιά 
έξοχική ταβέρνα, κοντά στό δάσος τού 
Παπεντέλλα στό Στάντερμυλε.

Δέν ήταν ή πρώτη της περιπέτεια καί, 
όταν ένας εύπαρουσίαστος μεσόκοπος κύ
ριος τήν κάλεσε γιά ένα περίπατο στό 
δάσος, Ασφαλώς θά δέχθηκε μέ εύχαρί- 
στησι. Ή ταν Ακριβώς αύτό πού ζητούσε. 
"Ισως ό κύριος αύτός νά είχε άνάγκη άπό 
υπηρέτρια, ίσως νά είχε σκοπό νά τήν 
έγκαταστήση σέ ένα διαμέρισμα καί νά 
άναλάβη τήν συντήρησί της, Αρκεί νά 
φερόταν μέ κατανόησι καί διακριτικότητα.
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Ή  Μαρία Χάν, τήν όποια ό «δράκος» έβίασε, 
στραγγάλισε κα ί μαχαίρω σε πίνοντας τό αίμα 
της.

"Ετσι ένέδωσε σέ όλες του τίς Επιθυμίες, 
ώς τήν στιγμή πού μιά καλά Ακονισμένη 
λεπίδα, ψαλίδι, ή μαχαίρι, βυθίστηκε στό 
υπογάστριό της.

Ή  Αστυνομία Αναστατώθηκε. Ή  πόλις 
έξοργίσθηκε. Πήγαινε πολύ. Ό  δολοφόνος 
είχε τώρα τό θράσος νά πληροφορή ό Ίδιος 
τήν Αστυνομία γιά τά όνόματα τών θυμάτων 
του καί τό μέρος όπου ήσαν θαμμένα. Ή  
μεγαλύτερη Απόδειξις Αδυναμίας καί άνικα- 
νότητος τής Αστυνομίας. Ποιός λοιπόν θά 
ύπερασπιζόταν τούς φιλήσυχους νοικοκυ- 
ραίους;

Είδικοί γραφολόγοι, πού έξέτασαν τό 
ποίημα, δέν άποκάλυψαν τίποτε τό νέο. 
'Αναγνώρισαν στόν δολοφόνο «μέτρια νο
ημοσύνη, μεγάλο έρωτισμό, υπέρμετρη Α
λαζονεία καί τάσι πρός τήν βία». Αυτά όμως 
ήσαν ήδη γνωστά.

Ή  θύελλα πού ξεσηκώθηκε στό Ντύσ- 
σελντορφ έξήψε πιό πολύ τά πνεύματα. 
’Απεναντίας Αποκορυφώθηκε ή μανία τού 
σαδιστοΰ πού, στις 21 Αύγούστου τήν νύχτα 
έβίασε καί μαχαίρωσε τήν "Αννα Γκολν- 
τχάουζεν μιά νταντά δεκαοκτώ έτών. Δέκα 
λεπτά άργότερα προσπαθούσε νά μεταχει- 
ρισθή μέ τόν Ίδιο τρόπο μιά γυναίκα τριά
ντα πέντε έτών, τήν Ζία Μάντελ, καί τέλος 
έπιχείρησε νά έπιτεθή έναντίον ένός έμπό- 
ρου τής πόλεως, τού Χαίνριχ Κόρνμπλουμ. 
Τά έντονα σωματικά χαρακτηριστικά του 
δέν άρεσαν φαίνεται στόν δολοφόνο, πού 
ήταν Ίσως έπηρεασμένος άπό τήν χιτλερική 
προπαγάνδα. Τού κάρφωσε ένα μαχαίρι 
στήν πλάτη, τήν στιγμή πού ό δυστυχι
σμένος έπιχειρούσε νά σκαρφαλώση στόν 
τοίχο ένός κήπου.

Οί δυό γυναίκες γλύτωσαν ώς έκ θαύ
ματος. ' Η θλδσις τού κρανίου τής μιδς δέν 
ήταν έπικίνδυνη καί τά πολαπλά τραύματα

Τό σημείο όπου έγινε ή έπίθεσι άπό τόν Κ ίρτεν  
κατά τής Χουμπερτίνε Μόύρερ.

τής άλλης δέν είχαν θίξει κανένα ζωτικό 
όργανο. Ό  άνδρας όμως ήταν νεκρός.

Αύτό τό όργιο τής βίας δέν ήταν Αρκετό 
γιά νά κατευνάση τήν φρενίτιδα τού Δρά
κου. Στίς 24 Αύγούστου, τό βράδυ, σέ ένα 
μονοπάτι στά νότια προάστια βρήκε τόν 
τρόπο νά παρασύρη σέ ένα πυκνό δάσος δυό 
μικρά κορίτσια, τήν Λουίζε Λόνζεν, δεκα
τεσσάρων έτών καί τήν Γκέρτρουντ Χάμα- 
χερ μόλις πέντε. Καμμιά άπό τίς δυό δέν 
σώθηκε άπό τήν μανία του. Τίς έσφαξε σάν 
κοτόπουλα καί μέ ψαλίδι Ακρωτήριασε φρι- 
κτά τά πτώματά τους. "Εφθασε στό σημείο 
νά βγάλη τά μάτια τών παιδιών αύτών.

Τήν άλλη μέρα, πλήθος κόσμου συγκεν
τρώθηκε έξω άπό τήν 'Αστυνομική Διεύ- 
θυνσι τής πόλεως γιά νά διαμαρτυρηθή. Ή  
άγανάκτησις ήταν Απερίγραπτη. ' Ασυγκρά
τητο, τό πλήθος έσπασε τά τζάμια καί τίς 
πόρτες τού κτιρίου φωνάζοντας: «Θάνατος 
στήν άστυνομία. Θάνατος στόν Δράκουλα». 
Αύτό δέν έμπόδισε τόν τελευταίο νά δια- 
πράξη τό Ίδιο έγκλημα. Θύμα ήταν ή Λόττε 
Σούλτε, είκοσι όκτώ έτών, άνεργη. 'Απο
λυμένες ύπηρέτριες, άνεργες έργάτριες, γυ
ναίκες έλευθερίων ήθών, Αποτελούσαν γιά 
τόν Δράκο εύκολη λεία.

"Ενας καλοντυμένος κύριος, γύρω στά 
σαράντα, πρότεινε στήν Λόττε, γιά νά ψυχα- 
γωγηθή καί νά τονωθή κάπως τό ήθικό της, 
νά τόν άκολουθήση στό πανηγύρι τού Νόυς. 
Ξύλινα Αλογάκια, κληρώσεις, σκοποβολή, 
όλα αύτά διασκέδασαν τήν κοπέλα, πού 
δέχθηκε νά γευματίση μέ τόν συνοδό της 
καί νά κάνη ένα περίπατο μαζί του, στίς 
όχθες τού Ρήνου, μετά τό φαγητό. ' Ο 
περίπατος αύτός λίγο έλειψε νά σταθή 
μοιραίος γι’ αύτήν, άν δέν υπήρχε καί ένας 
καλός θεός γιά νά προστατεύη τίς Απρό
σεκτες κοπέλλες. Δέχθηκε τρεις μαχαιριές, 
πού καμμιά όμως δέν υπήρξε θανατηφόρα.

Ό  κατάλογος τών Αγρίων εγκλημάτων 
δέν σταμάτησε όμως έδώ .' Ο Δράκος έξακο- 
λουθούσε νά χτυπά. Στίς 30 Σεπτεμβρίου ή 
"Ιντα Ρόυτερ βρέθηκε νεκρή μέ όκτώ τραύ
ματα στό κεφάλι. Στίς 12 'Οκτωβρίου, ή 
Έλμμα Ντόρριερ, ή 'Αφροδίτη μιας κακό
φημης συνοικίας τής πόλεως, ή "Εμμα ή 
Κοκκινομάλλα, όπως τήν φώναζαν, βρέ
θηκε σέ μιά αύλή έργοστασίου φρικτά 
Ακρωτηριασμένη μέ τά στήθη κομμένα καί 
τά χείλη σχισμένα. Στίς 25 'Οκτωβρίου, μιά 
έργάτρια, ή Χουμπερτίνε Μόουρερ μαχαι
ρώθηκε. "Εβγαλε μιά τρομερή κραυγή. Ό  
δολοφόνος έξαφανίσθηκε Αμέσως. Ή  δυ
στυχισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στό νο
σοκομείο. Συνήλθε γιά λίγο, Αλλά δέν 
μπόρεσε νά καταθέση.

Ή ταν καταπληκτικό καί φρικιαστικό 
συγχρόνως, γιατί ό Δράκος, ζητώντας νά 
συμπληρώση τόν κύκλο τού τρόμου, γιά νά 
όλοκληρώση τήν Απαίσια φήμη του, έπε- 
τέθη σέ ένα παιδί πέντε έτών, τήν μικρή

Γκέρτρουντ "Αλμπερμαν, πού έπαιζε σέ μιά 
πλατεία. Είχε τήν Ίδια τύχη μέ τήν Γκέρ- 
λουντ Χάμαχερ, άλλά γιά νά άποκορυφωθή 
ή φρίκη καί ή καυχησιολογία του, ό δολο
φόνος έστειλε στήν μητέρα τού παιδιού δυό 
γράμματα, όπου περιέγραφε μέ λεπτομέ
ρειες άποκρουστικές, τό τρομερό έγκλημά 
του καί κατέληγε μέ κυνισμό: «Τί νά γίνη 
Αγαπητή κυρία, έχω Ανάγκη άπό αΊμα όπως 
άλλοι άπό Αλκοόλ...». Ή  μητέρα, Αναστα
τωμένη άπό τήν τόση ώμότητα, έχασε τά 
λογικά της.

Μετά άπό αύτή τήν σειρά τών τρομερών 
έγκλημάτων, πού τό ένα ήταν φρικιαστι- 
κώτερο άπό τό άλλο καί είχαν διαπραχθή μέ 
τόση Αγριότητα καί προκλητικότητα, πολ
λοί έφθασαν στό σημείο νά άναρωτηθοΰν 
άν ό δολοφόνος δέν ήταν κανένας δαι
μονισμένος, πού τόν προστάτευαν οϊ δυνά
μεις τού κακού. Πώς μπορούσε νά έξηγηθή 
διαφορετικά τό ότι έμενε Ατιμώρητος;

' Εκτός άπό τίς στιγμές τής τρέλλας του, 
πού «έμπαινε ό διάβολος μέσα του» Ίσως νά 
ήταν κανένας υποδειγματικός ύπάλληλος ή 
ένας ήσυχος οικογενειάρχης. Πώς λοιπόν, 
σέ αύτή τήν περίπτωσι, ή άστυνομία ήταν 
δυνατόν νά τόν ξεχωρίση Ανάμεσα στό 
πλήθος τών Αξιοπρεπών καί φιλήσυχων 
Ανθρώπων; Γιατί τώρα, όλόκληρη ή Γερ
μανία Αναζητούσε τόν Δράκο.

Στούς τοπικούς Αστυνομικούς έπιθεω- 
ρητάς είχαν προστεθή οί είδικοί τού Βε
ρολίνου, οί Ιδιωτικοί ντετέκτιβς καί όλοι οί 
πρόθυμοι πολίτες, πού Αγανακτούσαν στήν 
σκέψι ότι τό Ντύσσελντορφ είχε γίνει νέο 
Σικάγο. ' Η πόλις «χτενίσθηκε» τά Ανώνυμα 
γράμματα πλήθυναν. ’ Επιστρατεύθηκαν Α
κόμη καί χαρτομάντεις καί μέντιουμ. Οί 
συλλήψεις πολλαπλασιάσθηκαν.

Ή  άστυνομία κράτησε στί φυλακές γιά
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Ό  εύσωμος μηχανικός Ρούντολφ Σίχρ. Μ α
χαιρώ θηκε κα ί αυτός άπό τόν Κίρτεν.

μεγάλο διάστημα κάποιον εργάτη, τόν Βάλ- 
ντεμαρ Στέλτσερ ποιητή καί γυμνιστή κατά 
καιρούς, γραφομανή, πού πίστευε ότι ήταν 
ή ένσάρκωσις τού προφήτη Ή λία. Κατη
γορούσε τόν πάπα Πίο ΙΑ ' γιατί είχε υ
πογράψει τίς συμφωνίες τού Λατερανοΰ καί 
ήταν βέβαιος, δτι θά τόν διαδεχόταν στόν 
θρόνο τού 'Αγίου Πέτρου. Τόν έκλεισαν 
τελικά σέ ψυχιατρείο, όπως τόν Γιόχαν 
Στράουσμπεργκ, πού πίστευε πώς ήταν ό 
Τζάκ ό 'Αντεροβγάλτης.

Στίς 10 Δεκεμβρίου, ή άστυνομία πί
στεψε πώς είχε συλλάβει τόν δολοφόνο. 
Έπρόκειτο γιά τόν έργάτη Γκέοργκ Ντι- 
στρόυ, πού είχε έξαφανισθή μετά τήν δο
λοφονία τής Μαρίας Χάν.

Μετά ήλθε ή σειρά νά κατηγορηθή ό

άχθοφόρος Γκεόργκ Κόχ, έπειτα ό Γιόζεφ 
Μάγερ, ένας έγκληματίας ληστής καί τέλος 
ένας 'Ολλανδός παραγγελιοδόχος, ό Γιάν 
Χαίκ.

Πολλοί άλλοι ύποπτοι άνακρίθηκαν καί 
συνελήφθησαν.

'Ο  Δράκος, στό διάστημα αυτό, έμεινε 
ήσυχος. "Ισως νά είχε παραιτηθή άπό κάθε 
δράσι μπροστά στήν γενική αύτή κινητο- 
ποίησι γιά τήν σύλληψί του, ή είχε έκτε- 
λέσει τό άριστούργημα τής φρίκης μέ τόν 
άπαίσιο φόνο τής μικρής Γλέρτρουντ "Αλ- 
μπερμαν, ή ήταν άπασχολημένος μέ τήν 
δουλειά του, ή άκόμα ό Σατανάς είχε πάψει 
νά τόν κατέχη.

"Ισως ό Δράκος νά μήν είχε συλληφθή 
ποτέ, άν δέν έπενέβαινε ή τύχη. Χρειά- 
σθηκαν οι διαδοχικές συμπτώσεις, νά χαθή 
ένα γράμμα, μιά άδιάκριτη ήλικιωμένη κυ
ρία νά διαβάση αυτό τό γράμμα, πού δέν 
προοριζόταν γι’ αύτήν καί περιείχε τίς 
έκμυστη ρεύσεις μιας κοπέλλας σέ μιά φίλη 
της. Ή  κοπέλλα διηγόταν σέ αύτό τό 
γράμμα πώς είχε δεχθή νά πάρη τό τσάι στό 
σπίτι ένός άγνώστου καί πώς τήν στιγμή 
πού τήν συνόδευε στό σπίτι της, είχε 
άλλάξει ξαφνικά όψι καί τής έπετέθη μέ 
έρωτικές διαθέσεις. Φοβήθηκε μήπως τήν 
σταγγαλίση ή τήν μαχαιρώση, γιατί είχε 
τήν βεβαιότητα, ότι αύτή ήταν ή νέα «περι
πέτεια» τού Δράκου. Παγωμένη άπό τρόμο, 
περίμενε τόν θάνατο, άλλά άντί νά τής δώση 
τήν χαριστική βολή, ό άνθρωπος αυτός τήν 
ρώτησε άν θυμόταν τό σπίτι όπου τήν είχε 
όδηγήσει γιά τσάι. «"Οχι», άπάντησε ή 
κοπέλλα. «Δέν θά πάς νά παραπονεθής στήν 
άστυνομία;». «"Οχι», «Τότε φύγε».

'Η  κοπέλλα κράτησε τόν λόγο της καί 
δέν πήγε στήν άστυνομία, άλλά έγραψε τήν 
περιπέτειά της σέ μιά φίλη της. Τό γράμμα

Ή  μικρή  Γκέρτρουντ "Λλμπερμαν, τό  τελευ
ταίο του θϋμα. Τήν επληξε μέ μαχαίρι τρεις 
φορές.

χάθηκε καί έπεσε στά χέρια μιας ήλικι- 
ωμένης κυρίας, πού αύτή πήγε στήν άστυ
νομία. ’Αστυνομικοί έτρεξαν άμέσως στήν 
διεύθυνσι τής άποστολέως τής επιστολής, 
στήν ' Εστία Νεότητος τής Ρόντελστράσσε. 
’ Επρόκειτο γιά τήν Μαρία Μποΰντλιχ, πού 
στήν άρχή άρνήθηκε νά μιλήση, περισσό
τερο άπό συστολή παρά άπό τόν φόβο τής 
άστυνομίας. "Επειτα όμως όμολόγησε καί 
δέχθηκε νά διευκολύνη τό έργο της. ’ Α
ναγνώρισε τό σπίτι, όπου τήν είχε όδηγή- 
σει ό άγνωστος. Μετμάννερ — στράσσε άρ. 
71, στόν τέταρτο όροφο.

Οί άστυνομικοί χτύπησαν τό κουδούνι. 
Μιά άχαρη γυναίκα, γύρω στά σαράντα, 
άνοιξε τήν πόρτα. ί<Η κυρία Πέτερ Κύρτεν;» 
«Μάλιστα. ’ Εγώ είμαι. Τί θέλετε;» Τούς 
άφησε νά περάσουν σέ ένα κοινό μικρο
αστικό διαμέρισμα: Δυό καθαρά δωμάτια μέ 
καλογυαλισμένα έπιπλα. "Οταν ό έπικε- 
φαλής άστυνομικός τής έξήγησε τήν αίτια 
τής έπισκέψεώς του, ή γυναίκα στήν άρχή 
άρνήθηκε, όρκίσθηκε γιά τήν άθωότητα τού 
συζύγου της καί τήν δική της άγνοια. 
Ξαφνικά όμως κλονίσθηκε. 'Ομολόγησε 
ότι ένα βράδυ ό άνδρας της γύρισε μέ τό 
επανωφόρι του λερωμένο άπό αιμα. Τής 
είπε τότε τήν φρικτή άλήθεια καί άπείλησε 
νά τήν σκοτώση, άν μιλούσε.

«Πώς ζήσατε άπό τότε, γνωρίζοντας τό 
φοβερό αύτό μυστικό;».

«Δέν ζοΰσα, ήμουν τρομοκρατημένη».
«Πρέπει νά μάς βοηθήσετε κυρία».
Συγκατένευσε μέ μιά σιωπηλή κίνηση 

καί πήγε νά ντυθή.
«Σήμερα θά συναντηθούμε στίς τρεις 

στήν πλατεία Ζάνκτ Ρόχ.». «Μείνετε στό 
σπίτι σας κυρία, θά πάμε έμεΐς στήν θέσι 
σας».

"Ετσι στίς τρεις παρά τέσσερα λεπτά,
449



γιατί ό Πέτερ Κύρτεν ήταν πάντοτε άκρι- 
0ής στήν ώρα του, ό Δράκος είχε συλληφθή 
καί μεταφέρθηκε άμέσως μέ αύτοκίνητο 
στήν άστυνομία.

Τόν έφεραν σέ άναπαράσταση μέ τήν 
Μαρία Μποΰντλιχ, πού τόν άναγνώρισε 
άμέσως. Αυτός όμως άρχισε νά άρνήται 
πεισματικά, χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία 
του καί τό θρασύ του ΰφος. «Τί Αποδείξεις 
έχετε; Καμμιά. 'Εκτός άπό τήν μαρτυρία 
μιας κοπέλλας, πού θέλει νά φανή ένδια- 
φέρουσα καί πού ίσως έχετε έξαγοράσει. 
"Επειτα μήπως τήν χτύπησα; Μήπως τήν 
άπείλησα μέ κανένα όπλο; Μέ τήν πρότασι 
πού τής έκανα άλλες θά είχαν κολακευθή» 
ΟΙ άστυνομικοί βρέθηκαν σέ δύσκολη θέσι. 
Είχαν συλλάβει τόσους ύποπτους, πού τε
λικά είχαν άναγκασθή νά τούς άφήσουν 
έλεύθερους, γιατί κανένας άπό αύτούς δέν 
ήταν ό καταζητούμενος Δράκος. Ξαφνικά ή 
Μαρία Μποΰντλιχ, πού ήταν άναστατω- 
μένη, πλησίασε τόν Πέτερ Κύρτεν, τόν 
κοίταξε καλά κατά πρόσωπο καί τοΰ ύπεν- 
θύμισε λέξι πρός λέξι τά λόγια πού τής είχε 
πή καί όρισμένα πράγματα πού δέν είχε 
καταλάβει. Τότε συνέβη τό καταπληκτικό 
γεγονός. Αύτός, πού ως τότε άρνιόταν τά 
πάντα πεισματικά, σήκωσε τό κεφάλι καί 
είπε άλαζονικά:

«”Ε, λοιπόν ναι, έγώ είμαι. ’ Εγώ είμαι ό 
Δράκος τοΰ Ντύσσελντορφ».

Τόν όδήγησαν στούς διαφόρους τόπους 
έγκλημάτων. Τό λιβάδι στήν περιοχή τοΰ 
Φλέε, όπου βρέθηκαν κατακρεουργημένα 
καί άτιμασμένα τά πτώματα τής Λουίζε καί 
τής Γκέρτρουντ, στήν αύλή τοΰ έργοστα- 
σίου, όπου ή "Εμμα Ντόρριερ είχε άκρω- 
τηριασθή κ.λπ.

Στις 26 Μαΐου, τόν έφεραν σέ άντι- 
παράστασι μέ τήν Χούμπερτίνε Μόυρερ, ή 
όποια τόν άναγνώρισε άμέσως καί τόν 
ρώτησε ταραγμένη: «Γιατί μοΰ έπιτεθήκα-
τε;»

«Δέν ξέρω, νομίζω όμως γιά νά σάς 
σκοτώσω καλή μου κυρία».

"Οταν έγινε ή άναπαράστασις των φόνων 
τής "Ιντα Ρόυτερ καί τής Μαρίας Χάν, 
περιέγραψε μέ κυνισμό καί κάθε λεπτομέ
ρεια τά έγκλήματα αυτά , χωρίς νά τοΰ τό 
ζητήσουν. Είχε άρχίσει νά μιλά καί δέν 
σταμάτησε, ούτε μπροστά στόν άνακριτή 
κατά τήν διάρκεια τής δίκης, οΰτε μπροστά 
στούς ψυχιάτρους καί ψυχαναλυτάς, πού 
είχαν άναλάβει νά έξετάσουν τήν έξαιρε- 
τική αύτή περίπτωση.

Στις 5 Νοεμβρίου 1930, μεταφέρθηκε 
στό άσυλο τοΰ Μπέβερμπουργκ Χάου. Ή  
παρακολούθησίς του, ή όποια έπρόκειτο νά 
κρατήση έξη έβδομάδες, παρατάθηκε έπί 
άρκετούς μήνες. Οί γιατροί διαπίστωσαν, 
ότι δέν ήταν οΰτε σχιζοφρενής, οΰτε παρα
νοϊκός.

Ή  ψυχανάλυσις παραδέχθηκε μόνο μιά 
βαρειά κληρονομικότητα, πού τόν είχε κά
νει διεστραμμένο. Ποιός μπορούσε νά τό 
φαντασθή; Μήπως είχε κανένα χρωμόσωμα 
περισσότερο, τό Χ.Υ.Υ., αυτό πού δημιουρ
γεί τούς μεγάλους έγκληματίες; 'Εκείνη

τήν έποχή όμως δέν υπήρχε άκόμη αύτή ή 
θεωρία.

' Ο Πέτερ Κύρτεν, λοιπόν, ήταν όμοιος μέ 
κάθε άνθρωπο, υγιής στό σώμα καί τήν 
ψυχή. Καμμιά φορά όμως τόν κυρίευε μιά 
άκατανίκητη άνάγΚη νά σκοτώση καί νά 
πιή τό αιμα τών θυμάτων του. "Οταν ήταν 
νέος, συνήθιζε νά σφάζη τίς κόττες καί τά 
άρνιά καί ταύτιζε τήν έρωτική Ικανοποίησι 
μέ τήν ήδονή τής σφαγής.

Ό  Αλκοολικός πατέρας του τοΰ είχε 
δώσει τά χειρότερα παραδείγματα, καί τόν 
ξυλοφόρτωνε άγρια. Αύτός ό πατέρας είχε 
βιάσει μιά άπό τίς μεγαλύτερες άδελφές τοΰ 
Πέτερ, κακομεταχειριζόταν τήν μητέρα του 
καί είχε έπιβάλει στά παιδιά του τήν φτώ
χεια, τήν δυστυχία καί τήν ήθική κατά
πτωση πού ήταν άκόμη χειρότερη άπό τίς 
ύλικές στερήσεις. Στήν δίκη του, ό Πέτερ 
Κύρτεν έπικαλέσθηκε άνευθυνότητα, έξ αί
τιας αϋτοΰ τοΰ άνάξιου πατέρα καί τής 
δύσκολης καί δυστυχισμένης παιδικής του 
ήλικίας. Κατηγόρησε τήν κοινωνία καί 
«ένιψε τάς χεΐρας του».

Στό παρελθόν είχε συχνά καταδικασθή 
γιά κλοπές. Είχε στό παθητικό του πενήντα 
διαρρήξεις καί θά τελείωνε τήν ζωή του 
στήν φυλακή, άν ό πόλεμος τοΰ 1914 δέν 
άλλαζε τίς συνήθειές του.

Στά τριάντα του (είχε γεννηθή στήν 
Κολωνία τό 1883) άνακάλυψε τήν έντιμη 
ζωή. Κατόρθωσε νά προσληφθή σέ ένα 
έργοστάσιο πυρομαχικών. "Οταν έγινε ει
ρήνη, νυμφεύθηκε μιά σερβιτόρα μπυρα- 
ρίας καί ζοΰσε έντιμη καί ήσυχη ζωή. 
Ή ταν ένας έργάτης τακτικός καί εύσυνεί- 
δητος. Θά ήταν πρότυπο συζύγου, άν όταν 
έλειπε ή γυναίκα του, δέν έφερνε καμμιά 
φορά έλαφρές γυναίκες στό σπίτι του.

Τό 1929, έργαζόταν σέ φορτηγά αύτο- 
κίνητα. Ή  μοίρα του φαινόταν πώς είχε 
πάρει όριστικά τόν δρόμο της. "Οταν, 
ξαφνικά, τόν Φεβρουάριο, άρχισε αύτή ή 
σειρά τών έγκλημάτων. Δέν μποροΰσε νά τό

Στόν τελευταίο όροφο αϋτοΰ τοΰ σπιτιοΰ τοΰ 
Ν τύσσελντορφ (όπου τό σημείο X) όιέμεινε ό 
Πέτερ Κ ίρτεν μ έ  τή γυναίκα του.

έξηγήση οΰτε ό ίδιος. 'Αλλά οΰτε ό άνα- 
κριτής οΰτε οί γιατροί οΰτε ό πρόεδρος τοΰ 
δικαστηρίου καί ό είσαγγελεύς πού ζητού
σαν τήν κεφαλή του, μπορσΰσαν νά έξηγή- 
σουν τήν περίπτωσί του. Ό  δικηγόρος του, 
ό δόκτωρ Βένερ, έπικαλέσθηκε άνευθυνό
τητα. ' Ο Κύρτεν ένεργοΰσε παρασυρόμενος 
άπό μιά δύναμη πού τόν όδηγοΰσε στό 
έγκλημα, μιά δύναμη δαιμονιακή, στήν ό
ποια δέν μποροΰσε νά άντισταθή. Τό 1931 
όμως, πώς ήταν δυνατόν νά πεισθή ένα 
δικαστήριο γιά τήν ύπαρξη τοΰ Σατανά; Ό  
Κύρτεν, στήν άπολσγία του, κατηγόρησε τό 
καταπιεστικό κοινωνικό σύστημα, τίς τρώγ
λες καί τήν άθλια κατάστασι τών φυλακών.

Οί ένορκοι δέν θέλησαν νά παραδε
χθούν οΰτε τήν εύθύνη τοΰ Σατανά οΰτε τήν 
εύθύνη τής κοινωνίας καί ό Κύρτεν κατα
δικάσθηκε στήν έσχάτη τών ποινών, γιά 
έννέα άποδειχθέντα έγκλήματα, γιά άπόπει- 
ρες δολοφονίας καί πράξεις πυρομανίας. ' Ο 
Κύρτεν δέχθηκε ήρεμα τήν άπόφασι, γιατί 
ήλπιζε ότι θά τοΰ δινόταν χάρις. ' Η έφεσίς 
του όμως άπορρίφθηκε. Μεταφέθηκε άπό τό 
Ντύσσελντορφ στήν Κολωνία, όπου καρα- 
τομήθηκε στίς 8 'Ιουλίου 1931.

Τήν παραμονήν τής έκτελέσεώς του με- 
τάνοιωσε γιά τά έγκλήματά του καί φωτί
σθηκε μάλιστα άπό τήν Θεία Χάρι. "Ε
γραψε στούς γονείς τών θυμάτων του, ίκε- 
τεύοντάς τους νά προσευχηθούν γιά τήν 
σωτηρία τής ψυχής του. Τούς ύπενθύμισε 
ότι ήταν χριστιανός, όπως καί αυτοί, γεμά
τος Αμαρτίες βέβαια.

Μετά τήν Α γία  Μετάληψι, ό Κύρτεν 
ήρέμησε καί ζήτησε νά περάση τήν τελευ
ταία νύχτα μέ τόν δικηγόρο του καί τόν 
άββά Φασμπαΐντερ, άπό τόν όποιο, έκείνο 
τό βράδυ ζήτησε νά τοΰ έξηγήση τό μυστή
ριο τής προσωπικότητάς του. Ό  άββάς δέν 
δίστασε νά παραδεχθή τήν έπιρροή τοΰ 
Σατανά. Ό  Κύρτεν ήταν ένας άνθρωπος 
όπως οί άλλοι, άλλά έπί πολλά χρόνια είχε 
χάσει τήν ψυχική αύτονομία του είχε γίνει 
ένα κακοποιό πλάσμα καί οί πράξεις του 
ήταν έπηρεασμένες άπό τόν Σατανά.

"Οταν ξαναβρήκε τήν αύτοκυριαρχία 
του, τήν στιγμή πού δέν σκότωσε τήν 
Μαρία Μποΰλτνιχ, είχε γίνει πάλι αύτεξού- 
σιος καί οί σκοτεινές δυνάμεις τόν είχαν 
έγκαταλείψει. Τότε μόνον μποροΰσε νά 
κριθή, νά καταδικασθή καί νά πεθάνη. 
Μόνο ό θάνατος θά τοΰ άνοιγε τίς πύλες τής 
σωτηρίας.

Σέ τί ψυχική κατάστασι ό Πέτερ Κύρτεν 
δέχθηκε αύτά τά παρηγορητικά λόγια; Κα
νείς δέν θά μποροΰσε νά κρίνη τήν ειλι
κρίνεια τής μετάνοιας του. Ό  άββάς Φασ- 
μπαίντερ, τοΰ παραστάθηκε μέ τήν παρου
σία του καί τίς προσευχές του, ώς τήν 
τελευταία του ώρα. Ό ταν ό δήμιος τελεί
ωσε τό έργο του, ό ίερεύς προχώρησε Ανά
μεσα στούς παρισταμένους, πήρε άπό τό 
καλάθι τό κεφάλι τοΰ καταδίκου, τοΰ έκλει
σε τά μάτια καί έκανε τό σημείο τοΰ σταυ
ρού στό μέτωπό του.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΩΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ
(άρθρ. 384 Α ' Π.Κ.)

' Υπό Π. ΚΑΙΣΑΡΗ 
Άντεισαγγελέως Πρωτοδικών

Διά τής ύπ' άριθ. 402/1977 άποφάσεώς του ό Ά ρειος 
Πάγος καθιέρωσεν τήν καί έν τή κράξει Οπό των κατωτέρων 
Δικαστηρίων τής ούσίας, κατά πλειοψηφίαν, γενομένην δεκτήν 
άποψιν δτι διά τήν στοιχειοθέτησιν τοϋ άνωτέρου άρθρου 384 
Α ’ Π.Κ., προστεθέντος διά τοΰ Ν.Δ. 74 τής 30/31.12.1968, 
άπαιτεΐται όπως ή φθορά ξένης ιδιοκτησίας του άνωτέρω άρθρου 
προκαλεΐ διέγερσιν τοϋ κοινοϋ αισθήματος, τό όποιον έκδη- 
λοϋται διά τής άποδοκιμασίας ή άγανακτήσεως, έστω καί ϋπό 
τινων θαμώνων τοΰ καταστήματος ή κέντρου ή άλλου προσιτοϋ 
εις τό κοινόν τόπου δίασκεδάσεως, όπου προσφέρονται πάσης 
φύσεως εδέσματα ή ποτά. Τό τοιοϋτον δέ αίσθημα, κατά 
τήν άνωτέρω Α.Π., είναι τό κατά τάς κρατούσας ήθικάς καί 
κοινωνικός άντιλήψεις περί εύπρεπείας καί κοσμιότητος ένυ- 
πάρχον είς τούς θαμώνας. Ό  "Αρειος Πάγος δέχεται λοιπόν διά 
τής άνωτέρω άποφάσεώς του ότι άπαραίτητον στοιχεϊον τών 
φθορών, άίτινες προκαλοΰν ή διεγείρουν τό κοινόν αίσθημα 
είναι ή, έστω καί ύπό τινων θαμώνων, άποδοκιμασία ή άγανά- 
κτησις λόγω τής πράξεως, έπιλύων Οϋτω σχετικήν παλάιοτέράν 
διαφωνίαν έν τή πράξει, έάν καί κατά πόσον τό στοιχεϊον τής 
άποδοκιμασίας έκ μέρους τών θαμώνων, ή ένδεχομένως καί 
τρίτων, άποτελή άπαραίτητον στοιχεϊον τοϋ άξιοποίνου.

'Αντίθετος πρός τήν άνωτέρω άπόφασιν είναι ή ύπ’ άριθμ. 
15/3.8.1971 γνωμοδότησις Ά ντεισ. Α.Π. 1. Γραφανάκη, καθ’ ήν 
πρός θεμελίωσιν τοΰ ώς άνω άδικήματος άπαιτεΐται άπαραι- 
τήτως μεταξύ άλλων, ώς στοιχεϊον τής άντικειμενικής ύποστάσεως 
τοΰ εγκλήματος, όπως προκαλήται ή διεγείρεται τό κοινόν 
αίσθημα, καθ’ όν τρόπον όρίζει τό άνωτέρω άρθρον.

Διά τήν διαμόρφωσιν δέ τής έννοιας τοΰ κοινοΰ αισθήματος, 
συνεχίζει ή άνωτέρω γνωμοδότησις, πρέπει ν’ άποτελή όδηγόν, 
ούχί ή υποκειμενική κρίσις τοΰ όργάνου τής τάξεως ή έτέρου 
τινός, άλλ’ ή ύγιής άντίληψις τοΰ κοινοΰ, τοΰ μέσου λογικοΰ 
άνθρώπου, βάσει τών εύγενών παραδόσεων καί τών ήθών τής 
Ελληνικής κοινωνίας. Άπαιτεΐται έν άλλοις λόγοις νά θίγεται 
τό κατά τήν κρατούσαν γενικήν άντίληψιν τής κοινωνίας 
συναίσθημα τής κοσμιότητος καί εύπρεπείας. Δέν'έξαρτάται ή 
τιμώρησις έκ τής διαθέσεως ή τής έπιδοκιμασίας ή άποδο- 
κιμασίας ή άδιαφορίας έκάστου τών συνδαιτημόνων οΰτε 
άπαιτεΐται νά διατυπωθή διαμαρτυρία τών θαμώνων έντός τοΰ 
κέντρου, δυναμένη μάλιστα νά καταλήξη είς συμπλοκήν, οΰτε 
είναι δυνατόν τό ’ Αστυνομικόν όργανον τό είς τό κέντρον 
είσερχόμενον καί βλέπον νά θραύωνται τά άντικείμενα νά 
περιέλθη τοΰτο καί νά έρωτά τούς θαμώνας έάν έχουν 
άντιρρήσεις. Οί δυσαρεστημένοι έκ τής καταστάσεως αύτής 
δυνατόν μάλιστα, ένεκα τούτου, νά έχουν άποχωρήσει. "Οταν τό 
όργανον τής τάξεως φρονή ότι προκαλεΐται ή διεγείρεται έν τή 
συγκεκριμένη περιπτώσει τό κοινόν αίσθημα, έν τή άνω 
έκτεθείση έννοια, τότε θά καταμηνύση τήν πράξιν. Συνεπώς κατά 
τήν άνωτέρω άποψιν ή πρόκλησις ή ή διέγερσις τοΰ κοινοΰ 
αισθήματος, ούδαμώς έξαρτάται έκ τής έπιδοκιμασίας ή 
άποδοκιμασίας τών θαμώνων.

Διαφωνία έπίσης έπικρατεϊ ώς πρός τόν άριθμόν τών 
θαμώνων τοΰ κέντρου, οϊ όποιοι θά πρέπει ν’ άποδοκιμάζουν τήν 
άνωτέρω πράξιν. Κατά μίαν άποψιν, τό άδίκημα θεωρείται 
συντελεσθέν, όταν έστω καί είς τών θαμώνων άπεδοκίμασε τήν 
πράξιν (θραΰσιν πινακίων, ποτηρίων, φιαλών κλπ) ("Ιδ. σχετικώς 
γνωμοδ. ύπ’ άρ. 2/1969 Είσ. Πλημ. Πατρών ΣπΤ Άλεξοπούλου, 
έν Π.Χ. ΙΘ ’ /312, όμοίως Στ. Σκάντζον έν Π.Χ. ΙΘ ’ /651 καί 
Κ/ 399). Κατ’ άλλην όμως άποψιν, στοιχειοθετεΐται τό άδίκημα 
καί έάν ούδείς τών θαμώνων άπεδοκίμασε τήν πράξιν, άλλ’ άρκεΐ 
ότι αί τοιαΰται έκδηλώσεις (αί προκαλοΰσαι ή διεγείρουσαι τό 
κοινόν αίσθημα) ύπέπεσαν είς τήν άντίληψιν τρίτων ή έξ άνακοι- 
νώσεων κοινολογηθεΐσαι προεκάλεσαν διέγερσιν τοΰ κοινοΰ περί 
εύπρεπείας καί κοσμιότητος αισθήματος (Ί δ . Βούλ. ύπ. άριθ. 
339/1969 Συμβ. Πλημ. 'Ηρακλείου, πρότ. Είσ. Δ. Τσεβά έν Π.Χ. 
ΙΘ ’ - 493, όμοίως Σχόλ. Λ. Λυμπεροπούου έν Π.Χ. Κ/318). 
’ Επομένως, κατά τήν άποψιν ταύτην, δέν είναι άπαραίτητον όπως 
τις ή τινές τών θαμώνων άπεδοκίμασαν τήν πράξιν, άλλ’ άρκεϊ 
διά τήν στοιχειοθέτησιν τοΰ άνωτέρω άδικήματος, όπως 
άπεδοκίμασε ταύτην είς τρίτος, δστις δέν εύρίσκετο είς τό 
κέντρον κατά τόν χρόνον τελέσεως τής πράξεως καί δστις έλαβε 
γνώσιν ταύτης έκ διηγήσεως τρίτων. Κατ’ άλλην τέλος άποψιν, 
δέν άρκεΐ είς ή καί άσήμαντος μερίς τών θαμώνων ν’ 
άπεδοκίμασε τήν πράξιν, άλλά θά πρέπη μεγάλη μερίς νά 
ήγανάκτησε καί νά προεκλήθη είς αυτή («άπέχθεια»), δέν 
στοιχειοθετεΐται δέ τό άδίκημα κατά τήν γνώμην ταύτην, όταν 
διηγέρθη τό κοινόν αίσθημα τρίτων προσώπων, μή παριστα- 
μένων, άλλά λαβόντων γνώσιν έξ άφηγήσεων ένεχουσών 
συνήθως τήν τάσιν τής διογκώσεως τών λαβόντων χώραν είς τό 
κέντρον ("Ιδ. Πλημ. Σύρου 41/1970 έν Π.Χ. Κ ’ /463)

’ Επειδή έν τή πράξει δημιουργοΰνται συχνά δυσχέρειαι έάν 
Καί τίνων άκριβώς προσώπων τό αίσθημα έπιδοκιμασίας ή 
άπεχθείας ή άγανακτήσεως θά ληφθή ύπ' δψιν προκειμένου τό 
Δικαστήριον ν' άχθή είς καταδικαστικήν κρίσιν: Τών θαμώνων 
τοΰ κέντρου μόνον ή καί τρίτων προσώπων καί έν τή πρώτη 
περιπτώσει τίνων θαμώνων, τής μεγάλης πλειοψηφίας ή έστω 
τινών μόνον έξ αύτών ή καί ένός. Ώ ς  έπίσης έάν καί κατά πόσον 
είναι άξιόποινος ή θραΰσις ένός μόνον άντικειμένου (υπέρ τής 
καταφατικής έκδοχής ίδ. Γ. Σάμιταν Ά ντεισ. Πρωτοδ. έν Π.Χ. 
Κ Δ’/240, υπέρ τής άρνητικής δέ έκδοχής ίδ. ύπ’ άρ. 2618/9.10. 
1973 άναφοράν Ά ντεισ. Πλημ. Κατερίνης Δ. Μαλακάση 
γενομένην άποδεκτήν διά τής ύπ’ άριθ. 17615/1973 παραγγελίας 
Είσ. Έ φ . Θεσ/νίκης έν Π.Χ. ΚΔ/73), ώς καί άλλα τινά θέματα, 
τά όποια δημιουργεί ή μόλις έπί δεκαετίαν Ισχύς τοΰ Νέου ώς 
άνω άρθρου, έλλείψει έπί τοΰ θέματος βιβλιογραφίας, θά πρέπη 
πάντα τά άνωτέρω κενά, τά όποια δημιουργεί έν τή πράξει ή 
έφαρμογή τοΰ άνωτέρω άρθρου όπως έπιλυθοΰν όμοιομόρφως ύπό 
τής·''.Ολομέλειας τοΰ Ά ρείου Πάγου, ώστε ν’ άποφευχθή κατά 
τό δυναντόν ή άντιφατική έπί τοΰ θέματος νομολογία τών 
κατωτέρων Ποινικών Δικαστηρίων τής ούσίας.

451



πρητΕνονζη της

Μετά τήν άπελευθέρωσι oi "Ελληνες θυμήθηκαν τήν ιστορία 
της ’ Αθήνας, τό παρελθόν της, τήν παλιά δόξα της, τό 
περασμένο μεγαλείο της. Γ ι’ αύτό τή διάλεξαν γιά πρω
τεύουσα τού νεοσυστάτου βασιλείου. Πρωτεύουσα ένα 
κεφαλοχώρι μέ πλήθος τά ερείπια πού μιλούσαν γιά τ ’ 
αλλοτινά χρόνια

ίΑΛΠΔΟΣ
ΗΤΑΝ μιά μικρή πόλη, κεφαλοχώρι 

μάλλον, μέ επτά χιλιάδες κατοίκους, 
μέ πολύ μεγάλο όνομα καί σωρούς ερείπια, 
άπό πέτρες καί μάρμαρα, πού μιλούσαν γιά 
τό ένδοξο παρελθόν. Τήν τριγύριζαν δάση % 
άπό πεύκα καί έλιές, λοφίσκοι άνεβοκατέ- 
βαιναν έδώ κι έκεΐ, καί τά σπίτια καί τά 
σπιτόπουλα ήταν συγκεντρωμένα γύρω άπό 
τήν ’ Ακρόπολη, πού δέσποζε έπάνω τους 
σάν κάστρο. Είχε τό παζάρι της, τήν Μη- 
τρόπολί της, τούς προεστούς της· καί είχε 
υποφέρει άπό τόν πόλεμο τής ’Ανεξαρτη
σίας.

Ή ταν μιά μικρή πολιτεία, ξεχασμένη 
μέσα στούς αιώνες τής σκλαβιάς, ξεχασμέ
νη κι άπό πριν. Φυτοζωούσε αιώνες καί 
αιώνες, καί μόνο οί λίγοι σπουδασμένοι 
αναπολούσαν τήν παλιά της δόξα. Είχε 
σκορπίσει στά πέρατα τής Οικουμένης τά 
πνευματικά της φώτα καί είχε αποδώσει 
μέσα σ ’ έναν αίώνα ό,τι άλλες πόλεις ή 
άλλα κράτη δέν μπόρεσαν νά προσφέρουν 
μέσα σέ χιλιάδες χρόνια. Καί ύστερα... 
"Υστερα άτύχησε. "Εχασε τήν ήγεμονία 
της κι άρχισε νά μαραζώνη. Τό σαράκι τής 
παρακμής πού έτρωγε τήν πολιτεία δέν 
εκδηλώθηκε άμέσως. Χρειάσθηκε νά περά
σουν αιώνες, γιά νά φανή σ ’ όλη τήν 
έκταση ή διάβρωσή του. ' Η πόλη κατα
κτήθηκε, έγινε έπαρχία τού Ρωμαϊκού Κρά
τους. Α λλά  ό βάρβαρος άκόμη Ρωμαίος 
ύπέκυψε μπρος στό μεγαλείο της. Ή  'Αθή
να ήταν ή πόλη τού φωτός, έτσι τήν έ
βλεπαν, έτσι τήν ένοιωθαν. Κι έζησε άκόμη 
μερικούς αίώνες μέ τό άρχαϊο φώς, πού 
όμως σιγά σιγά άδυνάτιζε. Ό  Χριστιανι
σμός ήταν ένα νέο φώς πού άρχισε ν ’ 
άνατέλλη στόν κόσμο. Οί φιλόσοφοι στήν

’Αθήνα έξακολουθούσαν νά διδάσκουν, ώ
σπου έφθασε καί έδώ τό μεγάλο μήνυμα πού 
έστειλε στήν Οικουμένη ό ταπεινός Θεός 
πού γεννήθηκε στήν ' Ιουδαίο. Καί ό κό
σμος άλλαξε. Έπίστρεψε στό’ κήρυγμα τής 
άγάπης. Οί παλιοί θεοί κλονίζονται. Ό  
«άγνωστος Θεός», πού ό βωμός του υπήρχε 
στήν άγορά τής άρχαίας ‘ Αθήνας, κερδίζει 
τίς ψυχές. Οί φιλοσοφικές σχολές, ή 
’ Ακαδημία, δέν είχαν πιά πολλούς μαθητές. 
Στίς όχθες τού ’ Ιλισού δέν περπατούσαν 
πιά οί φιλόσοφοι. Τά νερά κυλούσαν κάτώ 
άπ’ τά πλατάνια, χωρίς ό ήχος τους νά 
συνοδεύη τίς συζητήσεις τών μαθητών τού 
Σωκράτη, τού Πλάτωνα, τού ’ Αριστοτέλη. 
’ Επικράτησε ό Χριστιανισμός. Κλείσθη- 
καν οί έθνικοί ναοί.' Η ’ Αθήνα δέν είχε πιά 
φώτα δικά της νά προσφέρη. Οί καιροί 
άλλαξαν. "Αλλοτε ήταν έκατοντάδες χιλι
άδες οί κάτοικοί της. Τώρα ξέπεσε, άρχισε 
ν' άραιώνη ό πληθυσμός της. Αίώνες ό- 
λόκληρους δέν άκούεται τ ’ όνομά της. 
Είναι πιά μιά μικρή, ασήμαντη πόλη παρ’ 
όλο τό παλιό κλέος της. Είναι μιά επαρχι
ακή πόλη τής Ρωμαϊκής ’ Ανατολικής Αύ- 
κοκρατορίας, τής Βυζαντινής. Κάθισαν 
στόν θρόνο τού Βυζαντίου καί ’ Αθηναίες 
αύτοκρατόρισσες. Ούτε κι' έκεΐνες μπό
ρεσαν νά τής ξαναδώσουν τήν παλιά της 
αίγλη. Μέ τό πέρασμα τών αιώνων συνε
χίζεται ό μαρασμός. Στά 1025, ένας ένδοξος 
αύτοκράτορας έρχεται προσκυνητής. Ό  
Βουλγαροκτόνος. ’ Ανεβαίνει καί προσεύ
χεται στόν Παρθενώνα, στήν έκκλησιά τής 
Παναγιάς τής ’ Αθηνιώτισσας, όπως τήν 
ονόμαζαν τήν εποχή έκείνη. "Εμεινε στήν 
’ Αθήνα μερικές ήμέρες. "Εφυγε. "Αλλος 
αύτοκράτορας δέν τήν έπισκέφθηκε.

’ Ηρθαν οί Φράγκοι. Οί Καταλάνοι. Τήν 
κατέλαβαν πρώτα έκεΐνοι, ύστερα οί άλλοι. 
"Επειτα οί Τούρκοι: ήρθε ή σκλαβιά, ό 
άφανισμός. Ραγιάς ό ’ Αθηναίος, όπως ό 
Τριπολιτσιώτης, όπως ό Κορίνθιος· σκλα
βωμένο ό,τι ήταν καί λεγόταν έλληνικό.

Οι αίώνες έκύλησαν καί τέλος έσήμανε 
τό 1821 μέ τούς αγώνες, τά θαύματά, τίς 
διχόνοιες, τά σκαμπανεβάσματα τής δόξας 
καί τής συμφοράς. Καί κάποτε έλευθερώ- 
θηκε ένα κομμάτι τής έλληνικής γής, μαζί 
του κι ή ’ Αθήνα.

Οί έλεύθεροι "Ελληνες θυμήθηκαν τήν 
ιστορία της, τό παρελθόν της, τήν παλιά 
δόξα της, τό περασμένο μεγαλείο της. Καί 
γι’ αύτό τή διάλεξαν γιά πρωτεύουσα τού 
νεοσύστατου βασιλείου. Πρωτεύουσα ένα 
κεφαλοχώρι μέ πλήθος τά έρείπια πού μι
λούσαν γιά τ ’ αλλοτινά χρόνια· ένα κεφα
λοχώρι μέ χίλια πεντακόσια σπίτια καί 
σπιτόπουλα καί έκατόν είκοσι τέσσερεις 
έκκλησιές, πού μόνο οί τριάντα δύο είχαν 
στέγη καί μπορούσαν νά λειτουργηθούν.

Ό  Γερμανός άρχαιολόγος Λουδοβίκος 
Ρός (Ludwig Ross), πού άγάπησε τήν ' Ελ
λάδα σά δεύτερη πατρίδα του καί είχε 
διατελέσει έφορος τών άρχαιοτήτων τής 
Πελοποννήσου κι έπειτα καθηγητής στό 
Πανεπιστήμιο τής ’ Αθήνας, περιγράφει τό 
πρώτο ταξίδι του στήν Ελλάδα τό 1832. 
Ή  περιγραφή του γιά τόν Πειραιά, τήν 
’ Αθήνα καί τήν τότε συγκοινωνιακή κατά
στασή τους βρίσκεται στό βιβλίο του «’ Α
ναμνήσεις καί ’ Ανακοινώσεις άπό τήν ' Ελ
λάδα», πού τό έγραψε τό 1863. Δίνομε μιά 
μετάφραση δύο χαρακτηριστικά άποσπά- 
σματα άπό τήν περιγραφή τού πρώτου 
έκείνου ταξιδιού του:
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«Στίς 20 Αύγούστου (1832) τό άπόγευμα 
έφθασα μ’ ένα καΐκι στον Πειραιά. Τό 
περίφημο λιμάνι ήταν τότε τελείως έρημο. 
Τά έρείπια ένός μοναστηριού, πού κατά τίς 
μάχες τοΰ ’ Αγώνα τής ' Ανεξαρτησίας είχε 
σχεδόν τελείως καταστροφή, καί καμμιά 
δωδεκαριά ξύλινες καλύβες υπήρχαν εκεί 
όπου καί πάλι σήμερα (τό 1863) υψώνεται 
μιά άξιόλογη πόλη μέ πολλά δημόσια 
κτήρια. Μερικοί Τούρκοι υπάλληλοι, με
ρικοί καφετζήδες καί άγωγιάτες κατοικού
σαν σ ' έκεϊνες τίς καλύβες. Τό έπόμενο 
πρωινό περπάτησα μέ τό κ. Black  γύρω άπό 
τήν πόλη, επάνω στά θεμέλια τού Κιμω- 
νείου τείχους, έκεΐ όπου τώρα είναι ό λιθό
στρωτος δρόμος. Δύο άλογα μετάφεραν τίς 
άποσκευές μας. 'Αμάξια, άκόμη καί κάρα, 
δέν όπήρχαν τότε σ ' όλόκληρη τήν Ε λ 
λάδα, έκτός άπό τό Ναύπλιο καί τό "Αργος, 
όπου γιά πρώτη φορά τά έφερε ό Καποδί- 
στριας καί έκαμε κι ένα δρόμο γι' αύτά. Γιά 
νά μπορέση πάλι κανείς νά διάσχιση τά 
βουνά τής ' Ελλάδος μέ άμάξια, όπως συνέ- 
βαινε στην άρχαιότητα, πρέπει νά περάση 
πολύς καιρός, ν ’ αύξηθή ό πληθυσμός καί ή 
άνάγκη έσωτερικής συγκοινωνίας νά γίνη 
πιό έπιτακτική. Τότε μπορεί κανείς καί πάλι 
νά κατασκευάση γέφυρες καί δρόμους. Γιά 
τήν ώρα, όλοι οί δρόμοι είναι στενοί, 
καμωμένοι μόνο γιά άλογα καί μουλάρια. 
Στά περίχωρα, όπως άπό τόν Πειραιά στήν 
'Αθήνα, δέν μπορεί κανείς νά μεταφέρη 
μεγαλύτερα 'φορτία, άπ' όσα μπορεί νά 
σηκώση μιά καμήλα. Πότε έφεραν τά 
χρήσιμα αύτά ζώα δέν γνωρίζω. Τά είχα 
βρει στό Ναύπλιο καί τώρα τά συνάντησα 
σέ μεγαλύτερο άριθμό στήν 'Αθήνα. Κα
μήλες, μερικοί φοίνικες, γυναίκες στίς βρύ

σες μέ σταμνιά στά κεφάλια τους, άνδρες μέ 
τουρμπάνια, όλα αύτά έδιναν στόν κλασικό 
τόπο ένα περίεργα άνατολίτικο, θά έλεγα 
βιβλικό, χρώμα» (1)

Καί συνεχίζει παρακάτω ό Ρός: «Έ ντο
νη έντύπωση προξένησε ένα ζεύγος δίτρο
χων άμαξιών, πού ό ναύαρχος Malcolm  
έστειλε άπό τή Μάλτα, γιά νά χρησιμεύ
σουν στήν οίκοδόμηση τοΰ εξοχικού του 
σπιτιού στά Πατήσια. Βεβαίως ή παλιότερη 
γενιά είχε ήδη δει κατά τή διάρκεια τού 
πολέμου κανόνι επάνω σέ τροχούς, ή άκόμη 
καί άμάξι, άλλά τό μεγαλύτερο μέρος των 
κατοίκων συγκεντρωνόταν τότε έξω άπό 
τήν πόλη, γιά νά θαυμάση τό θαύμα εκείνο 
τής φράγκικης μηχανικής. ' Επέρασαν όμως 
άπό τότε άκόμη δύο χρόνια, ώσπου νά 
έμφανισθοΰν τά πρώτα τετράτροχα άμάξια 
στήν ’ Αθήνα» (2)

Αύτή, λοιπόν, ή 'Αθήνα έγινε πρωτεύ
ουσα τοΰ έλληνικού βασιλείου μέ διάταγμα 
τής ’ Αντιβασιλείας (18 Σεπτεμβρίου 1834) 

' Ο "Οθων έγνώριζε ήδη τή νέα πρωτεύου- 
σά του. Μιά έπίσκεψη στίς 11 Μαΐου τού 
1833 τόν είχε φέρει στήν πόλη τής Παλλά- 
δος. Είχε έπισκεφθή τότε πολλούς άρχαι- 
ολογικούς τόπους μέ τήν καθοδήγηση τού 
Λ. Ρός, πού άναφέραμε. Ή ρθε δεύτερη 
φορά τόν Μάρτιο τοΰ 1834. Τότε μπήκε 
καί ό θεμέλιος λίθος τών άνακτόρων του. 
Ή ταν μακριά τ ' άνάκτορά του άπό τήν 
παλιά ’ Αθήνα- αύτή όμως έμελλε νά μεγα- 
λώση καί ν' άγκαλιάσει τ ' άνάκτορά του.

Τί ήταν όμως τότε ή ’ Αθήνα; "Ενα 
κεφαλοχώρι, άλλά μέ μέλλον καί εύρύτατη 
προοπτική. "Εγιναν σχέδια έπί σχεδίων. 
Ξένοι πολεοδόμοι καί δικοί μας άνέλαβαν 
τήν χάραξη τών δρόμων, τών πλατειών, τού

ΕΙς τήν απέναντι σελίδα, χαρακτηριστικό  σπίτι 
τής παληάς ’Αθήνας. ’Επάνω: Ή  ’Ακαδημία  
’Αθηνών κατά τήν τοποθέτηση τών αγαλμά

τω ν τοΰ ’Απόλλω να κα ί τής ’Αθήνας. Τοΰ 
γλύπτου Δράση τό 1881.

πράσινου. Τό ένα σχέδιο βρισκόταν σέ 
άντίθεση μέ τό άλλο, καί ή 'Αθήνα...

Ό  "Οθων ήρθε έπί σήμα στή νέα πρωτεύ
ουσα τήν Ιη Δεκεμβρίου τού 1834. ’ Ανέ
βηκε άπό τήν όδό Πειραιώς καί διασχί
ζοντας τήν ' Ηρακλειδών ξεπέζεψε στό Θη
σείο, τότε ναό τού Α γίου Γεωργίου, καί 
έκεϊ παρακολούθησε τή δοξολογία γιά τήν 
καθιέρωση τής νέας πρωτεύουσάς του.

Νά μιλήσωμε γιά τίς συγκοινωνίες τήν 
έποχή έκείνη θά ήταν μάλλον άστεϊο. Τά 
άλογα, τά γαϊδουράκια, οί άμαξες, ήταν τά 
μόνα μεταφορικά μέσα.

' Η πρωτεύουσα όμως μεγάλωνε. Τό 1837, 
δύο χρόνια περίπου μετά τήν εγκατάσταση 
τού Ό θωνος, ό πληθυσμός τής 'Αθήνας 
φθάνει τούς 12.700 κατοίκους. "Αρχισαν νά 
κτίζωνται σπίτια διώροφα, άρχοντικά. 
Μπήκαν τά θεμέλια γιά διάφορα δημόσια 
κτήρια, χαράχτηκαν δρόμοι. Τά μονοπάτια 
καί οί καμήλες, πλάτυναν. Τώρα άρχίζουν 
νά κυκλοφορούν άμαξες. Καί ό ρυθμός πού 
σημειώνει ή αύξηση τοΰ πληθυσμού τής 
πρωτεύουσας συνεχίζεται. Μέ τή συρροή 
νέων κατοίκων άπό όλα τά μέρη τής Χώρας 
στήν πρωτεύουσα, ό πληθυσμός της άπό 
χρόνο σέ χρόνο αύξάνει. ’ Αναγράφομε 
μερικούς άριθμούς: τό 1840 ό πληθυσμός 
τής ’Αθήνας ύπολογίζεται περίπου σέ 19. 
000 κατοίκους, τό 1845 σέ 25.000, τό 1855 σέ 
31.000, τό 1865 σέ 42.700.
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'Επάνω: Ά μοργιανός Εύστράτιος 54 ί.τών. μηχανουργός. ΐχν.ι 
καταόικασΟή δύο φορίς γιά άποπλανήσν.ίς άγοριών σι: ποινί:ς 
φα/.ακίσι.ως 4 κα ί 9 ί.τών κα ί Ικ κ ρ ψ ο δ ν  ον. βάρος τον καί 
ά/.λις κατήγορός γιά άνάλογα αδικήματα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

>ΣΤΗ ΤΣΙΓΠΠΙΑΑ, 
I0V N0IV10V

Δ ια φ θο ρ είς  άγορ  
Τσιγγάνοι διαρρή» 

Ε λβ ετο ί κακοπο 
Σάπια κρ έα τα

ιών
<τες
>ιοΐ

Διαφθορεία άγοριών
Διαφθορεία μέ δράστες πρόσωπα μέ πλού
σιο ποινικό μητρώο, έξάρθρωσε τό τμήμα 
'Ηθών τής Ύποδ/νσεως Γενικής Ασφα
λείας. Δράστες οί:
ΚΩΝΣΤ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ, 66 έτών, έργολά- 
βος.
ΒΑΣ. ΛΑΖΑΡΗΣ, 36 έτών, μηχανικός κινη
ματογράφου. Έ χει στό μητρώο του κατα
δίκες γιά άποπλανήσεις άγοριών σέ φυλά
κιση 1 έτους, 4 έτών, 2 έτών, 7 μηνών. 
ΕΥΣΤ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ, 54 έτών, μηχανουρ- 
γός. Έ χει ήδη δυό φορές καταδικασθεΐ γιά 
άποπλανήσεις άγοριών σέ ποινές φυλακί- 
σεως 4 έτών καί 9 έτών καί έκκρεμοΰν σέ 
βάρος του άλλες κατηγορίες γιά άνάλογα 
άδικήματα.
ΔΗΜ. ΛΟΥΚΕΑΣ, 53 έτών, υπάλληλος. Έ 
χει καταδικαστεί γιά κλοπές, υπεξαιρέσεις 
καί χαρτοπαιξία.

Ή  'Ασφάλεια άνακάλυψε όργανωμένες 
γκαρσονιέρες όργίων παιδεραστίας στό Με
ταξουργείο, στό Θησείο καί στήν Κυψέλη. 
"Οργια γίνονταν καί στό σπίτι τοϋ πρεσβύ- 
τερου άπό τούς 4 συλληφθέντες Κ. Σκου- 
τέλα, στά ΓΙετράλωνα (όδός Λεωνίδου), 
καθώς καί στόν κινηματογράφο «Κεραμει- 
κός» όπου προβάλλονται πορνοφίλμ καί 
δπου έργάζεται ό Λάζαρης. Στις γκαρσο
νιέρες τών παιδεραστών βρέθηκαν φωτο
γραφίες άκατονόμαστων συμπλεγμάτων 
άπό τά όμαδικά όργια μέ τά άνήλικα άγό- 
ραι.
Βρέθηκαν πιτσιρίκοι πού είχαν μπλεχτεί στά

δίχτυα τού τράστ τών παιδεραστών. Πρό
κειται γιά άγόρια 14-16 έτών. ' Ο ένας άπό 
τούς πιτσιρίκους αύτούς είχε'επί άρκετό 
χρονικό διάστημα σχέσεις μέ έναν άπό τούς 
παιδεραστές.
Σύμφωνα μέ όσα διηγήθηκαν τά παιδιά, 
οί έκμαυλιστές τά δελέαζαν μέ διάφορους 
τρόπους καί τά ύποχρέωναν έξακολουθη- 
τικά νά συμμετέχουν άκόμα καί σέ όμαδικά 
όμοφυλοφιλικά όργια, παίζοντας ένεργη- 
τικό καί παθητικό ρόλο έναλλάξ.

Ένας άπό τούς μικρούς -  θύματα τοϋ 
τράστ -  συνελήφθη στήν αίθουσα τοϋ «Κε· 
ραμεικοϋ» νά παρακολουθεί πορνοταινία. 
Στό άστυνομικό τμήμα δπου όδηγήθηκε ό- 
μολόγησε δτι είχε μπλέξει μέ διαφθορείς 
παιδεραστές.

' Ελβετοί μέ πλούσια δράσι
Δύο ' Ελβετοί, μέ πλούσιο έγκληματικό 

παρελθόν στήν χώρα τους, συνελήφθησαν 
άπό όργανα τής Γενικής Ασφαλείας Πει
ραιώς, ένώ ήσαν έτοιμοι νά διαρρήξουν τό 
χρυσοχοείο Ρουσέτη στήν διασταύρωσι τών 
όδών Νοταρά καί Σωτήρος.

Πρόκειται γιά τούς Οΰλχερ Ρότζερ Ρα- 
ούλ, έτών 38 «δημοσιογβαφο», κάτοικο 
Ζυρίχης καί προσωρινώς ξενοδοχείου Σέ- 
σιλ τών Αθηνών καί Σμίντ Χάνς Πήτερ 
έτών 28, φωτογράφο κάτοικο έπίσης Ζυ
ρίχης καί προσωρινώς ξενοδοχείου Σεσίλ.

Σέ έρευνα πού τούς έγινε άμέσως 
βρέθηκαν έπάνω τους ένα μεγάλο κατσα
βίδι καί μιά πλαστική σακκούλα πού, όπως

ώμολόγησαν θά χρησιμοποιούσαν γιά τήν 
κλοπή τοϋ χρυσοχοείου.

Οί δύο Ελβετοί άπό τόν περασμένο 
Φεβρουάριο μέχρι τήν σύλληψί τους είχαν 
συστήσει συμμορία καί διέπραξαν τις έξης 
άξιόποινες πράξεις:

Τήν 12 Μαρτίου έκλεψαν τό ΕΖ - 7665 
έπιβατηγό αύτοκίνητο τής Πολυξένης Παν- 
ταζοπούλου καί, άφοϋ τό χρησιμοποίησαν 
σέ διάφορες διαδρομές σέ άλλες πόλεις 
τής ' Ελλάδος, προσπάθησαν νά τό πωλή- 
σουν στήν Θεσσαλονίκη. Τελικά όμως έγι
ναν άντιληπτές οί παράνομες προθέσεις 
τους καί τό έγκατέλειψαν κοντά στόν σιδη
ροδρομικό σταθμό τής Θεσσαλονίκης.
' Ωστόσο πρόλαβαν καί πούλησαν στήν Κο
ζάνη τό ραδιομαγνητόφωνο τοϋ αύτοκινή- 
του καί 10 κασέττες άξίας 11.000 δρχ. πρός 
3.500 δρχ.

Τήν νύκτα τής 25 πρός 26 Μαρτίου 
διέρρηξαν τό κατάστημα νεωτερισμών ’ Ιω. 
Τράντα στήν ’ Αγίου Μάρκου 17, άλλά βρή
καν μόνο 300 δρχ.

Δύο ήμέρες άργότερα έπωφελήθηκαν 
άπό τήν άπουσία τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ κατα
στήματος φωτοτυπιών X. Νικολοπούλου 
στήν όδό Σοφοκλέους, άρπαξαν ένα μεταλ
λικό κουτί μέσα στό όποιο ύπήρχαν 6.000 
δρχ. καί ένα βιβλιάριο καταθέσεως Τραπέ-
ζπς·

Τήν νύκτα τής 30 πρός 31 Μαρτίου 
διέρρηξαν στήν Αθήνα τό κατάστημα ύπο- 
δημάτων τοϋ Σ. Παυλοπούλου (Αιόλου 97) 
καί έκλεψαν 900 δρχ. Τήν Ιδια νύκτα διέρ
ρηξαν τό έμπορικό τοϋ X. Φαράδου (Αίό-
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‘ Επάνω: Μαρινάκη Βασιλική, καλλιτέχνιδα, ετών 
20 άπό τό Συκούριο Λαρίσης, μαζί μέ τήν 
Δασκαλάκη Αθανασία, δεξιά, άγόρασαν στήν 
' Ολλανδία καί έφεραν στήν ' Ελλάδα χασίς, 
χασισέλαιο καί κοκαΐνη. Συνελήφθησαν άπό τήν 
' Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τής ' Υποδιευ- 
θύνσεως Γενικής 'Ασφαλείας Αθηνών.

λου 67), όπου βρήκαν μόνο... 50 δρχ.).
Ή  'Ιντερπόλ πληροφόρησε τήν Γενική 

Ασφάλεια Πειραιώς ότι ό πρώτος έχει 
καταδικασθή στή χώρα του γιό απάτες καί 
πλαστογραφίες κατ' έξακολούθησι καί ό 
δεύτερος γιά κλοπές κατ' έπάγγελμα, ένο
πλη ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ' 
έξακολούθησι καί διατάραξι οικιακής ειρή
νης κατ' έξακολούθησι.

Οί συλληφθέντες Ελβετοί κακοποιοί 
άπεστάλησαν μέ τήν σχηματισθεϊσα δικο
γραφία στόν εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
' Αθηνών κατηγορούμενοι γιά σύστασι συμ
μορίας, διακεκριμένες κλοπές κατ' έξακο- 
λούθησι καί σέ συναυτουργία.

Σπείρα Τσιγγάνων 
διαρρηκτών

Σπείρα πέντε νεαρών Τσιγγάνων διαρ
ρηκτών, πού έξαρθρώθηκε άπό όργανα τής 
Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς, είχε δια- 
πράξει δεκάδες διαρρήξεων χρηματοκιβω
τίων διαφόρων έπιχειρήσεων καί καταστη
μάτων στις περιοχές Πειραιώς καί Αθηνών. 
Οί κακοποιοί, πού χρησιμοποιούσαν γιά τίς 
μετακινήσεις τους κλεμμένα αύτοκίνητα, 
γιά άνεξήγητους λόγους προκαλοΰσαν βλά
βη στά έμπορεύματα πού δέν μπορούσαν νά 
πάρουν μαζί τους, ένώ συγχρόνως άφηναν 
σέ κάθε χρηματοκιβώτιο πού έκλεβαν ένα 
ιδιότυπο «σημάδι» τής δράσεώς τους: " Ακα
θαρσίες!...

Οι συλληφθέντες είναι όλοι άνήλικοι,

άλλά σεσημασμένοι. Τρεις έ ξ  αύτών συ
νελήφθησαν κατόπιν παρακολουθήσεως μέ 
έπί κεφαλής τόν άστυνόμο Β' κ. Π. Γον- 
νακούρα, ένώ προσπαθούσαν νά διαρρή- 
ξουν τά γραφεία μεταφορών έπί τής όδού 
Βασ. Παύλου, στήν περιοχή Ρέντη.

Πρόκεπαι γιά τούς Γεώργ. Λαζάρου, 
έτών 17, Γεώργ. Νικολάου έτών 16 καί Χρ. 
Δημητρίου έτών 17, όλους κατοίκους 'Α 
γίας Βαρβάρας.

' Ανακρινόμενοι (ομολόγησαν δτι μέ άλ
λους δύο Τσιγγάνους, πού διαφεύγουν μέ
χρι στιγμής τήν σύλληψι, τούς Βασ. Παϊ- 
τέρη, έτών 17, καί Μιχ. Νικολάου, έτών 16, 
κατοίκους έπίσης, Ά γ . Βαρβάρας, είχαν 
συστήσει συμμορία καί διέπραξαν τίς έξής 
κλοπές:

Τήν νύκτα τής 22ας πρός τήν 23η 
Δεκεμβρίου 1977, διέρρηξαν τό Σούπερ - 
Μάρκετ τού Δ. Μπιλλάκα, έπί τής όδού 
Καβάλας 156, καί πήραν 2.000 δρχ. καί ένα 
μαγνητόφωνο.

Λίγες ήμέρες άργότερα διέρρηξαν τό 
κατάστημα χονδρικής πωλήσεως τροφίμων 
τού Σπ. Λάβδα, έπί τής όδού Κονδύλη 16, 
καί πήραν 5.000 δρχ. Ακολούθως, μέ ένα 
μαχαίρι, άρχισαν νά καταστρέφουν τούς 
τενεκέδες μέ τό λάδι πού ύπήρχαν στό 
κατάστημα.

Τήν νύκτα τής 17ης πρός τήν 18ην 
'Ιανουάριου 1978, διέρρηξαν τό έπί τής 
όδού Θηβών 185 κατάστημα βιομηχανικών 
ειδών τού ' Ελ. Κουπόμου. Άπό έκεΐ πήραν 
3.500 δρχ., ένα κομπιούτερ καί διάφορα 
έργαλεΐα, πού χρησιμοποιούσαν άργότερα

γιά άλλες διαρρήξεις.
Ό  έπόμενος στόχος τους, ήταν τό φαρ

μακείο τού Κ. Κοντού, έπί τής όδού Ά γ . 
Βαρβάρας 4 (Πεύκη -  Αττικής), άπ' όπου 
πήραν 5.000 δρχ. Κατά τήν συνηθισμένη 
τακτική τους, κατέστρεψαν άρκετές ποσό
τητες φαρμάκων.

Τήν νύκτα τής 28ης Φεβρουάριου, διέρ
ρηξαν τήν μάνδρα οικοδομών τού Γ. Σταυ- 
λά, έπί τής όδού Σίφνου 15. στήν Ά γ . 
Βαρβάρα -  Αιγάλεω, καί, άφοϋ παρεβίασαν 
τό χρηματοκιβώτιο, πήραν 15.000 δρχ.

Στό χρηματοκιβώπο τού άρτοποιείου 
τού Β. Κοτσίνη, έπί τής όδού Ά γ . 'Ελευ
θερίου 133, βρήκαν μόνον 600 δρχ., πού 
πήραν.

Δύο νύκτες άργότερα, διέρρηξαν τό 
πρακτορείο μεταφορών, έπί τής όδού Πύρ
γου 16, άλλά δέν κατώρθωσαν νά πάρουν τό 
χρηματοκιβώτιο.

' Εκτός άπό τίς κλοπές αύτές, οί νεαροί 
Τσιγγάνοι διέπραξαν καί άλλες 38 διαρρή
ξεις, σέ διάφορα καταστήματα τών περιο
χών Ρέντη, Ά γ . Βαρβάρας -  Αιγάλεω, 
Κηφισιάς καί Μεταμορφώσεως.

Γιά τήν διάπραξι τών κλοπών αύτών, 
είχαν κλέψει κατά διαστήματα 8 αύτοκίνη
τα, πού (οδηγούσαν, φυσικά χωρίς δίπλωμα 
καί τά έγκατέλειπαν μετά τήν διάπραξι τών 
κλοπών σέ διάφορες περιοχές, άφοϋ προ
καλοΰσαν σέ αύτά σημαντικές ζημιές.

Άπό τίς κλοπές συγκέντρωσαν 44.000 
δρχ., πού διεμοιράσθησαν. Μαγνητόφωνα, 
κομπιοϋτερς καί άλλα άντικείμενα πού άφαι- 
ροϋσαν τά πωλοΰσαν σέ πλανόδιους άγο-
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’Επάνω: Ό  Γάλλος υπήκοος Γκριβώ  Π ασκάλ  
- Φρανσουά. 'Εφερε στην 'Ελλάδα χασ ίς μέσω  
τοϋ ταχυδρομείου. Δεξιά  επάνω: Κ ουτελάς  
Κ ω ν/νος, 66 ετών, έργολάβος. Κάτω: Λάζαρης 
Βασίλειος, ίτώ ν  36, μηχανικός κινηματογρά
φου. Κ α ί οί δύο άνήκαν στην «παρέα» Ά μ ο ρ-  
γιανοϋ.

ραστές τοϋ Μοναστηρακίου.
'Αξίζει νά σημειωθή δτι, άπό τούς νε

αρούς αυτούς Τσιγγάνους, οί Χρ. Δημη- 
τρίου, Γ. Νικολάου καί Β. Παιτέρης, είχαν 
συλληφθή στις 22 Φεβρουάριου 1978, άπό 
όργανα τής Γ ενικής ' Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης, καί είχαν άποσταλή στόν άρμόδιο 
εισαγγελέα, γιά σωρεία κλοπών πού είχαν 
διαπράξει στις περιοχές Θεσσαλονίκης, 'Α 
θηνών, Πειραιώς καί προαστίων. ' Ο είααγ- 
γελεύς τούς άφησε έλεύθερους, άφοϋ 
ώρισε τακτική δικάσιμο. Οί νεαροί δμως 
κακοποιοί, άντί νά συνετισθοϋν, συνέχισαν 
μετά άπό μία έβδομάδα τήν δράσι τους, μέ 
καλύτερη όργάνωσι καί μεγαλύτερη άποφα- 
σιστικότητα.

Χασισέμποροι στόν 
Πειραιά

Είκοσι κιλά χασίς θά διωχετεύοντο στήν 
παράνομη άγορά τοϋ άργοϋ θανάτου, άπό 
ένα "Ελληνα καταζητούμενο καί δύο Λιβα- 
νέζους, έάν ή Γενική Ασφάλεια Πειραιώς 
δέν έπενέβαινε τήν κατάλληλη στιγμή καί 
δέν συνελάμβανε τά μέλη τής τριμελούς 
σπείρας.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ό Άργύ- 
ριος Λίβας, 42 έτών, καταζητούμενος, κά
τοικος Βηρυτού, ό Λιβανέζος φοιτητής Γκα- 
μπριέλ 'Ελ Γκοσέΐν, 24 έτών, ένώ διέ
φυγε ό λαθρέμπορος "Ειντς Μάττα, έτών 
38.

Στήν πανσιόν Λίβα βρέθηκαν 19 κιλά 
χασίς, ένώ κατεσχέθη ένα αύτοκίνητο τών 
δύο συλληφθέντων.

Τά «λαγωνικά» τής Γενικής Ασφαλείας 
Πειραιώς έφθασαν μέχρι τήν καρδιά τής

σπείρας μετά άπό συστηματική παρακολού- 
θησι.

Πριν άπό 15 ήμέρες, ό προϊστάμενος 
τής ύπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών άστυ- 
νόμος κ. Δημ. Βασιλείου, έπληροφορήθη ότι 
στόν Πειραιά έθεάθη ό ' Αργύριος Λίβας, ό 
όποιος κατεζητεϊτο γιά παλιά ύπόθεσι καί 
γι' αύτό τόν λόγο είχε καταφύγει στήν 
Βηρυτό. ' Εκεί είχε νυμφευθή μία Λιβανέζα 
καί είχε άποκτήσει κι ένα παιδάκι.

' Ο Λίβας ένετοπίσθη καί έξακριβώθη ότι 
διέμενε μέ τήν γυναίκα καί τό παιδί του σέ 
πανσιόν τής ' Ακροπόλεως, όπου τόν συναν
τούσαν διάφορα ύποπτα άτομα. ' Αμέσως ό 
διοικητής Γενικής Ασφαλείας κ. Μιχ. Λάος 
διέταξε τήν συστηματική παρακολούθησι 
τοϋ Λίβα, ήμέρα καί νύκτα.

Μετά άπό μία έβδομάδα στήν ίδια παν
σιόν τοϋ Λίβα ήλθαν μέ πολυτελές αύτο
κίνητο δύο μυστηριώδη άτομα: ' Ο Γκαμπρι- 
έλ καί ό Μάττα.

Τήν νύκτα τής 5 ΜαΤου καί οί τρεις 
λαθρέμποροι μπήκαν στό πολυτελές αύτο
κίνητο καί άρχισαν νά κατευθύνωνται πρός 
τόν Πειραιά. Πίσω τους άκολουθοϋσαν δύο 
άστυνομικά αύτοκίνητα μέ κοινούς άριθ- 
μούς κυκλοφορίας, ώστε νά μή προκαλοϋν 
ύποψίες.

Τό αύτοκίνητο μέ τούς λαθρεμπόρους, 
άφοϋ διέσχισε τό κέντρο τοϋ Πειραιώς, 
κατηυθύνθη πρός τήν ' Αγία Σοφία. ' Ο όδη- 
γός αύτοϋ τοϋ αύτοκινήτου ήτο φανερόν ότι 
ώδηγοϋσε τηρώντας ώρισμένους προφυλα- 
κτικούς κανόνες.

Κάποια στιγμή ό έπικεφαλής τών δύο 
άστυνομικών αύτοκινήτων διέταξε τούς άν- 
δρες του νά καταλάβουν τό άμάξι τών 
λαθρεμπόρων.

Τότε άρχισε μιά περιπετειώδης κατα- 
δίωξις ατούς σκοτεινούς καί μικρούς δρό
μους τής Αγίας Σοφίας μέ προπορευό- 
μενο τό πολυτελές άμάξι τών λαθρεμπό
ρων.

Λίγο άργότερα, τό αύτοκίνητο μέ τόν 
Λίβα καί τούς δύο Λιβανέζους έβγαινε άπό 
τόν Πειραιά καί έπαιρνε κατεύθυνσι πρός 
τήν πανσιόν. Εκεί δμως «μπλοκαρίστηκε» 
άπό τά άστυνομικά αύτοκίνητα, άλλλά ό 
λαθρέμπορος Μάττα κατώρθωσε νά ξεφύγη 
έποφελούμενος τοϋ σκότους. Συνελήφθη 
σαν δμως ό Λίβας καί ό φοιτητής Γκαμ- 
πριέλ καί στό αύτοκίνητό τους βρέθηκε ένα 
κιλό χασίς. Στήν πανσιόν βρέθηκαν άλλα 19 
κιλά, έκλεκτής ποιότητος «καϊνάρι».

"Οπως ώμολόγησαν, ό Λίβας καί οί άλλοι 
δύο είχαν συμπήξει «έταιρεία» στόν Λίβανο 
καί είχαν άγοράσει τά 20 κιλά χασίς γιά νά τό 
έμπορευθοϋν. Τό άπέκρυψαν σέ ειδική 
κρύπτη τοϋ αύτοκινήτου τοϋ Γκαμπριέλ.

' Ο Λίβας μέ τή γυναίκα του καί τό παιδί 
του ήλθαν στήν ' Ελλάδα μία έβδομάδα πριν 
άπό τούς άλλους δύο άεροπορικώς κι έδι
ναν τήν έντύπωση ένδεών... προσφύγων. 
Ό  Μάττα καί ό Γκαμπριέλ ήλθαν μέσω 
Τουρκίας μέχρι τά σύνορα. 'Εκεί ό Μάττα 
έπεβιβάσθη τραίνου καί άπεβιβάσθη στήν 
' Αλεξανδρούπολη όπου έν τώ μεταξύ είχε 
φθάσει καί τόν περίμενε ό Γκαμπριέλ μέ τό

αύτοκίνητο, στό όποιο ήταν κρυμμένο καί τό 
χασίς.

"Εφθασαν στήν Αθήνα καί συνηντήθη- 
σαν μέ τόν Λίβα, όπως είχαν συμφωνήσει.

Καί οί τρεις είναι λαθρέμποροι μέ διε
θνείς διασυνδέσεις, γι' αύτό ένημερώθη 
καί ή Ίντερπόλ γιά τή σύλληψί τους.

Οί συλληφθέντες ώδηγήθησαν στόν ει
σαγγελέα Αθηνών.

Δέμα μέ χασίς 
άπό τό Παρίσι

Τήν 19-4-78 συνελήφθη άπό τήν Ασφά
λεια Αθηνών ό Γάλλος ΓΚΡΙΒΩ ΖΗΛ, μόλις 
έφυγε άπό τό ταχυδρομείο τής όδοϋ ' Ιπο- 
κράτους, άπ' όπου είχε παραλάβει ταχυ
δρομικό δέμα άπό τό Παρίσι μέ 10 γραμ
μάρια χασίς. Δέν πρόλαβε κάν νά κάνη 
χρήσι καί βρέθηκε στόν εισαγγελέα, μαζί μέ 
τήν εις βάρος του δικογραφία.

Επικίνδυνες κονσέρβες
' Επικίνδυνες κοσνέρβες μέ χυμούς άπό 

σάπια φρούτα καί κομπόστες, βάρους 132 
τόννων, βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν μετά 
άπό αιφνιδιαστικό έλεγχο τής Αγορανο
μίας σέ άποθήκη τής όδού Δημοσθένους 
12, στό Μπουρνάζι.

Οί χυμοί, πού έπρόκειτο νά διοχετευ- 
θοϋν στήν κατανάλωσι, ήταν έπικίνδυνοι γιά
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τήν δημόσια ύγεία καί γι' αύτό άσκήθηκε 
δίωξι κατά τών ιδιοκτητών τής άποθήκης 
Στ. Βλησίδη, X. Νέγκα καί Κ. Γέμελου. Καί 
οί τρεΤς δέν βρέθηκαν στήν άποθήκη καί 
καταζητούνται.

Τά 5.500 χαρτοκιβώτια μέ τις άκατάλλη- 
λες κονσέρβες, πού κατασχέθηκαν, περι
είχαν ροδάκινα, βερύκοκκα, γκρέηπ-φρούτ, 
άχλάδια καί άλλα σάπια φρούτα.

Ή  Αγορανομία πού έκανε τόν αιφνι
διαστικό έλεγχο στήν άποθήκη, είχε πληρο
φορίες ότι κάποιοι έμποροι διοχεύτευαν 
κονσέρβες μέ σάπιους χυμούς καί κομπό
στες.

Προηγουμένως οί άστυνομικοί τής 'Α 
γορανομίας είχαν κάνει έλεγχο σέ πολλά 
άλλα καταστήματα.

Από τήν έρευνα διαπιστώθηκε δτι οί 
ιδιοκτήτες τής άποθήκης είχαν συνεργασία 
μέ τούς Ε. Θ. Παπαδημητρίου καί Ε. Παπα- 
στρατή, οί όποιοι σέ άποθήκη τής Δάφνης 
συνελήφθησαν πριν άπό καιρό γιατί δ ιέθε
ταν σάπιες κονσέρβες.

Σάπια κρέατα
Τεράστιες ποσότητες έντέρων κακά 

διατηρημένων ή σάπιων διωχετεύθησαν άπό 
δύο άθλιες άποθήκες - κρύπτες τών 'Αθη
νών, στά κρεοπωλεία τής πρωτευούσης καί 
τά ψυγεία τού καταναλωτικού κοινού γιά τήν 
παρασκευή τής πατροπαράδοτης πασχαλι
νής μαγειρίτσας.

Ο φοβερός αύτός κίνδυνος γιά τήν 
δημόσια ύγεία, έξαπολύθηκε άπό μιά κρύ
πτη τής όδοϋ Παπαρσένη 66 ατού Γκύζη καί 
άπό μία άλλη, στήν όδό Τιμοθέου 16 τής 
'Ηλιουπόλεως.

' Ο ιδιοκτήτης τής πρώτης, Κων. Λευκαδί- 
της, συνελήφθη. Καί στούς δύο δύσοσμους 
κρυψώνες, μετέβησαν ό είσαγγελεύς κ. 
Μηταράς, ό διοικητής τής Αγορανομίας κ. 
Νικολόπουλος καί ό άστυκτηνίατρος κ. Ά -  
ναστασοβίτης.

Οί άρμόδιοι διεπίστωσαν δτι άπό τήν 
άποθήκη τού Γκύζη είχαν ήδη πωληθή 20 
χιλιάδες κιλά άκαταλλήλων έντέρων. "Αλ
λες δύο χιλιάδες παρέμεναν έκεί άδιάθε- 
τες καί κατεσχέθησαν. Τό έμπόρευμα έχα- 
ρακτηρίσθη «λίαν έπικίνδυνο, διότι ήτο εις 
άθλίαν κατάστασιν».

' Επίσης κατεσχέθη τό φορτίο (800 κιλά 
σάπια έντερα) μιάς μοτοσυκλέττας πού 
προοριζόταν γιά κρεοπωλείο τού 'Αγίου 
Ίωάννου Ρέντη.

Οί άσυνείδητοι κρεατέμποροι τής ' Ηλι
ουπόλεως, πού είχαν άντιληφθή δτι παρη- 
κολουθοϋντο άπό όργανα τής Αγορανο
μίας, έπρόλαβαν καί διέθεσαν τό άθλιο 
έμπόρευμά τους, τό όποιο ήταν τεράστιο σέ 
ποσότητα.

Καί στις δύο περιπτώσεις, ή Αγορανο
μία, έντόπισε τίς κρύπτες, μετά άπό πολυ
ήμερη παρακολούθησι. ' Η κρύπτη τής ' Ηλι
ουπόλεως άποτελεΐται άπό τρία δωμάτια, 
πρόχειρα κατασκευασμένα, μέσα σέ τερά
στιο οικόπεδο πού άναδίδει φοβερή δυσο
σμία.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ

Τοΰ Άστυν. κ.

Κ ΑΗΜΕΝΕ άνθρωπε!!! Βασανι
σμένε αγωνιστή!!! άπό τή μεγάλη 

στιγμή πού γενιέσαι μέχρι τή μεγάλη 
στιγμή πού πεθαίνεις, βασανίζεσαι, υ
ποφέρεις, μοχθείς περιπλανάσαι εδώ 
κι’ έκεϊ γιά νά φύγης 'ίσως σέ μιά 
στιγμή πού εσύ δέ τό θέλεις γιά τό 
μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό.

'Έτσι είναι γραμμένο. Τό πρωΐ ξεκι
νάς γιά τή δουλειά σου, γιά νά βγάλης 
μέ τόν ιδρώτα σου τό ψωμί σου καί τό 
ψωμί τών παιδιών σου. Δέχεσαι μέ υπο
μονή άλλά καί μέ πίκρα τίς παρατη
ρήσεις τών άλλων, δίκαιες ή άδικες. 
Δέν μπορείς πολλές φορές νά διαμαρτυ- 
ρηθής, νά παραπονεθής, νά ζητήσης 
εξηγήσεις, νά έκτονωθής τέλος καί υ
ποφέρεις, πικραίνεσαι, βασανίζεσαι.

Μέσα στό διάβα τής ζωής σου λίγες 
μά πολύ λίγες είναι οί στιγμές πού 
μπορείς νά χαρής καί νά νοιώσης εύτυ- 
χισμένος. Τίς περισσότερες φορές έρ
χεται ή πίκρα, ή στενοχώρια, ή θλίψη. 
Καί τό δάκρυ νά σοΰ γεμίσουν μέ πόνο, 
μέ λαχτάρα, μέ άγωνία, τήν ψυχή σου, 
τό είναι σου, τόν κόσμο σου.

Ψάχνεις νά βρής τήν ευτυχία άλλου 
μά δέ μπορείς, χάνεσαι μέσα στό σκο
τάδι τής άβεβαιότητος καί τής βιοπά
λης. ’ Αγωνίζεσαι, σηκώνεσαι, μά καί 
πάλι πέφτεις. Χαίρεσαι, γελάς, προχω
ρείς μπροστά γιά μιά στιγμή μά πάλι 
σκοντάφτεις, πέφτεις, πάλι γαντζώνεσαι 
άπό κάπου, σταματάς, δέν προχωρείς 
καί μένεις έκεί άπ’ δπου ξεκίνησες, 
χωρίς νά μπορής νά κάνης αύτό πού 
θέλεις, αύτό πού μπορεί νά σοΰ δώση τή 
χαρά, τήν πρόοδο, τήν άνακούφιση.

Στό ξεκίνημα τής καριέρας σου σ ’ 
όποιοδήποτε τομέα προχωρείς, άνέρ- 
χεσαι, χαίρεσαι, μά ξαφνικά σέ χρόνο 
εντελώς άνύποπτο καί ένώ δλα πηγαί
νουν καλά, πάλι σκοντάφτεις καί πάλι 
ξαναπεύτεις, τσακίζεσαι, λυγίζεις είτε 
άπό ένα άτύχημα πού δέν τό πρόβλεψες 
ή δέν τό περίμενες ή άπό μιά σοβαρή 
άρρώστια. Πέφτεις στό κρεββάτι τοΰ 
πόνου καί τής οδύνης καί άρχίζεις νά 
φθείρεσαι, νά χάνεσαι καί νά εξαφανί
ζεσαι γιατί ή κακή σου μοίρα έτσι τό 
θέλησε, έτσι τά κατάφερε, έτσι ήταν 
γραμμένο, δπως συνηθίζουμε νά λέμε.

Που είναι οί κόποι σου, οί μόχθοι 
σου, οί επιθυμίες σου γιά ένα καλύτερο 
μέλλον; "Ετσι είναι άνθρωπέ μου, έτσι 
είναι μεγάλε βιοπαλαιστή.

ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μ. Φελώνη

“Ετσι είναι, νά άγωνίζεσαι, νά ταλαι- 
πωρήσαι, νά πικραίνεσαι, νά ύποφέρης 
καί στό τέλος άντί νά χαίρεσαι κι’ εσύ 
γιά δσα καταφέρνεις νά κάνης στή ζωή 
σου, νά τ* άφήνης δλα καί νά άκολου- 
θής τό αιώνιο ταξίδι πού δέν έχει 
γυρισμό, δέν έχει επιστροφή.

Τί κρίμα!!! τί άδικία!!! τί παράξενη 
πού είναι ή ζωή καί ή μοίρα!! Καί 
νάλεγε κανείς δτι υποφέρεις μόνον εσύ 
επειδή έτυχε νά είσαι φτωχός! Αύτό θά 
ήταν κάτι εντελώς φυσικό, άλλά στήν 
πραγματικότητα υποφέρεις καί σύ άν
θρωπέ μου ό πλούσιος, ό πολύ πλού
σιος, ό πλουσιώτατος καί σύ πού βρί
σκεσαι στίς υψηλές βαθμίδες τοΰ πνεύ
ματος τοΰ άξιώματος τής άριστοκρα- 
τίας κ.λ.π.

"Εχεις πλούτη δέν έχεις ύγεία, δέν 
έχεις ήρεμία, δέν έχεις γαλήνη. Άφοΰ 
μέ τά χρήματά σου άπολαύσης δλες τίς 
χαρές τής ζωής, κάποτε θά χορτάσης, 
θά θελήσης νά άπολαύσης κι’ άλλα 
πράγματα, νά γνωρίσης κι’ άλλους 
τόπους, νά ταξιδεύσης σ ’ άλλους κό
σμους.

'Έρχεται δμως ή στιγμή πού θά έχεις 
σχεδόν άποκτήση ή άπολαύση δλα τά 
άγαθά καί δέν θά έχεις πιά τίποτε 
καινούργιο νά κάνης γιά νά σοΰ γεμίζη 
τήν άδεια σου ψυχή καί τότε έρχεται ή 
άνία, ή ρουτίνα καί άρχίζεις κΓ έσύ νά 
φοβάσαι, νά νοιώθης πολύ μόνος, πολύ 
έγκαταλελειμμένος, πολύ άδειος. ’ Αρ
χίζει ό κατήφορος, άσχολεΐσαι μέ τά 
κοινά πράγματα πού δέν μπορούν νά 
σοΰ προσφέρουν τίποτα, νοιώθεις ξο- 
φλημένος πιά άπό τή ζωή. Τίποτε μά 
τίποτε δέν θεωρείς ενδιαφέρον γιά τόν 
εαυτόν σου καί αισθάνεσαι άπογοητευ- 
μένος, πικραμένος, νοιώθεις νά κατρα
κυλάς νά πέφτης, νά άσχολήσαι μέ 
πράγματα πού κάθε άλλο παρά άρμό- 
ζουν σέ σένα τόν άλλοτε μεγάλο καί 
τρανό.

’Άραγε είσαι φταίχτης γι’ αύτή τήν 
κατάντια;" Εχω τή γνώμη πώς'ίσως όχι, 
γιατί αύτά είναι τής μοίρας τά γραμμέ
να. "Ετσι στή ζωή είτε πλούσιοι εί
μαστε είτε φτωχοί, είτε μορφωμένοι είτε 
χωρίς καμμιά μόρφωση, είτε δοξασμέ
νοι είτε χωρίς καμμιά δόξα, ποιος πολύ, 
ποιος λίγο δλοι υποφέρουμε, δλοι φέρ
νουμε ή σέρνουμε τό βαρύ σταυρό τοΰ 
μαρτυρίου τής ζωής σύμφωνα μέ τή 
μοίρα μας καί τό ριζικό μας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ «  ΛΧΤ V ΥΟΛΙΙΙίΟΝ ΛΜΙΛΙΙΙΛΙΛ
Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

στ) Δικαίωμα έκδόσεως κανόνων δικαίου.
ι) Πρόβλεψις έκδόσεως Αστυνομικών Διατάξεων. ΕΙς τούς 

όργανικούς νόμους τών Αστυνομιών πού υπάρχουν είς τήν ' Ελλά
δα, περιλαμβάνονται βασικοί διατάξεις μέ τάς όποίας προσδι
ορίζονται γενικώς τά άντικείμενα τής Αστυνομικής μερίμνης καί 
είδικώτερον αί «καθ' ύλην» Αρμοδιότητες αί όποϊαι άναφέρονται 
είς τήν δημοσίαν τάξιν καί Ασφάλειαν.

Διά τών βασικών δμως αυτών διατάξεων αί όποϊαι κατά τρόπον 
γενικόν καί καθολικόν καλύπτουν τό τόσον μεγάλο είς έκτασιν 
άντικείμενον πού προσδιορίζεται μέ τάς έννοιας «δημοσία τάξις» 
καί «Ασφάλεια» δέν είναι έφικτόν νά ρυθμισθούν δλαι αί έπί 
μέρους σχέσεις αί όποϊαι δημιουργούνται καθημερινώς καί 
συνεχώς είς μίαν κοινωνίαν Ατόμων ή όποια ζεϊ είς ένα 
ώρισμένον τόπον.

Διά τούτο καί έχει Ανατεθή μέ είδικάς νομικάς έξουσιοδο- 
τήσεις είς ώρισμένα Αστυνομικά δργανα ή ρύθμισις, είτε μερικώς 
είτε συνολικώς, τών λεπτομερειών, διά διατάξεων νομικών τάς 
όποίας έκδίδουν αύτά τά δργανα (Αρθρ. 49 ν. 2461/1920, άρθρ. 9 
κ,ν. 1001/1943, κωδικοπ. διατάξεις τού άπό 9/20— 10— 1926 Δ/τος 
καί άρθρ. 106 κ.έ. Ν.Δ. 3365/1955).

Είς τά αύτά δργανα παρεχωρήθη συγχρόνως καί τό δικαίωμα 
τού καθορισμού μέ Ακρίβειαν καί λεπτολογίαν τών υποχρεώσεων 
τών πολιτών πρός έκτέλεσιν ώρισμένων πράξεων ή Αποχήν άπό 
άλλων Αστυνομικού ένδιαφέροντος, αί όποϊαι δμως δέν προβλέ- 
πονται είδικώς Οπό τών Ανωτέρω μνημονευθέντων νόμων ή άλλου 
νόμου ή διατάγματος (άρθρ. 168 Κ.Ν. 2458/1953 έδάφ. 2).

Διά νά Αναληφθή ή σχετική Αστυνομική πρωτοβουλία, Απαι
τείται σέ κάθε περίπτωσιν Ιδιαιτέρα νομική έξουσιοδότησις πρός 
τάς Αστυνομικός Αρχάς καί σχετική μετά Από αύτό έγκρισις 
ύπερκειμένου όργάνου τής Διοικήσεως.

' Η έξουσία αύτή πού παρέχεται υπό τού νόμου Οπό τήν μορφήν 
δικαιώματος τής Αστυνομικής Αρχής νά έπιβάλη νομίμως ύπο- 
χρεώσεις είς τούς πολίτας καί κατ' Ακολουθίαν νά προκαλή 
δεσμεύσεις καί περιορισμούς είς τό άτομον χάριν τού κοινωνικού 
συνόλου, διά Ιδιαιτέρων κανόνων δικαίου, λαμβάνει τήν μορφήν 
Διατάξεων. Αί διατάξεις αύταί Αποκαλοΰνται «Αστυνομικοί» 
έπειδή Ακριβώς ό φορέας έκδόσεώς των είναι ή Αστυνομική Αρχή.

Αί « ' Αστυνομικοί Διατάξεις» είναι πράξεις διοικητικοί κατά 
τόν τύπον Αφού έκδίδονται υπό όργάνων τής διοικήσεως, νομο
θετικοί δέ ώς πρός τήν ούσίαν έπειδή θέτουν κανόνας ούσια- 
στικού δικαίου, έπιβάλλουν ύποχρεώσεις είς τούς πολίτας καί 
Απειλούν ποινάς κατά τών παραβατών.

Διά τών Αστυνομικών διατάξεων ώς κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου Απευθύνονται Απαγορεύσεις ή έπιταγαί πρός δλους 
Ανεξαιρέτως τούς πολίτας έντός τών καθοριζομένων τοπικών ό- 
ρίων ή τουλάχιστον πρός ώρισμένην καί σαφώς προσδιοριζο- 
μένην κατηγορίαν πολιτών. Διά τούτο καί Αποκλείεται έξαίρεσις 
ώρισμένων προσώπων άπό τής ύποχρεώσεως πρός συμμόρφωσιν.

Τό δικαίωμα έκδόσεως Αστυνομικών διατάξεων παρέχεται 
κατόπιν ρητής έξουσιοδοτήσεως είς ώρισμένα μόνον δργανα τής 
Αστυνομίας. Ή  άποκλειστικότης έκδόσεως είναι ένα έκ τών 
κυρίων χαρακτηριστικών τής συστάσεως τού δικαιώματος αυτού. 
Ή  άποκλειστικότης αύτή διαφυλάσσεται ύπέρ αυτών μέ κατη
γορηματικόν Συνταγματικόν Κανόνα.

Ύπερκείμενα αύτών είς τήν διοικητικήν Ιεραρχίαν δργανα ύ-

ΤοΟ τ. Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
κ. Σωτ. Κατσιμπάρου

ποκείμενα είς αύτά είς ούδεμίαν περίπτωσιν νομιμοποιούνται 
πρός έκδοσιν Αστυνομικών διατάξεων. Τό Αρμόδιον δργανον δέν 
δύναται νά μεταβιβάση τήν έξουσίαν του αύτή πού έχει παρα- 
σχεθή είς άλλο πρόσωπον, διότι Ακριβώς δεσμεύεται κατ’ Αρχήν 
ύπό τών διατάξεων τού Συντάγματος.

Ό  προϊστάμενος Υπουργός δύναται μόνον — κατά διάταξιν 
τών όργανισμών τής ’ Αστυνομίας νόμων — νά διατάσση τήν 
παρά τού Αρμοδίου όργάνου έκδοσιν Αστυνομικής διατάξεως πρός 
κάλυψιν μιάς έκτάκτου καταστάσεως ή όποία παρουσιάσθη είς 
τήν τοπικήν περιφέρειαν καί Αφορά είς τήν δημοσίαν τάξιν καί 
Ασφάλειαν, ώρισμένου δμως περιεχομένου.

Είς τόν αύτόν ' Υπουργόν, Αφού έποπτεύει έπί τής διοικήσεως 
τής Αστυνομίας παρέχεται τό δικαίωμα νά έκδίδη διαταγάς διά τήν 
λήψιν μέτρων τάξεως παρά τών αύτών Αστυνομικών Αρχών καί νά 
Απαιτεί τήν έκτέλεσιν τών δσων έχει διατάξει.

Αί 'Αστυνομικοί διατάξεις διακρίνονται τής Αστυνομικής 
διαταγής ώς πρός τό άντικείμενον, τό περιεχόμενον, τόν τύπον 
καί τήν ούσίαν.

Αί Αστυνομικοί διαταγαί είναι «είδικής» φύσεως, ρυθμίζουν 
κάποιο συγκεκριμένον άντικείμενον, παροδικής καί έκτάκτου 
μορφής, Αφορούν είς ώρισμένον άτομον καί ή διαδικασία 
έκδόσεως είναι Απλή.

Ώ ς  συμπέρασμα δύναται νά διατυπωθή δτι, ώς 'Αστυνομικοί 
Διατάξεις χαρακτηρίζονται αί γενικής φύσεως έπιταγαί, αί όποϊαι 
έκδίδονται κατόπιν νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως ύπό Αρμοδίων 
Αστυνομικών όργάνων κατά ώρισμένη διαδικασίαν έγκρίσεως, 
τύπου καί δημοσιεύσεως καί αί όποϊαι Απειλούν ποινάς κατά τών 
παραβατών.

ιι) Αρμόδια πρός έκδοσιν όργανα.
' Εκ τής ’ Αστυνομίας Πόλεων: ' Εξουσίαν πρός έκδοσιν Αστυ

νομικών διατάξεων είς τήν, κατά τόπον Αρμοδιότητος, ’Αστυ
νομίαν Πόλεων έχουν:

Ό  ’ Αρχηγός τής 'Αστυνομίας Πόλεων, οί Διευθυνταί τής 
’ Αστυνομίας ’ Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύρας καί ό 
Διευθυντής τής Τουριστικής ’ Αστυνομίας (άρθρ. 12, 168 Ν. 
2458/1953, 37 καί 38 ΚΑΣ καί άρθρ. 9 Α.Ν. 1169/1938).

' Ο Αρχηγός τής ' Αστυνομίας δέν κάμνει χρήσιν συνήθως τού 
δικαιώματος τούτου Αλλά προτιμά τήν διαδικασίαν τής έκδόσεως 
διαταγών πρός τάς ύφισταμένας Διευθύνσεις διά τών όποιων υ
ποδεικνύεται τό πρός ρύθμισιν θέμα.

"Ετσι Αποφεύγεται ό περιορισμός τής έλευθερίας ένεργείας τών 
’ Αστυνομικών Διευθυντών, οί όποιοι είναι καί πολύ πλησιέ- 
στερον πρός τά πράγματα καί έπιτυγχάνεται ή ταχυτάτη έπέμ- 
βασις είς καταστάσεις έπειγούσης Ανάγκης.

II. ’ Εκ τής ’ Ελληνικής Χωροφυλακής: Οί Αξιωματικοί 
διοικηταί Διοικήσεων Χωροφυλακής καί 'Υποδιοικήσεων. Ό  
Διευθυντής 'Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης καί ό Αστυ
νομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης. Τό αύτό δικαίωμα έχουν 
Ακόμη καί οί Διοικηταί Διοικήσεων καί "Υποδιοικήσεων. Χω
ροφυλακής (άρθρ. 106 ν.δ. 3365/1955).

Είς τό προκείμενον θέμα δύναται νά παρατηρηθή δτι τό αύτό 
δικαίωμα έχει παραχωρηθή ταυτοχρόνως τόσον είς τήν προϊ- 
σταμένην δσον καί είς τήν ύφισταμένην Αρχήν. Έρωτάται, 
λοιπόν, ποία ή τύχη Διατάξεως ή όποία θά ρυθμίζη κατά διάφορον 
τρόπον τό αύτό θέμα.
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Είναι εύνόητον ότι, ή ένδεχομένη παράλληλος ρύθμισ·ς τοΰ 
αύτού θέματος, ϊχει ώς συνέπειαν τήν κατίσχυσιν τού κανόνος 6 
όποίος ϊχει τεθή Οπό τοΟ άνωτέρου όργάνου, έκτός έάν πρόκειται 
περί είδικωτέρου θέματος άντιμετωπίσεως καταστάσεως περιω- 
ρισμένης πλέον τοπικώς.

III. Έ κ  τού ΛιμενικοΟ Σώματος: ΟΙ Λιμενάρχαι. Αί διατάξεις 
αί όποΐαι έκδίδονται Οπό τών λιμενικών άρχών χαρακτηρίζονται 
ώς «Λιμενικοί» (δρθρ. 10 καί 12 τού άπό 4— 1— 1834 Β.Δ «περί 
λιμενίων άρχών», Ν. 499/1947 κωδικ. διατάξεις Β.Δ. 9/22—6—48 
Β.Δ. «περί πειθαρχικής έξουσίας τών προϊσταμένων λιμενικών 
άρχών καί Ν, 3030/1922 «περί έμπορικού ΝαυτικοΟ»),

Σήμερον κανονισμούς Λιμένων έκδίδουν οί Κεντρικοί Λιμε- 
νάρχαι, οί Λιμενάρχαι καί οί Ύπολιμενάρχαι.

Δικαίωμα έκδόσεως Είδικών Διατάξεων πρός καθορισμόν 
λεπτομερειών σχετικών τών καθ' Ολην άρμοδιοτήτων αύτών ϊχει 
έπίσης παρασχεθή καί είς δλλας άρχάς τού Κράτους, ώς π.χ. Είς 
τούς Δασάρχας διά θέματα Ολοτομίας, βοσκής, ρητινοσυλλογής 
κ.λπ.
β) Είς τόν Διοικητήν τού Πολεμικού Ναυστάθμου έπειδή άσκεϊ 
καθήκοντα ’ Αστυνομικού Διευθυντοϋ είς τήν περιοχήν Πολε
μικού Ναυστάθμου.
γ) Τόν Γενικόν Διευθυντήν 'Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς έπί 
θεμάτων έργασίας είς τόν Λιμένα Πειραιώς, 
δ) Είς τά Κοινοτικά Συμβούλια, τά άγρονομικά συμβούλια 
(Είρηνοδίκης, 'Αγρονόμος, 'Εκπρόσωπος Χωροφυλακής, Γεω
πόνος καί ϊνας γεωργοκτηνοτρόφος) καί τόν Νομάρχην, διά 
θέματα άρδεύσεως, βοσκής καλλιεργειών κ.λπ.

ε) Τόν 'Υπουργόν 'Υγιεινής, καί τόν Νομάρχην έπί θεμάτων 
δημοσίας ύγείας, προλήψεως μεταδόσεως νοσημάτων, καθαριό- 
τητος, ύγιεινών όρων λειτουργίας καταστημάτων. Είς τήν περί- 
πτωσιν αυτήν αί διάταξεις καλούνται «Υγειονομικοί».

IV Διαδικασία έκδόσεως. Τύπος 
άστυνομικών διατάξεων

Αί Οπό τών άστυνομικών άρχών συντασσόμεναι διατάξεις ύ- 
ποβάλλονται πρός ϊγκρισιν είς τά ύπό τοΰ Νόμου προσδιο
ριζόμενα όργανα.

' Η ϊγκρισις αύτή είναι ύποχρεωτική διά νά καταστή ισχυρά.
'Αρμόδιοι πρός ϊγρισιν είναι:

1. Ό  'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, διά τάς διατάξεις τάς ό- 
ποίας έκδίδουν ό ’ Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, Άστυν/κός 
Δ/ντής 'Αθηνών, τοΰ Πειραιώς καί ό Άστυν/κός Δ/ντής 
Προαστίων Πρωτευούσης.
2. Ό  'Υπουργός Βορείου "Ελλάδος, δι’ αύτάς πού έκδίδονται 
ύπό τού Δ/ντοΰ Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης.
3. Οί Νομάρχαι, δι' όσας έκδίδουν ο ί ' Αστυν/κοί Δ/νταί Πατρών 
καί τής Κερκύρας καί οί Διοικηταί Διοικήσεων καί 'Υποδιοι
κήσεων Χωροφυλακής.

Ό  'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως δικαιούται νά μή έγκρίνη 
άστυνομικήν Διάταξιν ή όποία ύπεβλήθη είς αυτόν, πρό τής 
έκδόσεως, νά άπορρίψη όλόκληρον ή μέρος αύτής, ώς έπίσης 
δικαιούται ώς ύπεύθυνος τής τηρήσεως τής Δημοσίας τάξεως νά 
διατάσση τήν ϊκδοσιν άστυνομικών διατάξεων ώρισμένου πε
ριεχομένου.

' Ο Νομάρχης, έξ άλλου, δύναται όμοίως νά άπορρίπτη τήν ύπό 
ϊγγρισιν άστυνομικήν διάταξιν όλόκληρον ή κατά ϊνα μέρος ύπό 
τήν προϋπόθεσιν όμως τής έπαναφορδς είς τόν έκδόσαντα τού 
κειμένου μετά τών παρατηρήσεων αύτού καί τυχόν ύποδείξεων 
ώς πρός τάς τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τής Διατάξεως πού 
κατ' αύτόν έπιβάλλεται νά γίνουν.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν δύο λύσεις ύπάρχουν. Κατά τήν 
πρώτην λύσιν, 6 έκδόσας, άφού έπιφέρει δλας τάς τροποποιήσεις 
ή συμπληρώσεις πού τού ύπεδείχθησαν, έπανυποβάλλει τό 
κείμενον πρός ϊγκρισιν, καί ϊτσι περατούται κανονικώς ή δια
δικασία.

Κατά τήν δευτέραν λύσιν, ό έκδόσας έκδηλώνει τήν άντίθεσίν 
του πρός τάς ύποδείξεις καί έπιμένει έπί τής άπόψεώς του διά τήν 
άνάγκην ρυθμίσεως τού θέματος μέ τόν τρόπον καί τά μέτρα πού 
αύτός άκολούθησε. Τότε έπανυποβάλλεται είς τόν Νομάρχην ή 
Διάταξις, ώς είχε άρχικώς καί μέ είσήγησιν νέαν διά τής όποίας 
αίτιολογεϊται πλήρως ή έμμονή.

Έάν τότε ό Νομάρχης άναθεωρήση τήν άποψίν του καί 
συμφωνήση παρέχει τήν ϊγκρισιν καί άκολουθείται κανονικώς ή 
λοιπή διαδικασία. Διαφορετικώς ή Διάταξις αύτή ύποβάλλεται είς 
τόν 'Υπουργόν μέ τήν είσήγησιν τού Νομάρχου ή όποία πρέπει 
νά αίτιολογή έπαρκώς τήν άντίθεσίν του.

Ή  άπόφασις τού 'Υπουργού είναι τελεσίδικος καί ύποχρεω
τική.

"Οταν έξασφαλισθή ή ϊγκρισις, γεννάται πλέον ή ύποχρέωσις 
τού όργάνου πού έκδίδει διά τήν κανονικήν καί κατά τούς τύπους 
δημοσίευσιν τής Διατάξεως. Μόνον τότε περατούται ή διαδι
κασία έκδόσεως καί ή Διάταξις αύτή γίνεται κανών δικαίου.

' Η παράλειψις δημοσιεύσεως δέν άποτελεΐ λόγον άκυρώσεως 
τής Διατάξεως, άλλά αίτίαν άναστολής τής Ισχύος αύτής. Κατ' 
ούσίαν δηλαδή, μόνον διά τής δημοσιεύσεως άποκτά δύναμιν διά 
νά λαμαβάνεται ύπ' δψιν ύπό τοΰ Δικαστηρίου.

Αί διατάξεις αί όποίαι έκδίδονται είς ’ Αθήνας δημοσιεύονται 
είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Αί λοιπαί είς τόν 
έπιχώριον τύπον ή δι’ έπικολλήσεως άντιτύπων ή άντιγράφων είς 
περιόπτους δημοσίας θέσεις, ή διά «διακηρύξεως συνοδευομένης 
ύπό τυμπανοκρουσίας ή διά χρήσεως δύο ήπλειοτέρων έκ τών 
μέσων τούτων ή τέλος καί διά παντός άλλου τρόπου κρινομένου 
προσφόρου».

' Η δημοσίευσις άποδεικνύεται διά τής προσαγωγής τού φύλλου 
τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως δπου κατεχωρήθη ή τής 
έκθέσεως τοιχοκολλήσεως, πού ϊχει συνταχθή σχετικώς.

Αί έκδιδόμεναι άστυνομικαί διατάξεις 
πρέπει νά διαλαμβάνουν τά έξης στοιχεία:
α.— Χρονολογίαν καί τόπον έκδόσεως.
β.— Όνοματεπώνυμον, βαθμόν καί ιδιότητα έκδόντος.
γ.— Περιληπτικήν είσηγητικήν ϊκθεσιν περί τής άνάγκης πού
έπιβάλλει τήν ϊκδοσιν.
δ.— Τήν Νομοθετικήν έξουσιοδότησιν.
ε.— Τάς λεπτομερείας τών ύποχρεώσεων πού έπιβάλλονται είς
τούς πολίτας.
στ.— Τήν ποινήν, ή όποία άπειλείται.

I ζ.— Τόν χρόνον Ισχύος.
η.— Τήν ύπογραφήν τού έκδόντος (κατ' άρθρ. 368 Β.Δ. 22—3— 
1958 καί τήν σφραγίδα τής ύπηρεσίας.

Κυρώσεις -  Έλεγχος 
αστυνομικών διατάξεων.

Ό  παραβαίνων άστυνομική διάταξιν πού άφορδ είς άλλο 
άντικείμενον ή σκοπόν έκτός τών είς τόν Ποινικόν Κώδικα 
περιγραφομένων πταισμάτων (Κεφ. ΚΣΤ. άρθρ. 413—457) τιμω
ρείται μέ πρόστιμον ή κράτησιν (άρθρ. 458 Ποιν. Κώδικος).

' Η τελευταία διάταξις τού Ποινικού Κώδικος άναφέρεται είς 
τάς διά τάς παραβάσεις τών άστυνομικών διατάξεων κυρώσεις, 
καί τήν ποινήν πού έπισύρουν γενικώς, χωρίς νά προσδιωρίζον- 
ται άπαγορευτικοί καί έπιτακτικοί κανόνες τών όποιων ή πα- 
ράβασις άποτελεί τό πταίσμα.

Κατά συνέπειαν τών άνωτέρω, αί ύπό τών 'Αστυνομικών 
Διατάξεων άπειλούμεναι κυρώσεις δέν δύνανται νά ύπερβαίνουν 
τά όρια τού προστίμου ή κρατήσεως, διαφορετικώς άντίκεινται 
πρός τόν νόμον.

Μόνον διά τάς περιπτώσεις διά τάς όποίας ό νόμος είδικώς καί 
συγχρόνως καί μέ τήν έξουσιοδότησιν άπειλεϊ καί βαρυτέραν 
ποινήν, συγχωρεϊται ή διάφορος άπό τό άρθρον τούτο ρύθμισις. 
(βλ. άρθρ. 420 Π.Κ.)

Αί Άστυν. Διατάξεις έλέγχονται: α) 'Υπό τών προϊσταμένων 
Διοικητικών Άρχών, όπως ϊχει άνωτέρω άναφερθή. β) Ύ π ό  τών 
Δικαστηρίων, διά τήν νομιμότητά των. Οί δικασταί δέν έφαρ- 
μόζουν τήν παρά τούς τύπους διάταξιν. Δέν είναι όμως άρμόδιοι 
νά άκυρώσουν αύτήν. γ) Ύ π ό  τού Συμβουλίου 'Επικράτειας. Αί 
Ά στυν. Διατάξεις ύπόκεινται είς άκύρωσιν ύπό τού Σ.Ε. διά 
παράλειψιν τύπου ούσιώδους, άναρμοδιότητα όργάνου έκδόσεως, 
παράβασιν νόμου κατ' ούσίαν καί κατάχρησιν έξουσίας.

Αί Ά στυν. Διατάξεις κοινοποιούνται είς τόν Δημόσιον 
Κατήγορον. ' Εξαιρετικώς δέ είς τόν Είσαγγελέα Πλημ/κών όταν 
ή ποινή πού άπειλείται είναι έπανορθωτική. 459



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»

Τό άρθρο πού άκολουθεϊ δημοσιεύθηκε στό περιοδικό 
«Orthodox Christian Witness», τό όποιο εκδ ίδει ή εκτός 
Ρωσίας Ρωσική Ορθόδοξος εκκλησία. Ο σημερινός 
ήγούμενος τής Μονής, επίσκοπος Lauruy, έζήτησε, 
όπως οι πληροφορίες σχετικά μέ τό περίφημο μονα
στήρι, πάρουν τή μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα 
στόν ελεύθερο κόσμο.

0 ΔΙΩΓΜΟΣ ΙΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Α
Α π ειλε ίτα ι καί πάλι ή Μονή Π οτσ άεφ

«Άνοίγομεν τήν Μονήν, έξ αι
τίας αναφορών άπό τήν Δύσιν, αλλά 
σχεδιάζομεν νά τήν κλείσωμεν έν- 
τελώς. 'Η  ’Εκκλησία είδε τάς ήμέ- 
ρας της· τώρα ή ’Εκκλησία θά Ίδη 
τάς ΙΔΙΚΑΣ ΜΑΣ ήμέρας». ΜΕ 
τόν τρόπον αυτόν ή KGB ή Ρωσική 
ΚΤΠ ήθελε νά πή ότι ό Κροϋτσσεφ 
είχεν υποχωρήσει πρό των διαμαρ
τυριών τής Δύσεως κατά τήν διάρ
κειαν τών τρομερών διωγμών έναν- 
τίον τής Μονής Pochaev, κατά τά 
πρώτα έτη τής δεκαετίας τοϋ 1960.

Τουρίσται προερχόμενοι άπό τήν 
Δύσιν, οί όποιοι έπεσκέφθησαν τε
λευταίως τήν παλαιάν Μονήν είς τήν 
δυτικήν Ούκρανίαν, άνέφεραν τάς 
λέξεις αύτάς όπως επίσης καί άλλας 
πληροφορίας διά τήν παρούσαν κα- 
τάστασιν τής ’Ορθοδόξου μοναστι
κής κοινότητος.

Οί κάτοικοι τοϋ Pochaev (Σ.Σ. 
τοϋ χωριοΰ πλησίον τής Μονής) 
παραπονοΰνται, ότι άπό τήν εποχήν 
τής έπισκέψεως ενός άνωτέρου κλη- 
ρικοΰ τής έν ’Αμερική Metropolia 
(Αυτοκέφαλος Ρωσική ’Ορθόδοξος 
’Εκκλησία τής ’Αμερικής, ΑΡΟΕΑ) 
ή Μονή έχει ύποστή νέους βανδαλι
σμούς καί διωγμόν. 'Ο κληρικός τής

ΑΡΟΕΑ, πρό ένός έτους σχεδόν, 
έπεσκέφθη τήν Μονήν έπί μίαν ώραν 
περίπου συνοδευόμενος άπό έμπι
στα μέλη τοϋ Σοβιετικοΰ κλήρου, 
καί άνέφερεν, ότι «δέν ΰφίσταται 
διωγμός τής Μονής τοϋ Pochaev». 
Έ ν τούτοις, συμφώνως πρός τάς 
παρατηρήσεις άλλων έπισκεπτών 
καί τουριστών, ή άναφορά αύτή τοϋ 
κληρικοΰ τής ΑΡΟΕΑ συμφωνεί πε
ρισσότερον μέ τήν Σοβιετικήν προ
παγάνδαν παρά μέ τά πραγματικά 
γεγονότα!...

Είς τήν Μονήν έγιναν τελευταί
ως μεγάλαι έπιδιορθώσεις. Τό γε
γονός αύτό Ίσως έκληφθή ώς θετικόν 
σημεϊον, είς τήν πραγματικότητα 
όμως είναι μικτή εύλογία. Αί έργα- 
σίαι έπισκευής παρέχουν είς τά Σο
βιετικά τουριστικά πρακτορεία μίαν 
καλήν δικαιολογίαν διά τήν άρνησιν 
χορηγήσεως άδειών είς τούς έπισκέ- 
πτας, πού προέρχονται άπό τήν 
Δύσιν, νά υπάγουν είς τήν Μονήν.

Αί έργασίαι τής Μονής έκτελοΰν- 
ται μέ έξοδα τής Μονής, παρ ’ όλας 
τάς καταπιέσεις τών Σοβιετικών 
γραφειοκρατών. Οί γραφειοκράται 
αύτοί ήρνήθησαν είς τήν Μονήν καί 
αύτήν άκόμη τήν άδειαν νά άγοράση

τά άπαραίτητα εργαλεία διά τάς 
εργασίας έπισκευής.

Συμφώνως πρός τάς άφηγήσεις 
πολλών προσκυνητών καί πιστών 
άπό τό έσωτερικόν τής Σοβιετικής 
Ένώσεως, οί όποιοι συνωστίζονται 
είς τό Pochaev, δέν έπιτρέπεται 
άμέσως ή είσοδος δοκίμων μοναχών 
είς τήν Μονήν. Οίοσδήποτε νέος 
επιθυμεί νά γίνη δόκιμος μοναχός 
πρέπει πρώτα νά λάβη άδειαν άπό 
τήν τοπικήν KGB. Ή  άδεια αύτή 
χορηγείται μόνον ύπό ένα όρον: 'Ο 
νέος δόκιμος νά συμφωνήση νά ύ- 
πηρετήση ώς πράκτωρ τής KGB 
μέσα είς τήν μοναστικήν άδελφό-

τητα καί νά δίδη άναφοράν έπί όλων 
τών δραστηριοτήτων τοϋ κλήρου καί 
τοϋ λαοΰ έκεϊ. Προφανώς, ή KGB 
δέν χορηγεί άδειαν είς νέους, τούς 
όποιους θέλει ή Μονή-καί ή μονα
στική άδελφότης, εννοείται, δέν θέ
λει τήν KGB νά έγκρίνη τούς 
δοκιμίους.

Οί μοναχοί περιορίζονται αύ- 
στηρώς μέσα είς τό κοινόβιον είς τό 
όποιον ζοΰν. Τά άλλα κτίρια έχουν 
δημευθή άπό τό άθεον κράτος.

Τό παλαιόν τυπογραφεϊον είναι .
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τώρα άστυνομικός σταθμός. Ή  κα
τοικία του έπισκόπου χρησιμοποι
είται ώς κρατικόν φαρμακεΐον. "Αλ
λο κτίριον στεγάζει μίαν λέσχην 
νεότητος διά την Κομμουνιστικήν 
Νεολαίαν (Κομσομόλ), ή οποία 
συνεχώς ταλαιπωρεί τούς προσκυ- 
νητάς καί τούς μοναχούς καί κατα
στρέφει την περιουσίαν τής Μονής. 
Έ π ί παραδείγματι, ένας τουρίστας 
άνέφερεν ότι ταραξίαι τής Κομσο
μόλ είχαν είτε συντρίψει (σπάσει) 
είτε πυροβολήσει όλα τά ήλεκτρικά 
φώτα πού ύπάρχουν γύρω άπό τήν 
Μονήν.

"Αλλο κτίριον, εύρισκόμενον εις 
τόν χώρον τής Μονής, κατελήφθη 
άπό τό κράτος καί μετετράπη είς 
φρενοκομεϊον. Αί άρχαί συχνά οδη
γούν τούς ψυχασθενείς είς τάς έκ- 
κλησιαστικάς άκολουθίας διά νά δη
μιουργούν (οί ψυχασθενείς), άνησυ- 
χίαν καί ταραχήν. Δέν είναι γνωστόν 
πόσοι άπό τούς μοναχούς, οί όποιοι 
είναι έγγεγραμμένοι έπισήμως ΰπό 
τοΰ Πατριαρχείου Μόσχας ότι ζοϋν 
«είς τό Pochaev», εύρίσκονται έγ
κλειστοι είς τήν ψυχιατρικήν αύτήν 
φυλακήν.

Τό κωδωνοστάσιον τής Μονής

είναι έντελώς κλειστόν καί σφρα- 
γισμένον. Σοβιετικοί έπίσημοι (άξι- 
ωματοΰχοι) εξήγησαν, ότι ό θόρυβος 
τών κωδώνων «διετάραττε τήν ήσυ- 
χίαν» είς τά γειτονικά χωριά. Τό 
πανδαιμόνιον είς τήν Λέσχην τής 
Κομμουνιστικής Νεολαίας, προφα
νώς όχι!...

Οί κήποι καί τά περιβόλια τής 
Μονής έχουν όλα δημευθή άπό τό 
Σοβιετικόν κράτος. Πλήθος λειψα
νοθηκών καί άλλων ιερών κειμηλίων 
τής Μονής έχουν επίσης δημευθή, 
βεβηλωθή καί καταστραφή.

Μιά «Έκκλησις άπό τό Pocha
ev», ή οποία έκυκλοφόρησε κατά τήν 
δεκαετίαν τοΰ 1960, δίδει χαρακτη- 
ριστικάς άφηγήσεις περί τής Σοβι
ετικής μεταχειρίσεως τής μοναστι
κής κοινότητος.

Τήν 31ην ’Ιουλίου τοΰ 1963 
ένας μοναχός, ό π. Μιχαήλ, έδικά- 
σθη είς τό Pochaev διά παράβασιν 
τοΰ νόμου περί διαβατηρίων καί δ ι" 
άλητείαν, ούσιαστικώς όμως, διότι 
έμεινε είς τήν μονήν του Pochaev καί 
προσηύχετο είς τόν Θεόν. Τώρα 
είναι 72 έτών καί άνάπηρος. ’Ήλθε 
είς τό Pochaev διά μετάνοιαν καί διά 
νά άφιερώση τά ύπόλοιπα έτη τής

Ο ί διώξεις κατά τής έκκλησίας συνεχίζονται 
στην  Σ οβ ιετική "Ενωση, παρά τίς  επίσημες 
διαβεβαιώσεις τής Κνβερνήσεως κα ί τίς  τυπι
κές σχέσεις μ έ  άλλες έκκλησίες. Σ τη  φωτο
γραφία επάνω, άντιπροσωπεία τής 'Ελληνικής  
'Εκκλησίας, ή όποια έπεσκέφθη προσφάτως 

τή Μόσχα. Σ τήν  απέναντι σελίδα, άζιω ματικοί 
τής Κά-Γκέ-Μ πέ, τής όποιας απαιτείται έγ
κριση γιά νά γίνει κάποιος μοναχός.

ζωής του διά τήν σωτηρίαν τής 
ψυχής του, άλλ’ ή έθνοφυλακή τοΰ 
Pochaev δέν ήθελε καν ν ’ άκούση διά 
τό πράγμα αύτό. Έξέσχισαν τήν 
α’ίτησίν του διά βίζαν, όπως παρα- 
μείνει στό Pochaev, ότι ποτέ δέν θά 
έφευγε άπό τήν μονήν Pochaev. Καί 
έτσι τήν 31ην ’Ιουλίου τοΰ 1963, ό 
π. Μιχαήλ έδικάσθη. Κατηγορήθη 
ότι έζοΰσε ζωήν άλήτου (...) άλλ’ 
αύτό ήταν συκοφαντία, ή όποια δέν 
εύρήκεν άπήχησιν είς τό δικαστήριον 
καί τελικώς ύπεχρεώθησαν νά τόν 
καταδικάσουν διά παράβασιν τοΰ 
νόμου περί διαβατηρίων. Κατεδικά- 
σθη είς τεσσάρων μηνών κατανα- 
γκαστικά έργα. Ό  δημόσιος κατή
γορος έζήτησε ένα έτος.

«Οί μοναχοί τοΰ Pochaev είναι οί 
μάρτυρες τής Ρωσικής γής. Κατά τά 
περασμένα έτη άπό πολλούς μονα-
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■ ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ I

ΝΑΙ "Η ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΟΙΝΗ 
ΤΟΥ ΟΑΝΑΤΟΥ;

Χριστοφ. Αάζαρη 
’Επιτίμου Εισαγγελέως Έφετών

χούς της Μονής κατεσχέθησαν τά 
διαβατήρια καί έξεδιώχθησαν διά 
τής βίας άπό τήν Μονήν τώρα ζοϋν 
ζωήν περιπλανωμένων άνθρώπων 
καί δέν έχουν ποϋ τήν κεφαλήν 
κλΐναι...

» Δέν δυνάμεθα νά σιωπήσωμεν 
διά τήν βάρβαρον κακοποίησιν καί 
έξευτελισμόν ενός άλλου μοχαχοϋ 
τόϋ 'Ηγουμένου ’Ιωσήφ. Είναι πε
ρίπου 70 έτών. Τόν Σεπτέμβριον 
του 1963, ό π. ’Ιωσήφ έδάρη σχεδόν 
μέχρι θανάτου άπό τούς άθέους δη
μίους. Έγέμισαν τό στόμα του μέ 
κουρέλια ώστε νά μήν φωνάζη, καί 
τόν έστειλαν εις ψυχιατρικήν κλινι
κήν».

Αί διαμαρτυρίαι άπό τήν Δύσιν 
Ισωσαν τήν Μονήν κατά τήν δεκα
ετίαν τοϋ 1969. Διαμαρτυρίαι καί 
έπισκέπται. άπό τήν Δύσιν χρειά
ζονται διά νά σωθή ή Μονή καί 
τώρα(...)

Διαμαρτυρίαι καί έπιστολαί άπό 
ίδιώτας καί όμάδας(...) άπεδείχθη- 
σαν έπανειλημμένως άποτελεσμα- 
τικά μέσα γιά τήν άποτροπήν των 
σκοτεινών σχεδίων των Σοβιετικών 
διωκτών της θρησκείας. Αί προσευ- 
χαί σας, αί έπιστολαί σας, αί δια- 
μαρτυρίαι σας θά άκουσθοϋν.

Τελικώς, είναι ιδιαιτέρως ση
μαντικόν τοΰτο όσοι έπισκέπτονται 
τήν Ε.Σ.Σ.Δ. νά πηγαίνουν όπω- 
σδήποτε καί εις τήν μονήν Pochaev. 
Οί έπισκέπται πρέπει νά έξασφαλί- 
σουν βίζαν (θεώρησιν) διά τήν Ου
κρανικήν Σ.Σ.Δ. καί νά έπιμείνουν 
όπως λάβουν άδειαν διά νά έπισκε- 
φθοΰν τό Pochaev. Θά έχουν νά 
κερδίσουν πολύ περισσότερα άπό 
μίαν άπλήν περιήγησιν καί έπίσκε- 
ψιν ενός παλαιού ιστορικού καί πο
λιτιστικού τόπου καί θά ΐδουν έναν 
άγωνιζόμενον λαόν, ό όποιος δια
τηρεί τάς ’Ορθοδόξους παραδόσεις 
του καί τήν κληρονομιάν του παρ’ 
δλην τήν «δικτατορίαν του προλε
ταριάτου». Θά κερδίσουν πολλά, 
διότι θά είναι βέβαιοι ότι ή έπίσκε- 
ψίς των άνεκούφισε τόν πόνον καί τά 
δεινοπαθήματα έκείνων τούς οποί
ους έπήγαν νά έπισκεφθοϋν. Ή  
άμοιβή τους θά είναι άπό ’Εκείνον, 
ό όποιος είπεν: « ’Ασθενής ήμην καί 
έν φυλακή καί έπεσκέψασθέ με».

Η ΖΩΗ του άνθρώπόυ είναι έννοια 
άπόλυτος καί άξια άνεκτίμητος 

προστατευομένη άπό τήν 6ην θείαν 
εντολήν «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ», καί ού- 
δείς έπ’ ούδεμια δικαιολογία δικαιού
ται νά τήν άφαιρέση άφού δέν δύναται 
νά τήν δημιουργήση.

Τό έπιχείρημα, εις πρώτην έντύ- 
πωσιν ίδεωδώς χριστιανικόν καί φι
λάνθρωπον αύταποσβέννυται διά τοϋ 
ελέγχου εις τήν ουσίαν του ώς σό
φισμα άσύμμετρον, άπάνθρωπον καί 
άπατηλόν:

α) Διότι, εξαντλούν τήν δυναμικό
τητα του ύπέρ των εγκληματιών τής 
έλαχίστης μειονότητος, λησμονεί ότι 
ό δογματισμός του είναι δεσεκατομμυ- 
ριάκις έντονώτερος καί άπαράβλητος 
διά τούς άναριθμήτους άθώους, των 
οποίων τήν άκεραιότητα καί τήν ζωήν 
παραδίδει έκθετον εις τό έγκλημα.

β) Διότι ή ζωή πολλών άνθρωπο- 
μόρφων υπάρξεων, πού άποτελοΰν θα- 
νατηφόρον καρκίνωμα διά τήν κοινω
νίαν, εις τήν όποιαν δέν προσφέρουν 
τίποτε πλέον τοϋ εγκλήματος, δέν δύ- 
ναται ούδ’ έπ’ έλάχιστον νά παρα- 
βληθή κατ’ άξίαν πρός τήν ζωήν υπο
ζυγίων καί κτηνών, άπό τόν πολύτιμον 
μόχθον καί τάς άποδόσεις τών όποιων 
συντηρούνται καί εύημεροϋν οϊκογέ- 
νειαι καί πληθυσμοί, χωρίς νά τυγχάνη 
ούδεμιάς προστασίας άλλ’ άντιθέτως 
προσφέρεται έντέλει καί αύτή διά τού 
φόνου των πρός ίκανοποίησιν τής σαρ
κοφαγίας τοϋ άνθρώπόυ.

Ό  πεπωρωμένος καί άπεχθής εγ
κληματίας είναι αύταποδείκτως κατώτε
ρός καί άπαράβλητος έναντι τών ώφε- 
λίμων ζώων καί ισάξιος πρός τά σαρ
κοβόρα θηρία καί τά δηλητηριώδη ερ
πετά, μέ μόνην, ούσιαστικώς άσήμαν- 
τον καί τυχαίαν διαφοράν τήν μορφήν 
άπό τήν όποιαν καί μόνον τυπικώς 
κατατάσσεται εις τό γένος τών άνθρώ- 
πων.

γ) Διότι τό άπόφθεγμα ότι ό άν
θρωπος δέν δύναται νά δημιουργήσει 
ζωήν είναι πλάνη αύταπόδεικτος, άφού 
έν τφ μέτρφ τής θείας παραχωρήσεως

Η  λαιμητόμος, όταν ακόμα «λι.ιτοοργοΰσι»  
στή  Γαλλία, τότι: πού ή θανατική ποινή ήταν 
στήν ήμιψηοία διάταξη.
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καθημερινώς καί άνά πάσαν στιγμήν 
δημιουργεί ζωάς, μέχρι καί τοΰ ση
μείου νά κινδυνεύη ώς σύνολον άπό 
τόν άλματωδώς αύξανόμενον υπερπλη
θυσμόν τοΰ πλανήτου.

δ)' Η ολοσχερής άπάλειψις τής θα
νατικής ποινής εφοδιάζει τό άδίστα- 
κτον έγκλημα μέ ασύμμετραν, άπαρά- 
δεκτον καί άνήθικον ΰπεροπλίαν μέ
σων, παραδίδουσα τήν κοινωνίαν των 
άθώων έν μειονεκτική θέσει άνυπερά- 
σπιστον εις τήν θήριωδίαν του, άφοΰ ό 
έγκληματίας θά δύναται νά τούς φο- 
νεύη ανεξέλεγκτος εις τόν τρόπον καί 
τόν άριθμόν των θυμάτων του, άπό 
θέσεως άπολύτου έκ προτέρων άσφα- 
λείας διά τήν ίδικήν του ζωήν.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ φονεύουσα τόν εγ
κληματία συναγωνίζεται τήν ά- 

πανθρωπίαν τοΰ έγκλήματος, έφαρμό- 
ζουσα τό πρωτόγονον δίκαιον τής ταυ- 
τοπαθείας «οφθαλμόν αντί όφθαλμοΰ» 
καί δολοφονοΰσα όμοίως έν ψυχρφ.

Ά λ λ ’ έάν άντιστρέψωμεν τό μεγα- 
λόψυχον τοΰτο κατασκεύασμα, θά εύ- 
ρεθώμεν πρό μιας κοινωνίας άπανθρώ- 
πως καί άναλγήτως έγκληματούσης 
εναντίον τών άθώων μελών της, τά 
όποια παραδίδει έκθετα είς τήν αίμοδι- 
ψίαν καί τήν παντοίαν έπιβουλήν τοΰ 
έγκλήματος, προστατεύουσα τήν ζωήν 
τοΰ λύκου μέσα είς τό ποίμνιον τών 
προβάτων, καί προδίδουσα τήν έξα- 
σφάλισιν τής άμύνης τήν όποιαν τής 
ένεπιστεύθησαν τά μέλη πού τήν συν
τηρούν, καί τήν έμπιστοσύνην των 
πρός τήν δύναμιν, μέ τήν όποιαν τήν 
ώπλισαν χάριν τής άμύνης αύτής καί 
τής αύτοσυντηρήσεως.

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ποινή υπερακον
τίζει τό έγκλημα διά τής διαρ

κούς άγωνίας είς ήν περιάγει τόν μελ
λοθάνατον άπό τής καταδίκης μέχρι 
τής έκτελέσεως.

Καί τό έπιχείρημα όμως τοΰτο, 
μερικώς μόνον καί κατ’ έπιφάνειαν 
ορθόν, έλέγχεται εις τήν ούσίαν του έν 
πολλοΐς σφαλερόν καί άσύμμετρον.

α) Διότι ό θανατοποινίτης διάγων 
έν άσφαλεία μέχρι τής παραμονής τής 
έκτελέσεως, παραμυθεΐται μέ τήν έλπί-

δα τής άναιρέσεως, τής άναψηλαφί- 
σεως, τής άμνηστείας, τής χάριτος καί 
τέλος τής διοικητικής άναστολής, ή 
τής νομίμου μετατροπής τής ποινής είς 
Ισόβιον κάθειρξιν ώς παρ’ ήμΐν μετά 
τριετίαν άπό τοΰ άμετακλήτου τής ά- 
ποφάσεως κατ’ άρθρ. 116 παρ. 1 τοΰ 
Α.Ν. 125) 1967 (Σωφρονιστικού Κώ- 
δικος).

β) Διότι έν τή τραγικοποιήσει τοΰ 
διαστήματος αύτοΰ, τό όποιον δια- 
νύεται πρός τό συμφέρον τοΰ κατα
δίκου, παρορδται άνεπίτρέπτως ή άγω- 
νία τών έμπιπτόντων είς τήν έξουσίαν 
άπαγωγέων ληστών Καί διαγόντων υπό 
συνθήκας κατά κανόνα σκληράς καί 
άπανθρώπους, ύπό τήν άπειλήν τής 
άπό στιγμής είς στιγμήν θανατώσεως 
διά βασανισμών (άποκοπής μελών, έ- 
ξορύξεως οφθαλμών κλπ.) πρός άπό- 
σπασιν λύτρων, έκβίασιν άμνηστειών 
ϋπέρ εαυτών ή άλλων όμοτάκτων των, 
όπως είς τήν περίπτωσιν τοΰ έφήβου 
Πώλ Γκετΰ.

γ) Διότι άκσμη παραβλέπει τόν άπε- 
ριγράπτου τραγικότητος διαρκή τρό
μον τών ζώντων ύπό άπειλήν θανατώ
σεως διά προφορικών, γραπτών ή τη
λεφωνικών προειδοποιήσεων καί έμ- 
πράκτων άποπειρών, χωρίς καμμίαν 

προσδοκίαν άπό δσας άνακουφίζουν 
καί παραμυθοΰν τόν έκ δικαστικής 
άποφάσεως θανατοποινίτην.

δ) Διότι άπομακρύνουν τήν σκέψιν 
άπό τάς τόσον πυκνωθείσας άπό τίνος 
τραγωδίας τών άπαγομένων είς όμη- 
ρίας καί έμπιπτόντων είς άεροπειρα- 
τείας, πού έκκινοΰντες δι’ ένα ταξεί-

' Η  όλοσχιφής άπάλαψ ις τής θανατικής ποινής 
ί:φοδιάζι:ι τόν άδίστακτον Ιγκληματία  μ έ  άσύμ- 
μι.τρον, άπαράδυκτον καί άνήθικον ύπι.ροπλίαν 
μέσων, παραδίδονσα τήν κοινωνία τών άθώων 
άνυπιφάσπιστη ι:Ις τήν θηριωδίαν του.

διον άνάγκης ή άναψυχής (νήπια, γυ
ναίκες, άσθενείς, γέροντες, νεόνυμφοι 
κλπ.) εύρίσκονται εις τόν προθάλαμον 
τοΰ θανάτου καί είς τόπους άπροσδο- 
κήτους έναντι τοΰ προορισμού των, μέ 
«τήν ψυχή στά δόντια», κάτω άπό 
αυτόματα καί τάς χειροβομβίδας τών 
άπαγωγέων.

ε) Διότι τέλος υπήρξαν όχι όλίγοι 
μελλοθάνατοι πού άνέμενον μέ άσυ- 
γκι,νητον υπερηφάνειαν τήν έκτέλεσιν 
έν τή συναισθήσει τοΰ ότι είς ούδέν 
έπταισαν, δπως έκεΐνοι πού πρό τών 
Ναζιστικών άπασπασμάτων έκτελέσε
ως έψαλλον τόν έθνικόν Ομνον καί 
άλλοι πού δέν συνεκινοΰντο πρό τοΰ 
θανάτου, άλλά μόνον πρό τοΰ τρόπου 
τής θανατώσεως καί τοΰ βασανισμου.

Ο Ι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ έγκληματίαι 
δύνανται ν ’ άκινδυνοποιηθοΰν 
διά τής ισοβίου καθείρξεως.

Καί τό έπιχείρημα τοΰτο δέν φαί
νεται νά έξέρχηται άπό τήν σφαίραν 
τοΰ πεπλανημένου ' ρωμαντισμοΰ:
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Ό  πεπωρωμένος κα ί Απεχθής ίγκληματίας είναι κατώ τερος έναντι τώ ν ώφελίμω ν ζώων καί 
ισάξιος πρός τά  σαρκοβόρα θηρία.

α) Διότι εις τήν εποχήν καί τήν 
χώραν μας κανείς, καθόσον τουλάχι
στον γνωρίζω, δέν διήνυσε ποινήν 
ισοβίου καθείρξεως, παρεκτός τών ο
λίγων πού, ασχέτως ποινής καί ηλι
κίας, συνέβη ν ’ ασθενήσουν εις τήν 
φυλακήν καί ν ’ άποθάνουν εις νοσοκο- 
μεΐον ώς υπόδικοι ή κατάδικοι, πολ- 
λάκις καλύτερον άπό όπως αποθνή
σκουν καθημερινώς οί ελεύθεροι.

β) Διότι εκτός τών χαρίτων, άμνη- 
στειών, μέτρων είρηνεύσεως, καί τών 
εις πάσαν εθνικήν συμφοράν άποσυμ- 
φορήσεων τών φυλακών, ή καταδίκη 
ισοβίου καθείρξεως τού Έλλην. Ποιν. 
Κώδικος (κάί πλείστων άλλων τής 
αλλοδαπής) είναι γράμμα κενόν έν 
όψει τού άρθρου 116 παρ. 23 τοΰ Α.Ν. 
125) 1967 «Κατάδικοι άφοϋ έκτίσωσιν 
έπ’ ισοβίου καθείρξεως 20 έτη απο
λύονται ύπό τόν όρον τής άνακλήσεως 
κατ’ άρθρον 107 τοΰ Ποιν. Κώδικος 
(διά κακήν διαγωγήν καί άθέτησιν τών 
υποχρεώσεων τής άπολυτικής άποφά- 
σεως)». Καί κατ’ άρθρον 108 «'Η  
άπόλυσις αϋτη καθίσταται οριστική 
εάν παρέλθη ΙΟετία χωρίς νά έπέλθη 
άνάκλησις.

γ) Διότι εις τήν ουσίαν ή ισόβιος 
κάθειρξις, τηρουμένων τών εξαιρέσε
ων, δέν θά ήτο παρά ό διαρκής θάνατος 
άνθρώπου άναπνέοντος καί προσδο- 
κώντος τόν τελικόν ώς άπολύτρωσιν 
('Ημετέρα παραδείγματα ό Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης όταν διά Β. χάριτος ή 
θανατική ποινή του μετετράπη εις ισό
βιόν κάθειρξιν καί προσφάτως ό έκ 
Γιούτα τών Η.Π.Α. θανατοποινίτης 
Γκάρυ Γκίλμορ, άρνηθείς νά ύποβάλη 
αΐτησιν χάριτος καί ζητήσας «νά έκτε- 
λεσθή τό ταχύτερον δυνατόν» διότι δέν 
θέλει νά περάση τό υπόλοιπον τής 
ζωής του εϊς φυλακήν.

δ) Διότι είναι αδικία άπανθρώπου

κοινωνικής σκληρότητος ή δαπανηρά 
έπιβάρυνσις τής κοινωνίας μέ τήν συν- 
τήρησιν ιδρυμάτων στεγάσεως, διατρο
φής, περιθάλψεως, ψυχαγωγίας καί ά- 
σφαλείας εϊς ένα σημαντικόν αριθμόν 
δολοφόνων τών νομοταγών καί φορο
λογουμένων τέκνων της, οίονεί άμοι- 
βήν τοΰ εγκλήματος, όταν κυκλοφο
ρούν έκθετοι γέροντες, άνάπηροι, ορ
φανά νήπια κλπ. άναξιοπαθοϋντες, διά 
τήν περισυλλογήν καί περίθαλψιν τών 
οποίων δέν έπαρκεΐ ή δέν συγκινεΐται 
ή πολιτεία.

Η ΚΕΦΑΛΙΚΗ ποινή δέν είναι 
δεκτική έπιμετρήσεως (διαβαθ- 
μίσεως) όπως αί ποιναί κατά τής ελευ

θερίας, τής προσωπικότητος καί τής 
περιουσίας.

Τό νοητικόν τούτο άραβούργημα 
δέν φαίνεται νά παρέχη κάν πεδίον 
συζητήσεως:

α) Διότι όταν κατ’ αρχήν γίνη 
δεκτόν ότι ό πεπωρωμένος καί επικίν
δυνος εγκληματίας, πρέπει νά έκλειψη 
όριστικώς άπό τήν κοινωνίαν ώς όλέ- 
θριον καρκινικόν άδενοσάρκωμα εις 
τό σώμα της, ή πλήρης καί άμετάκλη- 
τος άποβολή δέν επιδέχεται κατάτμη- 
σιν καί διαβάθμισιν τού μέτρου. 'Όπως 
δέν έπιδέχεται διαβάθμισιν, ή άνάγκη 

«ολοβώσεως γαγραινοπλήκτου ή άλ
λως έπικινδύνως διά τήν ζωήν νοσοΰ- 
ντος μέλους τού σώματος πρός διάσω- 
σιν τής ζωής.

β) Διότι ή αδυναμία διαβαθμίσεως 
εις τήν ποινήν τού θανάτου δέν δύναται 
νά βαρύνη τήν κοινωνίαν άλλ’ έκεί- 
νους πού διά τής άποκορυφώσεως καί 
άλλως άδηρίτου έγκληματικής των έ- 
πικινδυνότητος, κατέστησαν άδιαβάθ- 
μητον τήν άμυναν τής κοινωνίας κατά 
τής άπροσμετρήσεως αβυσσαλέας κα
κίας των.

γ) Διότι διά τών άρθρων 22, 25 καί

32 τού ήμετέρου Ποιν. Κώδικος καί είς 
όμοια πλείστων νομοθεσιών τής πεπο- 
λιτισμένης αλλοδαπής, έπί περιπτώ
σεων άνυπαιτίου άμύνης καί διλλημα- 
τικής άνάγκης άναγνωρίζεται άνεπιφυ- 
λάκτως τό δικαίωμα τής θανατώσεως, 
άλλου προσώπου πρός προστασίαν καί 
διάσωσιν τής ιδίας ζωής άλλά καί τής 
ζωής τρίτου ομοίως, κινδυνεύοντος 
άπό παρόντος καί άλλως άναποτρέ- 
πτου κινδύνου (ιατροί, συνναυγοί κλπ.) 
μολονότι καί είς τάς περιπτώσεις ταύ- 
τας δέν νοείται διαβάθμισις τού άλλο- 
τρίου θανάτου καί όταν ακόμη είς 
ούδέν έπταισεν ό θανατούμενος.

δ) Διότι ό πολέμιος τής θανατικής 
ποινής ίταλός ποινικολόγος Φραντσέ- 
σκο Καρράρα (1805 - 1888) πραγμα
τευόμενος τό θέμα τής άμύνης δέν 
έδίστασε νά διδάξη ότι: «’ Εάν συναν- 
τήσης ληστήν κοιμώμενον καί τόν 
φονεύσης εύρίσκεται έν άναξιοποίνω 
άμύνη, διότι ευθύς ώς ό θόρυβος τών 
βημάτων σου τόν άφυπνίση αντιμετω
πίζεις τόν βέβαιον θάνατον».

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΌΣ παρετηρήθη ότι ή 
θανατική ποινή δέν έμείωσε τόν 
άριθμόν τών έγκλημάτων διά τά όποια 

προβλέπεται αϋτη.
’Αλλά καί τό έπιχείρημα τούτο ού- 

δαμώς έλέγχεται εύτυχέστερον τών 
προηγουμένων:

α) Διότι ή στατιστική παρέχει ω
φελίμους αριθμούς έγκλημάτων κατά 
τόπον, χρόνον καί είδος, άλλά δέν 
πορίζει μόνη αϋτη οϋτε τά ασύλληπτα 
διά τήν έπιστήμην τών άριθμών μονι- 
μώτερα ή προσκαιρότερα α’ίτια τής 
κατ’ είδος καί ποσότητα διακυμάν- 
σεως τών έγκλημάτων, τά άναγόμενα 
είς τήν σφαίραν τής έγκληματικής βιο
λογίας καί κοινωνιολογίας.

β) Διότι τήν περιστολήν τοΰ έγ- 
κλήματος, πλέον τών έξωποινικών πα
ραγόντων καί γενικώς, δέν απεργά
ζεται ή έν τώ νόμω αναγραφή τών 
ποινών άλλ’ ή έγκαιρο κατάγνωσις 
καί έκτέλεσίς των, ήτις, καθ’ όσον 
τούλάχιστον άφορά τήν κεφαλικήν 
ποινήν, μέ τόσην φειδώ πραγματοποι
είται.

γ) Διότι καμμία στατιστική δέν δύ- 
ναται νά συλλάβη καί έμφανίση δι’ 
άριθμών πόσοι, πρόθυμοι νά γίνουν 
ήρωες έγκλημάτων τιμωρουμένων μέ 
θάνατον, δέν τό άπετόλμησαν έν όψει 
τής καταδίκης καί έκτελέσεως όμο- 
φρόνων των, άναλογιζόμενοι ώς πιθα- 
νοτάτην τήν ποινικήν κατάγνωσιν καί 
έκτέλεσίν του είς βάρος τής ιδίας των 
ζωής.

'Η  συνέχεια εις τό επόμενον τεύχος464



ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝΔΟΞΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΗΜΑΧΗ THE ΚΡΗΤΗΕ
ΤοΟ Άρχιφύλακος 
κ. ΕΛΕΥΘ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ

«Πότε θά κάμει ξαστεριά, πότε θά 
Φλεβαρίσει 

νά πάρω τό τουφέκι μου, τήν 
όμορφη πατρώνα» 

Αυτό τό γεμάτο Κρητική λε
βεντιά τραγούδι ήταν τό σύνθημα 
τοΰ Κρητικού λαού στά μαύρα 
χρόνια τής κατοχής. ’Αλύγιστος 
στή λαίλαπα τού σιδηρόφραχτου 
φασισμού, τραγούδησε τόν πόνο 
καί τή συμφορά του. Συνεχιστής 
των παραδόσεων τής φυλής, τού 
ήταν άδύνατο νά ύπομείνει στήν 
καταπίεση καί τό βαρύ ζυγό. ,

Δέν τόν άνέχθηκε ποτέ! "Εγινε 
όλοκαύτωμα, όταν οί περιστάσεις 
τό επέβαλαν. Τάϊσε μέ τίς σάρκες 
του τ ’ αμάραντο δεντρί τής Λευτε
ριάς. Τό πότισε μέ τό αίμα του γιά 
νά θεριέψει.

Σάν φυσιογνωμία, δέν ξεχωρί
ζει ένα Κρητικός άπό τούς άλλους 
συνανθρώπους του. Αύτό πού τόν 
διακρίνει, είναι ή εύαισθησία στό 
θέμα τής τιμής καί τής άτομικής 
ελευθερίας. Σάν τόν άητό έλεύ- 
θερη, πάνω στά κακοτράχαλα κ ι’ 
άπόκρημνα βουνά, θέλει νά ζήσει 
ή Κρητική ψυχή. Έ κ εΐ, στήν πιό 
ψηλή κορφή γαντζώνεται καί μέ 
κάθε θυσία διατηρεί ό,τι κληρο
νόμησε.

Τό Μάη τού 1941, αύτός ό λαός 
μέ τά άδρά χαρακτηριστικά, πιστο
ποίησε γιά άλλη μιά φορά πόσο τ ’ 
άρέσει ή Λευτεριά. ΤΗταν 21η 
Μαίου! ’Εποχή πού ολόκληρη ή 
μεγαλόνησος θαρρείς κ ι’ άλείφε- 
ται μέ άρωμα. 'Ο  καταγάλανος 
ούρανός της άνταμώνεται πέρα 
στήν άκρη τοΰ ορίζοντα μέ τήν

γαληνεμένη θάλασσα κι άγκαλια- 
σμένοι παιχνιδίζουν σ ’ 'ένα αρμο
νικό σύνολο.

"Ομως όλη αυτή ή ομορφιά καί 
ήρεμία, ταράχτηκε καθώς ξημέρω
νε σημαδιακή ή μέρα τής γιορτής 
τών ίσαποστόλων Κων/νου κ α ί ' Ε
λένης. 'Ό ταν ό ήλιος καλημέ
ριζε τό νησί, βρήκε τούς υπερα
σπιστές του ταμπουρωμένους.

Νέοι, γέροι καί γυναικόπαιδα 
περίμεναν νά «καλοσωρίσουν» τόν 
άπροσδόκητο επισκέπτη.

Φωτιά κ ι’ ατσάλι ξέρναγε ό 
ούρανός, σάν φάνηκαν στόν άέρα 
τά σιδερένια τέρατα τοΰ Χίτλερ. 
Δέκα μέρες σφυροκοπούσε άδιάκο- 
πα. Στό τέλος τ ’ άτσάλι κέρδισε τή 
σάρκα! Τί πλήρωσε σάνάντάλλαγ- 
μα ό ύποστη ριχτής τοΰ άγκυλωτοΰ 
σταυρού τό έμαθαν όλοι. Τό χώμα 
ζυμώθηκε μέ αίμα! Αυτά καί άλλα 
θά διαβάζουν οί έπερχόμενες γε
νιές, άπό τό μεγάλο βιβλίο τής 
'Ιστορίας. Σ ’ αύτό τό ίερό βιβλίο 
έγραψε μιά σελίδα άκόμη αύτός ό 
άγιος τόπος».

Ή  μάχη τής  Κ ρήτης άπετέλεσε σταθμό στόν άγώνα τών ίλευθέρων Κρατών, έναντίον τον 
’Άξονας. Σ τή  φωτογραφία κάτω, χαρακτηριστικός πίνακας άπό τήν άντίσταση τοΰ Κ ρητικού  

λαού, κατά τών ίπιδρομέων.
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Δεξιά: ' Η ομάδα ’ Αγορανομίας Κερκύρας τό 
έτος 1931. Κάτω: Μέτρα τάξεως τής 'Αστυ
νομίας Κερκύρας στό νεκροταφείο Βίδο, κατά 
τήν έκεί έπίσκεψη τού βασιλέως τής Σερβίας 
Αλεξάνδρου. Είς τήν άπέναντι σελίδα, Αξιω

ματικοί τής Αστυνομίας Πόλεων καί τοϋ 
Στρατού σέ πλατεία των Ίωαννίνων, τήν 8-12- 
1940, λίγο πρίν τήν άναχώρησή τους γιά τό 
Αργυρόκαστρο. Ό  'Αξιωματικός τής ’ Αστυ

νομίας είναι ό τρίτος άπό άριστερά, πρόκειται 
γιά τόν τότε ' Υπαστυνόμο κ. Λουκά Παπα
κωνσταντίνου, πού ήταν επικεφαλής τής 
διμοιρίας μοτοσυκλετιστών άστυφυλάκων, ή ό
ποια πολέμησε στό ' Αλβανικό μέτωπο. Εύγενής 
προσφορά τοϋ τ. άρχηγοϋ Α.Π. κ. Κοντο- 
γεώργου.
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΦ ΟΡΑ
TON «Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΟ Α Λ Μ Π Ο Υ Μ  
THS Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π 0 Π Ε 5 2 Ν

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 παλαιαί άνέκδοτοι φωτογρα- 
φίαι.



’Επάνω: ’Α ξιω ματικο ί τής 'Αστυνομίας Πόλεω ν στην κατασκήνω ση τοΰ 'Αγίου Άνδρέου, τόν Αύγουστο τοΰ 1940. Αιακρίνονται 
όρθιοι άπό αριστερά οϊ: Κοντογεώργος, Παξινός, Καραμπίτσος, Κόκκινος. Καθήμενοι: Δεύτερος κα ί τρίτος, Μ ανιός κα ί Βερεχής. 
Κάτω : ’Α ξιω ματικοί τής ’Α στυνομικής Δ /νσ εω ς Πειραιώς διδάσκονται τήν « ’Εσπεράντο» άπό τόν καθηγητή Αστυνόμο Γρηγόριο  
Π ράττη. Έ ξ  Αριστερών πρός τά δεξιά οί Ύ παστυνόμοι Κ ρητικός, Βολονάοης, Αύγερινός, Παπαγρηγοράκης, Γιαννοΰτσος καί 
Δερδεμέζης. Καθήμενοι: Ό  άστρυΐατρος Παπαδόπουλος, ό άστυν. Καλκάνης, ό άστυν. Π ράττης, ό Αστυν. Πυρουνάκης κα ί ό 
Ύ παστυν . Πανόπουλος.
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’Επάνω: 'Α ξιω ματικο ί κα ί Αστυφύλακες τής ’Αστυνομικής Δ  ιευθύνσεως Κ ερκύρας είς έκδρομήν τό έτο ς  1931, α τό  σημείο όπου έγινε 
ή περίφημη ληστεία  τής Π έτρας, άπό τούς ληστάρχους Αδελφούς Ρετζαίους. Κάτω: Οί Αξιωματικοί, ύπαξιω ματικοί κα ί Αστυφύλακες 
τοΰ Δ  ' 'Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς τό έτος 1924. Δ ιακρίνονται: Ε ίς τήν δευτέραν σειρΑν: ό άρχιφύλαξ κ. Γ. Πράνταλος, οί 
ύπαστυνόμοι κ.κ . I. Πανταζόπουλος, Έ μμ. Κόκκινης, θ .  Δέδες. Ό  Αστυνομικός Δ ιοικητής Κατραμπασάς, ό άστϋίατρος Βασιλιά- 
δης, οί ύπαστυνόμοι κ.κ. 'Αλεξανδρόπουλος, Γ. Κ ουμουρΰς κα ί ι. Μ αρκακος. Π ρώ τη κα ί τρ ίτη  σειρά: Οί Αστυφύλακες Εύθ. 
Παπαγεωργίου, Π. Κακαβάς, Κ. Δημητριάδης κ.ά. Λεπτομέρεια/ άναφέρονται είς τήν σελίδα 159 τοΰ παρόντος.
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Η ΑΝΑΓΩΓΗ αύτοΰ τοΰ προβλή
ματος στή διαλεκτική Ιδεολογι

κό Κράτος (*) — «ουδέτερο» Κράτος 
φαίνεται σάν βιαστική άπλούστευσις. 
Μπορεί κανείς δικαιολογημένα ν ’ άμ- 
φιβάλλη γιά τήν δυνατότητα «ούδετε- 
ρότητος» τοΰ Κράτους, τοποθετήσεώς 
του δηλαδή έξω καί πέραν άπό τίς 
Ιδεολογικές έριδες. Φαίνεται πράγματι 
δύσκολο νά φαντασθή κανείς μία πολι
τική δρδσι πού έξαλείφει τήν άξιο- 
λογική κρίσι καί καταργεί τήν Ιδεολο
γική έκλογή.

Έ ξ  άλλου, οΐ «φιλελεύθερες» άντι- 
λήψεις τής Ιδεολογικής ούδετερότητος 
τοΰ Κράτους υποθέτουν αύτές οί ίδιες 
άξιολογικές κρίσεις. Ή  φιλελευθέρα 
άποψις έπιβάλλει τήν Ισχυροποίησι 
τής έννοιας τής έλευθερίας καί τήν 
ιδέα ότι αυτή ή έλευθερία τοΰ ίδεο- 
λογικοΰ άνταγωνισμοΰ θά έχη εύτυχή 
άποτελέσματα· έξυπακούει αίσιόδοξη 
άντίληψι γιά τόν λογικό άνθρωπο, τόν 
ίκανό νά κάνη όρθή έκλογή, έάν δέν 
καταπιέζεται ή έλευθερία του. "Οσο 
γιά τήν «τεχνοκρατική» άποψι, αύτή 
άποδίδει σημασία στίς συνέπειες τής 
οικονομικής άναπτύξεως καί στά διδά
γματα, τά όποια μποροΰμε νά έξαγά- 
γωμε άπό τήν έπιστημονική έρευνα, 
Ιδιαιτέρως στό πεδίο των άνθρωπολο- 
γικών έπιστημών.

"Ενα Κράτος πού στηρίζεται σ ’

αύτές τίς άντιλήψεις δέν είναι έπομέ- 
νως στήν πραγματικότητα ένα Κράτος 
ξένο στίς Ιδεολογικές έριδες. Ά π ’ 
αύτής τής άπόψεως, οί επαναστατικές 
κινήσεις δέν έχουν άδικο νά λέγουν 
ότι ή άντίθεσις μεταξύ Ιδεολογικής 
στρατεύσεως καί Ιδεολογικής ούδετε
ρότητος είναι άρκετά άπατηλή καί ότι 
ή σύγκρουσις στήν πραγματικότητα 
εΰρίσκεται μεταξύ δύο Ιδεολογικών 
προτιμήσεων.

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Αύτή τήν άδυναμία νά παραβλεφθή 
τό πρόβλημα των άξιων ΰπεγράμμιζε ό 
Valery, όταν έγραφε ότι δέν γίνεται 
πολιτική χωρίς μεταφυσική, χωρά 
μία κάποια άποψι γιά τόν άνθρωπο καί 
τό πεπρωμένο του. Καί αυτός ό λόγοι 
τοΰ Valiry είναι άναμφιβόλως άληθι- 
νώτερος τώρα παρά ποτέ άλλοτε, διότι 
τό πρόβλημα τής σκοπιμότητος τής 
κρατικής Ισχύος τίθεται σήμερα μέ 
όξύτητα χωρίς προηγούμενο.

Αυτό γιά δύο ίδιατέρους λόγους: 
Κατ’ άρχήν, λόγω τής συνεχιζομένης 
διευρύνσεως τοΰ πεδίου δράσεως τοΰ 
κράτους πού άναπτύσσεται κάθε ήμέρα 
περισσότερο, περικλείοντας διαρκώς 
περισσότερο σημαντικούς τομείς τής 
άνθρωπίνης ζωής. ’Αλλά, καθώς τό

Κράτος διευρύνεται, δέν είναι πλέον 
μόνον ό πολίτης έκείνος, τόν όποιον 
άφοροΰν οί δραστηριότητες τοΰ Κρά
τους, άλλ’ ό άνθρωπος σ ’ όλες τίς 
διαστάσεις τής ύπάρξεώς του.

’Εξ άλλου, ή έξέλιξις τών έπιστη
μών καί τής τεχνικής — άς σκεφθοΰμε 
επί παραδείγματι έδώ τήν πρόοδο τής 
τεχνικής στήν ψυχολογία καί τή βιο
λογία — κάνει νά είσέρχωνται στό 
πεδίο τής πολιτικής προβλήματα πού 
έως πρίν ήσαν ξένα σ ’ αύτό καί δίνει 
στήν πολιτική έξουσία μέσα ριζικώς 
νέας εύρύτητος καί άποτελεσματικό- 
τητος.

"Ετσι, άκόμη καί ή διεύρυνσις τοΰ 
πεδίου τής πολιτικής, ή άποτελεσμα- 
τικότης μέ τήν όποια τά σύγχρονα 
έπιστημονικά καί τεχνικά μέσα έπι- 
τρέπουν νά παρεμβαίνωμε σ ’ αύτήν, 
έπισύρουν καί θά επισύρουν σέ διαρ
κώς μεγαλύτερο βαθμό διλήμματα πού 
υποθέτουν, φανερά ή όχι, έκλογή φι
λοσοφικής φύσεως.

"Οταν διαπιστώνομε, μαζί μέ τόν 
κοινωνιολόγο Edgar Morin, ότι «τά 
θεμελιωδέστερα έρωτήματα τής φιλο
σοφίας, τά μεγάλα ήθικά έρωτήματα 
εΙσέρχονται στήν πολιτική», είναι φα
νερό ότι, όταν σκεπτώμαστε τό σύγ
χρονο Κράτος, δέν μποροΰμε νά ξεφύ- 
γωμε τό πρόβλημα τών άξιών, τά Ιδεο
λογικά δηλαδή προβλήματα όπως τά 
προσδιορίσαμε προηγουμένως. Καί 
παρατηρούμε έπίσης αύτή τή στιγμή 
ότι οί σχέσεις Κράτους - Ιδεολογίας 
είναι πολύ περισσότερο περίπλοκες 
άπό δ,τι καταχρηστικές άπλουστεύ- 
σεις άφήνουν συχνά νά πιστεύομε καί, 
Ιδιαιτέρως, ό Ιδεολογικός πλουραλι
σμός δέν φαίνεται πλέον σάν πανάκεια.

Πράγματι, άν είναι άλήθεια, δτι 
κάθε Κράτος, καί Ιδιαιτέρως κάθε σύγ
χρονο Κράτος, δέν μπορεί νά μήν 
άναφέρεται σ ’ ένα σύστημα άξιών, γιά 
νά κάνη τήν έκλογή πού έπιβάλλει ή 
δραστηριότης του, τό πρόβλημα είναι 
νά γνωρίζομε, ποιές θά είναι σέ μιά 
πλουραλιστική κοινωνία οί άξιες άνα- 
φοράς. Αύτές οί άξιες, άπό ποΰ θά 
έλθουν, ποιός θά τίς προσδιορίζη, σέ τί 
θά στηρίζονται. Φθάνομε έτσι σ ’ έρω
τήματα γιά τά όποια οί άπαντήσεις δέν 
είναι εύκολο νά διατυπωθούν.

Αύτό τό πρόβλημα πού άρχίζομε νά
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ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΙΑΕΟΑΟΓΙΕΧ ΚΑΙ 
ΕΖΟΥΧΙΛ

Είναι άλήθεια ότι κάθε Κράτος καί ιδιαιτέρως κάθε σύγχρονο Κράτος δεν μπορεί νά μήν 
άναφέρεται σέ ένα σύστημα άξιών, γιά νά κάνη τήν εκλογή 

πού επιβάλλει ή δραστηριότης του. Τό πρόβλημα είναι νά γνωρίζουμε ποιές θά 
είναι σέ μιά πλουραλιστική κοινωνία οί άξιες άναφοράς

'Υπό JEAN LUC BAYLE

βλέπωμε νά έμφανίζεται, υπάρχει κίν
δυνος νά είναι διαρκώς περισσότερο 
δύσκολο νά λυθή λόγω αύτοΰ πού μπο
ρούμε νά όνομάσωμε Ιδεολογικό «έξα- 
τομικισμό» τών συγχρόνων κοινωνιών, 
Ιδαιτέρως τών δυτικών κοινωνιών, δ-

Ή  έξέλιξις τών έπ ισ τημφ ν  κάνα  νά εισέρ
χονται α τό  πεδίο τής πολιτικής προβλήματα  
πού έως πριν ήσαν ξένα σ ' αύτό κα ί δίνει στην  
πολιτική  έξουσία μέσα ριζικώ ς νέας εύρντητος 
κα ί άποτελεσματικότητος.

που παριστάμεθα σέ μία έξάρθρωση 
τών κανόνων, δλων τών συστημάτων 
άναφοράς. Τό Ιδεολογικό πλέγμα τών 
δυτικών κοινωνιών άποσυντίθεται πρά
γματι κάθε ήμέρα λίγο περισσότερο 
καί δ άριθμός τών άξιών πού άναγνω- 
ρίζονται άσυζητητί άπό δλους τείνει 
νά μικραίνη κάθε ήμέρα περισσότερο.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

‘Απ’ αύτής τής πλευράς, δέν έχομε 
Ισως άρκετά συχνά υπογραμμίσει μέ
χρι ποίου σημείου οί άριστερίζουσες 
κινήσεις έρμηνεύουν αύτή τήν έξάρ- 
θρωσι τού δυτικού Ιδεολογικού πλαι
σίου. Αύτό φαίνεται άκριβώς δταν 
κάνωμε τήν σύγκρισι μέ τή δύναμι τού 
όρθοδόξου μαρξισμού. Διαπιστώνομε 
πράγματι δτι ή σύγκρουσις «μαρξι
στών - φιλελευθέρων» άφηνε νά υπάρ
χουν κοινές άξίες πού σήμερα άμφι- 
σβητοΰνται. Μεταξύ πολλών πιθανών 
παραδειγμάτων, μπορούμε ν ’ άναφέ- 
ρωμε τήν περίπτωσι τής έργασίας καί 
τής έπιστήμης, τών όποίων ή θετική 
άξία δέν ήμφεσβητεΐτο άλλοτε, πρά
γμα πού δέν συμβαίνει πλέον σήμερα.

Αύτή ή κατάστασις «άνομίας», γιά 
νά μεταχειρισθοΰμε τή γλώσσα τών 
κοινωνιολόγων, έχει άσφαλώς θετικές 
Οψεις. ’Ιδιαιτέρως, είναι πολύ εύνοϊ-

κή γιά τήν έλευθερία τού πνεύματος. 
Αύτό τό τελευταίο δέν είναι υποχρεω
μένο νά ένδιαφέρεται γιά κοινωνικές 
πιέσεις καί δέν κινδυνεύει νά πνιγή 
κάτω άπό τόν κομφορμισμό μιάς «ό- 
μόφρονος» κοινωνίας. Έ ν  τούτοις, 
παρόμοια κατάστασις δέν είναι χωρίς 
δυσάρεστα.

’ Αφήνοντας κατά μέρος τό πρόβλη
μα τού Κράτους, στό πεδίο τής καθη
μερινής κοινωνικής ζωής, αυτός ό 
πλουραλισμός, αύτή ή άναρχία τών 
πολιτιστικών κανόνων, δέν έχει μόνον 
πλεονεκτήματα. ’Επισύρει έπί παρα- 
δείγματι τήν άμφισβήτησι τών μηχα
νισμών κοινωνικοποιήσεως άτόμων 
τά όποια κανονικώς είναι υποχρεωμέ
να γιά τήν μεταβίβασι αύτών τών 
κανόνων, καί δέν είναι σύμπτωσις άν 
συνοδεύεται άπό τήν κρίσι τών δύο 
όργανισμών πού είναι Ιδιαιτέρως τά 
Οργανα αύτής τής κοινωνικοποιήσεως, 
τής κοινωνίας καί τού σχολείου. Έ ξ 
άλλου, περισσότερο γενικευμένα, μπο
ρούμε νά διερωτηθοϋμε άν μία κοι
νωνία μπορή νά έπιζή έπί πολύ σέ 
κατάστασι πλήρους «άνομίας». Μήπως 
κάθε κοινωνία δέν έχει πράγματι άνά- 
γκη ένός συστήματος πεποιθήσεων, 
ένός minimum άξιών γενικώς παρα
δεκτών γιά νά έξασφαλίζη τήν ένότητά 
της, γιά νά μήν στηρίζεται σέ μία τάξι 
καθαρού έξαναγκασμοΰ; Αύτό είναι τό
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πρώτο πρόβλημα πού υπάρχει κίνδυ
νος νά έπιδεινοΰται, άν τό γενικώς 
παραδεκτό τών δυτικών κοινωνιών 
συνεχίζη ν ' άποσυντίθεται.

ΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ;
Αυτή ή έξέλιξις δέν θέτει λιγώτερα 

προβλήματα στό πεδίο τοΰ Κράτους. 
Μπορούμε πρώτα νά διερωτηθοϋμε άν 
τό Κράτος μπορή νά παραμένη άδιά- 
φορο μπροστά στήν Ιδεολογική έξάρ- 
θρωσι τής κοινωνίας γιά τήν όποια 
εύθύνεται. Έ ξ άλλου, έπανευρίσκομε 
εδώ τό άρχικό μας έρώτημα, τοΰ νά 
γνωρίσωμε ποιοι μπορεί νά είναι, σέ 
μιά τέτοια κατάστασι, οί κανόνες οί 
ικανοί νά όδηγοϋν τή δραστηριότητα 
τοΰ Κράτους. Καί οί λύσεις πού 
άντιμετωπίζουμε παρουσιάζουν τερά
στιες δυσκολίες.

Μπορούμε νά φαντασθοΰμε δτι τό 
ίδιο τό Κράτος υιοθετεί ένα σύστημα 
άξιών καί προσδιορίζει ένα είδος 
«φιλοσοφίας τοΰ Κράτους», άλλά τότε, 
δέν είναι σάν νά πέφτωμε πάλι στά 
μειονεκτήματα αύτοΰ πού προηγουμέ
νως ώνομάσαμε ιδεολογικό Κράτος; 
'Ασφαλώς, μπορούμε νά σκεφθοΰμε 
δτι αυτά τά μειονεκτήματα θά ήταν 
δυνατό νά είναι περιωρισμένα, άν αυτή 
ή έκλογή άφοροΰσε τίς βασικές άξιες, 
ένώ θά έμενε άνοικτό τό θέμα γιά τίς 
συνέπειες πού θά προήρχοντο άπ' 
αύτόν τόν κανονισμό. Ά λ λ ’ αυτός ό 
συγκερασμός δέν λύνει τό πρόβλημα 
τής έκλογής. Γ ι’ αυτό, μπορούμε νά 
φαντασθοΰμε δτι θά θέσωμε σέ κίνησι 
τούς δημοκρατικούς μηχανισμούς 
άλλ' ό προσδιορισμός τών βασικών 
άξιών είναι δυνατόν ν ’ άφήνεται στό 
κυμαινόμενο παιγνίδι τής πλειονοψη
φίας; Καί, σ ’ αυτή τήν περίπτωσι, ποιό 
θά μπορούσε νά είναι τό κύρος των;

Αυτά είναι μόνον μερικά άπό τά 
έρωτήματα πού προβάλλουν άπό τίς 
προηγούμενες παρατηρήσεις καί άντι- 
λαμβανόμεθα δτι οί άπαντήσεις σ ’ 
αυτά τά έρωτήματα δέν είναι εύκολο νά 
διατυπωθούν. ’ Οπωσδήποτε άποδει- 
κνύεται δτι οί σχέσεις μεταξύ Κράτους 
καί Ιδεολογίας, μέ τή σημασία πού 
δώσαμε σ ’ αΰτό τόν δρο, είναι περισ
σότερο πολύπλοκες άπ’ δ,τι ώρι- 
σμένες άπλουστεύσεις άφήνουν νά 
ΰποτεθή. ’Ασφαλώς, τελειώνομε μέ 
πολλά έρωτηματικά, άλλά έρωτήματα 
πού έχουν τεθή σωστά είναι κάποτε 
χρησιμώτερα γιά τήν πρόοδο τής 
σκέψεως άπό ψεύτικες άπαντήσεις 
πού, στήν πραγματικότητα, δέν λύουν 
τίποτε-

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ 
ΤΗΝ ΙΕΡΗ...

Μνημόσυνο στό Δερβένι Κορινθίας

Άφοΰ οί ερυθροί συμμορίτες γύμνωσαν τούς 42 αστυφύλακες 
τούς οδήγησαν γυμνούς καί ξυπόλυτους 

στόν τόπο τοΰ μαρτυρίου όπου καί 
τούς έξετέλεσαν μετά άπό φρικτά βασανιστήρια

ΤΗΝ 11.00' ώραν τής 16.4.1978, 
στό ’ Ηρώο τής Κοινότητος Δερ
βενιού Κορινθίας έτελέσθη έπιμνημό- 

συνος δέησις, υπέρ άναπαύσεως τών 
ψυχών τών σφαγιασθέντων υπό τών 
άναρχοκομμουνιστών, τήν 16.4.1944, 
άνδρών τού Σώματος τής ’ Αστυνομίας 
Πόλεων.

Κατά τό ιστορικόν τήν 9—4— 1944 
Κυριακήν τών Βαΐων 44 νεοεξελθόντες 
τής Σχολής ’ Αστυφυλάκων άνδρες τού 
Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, μετέ- 
βαινον διά τήν άνάληψι υπηρεσίας είς 
Πάτρας. Στό Δερβένι Κορινθίας έπε
σαν σέ ένέδρα άναρχοκομμουνιστών. 
Οί συλληφθέντες ’Αστυνομικοί μετά 
μίαν έβδομάδα μαρτυρικής πορείας 
πρός τά ορεινά περίχωρα τής Κο
ρινθίας έξετελέσθησαν στό Σουληνάρι 
τών Καλαβρύτων τήν Κυριακήν τοΰ 
Πάσχα 1944.

Κατά τήν έπιμνημόσυνον δέησι 
παρέστησαν ό έκπρόσωπος τοΰ Μη
τροπολίτου Κορινθίας, ό Διευθυντής 
τής Νομαρχίας Κορίνθου, ώς έκπρό
σωπος τού Νομάρχου, ό Διοικητής τού 
6ου Συντάγματος Πεζικού, έκπρό
σωπος τοΰ Διοικητού Χωροφυλακής 
Κορινθίας, ώς καί λοιπές άρχές, 
συγγενείς τών θυμάτων, άντιπροσω-

Σ τίς  φωτογραφίες μας, χαρακτηριστικά  στι
γμιότυπα άπό τή σεμνή τελετή  πού έγινε στό  
Δερβένι, γιά νά τιμηθούν οί άθάνατόι νεκροί 
μας. Κάτω: Τό απέριττο μνημείο κα ί τό πλήθος 
τών κατοίκω ν τώ ν γύρω χωριών, πού παρέ
στησαν σ τή  σεμνή τελετή. Ε ίς τήν απέναντι 
σελίδα, ό εκπρόσω πος τοΰ ’Αστυνομικού Σώ 
ματος, αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Χαρλαύτης 
κατά τήν Κατάθεση τοΰ στεφάνου.
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πεϊες καί άλλοι.
Κατά τήν διάρκειαν τής έπιμνημο- 

σύνου δεήσεως, όμιλών ό ’Αστυνομι
κός Διευθυντής Β' κ. Θεόδωρος 
Χαρλαύτης, μεταξύ άλλων έτόνισεν τά 
έξης:

«Πριν άπό 34 χρόνια, τίς μαύρες 
μέρες τής ξενικής κατοχής, 42 ελλη
νόπουλα, 42 βλαστάρια τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, τελείωσαν τή Σχολή 
’ Αστυφυλάκων.

Τό Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας 
τούς τοποθέτησε στήν ’Αστυνομική 
Διεύθυνση Πατρών, όπου θά έκτελού- 
σαν υπηρεσία, γιά νά συμπαραστέκον
ται καί νά βοηθούν τό χειμαζόμενο λαό 
τής όμορφης Πελοποννησιακής πρω
τεύουσας.

Τά 42 αύτά παληκάρια, μπήκαν στό 
τραίνο πού θά τούς πήγαινε στήν 
Πάτρα, κουβαλώντας μαζί τους τίς 
έλάχιστες άποσκευές τους καί τά 
πολλά όνειρά τους. Ή ταν άοπλοι, 
όπως άοπλοι ήταν καί οί παλαιότεροι 
συνάδελφοί τους.

Μέ ήρεμη άποφασιστικότητα καί 
μέ βαθειά συναίσθηση τών δύσκολων 
χρόνων πού περνούσε ή πατρίδα μας, 
χωρίς τίς χαρές καί τά πανηγύρια πού 
συνοδεύουν συνήθως τούς νέους 
άστυνομικούς στήν έξοδό τους άπό τήν 
’Αστυνομική Σχολή, μετρούσαν τίς 
ώρες πού τό άργοκίνητο κατοχικό 
τραίνο θά τούς έφερνε στόν προορι
σμό τους.

Τίποτα δέν προμήνυε τό κακό πού 
έμελλε νά τούς συμβεΐ. Τίποτα δέν 
μαρτυρούσε τή συμφορά πού έπρό- 
κειτο νά πλήξει τά σπίτια τους καί τή 
μεγάλη τους οίκογένεια, τήν ’Αστυ
νομία Πόλεων.

Σάν σήμερα, πρίν άπό 34 χρόνια, 
στόν τόπο όπου έχουμε τώρα συγκεν
τρωθεί, διαπράχθηκε ένα φοβερό 
έγκλημα. "Ενα έγκλημα πού όλοκλη- 
ρώθηκε λίγες μέρες άργότερα.

Οί ξενοκίνητοι άναρχοκομμου- 
νισταί, πού τρομοκρατούσαν τό λαό 
τής Πελοποννήσου καί Ιδιαίτερα τής 
μαρτυρικής Κορινθίας, δέν πρωτοτύ
πησαν καθόλου καί στήν περίπτωση 
τών 42 άστύφυλάκων.

Συνήθειά τους ήταν νά έξαντλοΰν 
κάθε μέσο τρομοκρατίας καί άφανι- 
σμού σέ βάρος όλων όσων δέν ήταν 
διατεθειμένοι νά γίνουν όργανά τους.

'C

' Αφού τούς γύμνωσαν καί λεηλάτη
σαν κυριολεκτικά τά υπάρχοντά τους, 
τούς οδήγησαν γυμνούς καί ξυπό
λυτους στόν τόπο τού μαρτυρίου, όπου 
καί τούς έξετέλεσαν μετά άπό φρικτά 
βασανιστήρια.

’ Ανάμεσά στά θύματα ήταν καί ένας 
Χωροφύλακας πού έτυχε καί έκεϊνος 
νά ταξιδεύει μέ τό ίδιο τραίνο.

’Εμείς πού γεννηθήκαμε σέ τούτη 
τήν όμορφη λουρίδα τής 'Ελληνικής 
Πατρίδας, έμεΐς πού άντικρύσαμε τό 
φως τού ήλιου άνάμεσα άπό τίς 
μυρωδάτες λεμονιές καί τίς άσημο- 
στόλιστες ελιές μας, μέ φόντο τόν 
καταγάλανο Κορινθιακό, δέν μπορού
σαμε νά άντέξουμε τή Γερμανική 
κατοχή, όπως άλλωστε καί όλόκλη- 
ρος ό ' Ελληνικός λαός. Δέν μπορού
σαμε όμως ούτε καί θέλαμε νά γίνουμε 
πειθήνια όργανα τών ξενοκίνητων 
άναρχοκομμουνιστών.

Γι’ αύτόκΓ έπισύραμετή βάρβαρη 
όργή τους. Γ ι’ αύτό γέμισε τό πηγάδι 
τού Φενεού μέ τά κορμιά τόσων καί 
τόσων άγνών Κορινθίων πού τό μόνο 
τους «άμάρτημα» ήταν, ότι δέν ήταν μέ 
τό μέρος τους.

"Ετσι καί οί γενναίοι άστυφύλακες. 
’ Ηταν γιά τούς κόκκινους συμμορίτες 
έχθροί.

"Ας ήταν άοπλοι, άς ήταν μέλη τού 
τιμημένου Σώματος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, πού τόσες περγαμηνές έχει νά 
δείξει γιά τήν περήφανη στάση του 
άπέναντι στόν ξένο κατακτητή. "Επρε
πε νά πεθάνουν γιατί δέν συμφωνούσαν 
μαζί τους.

"Ετσι μαρτύρησαν γιά νά προσθέ
σουν τά όνόματά τους στίς έκατόμβες 
έκείνων πού έπεσαν στό πεδίο τής 
τιμής καί τού καθήκοντος,

’Αλλά, .ή άτιμία τών θυτών δέν 
σταματάει στό έγκλημα. Προχωρεί καί 
στό εξωφρενικό θράσος, πού θέλησε 
νά παρουσιάσει τήν πράξη τής σφαγής 
τών άμοιρων άστυνομικών, σάν έθνική 
άντίσταση· καί τούς μάρτυρες σάν 
προδότες.

Γνωρίζει όμως ό λαός ποιοι ήταν 
οί προδότες.

Ωστόσο δέν συγκεντρωθήκαμε έδώ 
σήμερα γιά νά ξύσουμε παλιές πληγές. 
"Ηρθαμε νά γονατίσουμε μπροστά 
στό άπέριτο μνημείο καί νά τιμήσουμε 
τούς νεκρούς μας. ’Ήρθαμε νά ανανε
ώσουμε τήν υπόσχεση πού τούς 
δίνουμε κάθε χρόνο: "Οτι ή ’Αστυ
νομία Πόλεων δέν θά ξεχάσει ποτέ τή 
θυσία τους. Θά αγωνίζεται μέ άφο- 
σίωση καί συνέπεια γιά τήν πρόοδο 
καί τήν ευημερία τού 'Ελληνικού 
λαού, πιστή στίς παραδόσεις της καί 
στίς Ιερές παρακαταθήκες τών ήρώων 
της.

Δέν είμαστε μισαλλόδοξοι. Δέν μάς 
οδήγησε έδώ τό μίσος, όπως ίσως μάς 
ποΰν μερικοί. Μάς όδήγησε έδώ τό 
χρέος. Καί έχουμε χρέος νά θυμώ- 
μαστε.

Ή  Ιστορία δέν σβήνει έπειδή τό 
θέλουν έκείνοι πού τήν άμαύρωσαν 
καί πού προσπαθούν μέ κακόβουλες 
άνακρίβειες νά τή διαστρεβλώσουν.

"Ας στρέψουμε όλοι τή σκέψη μας 
στά άγνά ' Ελληνόπουλα, στούς 42 
άστυφύλακες καί τό συνάδελφό τους 
Χωροφύλακα πού βρήκαν τραγικό 
θάνατο άπό τά χέρια τών ξενοκίνητων 
άναρχοκομμουνιστών. Ά ς  τούς πούμε 
ότι σήμερα ή ' Ελληνική Πατρίδα 
μεγαλόθυμη όπως είναι, έχει συγχω
ρήσει τούς έγκληματίες καί δέν 
μνησικακεΐ. Πραγματικά Δημοκρα
τική καί έλεύθερη βαδίζει τώρα τό 
δρόμο τών πεπρωμένων της.
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ΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

π ρ ο : τ α : ια τ ο υ  π ο λ ίτο υ  έ ν α ν τ ι
τη :  πολιτεία:

Υπό ΑΝΑΣΤ. Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ε ΙΝΑΙ γνωστόν, ότι είς τήν βάσιν οΐασδήποτε ποινικής 
διατάξεως, εϋρηται εν Εννομον άγαθόν, τό όποΐόν καί 

προσβάλλεται διά τής Εγκληματικής πράξεως του δράστου. Τό 
Εγκλημα άποτελεϊ μίαν παραφωνίαν είς τόν κόσμον τοΰ δέοντος, 
μίαν προσβολήν κατά τής ένδικου τάξεως, ή δέ SA N C TIO , τό 
κυρωτικόν έπακόλουθον, δηλονότι τήν άρσιν τής διά τοΰ Εγκλή
ματος δημιουργηθείσης παραφωνίας καί τήν ίκανοποίησιν τοΰ 
κοινού περί δικαίου αίσθήματος, όπερ έτρώθη έκ τής Εγκληματι
κής Ενέργειας τοΰ Εγκληματήσαντος άτόμοΰ.

Άναμφιβόλως λοιπόν ή ποινή άπαρτίζει τόν κυρωτικόν 
δεοντολογικόν κανόνα Εκάστης ποινικής διατάξεως, τόν καί 
ρητώς Εκπεφρασμένον Εν οίωδήποτε ποινικώ νόμω, τό δέ Εγκλημα 
όμοΰ μετά τοΰ Εννόμου άγαθοΰ, τό άξιολογικόν δεοντολογικόν 
κανόνα, όστις καί άπλώς υποτίθεται, μή εΰρισκόμενος ρητώς 
Εκπεφρασμένος είς τήν ποινικήν διάταξιν.

Τό Εννομον άγαθόν, ώς προαναφέραμεν, εΰρηται εί τήν βάσιν 
οίουδήποτε κολασμοΰ καί ή προστασία του άποτελεϊ τήν δικαιο- 
λόγησιν τούτου. Ό  Ποινικός Νομοθέτης δηλονότι, Επαπειλεΐ 
φυλάκισιν τουλάχιστον τριών (3) μηνών (δρθρον 372 Π.Κ.), είς 
τόν Εκ τής κατοχής Ετέρου άφαιροΰντα ξένον (Εν δλω ή Εν μέρει) 
κινητόν πράγμα Επί σκοπώ παρανόμου Ιδιοποιήσεως αϋτοΰ, διότι 
προστατεύει τό Εννομον άγαθόν τής Ιδιοκτησίας ή Επαπειλεΐ 
φυλάκισιν μέχρι δύο (2) Ετών ή χρηματικήν ποινήν, είς τόν καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον Ενώπιον τρίτου ίσχυριζόμενον ή διαδίδοντα 
περί τίνος άλλου γεγονός δυνάμενον νά βλάψη τήν τιμήν ή 
τήν Οπόληψιν τούτου (άρθρον 362 Π.Κ.), διότι προστατεύει 
τό Εννομον άγαθόν τής τιμής ή Επαπειλεΐ τήν ποινήν τοΰ θανάτου 
ή τής ισοβίου καθείρξεως εις τόν έκ προθέσεως άποκτείναντα 
Ετερον συνάνθρωπόν του (άρθρ. 299 παρ. 1 Π.Κ, 86 Π.Κ.), διότι 
προστατεύει τό Εννομον άγαθόν τής ζωής, τό ύπέρτατον όλων τών 
Εν τώ Κώδικι προστατευομένων έννόμων άγαθών.

Συνεπώς ό ήμέτερος Ποινικός Νομοθέτης Εχει ύπ' διι/ιν του τά 
ζωτικά άγαθά τοΰ άτόμου καί τής κοινωνικής όλότητος, ίεραρ- 
χήσας ταΰτα καί άναλόγως Εχει κατατάξει τά κατ’ αυτών στρε
φόμενα Εγκλήματα, οιον: εις Εγκλήματα κατά τής ζωής, κατά τών 
ήθών, κατά τοΰ γάμου καί τής οικογένειας, κατά τής τιμής, κατά 
τοΰ άπορρήτου τής Επιστολογραφίας, κατά τής Ιδιοκτησίας, κατά 
τής περιουσίας. Ώ ς  δέ είναι Εμφανές, είς τά Εγκλήματα κατά τής 
ζωής, προστατευόμενον βασικόν βιοτικόν άγαθόν τοΰ άτόμου 
είναι ή ζωή, είς τό κατά τής τιμής ή τιμή κ.ο.κ. ή Ιδιοκτησία, τό 
Ιδιωτικόν άπόρρητον, ή περιουσία κλπ. Τοΰτο λοιπόν τό βασικόν 
βιοτικόν άγαθόν τοΰ άτόμου, τό ζωτικόν αυτό άγαθόν, δπερ 
θίγεται διά τής Εγκληματικής πράξεως τοΰ δράστου, άποκαλεϊται 
Εννομον άγαθόν, όρος υΙοθετηθείς Οπό τής Γερμανικής Ποινικής 
’ Επιστήμης. Πρώτος ό Γερμανός Ποινικολόγος BITND AU M .

κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αΐώνος, Εν Ετει 1834, άπεκάλεσεν τό περί 
ού ό λόγος άγαθόν, ώς RECH TG U T, δηλαδή Ενδικον άγαθόν, δρος 
προσιδιάζων καλλίτερον είς τό Δικονομικόν Ποινικόν Δίκαιον ή 
είς τό Ούσιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον.

’ Ως Εμνημονεύσαμεν Εν τοϊς προγενεστέροις, τά Εννομα άγαθά, 
δέν εΰρηνται άναγεγραμμένα Εν ταΐς ποινικαϊς διατάξεσιν, άλλ’ 
άπαρτίζουν τόν άγραφον άξιολογικόν κανόνα οΐασδήποτε ποινι
κής ρυθμίσεως. Πρός διάγνωσιν λοιπόν τούτων χρησιμοποιοΰμεν 
τήν καλουμένην τελεολογικήν Ερμηνείαν (τέλος ίσον δ σκοπός), 
ήτις προσλαμβάνει ίδιάζουσαν σπουδαιότητα καί είς τό Ποινι
κόν Δίκαιον. Είς δέ τήν προσπάθειάν μας, δπως διαγνώσωμεν τό 
προστατευόμενον Εννομον άγαθόν, λαμβάνομεν ΰπ δψιν άφ Ε
νός μέν τό θετικόν δίκαιον, άφ’ Ετέρου δέ τάς ήθικοκοινωνικάς 
άξίας, ώς καί τούς τελικούς σκοπούς τοΰ Δικαίου (παραδόσεις 
Ποινικοΰ Δικαίου, Τεΰχος Α ', Τηλ. Φιλιππίδου), ήτις καί είναι 
Εργασία σχηματισμοΰ καθαρώς νομικών Εννοιών.

ΟΙ ήμέτεροι Ποινικολόγοι ήσχολήθησαν Εκτενώς μέ τήν 
Εννοιαν τοΰ Εννόμου άγαθοΰ, υπάρχει δέ πλούσια βιβλιογραφία 
Επί τοΰ προκειμένου. 'Υπό τοΰ Τζωρτζοπούλου ταυτίζεται ή 
Εννοια τοΰ Εννόμου άγαθοΰ πρός τήν τοΰ Εννόμου συμφέροντος. 
Έ ν  τή Επιστήμη δμως φαίνεται Επικρατεστέρα ή ϋπό τοΰ 
Χωραφά διατυπωθεΐσα Εννοια περί Εννόμου άγαθοΰ, καθ’ ήν 
Εννομον άγαθόν είναι τό βιοτικόν άγαθόν, πρός προστασίαν τοΰ 
όποιου ΰφίσταχαι συμφέρον τοΰ άτόμου ή τή ς κοινωνικής όλότη
τος, άναγνωριζόμενον ύπό τής Ενδίκου (Εννόμου) τάςεως. * Ο Τηλ. 
Φιλιππίδης άναφέρει, δτι ώρισμένα βιοτικά άγαθά είναι άπαραί- 
τητα διά τήν κοινωνικήν συμβίωσιν, διό καί τό Ποινικόν Δίκαιον 
προστατεύει ταΰτα διά τής πολιτειακής Εξουσίας καταναγκασμοΰ, 
έκδηλουμένης διά τής δημοσίας ποινής (M A N U  M ILTTARI)

"Απασαι λοιπόν αΐ διατάξεις τοΰ Ποινικοΰ Νόμου, άνάγονται 
είς τήν προστασίαν Ενός ή καί πλειόνων Εννόμων άγαθών. Διά τοΰ 
Εγκλήματος τής κλοπής λόγου χάριν θίγεται τό Εννομον άγαθόν 
τής Ιδιοκτησίας άλλά πλήν τούτου καί τό Εννομον άγαθόν τής 
προσωπικής Ελευθερίας. Συνεπώς δυνατόν Εν μιά καί τή αύτή 
ποινική διατάξει νά προστατεύωνται πλείονα τοΰ Ενός θίγόμενα 
Εννομα άγαθά. ’ Εναπόκειται δέ είς τόν Ερμηνευτήν τοΰ δικαίου 
(δικαστήν, δικηγόρον), νά διαγνώση τό Εκάστοτε προσβαλλό- 
μενον ή προσβαλλόμενα Εννομα άγαθά καί νά ύπαγάγη όρθώς τήν 
όποιανδήποτε παρουσιασθεΐσαν παραφωνίαν είς τόν κόσμον τοΰ 
δέοντος, είς τόν προσήκοντα δικαιϊκόν κανόνα, ή Εργασία του δέ 
αΰτη τής ύπαγωγής (SU B STITU TIO N ), ώς καθαρώς νομική 
έργασία, ϋπόκειται είς τόν Ελεγχον τοΰ ήμετέρου Άκυρωτικοΰ 
Δικαστηρίου, ό δέ Ερμηνευτής τοΰ δικαίου, είς τό λεπτόν καί 
δυσχερές του αυτό Εργον, Εχει βοηθόν καί συνεπίκουρον τήν 
’ Επιστήμην καί τήν Νομολογίαν.
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ε.Τ.Υ.Α.Π.

Σας ανακοινώνομε μέ ευχαρίστηση, δτι τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ ' Επικουρικού Ταμείου 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας 
Πόλεων ένέκρινε τήν αύξηση τοΰ βοηθήματος καί πέτυχε άπότό 'Υπουργείο Κ οιν .' Υπηρεσιών τήν έκδοση τοϋύπ’ άριθ. 234/5/12-
4-1978 Προεδρικού Διατάγματος πού δημοσιεύτηκε στό 52 Φ.Ε.Κ (Τ. Α ’).

Μέ τό ανωτέρω Π.Δ. αύξάνεται άπό 12/4/1978 τό βοήθημα των μετόχων, οί όποιοι αποχωρούν άπό τήν Υπηρεσία καί 
ορίζεται κατά βαθμό, ώς κατωτέρω:

Α.— Μέτοχοι 'Αστυνομικοί Υπάλληλοι

Αρχηγός δραχ. 330.000
Υπαρχηγός » 300.960
Γενικός Άστυν. Δ/ντής » 286.440
Αστυνομικός Διευθυντής Α' » 270.600
Αστυνομικός Διευθυντής Β ' » 252.120
Αστυνόμος Α ' » 227.040
Αστυνόμος Β ' » 204.600
Υπαστυνόμος Α' » 184.800
Υπαστυνόμος Β ' » 163.680
Ανθυπαστυνόμος » 146.520
Αρχυφύλαξ » 132.000
Υπαρχιφύλαξ » 125.400
Αστυφύλαξ » 116.160

Β.— Μέτοχοι Διοικητικοί 'Υπάλληλοι

1ος Βαθμός δραχ. 270.600
2ος » 241.560
3ος » 217.800
4ος » » 196.680
5ος »» 176.880
6ος » » 157.080
7ος » 139.920
8ος » » 126.720
9ος » » 117.480

10ος » » 106.920
11ος » » 102.960

Σχετικά σάς πληροφορούμε ότι τό βοήθημα αύτό παρέχεται ολόκληρο γιά 30 έτη ένεργό καί πραγματική υπηρεσία τού 
μετόχου στό ’Αστυνομικό Σώμα.

Προκειμένου όμως γιά κατωτέρους Ά στυν. 'Υπαλλήλους, οί όποιοι αποχωρούν άπό τό Ά στυν. Σώμα μέ τό όριο ηλικίας 
παρέχεται ύστερα άπό 25 έτη υπηρεσίας γιά τόν ’ Αστυφύλακα, 26 έτη γιά τόν ' Υπαρχιφύλακα καί 27 έτη γιά τόν Άρχιφύλακα.

Γιά τήν άκρίβεια 
Άθήναι, 13 ’ Απριλίου 1978 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ό
’ Αρχηγός

Ώ ς  πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Ε.Τ.Υ.Α.Π.

ΣΑΒΒΑΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

Ά ν  ό μικρός μου Ρωμύλος τό άγοράκι μου είχε κατορθώσει νά ζήση θά τό έφερνα νά σας πή ό Ιδιος ένα θερμό 
«εύχαριστώ». "Ενα «εύχαριστώ» γιά τήν άνθρώπινη βοήθεια πού προσέφεραν καί πού προθυμοποιήθηκαν νά 
προσφέρουν άγνωστοι εις εμέ — τόν εξίσου άγνωστον εις αύτούς — άνδρες των πληρωμάτων τής άμέσου δράσεως.

Καί ή βοήθεια πού προσεφέρθησαν νά δώσουν οί άγνωστοι άνδρες των πληρωμάτων ήλθεν καί έτόνισε σέ εμέ 
τήν άντίθεσιν στήν συμπεριφορά καί στήν νοοτροπίαν φιλαλληλίας μεταξύ των αστυνομικών οργάνων καί τών 
εντεταλμένων τραπεζών α'ίματος τών διαφόρων Νοσοκομείων τών επιστημόνων δηλαδή τών οποίων ή αποκλειστική 
αποστολή έπρεπε νά είναι καί είναι ή βοήθεια πρός τούς κινδυνεύοντας.

Διότι όταν στίς 1.30' τό πρωί τής 13-11-77 εύρέθην πρό τής κατηγορηματικής άρνήσεως τών τραπεζών νά μοΰ 
χορηγήσουν αιμα — τό όποιον όμως είχον είς άφοθονία — καί άπελπισμένος παρακάλεσα φίλον μου νά ψάξη νά μοΰ 
βρή, ήταν οί άνδρες τής άμέσου δράσεως πού μέ συγκινητική προθυμία άνταπεκρίθησαν στήν έκκλησίν του καί 
έσπευσαν νά βοηθήσουν τό παιδί μου.

Δέν ξέρω, δέν μπορώ νά είμαι βέβαιος άν ϋπάρχη μετά θάνατον ζωή. ’Αλλά άν ΰπάρχη, έκεϊ ψηλά τό μικρό μου 
άτυχο άγόρι, θά αισθάνεται ήσυχο γιατί βρέθηκαν νέοι άνθρωποι, οί άστυφύλακες οί όποιοι στάθηκαν δίπλα του έν 
παντί, όπου άλλοι έκώφευσαν.

Παρακαλώ λοιπόν θερμώς νά έκφράσητε στούς άνδρες σας τήν βαθειά μας εύγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη δύο 
δυστυχών γονέων οί όποιοι ώς μόνη παρηγοριά είδαν τήν συγκινητικήν βοήθεια πρός τό άτυχο άγοράκι τους.

• Φιλικώτατα
I. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ά πό τά ανωτέρω εύκολα άντιλαμβάνεται 
κανείς, πώς θέλουν νά άγρεύουν τά θύματά 
των οί κομμουνισταί καί είς ποιας ψυχάς 
ευρίσκουν άπήχησιν τά άπατηλά καί όλέ- 
θρια συνθήματά των. "Οταν ό Θεός «καθαι- 
ρήται», καί άφαιρήται άπό την ζωήν του 
νέου ό σωτήριος καί άγιαστικός φόβος τών 
έντολών του Θεοϋ, τό πεδίον μένει ανοικτόν 
διά νά δράση άνεμποδίστως ό εχθρός τής 
ελευθερίας καί τύραννος τής ψυχής. Ό  
χωρίς Χριστόν νέος ή νέα διαφθείρονται 
έύκολώτερον, διότι είναι άοπλοι. Δέν δια
θέτουν εσωτερικήν άντίστασιν. Ή  ψυχή 
χωρίς πίστιν είναι άναιμική. Χωρίς υγιείς 
πνευματικός ανησυχίας, είναι καταμολυ- 
σμένη άπό τά δηλητήρια τής αμαρτίας. Δι' 
αυτό προσκυνεϊ εύκολα τούς κήρυκας τών 
άπατηλών «κοινωνικών» κηρυγμάτων. 'Ε 
νώ όπου βασιλεύει ό Θεός, έκεΐ υπάρχει ή 
ασφάλεια. Διότι Αυτός έγγυάται τήν ελευ
θερίαν τής ψυχής καί τής ζωής του ατόμου, 
ιδιαιτέρως τοΰ νέου, ό όποιος στερείται 
κοινωνικής πείρας.

Πρέπει νά προστεθή άκόμη, ότι άρκετοί 
νέοι γίνονται, χωρίς νά τό αντιλαμβάνον
ται, όργανα τοΰ άθέου μαρξισμού, διότι 
παρασύρονται άπό τά άρθρα ή τά βιβλία τής 
λεγομένης «προοδευτικής ίντελλιγκέντσι- 
ας». Δηλαδή τών διανοουμένων εκείνων 

πού είναι ήθικώς άπροσανατόλιστοι, ερμα
φρόδιτοι είς τάς ιδέας, ή κυνικοί, άθεοι καί 
άντίχριστοι, όπως ό ίδικός μας Ν. Καζαν- 
τζάκης. Οί διανοούμενοι αυτοί είναι άνθρω
ποι, τών οποίων ή ιδεολογία είναι κράμα 
ορθολογισμού, επιστημονισμού, φροϋδι- 
σμού, νατουραλισμού, οΰμανισμού, θετικι
σμού, υλισμού, αναρχισμού καί... ιδεαλι
σμού! ' Η δήθεν «προοδευτική ίντελλιγκέν- 
τσια» είναι οί δίχως διανόησιν διανοού
μενοι, όπως τούς παρουσιάζει θαυμάσια ό

Ντοστογιέβσκυ είς τό έργον του «Οί Δαι
μονισμένοι». ’ Εκεί οί ψευδο-διανοούμενοι 
πιστεύουν είς τόν μηδενισμόν καί τήν άπό- 
λυτον άρνησιν. Είναι προσηλωμένοι είς τό 
«τίποτα», τό όποιον αγκαλιάζουν μέ πάθος 
«σά νάταν τό πάν». ’ Αφού δέ έθήτευσαν είς 
τόν μηδενιστικόν τρόπον τής ζωής καί είς 
τήν τρομοκρατίαν, στρέφονται πρός τόν 
μαρξισμόν, τόν όποιον θεωρούν «σάν τή 
φαινομενική στέρεη λογική βάσι, γιά νά 
στηρίξουν επάνω του τόν άλογο ή παρά
λογο μηδενισμό τους». Αύτή ή άπονευρω- 
μένη ίντελλιγκέντσια άπεργάζεται κατα
χθόνιον έργον μεταξύ τών νέων. Κρημνίζει 
είς τήν ψυχήν των τά πάντα καί τούς 
παραδίδει κατόπιν είς τάς ψυχράς άγκάλας 
τής στρατευομένης άθεΐας. Πληροφορεί τόν 
λαόν μέ ό,τι θέλει καί όταν θέλη. "Οταν δέν 
θέλη, διαστρεβλώνει ή άποκρύπτει τήν ά- 
λήθειαν, διότι τούτο εξυπηρετεί διάφορα 
συμφέροντα καί βοηθεΐ τήν... δημοκρατι
κήν τοποθέτησιν τής ίντελλιγκέντσιας.

"Οσοι νέοι έπλανήθησαν άπό τόν κομ
μουνισμόν, άλλοι μέν ήχρηστεύθησαν πολύ 
ενωρίς καί άλλοι άντιμετωπίζουν φοβερόν 
εσωτερικόν κενόν. Γίνονται μηδενισταί, 
άντικοινωνικά στοιχεία καί τύποι αναρχι
κοί, άκριβώς, διότι ό κομμουνισμός δέν 
είμπορεϊ νά χορτάση τήν ευγενικήν καί 
διψασμένην ψυχήν ένός εντίμου νέου. Τού 
προσφέρει μόνον — καί τούτο κατά τρόπον 
απατηλόν— «υπέροχα αντισταθμίσματα σέ 
μιά ζωή γεμάτη άπογοητεύσεις καί σ ' ένα 
θάνατο δίχως νόημα» όπως γράφει ό πρώην 
κομμουνιστής "Αρθουρ Καϊσλερ. Βεβαίως 
όταν ό νέος ώριμάση, αντιλαμβάνεται τήν 
παγίδα, είς τήν όποιαν έπεσε, καί προσπα
θεί να άντιδράση, έάν, εννοείται τού έχη 
μείνει τέτοια καί τόση δύναμις!...

Οί νέοι είς τό Παραπέτασμα

Τό δράμα τών νέων είναι περισσότερον 
συγκλονιστικόν έκεΐ, όπου ό κομμουνισμός 
έχει όργανωθή είς παντοδύναμον καθεστώς 
καί όπου ή κοσμοθεωρία του επιβάλλεται 
δι’ όλων τών μέσων, διότι ή κομμουνιστι
κή έκπαίδευσις τών νέων είναι ό βασικός 
σκοπός τοΰ καθεστώτος.

' Ο Λένιν είπε: «Δώσατέ μας ένα παιδί έπί 
οκτώ χρόνια καί θά γίνη μπολσεβίκος δι' 
όλην του τήν ζωήν». Έ ξ  άφορμής τών 
λόγων αυτών τό άθεον κράτος καταβάλλει 
ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά τήν άποξένω- 
σιν τών παιδιών άπό τήν έπίδρασιν τής 
οικογένειας καί τής θρησκείας. Ταυτοχρό- 
νως εντείνει τήν μαρξιστικήν μόρφωσίν των 
διά νά καταστήση τά παιδιά «συνειδητούς» 
άθέους. Πρό όλίγων ετών τό επίσημον 
άθεϊστικόν Περιοδικόν του Κ.Κ. τής Ρω
σίας « ’ Επιστήμη καί Θρησκεία» συνίστα 
είς είδικάς σελίδας λογοτεχνικά βιβλία διά 
παιδιά. Τά άθεϊστικά αυτά βιβλία είχαν 
σκοπόν «νά ξεσκεπάσουν μπροστά στά 
παιδικά μάτια τήν ’ Εκκλησία καί τούς ύπη- 
ρέτας της». Τά βιβλία διά μικρότερα παιδιά 
περιείχαν «ιστορίας γιά τήν απόκρυφη ζωή 
τών παπάδων, τήν απληστία, τήν αδικία 
τούς» κλπ. Διά μεγαλύτερα παιδιά συνι- 
στάτο «ένα βιβλίο, πού άσχολεϊται μέ άδι- 
κήματα, πού έγιναν σέ ένα Θεολογικό 
σεμινάριο». "Αλλο βιβλίον, έγκεκριμένον
άπό τό Κ.Κ., έπεγράφετο: «Πώς ό Θεός 
δημιούργησε τόν κόσμο».

Ό  Λ. Φ. Ίλίτσεφ , έκ τών πρωταγωνι
στών τής άθεϊστικής προπαγάνδας, έπέμε- 
νεν ιδιαιτέρως είς τήν άπομάκρυνσιν καί 
άποκοπήν τών παιδιών άπό τούς γονείς των. 
Όμιλών τήν 25ην Νοεμβρίου 1963 είς τήν 
σύναξιν τής ’ Ιδεολογικής ’ Επιτροπής παρά 
ιή Κ.Ε. τού Κ.Κ. έξεθείασε «τήν εϋγενή 
πράξιν τοΰ νεαρού Ροβέρτου Μαλοζέμωφ, ό 
όποιος ήρχισε εναντίον τών γονέων τόυ 
μίαν σκληρόν μάχην» διά νά άποσπάση άπό 
τούς γονείς του έξη άπό τούς μικρούς 
άδελφούς καί άδελφάς του. «Αυτός», είπεν ό 
Ίλίτσεφ , «είναι ένας πραγματικά έξυπνος 
άνθρωπος. Μακάρι νά είχαμε κι άλλους 
πολλούς αύτοΰ τού ε’ίδους». Έζήτησε δέ ό 
Ίλίτσεφ  όπως ό νέος ήρωοποιηθή καί 
έκδοθή διά τήν πράξιν του βιβλίον είς 
πολλά άντίτυπα. Καί νά σκεφθή κανείς ότι 
ή δυστυχής μητέρα τού Μολοζέμωφ, άπό 
τήν όποιαν οί άθεοι άφήρεσαν έξη παιδιά 
χρησιμοποιοΰντες ώς όργανον τόν υιόν της, 
είναι χήρα άπό τόν Β ' Παγκόσμιον πό
λεμον. Τό μόνον της έγκλημα ήτο, ότι 
είναι... Χριστιανή καί ότι ήρνήθη είς τά 
παιδιά της νά άγοράσουν... μίαν τηλεό- 
ρασιν.

"Αλλο πρότυπον τών παιδιών τής μαρξι
στικής άθεΐας είναι ό Ι2ετής Πάβλικ Μορο- 
ζώφ. Τό άγαλμά του έχει στηθή είς ένα 
πανύψηλον βόθρον είς τό πάρκον τής Κρα- 
σνοπρέσυεσκ ιης Μόσχας. Ό  Μοροζώφ 
έγινε παιδί-ήρως. Διατί; Διότι κατήγγει
λε είς τό κόμμα τούς γονείς του δι’ «άντι- 
καθεστωτικάς ένεργείας». Καί ποϊαι ήσαν



αϊ ενέργεια αύταί; Οϊ πάμπτωχοι άγρόται 
γονείς του, επειδή δέν είχαν πώς νά θρέ
ψουν τό παιδί των, έκράτησαν έλάχιστα 
κιλά σιταριού διά τάς κατεπειγούσας ά- 
νάγκας τής στερημένης οικογένειας των. 
Ό  Πάβλικ — ένεργόν μέλος των Πιονιέ- 
ρων (σκαπανέων, κομμουνιστικής όργανώ- 
σεως διά παιδιά) τοΰ χωριού του καί 
άργότερον αρχηγός τής όμάδος — κατήγ
γειλε τόν πατέρα του εις τάς άρχάς. Ό  
τελευταίος κατεδικάσθη εις ΙΟετή κατανα- 
γκαστικά έργα (κατ’ άλλους έξετελέσθη). 
Μία όμάς χωρικών, μεταξύ τών όποιων καί 
ό θείος τού Πάβλικ, εις έκδίκησι τού 
θανάτου τού πτωχού Μοροζώφ, έφόνευσαν 
τόν Πάβλικ. Οί φονεΐς έξετελέσθησαν όλοι 
υπό τού κόμματος, τό όποιον άνεκήρυξε τόν 
Πάβλικ ήρωα. Τήν 19ην Δεκεμβρίου τού 
1948 τό άγαλμά του έστήνετο εις τό Κρασ- 
νοπρέσνεσκ, τό Παιδικόν Πάρκον τής Μό
σχας. Πρός τιμήν του έξεδόθη καί ειδικόν 
γραμματόσημον. ' Η όμάς προέδρων τών 
Πιονιέρων, ή οποία έκαμε τά άποκαλυπτή- 
ρια τοΰ άνδριάντος, έγραψεν εις τόν Στάλιν: 
«Τό μνημεΐον πρός τιμήν τού Πιονιέρου 
ήρωος Πάβλικ Μοροζώφ θά μάς ύπενθυμίζη 
πάντοτε πώς πρέπει νά ζώμεν, νά μελετώμεν 
καί νά έργαζώμεθα διά νά γίνωμεν ικανοί 

καί συνετοί οικοδόμοι τοΰ κομμουνισμού 
ώς... μέλη τής Κομμουνιστικής Νεολαίας 
τοΰ κόμματος». Τό στήσιμον τού άνδριάν- 
τος ήκολούθησε καί ή καταγραφή τής 
πράξεως καί τής ζωής τού Πάβλικ εις τά 
βιβλία, τά όποια προορίζονται διά τούς 
νεαρούς σοβιετικούς άναγνώστας. ’ Ο εύ- 
τελής προδότης τών γονέων του έγινε ή- 
ρωας καί ίνδαλμα!

Είς τήν πρό τού 1956 Ούγγαρίαν, τά 
παιδιά έδιδάσκοντο τόν μαρξισμόν προτού 
άκόμη άκούσουν τίποτε διά τήν ιστορίαν 
τής χώρας των. Κατά δέ τήν ώραν τής 
διδασκαλίας έγίνετο συνεχής έμπαιγμός 
τών παραδόσεων αί όποΐαι άπετέλουν τήν 
βάσιν τής οικογένειας.

Τό 1964 ίδρύθη είς Ρωσίαν τό Ίνστι- 
τούτον ’ Επιστημονικού ’ Αθεϊσμού είς τήν 
’ Ακαδημίαν τών ’ Επιστημών, κυρίως διά 
τήν έκπαίδευσιν φοιτητών, όπως καταστούν 

■ στρατευόμενοι άθεοι. Φοιτηταί μέ χριστια
νικός πεποιθήσεις άπολύονται τής έργασίας 
των καί άποκλείονται τών σπουδών των. Τό 
περιοδικόν «’ Επιστήμη καί Θρησκεία» ο
μολογεί: «Έφθάσαμεν είς τό σημεΐον νά 
άποκλείωμεν, μέ διαφόρους δικαιολογίας, 
πάντοτε όμως διά τόν ίδιον λόγον (δηλαδή 
διά τάς θρησκευτικός των πεποιθήσεις),

Είς τήν απέναντι σελίδα, μ ιά  πλατεία τής  
Μ όσχας. Ή  Σ οβιετική προπαγάνδα καλλιερ
γεί συστηματικά  τήν άθιία μεταξύ  τών παι
διών.

φοιτητάς, οί όποιοι είχαν άρίστην έπίδοσιν 
είς τά μαθήματά των καί ήσαν έκ τών πλέον 
ικανών». Τό έπόμενον έτος άνέφερε μέ 
έκδηλον ίκανοποίησιν πολλάς παρόμοιας 
περιπτώσεις. Είς τό Πανεπιστήμιον τού 
Ροστόβ-έπί-τού-Ντόν ό Χριστιανός φοιτη
τής Μπαλούεφ έσπούδαζε φιλολογίαν. Μό
λις οί άθεοι έπληροφορήθησαν τήν πίστιν 
του, τόν έκάλεσαν ένώπιον τής έπιτροπής, ή 
όποια τού ώρισε διορίαν... 10 (δέκα) λεπτών 
νά σκεφθή καί άναθεωρήση τήν στάσιν του 
έναντι τής ’ Εκκλησίας. Ά λ λ ’ ό Χριστια
νός νέος έπροτίμησε νά έγκαταλείψη τό 
Πανεπιστήμιον, αντί νά άρνηθή τόν Χρι
στόν. Είς τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν 
τής ιδίας πόλεως ή σπουδάστρια Γιαστρέμ- 
κοβα, έπειδή άντέδρασεν είς τήν άθεϊστικήν 
διδασκαλίαν, κατηγορήθη καί ήπειλήθη 
άπό τούς άθέους. ’ Αλλά καί αύτή χωρίς νά 
δειλιάση έπροτίμησε νά έγκαταλείψη τήν 
’ Ακαδημίαν, άντί νά άρνηθή τήν χριστια
νικήν της ιδιότητα. Παρομοίαν γενναίαν 
στάσιν έτήρησεν έναντι τής άθεϊστικής 
προπαγάνδας καί ό φοιτητής Μποζκώφ τού 
Πολυτεχνικού ’ Ινστιτούτου τού Ούράλ, είς 
Νίνυ-Ταγκουίλ. Ό  Χριστιανός Μποζκώφ 
είχεν δνειρον νά έγγραφή είς τό Θεαλογι- 
κόν Σεμινάριον τού Ζαγκόρσκ, άλλά δέν τό 
έπέτυχεν. "Οταν οί καθηγηταί καί οί συνά
δελφοί του έπληροφορήθησαν τό όνειρόν 
του, άπήτησαν όπως ό Μποζκώφ δηλώση 
δημοσίως, ότι άρνείται τήν πίστιν του, ένώ 
άλλοι έζήτουν τήν παραδειγματικήν τιμω
ρίαν του. Ά λ λ ’ ό Χριστιανός νέος δέν 
έδείλιασε. ’ Εδήλωσεν ότι μένει πιστός καί 
δι’ αυτό έγκαταλείπει μόνος του τόν ’ Ινστι- 
τούτον. Είς τήν πλάστιγγα τών τριών αύτών 
νέων έβάρυνε — καί δικαίως — περισσό
τερον ό Χριστός «ή οδός καί ή αλήθεια καί 
ή ζωή» (Ίω άν. ιδ' 6) καί όχι τό σκότος καί 
ή πλάνη τού άθεϊσμοΰ.

’ Αλλά διά τάς άντιδράσεις τών νέων μέσα 
είς τό Παραπέτασμα θά γίνη λόγος είς 
έπομένην παράγραφον. Τώρα πρέπει νά έπι- 
σημάνωμεν απλώς, ότι ή άθεϊστική προ
παγάνδα έπιδρά δυσμενώς έπί τών νέων 
τής Ρωσίας. Διότι όπως άκριβώς ό δεξιός 
υλισμός μέ τό κοσμοπολίτικου πνεύμα, τήν 
ήδονολατρείαν, τόν φαρισαϊσμόν του περί 
τήν πίστιν, τήν ιδεολογικήν σύγχυσιν, τήν 
άπύθμενον μωρίαν, τήν όργιώδη κοσμικήν 
ζωήν καί τήν κυνικήν περιφρόνησιν πρός 
τήν άξίαν άνθρωπος, δημιουργεί νέους μη- 
δενιστάς καί άμοραλιστάς· νέους περιφρο- 
νητάς τής ήθικής, μέ τά πνευματικά όπλα 
«παρά πόδα», έτσι καί ό άριστερός Ολισμός. 
Τό άνθος τού τεντυμποϊσμού εύδοκιμεΐ είς 
τό Παραπέτασμα, όπως καί είς τάς έκτος 
τού Παραπετάσματος χώρας. Ό  Ρώσος 
συγγραφεύς Βαλέρη Ταρσής, ό όποιος κα
τέφυγε πρό όλίγων έτών είς τήν Δύσιν, 
άναφέρει, ότι είς τά τάξεις τής Ρωσικής 
νεολαίας ένεφανίσθησαν δεκάδες χιλιάδων 
«χουλιγκάν», «στιλιάγκα», μέθυσοι, χαρτο- 
παΐκται καί κλέπται, καί ότι ή έγκληματικό- 
της τής νεολαίας συνεχώς αυξάνεται. 'Επί
σης κατά μίαν πρόσφατον άνταπόκρισιν 
τής έφημερίδος «The Ec nomist», «οί κοι

νωνιολόγοι διαπιστώνουν θριαμβευτική εί
σοδο τής σεξουαλικής έπαναστάσεως στήν 
Ρωσία». Ή  άποκαλουμένη είς τήν Δύσιν 
«έρωτική έπανάστασις» μαίνεται καί μεταξύ 
τών νέων τής Σοβιετικής Ένώσεως.

' Η «Πράβδα», άνησυχουσα διά τόν άλμα- 
τώδη ήθικόν έκτροχιασμόν τής νεολαίας, 
έζήτησε τό ξερρίζωμα «τού μηδενισμού καί 
τού σκεπτικισμού» άνάμεσα στους νέους 
Ρώσους. Οί πρεσβύτεροι παραδέχονται, ότι 
ή σύγχρονος σοβιετική νεολαία φέρεται 
έτσι, διότι «βαρέθηκε τά συνθήματα, καί τό 

χειρότερο, δέν τά πιστεύει πιά». ' Ο Ρώσος 
κομμουνιστής ποιητής Γριμπάτσωφ άπευ- 
θυνόμενος έμμέτρως πρός τούς νέους τής 
πατρίδος του έγραφεν:
«Οχι παιδιά,
τσακισμένοι, όπως είμαστε 
άπό τό μόχθο, 
δέν σάς μεγαλώσαμε 
γιά νά σάς δούμε 
νά ξεστρατίζετε...»

"Ενα βιβλίον τού Βελεντίν Τσίκιν, τού 
« ’ Ινστιτούτου Σφυγομετρήσεως Κοινής 
Γνώμης» τής Μόσχας, υπό τόν τίτλον « ’ Ε
ξομολογήσεις μιάς Γενιάς», παραθέτει (ο
ρισμένα στατιστικά στοιχεία τά όποια έπι- 
βεβαιώνουν κάτι τό πολύ άνησυχητικόν διά 
τόν άθεον κομμουνισμόν. ’ Ενώ ή νέα αύτή 
γενεά έγεννήθη, έγαλουχήθη καί ήνδρώθη 
μέ τά νάματα τού μαρξισμού, έν τούτοις 
άπομονούται όλονέν καί περισσότερον άπό 
τόν κομμουνισμόν καί άπό τήν παλαιάν 
φρουράν τών Ρώσων μαρξιστών. ’ Αρχίζει 
νά μή πιστεύη είς τό άλάθητον τού κόμ
ματος. Παρακολουθεί τό μήνυμα τού Κρεμ- 
λίνου άλλά δέν τό άκούει. Ή  Σβετλάνα 
γράφει ότι ή σημερινή γενεά τής Ρωσίας 
θέτει ύπό άμφισβήτησιν πολλάς άπό τάς 
κυβερνητικός ιδέας. Διά δέ τόν εαυτόν της 
ομολογεί: «Γιά μένα, τά πρώτα μου χρόνια, 
ό κομμουνισμός άποτελούσεν ένα αμετακί
νητο οχυρό. ’ Αμετακίνητη παρέμενε καί ή 
έξουσία καί ή πεποίθησι τού πατέρα μου 
(δηλαδή τού Στάλιν), ότι είχε δίκαιο σέ όλα 
ανεξαιρέτως. Ά λ λ ’ άργότερα άρχισα ν ά 
αμφιβάλλω κατά πόσον είχε πάντοτε δί
καιο. Έπειθόμουνα ολοένα καί περισσό
τερο γιά τήν χωρίς έννοια βαναυσότητά 
του. Οί θεωρίες καί τά δόγματα τού μαρ- 
ξισμού-λενινισμού άρχισαν νά ξεφτίζουν 
καί νά χάνωνται άπό τά μάτια μου. Τό 
κόμμα είχε χάσει τήν ήρωϊκή επαναστα
τική όρθότητά του». Ή  Ρωσική νεολαία 
λοιπόν, ή όποια μορφώνεται μέ τά νάματα 
τού άθέου κομμουνισμού καί μάλιστα κατά 
τρόπον γνησίως μαρξιστικόν, άπορρίπτει 
τόν κομμουνισμόν, διότι δέν τήν ικανοποι
εί. ' Η πλειοψηφία της τόν θεωρεί ώς μίαν 
ιδεολογίαν αντιδραστικήν, ένα καθεστώς 
δεσποτικόν, καί στρέφεται μέ ιδιαιτέραν 
εύχαρίστησιν πρός τούς θεσμούς τού έλευ- 
θέρου κόσμου. ' Ορισμένοι νέοι τού Παρα
πετάσματος λέγουν: «' Ο μαρξισμός είναι τό 
καλύτερον σύστημα είς τήν θεωρίαν1 άλλά 
όχι όταν οί άνθρωποι τήν έφαρμόζουν».

Ή  συνέχεια στό επόμενο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ι2|Μιπίκι| κΐίϋικιρηι
ΙΣΑΙ σίγουρος;
' Ο πρόεδρος τής Τραπέζης τού Μπλάκ 

Σίτυ κύτταξε κατάματα τόν ελεγκτή. Τό 
πρόσωπό του ήταν μιά άνέκρφαστη μάσκα. 
ΤΗταν ένας μεγαλοκαμωμένος άνδρας μέ 
άδρά χαρακτηριστικά, πού άν τά κύτταζε 
κανείς μαζί μέ τό φαλακρό κεφάλι του, 
μοιάζανε σάν νά είχαν σκαλιστή σ ’ ένα 
μονοκόμματο βράχο. Ή  σκληράδα τής 
έκφράσεώς του τονιζόταν ακόμη περισσό
τερο μέ ένα μικρό μουστακάκι. ' Η μικρή 
ταμπελίτσα πάνω στό γραφείο του, πού 
έδειχνε πρός τή μεριά τοΰ έπισκέπτη, έγρα
φε καθαρά μέ χρυσά γράμματα πάνω σέ 
μαύρο φόντο: Αύγουστος Πρέσκοτ, Πρόε
δρος.

— Ναι, είμαι σίγουρος, είπε ό κ. Τιούνυ, 
ό ελεγκτής, καί τό πρόσωπό του είχε πάρει 
τήν ίδια άσυγκίνητη έκφραση πού είχε καί 
.τό πρόσωπο τοΰ προέδρου.

— Τά χαρτιά σου δείχνουν πώς λείπει 
ένα ποσόν... κάπου πάνω άπό σαράντα 
χιλιάδες δολλάρια;

— ’ Ακριβώς σαράντα χιλιάδες διακόσια 
ένδεκα δολλάρια, είπε ό Τιούνυ σάν νά 
διάβαζε ένα ισολογισμό.

Ό  Τιούνυ ήταν ένας άδύνατος στεγνός 
άνδρας, μέ κρύα γαλάζια ματάκια, πού 
παίζανε πίσω άπό κάτι χρυσά μυωπικά 
γυαλιά. "Αν τόν έβλεπε κανείς, άσφαλώς 
δέν θά μπορούσε νά πή πώς έκανε άλλη 
δουλειά άπό τού έλεγκτή, ούτε καί θά 
μπορούσε νά τόν φανταστή χωρίς τά χρυσά 
γυαλιά του.

Σιωπή έπεσε άνάμεσα στους δυό άνδρες. 
"Οταν ό Πρέσκοτ μίλησε ξανά, υπήρχε κάτι 
τό άποφασιστικό στή φωνή του, σάν νά 
ήθελε νά ξεκαθαρίση άπολύτως ένα σημείο 
πριν προχωρήση πιό κάτω.

— Καί... άπό τόν έλεγχό σου άποδει- 
κνύεται πώς ένας άπό τούς υπαλλήλους μας, 
συγκεκριμένα ό Ρόμπερτ Ντόρπ, πήρε τά 
χρήματα;

— Μάλιστα.
— Καί δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία 

γι' αυτό; Είναι σίγουρο;
— Μάλιστα.
— Δέν ξέρω...., άλλά μού φαίνεται πολύ 

δύσκολο νά βρεθή ό κλέφτης κατά τήν 
διάρκεια τού ελέγχου. Θέλεις νά πής πώς 
έχεις άρκετές άποδείξεις πού θά μπορούσαν

tnH P !

«...Έπέστρεψ α ξαφνι
κά στό σπίτι περασμέ
να μεσάνυχτα. Περπα
τούσα σιγά - σιγά στό 
χώλ καί ήμουν έτοιμος 
νά μπώ στην κρεβατο
κάμαρα όταν κατάλα
βα...»

νά χρησιμοποιηθούν στό δικαστήριο;
— Άπολύτως, είπε ό Τιούνυ καί σηκώ

θηκε άπό τήν πολυθρόνα πού καθόταν, 
απέναντι άπό τό γραφείο τού Πρέσκοτ, καί 
πήγε πρός ένα τραπέζι όπου επάνω ήταν 
άνοιγμένα κάτι χοντρά λογιστικά βιβλία.

Ό  Πρέσκοτ τόν άκολούθησε.
— Είναι φώς φανάρι, συνέχισε ό Τιούνυ. 

Αυτά τά νούμερα άποδεικνύουν πέρα άπό 
κάθε άμφιβολία πώς ή διαρροή άρχισε άπό 
τόν Ντόρπ. 'Οποιοσδήποτε ορκωτός λογι
στής σ ’ αυτή τή χώρα μπορεί νά τό δή καί 
νά τό πιστοποιήση.

— Καταλαβαίνεις, δέν θέλω νά μηνύσω 
τόν άνθρωπο αύτόν παρά μόνο άν είμαι 
άπολύτως σίγουρος.

— Σάς επαναλαμβάνω, τά στοιχεία αυτά 
είναι υπεραρκετά καί άναμφισβήτητα.

Ό  Πρέσκοτ άφησε ένα βαθύ άναστεναγ- 
μό, γύρισε καί στράφηκε πρός τήν πόρτα 
τοΰ γραφείου του. Τήν άνοιξε ελάχιστα, 
τόσο όσο χρειαζόταν οί δύο άνδρες νά 
κυττάξουν έξω στήν αίθουσα πού υπήρχαν 
τά γκισέ των υπαλλήλων πού έξυπηρετοΰ- 
σαν τό κοινό τής Τραπέζης. Ό  Ντόρπ 
βρισκόταν πίσω άπό τά κάγκελα τού τα
μείου του, λίγο πιό κάτω, μιλώντας σέ μιά 
πελάτισσα πού είχε έρθει νά κάνη κατά
θεση. ΤΗταν εξυπηρετικός καί όλος χαμό
γελα. Ή ταν ένας ψηλός νέος άνδρας, μέ 
μαύρα μαλλιά, πού έστριβαν σέ υποψία 
μπούκλας χαμηλά πίσω στόν σβέρκο του.

— Καί μοιάζει έντάξει άνθρωπος, είπε ό 
Πρέσκοτ.

— Ναί, καί έχει επιτυχίες στίς γυναίκες, 
συμπλήρωσε ό Τιούνυ.

Ό  Πρέσκοτ καί ό Τιούνυ άντήλλαξαν 
ματιές.

— Παραέχει έπιτυχίες πού νά πάρη ό 
διάολος, είπε ό Πρέσκοτ.

Γιά λίγο καί οί δυό τους μείνανε σιωπη
λοί, βυθισμένοι ό καθένας τους στίς σκέ
ψεις του. Ό  Τιούνυ διέκοψε πρώτος τήν 
σιωπή:

— Τί κάνει ή κόρη σας; ρώτησε.
— ”Ε; Ά !  Καλά είναι, ευχαριστώ...
— ’ Εξακολουθεί άκόμη νά νομίζη πώς 

δέν ξέρετε τίποτα;
— Ναί, καί όσο περνάει άπό τό χέρι μου 

δέν θά τό μάθη ποτέ. Μέ λένε σκληρό, 
Τιούνυ, άλλά όταν πρόκειται γιά τήν κόρη 
μου γίνομαι μαλακός σάν παιδάκι. Δέν θά 
τήν έβλαπτα ποτέ καί... όποιοσδήποτε προ- 
σπαθήση νά τής κάνη κακό θά έχη νά κάνη 
μέ μένα.

— Δέν έχω καμμιά άμφιβολία, είπε ό 
Τιούνυ. ’ Εδώ πού τά λέμε... πώς τό άνακα- 
λύψατε;

— Τό εξομολογήθηκε σέ μιά φίλη της. 
Καί ή φίλη της σκέφθηκε πώς έπρεπε νά τό 
μάθω κι’ έγώ.

— Δέν είστε άπό τούς άνθρώπους πού 
άφήνουν τά συναισθήματά τους νά φανούν, 
είπε πάλι ό Τιούνυ, άλλά καταλαβαίνω πώς 
πρέπει νά νοιώσατε. Ξέρω πώς τό λατρεύ-
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ετε αύτό τό παιδί.
Πρόσεξε, δεν θέλω νά μέ παρεξηγή- 

σης, τόν διέκοψε ό Πρέσκοτ μέ μάτια πού 
γυαλίζανε. Οταν έλθουν ή στιγμή καί ό 
κατάλληλος άνθρωπος, δέν πρόκειται νά 
τής σταθώ εμπόδιο. Δέν είμαι άπ’ αϋτοΰ τοΰ 
είδους τούς πατέρες πού ζηλεύουν τόν κάθε 
άνδρα πού αρέσει στήν κόρη τους. Δέν 
πρέπει όμως νά ξεχνάμε πώς άκόμη δέν 
είναι καλά-καλά δεκάξη χρόνων καί είναι 
τελείως απροετοίμαστη γιά ν' αντιμετώ
πιση τή ζωή. Αυτό πού συνέβη ήταν απαί
σιο. Παρασύρανε ένα άνήλικο κορίτσι. 
Αυτό ήταν.

— Νομίζετε πώς κι’ αυτή τό βλέπει μέ 
τό ίδιο μάτι;

— Νομίζω πώς άρχίζει νά τό αισθάνεται. 
Υπάρχει κάτι σάν νά τήν έχουνε προσβάλ
λει στήν έκφραση τοΰ προσώπου της. Τήν 
έχουνε πληγώσει. Νομίζω πώς άρχίζει νά 
νοιώθη πώς άφοΰ τήν χρησιμοποίησαν κα
λά - καλά μετά τήν παράτησαν, τήν πέτα- 
ξαν. Ξέρεις τώρα πόσο ρομαντικά είναι τά 
κοριτσόπουλα σ ' αυτή τήν ήλικία. ’Αντί 
γιά τόν πρίγκηπα τών ονείρων της, ό 
εραστής της άποδείχτηκε ένας Δόν Ζουάν 
αίσχίστης υποστάθμης, ένας γυναίκας πού 
τρέχει άπό γυναίκα σέ γυναίκα.

Ό  Τιούνυ κούνησε τό κεφάλι του μέ 
συμπάθεια.

— G . τής περάση, είπε. " Ο χρόνος είναι 
ό καλύτερος γιατρός γι’ αυτές τίς περι
πτώσεις.

— Είναι πολύ νέα άκόμη καί θά τής 
μείνη σημάδι, είπε ό Πρέσκοτ σκεφτικός 
καί έβγαλε ένα ποΰρο καί τό άναψε.

"Εμεινε γιά λίγο κυττώντας τόν καπνό 
τοΰ πούρου του καθώς ανέβαινε σέ μεγάλα 
μπλέ δακτυλίδια πρός τό ταβάνι καί μετά 
τίναξε τό κεφάλι του, σάν νά ήθελε νά 
διώξη τίς κακές σκέψεις πού τόν βασάνιζαν.

— Καί πώς είναι ή γυναίκα σου; ρώτησε 
τόν Τιούνυ.

— ’ Εντάξει, υποθέτω. Είναι στής μητέ
ρας της.

— Ναί... βέβαια.
. — Δέν νομίζω πώς τήν θέλω πίσω σπίτι, 

άκόμη.
— Ναί.
— Χρειαζόμαστε καί οί δυό μας λίγο 

καιρό γιά νά κατακαθήσουν τά νεΰρα μας.
— Τί έχεις σκοπό νά κάνης;
— Υποθέτω πώς θά τήν πάρω πίσω 

σπίτι. Νομίζω πώς τελικά θά μπορέσω νά 
τήν συγχωρήσω μετά τήν στάση πού έδειξε 
τελευταία.

— "A;...
— Ναί. Μέ παρακάλεσε γονατιστή νά 

τήν συγχωρήσω, νά τής δώσω μιά άκόμη 
ευκαιρία. Μου. εξήγησε πώς εκείνος ό παλι
άνθρωπος ήταν τόσο πειστικός καί πιεστι
κός, πού εκείνη δέν μπόρσε νά άντισταθή 
καί ν’ άντιδράση. Είναι βέβαια άρκετά νεώ-

τερη άπό μένα καί πολύ θερμόαιμη γυναίκα. 
’ Από τήν άλλη μεριά ισχυρίζεται πώς μ’ 
άγαπάει καί ξέρω πώς ποτέ άλλοτε δέν μέ 
άπάτησε καί δέν πρόκειται νά τό ξανακάνη 
άν τήν πάρω πίσω.

— Ά ,  ναί. Καί πώς τό άνακάλυψες;
— Μά, τούς έπιασα έγώ ό ίδιος.
— Φαντάζομαι πώς θά πρέπει νά ήταν 

μεγάλο σόκ, έ;
— Δέν έχετε ιδέα. Είχα πάει γιά έλεγχο 

κάπου έξω άπό τήν πόλη καί κατά σύμ
πτωση τέλειωσα νωρίτερα τή δουλειά μου 
καί άπεφάσισα νά γυρίσω πίσω σπίτι μου 
μιά μέρα νωρίτερα. Καί λοιπόν, έφτασα 
σπίτι καί θά πρέπει νά ήταν περασμένα 
μεσάνυχτα. Δέν θέλησα νά άνησυχήσω τήν 
Ά ν ν  καί γι’ αυτό μπήκα σιγά - σιγά. 
"Ημουν έτοιμος νά περάσω τήν πόρτα τής 
κρεβατοκάμαράς μας, όταν κατάλαβα τί 
είδους ήταν οί θόρυβοι πού άκουγα μέχρι 
τότε. Δέν μπορούσα νά τό πιστέψω. Περί- 
μενα έξω άπό τό δωμάτιο άκούγοντας όλους 
αυτούς τούς θόρυβους καί τά λόγια πού 
άνταλλάσσονταν μέσα. Στό μεταξύ τά μάτια 
μου είχαν άρχίσει νά συνηθίζουν στό σκο
τάδι. Ά π ό τήν μισάνοιχτη πόρτα μπο
ρούσα νά βλέπω τό γυμνό σώμα τής "Ανν 
στό κρεβάτι καί τό κτηνώδες, όλο ζωντάνια 
σώμα τοΰ άνδρα. Γιά μιά στιγμή μάλιστα, 
όμολογώ πώς ζήλεψα τά νιάτα του. Μετά 
μόνο θύμωσα έγινα έξω φρενών.

— Χμμμ, είπε κουνώντας τό κεφάλι του 
ό κ. Πρέσκοτ.

— Δέν ήξερα τί νά κάνω, συνέχισε ό 
Τιούνυ. Βγήκα λοιπόν πολύ σιγά άπό τό 
διπλανό δωμάτιο πού ήμουν καί έφυγα άπό 
τό σπίτι. Είχα προφτάσει νά δώ τό πρόσωπο 
τοΰ άνδρα γιατί υπήρχε φεγγάρι έκεϊνο τό 
βράδυ καί ήμουν άποφασισμένος νά λάβω 
τά μέτρα μου άργότερα. "Οσο γιά τήν "Ανν, 
τήν έστειλα τήν έπομένη τό πρωί στή 
μητέρα της.

— Καί έτσι έκεΐνος δέν έχει Ιδέα πώς 
έσύ ξέρεις τίς σχέσεις του μέ τή γυναίκα 
σου;

— Ναί.
Σιωπή έπεσε άνάμεσα στους δύο άνδρες. 

Καί πάλι τήν έκοψε ό Τιούνυ:
— Τί θά τό κάνετε αυτό; "Εχετε άπο- 

φασίσει; ρώτησε τόν Πρέσκοτ δείχνοντας 
ένα μαστίγιο πού υπήρχε πάνω στό γραφείο 
του.

— Λέω νά τό κρατήσω... γιά τό άξιο- 
περίεργο του πράγματος.

— Μοιάζει άπαίσιο πράγμα, είπε πάλι 
ό Τιούνυ κάνοντας ένα μοφρασμό. Μπορεί 
νά σκοτώσης άνθρωπο μ’ αυτό!

’ Ο Πρέσκοτ έπέτρεψε στόν εαυτό του τήν 
πολυτέλεια ένός παγερού χαμόγελου.

— Ναί, θά μπορούσα. Έ σ ύ  όμως πές 
μου... άλήθεια... τί τό έκανες έκεϊνο τό όπλο 
πού είχες;

— Μπά, θά τό ξεφορτωθώ. Δέν πρόκει

ται νά μοΰ χρησιμεύση τώρα πιά περισ
σότερο άπ’ όσο πρόκειται νά χρησιμεύση 
εσάς τό μαστίγιό σας...

— Κατά τήν γνώμη μου..., τόν διέκοψε 
σκεφτικός ό Πρέσκοτ, είμαστε πολύ τυχε
ροί πού κατά σύμπτωση διηγηθήκαμε ό 
ένας στόν άλλον έκείνη τήν ήμέρα στό 
μπάρ τίς ιστορίες μας. ’ Εγώ τής κόρης μου 
καί σείς τής γυναίκας σας. Ά ν  δέν είχαμε 
κάνει καί δέν είχαμε βρή τόν κοινό δράστη, 
τώρα ό ένας άπό τούς δυό θά βρισκόταν σέ 
πραγματικά δύσκολη θέση.

— Ναί, θά είχα μπλέξει πολύ άσχημα. 
Τό τελευταίο πράγμα πού θά ήθελα θά ήταν 
νά βρισκόμουν μπλεγμένος μέ μιά κατηγο
ρία γιά φόνο στήν πλάτη μου.

— Είναι πολύ καλύτερα έτσι, είπε ό 
Πρέσκοτ.

— Πολύ καλύτερα. Λέτε νά υποπτεύ
εται τίποτα;

— Μπά, τίποτα.
— ΚΤ είναι καλοφτιαγμένος άνδρας, 

είπε σκεφτικός ό Τιούνυ. Είναι φτιαγμένος 
γιά ν ’ άρέση στίς γυναίκες.

— "Ελα λοιπόν, άς τελειώνουμε μ’ αυτή 
τήν υπόθεση, είπε ό Πρέσκοτ καί προχώ
ρησε γιά νά πάη νά καθήση στό γραφείο 
του.

"Ανοιξε ένα συρτάρι μέ τό κλειδί του καί 
έβγαλε άπό μέσα δυό πάκα μέ χαρτονομί
σματα καί δυό μισοδόλλαρα σέ ψιλά. Τ ’ 
άκούμπησε πάνω στό γραφείο του καί έ
σπρωξε τό ένα πάκο πρός τό μέρος τοΰ 
Τιούνυ.

— Αυτά είναι γιά σένα. Είκοσι χιλιάδες 
έκατόν πέντε δολλάρια σέ χαρτονομίσματα 
καί τό ύπόλοιπο μισό δολλάριο σέ ψιλά.

’ Η κίνηση καί τών δυό τους ήταν σχεδόν 
αυτόματη καθώς έβαζαν τά πάκα μέ τά 
χαρτονομίσματα στίς τσέπες τους. Μετά 
μίλησε ξανά ό Πρέσκοτ.

— Καί πάλι σέ ρωτάω. Είσαι άπολύτως 
βέβαιος πώς τά βιβλία σου μετά τόν έλεγχο 
άποδεικνύουν πώς ό Ντόρπ τά έχει πάρει; 
Δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία; Καμμιά 
πεπονόφλουδα;

— Τίποτα άπολύτως. Οί άριθμοί δέν 
χωράνε άμφισβήτηση. Μή ξεχνάτε τή θέση 
μου καί τήν πείρα μου σ ’ αυτή τή δουλειά.

— ’ Εντάξει, είπε ό Πρέσκοτ τραβώντας 
μιά βαθειά ρουφηξιά άπό τό ποΰρο του. 
Προσωπικά, νομίζω πώς τήν γλυτώνει φθη
νά. Νομίζω πώς είμαστε πολύ έντάξει μαζί 
του.

— Ύ π ό  αυτές τίς περιστάσεις κι’ έγώ 
νομίζω πώς... σχεδόν τοΰ χαριζόμαστε, συμ
πλήρωσε ό Τιούνι.

— "Ε, άφοΰ είναι έτσι, μπορώ νά καλέσω 
τώρα τήν άστυνομία...

’ Ο Πρέσκοτ άπλωσε τό παχύ του χέρι κι’, 
έπιασε τό τηλέφωνο

M IC H E L  Z Y R O Y
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΕΝ NO Μ ΟΥ ΑΓΑΘΟΥ» ττίν κΡάττ1σιν τοδ συλληφθέντος, οφείλει νά άπολύση αύτόν
παραχρήμα· οί παραβάται τιμωρούνται επί παρανομώ παρα- 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΑ κρατήσει κλπ.». Είς τοιαύτην περίπτωσιν ό άρμόδιος δικαστικός

Τοϋ Δικηγόρ. κ. Δ. Καλουτα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, οϊ Νόμοι, τά Δικαστήρια — κυρίαν απο
στολήν έχουν νά προστατεύουν τούς άδυνάτους — σωματι

κής, πνευματικής, είτε οικονομικής — άπό τήν καταπίεσιν, τήν 
έκμετάλλευσιν, καί έν γένει τήν κακομεταχείρισιν έκ μέρους τήν 
σωματικής, πνευματικής είτε κοινωνικής ίσχυροτέρων. Τούτο 
καθιερώνεται, νομίζω, μέ τό δρθρον 2 τού Συντάγματος πού όρίζει 
ότι «ό σεβασμός καί ή προστασία τής αξίας τού άνθρώπου, 
άποτελούν τήν π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή ν  ύποχρέωσιν τής Πολιτείας». 
Ό  ισχυρότερος όμως παράγων είς τήν Κοινωνίαν, έναντι 
οίουδήποτε φυσικού είτε νομικού προσώπου, είναι άναμφιβόλως 
ή Πολιτεία — είτε ύπό τήν δυναμικήν έκφανσιν αύτής — είτε Οπό 
τήν οικονομική αύτής ύπόστασιν. Διότι ή Πολιτεία δύναται νά 
φυλακίση, νά έκτοπίση, νά περιορίση τήν έλευθέραν διακίνησιν 
είτε τήν κοινωνική δραστηριότητα οίουδήπτοε προσώπου — 
νομίμως καί δικαίως, ενίοτε όμως άδίκως καί παρανόμως — καί 
δύναται ή Πολιτεία νά ζημιώση πολυειδώς οίονδήποτε φυσικόν 
είτε νομικόν πρόσωπον, άκόμη καί παρανόμως. Είς τάς περιπτώ
σεις λοιπόν όπου ή Πολιτεία — δηλ. τό άρμόδιον κρατικόν 
όργανον — παρανομεί καί άδικεΐ τό ύπήκοον φυσικόν ή νομικόν 
πρόσωπον, πρέπει ό άρμόδιος δικαστικός λειτουργός νά επιλαμ
βάνεται οΐκοθεν τής προστασίας τού άδικουμένου «άδυνάτου 
προσώπου», καί νά έπαναφέρη είς τήν ευθείαν οδόν τής νομιμό- 
τητος καί τής δικαιοσύνης τόν άδικούντα «Ισχυρόν», δηλ. τήν 
κρατικήν ’ Αρχήν ή τό Κρατικόν όργανον πού παρανομεί καί 
άδικεΐ — είτε ποινικόν άδίκημα συνιστά ή κρατική παρανομία, 
είτε μόνον άστικόν άδίκημα, ε'ιτε άπλούν διοικητικόν παράπτωμα.

2.— Ή  άνωτέρω ύποστηριζομένη ϋποχρέωσις αύτεπαγγέλτου 
ένεργείας τών έκάστοτε άρμοδίων δικαστικών λειτουργών άπορ- 
ρέει καί άπό τήν σήμερον κρατούσαν άντίληψιν τής Πολιτείας ώς 
Πολιτείας Δικαίου, πού οφείλει νά δίδη άνωθεν τό παράδειγμα 
τής συμμορφώσεως πρός τούς κανόνας τού Δικαίου, άλλά συνάγε
ται, πιστεύω, καί άπό τήν θεώρησιν τών συνταγματικών διατάξε
ων πού άποσκοποΰν είς τήν προστασίαν τών ίδιωτών άπό αυθαι
ρέτους ένεργείας τών κρατικών άρχών καί όργάνων. Οϋτω, τό 
άρθρον 5 τού Συντάγματος όρίζει ότι «ούδείς καταδιώκεται, 
συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, ή άλλως πως περιορίζεται, είμή 
όταν καί όπως ό Νόμος όρίζει». Είς δέ τό άρθρον 6 όρίζεται ότι, 
παρελθούσης άπράκτου τής έν αύτώ όριζομένης προθεσμίας εντός 
τής όποιας πρέπει ό συλληφθείς νά προφυλακισθή ή νά άπολυθή 
ύπό τού Άνακριτού «πάς δεσμοφύλαξ ή άλλος επιτετραμμένος

λειτουργός επιλαμβάνεται αύτεπαγγέλτως τής προστασίας τού 
παρανόμως κατακρατηθέντος ιδιώτου, καί τής ποινικής διώξεως 
τού παρανομήσαντος κρατικού οργάνου.

3. — ’ Αλλά τά αύτά λογικόν είναι νά Ισχύουν καί νά έφαρμό- 
ζωνται κάί είς πάσαν άλλην περίπτωσιν, όπου κρατική ’ Αρχή ή 
όργανον παραβαίνει οίανδήποτε διάταξιν τού Συντάγματος, ή ό
ποια καθιερώνει καί κατοχυρώνει δικαιώματα προστασίας τών 
πολιτών έναντι τής Πολιτείας — λ.χ. προστασία τής ιδιωτικής 
καί οικογενειακής ζωής (άρθρ. 9), προστασία τών λατρευτικών 
τελετών πάσης γνωστής θρησκείας (άρθρ. 13), προστασία τής 
ιδιοκτησίας (άρθρ. 17), έπιβολή καί είσπραξις φόρων (άρθρ. 78). 
Είς όλας τάς άνωτέρω περιπτώσεις, τό άρμόδιον κρατικόν 
όργανον πρέπει νά μεριμνά διά τήν έναρμόνισιν τών σχετικών 
υπηρεσιακών ενεργειών πρός τάς διατάξεις τού Συντάγματος καί 
τών Νόμων, οφείλει δέ άμα ώς διαπιστώση δυσαρμονίαν νά 
ένεργήση παραχρήμα, παν ό,τι έχει άρμοδιότητα νά πράξη, διά νά 
άνατραπή ή δημιουργηθείσα παράνομος κατάστασις καί νά άπο- 
κατασταθή ή νομιμότης. ’ Εάν δέ τό άρμόδιον διοικητικόν 
όργανον παραμελήση τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος του, έχει 
δικαίωμα καί ύποχρέωσιν ό άρμόδιος δικαστικός λειτουργός νά 
παρέμβη οΐκοθεν καί νά ένεργήση ό,τι έχει άρμοδιότητα νά 
πράξη, διά νά παύση ύφισταμένη ή παράνομος κατάστασις —- καί 
νά έπιβληθούν αί νόμιμοι κυρώσεις εις τό κρατικόν όργανον πού 
τήν έδημιούργησεν ή δέν ένήργησε διά τήν άποτροπήν τής 
παρανόμου καταστάσεως.

4. — Ό  Είσαγγελεύς διεκδικεϊ ένώπιον τού Δικαστηρίου τόν 
Νόμον καί τήν κοινήν ευταξίαν, ούχί δέ τό Δημόσιον — όρίζει ό 
γηραιός άλλά καλοκτισμένος Δικαστικός ’ Οργανισμός τού 1834. 
«Διά τούτο, χρεωστεϊ νά έπαγρυπνή έπί τών ύπαρχόντων Νόμων 
καί Διαταγμάτων καί, όσάκις τό κοινόν συμφέρον άπαιτεϊ, νά 
λαμβάνη πρόσφορα μέτρα. Πάς Είσαγγελεύς, έχει τήν ύπερτάτην 
έπιτήρησιν όλων τών δικαστικών ύπαλλήλων τής περιφερείας 
του». Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τάς κειμένας διατάξεις ό Είσαγγελεύς 
είναι πραγματικός Νομοφύλαξ, πού έπαγρυπνεΐ διά τήν τήρησιν 
τών ίσχυόντων Νόμων καί Διαταγμάτων, καί έπιτηρεΐ όλους τούς 
δικαστικούς ύπαλλήλους τής περιφερείας του. Δέν θά ήτο νομίζω, 
ξένη πρός τήν κυρίαν άποστολήν του ή διεύρυνσις τής άρμο- 
διότητος τού Είσαγγελέως, δηλ. ή έπαγρύπνησις αύτού διά τήν 
τήρησιν τού Συντάγματος, τών Νόμων καί τών Διαταγμάτων καί 
ύπό τών διοικητικών ’ Αρχών καί ύπαλλήλων, καί ή έξουσιοδό- 
τησις νά λαμβάνη τά πρόσφορα μέτρα διά τήν άποκατάστασιν τής 
παραβιασθείσης ύπό κρατικών διοικητικών λειτουργών Νομιμό- 
τητος, καί διά τήν ίκανοποίησιν τού άνωθεν άδικηθέντος άνι- 
σχύρου ιδιώτου.

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Έ δ ώ  καί άρκετό καιρό, συγκεκριμένα άπό τόν Αύγουστο 1977, ό γνωστός ζωγράφος καί 

συνεργάτης τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» κ. Χρηστός Σταύρακας άρχισε τίς περιοδείες του στήν 
έπαρχιακή Ελλάδα, παρουσιάζοντας τό έργο του καί διδάσκοντας χρώμα στους άνθρώπους πού 
βρίσκονται μακρυά άπό τά μεγαλοαστικά κέντρα. Σ τά  πλαίσια τών περιοδειών του, ό Χρηστός 
Σταυρακας έπισκέφθηκε δύο φορές τή Χίο, τήν Μυτιλήνη, τήν Ξάνθη, τήν Κομοτινή, τά ’Ιωάννινα 
καί τήν νΑρτα. Οί τοπικές ’Αρχές, ό Τύπος, οί άνθρωποι τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών 
έπαίνεσαν τόν ζωγράφο γιά τήν μοναδική προσφορά του καί τήν άνιδιοτελή πρωτοβουλία του. 
Χιλιάδες νέοι καί μεγαλύτεροι στήν ηλικία άνθρωποι τών περιοχών, όπου περιόδευσε ό Χρηστός 
Σταύρακας, παρηκολούθησαν μέ τεράστιο ένδιαφέρον τά μαθήματα ζωγραφικής καί διετύπωσαν τά 
καλύτερα λόγια καί τίς πιό έπαινετικές κριτικές γιά τό Ιργο του.

Σ έ όλες σχεδόν τίς έκθέσεις του, ό Χρηστός Σταύρακας παρουσιάζει περισσότερ άπό 50 
άντιπροσωπευτικά του έργα. Στά έργα αύτά κυριαρχούν οί Ελληνικές θάλασσες, ό Ελληνικός 
ούρανός, τά καίκια, οί ψαρόβαρκες καί ή όμορφη φύσι τής πατρίδος μας. ’Α ξίζει νά παρατηρηθή 
στόν κάθε του πίνακα, ή μοναδικότης τής μίξεως καί τής άφομοιώσεως τών χρωμάτων, ένώ ή 
τεράστια ποικιλία τών θαλασσογραφιών του άπεικονίζουν ολόκληρη τήν Ιντασι του έσωτερικου του 
κόσμου.



Γράφει ό
Άλέκος Βασιλείου

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ: « ‘Ιωάννης 
Κουκουζέλης» (Βιογραφικό Μυθιστό
ρημα). (Αθήνα), «Τό 'Ελληνικό 
βιβλίο» 1977, σελ. 262).

Ό  Γιώργος Πολιτάρχης σε δεύ
τερη έκδοση, μας ξαναδίνει δουλε
μένο τό μυθιστόρημά του « 'Ιωάννης 
Κουκουζέλης».

Πολλοί είναι έκεϊνοι, πού δέν 
συγχωρούν στόν συγγραφέα τό ξανα- 
πλάσιμο μιας μορφής, πού ήδη είχε 
μιάν άπήχηση καί μιά καθιέρωση. Τό 
ξεκίνημα των διαφωνούν των, μπορεί 
νά έχει μιά κάποια δόση Αληθινής 
περιφρούρησης τού έργου τής Αληθι
νής λογοτεχνίας, όπως τό ζεΐ κανέ
νας σέ πρώτη συγγραφική μορφή, άν 
είναι συγγραφέας καί σέ πρώτη έπι- 
κοινωνία, άν είναι Αναγνώστης. "Ο
μως αυτή ή άποψη είναι άδικη καί 
δασκαλική. Γατί τί Απαγορεύει στό 
δημιουργό νά ξαναπαρθυσιάσει τό 
πνευματικό του παιδί, όλοκαίνουργιο, 
χωρίς τά έλαττώματα τού καιρού; 
Αύτό δέ μπορούμε νά τό πούμε 
ασυδοσία ή ήπιώτερα άνευλάβια, για
τί έδώ πρόκειται γιά γκρέμισμα 
είδώλων, ούτε γιά Ασχήμια, όπου ό 
δημιουργός Ασχημονεί θεληματικά ή 
άθελά του. Αλλά τό ξαναπλάσιμο είναι 
χάρισμα καί προσφορά, είναι ή Ανη
συχία γιά τήν κατάχτηση τού ύψους 
τού τελείου. Αυτά βέβαια έχουν πε
ρισσότερη σημασία, όταν πρόκειται 
γιά μυθιστόρημα σάν τόν « ’Ιωάννη 
Κουκουζέλη» τού Γιώργου Πολιτάρ
χη, όπου ή ταύτιση συγγραφέα καί 
έργου, γίνεται Αναπότρεπτη.

Δέν είναι τυχαίο τό ξεδιάλεγμα 
τού μύθου τού πρωτοψάλτη τής Πό
λης, πού στό τέλος καλογέρεψε, ίσα - 
ίσα πού αύτό δείνει μέτρο κρίσεως

τού ίδιου τού δημιουργού, πού θα
μπωμένος Από τήν παρουσία αύτού 
τού ηρώα, πού ημέρευε μέ τή φωνή 
του τά πάντα, πού ή φωνή του ήταν ή 
ίδια ή συνείδησή του, λαμπικάρισμα 
πίστης καί σωφροσύνης, υιοθετεί 
πέρα γιά πέρα τό alter ego του. Μέ 
βάση τό στοιχείο αύτό, ή διείσδυση 
καί ή Αληθοφάνεια, ξεπερνούν κάθε 
όριο. Μαστίζονται ήρωας καί συγ
γραφέας Από τον πόθο τής τελειό
τητας, πέρα Από κάθε είδους θυσία.
"Αλλωστε ή θυσία, είναι λύτρωση 
πάνω Από τό πιστεύω, όταν ξετυ
λίγεται γιά χατήρι τού ίδιου τού 
πιστεύω, καί κατατυραννάει τόν πόθο 
γιά τήν τελειότητα. Τό μυθιστόρημα 
τού Πολιτάρχη, τοποθετημένο Από 
καιρό στά έπιτεύγματα τής πεζογρα
φίας μας, Αξίζει νά διαβαστή Από τόν 
καθένα.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΤΗΛΗ

ΑΝΒΡΠηΟΣ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΜΟΛΙΣ είχε δύσει ό ήλιος, δταν μιά 
λιμουζίνα πλεύριζε τό πεζοδρόμιο, 

κάτω άπό τό πανδοχείο τού μικρού χωριού 
Άραφάτ, πού κρατούσε άκόμα τό όνομα 
άπό τήν Κατοχή τού '21.

ΟΙ κάτοικοι έκεϊ είναι λιγοστοί καί 
σχεδόν όλοι άγράμματοι. Στήν άρχή σάν 
δκουσαν τόν θόρυβο άπό τήν μηχανή τής 
λιμουζίνας, έτρεξαν όλοι νά κρυφτούν στά 
σπίτια τους φοβούμενοι πώς κάτι κακό τούς 
περίμενε. Ό  δρόμος άπό πλακόστρωτο 
Ισα - ίσα πού χωρούσε τήν λιμουζίνα.

'Ανάμεσα άπό τά κλειστά μπατζούρια, 
φοβισμένα μάτια, διέκριναν δύο καλοντυ
μένους κυρίους, πού κατεβαίνοντας άπό τίς 
δυό πόρτες τής λιμουζίνας, βάδισαν στα
θερά πρός τήν είσοδο τού πανδοχείου, 
κυττώντας παράξενα γύρω τους. Ό  ένας 
άπ' αύτούς, πού φαινόταν νά ήταν ό κύριος

τού αυτοκινήτου, ζήτησε ένα δωμάτιο γι' 
αύτόν καί ένα γιά τόν όδηγό του καί άμέσως 
πήγαν νά ξεκουραστούν, γιατί όπως είπαν 
είχαν κάνει μεγάλο ταξίδι.

Τήν άλλη μέρα τά μάτια των κατοίκων 
τού χωριού, συνέχιζαν νά περιεργάζονται 
παράξενα τούς δυό είτε νέους είτε προσω
ρινούς κατοίκους τού χωριού Άραφάτ. 
Κανείς δέν ήξερε τίποτε γι’ αύτούς. Τά 
κουτσομπολιά έδιναν καί έπαιρναν στό 
χωριό. Ποιός ξέρει τί είν' τού λόγου τους, 
έλεγαν οί χωριανοί. Πάντως φαίνονται γιά 
πολύ πλούσιοι. Θά είναι τίποτε έφοπλι- 
στάδες ή βουλευτές ή κάτι τέτοιο. Γιά 
νδχουν καί λιμουζίνα καί νά φορούν καί 
τέτοια κοστούμια, δέν μπορεί, θά είναι 
μεγάλα προσώπατα. Ό  ένας είναι όδηγός, 
έλεγαν άλλοι, τό μάθαμε άπ' τόν κύρ- 
Στέλιο πού έχει τό πανδοχείο.

' Ενώ όμως τά κουτσομπολιά είχαν γίνει 
άτέλειωτα, στό καλύβι τού μάστρο-Παναγή 
περνούσαν μεγάλη στενοχώρια. Ή  κόρη 
του ή Άμαρυλίς είχε άρρωστήσει ξαφνικά 
καί ό Παναγής ούτε πολλά λεφτά είχε, γιά 
νά τήν πάη στό πάραπέρα χωριό πού είχε 
γιατρό, άλλά ούτε καί μέσον ύπήρχε. Τό 
μαντάτο δέν άργησε νά άπλωθή στό χωριό 
καί μία άναστάτωσι έπικρατούσε τώρα στό 
Άραφάτ. Κανείς πιά δέν λογιζόταν γιά 
τούς ξένους.

Πέρασε λοιπόν λίγη ώρα έτσι καί κα
τόπιν ή έκπληξη, ζωγραφίστηκε καί πάλι 
στά μάτια τών χωριατών, δταν άντίκρυσαν 
τήν μαύρη λιμουζίνα νά περνά βιαστικά 
άπό τά βλέμματά τους καί νά σταματάη 
μπροστά στήν πόρτα τής καλύβας τού 
μάστρο-Παναγή. Ό  ξένος άφού κατέβηκε 
άπό τ ' άμάξι, μπήκε στό καλύβι καί μετά 
λίγα λεπτά, βγήκε μέ τήν Άμαρυλίς στήν 
άγκαλιά του καί ξοπίσω ό Παναγής. Μπή
καν στό άμάξι καί έφυγαν βιαστικά. Ή  
κυρά - Δήμητρα τούς σταύρωνε, τρέχοντας 
ξοπίσω άπό τήν λιμουζίνα, έως τήν στροφή 
τού δρόμου.

Ό ταν μετά δυό ήμέρες, ή Άμαρυλίς 
γύρισε καί πάλι στή καλύβα της μαζί μέ τόν 
πατέρα της καί τούς δυό ξένους, ξέσπασαν 
καί πάλι σάν μπόρα τά κουτσομπολιά. Ή  
κυρά - Δήμητρα κράτησε τούς ξένους νά 
τούς φιλέψει, έστω καί μ' αύτό τό λίγο καί 
φτωχικό φαγητό. Αύτή είχαν κάνει τόσα γιά 
τήν κόρη της. Καί τά χρήματα τού γιατρού 
αυτοί τά έδωσαν. Είχαν πιά γίνει γιά τήν 
κυρά - Δήμητρα καί γιά όλους μέσ’ τό 
καλύβι, άνθρωποι τού σπιτιού.

Τό άπόγευμα οί δυό ξένοι βγήκαν στό 
χωριό καί ψώνισαν χίλια - δυό πράγματα 
γιά τήν φαμίλια τού Παναγή. Γ ι ' αύτό καί ή 
κυρά - Δήμητρα ούτε πού τούς ξανάφησε νά 
φάνε έξω. Τούς είχε κάθε μέρα στήν κα
λύβα, θέλοντας έτσι νά τούς δείξη τήν 
έκτίμησί της γιά τά όσα τής είχαν προ
σφέρει.

Δέν πέρασαν πολλές μέρες καί οί ξένοι 
έπρεπε νά γυρίσουν στήν πόλι, πού τούς 
περίμενε ή δουλειά τους. Γιατί, όπως είπαν, 
είχαν πολλή δουλειά αύτές τίς μέρες καί μέ 
πολύ κόπο κατόρθωσαν νά ξεφύγουν γιά
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λίγο, γιά νά μπορέσουν νά εγκατασταθούν 
σ ' ένα χωριό, μακρυά άπό τή βρωμιά τής 
πόλης.

Τήν τελευταία λοιπόν νύχτα ή κυρά — 
Δήμητρα τούς φιλοξένησε στό καλύβι καί 
έστρωσε τίς καλύτερες κουρελούδες γιά νά 
τούς κοιμήσει. Καί σ ’ όποιον τήν ρωτούσε, 
αύτή έλεγε μέ καμάρι καί καλωσύνη: Αυτοί 
καλέ είναι άνθρωποι τού σπιτιού μας. Αύριο 
θά φύγουν γιατί έχουν δουλειές πού τούς 
περιμένουν. Μά μόλις μπορέσουν θά έρθουν 
καί πάλι κοντά μας. Καί έτσι τήν άλλη μέρα 
πρωί - πρωί, όλη ή φαμίλια τού Παναγή 
χαιρετούσε τούς δυό ξένους (άνθρώπους τού 
σπιτιού), πού τόσα τούς είχαν προσφέρει, 
χωρίς ούτε κάν νά ζητήσουν άντάλλαγμα. 
' Η καλωσύνη είναι κάτι πού φωλιάζει μόνο 
του μέσ’ τούς άνθρώπους έλεγε ό Παναγής.

Μετά τή δύση τού ήλιου καί ένώ τό 
φεγγάρι γελαστό άρχισε ν ' άγκαλιάζη τή 
γή ή κυρά - Δήμητρα όπως πάντα, πήγε ν’ 
άνάψη τό καντήλι τού Χριστού. Αύτό τό 
είκόνισμα ήταν πολλών έκατοντάδων χρό
νων καί ήταν θαυματουργό. Ή  κυρά - 
Δήμητρα τό είχε άπό τήν Μάννα της πού 
καί αυτή τό είχε άπό τήν δική της τήν 
Μάννα. Στήν κατοχή είχε κάνει πολλά 
θάματα, γι’ αύτό καί ή κυρά - Δήμητρα 
καθώς ήταν καί θεοφοβούμενη, ποτέ δέν τό 
άφηνε χωρίς φλόγα καντηλιού.

Δέν πέρασαν όμως μερικά λεπτά καί 
όλο τό χωριό σηκώθηκε στό πόδι άπό τά 
ξεφωνητά τής κυρά - Δήμητρας, πού πη
γαίνοντας ν’ άνάψη τό καντήλι, είδε πώς τό 
είκόνισμα τού Χριστού δέν ήταν στήν θέσι 
του. "Ολη ή γειτονιά άρχισε νά τήν παρη- 
γορή, λέγοντάς της πώς ίσως τό έχει ό 
Παναγής στά χωράφια. Συνήθιζε νά τό 
παίρνει καμιά φορά μαζί, γιατί όπως έλεγε 
άγιαζε τό χώμα γιά νά βγή καλή σοδειά.

Μά άλλοίμονο! σάν ό Παναγής γύρισε 
στό Καλύβι ούτε πού κρατούσε κάν τό 
είκόνισμα τού Χριστού. Είχε νά τ ’ άγγιξει 
κοντά 3 μέρες τώρα.

Μετά δύο ήμέρες κάπου στήν πόλι, ή 
φωνή πού άκουγόταν άπ’ τήν μιά άκρη 
τού σύρματος τού τηλεφώνου, άνυπόμονη 
έλεγε: Γειά σου Ά λ έξη , τί έγινε χάθηκες, 
φυσικά μοΰ τηλεφωνείς άπ’ τό σπίτι. ’ Ελ
πίζω νά ήρθαν όλα όπως τά είχαμε όπο- 
λογίσει. ’ Ε ξ’ άλλου δέν ήταν καί δύσκολη 
δουλειά. "Οσο γιά τήν τιμή όπως πάντα ή 
ίδια. Μισά - μισά. Οί καλοί φίλοι κάνουν 
καλούς λογαριασμούς.

Ή  άπάντηση δέν άργησε νά ’ ρθή, καί 
μάλιστα όργισμένη: Πάψε πιά Γιώργο. Μήν 
ξεχνάς πώς γιά όλα φταις έσύ. Βλέπεις 
ήμουν αύτός πού χρειαζόταν ένα φίλο. "Ενα 
φίλο όμως Γιώργο καί όχι ένα προστάτη. 
Καί μέ ήρεμο τώρα τόνο τής φωνής συνέ
χισε. "Ενα προστάτη πού θά έφτιαχνε τήν 
ζωή μου... ή θά τήν χαλούσε γιά πάντα.

Μά! δέν σέ καταλαβαίνω Ά λέξη  γιατί 
μού τά λές όλα αυτά;

Φυσικά όλα ήσαν εύκολα καί κανονι
σμένα Γιώργο. Είχαμε υπολογίσει τό κάθε 
τί. "Ετσι τουλάχιστον νομίζαμε. Γιατί δυ
στυχώς είχαμε ξεχάσει τήν άστυνομία.

Δέν πρόλαβε καλά - καλά νά κλείση τό 
τηλέφωνο, όταν άκούστηκαν χτύποι στήν 
πόρτα καί μετά λίγα λεπτά ό ύπαστυνόμος 
άσφαλείας όδήγούσε τόν Γ  ιώργο κοντά 
στούς φίλους καί συνενόχους του, λέγοντάς 
του: "Ολοι χρειαζόμαστε κάποιον προστά
τη Γιώργο. Καμιά φορά όμως ξεχνάμε τόν 
προστάτη τού Νόμου. Γ ι ’ αύτό καί πάντα 
κάνουμε τό ίδιο σφάλμα, ξεχνάμε τήν άστυ
νομία.

ΒΑΣΙΛ. ΔΗΜΑΣ 
Δόκιμος Άστυφ.

ΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΡΕΤΗ

Ή  άρετή είν' όμορφιά 
καί σάν τό κρίν’ όμοιάζει 
είν' εύεξία τής ψυχής, 
τά πάντα ευωδιάζει.

Ή  άρετή δίνει πνοή, 
εύγένεια καί χάρι, 
είναι τό φώς τ ' άνέσπερον, 
λάμπει σάν τό φεγγάρι.

Ή  άρετή είναι χρυσός 
κόσμημα τής ψυχής, 
ή καθαρά συνείδησις, 
τροφή τής ήθικής.

Ή  άρετή ε ίν ’ άρωμα 
στολίδι τής σοφίας, 
είν' ή άξια τής ζωής, 
φάρμακον τής κακίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΓΑΛΛΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α ’

Δοξαστικόν εις τήν άλωσιν 
τής Βασιλίδος. Ποίησις καί 
μέλος: Η. Σ. Μπογδανοπού- 
λου, Δικηγόρου, ’Άρχοντος 
ύμνογράφου τής Μεγάλης τοΰ 
Χρίστου ’Εκκλησίας.

Ε ΦΡΙΞΕ λαών ακοή,
ότε έν άλλαλαγμώ θηριώδει 

άλλογενών ή πληθύς,
Πόλιν τήν άγίαν κατέλαβε.
Τότε βέβηλοι τά τίμια έσύλησαν,
ιερείς άπέκτειναν
καί ναού περικλυτού τόν πλούτον
έσκύλευσαν.
Λαός δέ τή τοΰ δυνάστου μανία 
έσπαράττετο.
Καί ζόφος τήν Βασιλίδα τών εθνών 
κατεκάλυπτε.
Συλλειτουργοΰντες Άγγελοι, 
είς ούρανούς άπέπτησαν, 
τόν όδυρμόν φέροντες.
Ά λ λ ’ ότε Δέσποτα, 
επαγγελίας τό πλήρωμα ήκε, 
έξανάστασιν δι' Αρχαγγέλου έμήνυσας. 
Νΰν οί πιστοί,
δεύτε πρός Ναόν τοΰ Σωτήρος
παραγενόμενοι
βοήσωμεν
Σήμερον ή τού Πατριάρχου άγχόνη,
δράκοντα τόν βύθιον έλεεινώς άπέπνιξεν,
είς φώς άναγαγοΰσα
τούς έν σκότει δουλείας ύπάρχοντας.
Σήμερον γυναίκες γενναιόθυμοι,
αγνείαν θεραπεύουσαι,
διά κρημνού είς ουρανούς άνίπτανται
καί 'Ελλήνων τώ Γένει
δόξαν προσεπιφέρουσι.
Σήμερον ναυμάχοι κραταιοί, 
βαρβάρων ιστία όμαδόν ένέπρησαν, 
είς ελευθερίας άντίδοσιν.
Σήμερον οί τής Οικουμένης Φιλέλληνες, 
θείας μετέχοντες δόξης, 
τόν τής Ελλάδος χιτώνα, 
τιμίφ καταγλαΐζουσιν αίματι.
' Ημείς δέ, Υιόν τής Παρθένου,
Σωτήρα Χριστόν κεκτημένοι,
νίκας παρεχόμενον,
άεί μετ’ ευφροσύνης δοξάζομεν.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝ. ΝΕΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

0 τοομοξ του 
επΛηματοι,

Μάχη σέ ληστεία 
τραπέζης

ΕΝΑΣ γκάγκστερ σκοτώθηκε καί δύο 
άλλοι συνελήφθησαν χθές, ύστερα άπό 
πολιορκία σέ σπίτι δπου κρατούσαν όμή- 
ρους μιά γυναίκα καί ένα παιδί.

ΟΙ τρείς κακοποιοί έπεχείρησαν νά λη
στέψουν τράπεζα στή Βουλώνη, δταν αί- 
φνιδιάσθηκαν άπό τούς άστυνομικούς καί 
άρχισαν νά πυροβολούν έναντίον τους. ΟΙ 
άστυνομικοί άπάντησαν, σκοτώνοντας έναν 
άπό τούς κακοποιούς, ένώ οί δύο άλλοι 
έπιβιβαζόντουσαν στό αύτοκίνητό τους καί 
έπιχειροΰσαν νά διασπάσουν τόν Αστυνομι
κό κλοιό, τραυματίζοντας βαρειά έναν Α
στυνομικό.

Λίγο Αργότερα, οί δύο κακοποιοί σταμά
τησαν, μπήκαν σ ' ένα σπίτι καί κράτησαν 
ώς όμηρους μιά γυναίκα καί ένα παιδί, 
τελικά δμως, ύστερα άπό πολιορκία, πα
ραδόθηκαν, Αφήνοντας τή γυναίκα καί τό 
παιδί σώους.

Κατάπιε 45 πλαστικά 
σακκουλάκια με κοκαΐνη
20άχρονος 'Αμερικανός πέθανε σέ άε-

Ό  ηθοποιός Ν έντ Γιόρκε, πού ισχυρίζεται δτι 
είναι ό περιβόητος «στραγγαλιστής τών λό
φων».

Η  δικαατίνα Μ άργκαρετ Ταίηλορ πού αθώ
ω σε τήν 14χρονη τροτέζα.

ροπλάνο κατευθυνόμενο πρός τό Λός "Αν
τζελες χθές, δταν πλαστικά σακκουλάκια μέ 
κοκαΐνη πού μετέφερε λαθραία στό στομάχι 
του έσπασαν.

Οί γιατροί δήλωσαν, δτι δ "Αλλαν 
Κακούην, άπό τό Κάνσας Σίτυ, κατάπιε 45 
σακκουλάκια μέ κοκαΐνη, πρίν έπιβιβασθή 
σέ άεροπλάνο τής έταιρίας «Βάριγκ», στή 
Λίμα. Μισή ώρα μετά τήν άπογείωσι Ασθέ
νησε καί πέθανε στό άεροπλάνο. Τό πτώμα 
του μεταφέρθηκε άπό τό άεροπλάνο στό 
Βόρ. Περού.

’Αθώωσε τροτέζα 
ήλικίας 14 ετών

Ή  δικαστίνα τής Ν. Ύ όρκης Μάργκα
ρετ Ταίηλορ, δημιούργησε σοβαρό προη
γούμενο γιά τά Αμερικανικά δικαστικά χρο
νικά, δταν άθώωσε ίερόδουλο πού ψάρευε 
πελάτες στό δρόμο. Ή  δικαστίνα είπε δτι 
οί άγαμοι ένήλικοι, Ακόμη καί οί τροτέζες 
καί οί πελάτες τους, έχουν συνταγματικώς 
τό δικαίωμα στήν άναζήτησι τής ήδονής κι 
δτι δ κατασταλτικός νόμος είναι συνεπώς 
Αντισυνταγματικός.

' Η δικαστίνα παρετήρησε άκόμη δτι στίς 
υποθέσεις αύτές γενικά, διώκονται οί γυναί
κες καί δχι οί πελάτες τους (οί καταδίκες 
είναι 3.200 δολ. γιά Ιερόδουλες καί 62 γιά 
πελάτες γιά 6 μήνες τού 1977 στή Ν. Ύ -  
όρκη). Ή  14χρονη κοπέλλα έδιώκετο γιά 
παρενόχλησι διαβατών έξω άπό τό ξενοδο
χείο καί ή «ταρίφα» της ήταν 10 δολλάρια.

Στό «σκεπτικό» της ή δικαστίνα Ανα
φέρει δτι τό κοινό έχει Ασφαλώς τό δικαί
ωμα νά προστατευθή άπό ένοχλητικές προ
σεγγίσεις, άλλά δτι τό «έμπόριο τής σάρκας 
καί ή ήδονή δέν άπειλούν τήν δημόσια 
ύγεία, τήν Ασφάλεια καί τήν εύημερία τού 
καθένα. Οί Ιερόδουλες καί οί πελάτες τους 
συνεπώς δέν πρέπει νά διώκονται άπό τό 
νόμο».

Τρεις μαφιόζοι 
δολοφονήθηκαν στήν ’ Ιταλία

Τρία άτομα, περιλαμβανομένου καί έ- 
νός γηραιού παλαιού κακοποιού, άλλοτε 
Αρχηγού τής τοπικής Μαφίας, έδολοφο- 
νήθησαν στό κέντρο τής πόλεως τού Πα
λέρμο, σέ μιά δολοφονία, πού θύμιζε πα
λιές βικελικές βεντέττες.

Μεταξύ τών δολοφονηθέντων περιλαμ
βάνεται καί ό Βιντσέντο Σκέλτα, 71 ετών, δ 
δποϊος υπήρξε ένας πραγματικός «Νονός» 
τής σικελικής μαφίας, μετά άπό μιά αίμα- 
τηρή άναμέτρησι τών όπαδών τής Όργα- 
νώσεως αύτής στίς άρχές τού 1960.

Μαστιγώσεις γιά δσους 
πίνουν οινοπνευματώδη στήν 

Αίγυπτο
Κάθε Αίγύπτιος πού καταναλίσκει οι

νοπνευματώδες ποτό, θά κινδυνεύη νά μα- 
στιγωθή 40 φορές, δπως τουλάχιστον προ
βλέπει νομοσχέδιο τό όποιο τό άρμόδιο 
τμήμα τού Συμβουλίου 'Επικράτειας επ ε
ξ ερ γά σ τη κ ε  γιά νά τού δώση τή νομική 
μορφή.

Κατά τήν «Γκαμχούρια» πού Αναγράφει 
τήν εΐδησι, τό νομοσχέδιο προβλέπει έπί- 
σης μαστίγωσι καί γιά τήν κατοχή καί 
πώλησι ποτών.

Γιά τούς Ανήλικους, κάτω τών 15 ετών, 
προβλέπονται 20 ραβδισμοί, γιά τούς ενή
λικους άπό 15 μέχρι 18 έτών 10 μέχρι 20 
μαστιγώσεις καί γιά τούς ενήλικους 40 
μαστιγώσεις.

’Ηθοποιός ομολογεί 
δτι στραγγάλισε τίς δέκα 

γυναίκες
"Ενας ήθοποιός τού Λός "Αντζελες κρα-
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τεΐται άπό τήν ’ Αστυνομία καί άνακρίνεται 
γιά νά έξακριβωθή άν πρόκειται γιά τόν 
περιβόητο «στραγγαλιστή των λόφων», ό 
όποιος στό διάστημα τών τελευταίων τεσ
σάρων μηνών έχει στραγγαλίσει δώδεκα νε
αρές γυναίκες στίς έξοχικές περιοχές καί 
τούς λόφους γύρω άπό τό Λός "Αντζελες.

Ό  ηθοποιός Νέντ Γιόρκε, 37 ετών, έκά- 
λεσε τηλεφωνικώς τήν 'Αστυνομία καί ό- 
μολόγησε δτι αύτός είναι ό στραγγαλι
στής, άλλά οί άστυνομικοί έξακολουθούν 
νά τόν άνακρίνουν λεπτομερώς έπί πολλές 
ώρες μετά τήν σύλληψί του, γιά νά δια
πιστώσουν άν πράγματι αύτός είναι ό δολο
φόνος ή είναι κανένας μυθομανής ψυχο
παθής.

Πρό τεσσάρων ήμερών ό δήμαρχος τής 
πόλεος τού Λός "Αντζελες είχε άποκαλύ- 
ψει δτι στά μέσα Ίανουαρίου είχε λάβει 
μιά έπιστολή, ό συντάκτης τής όποιας άνέ- 
φερε, χωρίς νά άποκαλύπτη τό δνομά του, 
δτι ήταν ό στραγγαλιστής καί δτι ζητούσε 
νά παραδοθή, άν ή άστυνομία έγγυδτο τήν 
άσφάλειά του...

Άποκάλυψε άπό τόν τάφο 
τό δολοφόνο της

Μιά δολοφονημένη γυναίκα «μίλησε» 
άπό τόν τάφο στή φίλη της. Καί μέσω 
αύτής, άποκάλυψε τόν δολοφόνο της!

Τήν απίστευτη ύπόθεσι δημοσιεύει, μέ 
πλήρη στοιχεία καί λεπτομέρειες, ή εφημε
ρίδα «Σικάγο Τρίμπιουν». Ό  δολοφόνος 
"Αλλεν Σόουερν, 31 έτών, άπό τό Σικάγο, 
συνελήθη ήδη καί πρόκειται νά δικασθή.

Τό θύμα ήταν ή Τερεζίτα Μπάζο, 48 
έτών, μιά Φιλιππινέζα νοσοκόμα, πού τόν 
Φεβρουάριο τού 1977 βρέθηκε στό διαμέ
ρισμά της γυμνή σφαγμένη μέ τραπεζομά- 
χαιρο. ' Η γυναίκα τάφηκε στήν πατρίδα 
της καί ή ύπόθεσι ξεχάστηκε, ώσπου...

"Ωσπου μιά φίλη της, ή σύζυγος τού 
Φιλιππινέζου γιατρού Χοσέ Τσούα «ακού
σε» τή δολοφονημένη.

"Ενα βράδυ, ή γυναίκα κυριεύθηκε άπό 
καταλήψια καί άρχισε νά έπαναλαμβάνη 
δσα τής έλεγε ή φωνή τής Τερεζίτας, πού 
άποκάλυπτε λεπτομέρειες γιά τό έγκλημα 
καί τήν ληστεία τών κοσμημάτων της. Τό 
Ίδιο έπανελήφθη άλλη μιά φορά. Μετά τήν 
«καταλήψια» ή γυναίκα τού γιατρού δέν 
θυμόταν τίποτε.

Ό  γιατρός άποκάλυψε δλα δσα άκουσε 
στήν άστυνομία πού τελικά συνέλαβε τόν 
δολοφόνο. Ή  κατάθεσι τού γιατρού δέν 
μπορεί βέβαια νά ληφθή ΰπ’ δψι ώς τεκμή
ριο γιά τήν παραπομπή του σέ δίκη, άλλά ή 
άστυνομία άνακάλυψε τά πραγματικά τεκ
μήρια τά κλεμμένα κοσμήματα τού θύματος. 
Έ ξ  άλλου ή περιγραφή περιείχε σημαντι
κές λεπτομέρειες γιά τόν τρόπο τής δολο
φονίας πού βοήθησαν τήν άστυνομία στήν 
πλήρη έξιχνίασι τού φόνου.

46η ΕΤΗΣΙΑ 
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 

ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ

Συνέχεια έκ τής σελ. 353

όργανώσεως τοΰ έργου τής προλή- 
ψεως τοΰ έγκλήματος έπί όρθολο- 
γιστικής βάσεως πρός τόν σκοπόν 
όπως έπιτευχθή, εις τόν ύψηλότερον 
δυνατόν βαθμόν, πρόληψις τοΰ έγ
κλήματος, σημειοΰσα δτι είς μερικός 
περιπτώσεις αί δραστηριότητες τών 
'Αστυνομικών Δυνάμεων αναπτύσ
σονται άνευ τοΰ πρέποντος προγραμ- 
ματισμοΰ καί δτι παρατηρεΐται γενι
κώς έλλειψις γνώσεων καί έπιστη- 
μονικής βάσεως διά μίαν όρθολο- 
γιστικήν όργάνωσιν, καί θεωροΰσα 
δτι ή Άστυνομία έχει νά διαδραματί- 
ση σημαντικόν ρόλον είς τήν δημι
ουργίαν 'επιστημονικής βάσεως έν 
συνεργασία μετά έπιστημόνων/έρευ- 
νητών. Ή  Γενική Συνέλευσις τής 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ προβαίνει εις τάς άκο- 
λούθους συστάσεις πρός τά κράτη - 
μέλη:
1) Νά άναλάβουν έρευνας/ μελέτας 
πρός τόν σκοπόν δπως αποκτήσουν 
περισσοτέρας γνώσεις περί τό έγκλη
μα καί τόν σχεδιασμόν καταλλήλου 
προληπτικού έργου καί νά άναπτύ- 
ξουν μεθόδους διά τήν άξιολόγησιν 
τοΰ έργου τούτου,
2) ή Άστυνομία νά συμμετέχη είς 
τοιαύτας έρεύνας/μελέτας, νά χρη- 
σιμοποιή τήν πείραν τήν όποιαν έχει 
καί νά δοκιμάζη νέας μεθόδους,
3) νά υιοθετούν όρθολογιστικά κρι
τήρια διά τόν καθορισμόν τών πλαι
σίων τής προληπτικής δράσεως τής 
Αστυνομίας καί νά άναθέτουν εύθύ- 
νας είς τήν Αστυνομίαν δπως καί είς 
άλλους δημοσίους καί ιδιωτικούς όρ- 
γανισμούς, ιδίως είς έκείνους οί ό
ποιοι αναπτύσσουν δραστηριότητα 
είς τόν έκπαιδευτικόν καί κοινωνι
κόν τομέα, διά τήν αποτελεσματικήν 
πρόληψιν τοΰ έγκλήματος,
4) νά δημιουργήσουν μηχανισμόν ό

όποιος νά συντονίζη δλας τάς δρα
στηριότητας διά τήν πρόληψιν τοΰ 
έγκλήματος καί νά συμβάλλη είς τήν 
άνάπτυξιν συνεργασίας έπί έθνικοΰ, 
περιφερειακού καί τοπικού έπιπέδου, 
μέ τήν συμμετοχήν δλων τών ένδια- 
φερομένων Αρχών,
5) νά θεσπίσουν σχετικήν νομοθεσίαν 
διά τής όποιας νά παρέχεται έξουσι- 
οδότησις πρός τήν Αστυνομίαν ή 
άλλος Άρχάς δπως έκτελοΰν τό 
προληπτικόν των έργον, καί
6) νά συνεχίσουν νά παρακολουθούν 
τάς έξελίξεις καί νά προσαρμόζουν 
τήν όργάνωσιν καί τάς μεθόδους των 
άναλόγως τών συνθηκών, χρησιμο
ποιούντο, δπου είναι δυνατόν, καί 
τάς υπηρεσίας ειδικών, μή άστυνο- 
μικών, ώς ψυχολόγων καί κοινωνιο
λόγων, μέ βπώτερον σκοπόν τήν 
βελτίωσιν τοΰ προληπτικού αύτών 
έργου».

’Ά λ λ α  ψ ηφίσματα γενικά
Δι ’ ετέρων ψηφισμάτων ή γενική 

συνέλευσις έκάλεσε τά κράτη-μέλη νά 
συνεργασθοΰν:
α) διά τήν πάταξιν τοΰ λαθρεμπορίου 
πλαστογραφημένων κινηματογραφι
κών καί/ή ήχοληπτικών ταινιών, 
β) διά τήν πάταξιν διεθνών δολιεύ- 
σεων καί έγκλημάτων σχετιζομένων 
μέ τό έμπορων, συμπεριλαμβανο
μένων καί οικονομικής φύσεως έγ- 
κλημάτων,
γ) διά τήν πάταξιν τών δολίων 
συναλλαγών κλοπιμαίων ή πλαστών 
έπιταγών, καί
δ) διά τήν έκδοσιν καταζητουμένων 
προσόψιων, καί
ε) καί γενικώς διά τήν πάταξιν πάσης 
έγκληματικής δραστηριότητος άφο- 
ρώσης είς έγκλήματα τοΰ Κοινού 
Ποινικού Δικαίου, τόσον έπί έθνι- 
κών, δσον καί έπί διεθνούς έπι
πέδου.

Πρός έπίτευξιν απάντων τών α
νωτέρω σκοπών καί στόχων έπεση- 
μάνθη καί έτονίσθη μ ετ ' έμφάσεως 
ή άνάπτυξις, δσον τό δυνατόν στε- 
νωτέρας συνεργασίας μεταξύ τών 
διαφόρων Κρατών - μελών τής ΙΝ- 
ΤΕΡΠΟΛ είς τό πλαίσιον τής διεθ
νούς άστυνομικής συνεργασίας διά 
τήν πρόληψιν καί καταστολήν τοΰ 
διεθνούς έγκλήματος.
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ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ,ΤΕ
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ΣΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 
ΕΠΡΩΤΕΥΣΕ 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σ τίς  φωτογραφίες μας στιγμ ιότυπα Από τήν- 
αθλητική δραστηριότητα τής 'Αστυνομίας. 
'Επάνω, άπό τό πρωτάθλημα πάλης Ε.Α. καί 

Σ.Α. 1978. Ό  άστυφύλαξ παλαιστής Ν ικολό- 
πουλος Ά θ ., έκτος άπό τίς έπιτυχίες του 
ίτιμήθη  ίόιατέρως άπό τόν αρχηγό τοΰ Πυρο
σβεστικού Σώ ματος γιά τό ήθος, τήν Αγωνι
στικότητα  κα ί τίς  Επί σειράν ετών Αθλητικές 
του επιτυχίες. Κάτω, ή ομάδα πάλης τής  
Ά σ τυ ν . Πόλεων, ή όποια κατέλαβε τήν Β ' 

θέση, μ ε  πρώ το τό Π υροσβεστικό Σώμα. 
Δεξιά, ή άατυφύλαξ ’Αθανασίου Εύαγ. ή οποία 
Ισοφάρισε τήν πανελλήνια Επίδοση 591 /'600 εις 
τό Αγώνισμα τυφεκίου 0,22 πρηνηδόν. Ε ις τήν 
απέναντι σελίδα, οί νικητές σκοπευτές μετά  
τών επισήμων.

Λ Ε Ι1Ν011ΙΚ0Ε 
ΛΟΛΗΤΙΕΜΟΕ

Ποδόσφαιρο - Σκοπευτικοί Αγώνες

Τήν 14.3.78 καί ώραν 15.30 έπραγματο- 
ποιήθη είς Γαστούνην ή προγραμματισθεί- 
σα ποδοσφαιρική συνάντησις μεταξύ τών 6- 
μάδων τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί τής 
τοιαύτης τού τοπικού Συλλόγου «ΑΠΟΛ
ΛΩΝ».

Οί φίλαθλοι τής Γαστοΰνης καί τών 
περιχώρων τοΰ Ήλειακοΰ κόμπου έπεφύ- 
λαξαν θερμοτάτην ύποδοχήν, στήν Ισχυρόν 
όμάδα τής 'Αστυνομίας καί τήν ύπεδέχθη- 
σαν μέ πολλήν συγκίνησιν καί άνυπόκρι- 
τον χαράν.

Ό  άγων διεξήχθη μέσα σέ καθαρώς 
άθλητικά πλαίσια καί έληξε μέ νίκην τής 
'Αστυνομικής Όμάδος μέ σκόρ 3—0. 
Είχε πλήρη τήν έπιτυχίαν καί θαυμαστήν 
όργόνωσιν, χάρις είς τάς φροντίδας καί 
τούς κόπους τού προέδρου τοΰ «ΑΠΟΛ

ΛΩΝΟΣ» κ. Σπύρου Μανωλάτου, τόν ό
ποιον συνεχάρησαν δπαντες.

Τόν άγώνα, προσκληθέντες, έτίμησαν 
διό τής παρουσίας των ό κ. Δήμαρχος 
Γαστούνης, ό Πρόεδρος τοΰ Δημοτικοΰ 
Συμβουλίου, Πολιτικοί καί Στρατιωτικοί 
' Αρχαί τοΰ Νομού, αί άρχαί τής πόλεως καί 
πλήθος ένθουσιώντων φιλάθλων, πού άπε- 
θαύμασε μαί κατεχειροκρότησε τούς ποδο- 
σφαιριστάς καί συνοδούς τής άστυνομικής 
όμάδος.

Πρό τής ένάρξεως τοΰ άγώνος ό κ. - 
Μανωλάτος προσεφώνησε τούς έπικεφαλής 
τής άστυνομικής άποστολής καί τούς ποδο- 
σφαιριστάς ό όποίος μεταξύ άλλων είπε καί 
τά έξής:
Αίδεσιμώτατε,
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Κε Δήμαρχε 
Κε Δ/ντά

Σάς καλωσορίζω έκ μέρους τοΰ 'Αθλητι
κού Συλλόγου «Απόλλωνος Γαστούνης» 
καί των φιλάθλων τής 'Ηλείας.

Τό Στάδιον είναι ίερός χώρος, έντός τού 
όποιου παρασκευάζεται τό ψυχικόν κάλος 
καί ή άρμονία τού Σώματος. Καί είς τήν 
άρχήν ταύτην πιστεόομεν άπολύτως. Γ ι ' 
αυτό καλλιεργούμεν τόν άθλητισμόν είς 
βάθος καί δέν τόν έμπορευόμεθα καί γι' 
αύτό εύχόμεθα, όλοψύχως, νά κερδίση ό 
καλλίτερος, νά πρυτανεύση άθλητικόν 
πνεύμα καί νά προαχθή είς τό άκέραιον ή 
άθλητική ίδέα είς τήν υπηρεσίαν τής ό
ποιας παιδιόθεν έχομεν ταχθή νά ύπηρετού- 
μεν.

Ή . παρουσία σας έν μέσω ήμών μάς 
συγκινεΐ καί μάς ένθουσιάζει, έπαυξάνει 
τήν άγάπη μας καί τήν συμπάθειάν μας γιά 
σάς καί θεριεύει τόν άθλητικόν μας έρωτα, 
δημιουργώντας, παράλληλα τάς καλλιτέρας 
προϋποθέσεις, μέ τήν γνωριμία μας καί τήν 
συνεργασία μας, διά μίαν καλυτέραν αύριον 
τής σημερινής καί τής αύριανής άθλου- 
μένης νεότητος τής τρισολβίου χώρας μας, 
τής φίλαθλης 'Ελλάδος.
Μέ τήν κάθοδόν σας στήν Γαστούνη, προ- 
σφέρατε μεγάλη χαρά καί πολλή συγκί
νηση στους φιλάθλους μας, στούς φιλά
θλους τής 'Ελληνικής 'Επαρχίας, έκ τής 
όποίας αί πόλεις καί ή πρωτεύουσα τοΰ 
"Εθνους μας άντλοΰν, κάθε τόσο, νέες 
άνεξάντλητες άθλητικές δυνάμεις.

Εύαρεστηθήτε, παρακαλώ νά διαβιβά
σετε τήν πολλήν εύγνωμοσύνη μας, τήν 
άγάπη καί τάς εύχαριστίας μας πρός τούς 
'Αρχηγόν τής 'Αστυνομίας κ. Θεόδ. Τζί- 
μαν καί νά τού δώσετε τήν διαβεβαίωσίν 
μας, ότι όμολογοΰμεν τήν χάριν, κυρήτ- 
τομεν τό έλεος καί ού κρύπτομεν τήν 
εύεργεσίαν.

Εύχαριστώ καί σάς καλωσορίζω καί πάλι.

'Από 1 - έως 7/4/78 έπραγματοποιήθη- 
σαν είς τό 'Εθνικόν Σκοπευτήριον 'Υμητ
τού οί Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί όγώνες είς 
τούς όποιους έλαβον μέρος 18 Σωματεία 
καί Σύλλογοι όλης τής Χώρας.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε 14 έν συ- 
νόλω Αγωνίσματα έκ τών όποιων 8 αγω
νίσματα Τυφεκίου καί 6 πιστολιού καί είς 
τάς τρεις κατηγορίας άνδρών, γυναικών καί 
' Εφήβων.

' Η ' Αστυνομία Πόλεων έπέτυχε έπί τών 
14 έν συνόλω άγωνιομάτων καί τών τριών 
κατηγοριών ένδεκα (11) πρώτας όμαδικάς 
νίκας, μία (1) δευτέρα καί δύο (2) τρίτας.
' Ομοίως έπί τών αύτών άνωτέρω άγωνισμά- 
των έπέτυχεν όκτώ (8) πρώτας ατομικός 
νίκας, όκτώ (8) δευτέρας καί έπτά (7) 
τρίτας. "Ητοι κατέκτησε τάς περισσοτέρας 
άτομικάς καί όμαδικάς νίκας άπό έκείνας 
πού κατέκτησαν όλα τά άλλα συμμετέχοντα 
Σωματεία καί Σύλλογοι.

Είς τήν Γενικήν βαθμολογίαν κατέλαβε 
τήν πρώτην θέσιν καί είς τάς τρεις κατηγο
ρίας άνδρών - γυναικών - έφήβων κατακτή- 
σασα καί πάλιν τό τριετές έπαμοιβόμενον 
κύπελλον τού Γενικού ' Επιτελείου Στρα
τού.

' Αναλυτικώτερον ή γενική βαθμολογία 
έπί τών έξη (6) κατά σειράν καλυτέρων ό- 
μάδων έχει ώς έξης.

Ό μάς Γεν. Βαθμολ.

1η-'Ομάς Άστυν. Πόλεων βαθμοί . . . 2 9 3  
2α » Πανελ. Σκοπ. Έταιρ. » ........ 149
3η- »' Ελλην. Χωρ/κής » ...........134
4η- » Π.Α.Ο. » ........ 114
5η- » Δ.Ε.Η. .............. 44

Βαθμολογία
Ανδρών Γ υναικών ' Εφήβων

165 64 64
58 31 60
79 49 6
43 10 61
44 - _

Επίσης είς προσφάτους διεξαχθέντας 
άγώνας είς τό Τυφέκιον 0,22 πρηνηδόν, ό 
έφηβος άστυφύλαξ Παπανεωργίου Αθα
νάσιος κατέρριψε τήν Πανελλήνιον έπίδο- 
σιν έφήβων μέ 588/600 έπιτυχίας καί ή 
άστυφύλαξ Αθανασίου Εύαγγελία ίσοφά- 
ρησε τήν πανελλήνιον έπίδοσιν γυναικών μέ 
590/600 βαθμούς.

Κατά τήν άπονομήν τών έπάθλων πα
ρέστησαν ό 'Αρχηγός τής Αστυνομίας 
πόλεων κ. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, ό 
Α' Ύπαρχηγός τού Σώματος κ. Άγγελό- 
πουλος Γεώργιος, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. 
Ταξίαρχος κ. Δρακάκης Εμμανουήλ, ό Γε
νικός Αστυνομικός Δ/ντής κ. Λεμονής 
Κων., άνώτατοι καί άνώτεροι Αξιωματικοί 
έκ τών Ε.Δ. καί Σ.Α. ' Αθλητικοί παράγοντες 
καί πολλοί φίλαθλοι οί όποιοι κατεχειροκρό- 
τησαν τούς διακριθέντας σκοπευτάς καί ό- 
μάδας. Ο κ. Αρχηγός συνεχάρη τούς 
σκοπευτάς Αστυνομικούς διά τήν έξαιρε- 
τικήν έπιτυχίαν καί προβολήν τού Σώματος.

Ο πρόεδρος τής ΣΚ.Ο.Ε. κ. Κων/νος 
Λυκούρης εύχαρίστησε ιδιαιτέρως τόν ' Αρ
χηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Παπα
γεωργίου διά τήν μεγάλην συμβολήν τής 
Α.Π. είς τόν έθνικόν Αθλητισμόν καί ιδιαι
τέρως είς τήν Σκοποβολήν.

Γενικώς οί άγώνες διεξήχθησαν μέ εξαι
ρετικήν έπιτυχίαν καί πνεύμα εύγενοΰς 
άμίλλης.

ΔΗΜ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ 
Ύπαστυνόμος Β'.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΝΕΑ

’Α ριστερά: Σ τιγμιότυπο άπό τήν τελετή  τής όρκωμοσίας τών νέων Ύ παστυνόμω ν. Ή  παράδοση 
τής σημαίας. Είς τήν άπέναντι σελίδα: Οί νέοι άξιω ματικοί τής ’Αστυνομίας μέ τόν πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας κα ί τούς λοιπούς έπισήμους, πρό τού κτιρίου τής Σχολής.

ΣΥΝΤΟΜΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Α) Πρός τόν Αρχηγόν Α.Π.

'Αξιότιμε Κύριε 'Αρχηγέ

Θεωρώ καθήκον μου νά έκφράοω τάς 
θερμός μου ευχαριστίας είς τά όργανα τής 
ύφ' ' Υμάς υπηρεσίας τά όποια συνέτειναν 
είς τήν σύλληψι τού κλέπτου, ό όποιος τήν 
20ην Μαρτίου τρέχοντος έτους, άφήρεσε 
άπό τόν Κινηματογράφο «’ Αλμα» μία τη- 
λεόρασι, χρήματα καί διάφορα άλλα άντι- 
κείμενα. Τέτοια "Οργανα τιμούν τό σώμα 
τής άστυνομίας καί γιά αυτά άξίζει κάθε 
έπαινος.

Μετά πλείστης τιμής 
' Ιωάννης Πουλάκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
3ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σμύρνης

Πρός τό
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ό  Σύλλογός μας έπιθυμεΐ νά εύχαρι- 
στήσει τόν 'Αρχηγό τού Σώματός σας καί 
έσάς προσωπικά, διότι άνταποκρινόμενοι 
στήν πρόσκλησή μας στείλατε τήν Κυριακή 
τό πρωί 5 Μαρτίου 1978, τμήμα τής 
Φιλαρμονικής τού Σώματός σας, στό Σχο
λείο μας δπου είχαμε όργανώσει παιδικό 
άποκριάτικο χορό.

Ή  εύγενική σας πράξη, πκττεϋτε μας, 
συνέβαλε πάρα πολύ στήν έπιτυχία τής 
έορτής, άλλ' έκτός αύτού τέτοιες ένέρ- 
γειες είναι δυνατόν σιγά σιγά νά όδηγή-

σουν στήν δημιουργία κλίματος φιλίας καί 
άλληλοκατανοήσεως μεταξύ τών μαθητών 
καί τών άνδρών τού Σώματός σας πρός 
όφελος τού κοινωνικού συνόλου.

Μέ έκτίμηση καί φιλία 
Ο Πρόεδρος Ή  Γραμματεύς
ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΠΗΓΗ

Μεταφέρω ύμΐν βαθείαν ίκανοποίησιν 
κοινής γνώμης διά ταχείαν έξιχνίασιν προ
σφάτου έγκλήματος Νέου Κόσμου καί 
σύλληψιν έγκληματίου ΣΤΟΠ, 'Αστυνομι
κόν Σώμα τιμάται ιδιαιτέρως ύπό άνωτέρω 
έπιτυχίας ΣΤΟΠ. Έκφράσετε παρακαλώ 
θερμά συγχαρητήρια καί έπαινον Κον Δι
οικητήν καί άνδρας ΥΓΑ ώς καί Διοικητήν 
καί άνδρας ΙΓ Παραρτήματος Ασφαλείας 
' Αθηνών.

Νικόλαος Δ. Ρεπούλιας 
Δικηγόρος παρ' Έφέταις 
Θεμιστοκλέους 1, Άθήναι

Β) Πρός τόν Δ/ντήν Αθηνών

Πανελλήνιος ' Ομοσπονδία ' Επάγγελμάτιών 
' Ιδιοκτητών αύτοκινήτων ταξί καί 
' Αγοραίων 

ΠΡΟΣ
Τόν Δ/ντήν Αθηνών 
Κύριον: ' Αγγελόπουλον

Θεωροϋμεν ύποχρέωσιν νά έκφράσωμεν 
δΓ 'Υμών τάς άπειρους εύχαριστίας ό- 
λοκλήρου τής Τάξεως τών Νομιμοφρόνων 
ιδιοκτητών Ταξί, πρός δλο τό Σώμα τής 
' Αστυνομίας Πόλεων καί είδικώς πρός τήν

"Αμεσον Δράσιν, διά τήν συμπαράστασιν 
τήν όποιαν έτύχαμεν πρός άντιμετώπισιν 
τής Απεργίας τών Ταξί, κατά τήν 1ην 
Μαρτίου προγραμματισθείσα ύπό μερίδος 
Τάξεως τήν όποιαν δέν ήθελεν τό 90%.

Δέν κατωρθώσαμεν νά άντιμετωπίσω- 
μεν τήν άποτυχίαν τής Απεργίας, αύτό 
προήλθεν άπό έκβιασμόν τόν όποιον έξ- 
τρεμκτπκά στοιχεία ένέσπειραν είς τήν 
Τάξιν, είς άκραία σημεία τών 'Αθηνών, καί 
έτσι άκινητοποίησαν τά Ταξί, δχι γιά συμ
μετοχή, είς τήν 'Απεργίαν παρά άπό φόβο 
μήπως καταστρέφουν τά αύτοκίνητα οί 
έξτρεμισταί, δπως έγένετο κατά τό παρελ
θόν.

Καί πάλι έκφράζωμεν τάς εύχαριστίας 
τής Τάξεώς μας, πρός δλο τό Λαμπρό 
Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν 
συμπαράστασιν τήν όποιαν εϊχαμεν άπό 
αύτό.

Διατελοϋμεν μετά τιμής 
Ο Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς 

Δ. ΠΕΠΑΡΙΔΗΣ Α. ΑΡίΣΤΟΥ

Γ) Πρός τόν Δ/ντήν Υ.Γ.Α.
' Αθηνών
Κύριον
Κωνσταντίνον Κουβέλην 
' Αστυνομικόν Δ/ντήν 
Διοικητήν ' Υποδιευθύνσεως 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Θεωρήσαμε ύποχρέωσή μας, έμεΐς τά 

παιδιά τής ΣΤ' τάξεως τού 8ου Δημοτικού 
Σχολείου 'Αγίου Δημητρίου, νά σάς εύχα- 
ριστήσουμε καί νά έκφράσουμε τό θαυμα
σμό μας γιά δσα είδαμε καί γιά δσα μάς
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είπαν στή Γενική Α σφάλεια  'Αθηνών.
Μέ αύτά πού μάς είπε ό ' Αστυνόμος κ. 

Ματσάγγας καταλάβαμε ότι σκοπός τής 
'Αστυνομίας είναι νά έπαναφέρει τούς 
κακούς πολίτες στόν σωστό δρόμο καί όχι 
νά τούς τιμωρεί.

Στό ' Εγκληματολογικό Μουσείο είδαμε 
τί σοφίζονται οί κακοποιοί γιά νά βλάψουν 
τούς συνανθρώπους τους.

Ακόμη στό Μουσείο τών Ά νευρεθέν-

των άντικειμένων είδαμε τήν άφηρημάδα 
τού άνθρώπου σέ δλο τό μεγαλείο της.

Στή συνέχεια ή μεταφορά μας στό 
Πολεμικό Μουσείο μάς χάρισε δτι δέν 
είχαμε ίδεϊ μέχρι σήμερα. Τούς άγώνες καί 
τό μεγαλείο τής φυλής μας, άπό τά βάθη 
τών αιώνων μέχρι τώρα.

Θέλουμε άκόμη νά εύχαριστήσουμε 
ιδιαίτερα τόν κ. Ματσάγγα γιά τά δσα ώραια 
μάς μίλησε καί γιά τήν ξενάγηση καί

φιλοξενία. Ακόμη εύχαριστοϋμε τούς ύ- 
παστυνόμους κ.κ. Κωνσταντάρα καί Κρομ- 
μύδα γιά τήν ξενάγησή μας στό Μουσείο 
'Εγκληματολογικό καί στήν "Εκθεση άντι- 
κειμένων, τούς όδηγούς πού μέ τόση 
ευγένεια καί προθυμία μάς μετέφεραν μέ 
τά αυτοκίνητα τής Αστυνομίας άπό τό 
Σχολείο μας στά Μουσεία.

Κλείνουμε τήν έπιστολή μας έπαναλαμ- 
βάνοντας τις θερμές εύχαριστίες μας μέ 
τήν ύπόσχεση νά άγαποϋμε πάντοτε τήν 
'Αστυνομία καί τό έργο της.

Μ έ άγάπη καί σεβασμό, 
οί μαθητές τής ΣΤ' τάξεως 
τού 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Αγίου Δημητρίου «Μπραχάμι»

1. Στις 13 -4 -78  καί στις 9.30 τό πρωί, 
οί μαθητές καί διδ/λοι τής ΣΤ' τάξεως τού 
σχολείου μας έπισκέφθηκαν τήν ύποδ/νσή

Τόν τραυματισθέντα άπό κακο
ποιούς άστυφύλακα ' Αναστάσιο 
Χρονόπουλο έπεσκέφθη στό 
νοσοκομείο, όπου ένοσηλεύθη, 
ό ' Αρχηγός τής ' Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Χαράλαμπος Παπα- 
γεωργίου. Στόν τραυματισθέντα 
άστυφύλακα ό κ. ' Αρχηγός έξέ -  
φρασε τήν εύαρέσκειά του. Στή 
φωτογραφία χαρακτηριστικό 
στιγμιότυπο.
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σας γιά ένημέρωσή τους στό έργο σας.
2 . Ό  Αστυνόμος Β' κ. Παπασωτηρίου 

στήν αίθουσα διαλέξεων τής ' Υποδ/νσεως 
άνέπτυξε σέ γενικές γραμμές τήν αποστο
λή καί τό έργο καί τις άλλες δραστηριό
τητες τής ' Αστυνομίας Πόλεων καθώς καί 
τό μέγεθος τής συμβολής της γιά τήν 
έμπέδωση τής Δημοσίας Τάξεως καί Α
σφαλείας.

3 . Ό  ίδιος Ά ξ/κό ς  μέ περισσή εύγέ- 
νεια καί καλοσύνη ξενάγησε τούς έπισκέ- 
πτες στό ' Εγκληματολογικό Μουσείο καί 
στήν Έκθεση άπολεσθέντων καί εύρεθέν- 
των άντικειμένων μέ τή βοήθεια τού ' Υπα- 
στυνόνου Α' κ.κ. Κωνσταντάρα Αποστό
λου καί Κρομμύδα Εύθυμίου, άντιστοίχως.

4. Μετά τήν ένημέρωσή τους προ- 
σφέρθηκαν σ' αύτούς γλυκίσματα καί ανα
ψυκτικά στήν αίθουσα τού κυλικείου τής 
' Υποδ/νσεως μέ τήν φροντίδα τού Διαχει
ριστή, Αστυνόμου Β ', κ. Χαβέλλα Ίω- 
άννου καί

5 . Ό  Ύπ/στής τής Υποδ/νσεως διέ
θεσε ύπηρεσιακό λεωφορείο γιά τήν μετα
φορά τών έπισκεπτών στήν ' Υποδ/νση 
καθώς καί στό ' Ιστορικό Μουσείο τής 
Νέας Ελλάδας.

Γιά δλα αύτά τά παραπάνω γιά τήν 
άκρίβεια μέ τήν όποια έκτελέστηκε τό 
πρόγραμμα πού καθορίσατε μέ τήν ύπ' 
άριθ. 11289 Φ .2/1/2/Δ  άπό 10-4-1978  
δ/γή σας, γιά τούς κόπους καί τις θυσίες 
πού ύπολβηθήκατε καί γιά τήν άγάπη καί 
τήν καλοσύνη μέ τις όποιες περιβάλλατε

τούς έπισκέπτες σας κατά τήν προχθεσινή 
ένημερωτική έπίσκεψή τους.

' Επιθυμούμε καί γραπτά νά σάς έκφρά- 
σουμε τις άπειρες εύχαριστίες μας καί νά 
σάς βεβαιώσουμε ότι θά μείνουν άξέχαστα 
δλα όσα ώφέλιμα είδαμε καί άκούσαμε 
κατά τήν πολιτιστική αύτή έκδήλωση, ή 
όποια έπί πλέον ύπήρξε γιά όλους καί 
προπαντός γιά τούς μικρούς μαθητές πολύ 
γόνιμη σέ άνάπτυξη αισθημάτων έκτιμή- 
σεως καί άγάπης πρός τήν ' Αστυνομία καί 
τό έργο της.

Ό  Δ/ντής τού 11ου Δημ. Σχολείου 
' Ηλιουπόλεως 
Δημήτριος Ρούμπος

Δ) Πρός τά «ΑΣΤΥΝ. ΧΡΟΝ.»

Πρός τά άστυνομικά χρονικά, μηνιαία έκδο- 
σις τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, 
Καλλιδρομίου 12, Άθήναι 706.

Θέμα: Παράκλησις άποστολής τού ώς άνω 
Περιοδικού

Κύριοι,
Διά ύπηρεσιακούς λόγους έπισκέφθηκα 
σήμερα τό έλληνικόν γενικόν Προξενείο 
τής Κολωνίας καί έπληροφορήθηκα γιά τό 
ύπέροχο περιοδικό σας τό όποιον καί 
έδιάβασα.

Μέχρι τώρα ήμουν τής γνώμης ότι ή 
άστυνομία διέθετε μόνο νομικούς μέ τό

Περιοδικό «Άστυνομικά Χρονικά» διεπί- 
στωσα ότι διαθέτει καί ύπέροχους λογο
τέχνες.

Τό Περιοδικό σας συνδράμει άφάντα- 
στα στήν ιδέα «ό άστυνομικός ό φίλος καί 
βοηθός τού πολίτη».

Θά ήθελα πολύ νά βοηθήσω κΓ έγώ τήν 
ιδέα αύτή, γι' αύτό σάς παρακαλώ στείλτε 
μου τακτικά «τά Άστυνομικά Χρονικά».

Μετά τιμής 
Γουλιέλμος Λαδικός 
κοινωνικός εισηγητής 
Κολωνία Δ. Γερμανίας.

ΠΡΟΣ
Τό Περιοδικόν Άστυνομικά Χρονικά 
Κύριε Διευθυντά

Επιθυμώ διά τής παρούσης έπιστολής 
μου νά εύχαριστήσω θερμώς τόν Ά ξιό - 
τιμον Υπουργόν Δικαιοσύνης κ. Γεώργιον 
Σταμάτην, τόν Γενικόν Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Αθηνών κ. Γεώργιον Άγγελόπου- 
λον, τόν Γενικόν Αστυνομικόν Διευθυντήν 
Πειραιώς κ. Χρήστον Καραθανάσην, τούς 
Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. Μιχαήλ Λά- 
ον, κ. Σάββαν Σχοινάν, κ. Ίωάννην Πιέ- 
ρον, τόν Αστυνόμον κ. Κων/νον Μπέλλην, 
καί όλους τούς συναδέλφους μου τής 
Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς διά 
τήν άμέριστον συμπαράστασιν (ήθικήν καί 
ύλικήν) πού έπέδειξαν κατά τήν διάρκειαν 
τής άσθενείας τού άγαπημένου μου υιού 
Νικολάου Τσαπατσάρη έτών 13, ώς καί διά 
τήν συμμετοχήν των εις τό βαρύτατον
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πένθος μας έπί τή άπωλεία του υίοϋ μου.

Μέ απείρους εύχαριστίας 
Βασίλειος Τοαπατοάρης 
' Υπαρχ/λαξ
Κέντρον Αλλοδαπών Πειραιώς.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 
Τοπική έπιτροπή προστασίας άνηλίκων 
Ειρηνοδικείου Καλλιθέας 
Γραφεία: Άρσάκη 11

Πρός τόν κον Πέτρον Γιολδασέαν, 
Διοικητήν ΙΑ' 'Αστυνομικού Τμήματος 
Καλλιθέας. Ενταύθα.

Θεωρούμεν ύποχρέωσίν μας νά σάς 
εύχαριστήσωμεν θερμώς, διότι μέ τήν γε- 
μάτην περιεκτικότητα όμιλίαν σας μέ θέμα: 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΝΗΛΙ
ΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, συντελέσατε θετι- 
κώς εις τήν έπιτυχίαν τής έκδηλώσεως πού 
έπραγματοποίησεν ή Τοπική 'Επιτροπή 
Προστασίας 'Ανηλίκων 'Αθηνών, τήν δεκά- 
την τού μηνός ' Απριλίου εις τόν Σύλλογον 
Ποντίων ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ.

' Επίσης νά σάς εύχαριστήσωμεν διά τήν 
πολύτιμον συμβολήν σας εις τήν έξασφά- 
λισιν τής έν λόγω αιθούσης διά τήν πρα- 
γματοποίησιν τής έκδηλώσεως.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος τής Τοπικής 

'Επιτροπής Προστασίας 'Ανηλίκων

Εις τήν άπέναντι σελίδα, στιγμ ιότυπο άπό τήν 
ομιλία του Ύ πουργοΰ Δημοσίας Τάξεως κ. 
Μ πάλκου πρός τούς 'Αξιω ματικούς τών Σω 
μάτω ν 'Ασφαλείας, τήν 19-5-78, σ τήν αίθουσα 
τοΰ Παρνασσού. ’Επάνω: Τήν "Αμεσο Δράση  
ί.πεσκέφθη, όπου καί ενημερώθηκε γιά τις  
μεθόδους πού ακολουθεί ή 'Ελληνική ’Α στυ 
νομία γιά τήν πρόληψη τής τρομοκρατίας ό 
υφ υπ ο υρ γό ς  έσ ω τερ ικ ώ ν  τή ς  Σ ο β ιε τ ικ ή ς  
Ένώσεω ς. Σ τό  ξένο επίσημο προσεφέρθησαν 

αναμνηστικά δώρα. 'Α ρ ισ τερά  Μ ιά πραγμα
τικά άνθρώπινη σκηνή. "Ενας άπό τούς άστυ- 
φύλακες πού ίπεσκεφθησαν, γιά νά δώσουν 
δύναμη κα ί κουράγιο στόν τραυματισθέντα άπό 
τούς κακοποιούς συνάδελφό τους αστυφύλακα  
Χρονόπουλο.

Είρηνοδίκης Καλλιθέας 
Γ. ΛΑΤΣΙΝΟΣ

Ό  Σύλλογος Διοικ.
Υπαλλήλων Άστυν. Πόλεων

Τήν 19 -3 -78  ό σύλλογος Διοικητικών 
' Υπαλλήλων ' Αστυνομίας Πόλεων ένήργη- 
σε άρχαιρεσίες γιά τήν άνάδειξι νέου 
διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος έξε-  
λέγη ό Κ. ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ Κων/νος, Αντι
πρόεδρος ό κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, Γενικός Γραμματεύς ό κ. ΓΡΑΨΑΣ 
Στυλιανός, Ταμίας ό κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Χαρά
λαμπος καί "Εφορος ή κα ΠΑΠΑΘΕΟ- 
ΔΩΡΟΥ Μαρία.

Τά «Α.Χ.» εύχονται καλή έπιτυχία στό 
έργο τους.
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Τις βραδυνές ώρες τής 28-3-78 σ τή  μεγάλη  
αίθουσα τοϋ Παρνασσού έδωσε συναυλία ή 
χορω δία τω ν αστυνομικών τής Φρανκφούρ
της τής δ υ τικ ή ς  Γερμανίας. Τή συναυλία 
παρακολούθησαν π ολλο ί επίσημοι, "Ελληνες 
άστυνομικοί κα ί πλήθος κόσμου.

Τό ’Εθνολογικό Μ ουσείο έπεσκέφθησαν, όπου 
κα ί ξεναγήθησαν οί δόκιμοι άρχιφύλακες.

Απυυομη
επίκαιρε

οε
"Οπως κάθε χρόνο έτσ ι κα ί φέτος ή Π.Ε.Α. 

Α.Α .Π . έκανε δέηση στον ιερό Ναό Χρυσο- 
σπηλιω τίσσης υπέρ άνάπαύσεως τής ψυχής 
των άποβιωσάντων συναδέλφων κα ί υπέρ 
υγείας των ζώντων.

Κ άτω  αριστερά: Τή Σ χολή  τουριστικώ ν έπαγ- 
γελμάτω ν στήν  Πάρνηθα έπεσκίφθησαν, τήν 
10-5-78, οί δόκιμοι άρχιφύλακες καί ένημε- 
ρώθησαν γιά τή λειτουργία κα ί τό έργο τής 
Σχολής. Κάτω : Σ τιγμιότυπο άπό τήν τελετή  
γιά τή λήξη τοϋ Σεμιναρίου Ά ξ /κ ώ ν  'Αστυ
νομίας Π όλεω ν κα ί Χ ω ρ /κ ή ς  στή  Σ χολή  Ύ -  
παστυνόμων, τήν 22-5-78.



-

Τήν "Αμεσο Δράση έπεσκέφθησαν, οπού καί 
ένημερώθησαν γιά τή λειτουργία τής υπηρεσίας 
σπουδάστριες τής Σ χολής Κοινωνικών Λ ει
τουργών, μ έ  επικεφαλής τόν καθηγητή τους καί 
συνεργάτη τών « ’Α στυνομικώ ν Χρονικών» κ. 
7. Παπαγεωργίου.

Τήν 1-6-78 έπεσκέφθησαν στό  γραφείο του τόν 
'Αστυνομικό Δ /ν τ ή  'Αθηνών κ. Λεμονή, επ ί 

παρουσία του Διευθυντοϋ Α σφαλείας 'Αθη
νών κ. Λάου, οί ’Αμερικανοί υπάλληλοι, απε
σταλμένοι τοΰ Κ ογκρέσσου κ.κ. Τ. Barchi, Τ. 
Brew κα ί L. Zanardi.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα τής περιοχής Κ αλλι
θέας έπεσκέφθησαν, οπού κα ί διένειμαν δώρα 
στά  παιδάκια, ό διοικητής κα ί οί υπάλληλοι τοΰ 
ΙΑ ' ’Αστυνομικοί) Τμήματος.



ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τήν 5 -4 -7 8  έκηδεύθη είς τό 6 ' Νεκρο

ταφείου 'Αθηνών ό έν συντάξει άστυνο- 
μικός Δ/ντής Β' ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ Χρήστος 
τού Κων/νου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1902 είς 
Παναιτώλιον Τριχωνίας Αιτωλοακαρνανίας. 
Είς τό άστυνομκόν Σώμα κατετάγη τό έτος 
1925. Τό 1936 προήχθη είς τόν βαθμόν 
τοΰ Ύπαστυνόμου Α ' , τ ό  1944 είς Α στυ
νόμον Β' καί τό 1952 είς 'Αστυνόμον Α \  
Άπεχώρησε τοϋ Αστυνομικού Σώματος 
τό 1958, μέ τόν βαθμόν τοϋ Δ/ντού Β ' . Είς 
τήν κηδείαν τοϋ έκλιπόντος παρέστησαν 
οικείοι του, πολλοί φίλοι καί έν ένεργεία καί 
συντάξει άστυνομικοί. ' Εκ μέρους τής 
Πανελληνίου Ένώσεως Αποστράτων Ά -  
ξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων ώμίλησε 
διά συγκινητικών λόγων ό έ.ά. άρχηγός 
Α.Π. κ. Κουτογεώργος Γ. καί κατέθεσε 
στέφανον.

Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι’ 
άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσεν έπί τής σωρού του στέφανον.

ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τήν 10-5-78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο- 

ταφεϊον Άναστάσεως τοϋ Πειραιά ό έν 
συντάξει άστυνόμος Β' ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 'Ιω
άννης τοϋ Παντελή.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1899 είς 
τήν 'Αθήνα. Είς τό άστυνομικόν Σώμα 
κατετάγη τό έτος 1929 μέ τόν βαθμόν τοϋ 
άστυφύλακος. Τό 1943 προήχθη είς άνθυ- 
παστυνόμο. Τό 1944 είς Ύπαστυνόμο Β ', 
τό 1947 είς Ύπαστυνόμο Α' καί τό 1953 
είς άστυνόμο Β '. Άπεχώρησε τό έτος 
1943, καταληφθείς άπό τό δριο ήλικίας.

Είς τήν κηδείαν τοϋ μεταστάντος παρέ
στησαν οικείοι του, φίλοι καί άστυνομικοί 
υπάλληλοι έν ένεργεία καί συνταξιούχοι. 
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ άντι- 
προσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροϋ τοϋ 
μεταστάντος.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
Τήν 2 -5 -1978  άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένη έκηδεύθη είς τόν 'Ιερόν Ναόν Ά γ . 
Κων/νου Πειραιώς ό έ.σ. 'Αστυνόμος Β' 
Καρανικόλας Φαίδων τοϋ Γεωργίου. Ό  
έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1898 είς Σμύρ
νην Μ. ' Ασίας καί είς τό ' Αστυνομικόν Σώμα 
κατετάγη μέ τόν βαθμόν τοϋ άστυφύλακος 
τό έτος 1924.

Προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ ύπαστ. Β' 
τήν 14.11.1936, είς τόν βαθμόν τοϋ ύπα
στυνόμου Α' τήν 4.9.1944, καί είς τόν 
βαθμόν τοϋ 'Αστυνόμου Β' τήν 2 8 -1 -  
1949. Άπεστρατεύθη διά λόγους ύγείας 
τήν 9 -3 -1949.

Τό 'Αστυνομικόν Σώμα δΓ άντιπροσω- 
πείας έ ξ  άστυνομικών παρέστη είς τήν 
κηδείαν του, ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του στέφανον καί 
προέπεμψεν αύτόν διά συγκινητικών λό
γων. Τήν κηδείαν του έπίσης παρηκολού- 
θησαν έκτός τών συγγενών του, άστυνο- 
μικοί έν ένεργεία καί συντάξει ώς καί 
πολλοί γνωστοί καί φίλοι του.

Τό χώμα πού τόν σκέπασε άς είναι 
έλαφρόν. Ή  μνήμη του άς είναι αιώνια.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 16.00 ώραν τής 7 -4 -7 8  άπεβίωσε 

ένταϋθα ό έ.σ. 'Αστυνόμος Σταματόπου- 
λος 'Αναστάσιος τοϋ Γεωργίου.

Τήν κηδείαν του ήτις έγένετο έκ τοϋ 
' Ιερού Ναοΰ τοϋ Νεκροταφείου Καλλιθέας 
παρηκολούθησαν έκτός τών συγγενών καί 
φίλων του, πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει 
συνάδελφοι άστυνομικοί. Τό Άστυν. Σώμα 
έτίμησε τόν έκλιπόντα δΓ άντιπροσωπείας 
έ ξ  ' Αστυνομικών, ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του στέφανον καί 
προέπεμψεν αύτόν διά συγκινητικών λό
γων. Ο έκλιπών έγεννήθη είς Γαλάτας 
Κορινθίας τήν 24-12-1911 καί είς τό 
Άστυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν 23.5. 
1934.

Προήχθη είς ύπαστυνόμον Β' τήν 26- 
9-1950, είς Ύπαστ. Α' τήν 17-11-1954 
καί είς Αστυνόμον Β' τήν 31-12-66, όπότε 
καί άπεχώρησε καταληφθείς ύπό όρίου 
ήλικίας.

Τό χώμα τής Αττικής γής πού τόν 
σκέπασε άς είναι έλαφρόν. ' Η μνήμη του 
άς είναι αιώνια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Τήν 10 -4 -78  άπεβίωσε ένταϋθα ό έ. σ. 

ύπαστυν. Α' Μάνικάς Γεώργιος τοϋ Α ρ ι
στείδη.

Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο έκ τοϋ 
Ιερού Ναού τοϋ Νεκροταφείου Άναπαύ- 

σεως, παρηκολούθησαν έκτός τών συγ
γενών καί φίλων του, πολλοί έν ένεργεία 
καί συντάξει συνάδελφοι άστυνομικοί. Τό 
Άστυν. Σώμα έτίμησε τόν έκλιπόντα δΓ 
άντιπροσωπείας έ ξ  Άστυνομικών, ό έπικε- 
φαλής τής όποιας κατέθεσεν έπί τής 
σοροϋ του στέφανον καί προέπεμψεν αύ
τόν διά συγκινητικών λόγων.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1901 είς 
Αγίαν Εύθυμίαν Παρνασσίδος. Είς τό Ά 

στυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν 17-11- 
1924 είς τήν Άστυν. Σχολήν Κερκύρας. 
Προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ ύπαστ. Β' τήν 
29-12-1948 καί είς τόν βαθμόν τοϋ Ύπα
στυνόμου Α' τήν 31-12-1951.

Τό χώμα τής Αττικής γής πού τόν 
σκέπασε άς είναι έλαφρόν. Αιώνια άς είναι 
ή μνήμη τού.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 17 -4 -78  άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένη έκηδεύθη έκ τού 'Ιεροϋ Ναοϋ Με- 
ταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας ό έ.σ. 
άνθυπαστυνόμος Παρασκευόπουλος Νικό
λαος τού Παναγιώτου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1911 έν  
Άθήναις καί εις τό Άστυν. Σώμα κατε- 
τύγη τήν 20-1-1936 μέ τόν βαθμόν τού 
άστυφύλακος.

Εις τόν βαθμόν τού άρχκρ. προήχθη τήν 
τήν 23-9 -1946  καί εις τόν βαθμόν τού 
άνθυπαστυνόμου τήν 28-12-1962 όπότε 
καί άπεχώρησε καταληφθείς ύπό τοΰ όρίου 
ήλικίας.

Εις τήν κηδείαν του, έκτός τών συγ
γενών του, παρέστησαν πολλοί φίλοι ώς καί 
έν συντάξει καί ένεργεία άστυνομικοί.

Διά άνππροσωπείας έ ξ  άστυνομικών 
έτίμησε τόν έκλιπόντα, ό έπικεφαλής τής 
όποιας κατέθεσεν έπί της σοροϋ του 
στέφανον.

Τό χώμα τής 'Αττικής γής πού τόν 
σκέπασε άς είναι έλαφρόν. Αίωνία άς είναι 
ή μνήμη του.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Τήν 16 -4 -78  άπεβίωσεν καί τήν έπο- 

μένην έκηδεύθη έκ τού ' Ιερού Ναού τού 
Νεκροταφείου Νέας Σμύρνης ό έν ένερ- 
γεία άρχκρύλαξ Καλαντζής Θεμιστοκλής 
τού Δημητρίου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις Κοινότητα 
Γκουμαίων Δωρίδος τό έτος 1927.

Εις τό ' Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη ώς 
άστυφύλαξ τήν 25-6-1947.
Προήχθη εις τόν βαθμόν τού ύπαρχιφύλα- 
κος τήν 10-10-72  καί εις άρχκρύλακα τήν 
31-10-73.

ΕΙς τήν κηδείαν του, έκτός τών συγ
γενών καί φίλων, παρέστησαν πολλοί έν  
ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί. Τό 'Α 
στυνομικόν Σώμα διά άνππροσωπείας έτί- 
μηαε τόν έκλιπόντα, ό έπικεφαλής τής 
όποιας κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του 
στέφανον. Τό χώμα τής Άτπκής γής πού 
τόν σκέπασε άς είναι έλαφρόν. Αίωνία άς 
είναι ή μνήμη του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ
Τήν 23 -4 -7 8  άπεβίωσεν καί τήν 16.30 

ώραν τής έπομένης έκηδεύθη έκ τοΰ 
Ιερού Ναοϋ Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού 

ό έ.σ. άρχκρύλαξ Παναγιώτης Σπανάκος 
τοΰ Μιχαήλ.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις Πειραιά τό 
έτος 1924. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη 
τήν 16-7-1945. Εις ύπαρχκρύλακα προ
ήχθη τήν 31-3-71  καί εις άρχιφύλακα τήν 
16-4-74.

Εις τήν κηδείαν του παρέστησαν έκτός 
τών συγγενών του, πολλοί φίλοι ώς καί 
άστυνομικοί έν ένεργεία καί συντάξει.

Τό 'Αστυνομικόν Σώμα δΓ άνππροσω
πείας του έ ξ  άστυνομικών έτίμησε τόν 
έκλιπόντα, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέ
θεσεν έπί τής σοροϋ του στέφανον καί 
προέπεμψεν αύτόν διά συγκινηπκών λό
γων. Τό χώμα πού τόν σκέπασε άς είναι 
έλαφρόν. Ή  μνήμη του άς είνα αίωνία.

Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται εις 
τούς άγαπητοϋς οικείους τών μετα- 
στάντων τήν έ ξ  ύψους θεία παρηγοριάν 
καί στούς σεπτούς νεκρούς μας νά 
είναι πάντοτε έλαφρό τά χώμα πού 
τούς σκέπασε καί ή μνήμη των αίωνία.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1. 0  βιαίως καί διά κατακτηπκούς σκοπούς

εισερχόμενος εις ξένην Χώραν.
2. Φλυαρεί μεγαλοφώνως, κατηγορεί.
3 . "Ονομα πολλών Παπών τής Ρώμης. -

' Αντιστρόφως, κινηματογράφος τών 
' Αθηνών.

4. Είναι καί ή ταραμοσαλάτα.
5. Παλαιός ήγεμονικός οίκος τής Βουλ

γαρίας (άντίστροφα). -  Ήρωΐς τού Ζο- 
λά.

6 .  ' Εξασφαλίζει, συνήθως, ύπερψήφισιν.
7. Προϋποθέτει έρώτησιν (άντρφ).
8. Δέν διαφέρει άπό άλλο. -  Τά τού 

λουτρού είναι άνυπόφορα (άντρφ.)
9. Παληκαράκι.

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Κοπιώδης έξεργασία, έξάσκησις (αίτ).
2 . 'Ακούγονται συχνά εις τήν Λυρικήν (άντ.)

-  Καί αύτό παραπέμπει.
3. Εις τά όρυχεία συχνά γίνονται παγίδες 

θανάτου (δημ). -  Κέλευσμα ναυπκόν.
4. Πολλών μωρών αί μητέρες τούς τό 

φορούν έξωτερικώς.
5 . 'Ολίγα άπό τά... όλίγα -  Γαλλικόν μ£τρον 

έπκρανείας.
6. Τοιαύτας συλλαβάς συναντώμεν εις νο

μικά συγγράμματα.
7. Προωσπκόν δργανον τών πλοίων (αίτ.)

-  'Αρνητικόν τών άρχαίων.
8. Κατασκευάζεται διά συντήξεως άμμου, 

σόδας καί μαρμάρου (αίτ. καθ.) -  Μία 
πρόθεσις.

9. Οί πρωταγωνισταί εις τήν δημιουργίαν 
σπουδαίου έργου (άντ).

(I. Κο.)

Ή  λύσις στό επόμενο

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Κ Ρ Ρ Δ Β Μ // Ο /V
2 A ε Ρ Ο Μ ε Τ Ρ ο

3 7 // Ρ ί ■ 7 ο X 7
4 A 7 m Ο β A Ρ / -€
5 β A A Λ ■ 3 A $ /
6 A Ρ r Ο A
7 S / ε Ψ // A A X A
8 / ί a ' ■ * Ρ A X
9 7 A r A /V / X Ο 1
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΣ ΚΣΤ ΤΕΥΧ. 504 - 505 
Μ Α Ι Ο Σ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 1978

ε κ δ ο ς ι ς : Υ Π Ο Δ ) Ν Σ Ι Σ  Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Ι  Π Ν Ε Υ 
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Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α :  3627.469 Κ Α Ι  9515.111 Ε Σ Ω Τ .  296

ΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ I. ΠΕΠΠΑΣ 2752560

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α !  Ε Τ Η Ι Ι Α Ι

'Εσωτερικού ............................... Δρχ. 180
"Εξωτερικού ..............................Δολλ. 8
'Ο ργανισμώ ν, Συλλόγων κλτ.\ Δρχ. 360 

Τιμή τεύχο υς: Δραχμαι 15

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Αΐ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώ μας α.ύτών.

Φ ωτογραφίαι -έπικαιρότητος τού Φ ωτογραφικού Συνεργείου 
τού 'Α ρχηγείου Ά σ τυν . Πόλεων.

ΤΟ  ΕΞ Ω Λ ΥΑ ΛΟ  Μ Α Σ  
Ό  ηρωικός αστυφύλακας Αυγουστίνος Λαδάς, 

πού δολοφονήθηκα άπό κακοποιούς, στήν πε
ρ ιοχή Καλλιθέας, σ τις  27 Μύλου 1978. Ό  
θάνατός του συνεκίνησε βαθύτατα τόν ελλη
νικό λαό ό οποίος γιά άλλη μιά  φορά βεβαι
ώθηκε δτι ό "Ελληνας αστυνομικός αποτελεί 
τόν άκοίμητο φρουρό τών πολυτιμότερω ν αγα
θών του.
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