


Τήν 20—6—1978, Εγινε στό Κέντρο των Μονάδων ’Αποκαταστάσεις Τάξεως (Μ.Α.Τ.) στό Γουδί, άσκηση διαλύσεως παρανόμων 
συγκεντρώσεων. Γιά τήν επιτυχία τής άσκήσεως πού είχε δ λα τά στοιχεία μιας πραγματικής διαδηλώσεως, συνεργάστηκαν «Αύρες» 
πεζοπόρα τμήματα καί αυτοκίνητα τής Άμεσου Δράσεως. Τήν Επίδειξη παρηκολούθησε ό Ύπουργ. Δημοσίας Τάξεως κ. Μπά/.κος 
ό Γεν. Γραμματεύς του ίδιου ' Υπουργείου κ. Σαψάλης, ό Αρχηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Παπαγεωργίου, ό ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής κ. Άργιάννης, οί Ύπαρχηγοί τής ’Αστυνομίας κ.κ. ’Αγγελόπουλος καί Καραθανάσης καί πολλοί άξ/κοί τής 
'Αστυνομίας. Πρός τούς άνδρες πού πήραν μέρος στήν επίδειξη μίλησε ό κ. Μπάλκος, ό όποιος καί άνεπτυξε τή σημασία 
τής αποστολής τους γιά τή διατήρηση τής δημοσίας τάξιχος καί ασφαλείας. Στίς φωτογραφίες μας Επάνω καί κάτω χαρακτηριστικά 
σιγμιότυπα.



ΚΑΜΜΙΑ
ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΤΗ ΒΙΑ

'Η  κοινωνία τοΰ καιρού μας, διαμορφώθηκε πάνω σέ ένα σύστημα, πού προκαλεΐ κίνδυνο γιά την 
τάξη καί την ασφάλεια τών μελών της. Τό πρόβλημα, άπασχολεΐ τίς υπεύθυνες κυβερνήσεις, άφοΰ ή 
έλλειψη τάξεως άποσυνθέτει την κοινωνία καί κάνει τούς άδύνατους «πιόνι» στά χέρια τών δυνατών.

'Η  τάξη εξασφαλίζεται, άλλοτε με τήν καταπίεση καί άλλοτε μέ τη λογική καί ύπεύθυνη χρήση τής 
ελευθερίας. Γιά τή δεύτερη περίπτωση, πού άφορά εμάς τούς Έ λλη νες, δπως καί δλους τούς 
ελεύθερους λαούς τής γής, ανακύπτει πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα πού μάς ύποχρεώνει άναπόφευκτα 
σέ μιά νέα θεώρηση τοΰ φάσματος τής τάξεως καί τής κοινωνικής γαλήνης, όπως τήν γνωρίσαμε 
μέχρι τώρα. Τό πρόβλημα είναι, ότι δέν μπορούμε πλέον νά στηρίξουμε τό κοινωνικό μας οικοδόμημα 
στήν τάξη τήν παραδοσιακή, τήν τάξη τής παληάς άγροτικής κοινωνίας, οπού άπό έλλειψη 
πληροφόρησης, έμεναν στατικοί καί άνεπηρέαστοι οί θεμελιώδεις κανόνες τών σχέσεων μεταξύ τών 
άτόμων καί δπου ή πειθαρχία έπεβάλλετο μέ τήν άπλή καί μόνο εμφάνιση τής κρατικής εξουσίας.

' Η τεχνοκρατούμενη έποχή μας, άλλαξε όλότελα τή δομή τής κοινωνίας μας καί στή συνέχεια καί 
τόν τρόπο, μέ τόν όποιο ό παλαιός αστυνόμος εφάρμοζε τό νόμο καί εξασφάλιζε τήν τάξη, δπως πολύ 
σωστά έτόνισε ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Ζισκάρ Ν τ’ Έ σταίν, «δέν επιτρέπεται νά 
είναι μιά άντίδραση πού βαδίζει μέ μπότες καί κράνος,άντίθετα στό ρεΰμα τής ιστορίας. Πρέπει νά 
βασίζεται στήν άσκηση τής ελευθερίας». Τό τελευταίο αυτό, δέν φαίνεται τόσο ρεαλιστικό, άν σκεφθή 
κανείς, δτι είναι άπειρα τά παραδείγματα κατά τά όποια ή ελευθερία οδήγησε στήν άναρχία καί ή 
άναρχία στόν ολοκληρωτισμό. "Ομως, τό χαρακτηριστικό γνώρισμα μιάς ελεύθερης πολιτείας, είναι 
νά πή τό ναί στήν έλευθερία καί μέ σύνεση καί σταθερότητα νά άναλάβει τήν εύθύνη.

’Αλλά καί άπό άλλη άποψη είναι σήμερα άπαραίτητη μιά νέα θεώρηση τοΰ ζητήματος τής επιβολής 
τής τάξεως, στά σύγχρονα κοινωνικά πλαίσια. Άναφερόμεθα συγκεκριμένα στίς εκδηλώσεις τής 

ατομικής καί τής ομαδικής βίας, ή όποια επιδεινώνει συνεχώς τά τελευταία χρόνια τό αίσθημα 
άσφαλείας σ ’ ολόκληρο σχεδόν τόν κόσμο. Τό κακό, μόνο μέ τήν πρόληψη μπορεί νά καταπολεμηθή 
ριζικά. Καί στήν πρόληψη αυτή θά βοηθήσει αποτελεσματικά ή κοινωνία σέ συνεργασία μέ τίς 
καταδιωκτικές άρχές. Αύτά, χωρίς βεβαίως νά άγνοοΰνται οί ευεργετικές συνέπειες τής καταστολής, 
ή όπόία, εκτός τών άλλων ικανοποιεί τό περί δικαίου αίσθημα καί επενεργεί άποτρεπτικά στίς 
βλέψεις καί τίς προθέσεις τών παρανόμων. Στό σημείο αυτό καί προκειμένου είδικώς γιά τά 
εγκλήματα βίας είναι ίσως άνάγκη νά τονισθή δτι γιά πολλές περιπτώσεις, ή κατάργηση τής ποινής 
τοΰ θανάτου, άνοιξε τό δρόμο στούς «διατακτικούς» τής αναρχίας καί τούς «έλυσε» τά χέρια, γιά πιό 
«συγκλονιστικές» πράξεις «ενάντια στό κατεστημένο». Τό συμπέρασμα άπό δσα προαναφέρθησαν 
είναι, δτι γιά τήν εξασφάλιση καί διατήρηση τής δημοσίας τάξεως, σέ μιά δημοκρατική κοινωνία δέν 
άρκεΐ ό «κλασσικός» φρουρός της μέ τίς φανταχτερές στολές καί τίς χρυσές έπωμίδες. ’Απαιτείται 
πάνω άπ’ δλα αυτοπειθαρχία τών μελών τής κοινωνίας, τά όποια, μέ σεβασμό γιά τόν συνάνθρωπο, 
μετριοπάθεια καί άντικειμενικότητα, πρέπει νά συζητούν καί νά άποφασίζουν γιά τούς κανόνες πού 
όποχρεοΰνται νά επιβάλλουν στόν εαυτό τους. Παράλληλα, νά μή δείχνουν καμμιά επιείκεια άπέναντι 
στή βία, δηλαδή άπέναντι στήν ακρότητα, «στό άδίκημα καί στήν έλλειψη μέτρου, στόν εγωισμό πού 
άδιαφορεί γιά τήν άλληλεγγύη, στήν πολιτική τοΰ χειρότερου. 'Η  κοινωνία πρέπει ν ’ άναπτύξει μέσα 
της ένα άνακλαστικό άπέχθειας άπέναντι στά έξαλλα πρόσωπα καί στίς υστερικές κραυγές. Πρέπει 
νά καταδικάζη τίς εκδηλώσεις αυτές, άπό δπου κι άν προέρχονται καί μόλις εμφανίζονται».

Έτσι μόνο, μέ τίς δικές της εκπληκτικά τεράστιες δυνάμεις ή σύγχρονη φιλελεύθερη κοινωνία θά 
μπορέσει, μέ τήν ενεργό παρουσία καί συμπαράσταση τής κρατικής εξουσίας, νά εξασφαλίσει τήν 
άληθινή εύδαιμονία, πού φαίνεται νά γίνεται δλο καί πιό σπάνιο πράγμα, στόν ταραγμένο πλανήτη 
μας, στήν ταραγμένη έποχή μας.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’Αστυνόμος Β'



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ κ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα πεπρατμευα
*Π Ι

Ποευυ. ΠοΛεωυ εαουι 1977
ΤΙΣ ΠΡΩ Ι ΝΕΣ ώρες τής 21-7-78 στην 

αίθουσα τοΰ "Εμπορικού καί Βιομη
χανικού "Επιμελητηρίου "Αθηνών, πραγμα
τοποιήθηκε συγκέντρωση κατά τήν όποια 
έγινε ή παρουσίαση των πεπραγμένων τής 
"Αστυνομίας Πόλεων κατά τό έτος 1977.

Παρέστησαν ό 'Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Μπάλκος, ό 'Υπουργός Δικαιοσύ
νης κ. Σταμάτης, ή 'Υφυπουργός Κοιν. Υ 
πηρεσιών κ. Συνοδινοΰ, ό Γενικός Γραμ
ματέας τού Ύπουργ. Δημ. Τάξεως κ. Σα- 
ψάλης, ό Γεν. Γραμ. τοΰ Ύπουργ. Δικ. κ. 
Δέδες, εκπρόσωποι τών δικαστικών καί 
άλλων αρχών, αντιπροσωπεία τών "Ενό
πλων Δυν. καί Σωμ. "Ασφαλείας, αξιωμα
τικοί τής "Αστυνομίας, δημοσιογράφοι, συ
νεργεία της τηλεοράσες καί τού ραδιοφώνου, 
δικηγόροι καί πολλοί διακεκριμένοι φίλοι 
τής "Αστυνομίας.

Πρό τής παρουσιάσεως, ό "Αρχηγός τής 
"Αστυνομίας κ. Παπαγεωργίου, προσεκά- 
λεσε τούς παρευρεθέντες νά τηρήσουν ενός 
λεπτού σιγή γιά τά θύματα καί τό δράμα τών 
αδελφών Κυπρίων. «Πρίν άρχίσω τήν ομιλία 
μου, είπε ό κ. "Αρχηγός, θά παρακαλούσα ν ’ 
άφήσουμε τήν μνήμη μας, νά ανατρέξει 
τέσσερα χρόνια πίσω, τότε πού ό βάρβαρος 
"Αττίλας, σάρωνε μέ θάνατο, φωτιά κι 
άτίμωσι τό όμορφο νησί τής "Αφροδίτης.

Σάν ελάχιστο δείγμα τιμής στά άπειρα 
θύματα τών άδελφών Κυπρίων, θά μοΰ επι
τρέψετε νά παρακαλέσω γιά τήν τήρηση 
ενός λεπτού σιγής.

Στή συνέχεια έγινε ή παρουσίασις τών 
πεπραγμένων άπό τόν κ. Παπαγεωργίου, ό

498



tmmmmmgm.
όποιος μέ σαφήνεια καί γλαφυρότητα, ή 
οποία όμολογουμένως συνήρπασε τό ακροα
τήριο

(Ή  ομιλία του κ. 'Αρχηγού δη
μοσιεύεται στην επόμενη σελί
δα)

Μετά τήν παρουσίαση των πεπραγμέ
νων άπό τόν ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας, 
μίλησε ό Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Μπάλ- 
κος ό όποιος είπε τά έξης χαρακτηριστικά:

Κύριοι,
Μετά τήν ακρως διαφωτιστική παρου

σίαση των πεπραγμένων τής Α.Π. κατά τό 
1977 καί μεθ’ όσα ανέπτυξε ό κ. ’Αρχηγός 
τής Α.Π. πάνω στό τόσο ενδιαφέρον θέμα 
τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας, 
φοβούμαι ότι δέν μένουν πολλά γιά νά εΐπώ.

Θά περιορισθώ, έπομένως, στήν επισή
μανση τών βασικών σημείων, τής δραστη
ριότητας τής Α.Π. κατά τόν περασμένο 
χρόνο, όσων κατά τή γνώμη μου, έχουν 
ανάγκην ιδιαιτέρου τονισμού.

Ά πό τά στατιστικά, λοιπόν, δεδομένα 
πού άκούσαμε σήμερα έδώ, προκύπτει σα
φώς καί πέραν άπό κάθε άμφισβήτηση, πώς 
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τού ό
ποιου έχω τήν τιμή νά προΐσταμαι πολι
τικά, κατόρθωσε, παρά τίς πάμπολες αντι
κειμενικές δυσκολίες, νά εξασφαλίσει στήν 
περιοχή τής άρμοδιότητός του, στό μέ
γιστο δυνατό, τήν ηρεμία καί τή γαλήνη 
τών πολιτών. ’Ηρεμία πού είναι απαραί
τητη γιά τήν οικονομική πρόοδο καί τήν 
κοινωνική μας ευημερία.

Πέραν όμως άπ’ αύτό, είδικώτερα, στόν 
τομέα τών ποικίλων έξτρεμιστικών ένερ- 
γειών, πέτυχε όχι μόνο νά άναστείλει τήν 
κατά γεωμετρική πρόοδο αύξηση τής έξτρε- 
μιστικής δράστηριότητος στή χώρα μας, 
άλλά καί τήν έναρξη μειώσεώς της. Γιά νά 
έπιτευχθεϊ αύτό, χρειάσθηκε βέβαια μία 
περίοδος μελέτης τού έξτρεμισμού πού, 
όμως, χρησιμοποιήθηκε, όπως συμπεραίνε- 
ται άπό τά άποτελέσματα, επωφελώς. "Ηδη 
δέν χρειάζονται στατιστικά στοιχεία, γιά νά 
άντιληφθεΐ ό καλόπιστος παρατηρητής, ότι 
καίτοι περιβαλλόμενοι άπό ένα κόσμο ά- 
ναρχούμενο, έχουμε ησυχία — τουλάχιστο 
ήσυχία μεγαλύτερη άπό πολλούς άλλους. 
Οί σχετικές, έξτρεμιστικές δραστηριότητες 
ήδη διαρκώς σπανιώτερες τονίζουν τήν ει
κόνα τής ησυχίας μας, σέ σύγκριση μ’ άλ
λες χώρες μέ πολύ περισσότερα άστυνο- 
μικά μέσα άπό έμας.

Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
άπό τήν διαπίστωση πώς στόν τομέα αύτό 
πάμε καλά. Καί ελπίζω πώς, χάρις στήν 
’Αστυνομική επαγρύπνηση, ή Ελλάδα θά 
εξακολουθήσει νά αποτελεί νησίδα τάξεως 
καί άσφαλείας καί πώς θά πάει άκόμα 
καλύτερα.

Τό δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τά 
ναρκωτικά. Πρόβλημα πού ταλαιπωρεί έ-

κατομμύρια άνθρώπους καί άπειλεΐ τά θε
μέλια τής άνθρώπινης κοινωνίας. * Η μάχη 
λοιπόν κατά τών ναρκωτικών πού δίνεται 
άπό τίς αρμόδιες Υπηρεσίες τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων είναι άναμφισβήτητα άπο- 
τελεσματική, πράγμα άλλωστε πού άναγνώ- 
ρισε ό διεθνής τύπος, μέ σχετικά δημο- 
σιεύματά του. Ά ς  έλπίσουμε ότι μέ τίς 
έντεινόμενες προσπάθειες τών άστυνομικών 
μας καί μέ τή συμπαράσταση καί τών άλλων 
φορέων τής δημόσιας καί ιδιωτικής ζωής, 
αλλά καί όλων άνεξαιρέτως τών ' Ελλήνων, 
θά μπορέσουμε νά σώσουμε τήν νεολαία 
μας, άπό τόν «αργό θάνατο». Χρειάζεται γ ι’ 
αύτό, όπως καί στό θέμα τού έξτρεμισμού, 
συνεχής επαγρύπνηση, τήν οποία είμαι 
βέβαιος ότι θά εξακολουθήσουν νά επι
δεικνύουν όχι μόνον τά άστυνομικά όργανα, 
άλλά καί κάθε φίλος τής κοινωνίας.

Πέραν, όμως άπό αυτά τά δυό βασικά 
επιτεύγματα τής Α.Π. θά πρέπει νά έπιση- 
μάνω καί μερικούς άλλους τομείς στούς 
όποιους προσφέρει έπιτυχή πολύπλευρη 
βοήθεια. Αυτοί δέ είναι οΐ θεομηνίες, τά 
άτυχήματα, οί τραυματισμοί, οί πυρκαϊές 
κλπ. Τή συμβολή τής ’Αστυνομίας σ’ 
όλους αυτούς τούς τομείς τήν αναγνωρίζουν 
βέβαια όλοι οί καλής πίστεως άνθρωποι 
πού, συνέπώς, αισθάνονται τόν αστυνομικό 
σάν φίλο καί σάν συμπαραστάτη στά 
προβλήματά τους — όπως πράγματι είναι.

Τό σχετικό έργο τής Α.Π. γίνεται ση
μαντικότερο άν άναλογισθεϊ κανείς τίς πά
μπολες δυσχέρειες πού υπάρχουν σ’ έμας

όπως τά περιορισμένα μέσα, ή υπεραπα
σχόληση τής άνεπαρκοΰς σ’ άριθμό άστυ- 
νομικής δυνάμεως, στά πολυποίκιλα άστυ
νομικά της καθήκοντα, οί ειδικές συνθήκες 
τών μεγαλοπόλεων, ό διαρκώς αυξανόμενος 
άριθμός τών οχημάτων κλπ. Οί δυσχέρειες 
αυτές άντιμετωπίζονται μόνον μέ τίς φιλό
τιμες καθημερινές προσπάθειες τών άστυνο
μικών, πού πολλές φορές έργάζονται σ’ 
ώρες ατέλειωτες καί κάτω άπό άνυπόφορες 
μερικές φορές καιρικές συνθήκες. Θυμηθεί
τε τήν εικόνα τού τροχονόμου, πάνω στήν 
πυρωμένη αθηναϊκή άσφαλτο, κάτω άπό τόν 
καυτερό ήλιο ή τό χειμώνα μέ τίς ώρες μέσα 
στά χιόνια καί θάχετε μιά ιδέα γιά τό τί 
προσφέρει αυτός, όπως καί οί άλλες αστυ
νομικές υπηρεσίες, γιά τό γενικό καλό.

Κύριοι,
Θά τελειώσω μέ μιά ευχή καί μιά προ

τροπή. Εύχομαι όλοι οί άνδρες τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων νά συνεχίσουν τό σκληρό, 
άλλά τόσο ηθικά δικαιωμένο δρόμο τής 
προσφοράς στό βωμό τού καθήκοντος. Στήν 
προσπάθεια τους αυτή — δέν έχω τήν 
παραμικρή άμφιβολία — θά έχουν τήν 
αγάπη, τήν έκτίμηση καί τήν συμπαρά
σταση όλων μας, αφού έχουν δώσει ώς τώρα 
τόσο πολλά δείγματα τών πολύτιμων προ
σφορών τους.

Ά ς  παρακαλέσω, άς προτρέψω όλους 
τούς άλλους, νά έπισημαίνουν βέβαια τά 
λάθη μας, πού όμως είναι άνθρωπίνως άνα- 
πόφευκτα — γιά νά τά διορθώνουμε. Άλλά
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καί νά λέν επίσης στούς αστυνομικούς μας 
ένα εύγε όταν τό άξίζουν. Καί τό άξίζουν 
τόσο συχνά.

Τελειώνοντας, θά συγχαρώ όλους όσοι 
συνέβαλαν στήν θαυμάσια οργάνωση τής 
σημερινής έκδηλώσεως, καθώς καί στήν 
επιμελημένη έκδοση των πεπραγμένων τής 
Α.Π., πού δίνει τήν εύκαιρία στήν Κυβέρ
νηση, στό λαό καί στά μέσα ένημερότη- 
τός του, νά κρίνουν καί νά αξιολογήσουν τό 
έργο τής ’Αστυνομίας κατά τό 1977.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Π.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γι
ατί μοϋ δίδεται ή εύκαιρία νά παρουσιάσω 
συνοπτικά καί εφέτος τήν έκθεση πεπρα
γμένων τού Σώματος τής ’ Αστυνομίας Πό
λεων κατά τόν περασμένο χρόνο

' Η παρουσία στήν αίθουσα αύτή ακροα
τηρίου, άποτελουμένου άπό εκλεκτούς πα
ράγοντες τοΰ δημοσίου βίου καί εκπροσώ
πους τών μέσων ένημερώσεως τής κοινής 
γνώμης, προσδίδει στή σημερινή εκδήλωση 
ιδιαίτερη τιμή καί εξαιρετική σπουδαιό- 
τητα, γιατί ή προκειμένη πληροφόρηση 
περί τής δράστη ριότητος τοΰ Σώματος θά 
τύχει εύρυτέρας άξιολογήσεως καί έκτιμή- 
σεως.

’ Εκ προοιμίου εκφράζω πρός όλους σας 
τίς θερμές μου εύχαριστίες καί σας παρέχω 
τή διαβεβαίωση ότι είμαστε πρόθυμοι νά 
δεχθούμε όποιαδήποτε κρίση σας καί νά 
άκούσουμε μέ προσοχή κάθε υπόδειξή σας. 
Πολύ εύχαριστώ επίσης τήν Διεύθυνση τοΰ 
’Εμπορικού - Βιομηχανικού ’Επιμελητη
ρίου, πού τόσο πρόθυμα μάς φιλοξενεί, 
κάθε χρόνο, στήν πολιτισμένη αύτή αίθου
σα.

’Αναγκαστικά, ή ενημέρωση θά γίνει μέ 
μεγάλη συντομία. Γιά όσους ή μελέτη μιάς 
τέτοιας δράστη ριότητος έχει κάποιο επι
στημονικό ενδιαφέρον, έπιτρέψατέ μου νά 
παραπέμψω στό τεύχος πού σάς έχει διανε- 
μηθή, όπου υπάρχει πλούσιο υλικό, κυρίως 
στατιστικό.

Ή  παρουσίαση τών πεπραγμένων περι
λαμβάνει:
α) Τήν δραστηριότητα γιά τήν πρόληψη 
τού εγκλήματος.
β) Τήν δραστηριότητα γιά τήν καταστολή 
τού εγκλήματος.

γ) Τήν κοινωνική καί εκπολιτιστική 
δραστηριότητα.
δ) Τίς σχέσεις τής ’Αστυνομίας καί τοΰ 
κοινού.
ε) Τίς ύπάρχουσες άδυναμίες, καί τέλος 
στ) Τά εξαγόμενα συμπεράσματα, μέ τίς 
προτάσεις μας.

"Οπως είναι γνωστό, αποστολή τής ’Α
στυνομίας υπήρξε πάντοτε ή προστασία τών 
έννόμων άγαθών τού πολίτου, δηλαδή τής 
ζωής, τής τιμής, τής περιουσίας, καί τών 
ατομικών δικαιωμάτων του, καθώς επίσης 
καί ή προάσπιση τοΰ Κράτους άπό κάθε 
εσωτερική άπειλή.

Κατά τό έτος 1977, όπως καί κατά τά 
προηγούμενα έτη, ή ’Αστυνομία Πόλεων 
κατέβαλε άοκνες, φιλότιμες καί συντονι
σμένες προσπάθειες καί επέτυχε νά εξασφα
λίσει στήν περιοχή εύθύνης της συνθήκες 
τάξεως, γαλήνης καί εύνομίας καί νά δια
τηρήσει σέ πολύ ικανοποιητικό βαθμό τό 
συναίσθημα ασφαλείας τών πολιτών.

' Η άντεγκληματική άστυνομική προσπά
θεια, διακρινόμενη σέ πρόληψη καί κατα
στολή, ύπήρξε τό κυρίαρχο στοιχείο στήν 
έν γένει δραστηριότητα τοΰ Σώματος.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

’Αποτελεί άναμφισβήτητη διαπίστωση, 
ότι ή προληπτική τακτική ύπερέχει τής 
κατασταλτικής, γιαυτό καί τό έργο κάθε 
’Αστυνομίας κρίνεται κατ’ έξοχή άπό τήν 
δράση της καί τήν απόδοσή της στόν τομέα 
τής προλήψεως τοΰ εγκλήματος.

’Αλλά, είναι επίσης άλήθεια, ότι ή πρό
ληψη είναι έργο ιδιαίτερα δυσχερές διότι: 
Πρώτον, απαιτεί μεγάλο αριθμό δυνάμεως 
καί μέσων. Καί δεύτερον, απαιτεί πνεύμα 
συνεργασίας καί κατανοήσεως άπό τούς πο
λίτες, πράγμα πού δέν είναι καί πολύ 
σύνηθες. Γιατί ώρισμένες αστυνομικές ε
νέργειες, όπως ό έλεγχος υπόπτων ατόμων, 
οί έκτακτες έξορμήσεις γιά τόν έλεγχο 
χώρων, όπου συχνάζουν κακοποιοί, δέν 
βρίσκουν πάντοτε τήν γενική έπιδοκιμασία, 
παρ’ όλο ότι πρόκειται γιά στοιχειώδη 
προληπτικά μέτρα προασπίσεως τής δημο
σίας τάξεως καί κοινωνικής ήθικής, μέτρα 
πού έχουν καθιερωθή άπό όλες τίς ’Αστυ
νομίες τών προηγμένων χωρών.

Καί κατά τό 1977, ή πρόληψη έπιδιώ- 
χθηκε μέ τήν συνεχή παρουσία τοΰ άστυ- 
νομικοΰ καί μέ τόν άστυνομικό έλεγχο. 
"Ετσι:

Ό  σκοπός ’Αστυφύλακας τού Τμήματος 
Τάξεως άπετέλεσε καί πάλι τήν βασική καί 
άναντικατάστατη μονάδα άστυνομεύσεως, 
παρ’ όλο ότι ό τομέας αύτός είχε καί έχει 
τρομερά κενά άπό πλευράς έπανδρώσεως.

Οί άστυνομικοί τών 'Υπηρεσιών ’Α
σφαλείας, μέ τήν άγρυπνη παρακολούθηση 
τών υπόπτων τελέσεως άξιοποίνων πρά
ξεων καί τήν συστηματική έπιτήρηση τών 
χώρων στούς όποιους συχνάζουν οί καθ’ 
έξη καί κατ’ έπάγγελμα κακοποιοί, πέτυχαν 
νά προλάβουν τήν τέλεση πολλών έγκλη- 
μάτων, σχετιζομένων μέ τήν ζωή, τήν υγεία 
καί τήν περιουσία τών πολιτών.

Οί τροχονόμοι, έργαζόμενοι υπό τίς πιό 
αντίξοες συνθήκες, κατέβαλαν υπεράνθρω
πες προσπάθειες, γιά νά άνταποκριθοΰν στό 
τιτάνειο έργο τους καί νά έξασφαλίσουν μιά 
κάποια τάξι στήν κυκλοφορία πεζών καί 
οχημάτων. Είναι γνωστά σέ όλους μας τά έξ 
άντικειμένου πελώρια κυκλοφοριακά προ
βλήματα. Καί μέσα σ’ αυτόν τόν κυκεώνα, 
οί άστυνομικοί μας άγωνίσθηκαν γιά νά πε- 
τύχουν, προεχόντως στήν ’Αθήνα, μιά α
νεκτή ροή κινήσεως τών οχημάτων. Πα
ράλληλα βαθμοφόροι τής Τροχαίας δίδα
ξαν μέ έπιτυχία σέ Σχολεία καί ’Οργανι
σμούς μαθήματα κυκλοφοριακής άγωγής, 
συμμετέχοντες στήν προσπάθεια τής Πολι
τείας γιά τήν άνύψωση τοΰ έπιπέδου τοΰ 
λαού καί τήν έπίτευξη καλλιτέρων συνθη
κών κινήσεως.

Προκειμένου γιά τό κυκλοφοριακά πρό
βλημα, τό γνωστό σέ όλους μας, πού τόσες 
έχει δυσμενείς έπιπτώσεις, όχι μόνο στήν 
οικονομική καί κοινωνική ζωή τού τόπου, 
άλλά καί στήν σωματική καί ψυχική υγεία 
τών πολιτών, θά ήθελα νά υπογραμμίσω ότι, 
πέρα άπό τά αντικειμενικά αίτιά του, οφεί
λεται στήν άντιπειθαρχική συμπεριφορά 
μεγάλου άριθμοΰ όδηγών καί πεζών έναντι 
τοΰ Νόμου. Παραβιάζεται, π.χ. ό έρυθρός 
σηματοδότης, όχι τόσο άπό βιασύνη, άλλά 
γιατί αύτό ευχαριστεί τόν οδηγό. Ή  πει
θάρχηση στόν ΚΟΚ ένοχλεϊ κατά περίεργο 
τρόπο. Καί ή παρέμβαση τού τροχονόμου 
καί ή βεβαίωση τής παραβάσεως δημιουρ
γεί έντονες άντιδράσεις.

’Οφείλουμε νά διακηρύξουμε, ότι, όσο 
αύστηρά κι άν έφαρμόσουν οί τροχονόμοι 
τίς σχετικές διατάξεις, άποκλείεται νά έξα- 
σφαλισθή θετικό κέρδος, άν όδηγοί καί 
πεζοί δέν άποκτήσουν τήν έπιβαλλόμενη 
κυκλοφοριακή άγωγή.

Οί άστυνομικοί τής ’Αγορανομίας, μέ 
τόν συνεχή έλεγχο τής άγοράς, μέσα στά 
πλαίσια τής χαρασσομένης άπό τήν Πολι
τεία πολιτικής, έργάσθηκαν άοκνα γιά νά 
προστατεύσουν τήν άγοραστική δύναμη τής 
δραχμής, καί τήν υγεία τού καταναλωτικού 
κοινού.

Τά περιπολικά τής ’Αμέσου Δράσεως, 
φύλακες άγγελοι τών φιλόνομων πολιτών, 
έπενέβησαν άστραπιαία στά διάφορα συμ
βάντα, άπέτρεψαν τήν τέλεση σοβαρών 
άξιοποίνων πράξεων, άποκατέστησαν δια- 
σαλευθεϊσα τάξη, λύτρωσαν άπό τήν άγω- 
νία κινδυνεύοντες καί ζητούντες βοήθεια, 
μετέφεραν άσθενεϊς καί τραυματίες καί διε-
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τήρησαν καί άνέβασαν σέ ψηλότερα έπί- 
πεδα τό συναίσθημα ασφαλείας των πολι

τών.
Οί ανδρες των Μηχανοκινήτων Μονά

δων, χάρις εις τήν ΰψηλοΰ επιπέδου εκ
παίδευση, τόν άρτιο εξοπλισμό, τό υψηλό 
φρόνημα καί τήν παραδειγματική πειθαρ
χία, μετέφεραν σέ όλους, μέ τίς μετρημένες 
αλλά σωστές εμφανίσεις τους, τό μήνυμα, 
ότι ή Πολιτεία δέν είναι διατεθειμένη νά 
έπιτρέψη στους ολίγους νά προκαλοΰν τούς 
πολλούς.

Τό μεγάλο μειονέκτημα στόν άπολογι- 
σμό τοΰ προληπτικού έργου τής ’Αστυ
νομίας είναι ότι δέν υπάρχουν στατιστικά 
στοιχεία. "Ετσι δέν μπορούμε νά σάς πούμε 
πόσες κλοπές, διαρρήξεις, σωματικές βλά
βες, άδικες επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, αί- 
σχροκέρδιες, δέν τελέσθηκαν, ούτε πόσοι 
άνθρωποι καί κυρίως νέοι δέν έγιναν τοξι
κομανείς, ούτε πόσοι νεαροί καί νεαρές δέν 
κατρακύλισαν στά σκαλοπάτια τής άνηθι- 
κότητος, χάρις στήν άστυνομική επαγρύ
πνηση. Μπορούμε όμως νά πούμε, πώς άν 
έχουμε τήν ευχέρεια νά κινούμαστε οπου
δήποτε καί όποιαδήποτε ώρα, χωρίς τόν 
φόβο τού ληστού ή τοΰ μαχαιροβγάλτη, άν 
νοιώθουμε άσφαλεΐς σέ κάθε νόμιμο ένέρ- 
γεια καί άποσχόληση, άν έχουμε άντι- 
ληφθή ότι δέν υπάρχουν άμφισβητουμένης 
έξουσίας περιοχές, τότε αυτό οφείλεται 
βασικά στήν αθόρυβη, σεμνή καί σκληρή, 
μέχρις έξαντλήσεως έργασία τών αστυνο
μικών.

Τό προληπτικό έργο μας δύσκολα φαί
νεται καί δυσκολότερα αναγνωρίζεται. ’Ε
πικρίνεται συχνά ή 'Αστυνομία, γιατί δέν 
μπόρεσε νά προλάβει κάποια έγκληματική 
ενέργεια. ’Ενώ θά πρέπει, παράλληλα, νά 
έκτιμηθή τό πόσες τέτοιες αδικοπραξίες δέν 
πραγματώθηκαν χάρις, άκριβώς, στήν προ
ληπτική άστυνομική δραστηριότητα. Κυ
ρίως ή αποτροπή εισαγωγής στή Χώρα μας 
τού κύματος βίας, πού τόσα Κράτη μαστί
ζει, οφείλεται, νομίζω, τουλάχιστο κατά ένα 
μεγάλο μέρος, στά έντονα προληπτικά μέ
τρα, πού άπό καιρό έχουμε καθιερώσει.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

Τό έγκλημα, σάν κοινωνικό φαινόμενο, ύ- 
πήρξεν, υπάρχει καί θά υπάρχει. Είναι 
συνυφασμένο μέ τήν άνθρώπινη φύση. ' Η 
άπόλυτη πρόληψή του είναι άδύνατη, είναι 
ουτοπία.

"Ετσι, ή καταστολή τοΰ έγκλήματος προ

βάλλει σάν αδήριτη ανάγκη, σάν άναγκαΐο 
συμπλήρωμα τής προλήψεως γιά τήν περι
φρούρηση τής έννόμου τάξεως. Έ ξ ’ άλλου 
ή κατασταλτική δράση τής ’Αστυνομίας 
συμβάλλει αποτελεσματικά στήν έμπέδωση 
τοΰ αισθήματος ασφαλείας τών πολιτών, 
γιατί οϊ πολίτες δείχνουν ιδιαίτερη ευαι
σθησία καί συγκίνηση, όταν τελείται ένα 
έγκλημα καί αισθάνονται άνακούφιση όταν 
ή ’ Αστυνομία τό εξιχνιάζει καί οδηγεί τούς 
δράστες στή δικαιοσύνη.

Καί ή κατασταλτική δράση τής ’Α
στυνομίας είναι έξαιρετικά δυσχερής. Γί
νεται δέ δυσχερέστερη στήν περιοχή ’Α
θηνών — Πειραιώς, όπου ζή σχεδόν τό 1/3 
τού πληθυσμού τής χώρας καί παρέχονται, 
έτσι, εύνοϊκές συνθήκες καί γιά τήν διά- 
πραξη καί γιά τήν συγκάλυψη τού έγκλή
ματος. Έδώ, κυρίως συγκεντρώνονται οί 
καθ’ έξη καί κατ’ έπάγγελμα κακοποιοί, 
γιατί έδώ βρίσκουν τούς έπίγειους παρα
δείσους, τίς παντός είδους απολαύσεις, τά 
ύποπτα κέντρα, τό γνώριμό τους περιβάλ
λον. Ή  λεία άπό τήν έγκληματική 
δράση είναι δελεαστικότερη, γιατί έδώ υ
πάρχουν οί Τράπεζες, τά μεγάλα καταστή
ματα, τά κοσμηματοπωλεία, έδώ οί συναλ
λαγές είναι άπειρες καί ανεξέλεγκτες, έδώ 
υπάρχει ή πελατεία γιά τά ναρκωτικά, τήν 
ακολασία, τήν άπάτη, τήν αισχροκέρδεια. 
Καί πέρα άπό αυτά, ή Πρωτεύουσα άποτελεΐ 
τόν χώρο όργανώσεως, έκδηλώσεως καί 
συντονισμού κάθε είδους κινητοποιήσεων 
Παρουσιάζοντας τήν κατασταλτική δράση 
μας θεωρώ χρέος μου νά έξάρω τήν θετική 
συμβολή τής Δ/νσεως Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών, τόσο στήν έξιχνίαση σκο
τεινών έγκλημάτων, όσο καί στήν παροχή 
γενικών στοιχείων, γιά τήν έγχώρια καί 
διεθνή εγκληματικότητα.

Τό κατασταλτικό έργο τής ’Αστυνομίας 
έμφανίζεται παραστατικά στήν έκθεση πε
πραγμένων πού σάς διανεμήθηκε. Έδώ θά 
σάς παρουσιάσω μόνο ώρισμένα γενικά 
στοιχεία, πού προέρχονται άπό τήν άστυ
νομική στατιστική. "Οπως είναι γνωστό, ή 
δική μας στατιστική, περιλαμβάνει όλα τά 
εγκλήματα πού ήλθαν σέ γνώση μας, ένώ ή 
στατιστική τής Δικαιοσύνης διαλαμβάνει 
μόνο τήν ένδικο έγκληματικότητα, όπως 
δηλαδή συνάγεται άπό τίς δικαστικές απο
φάσεις.

"Οπως φαίνεται στούς πίνακές μας, ή 
έγκληματικότης τού 1977, σέ σύγκριση 
πρός τήν τού 1976, παρουσίασε, στήν πε
ριοχή ευθύνης τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
τήν άκόλουθο διακύμανση:

α) Στά κακουργήματα μείωση κατά 7,53%, 
έμφανιζόμενη, μάλιστα, στίς έκ προθέσεως 
ανθρωποκτονίες, τίς ληστείες καί τά ναρκω
τικά.
β) Στά πλημμελήματα αύξηση κατά 0,78%, 
έμφανιζόμενη, κυρίως, στίς παραβάσεις τού 
’ Αγορανομικοΰ Κώδικα καί τοΰ ΚΟΚ, στίς 
κλοπές καί τίς σωματικές βλάβες, 
γ) Στά πταίσματα αύξηση κατά 4,45%, έμ- 
φανιζόμενη, κυρίως, στίς παραβάσεις τοΰ 
ΚΟΚ καί τών κέντρων διασκεδάσεως.

Γ ενικό συμπέρασμα είναι ότι μεταξύ τού 
1976 καί τοΰ 1977 δέν υπάρχουν-σοβαρές 
διαφορές. ’Από τά βεβαιωθέντα κακουργή
ματα, τήν πρώτη θέση κατέχει ή άποπλά- 
νηση παίδων, μέ δεύτερα τά ναρκωτικά καί 
τίς ληστείες.

Ά πό τά τελεσθέντα έγκλήματα παρέ- 
μειναν ανεξιχνίαστα ποσοστό 6,66% στά 
κακουργήματα καί 5,48% στά πλημμελή
ματα. Τό ποσοστό αύτό είναι όχι απλώς 
μικρό, άλλά σχεδόν άσήμαντο, άν ληφθεί 
ύπ’ όψη ότι σέ άλλες προηγμένες Χώρες τό 
ποσοστό τών άνεξιχνιάστων υπερβαίνει τό 
40%. Ά πό τά ανεξιχνίαστα, ένας μεγάλος 
αριθμός άναφέρεται στίς κλοπές χρήσεως 
αυτοκινήτων, μέ δράστες, συνήθως, νεαρά 
άτομα. ’Επίσης, πρέπει νά τονισθή, ότι τά 
περισσότερα άπό τά άνεξιχνίαστα ανακαλύ
πτονται άργότερα, ύστερα άπό συνεχή έπα- 
γρύπνηση καί παρακολούθηση. Αξίζει νά 
σημειωθή ότι κατά τό 1977 έξιχνιάσθηκαν 
147 έγκλήματα, πού είχαν τελεσθή κατά τό 
1976 καί τά προηγούμενα έτη.

’Ιθαγένεια καί φύλον.
Ά πό τό σύνολο τών 52.435 δραστών κατά 
τό 1977, ημεδαποί ήσαν οί 51.998 καί 
άλλοδαποί οί 437.
Ά πό τούς ήμεδαπούς 47.042 ήσαν άρρενες 
καί 4.956 θήλεις. Ά πό τούς άλλοδαπούς 
372 ήσαν άρρενες καί 65 θήλεις.

'Ηλικία καί φύλον
Ή  κατά ήλικία καί φύλο τών δραστών 
έγκληματικότητα έμφανίζεται στόν πίνακα. 
Ή  έγκληματικώτερη ήλικία είναι ή τών 
30-44 έτών. Ό  δυσαναλόγως μεγάλος αρι
θμός τών εγκληματιών ήλικίας 30 έτών καί 
άνω οφείλεται κυρίως στούς παραβάτες τού 
Αγορανομικοΰ Κώδικος, τοΰ ΚΟΚ καί 
άλλων ποινικών νόμων πού είναι σχετικοί 
μέ τό ασκούμενο έπάγγελμα. Καί είναι αύτό 
ευεξήγητο, άφοΰ οί έπαγγελματίες, κατά τό 
μεγαλύτερο ποσοστό, είναι πάνω άπό 30 
έτών.
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Βαθμός παιδείας
Ά πό τό σύνολο των δραστών οΐ 2.579 ήσαν 
ανώτατης μορφώσεως, οί 12.684 μέσης, οί 
36.659 στοιχειώδους καί οί 513 άγράμματοι. 
Ό  μικρός άριθμός τών άγραμμάτων εγ
κληματιών οφείλεται στό μικρό ποσοστό 
του αγράμματου πληθυσμού τής Χώρας καί 
στό' γεγονός ότι οί άγράμματοι άνήκουν, 
βασικά, στό ηλικιωμένο τμήμα τού πλη
θυσμού.
Ή  έγκληματικότης κατά μήνα καί ημέρα
Ό  «έγκληματικώτερος» μήνας τού 1977 
ήταν ό ’ Ιούνιος. ’ Ακολουθούν, ό Μάρτιος, 
ό ’Ιούλιος, ό Αύγουστος κλπ. 
«Έγκληματικώτερη» ημέρα ύπήρξε ή Τρί
τη. ’Ακολουθούν ή Πέμπτη, ή Τετάρτη 
κλπ.

Χρόνος τελέσεως καθ’ ώραν.
Ή  μεγαλύτερη έγκληματικότης σημειώ
θηκε κατά τίς πρωινές ώρες 9-12. ’Ακο
λουθούν οί ώρες 15—20, 12—15 κλπ.

Πρίν κλείσουμε τό κεφάλαιο τής έγκλημα- 
ηκότητος, είναι άνάγκη νά σταθούμε σέ δύο 
είδη άδικημάτων, πού άν καί δέν έχουν 
δημιουργήσει στόν τόπο μας καταστάσεις 
έντόνως σοβαρές, όμως μας άπασχολούν ώς 
’Αστυνομία .

Τό πρώτο είναι οί περιπτώσεις τών 
εκρηκτικών μηχανισμών. Είτε έχουν ώς 
στόχο βιβλιοπωλεία, είτε αύτοκίνητα, είτε 
γραφεία πολιτικών οργανώσεων, είτε οτιδή
ποτε άλλο, πολύ δέ περισσότερο όταν τοπο
θετούνται σέ δημόσια θεάματα, άποτελούν 
ένέργειες σαφώς εγκληματικές. Λόγω τής 
φύσεως τών έκνόμων αύτών ενεργειών, δέν 
είναι εύκολη ή επισήμανση καί σύλληψη 
όλων τών δραστών. Καταβάλλουμε σύντο
νες ενέργειες πρός τήν κατεύθυνση αυτή καί 
δέν θά παύσουμε ποτέ νά ζητάμε τήν συν
δρομή τών φιλόνομων πολιτών.
Το δεύτερο άναφέρεται στά ναρκωτικά. 

Τόν περασμένο χρόνο, οί 'Υπηρεσίες μας 
βεβαίωσαν 80 τέτοια έγκλήματα, άπό τά 
όποια 75 σέ βαθμό κακουργήματος καί 5 
πλημμελήματα, έναντι 92 κακουργημάτων 
τού 1976.

"Οπως βλέπετε στόν πίνακα, τήν πρώτη 
θέσι στις κατασχεθεΐσες ποσότητες κατέχει 
τό χασίς. Έδώ πρέπει νά μνημονεύσω 
άκόμη τήν μεγάλη επιτυχία πού είχει ή 
Υ.Γ.Α. ’Αθηνών στίς άρχές παρελθόντος 
’Ιανουάριου, μέ τήν κατάσχεση 17 κιλών 
καθαρής ηρωίνης πού άποτελεϊ διεθνές 
ρεκόρ καί εντυπώσιασε τήν διεθνή κοινή 
γνώμη.

Οί περισσότεροι άπό τούς συλληφθέ- 
ντες γιά ναρκωτικά ήταν έμποροι. Τό 1/4 
άπό τούς 200 συλληφθέντες, ήσαν νέοι. 
Είδικώτερα, όμως στήν χρήσι ναρκωτικών, 
ή ήλικία αύτή κατέχει, δυστυχώς, τό 50% 
τών συλληφθέντων.

Λεπτομερέστερα, ή ήλικία τών κατη- 
γορηθέντων γιά ναρκωτικά εμφανίζεται, σ ’ 
αύτόν τόν πίνακα. Προηγείται ή ήλικία 25 
ώς 29 ετών καί άκολουθεϊ ή ήλικία 21 έως 24 
έτών.

’Εκείνο πού, κατά τήν γνώμη μου, δημι

ουργεί έδώ τήν πιό σοβαρή άνησυχία είναι 
ότι τό εύρύ κοινό δέν έχει κατανοήσει 
άκόμη τήν καταστροφική έπίδραση τών 
ναρκωτικών στήν σωματική, πνευματική 
καί ψυχική υγεία τών άνθρώπων. ’Από 
άγνοια μένει άδιάφορο στά μελαγχολικά 
μηνύματα, πού έρχονται άπό άλλες χώρες 
καί μένει άσυγκίνητο μπροστά στά άναρί- 
θμητα θύματα τού άργοϋ θανάτου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ -  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

Καί κατά τό 1977 ή ’Αστυνομία Πό
λεων, είτε μέ οργανωμένες υπηρεσιακές 
έκδηλώσεις, είτε μέ μεμονωμένες καί αύ- 
θόρμητες ένέργειες τών άνδρών της, έση- 
μείωσε άξιόλογο κοινωνικό έργο καί έπε- 
ξέτεινε τήν δράση της σέ τομείς άνθρωπιάς 
καί χριστιανικής άγάπης. Φυσικά τό έργο 
αύτό δέν είναι δυνατόν νά έμφανισθή ο
λόκληρο σέ μιά έκθεση πεπραγμένων.

Τό γνωρίζουν όμως έκεϊνοι, πού προ- 
σέφυγαν στόν ’Αξιωματικό Υπηρεσίας 
τού ’Αστυνομικού Τμήματος, στόν περί
πολού ντα αστυφύλακα ή στό πλήρωμα τού 
περιπολικού αυτοκινήτου καί ζήτησαν τήν 
συνδρομή του γ;ά τήν έπίλυση κάποιας 
οικογενειακής ή οικονομικής διαφοράς, γιά 
τήν άποσόβηση μιας βεβαίας συγκρούσεως, 
γιά τήν βοήθεια άναξιοπαθούντος, γιά τήν 
περισυλλογή άστέγων, άλκοολικών ή τοξι
κομανών, γιά τήν προσφορά αίματος, γιά 
τήν άμβλυνση τού πόνου.

Τό γνωρίζουν έκεϊνοι οΐ όποιοι παρηκο- 
λούθησαν τούς άνδρες τού Μηχανοκινήτου, 
τής ’Αμέσου Δράσεως, τής Τροχαίας καί 
τών Τμημάτων Τάξεως νά σπεύδουν καί νά 
κινδυνεύουν γιά νά παράσχουν συνδρομή 
στά θύματα πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών. 
Πώς νά μήν μνημονεύσουμε τήν μέχρι 
αυτοθυσίας συμπαράσταση τών άστυνομι- 
κών τής Δ/νσεως Πειραιώς, κατά τίς περι- 
συνές πολύνεκρες καί καταστροφικές πλημ
μύρες, συμπαράσταση πού προκάλεσε τήν 
ειλικρινή άναγνώριση τών Πειραιωτών;

’Επίσης καρποφόρο ήταν τό έργο τής 
’Αστυνομίας στόν έκπολιτιστικό τομέα. 
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, βραβεύσεις, 
προβολές μορφωακών κινηματογραφικών 
ταινιών σέ Σχολεία, Ιδρύματα κλπ.

Ή  Τουριστική ’Αστυνομία συμμετέσχε 
ένεργώς στήν προσπάθεια αύτή, μέ τήν 
εύγενική καί πρόθυμη έξυπηρέτηση τών 
τουριστών, τήν ξενάγησή τους, τήν δια
τήρηση τής τάξεως καί εύπρεπείας στίς 
περιοχές τών ζωνών έμφανίσεως τής πόλεως 
κλπ.

' Η φιλαρμονική τού Σώματος, ή ’ Αστυ
νομική χορωδία Βυζαντινής Μουσικής καί 
ή χορωδία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Κερκύρας, έδωσαν, μέ τίς άψογες έμφανί- 
σεις τους, ένα έντυπωσιακό «παρών» στόν 
καλλιτεχνικό χώρο.

Τό ’Αθλητικό Τμήμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, μέ τίς έξαίρετες έπιδόσεις του, 
έδειξε ότι ή άθλητική ιδέα καλλιεργείται 
γόνιμα στό ’ Αστυνομικό Σώμα. ’ Ιδιαίτερα, 
οί γνωστές σέ όλους υψηλές έπιδόσεις τής 
’Αστυνομικής Σκοπευτικής Όμάδος άπο- 
δεικνύουν πλήρως τήν θαυμαστή συνύπαρ
ξη άθλήματος καί έπαγγελματικής δεινό- 
τητος.

Τό Περιοδικό τού Σώματος «’Αστυνο
μικά Χρονικά», πού άποτελεϊ σήμερα μία 
άπό τίς καλλίτερες έκδόσεις, άπετέλεσε τό 
βήμα γιά τήν προβολή έπαγγελματικών 
θεμάτων, γιά τήν έκφραση τού φιλολογικού 
ταλέντου τών άστυνομικών καί γιά τήν 
παρουσίαση άρθρων εκλεκτών συνεργατών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Κατά τό 1977 κατεβλήθη άπό όλες τίς 

άστυνομικές Υπηρεσίες ιδιαίτερη προσπά
θεια γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη τών σχέ
σεων ’Αστυνομίας καί Πολιτών. ’Επιθυ
μούμε νά εύχαριστήσουμε όλους όσους μάς 
έβοήθησαν στήν έκπλήρωση αυτής τής 
άποστολής μας καί, κυρίως, τούς φίλους 
δημοσιογράφους καί λοιπούς έκπροσώπους 
τών μέσων ένημερώσεως, καθώς έπίσης καί 
τά έκλεκτά καί φιλοπρόοδα μέλη τών «' Ο
μίλων Φίλων ’Αστυνομίας».

* Ωστόσο δέν μπορούμε νά ΐσχυρισθούμε 
ότι οί σχέσεις μας αύτές έφθασαν σέ έπί- 
πεδα έπιθυμητά, παρ’ όλο ότι γνωρίζουμε, 
πώς τό εύρύ κοινό κατανοεί τίς άντιξοό- 
τητες τού λειτουργήματος μας, άναγνωρίζει 
τίς προσφορές μας καί μάς συμπαρίσταται.

’ Εκείνο πού έπιθυμοΰμε καί έπιδιώκουμε 
είναι νά προαχθή ευρύτερα ό άλληλοσεβα- 
σμός άστυνομικών καί πολιτών, πού είναι 
πιό σταθερό θεμέλιο γιά τήν κατοχύρωση 
τής έννόμου τάξεως καί μιά άπό τίς πιό 
βασικές έγγυήσεις γιά τήν προστασία τού 
Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.

Συμβαίνει, βέβαια, τήν βελτίωση τών 
σχέσεων νά τήν ζητάμε, συνήθως, μόνο άπό 
τήν ’Αστυνομία, σάν νά συνιστά υποχρέ
ωση μονομερή. Σάν νά είναι οΐ ’Αστυνο
μικοί άποκλειστικά ύπαίτιοι γιά τήν δη
μιουργία τής δυσαρέσκειας. Κάποτε, μά
λιστα, διατυπώνεται ή άπορία γιατί ή συ
μπεριφορά μας έναντι τών πολιτών νά μήν 
είναι τόσο άψογη όσο τών Άγγλων συνα* 
δέλφων μας, μιά καί κατά τό πρότυπό τους 
ιδρύθηκε καί όργανώθηκε ή Αστυνομία 
Πόλεων. Ασχέτως τού ότι ή Ελληνική 
’ Αστυνομία δέν έχει τίποτα νά ζηλέψει άπό 
καμμιά ξένη, όμως οί άποροΰντες υποβλή
θηκαν ποτέ στόν κόπο νά ρωτήσουν, (άν δέν 
προσποιούνται ότι άγνοοΰν), πώς συμπερι- 
φέρονται οί Ά γγλοι πολίτες στούς άστυ- 
νομικούς τους;

Ά πό δικής μας πλευράς, έπειδή πιστεύ
ουμε, μέ πάθος, ότι τό κοινό είναι ή άστεί-
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ρευτη πηγή τής δυνάμεώς μας, κάνουμε τό 
παν γιά νά άρθοϋν οϊ μεταξύ μας παρεξη
γήσεις καί παράλληλα, διορθώνουμε τά 
σφάλματά μας. Δεχόμαστε μέ ύψηλοφρο- 
σύνη τίς εναντίον μας άδικες έπικρίσεις, 
παρ’ όλο ότι βλέπουμε πώς, κάποιες φορές, 
συντηρούνται ή καί καλλιεργούνται μεθο
δευμένα.

Ή  'Αστυνομία υπάρχει γιά χάρη των 
πολιτών. Καί οϊ πολίτες δέν μπορούν νά 
ζήσουν χωρίς τήν ’Αστυνομία. "Οταν αυτό 
γίνει συνείδησις όλων τότε δέν θά βρίσκει 
πρόσφορο έδαφος όποιαδήποτε άντιαστυ- 
νομική προπαγάνδα ή προκατάληψη.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Οί βασικώτερες άδυναμίες, πού έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στό άστυνομικό έργο 
είναι:

Ή  προκατάληψη μέρους τής κοινής 
γνώμης εναντίον τής ’ Αστυνομίας, γιά τήν 
οποία μιλήσαμε πριν. Άναμφισβητήτως 
αύτή επηρεάζει δυσμενώς τήν απόδοση των 
άνδρών, συνεπεία των πραγματικών καί 
ψυχολογικών έπιδράσεών της.

Οί πολίτες δέν διεκδικοΰν, όσο πρέπει, 
τά νόμιμα συμφέροντά τους καί άποφεύγουν 
ν ’ άπευθύνονται στίς ’Αρχές, όταν βλέπουν 
ότι αύτά παραβιάζονται. ’Από υπέρμετρο, 
συνήθως συναισθηματισμό, κυρίως όμως 
άπό μοιρολατρική υποταγή στόν άφορισμό 
«... άς τό βρή άπό άλλον», άνέχονται τήν 
άντικοινωνική συμπεριφορά ώρισμένων συ
μπολιτών τους, άκόμα κι όταν αύτοί άδι- 
κοπραγοΰν είς βάρος τους. ’Έτσι, μένουν 
άτιμώρητοι, λ.χ. ταξιτζήδες, όταν άρνούν- 
ται μίσθωση, κάνοντας έπιλογή έπιβατών, 
οϊ πωληταί άγαθών, όταν κλέβουν τούς 
πελάτες, οί άναιδεΐς πού παραβιάζουν θρα- 
σύτατα τήν σειρά άναμονής καί τόσοι 
άλλοι, πού δέν έχουν σέ ύπόληψη τούς 
νομικούς, ήθικούς καί εθιμοτυπικούς κανό
νες τής κοινωνικής ζωής. Τό καθήκον πού 
έχουν όλοι, νά καταγγέλλουν αύτές τίς πα
ραβάσεις, τό αντικαθιστούν, συνήθως, μέ 
τήν επωδό «τί κάνει ή ’Αστυνομία;» Γνω
ρίζουν, βέβαια, ότι οϊ ’Αστυνομικοί δέν 
μπορούν νά είναι παντού παρόντες, άλλά τό 
λένε, γιατί διστάζουν νά υπερασπίζονται τά 
δικαιώματά τους καί νά μάς βοηθούν στήν 
καταπολέμηση τού άδικήματος.

Ή  δύναμη τής ’Αστυνομίας δέν είναι 
απολύτως επαρκής, γιά νά καλύψει όλες τίς 
άνάγκες, παρά τήν μέριμνα τής Πολιτείας 
γιά τήν σταδιακή αύξησή της. Ή  άνεπάρ- 
κεια αύτή γίνεται έντονώτερη, λόγω τής 
άπασχολήσεως ένός ικανού άριθμοΰ άν
δρών μας σέ μή καθαρώς άστυνομικά έργα, 
όπως είναι οί έπιδόσεις έγγράφων διαφόρων 
Κρατικών ή μή ’Αρχών, ή έκτέλεση δικο
γράφων καί ένταλμάτων προσωποκρατήσε- 
ως καί άλλα.

Μερικά σφάλματά μας δημιουργούν κά
ποτε προβλήματα. Προσπαθούμε νά τά δι
ορθώνουμε. "Ομως, όπως είναι γενικώτερα 
παραδεκτό, άτυχίες καί σφάλματα είναι 
άναπόφευκτα, άφού είναι συνυφασμένα μέ 
τήν κάθε άνθρώπινη δραστηριότητα. "Επει

τα, κατά τήν έκτίμησή μας, τό πρόβλημα 
εύρίσκεται όχι σ ’ αύτά καθ’ έαυτά τά 
σφάλματά μας, πού έχουν άλλωστε, προσω
πικό χαρακτήρα, άλλά στήν σκόπιμη, καί 
κάποτε μεθοδευμένη διόγκωσή τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lu  συμπεράσματα πού συνάγονται άπό 
τήν μελέτη τής άστυνομικής δράστη ριό- 
τητος τού 1977, είναι τά άκόλουθα:

Ή  έγκληματικότης τού 1977 παρέμεινε 
στά επίπεδα περίπου τού 1976. Ή  εύχάρι- 
στη αύτή διαπίστωσις δέν πρέπει, βέβαια, 
νά μάς εφησυχάζει.

Ή  βία καί τό οργανωμένο έγκλημα, πού 
είναι τόσο τής μόδας καί σαρώνουν άλλες 
χώρες, δέν έχει έπεκταθή, εύτυχώς, στόν 
τόπο μας. Είναι ή ήθική άντοχή τού Λαού 
μας καί ή προληπτική άστυνομική δραστη- 
ριότης, πού άποτελούν τούς βασικούς άνα- 
σχετικούς παράγοντες. Βέβαια, άποτελεί 
παραφωνία ή αντικοινωνική διαγωγή ορι
σμένων άνευθύνων στοιχείων, τά όποια, 
εκμεταλλευόμενα τήν ελευθερία πού τούς 
παρέχει τό δημοκρατικό καθεστώς, καί 
κινούμενα έξω άπό τόν Νόμο καί τήν 
λογική, έπιχειρούν, μέ ύπουλες δυναμιτι- 
στικές ενέργειες, νά διαταράξουν τό γενικό 
κλίμα ήρεμίας, πού επικρατεί στόν τόπο 
μας. "Ας είμαστε, όμως, βέβαιοι, ότι ή 
συμπεριφορά τους αύτή δέν πρόκειται νά 
καταστή ποτέ ικανή, γιά νά θέση σέ δοκι
μασία τήν δημόσια τάξη καί γαλήνη.

Τό πρόβλημα τών ναρκωτικών, πολύ
πλευρο καί πολυσύνθετο όπως είναι, μέ τίς 
διεθνείς διασυνδέσεις του καί τίς πολλές 
άλλες δυσχέρειες, δέν άντιμετωπίζεται άπο- 
τελεσματικά μόνο μέ άστυνομικά μέτρα. 
’Επιβάλλεται νά συναγερθούν περισσότερο 
όλοι οί άρμόδιοι φορείς (γονείς, δάσκαλοι, 
κληρικοί, κοινωνικοί λειτουργοί καί άλ
λοι), σέ μιά πανελλαδική εκστρατεία. Μόνο 
έτσι θά κρατήσουμε τούς συμπολίτες μας, 
καί κυρίως τούς νέους, μακρυά άπό τήν 
ψυχοφθόρο άρρώστεια τής εποχής. Καί 
άντί νά τούς βλέπουμε, όπως σέ άλλες 
χώρες, νά παραδέρνονται έξουθενουμένοι 
στούς άπατηλούς παραδείσους τών ήδονι- 
στικών φαρμάκων, θά τούς καμαρώνουμε 
πάντα άκμαίους, στιβαρούς θεματοφύλακες 
τών ιδανικών τής Φυλής μας.

Ώ ς  πρός τό κυκλοφοριακό, νομίζω, ότι 
παράλληλα μέ τά μέτρα πού ή Πολιτεία 
σχεδιάζει γιά τήν βασική άντιμετώπισή 
του, επιβάλλεται ή άνάληψη πραγματικής

εκστρατείας, άπό όλους τούς άρμόδιους 
παράγοντες, γιά τήν διδασκαλία τής κυκλο- 
φοριακής άγωγής. Καί άκόμη, θεωρώ άπα- 
ραίτητη τήν άμεση έπαναφορά τού διοικη
τικού μέτρου άφαιρέσεως τών πινακίδων, μέ 
δυνατότητα εφαρμογής του, όχι μόνο στίς 
περιπτώσεις παρανόμων σταθμεύσεως όχη- 
μάτων, άλλά καί τής άντικοινωνικής συμπε
ριφοράς τών όδηγών.

Οί Υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας άντα- 
ποκρίθηκαν, κατά τό 1977, πολύ ικανοποι
ητικά στήν άποστολή τους καί συνέβαλαν 
άποφασιστικά στήν διατήρηση τής κοινω
νικής γαλήνης. ’ Αξίζει νά έπαναληφθή, ότι 
ό μέσος δείκτης τών μή έξιχνιασθέντων 
άδικημάτων διατηρήθηκε στό χαμηλό πο
σοστό 6%.

Ή  προληπτική καί κατασταλτική άντι- 
μετώπιση τού εγκλήματος είναι, προεχόν- 
τως, έργο τής ’Αστυνομίας. Δέν μπορεί, 
όμως νά έχει άπολύτως ικανοποιητικά άπο- 
τελέσματα χωρίς τήν συνδρομή τών πολι
τών. Βεβαίως, υπάρχουν άρκετά εύοίωνα 
περιστατικά κοινωνικής άντιδράσεως απέ
ναντι στό έγκλημα, περιστατικά, δηλαδή, 
επωφελούς συνεργασίας Κοινού καί ’ Αστυ
νομίας, όπως στήν περυσινή ληστεία τού 
Πειραιώς καί στήν πρόσφατη άνθρωποκτο- 
νία τής Βουκουρεστίου. Πρέπει, ωστόσο, 
γιά τό γενικό καλό, ή συνδρομή αύτή ν’ 
άποχτήσει καθολικότητα.

Ή  συνεχής άπασχόληση τών Υπηρε
σιών μας στόν άγώνα τής άστυνομεύσεως, 
δέν τίς έμπόδισε νά δώσουν θετικό τό 
«παρών» σέ εκδηλώσεις κοινωνικού, πνευ
ματικού καί εκπολιτιστικού περιεχομένου.

Στόν χώρο τών δημοσίων σχέσεων ή 
’Αστυνομία Πόλεων σημείωσε, καί κατά 
τόν περασμένο χρόνο, σημαντική πρόοδο. 
Πιστεύουμε ότι οί φίλοι μας συνεχώς αύ- 
ξάνονται.

Κυρίες, Κύριοι,
Κλείνοντας τήν παρουσίαση τών πεπρα

γμένων 1977, θά ήθελα νά υπογραμμίσω ότι, 
όπως πάντα, έτσι καί τώρα καί στό μέλλον 
οί ’Αστυνομικοί συνεχίζουν τήν έθνοφελή 
άποστολή τους, μέ τίμημα, πολύ συχνά, τήν 
σωματική τους άκεραιότητα ή καί τήν ίδια 
τήν ζωή τους. Παρά τίς γνωστές άντικει- 
μενικές δυσκολίες, στέκονται καί θά στέ
κονται άμετακίνητοι στίς θέσεις τους, έτοι
μοι νά υπηρετούν τόν πολίτη.

"Εχοντας τήν μεγάλη τιμή νά ήγούμαι 
αύτών τών άξιων λειτουργών, μπορώ νά 
διαβεβαιώσω καί τήν Πολιτεία καί τήν 
Κοινή Γνώμη, ότι τά πολύτιμα καί τά 
άναφαίρετα γιά κάθε άνθρωπο δικαιώματα 
βρίσκονται σέ καλά καί γερά χέρια.

Σάν άντάλλαγμα δέν επιθυμούμε τίποτε 
άλλο, παρά μόνο τήν ήθική συμπαράσταση 
καίτήν άναγνώρκτη τού έργου μας, ή οποία 
καί μόνη είναι ικανή νά μάς όπλίζει μέ 
υπομονή καί δύναμη*.

Ή  ωραία εκδήλωση έκλεισε μέ μικρά 
δεξίωση, πού δόθηκε πρός τιμήν τών προ
σκεκλημένων.
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Τί μπορούμε νά προσφέρουμε εμείς στήν Εύρώπη, ή τί μπορεί νά 
κερδίσει ή νά χάσει ή Εύρώπη, έάν δεχθή τήν 'Ελλάδα ατούς κόλπους 
της; 'Από τή σκοπιά αύτή εξετάζει τό θέμα ό Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας κ. Κ. Τσάτσος, δίνοντάς του μιά νέα διάσταση καί άπαντώντας στά 
βασικά έρωτήματα: Τί άντιπροσωπεύει ή 'Ελλάδα στόν Ευρωπαϊκό 
χώρο καί τί μπορεί νά προσφέρει σήμερα στήν οικογένεια τών ευρω
παϊκών λαών.

Η ΕΛΛΑΔΑ

1. ’Από λαούς, πού μέσα στόν ευ
ρωπαϊκό χώρο διαμορφώθηκαν σέ 
κοινότητες μέ ευρωπαϊκή συνείδηση, 
δηλαδή μέ τά γνωρίσματα μέ τά όποια 
χαρακτηρίσαμε τόν Ευρωπαίο, πρώ
τοι κατά χρονική τάξη υπήρξαν οί 
"Ελληνες.

Χάρη στή φυσική τους επιφύλαξη 
μπρος σέ κάθε εξωτερικό έπηρεασμό, 
χάρη στό εξεταστικό τους πνεύμα καί 
τήν άδέσμευτη δημιουργικότητα τής 
φαντασίας τους στό χώρο τής θεωρί
ας, άλλά καί χάρη στήν έντονη ύπο- 
κειμενικότητά τους, τόν άνυπότακτο 
άτομισμό στό χώρο τής πράξεως, 
στήν πάντα άνθρωποκεντρική άντιμε- 
τώπιση κάθε προβλήματος, οί "Ελλη
νες στή γνωστική θεωρία μέν θεμέλι- 
ωσαν τήν έπιστημονική καί μεταφυ
σική σκέψη, παραμερίζοντας τό μύθο, 
στήν τέχνη, δέ έλευθερώνοντάς τον 
άπό τήν άκαμψία κάθε θρησκευτικής 
παράδοσης, δημιούργησαν τήν 
κλασσική καί έλληνιστική τέχνη· τέ
λος δέ στήν πράξη, ύπό ποικίλες πο
λιτειακές μορφές -καί άκόμη ύπό τή 
μορφή τής τυραννίδας- διαμορφώ
σανε τήν άρχή ότι άνωτάτη πηγή 
έξουσίας είναι τό σύνολο τών πολι
τών, δηλαδή τήν άρχή τής Δημοκρα

τίας -έστω καί άν ή έννοια τρΰ πολίτη 
δέ συνέπιπτε.μέ τήν έννοια τού άν- 
θρώπου- πράγμα πού καί μέχρι σή
μερα δέν κατορθώθηκε, παρά μόνο έν 
μέρει. Παρά τόν περιορισμό όμως αυ
τόν, ή αρχαία πόλη στάθηκε τό λίκνο, 
όπου βλάστησαν οί περισσότερες άπό 
τίς βασικές άρχές τού εύρωπαϊκοΰ 
πνεύματος καί στή θεωρία καί στήν 
πράξη.

Μέ τίς κατακτήσεις τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου ώς τά σύνορα τών ’Ιν
διών καί μέ τήν εγκατάσταση έκεΐ τών 
διαδόχων του έπί τρεις αιώνες, ό,τι 
μπορούσε νά μεταφυτευθή άπό τόν 
κλασσικό πολιτισμό μεταφυτεύθηκε 
καί διατηρήθηκε έπί αιώνες πολλούς. 
Μετά δέ τή ρωμαϊκή έπέκταση άνα- 
πτύχθηκε, διατηρώντας μάλιστα άμε- 
τάβλητα πολλά άπό τά βασικά στοι
χεία τού κλασσικού έλληνικοΰ πνεύ
ματος.

"Αν όμως τό πιό πρόσφορο πλαίσιο 
γιά τή διατήρηση καί τήν άνάπτυξη 
όλων αυτών τών άξιών είναι μιά στα
θερή έννομη πολιτική τάξη, πρέπει νά 
όμολογηθή ότι, σέ αύτό τό καίριο 
σημείο, παρουσίασε ό έλληνικός κό
σμος δυό μειονεκτήματα· τή στενότη
τα, διότι συνδυάσθηκε μέ τόν περι- 
ωρισμένο όρίζοντατής πόλεως, άλλά 
καί τήν άστάθεια μέσα στήν πόλη, 
πού όφείλονταν στόν έντονο ύποκει-

Κάτω: Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. 
Τσάτσος. Στις φωτογραφίες τής άπέναντι σε- 
λίδος δείγματα τον μεγάλου κλασσικού πολι
τισμού. Πρωτοκορινθιακή υδρία έπάνω, ό ναός 
τού ‘Ολυμπίου Διός στήν ’Αθήνα κάτω. Οί 
"Ελληνες πρώτοι στόν Εύρωπαϊκό χώρο δια

μορφώθηκαν μέ Εύρωπαϊκή συνείδηση.

μενισμό τού Έλληνα. Τό στοιχείο 
αύτό, στό όποϊο όφείλονται τά μεγα
λύτερα πνευματικά έπιτεύγματα, 
ύπήρξε καί ή βασική του άδυναμία 
στή συγκρότηση μιάς σταθερής πολι
τικής τάξεως. Καί όταν ξεπέρασε 
στούς μεταγενέστερους αιώνες τίς 
άδυναμίες αύτές, τίς ξεπέρασε θυσι
άζοντας τή δημοκρατική μορφή τής 
πόλεως, άλλά τότε έχασε καί ένα με
γάλο μέρος τής δημιουργικής του δύ
ναμης.

’Αντίθετα, ή Ρώμη μεγαλώνοντας 
έχασε μέν τήν άρετή της, άλλά δέν 
έχασε γιά αιώνες τή στέρεα δομή τής 
πολιτικής της τάξεως, χαρίζοντας 
έτσι στόν κόσμο τό μέγα άγαθό μιάς 
μακρόχρονης είρήνης τούλάχιστον 
μέσα στόν ευρύτατο χώρο τής Κεν
τρικής καί Νότιας Εύρώπης, τής Με
σογείου καί τών χωρών πού τήν περι
βάλλουν. Συγχρόνως άπορρόφησε 
άπό τόν έλληνικό κόσμο πλήθος 
πνευματικές άξιες καί έφθασε σέ έπι- 
δόσεις πού, όσο καί άν δέν ξεπερνούν, 
πάντως στέκονται όρθιες μπρος στά 
έπιτεύγματα τού έλληνικοΰ κλασσι
κού πνεύματος. Χάρη στή Ρώμη ό έλ
ληνικός πολιτισμός, πού είχε έπε- 
κταθή στήν ’Ανατολή καί στά Νοτι
οανατολικά, άπόκτησε τή δυνατότητα 
νά έπεκταθή καί πέρα άπό τήν ’Ιτα
λική χερσόνησο καί σέ άλλες δυτικές
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καί βορειοδυτικές περιοχές.
Έτσι δλος ό χώρος πού καί σήμερα 

θεωρούμε εύρωπαϊκό -έκτος άπό τά 
ύπερβόρεια καί βορειοανατολικά- 
είχε πάρει, μέσα στό πλαίσιο τής Ρω
μαϊκής Αυτοκρατορίας, μιάν ένιαία 
καί καθαρή ύφή καί μιάν όντότητα 
ουσιαστικά διάφορη άπό όλες δσες 
ύπήρχαν τότε στό γνωστό κόσμο καί 
στήν όποια συνδυάζονται τό έλλη- 
νικό πνεύμα καί ή ρωμαϊκή τάξη.

2. Κάποια δμως ώρα στόν έλληνο- 
ρωμαϊκό κόσμο, τόν λογοκρατούμενο 
άπό τή φιλοσοφία τών Ελλήνων καί 
τήν πολιτεία τών Ρωμαίων, είσέδυσε 
ένα έντελώς διάφορο, μάλιστα άντί- 
θετο στοιχείο. Ένα μήνυμα πού έρ
χονταν άπό έναν κόσμο έξω άπό τόν 
έλληνο ρωμαϊκό πολιτισμό καί άπό 
τίς βασικές του ιδέες. Οί καιροί ήταν 
ώριμοι γιά μιά τέτοια διείσδυση. 
'Όπως, δταν ξύνοντας τό μολύβι 
προσπαθείς νά τό κάνης δλο καί πιό 
αιχμηρό καί κάποια στιγμή σπάει, 
έτσι καί ό αύστηρός λόγος, άφοΰ δου
λεύτηκε καί έκλεπτύνθηκε στό έπα
κρο, έσπασε. Ή  υπερβολή ή ίσως ή 
άναγωγή είς άκρότατες συνέπειες 
ώδήγησε στήν ύπέρβαση τού λόγου. 
Ή  έλληνική φιλοσοφία πού έξώρ- 
μησε νικώντας τό μύθο, στήν τελευ
ταία της φάση, άφοΰ διήνυσε δλη τήν 
κλίμακα τού λόγου, πέρασε τά δριά
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟ
του καί Αναζήτησε καί πάλι στό μύθο, 
πάλι στό άλογο στοιχείο, τό στήριγ
μά της. 'Έτσι βρέθηκε τότε έτοιμος ό 
Ελληνικός κόσμος γιά τό μήνυμα πού 
έρχόταν άπό τήν Ίουδαία.

Τό έλληνικό στοιχείο πρωταγωνι
στεί στή σύνθεση τού κλασσικού 
πνεύματος μέ τό νέο στοιχείο πού 
φέρνει ό Χριστιανισμός στόν κόσμο: 
τήν άρχή τής ’Αγάπης τής έπί τού 
'Όρους 'Ομιλίας. Κυρίως οί Έ λλη
νες, Αλλά δευτερευόντως καί οί Ρω
μαίοι, άφοΰ έπί τρεϊς αιώνες πελαγο
δρόμησαν μέσα σέ χάος Ασιατικών 
μύθων, χάρη στήν ίδια τους τή δύ
ναμη τού μέτρου καί χάρη στήν τάση 
τους πρός μιά καθαρή καί τούλάχι- 
στον λογοκρατημένη μορφή, στάθη
καν στά στερεώτερα συγκροτημένα 
στοιχεία τού ’Ιουδαϊσμού καί συνθέ- 
τοντάς τα μέ μερικές Αμετακίνητες 
Αρχές τής έλληνικής φιλοσοφίας, 
ιδιαίτερα τής πλατωνικής καί νε
οπλατωνικής", σύμφωνα μέ τίς ρωμαϊ
κές πολιτικές παραδόσεις, συγκροτή
σανε τή νέα τάξη τής Χριστιανικής 
’Εκκλησίας.

Ή  σύνθεση αυτών τών δύο Αντίθε
των στή βάση τους στοιχείων, τού έλ- 
ληνορωμαϊκοΰ λόγου καί τού άλογου 
στοιχείου τής χριστιανικής Αγάπης, 
μέγιστο πνευματικό κατόρθωμα, όλο- 
κλήρωσε τά βασικά χαρακτηριστικά 
πού συγκροτούν τόν ευρωπαϊκό πολι
τισμό, τήν κοινωνία τών χριστιανι
κών λαών, τήν Εύρώπη.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ
3. Ό  "Ελληνας, πού διαδραματίζει 

ρόλο Αποφασιστικό στή σύνθεση τού 
Ελληνορωμαϊκού καί χριστιανικού 
πνεύματος, ύστερα Από τή διαίρεση 
τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Αρχί
ζει νά Αποκτά μιάν έπικρατοΰσα θέση 
στό Ανατολικό τμήμα της. ’ Αν ώς τόν 
τέταρτο αιώνα κυριαρχούσε Ακόμη 
καί στήν ’Ανατολή τό πνεύμα τής ρω
μαϊκής διοίκησης, Αντίθετα στόν τε
ράστιο όργανισμό τής ’Εκκλησίας, 
στά Γράμματα καί στήν Κοινωνία 
ιδίως τών μεγάλων πόλεων, Αρχίζει νά 
έπικρατή τό έλληνικό πνεύμα, πού, 
στό τέλος τού 6ου αίώνα, Αρχίζει νά 
σβήνη τά ρωμαϊκά πολιτειακά στοι
χεία μαζί μέ τή λατινική γλώσσα, σέ 
όλους τούς τομείς, καί νά δίνη καί 
στή διοίκηση καί στήν πολιτική όρ- 
γάνωση τής πολιτείας έλληνίζοντα 
χαρακτήρα.

4. Δέν ένδιαφέρει όμως έδώ ό χαρα
κτήρας τού Βυζαντινού Κράτους, ό 
περισσότερος ή λιγώτερος έξελληνι-
σμός του ούτε καί ή χρονική έξέλιξη 
αυτού τού γεγονότος. ’Εκείνο πού έν- 
διαφέρει είναι ή συνέχιση τής ζωής 
τού Έληνισμοΰ καί μετά τή μεταφορά

ΧΩΡΟ

ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΗ

Τό έξώφυλλο τού βιβλίου τού κ. Τσάτσου.

τής πρωτεύουσας στήν Κωνσταντι
νούπολη, κάτω άπό τή ρωμαϊκή διοί
κηση, καί οί αυξανόμενες κατακτή
σεις του μετά τόν έκτο αιώνα, σέ 
τρόπο ώστε ή έπίσημη γλώσσα, άλλά 
καί ή κοινή γλώσσα σέ κάθε είδους 
έπικοινωνία στόν ανατολικό κόσμο, 
νά είναι έλληνική καί ή ’Εκκλησία, 
πού κατελάμβανε τότε τεράστια θέση 
στήν κοινωνική ζωή, νά γίνεται έλ
ληνική ή έλληνίζουσα καί νά διατη
ρούνται καί νομικά έθιμα έλληνικά, 
άλλά καί πολιτικοί θεσμοί πού πηγή 
έχουν τόν πρόχριστιανικό έλληνι- 
σμό. Οί διάφοροι εισβολείς, λαοί 
βάρβαροι, δέν στάθηκαν ικανοί νά 
Επηρεάσουν όλα αύτά τά στοιχεία πού 
χαρακτηρίζουν ένα έθνος. ’Αντίθετα 
Αποτάχθηκαν σέ πολλές περιπτώσεις 
στόν έλληνικό πολιτισμό, έτσι πού 
μπορεί κανείς Αδίστακτα νά πή ότι 
δέν έκβαρβαρώθηκε ποτέ τό Ε λλη 
νικό ’Έθνος κατά τό μέγιστο μέρος 
του, άλλά άντιθέτως πολλοί βάρβαροι 
έξελληνίσθηκαν.

Είναι γνωστές οί γνώμες πού Ανα
πτύχθηκαν, κυρίως στή Γερμανία, 
έδώ καί έναν αίώνα, όταν, σέ Αντί
δραση στό γερμανικό ίδεαλισμό, αί- 
σθησιοκρατικές θεωρίες έξαφάνισαν 
τή φιλοσοφική έρευνα καί έπέβαλαν 
τήν πρωταρχία τών ύλικών δεδομένων 
σέ όλο τό φάσμα τών κοινωνικών έπι- 
στημών. Οί γνώμες αύτές, περιωρι- 
σμένες Αλλωστε στίς Ακραίες τους Εκ
δοχές, προβάλλοντας τό έπιχείρημα 
τής βιολογικής έπικράτησης σλαβι
κών στοιχείων, θέλησαν νά Αποδεί
ξουν ότι ή ζωή τού έλληνικοΰ έθνους 
διακόπηκε καί τελείωσε καί ότι οί 
σημερινοί Έλληνες είναι "Ελληνες

μόνο κατ’ όνομα, ένώ στήν πραγματι
κότητα είναι μίγμα Αλλων φυλών.

’Από πολλά χρόνια ήδη αύτές οί 
γνώμες θεωρούνται λανθασμένες καί 
έχουν μέ Αποφασιστικά έπιχειρήματα 
άντικρουσθή -  Ανεξάρτητα άπό τίς 
περαστικές έπιδρομές μέσα στόν έλ
ληνικό χώρο.

Επειδή όμως, τόν τελευταίο καιρό, 
φαίνεται νά καταβάλωνται προσπά
θειες Αναβίωσης αυτών τών θεωριών, 
νομίζομε ότι πρέπει νά δοθή κάποια 
απάντηση στούς τυχόν Απληροφόρη
τους.

Κατά καιρούς Σλάβοι, κυρίως κτη- 
νοτρόφοι, έγκαταστάθηκαν στίς όρει- 
νές περιοχές ώρισμένων τμημάτων 
τού έλληνικοΰ χώρου. Τό μαρτυρούν 
ιδίως μερικά τοπωνύμια. Στόν ίδιο 
όμως αύτό χώρο, Ακόμη καί στά ορει
νά, δέν έπαψαν ποτέ νά ζοΰν οί παλιοί 
γηγενείς, πού, πολυπληθέστεροι, ή 
έκτοπίσανε ή Απορροφήσανε τό σλα
βικό στοιχείο.

Ή  αιματολογική αύτή θεωρία συγ-

Ψηφιόωτό άπό τήν Ά  για Σοφία Θεσσαλονίκης. 
Τό Βυζάντιο συνέχισε τήν ζωή τοϋ ελληνισμού 
καί μετά τήν μεταφορά τής πρωτεύουσας στήν 
Κωνσταντινούπολη.

γενεύει πολύ μέ τήν Αλλη γνωστή θε
ωρία τών καθαρών γενών, πού τόσο 
Ακριβά πλήρωσε ή Ανθρωπότητα, καί 
παραγνωρίζει έπί πλέον τό θεμελι
ώδες γεγονός ότι καμμιά φυλή δέν εί
ναι καθαρή άπό έπιμιξίες ή μάλλον 
ότι όλες οί φυλές είναι γεννήματα Αλ
λεπάλληλων έπιμιξιών. Είναι γι’ αύτό 
καί έπικίνδυνο καί Αφελές νά διακρί- 
νωμε τά έθνη άπό τήν αιματολογική 
τους σύσταση καί νά Αγνοούμε τά Αλ
λα, τά Αποφασιστικά κριτήρια, πού 
διακρίνουν τά έθνη καί τήν ιστορική 
τους ύπόσταση καί πού είναι κριτήρια 
όχι τής Ολης, άλλά τού πνεύματος.

Οί Αρετές, άλλά καί τά έλαττώμα- 
στα τού Έλληνα, είναι τά ίδια Από 
τήν έποχή τού 'Ομήρου. Άσχετα άπό 
τό ύψος τών έπιτευγμάτων, τά έργα
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Ό  Δ ιόννσος. Πίνακας ατό Παλάτσο Πίττι τής 
Φλωρεντίας. Ή  μοίρα δέν έπέτρεψε στό 
Βυζάντιο μιαν άνθηση όπως αύτή τής Δύσεως, 
διότι τήν 'Ελληνική 'Αναγέννηση άνέκοψε ή 
'Οθωμανική πλημμυρίδα.

τοΰ σύγχρονου Έλληνα έχουν ιόν 
ϊδιο χαρακτήρα μέ έκείνα των προ- 
χριστιανικών χρόνων. Ούτε οί Ιταλοί 
έπαψαν νά είναι ’Ιταλοί, διότι σήμερα 
δέ γεννούν έναν Μιχαήλ "Αγγελο ή 
έναν Ντά Βίντσι, ούτε οί Γάλλοι, δι
ότι δέ γεννούν έναν Ντεκάρτ ή έναν 
Ρασίν, ούτε καί οί "Ελληνες, διότι δέ 
γεννούν έναν Ό μηρο ή έναν Αίσχύ- 
λο. Εκείνο πού ζητείται δέν είναι ή 
ισότητα τοΰ ύψους, άλλα ή ομοιότητα 
τοΰ είδους. Ούτε ό Ωριγένης ούτε ό 
Ψελλός ούτε ό Κορυδαλεύ'ς είναι 
Πλάτωνες ή Χρύσιπποι, όμως είναι 
"Ελληνες γιά τήν όμοιότητα τοΰ εί
δους.

’Αλλά μήπως δέ χαρακτηρίζουν τή 
σύγχρονή μας ίστορία τά έλαττώματα
πού μάστιζαν τήν Ελλάδα στούς 
κλασσικούς χρόνους; *Η ταυτότητα 
των έλαττωμάτων μας, πού είναι τόσο 
ιδιότυπα καί τόσο χαρακτηριστικά 
καί δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τά 
έλαττώματα τών φυλών, πού ύποτίθε- 
ται ότι άλλοίωσαν τό αίμα τών Ε λ 
λήνων, έπιβεβαιώνει τή συνέχεια τής 
έλληνικής φυλής. Ό  ίδιος έντονος 
άτομικισμός, ή δυστροπία άπέναντι 
σέ κάθε πειθαρχημένη κοινωνική λει
τουργία, τό ευφάνταστο, τό ευέξαπτο, 
όλα όσα έκλόνιζαν τις άρχαΐες πό
λεις, είναι καί τά σύγχρονα προβλή
ματα τής έλληνικής ζωής, έλαττώ
ματα ξένα από τό σλαβικό κόσμο καί 
άπό όλους τούς γειτονικούς λαούς.

’Αλλά,· άν δέ μάς άρκεΐ ή σύγκριση 
τής ύφής τών έργων τής σύγχρονης 
έλληνικής πνευματικής ζωής μέ έπι- 
τεύγματα είτε τοΰ Μεσαίωνα είτε τής 
έλληνιστικής έποχής-εϊτε τής άρχαι-

ότητας, άν δέ μάς άρκεΐ ή ταυτότητα 
τών έλαττωμάτων τής φυλής, ίδίως 
στό κοινωνικό καί πολιτικό πεδίο, 
τότε άς προχωρήσωμε σέ άλλα πιό 
άπτά στοιχεία, πού ίσως πείσουν εύ- 
κολώτερα όσους αισθάνονται σάν 
πολύ άόριστη τήν ψυχική καί νοημα
τική ταυτότητα τών Ελλήνων σέ 
όλους τούς αιώνες. "Ας άναφέρωμε 
πρώτα τή γλώσσα, πού ή σημερινή 
της μορφή είναι αναμφισβήτητα ή 
ίδια άπό τήν έποχή τοΰ 'Ομήρου. Για
τί αυτοί οί Έλληνες, πού ύποτίθεται 
ότι έγιναν Σλάβοι ή θύννοι ή Βάνδα
λοι, δέ μιλάνε μιά διάλεκτο αυτών τών 
λαών καί έξακολουθοΰν νά μιλούν 
ελληνικά, άν καί έπί τέσσερις αιώνες 
υπήρξε πολλαπλά περιωρισμένη ή δι
δασκαλία αυτής τής γλώσσας;

Γιατί καταλάβαινε καί ό τελευταίος 
χωρικός τή γλώσσα τής Εκκλησίας, 
τά Ευαγγέλια καί τούς ψαλμούς της; 
Διότι άπλούστατα τό πνευματικό 
στοιχείο στάθηκε έπικρατέστερο άπό 
κάθε άλλοίωση τοΰ αίματος, διότι δέν 
έγιναν οί "Ελληνες Σλάβοι μέ τήν 
έπαφή μαζί τους, άλλά, αντίθετα, οί 
Σλάβοι στόν Ελληνικό χώρο πήραν 
πολλά πολιτιστικά στοιχεία άπό τόν 
Ελληνισμό. ’Αλλά καί κάτι άλλο 
άκόμα: Μιά πού άφανίσθηκαν οί "Ελ
ληνες, τά ύπολείμματά τους γιατί δέν 
προσχώρησαν στή θρησκεία τών 
κατακτητών; Γιατί, άντίθετα, υποτά
χθηκαν στό Χριστιανισμό, όπως τόν 
διαμόρφωσε ή ’Ανατολική Εκκλη
σία, καί δέχθηκαν τό άλφάβητο πού 
αύτή τούς έδωσε. Γ ιατί άνέχονταν ώς 
τό 19ο άκόμα αιώνα πολλοί άπό τούς 
ταγούς τους, σέ ώρισμένες περιοχές, 
νά είναι Έλληνες καί τούς περισσό
τερους έπισκόπους, στίς δικές τους 
χώρες, νά είναι "Ελληνες καί νά λει
τουργούν σέ γλώσσα έλληνική;

Οί "Ελληνες έχουν ένα χαρακτηρι
στικό κοινό μέ τό λαό τοΰ ’Ισραήλ. 
Δέν άφομοιώνονται εύκολα. Θέλουν 
νά είναι "Ελληνες, όσο καί άν τούς 
συνέφερε νά γίνουν μέλη άλλων 
ίσχυροτέρων έθνοτήτων. "Ενας μεγά
λος πυρήνας Ελλήνων -καί στά πιό 
σκοτεινά χρόνια τής ιστορικής των 
πορείας- είχαν συνείδηση τής έλλη- 
νικότητάς των. Καί χωρίς αύτή τή 
συνείδηση καί αύτή τή θέληση δέν 
έπιζεϊ καμμιά φυλή.

Ό  "Ελληνας, άν καί γείτονας τοΰ 
άσιατικοΰ κόσμου, στά κύρια καί 
άποφασιστικά στοιχεία τής φυσι
ογνωμίας του δέν επηρεάσθηκε άπό 
αύτόν. ’Ακόμη καί όταν ή πλημμυ
ρίδα τών άσιατικών λαών σκέπασε 
τόν έλληνικό χώρο, έζησε χωριστά 
άπό τούς κυρίαρχούς του. Ή  προ
σήλωση στή θρησκεία του καί ή προ
σήλωση τών κατακτητών στή δική

τους συνετέλεσε, ώστε νά μήν ύπάρξη 
καμμιά έπιμιξία.

Πολιτιστικά ή επίδραση άπό τήν 
’Ασία στάθηκε άσήμαντη. Σταμάτησε 
σέ καθαρώς έξωτερικά φαινόμενα, σέ 
μερικές παραδόσεις, πολλές άπό τις 
όποιες δέν είναι βέβαιο ποιαν έχουν 
πρώτη πηγή.

Έτσι, συνεχίσθηκε χωρίς διακοπή 
ή ζωή τοΰ Έλληνικοΰ Γένους ώς τήν 
’Αναγέννηση, ώς τό 15ο αιώνα. Τότε 
πού άρχιζαν οί λαοί τής Δύσεως, ξε- 
περνώντας τό φεουδαρχικό πνεΰμα, 
νά παίρνουν μιά οριστική μορφή καί 
νά άποκτοΰν μιά εθνική συνείδηση, 
τότε καί οί Έλληνες άποκτήσανε καί 
αυτοί τή δική τους εθνική συνείδηση, 
κατανοώντας πώς όλος αύτός ό θη
σαυρός τών θεσμών, τών ιδεών, τών 
γλωσσικών καί τών θρησκευτικών 
συμβόλων, πού δέν έγκατέλειψαν πο
τέ, όδηγεΐ αναγκαστικά πρός τή νέα 
μορφή Ιστορικής κοινότητας, πού 
έμφανίζεται γιά πρώτη φορά στήν 
ίστορία τών νεωτέρων χρόνων μέ 
τόσο σαφές καί καθαρό περίγραμμα: 
στό ’Έθνος.

Μαζί μέ τήν έθνική συνειδητοποί- 
ηση άναθερμάνθηκε καί ή ιστορική 
μνήμη, πού ποτέ δέν είχε όλότελα 
σβήσει. Όπως στούς Εβραίους, πα- 
ρουσιάσθηκε τότε κάτι πού ποτέ δέν 
έξαλείφθηκε, άλλά καί πού ποτέ δέν 
υπήρξε τόσο έντονο: ή νοσταλγία τοΰ 
παρελθόντος. Τό όραμα τοΰ παρελ
θόντος έγινε πολικό αστέρι πού ώδη- 
γοΰσε πρός τό μέλλον.

5. Τήν εποχή πού στή Δύση άρχίζει 
δειλά νά παραχωρή ό Μεσαίωνας τή 
θέση του στήν ’Αναγέννηση, σέ ένα 
νέο κόσμο, άπό τό 12ο κιόλας, άλλά 
κυρίως άπό τό 14ο ώς τό 15ο αιώνα 
-μιά παράλληλη μεταβολή παρουσι
άζονταν καί στόν άνατολικό κόσμο- 
άπό τήν έποχή ήδη τών Κομνηνών, 
άλλά πιό καθαρά άπό τήν έποχή τών 
Παλαιολόγων, άπό τό 13ο ώς τά μέσα 
τοΰ 15ου αιώνα. 'Η μοίρα όμως δέν 
έπέτρεψε στό Βυζάντιο μιάν άνθιση, 
όπως αύτή τής Δύσεως, ίδίως τής 
’Ιταλίας, διότι, μόλις άρχισε τό έλλη
νικό έθνος τή δική του ’Αναγέννηση, 
τό έκάλυψε ή οθωμανική πλημμυρίδα 
καί άνέκοψε σχεδόν κάθε πνευματική 
έξέλιξη. Έτσι, τήν ίδια ώρα πού άπό 
τή Ρώμη καί τή Φλωρεντία ώς τό Πα
ρίσι καί τήν ’Οξφόρδη, άνέτειλε ή 
νέα Εύρώπη, έν μέρει καί μέ τή βο
ήθεια άρκετών Ελλήνων, πού κατέ
φυγαν στή Δύση φέρνοντας μαζί τους 
τήν άνθιση τών έλληνικών γραμμά
των, ή Ελλάδα, ώς "Εθνος, άπουσί- 
αζε. Καί μόνο στό κατώφλι τοΰ 18ου 
αιώνα αρχίζει πάλι νά παρακολουθή 
τή ζωή τής Εύρώπης, πού είχε κιόλας 
προχωρήσει σέ νέους σταθμούς πολι
τιστικής έξέλιξη ς.
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6. Κάτω από τόν οθωμανικό ζυγό ή 
Ελληνική ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία 
υπήρξε τό κύριο συνεκτικό στοιχείο 
τής έλληνικής έθνότητας, πού προ- 
σέλαβε τό ιδιαίτερο νόημα τού Γέ
νους, κάτι ανάλογο μέ τή συγκρότηση 
τής έβραϊκής φυλής τής Διασπορας.

Τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως γίνεται ή ανώτατη βαθμίδα μιας 
αφανούς διοικητικής οργάνωσης, 
ενός συνδέσμου όλων των 'Ελλήνων, 
πού, χάρη σέ ώρισμένες δικαστικές 
άρμοδιότητες των επισκόπων, προσ
βλέπουν πρός τήν ’Εκκλησία ώς πρός 
μιά δεύτερη, υποτελή, αλλά ύπολογί- 
σιμη, αρχή. Έξ άλλου, οί εξουσίες 
των δημογερόντων σέ κάθε σχετικά 
μεγάλο οικισμό έπέτρεψαν στόν 'Έλ
ληνα, νά έχη ένα σχετικό χώρο άνε- 
ξαρτησίας, όπου ζοΰσε σύμφωνα μέ 
τις παλιές του συνήθειες καί παραδό
σεις.

’Έτσι ή εθνική κοινότητα, κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος ύποτελής στό 
Σουλτάνο, κατά ένα μικρότερο μέρος 
ύποτελής στή Βενετία ή σέ άλλους 
πρόσκαιρους δυτικούς κυρίαρχους, 
έμεινε μία καί ένιαία, μέ όλα τά χαρα
κτηριστικά πού πρίν άναφέραμε καί 
πού τή διέκριναν άπό όλους τούς άλ
λους γειτονικούς λαούς καί φυσικά 
καί άπό τούς λαούς πού συνυπήρχαν 
μαζί της στούς ίδιους χώρους.

19ος ΑΙΩΝΑΣ

7. Μέ αύτές τίς ηθικές, πολιτιστι
κές καί πολιτικές δυνάμεις τό 'Ελλη
νικό Γένος άνθεξε ώς αύθύπαρκτη 
κοινότητα άνθρώπων, μέ τά δικά του 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κατά τούς 
τέσσερις αιώνες τής οθωμανικής κυ
ριαρχίας, καί μπόρεσε στό τέλος μέ 
τήν παράλληλη άνάπτυξη τής παι
δείας καί τήν άποφασιστική συν
δρομή τού άπόδημου έλληνισμοΰ, νά 
συγκροτηθή σέ πολιτεία έλεύθερη. 
’Έτσι τό Έθνος, πού έπί δεκαπέντε 
αιώνες έζησε χωρίς πολιτική αύτονο- 
μία, βρίσκει τή δύναμη, χάρη στή 
συνέχιση καί επιβίωση τών βασικών 
του στοιχείων, νά άγωνισθή καί νά 
άναδυθή ώς νέα Ελλάδα -μια νέα 
κοινότητα πλούσια άπό πολυαίωνες 
πολιτιστικές πραγματικότητες: 
γλώσσα, θρησκεία, ήθη καί έθιμα καί 
μέ μιά άκατάβλητη ιστορική μνήμη- 
μιά κοινότητα νέα άλλά καί παλιά, 
φορτισμένη μέ μιά έξοχη πολιτιστική 
παράδοση πολλών αιώνων.

’Αλλά ή προσπάθεια τού εκσυγχρο
νισμού της είχε γιά πρώτη προϋπό-

ΧΩΡΟ
θέση τήν πολιτική της χειραφέτηση. 
Ό ταν στό πρώτο τέταρτο τού Ι9ου 
αιώνα ή Ελλάδα άνακτά, κατά ένα 
τμήμα τού έλληνικοΰ χώρου, τήν πο
λιτική της έλευθερία, άρχίζει ή άνο- 
δική πορεία της.

Τό έλληνικό έθνος ύστερα άπό αι
ώνων ύποταγή στήν πολιτική εξουσία 
άλλου έθνους, πρίν άπό έκατόν πε
νήντα χρόνια, άποκτώντας έν μέρει 
τήν πολιτική του άνεξαρτησία, άρχί- 
ζει μέ βήματα όλοένα γοργότερα τήν 
προσπέλασή του πρός τά άλλα, άπό 
αιώνες έλεύθερα έθνη. Κατά τή διάρ
κεια τών έκατόν πενήντα αύτών ετών 
αύξήθηκε καί ό γεωγραφικός ελληνι
κός χώρος, σέ τρόπο πού σήμερα πιά 
νά έχη δημιουργηθή μιά 'Ελληνική 
Πολιτεία, όπου έγκαταβιοΰν τά τρία 
τέταρτα τού όλου Ελληνικού 
Έθνους. ’Έξω άπό αύτό τό χώρο ό 
Ελληνισμός είναι διεσπαρμένος. Ζεϊ 
καί εύημερεϊ σέ άλλες πολιτείες καί, 
ενώ διατηρεί ήθικούς, θρησκευτικούς 
καί συναισθηματικούς δεσμούς με την 
Ελληνική Πολιτεία, άνήκει πολιτικά 
στις πολιτείες όπου είναι εγκατεστη
μένος -  όπως οί 'Ηνωμένες Πςλιτείες, 
ό Καναδάς, ή Αυστραλία. 'Η Ελλάδα 
έπήρε πιά τή γεωγραφική μορφή μέσα 
στήν οποία μπορεί νά άναπτύξη τίς 
δημιουργικές της δυνάμεις στό οικο
νομικό καί τό πολιτιστικό πεδίο. "Ως 
τό τέλος τού πρώτου τετάρτου τού ει
κοστού αιώνα, ή Ελλάδα άνάλωσε 
πολλές δυνάμεις γιά τή δημιουργία 
τού ελεύθερου αύτοΰ χώρου, πού 
χρειάζονταν γιά νά ύψωθή. Έκτοτε ό 
άγώνας της έχει σκοπό κυρίως τήν 
έσωτερική άνάπτυξη σέ όλους τούς 
τομείς.

"Αν έπέμενα σέ αύτό τό στοιχείο 
τής άδιάσπαστης ιστορικής συ
νέχειας τού 'Ελληνισμού, δέν τό 
έκανα γιά νά έπικαλεσθώ τίτλους εύ- 
γενείας γιά τό σύγχρονο Έλληνικό 
’Έθνος. 'Η ιστορική σημασία ένός 
λαού δέν κρίνεται άπό τό παρελθόν, 
άλλά άπό τό παρόν. Έπέμεινα γιατί 
ήθελα νά έξάρω τήν ιδιοτυπία αυτού 
τού λαού, τήν ιστορική του μοναδικό
τητα καί τό δεσμό του μέ τήν Εύρώπη.

Διότι δέν άρκεί, γιά νά όρίσωμε τήν 
Ελλάδα, νά ύποστηρίξωμε τήν έλλη- 
νικότητα τών Ελλήνων, πράγμα αύ- 
τονόητο καί πού κανείς σοβαρά δέν 
άρνεΐται. Πρέπει νά θυμίσωμε, σέ 
όσους δέν άσχολοΰνται μέ τήν έλλη- 
νική ιστορία καί μέ τό θεμελιακό γε
γονός τής άδιάπτωτης συνέχειας τής 
συνείδησης, τήν ταυτότητα τού χα
ρακτήρα καί τών ηθικών γνωρισμά
των τής φυλής. Τό ότι ή Ελλάδα δέν 
είχε άποτελέσει έπί αιώνες μιάν έλεύ
θερη πολιτική κοινότητα, δέν έρχεται 
σέ άντίθεση μέ όσα ώς εδώ άναπτύξα- 
με.

'Επάνω: Ή  ηγεσία τής Εύρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας συσκέπτεται στις Βρυξέλ
λες. Στις άπέναντι σελίδες: Ή  δυναμική 
παρουσία τής Ελλάδος, ό ίμπορικός της 
στόλος. Τρεις χιλιάδες έξακόσια Ελληνικά 
καράβια στήν υπηρεσία τής Ε. Ο.Κ.

(sis

"Αλλωστε, όπως ή Εύρώπη, έτσι καί 
ή Ελλάδα δέν άποτέλεσε παρά σπά
νια μιά άκέραιη πολιτική ένότητα. Τό 
Έλληνικό 'Έθνος, άλλοτε έλεύθερο 
άπό ξένες κυριαρχίες, κάποτε συν
ολικά, κάποτε μερικά, πάντοτε πολι
τειακά διασπαρμένο, άλλοτε πάλι 
ύποταγμένο σέ ξένη πολιτική έξου- 
σία, πιό συγγενική, όπως ή ρωμαϊκή, 
ή πολύ μακρυνή, όπως ή οθωμανική, 
δέν έπαψε ποτέ νά είναι μιά πολιτι
στική ένότητα μέ καθαρή συνείδηση 
τής ένότητας αυτής καί μέ τήν άκαμ
πτη θέληση νά τήν διατηρήση. Ένα 
άνάλογο παράδειγμα είναι τό ’Ισρα
ήλ, πού μόλις πρό λίγων έτών, κατά 
ένα μέρος του, συγκροτήθηκε σέ Πο
λιτεία.

Μιλώντας είδικώτερα γιά τό σύγ
χρονο Έλληνα καί συγκρίνοντάς τον 
μέ τόν σύγχρονο Εύρωπαϊο, θά ήθελα, 
πρώτα άπ’ όλα, νά τονίσω πώς ό Έ λ
ληνας είναι Ευρωπαίος όσο κάθε άλ
λος λαός τής Κεντρικής καί Δυτικής 
Ευρώπης, κατά τήν ψυχή καί τή νο
οτροπία. ”Αν ήθελα νά προχωρήσω
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ραία ύπέστη, ζώντας στά σύνορα τοΰ 
ευρωπαϊκού χώρου, τόσο παλαιότερα 
δσο καί στούς σύγχρονους καιρούς.

’Έτσι μπορεί νά συμπεράνωμε δτι ή 
διαφορά μεταξύ τοΰ "Ελληνα καί τοΰ 
Ευρωπαίου τής Βορειοδυτικής Ευρώ
πης δέν είναι διαφορά ουσίας, άλλά χρό
νου. Νομίζω δτι είναι δίκαιο νά άνα- 
γνώρισθεϊ στούς Έλληνες τών δύο 
τελευταίων γενεών, πού άγωνίσθηκαν 
γιά τήν δλοκλήρωση τοΰ γεωγραφι
κού τους χώρου καί γιά τήν έξύψωση 
τής Ελλάδας, μιάν Ικανότητα προ
σαρμογής καί άπορρόφησης νέων 
ιδεών καί συστημάτων, μιά δημιουρ
γική πνοή πού έπιβάλλει σήμερα μιάν 
άντιμετώπιση τής Ελλάδας έντελώς 
διαφορετική άπό έκείνη πού ήταν ή 
κρατοΰσα άκόμη καί πρό 50 έτών. Ό  
χαμένος καιρός τών τεσσάρων αι
ώνων τής όθωμανικής κυριαρχίας 
έχει κατά μέγα μέρος κερδηθή.

Τέτοια είναι ή Ελλάδα τοΰ παρόν
τος, αύτή πού, τήν ώρα πού ή Εύρώπη 
συγκροτείται σέ μιά πολιτική καί οι
κονομική κοινότητα, καλείται νά 
προσφέρη στό μέγα τούτο Ιστορικό 
κατόρθωμα τή συμβολή της. Ά πό τή 
σημασία αύτής τής συμβολής στό 
κοινό έργο, θά κριθή καί ή άξια τής 
τυπικής της σύνδεσης.

στήν περιγραφή του θά άναγκαζόμουν 
νά έπαναλάβω δσα είπα γιά τό σύνολο 
τών Ευρωπαίων. Ό  Έλληνας υπήρξε 
Ευρωπαίος άπό τήν εποχή πού μίλησε 
τήν έλληνική γλώσσα καί δέν έπαψε 
ποτέ νά είναι Ευρωπαίος. Χάρη σέ 
αυτά τά εύρωπαϊκά του χαρακτηρι
στικά πιστεύω πώς κατώρθωσε νά άν- 
θέξη σέ δλες τίς έπιδρομές, πού μοι-

Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Ή  Ενωμένη Εύρώπη δέ γίνεται 
γιά νά ύπηρετήση τίς άνάγκες τοΰ κα
θενός, ιδίως έκείνων πού έχουν τίς με
γαλύτερες άνάγκες. Γίνεται γιά τήν 
προαγωγή τοΰ συνόλου τής μονάδας

πού λέγεται Εύρώπη. Επομένως, ή 
άξια τής σύνδεσης τοΰ καθενός θά 
κριθή άπό τοΰ καθενός τήν προσφορά 
καί τό όφελος της γιά τήν Εύρώπη. Τό 
πρωτεύον είναι ή Εύρώπη. Ά πό αύ
τής τήν ευδοκίμηση θά προέλθουν 
δευτερογενώς τά όφέλη γιά τά μέλη 
της, δπως μόνο άπό τήν ευημερία τής 
Πολιτείας, ώς συνόλου, προέρχεται 
καί τών άτόμων ή ευημερία, ένώ είναι 
άδιανόητη ή άτομική εύημερία χωρίς 
τήν εύδοκίμηση τής Πολιτείας.

Έτσι τίθεται τό θεμελιακό έρώτημα 
τί μπορεί νά προσφέρη ή σύγχρονη 
Ελλάδα, τήν έποχή τούτη άκριβώς, 
στήν οίκογένεια τών εύρωπαϊκών λα
ών, δταν, στήν πολιτιστική κοινότη
τα, πού μένει πάντα άκλόνητη στή 
βάση, προστεθή ή οικονομική καί 
πολιτική της ένταξη.

2. Ή  Ελλάδα προσφέρει πρώτα τό 
χώρο της. Ή  Ελλάδα βρίσκεται στήν 
παρυφή του γεωγραφικού χώρου, 
δπου εκτείνεται ή πολιτιστική κοινό
τητα τής Ευρώπης. Πέρά άπό τήν 
Ελλάδα άρχίζει κάτι άλλο, πού δέν 
είναι Ευρώπη. 'Η Ελλάδα είναι ένα 
άπό τά πιό ευαίσθητα σημεία τών φυ
σικών συνόρων τής Ευρώπης.

Ά π ό  άποψη έπομένως γεωγραφική, 
άλλά καί πολιτιστική, ή Ελλάδα εί
ναι χώρος άκριτικός, πού καλύπτει έν 
μέρει τά νοτιοανατολικά ευρωπαϊκά 
σύνορα. Γι’ αύτό τό λόγο άναγκά- 
σθηκε πολλές φορές νά άποκρούση 
έπιδρομές κάί διεισδύσεις άσιατικών, 
εθνών καί πολιτισμών. Οί Μηδικοί 
Πόλεμοι καί οί άγώνες τών Βυζαντι
νών αυτό τό ιστορικό νόημα έχουν. 
Δέν έχει σημασία άν πολλοί Βυζαντι
νοί αότοκράτορες δέν ήταν οί ίδιοι 
"Ελληνες κατά τήν καταγωγή τους. 
Αύτό πού ύπερασπίζονταν ήταν ό έλ- 
ληνικός πολιτισμός, ή έλληνική ’Ορ
θόδοξη Εκκλησία, ή έλληνική 
γλώσσα -  στοιχεία άναπόσπαστα άπό 
τόν εύρωπαϊκό κόσμο στό σύνολό 
του. Μόνο σέ αύτά πίστευαν.

Ά λλά  ό χώρος τής Ελλάδας δέν εί
ναι ή γή της, είναι ή θάλασσα πού τήν 
περιβρέχει μέ τά 3.000 νησιά της. Ή  
Ελλάδα είναι κομμάτι τής Κεντρικής 
καί τής Ανατολικής Μεσογείου. Ά ν  
σημασία έχει γιά τήν Εύρώπη ή Με
σόγειος, έξ ίσου σημασία έχει ό έλ- 
ληνικός μεσογειακός χώρος. Μέ τήν 
Ελλάδα ολοκληρώνεται τό μεσογει
ακό σκέλος τοΰ εύρωπαϊκοΰ χώρου, 
πού άρχίζει άπό τό Γιβραλτάρ καί 
φθάνει στή Ρόδο, τήν Κρήτη καί τά 
άλλα μεγάλα νησιά τής Ανατολικής 
Μεσογείου. Ά ν  δπως υποστηρίξαμε, 
χωρίς Μεσόγειο δέν όλοκληρώνεται 
ό Εύρωπαϊκός κόσμος, δχι μόνο πολι
τιστικά, άλλά καί πολιτικά καί οικο
νομικά, τότε είναι φανερή ή άνάγκη 
τής ύπαγωγής τοΰ μεσογειακού έλλη- 
νικοΰ χώρου στήν ένότητα τής Εύρώ-
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χώρος, συνδυασμένος μέ τή φύση τών 
κατοίκων του, παρουσιάζει καί ώρι- 
σμένα πλεονεκτήματα γιά τήν δλη 
Ευρώπη.

'Η Ελλάδα είναι ή χώρα τής Ευρώ
πης ή πλέον πρόσφορη γιά τήν άνά- 
πτυξη οικονομικών καί μορφωτικών 
σχέσεων μέ τίς περισσότερες χώρες 
τής Μέσης ’Ανατολής καί τής ’Αφρι
κής. Καί ή γεωγραφική γειτνίαση καί 
ή πυκνή θαλάσσια έπικοινωνία καί ή 
έμπιστοσύνη πρός ένα λαό μικρό, πού 
δέν μπορεί νά έχη πολιτικές ύστερο- 
βουλίες, καθιστούν γενικώτερα τούς 
Έλληνες τούς πιό πρόσφορους μεσά
ζοντες γιά τήν άνάπτυξη σχέσεων μέ 
τίς χώρες αυτές. Σέ πολλές άπό αυτές 
τίς χώρες ύπάρχουν καί πυρήνες τής

Ελλήνων καί τών κατοίκων τής Μέ
σης ’Ανατολής.

Χάρη στά νησιά της καί χάρη στίς 
θάλασσες, πού τήν περιβρέχουν, ή 
Ελλάδα, κατά ένα μεγάλο της τμήμα, 
είναι χώρα κατ’ έξοχήν ναυτική. Μιά 
άδιατάρακτη παράδοση τριών χιλι
ετηρίδων δένει τόν Έλληνα μέ τή θά
λασσα καί μέ τή ναυτική ζωή. Ά πο- 
φεύγοντας τίς άναδρομές στό παρελ
θόν, άρκοΰμαι νά σημειώσω πώς ή 
Ελλάδα έχει 3.600 έμπορικά πλοία, 
μέ χωρητικότητα 30 έκατομμυρίων 
κόρων περίπου ύπό έλληνική σημαία 
καί έπί πλέον 1.100 έλληνόκτητα 
πλοία ύπό ξένες σημαίες, μέ χωρητι
κότητα 18 περίπου έκατομμυρίων κό
ρων.

4. Ποιά σημασία είχαν στούς δύο 
προηγούμενους πολέμους οί εμπορι
κοί στόλοι είναι περιττό νά τό μνημο
νεύσω. Σέ κρίσιμες ώρες πάλι οί στό
λοι αυτοί θά άποτελέσουν άπαραίτητο 
παράγοντα γιά κάθε είδους αγώνα. 
’Αλλά καί στούς ειρηνικούς καιρούς 
είναι μεγάλη ή σημασία τού έλληνι- 
κοΰ εμπορικού στόλου, πού μεθαύριο 
θά πρέπει νά θεωρήται στόλος τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητας.

Θά άναφερθώ τώρα στίς προσφορές 
τής Ελλάδας. Καί πρώτα είναι σωστό 
νά σημειώσω έδώ μιά προσφορά τού 
ίδιου τού έλληνικοϋ χώρου στήν πο
λιτιστική διαμόρφωση τής Ευρώπης. 
Παρουσιάζει ό χώρος αύτός αισθη
τικά καί πνευματικά στοιχεία, άπό τά 
όποια γαλουχήθηκε ή κλασσική τέ
χνη καί άπό αύτήν δλη ή ευρωπαϊκή 
τέχνη. 'Η άρχαία φιλοσοφική σκέψη 
διδάχθηκε τή λιτότητα, τήν καθαρό
τητα καί τό νόημα τού μέτρου άπό τίς 
μορφές τών έλληνικών νησιών, τών 
βουνών καί τών έλληνικών όριζόν- 
των. Ή  έλληνική φύση αύτή καθ’ 
αύτή διδάσκει τί είναι τό έλληνικό 
πνεύμα καί, σύνακόλουθα, τί είναι τό

ευρωπαϊκό. Έτσι άποτελεί έναν 
όδηγό γιά τόν ευρωπαϊκό πολιτισμό.
’Αφού δίδαξε στούς άρχαίους τά με
γαλύτερα έπιτεύγματά τους, έξακο- 
λουθεί νά διδάσκη τίς βασικές μορφές 
πού στηρίζουν όλόκληρο τόν ευρω
παϊκό πολιτισμό, δεμένες στό κλασ
σικό μέτρο, πού αύτό άποτελεί τή 
σπονδυλική στήλη τής τέχνης καί τής 
στόχασης τής Εύρώπης.

5. Θά άναφερθώ τώρα σέ δσα μπο
ρούν νά προσφέρουν μέ πνευματικά 
έργα τους οί Έλληνες στήν Ευρώπη.

Μέ έμφαση θέλω νά τονίσω δτι δέν 
άναφέρομαι στό άπώτερο παρελθόν, 
γιατί αύτό άξίζει μόνο κατά τό μέτρο 
πού ζεϊ στό βάθος τού παρόντος καί
όρθοδόξου ’Εκκλησίας, πού καί αύτοι 
προσθέτουν ένα συνεκτικό κρίκο σέ 
τόσους άλλους πού ύπάρχουν μεταξύ 
προεκτείνεται καί στό μέλλον. Τό 
κλασσικό έλληνικό παρελθόν έξ άλ
λου δέν άνήκει στήν 'Ελλάδα. ’Ανή
κει στήν Εύρώπη. Σέ αύτή άνήκει 
όλόκληρος ό κλασσικός κόσμος. Σέ 
αύτή άνήκει τό Χριστιανικό δόγμα, 
πού, άν καί γαλουχήθηκε κυρίως άπό 
τό έλληνικό πνεύμα -  καθώς στό νό
ημα τής άγάπης καί στόν ιουδαϊκό 
μονοθεϊσμό πρόσθεσε τό δικό του έν- 
νοιολογικό κόσμο, γιά νά καταστή τό 
δόγμα τούτο κτήμα δλης τής Εύρώ
πης, καί μάλιστα δχι μόνο τής Δυτι
κής καί τής Κεντρικής, άλλά καί τής 
’Ανατολικής.

Τούτων δλων άποκλειομένων άνα- 
φέρομαι μόνο σέ δ,τι επιπλέον άπό 
αύτό πού είναι πιά κοινό κτήμα τής Ευ
ρώπης, μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς ει
δική προσφορά τοΰ σύγχρονου ελληνι
κού έθνους: Σέ δ,τι δηλαδή προσθέτει 
ή σύγχρονη Ελλάδα σ’ αύτά πού ήδη 
έχει ή Εύρώπη.

Τό έλληνικό έθνος, χωρίς νά μπορή 
νά έπιδείξη τά άθρόα κατορθώματα 
τών μεγάλων δυτικών λαών, παρουσι
άζει έν τούτοις σποραδικές έπιδόσεις 
στήν τέχνη, στήν έπιστήμη, άκόμα 
καί στήν πολιτική όργάνωση, πού 
πλουτίζουν τόν κοινό θησαυρό τοΰ 
συγχρόνου εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού.

’Εκείνο δμως πού προέχει, δέν είναι 
δ,τι έπιτεύχθηκε ώς σήμερα. Είναι ή

σταθερή άπό χρόνια πορεία πρός δλο 
καί καλλίτερες έπιδόσεις, μιά πορεία 
πού όδηγεί πρός δ,τι σημαίνει Εύρώ
πη.

’Αλλά άν, ώς ένα ώρισμένο σημείο, 
σημαντική είναι ή άφομοίωσή μας μέ 
τό δυτικό εύρωπαϊκό κόσμο, άκόμη 
πιό σημαντική είναι ή ιδιομορφία τοΰ 
έλληνικοϋ έθνους. Μιά ιδιομορφία 
πού δέν τό θέτει έξω άπό τό κλίμα τοΰ

εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, άλλά πού, 
μακριά άπό κάθε μίμηση, προσθέτει 
στήν ευρωπαϊκή ζωή μιά νέα άπόχρωση.

"Αν συγγενεύουν μέ δλα τά πολιτι
στικά έπιτεύγματα τής ύπόλοιπης Εύ
ρώπης, άφοΰ βγαίνουν άπό ρίζες κοι
νές καί άπό μιά ταυτόσημη Ιεράρ
χηση τών άνωτάτων άξιών, τά νεοελ
ληνικά έπιτεύγματα έχουν, χάρη στή 
φύση καί στήν ψυχή τών Ελλήνων, 
τήν ίδιοτυπία τους. Προσθέτουν κάτι 
νέο, κάτι πού κανείς άλλος δέν μπορεί 
νά προσφέρη στή σύνθετη εικόνα τού 
εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού. Τό νέο αύτό 
στοιχείο δέ θέλομε νά τό άξιολογή- 
σωμε καί άκόμη λιγώτερο νά τό άξι- 
ολογήσωμε ώς άνώτερο άπό πνευμα
τικά έπιτεύγματα άλλων εύρωπαϊκών 
λαών, άλλά άπλώς νά τό άναφέρωμε 
ώς κάτι διάφορο καί καινούργιο καί 
συγχρόνως ώς ένα στοιχείο, θά έλεγα, 
άπαραίτητο γιά τήν όλοκλήρωση τής 
εικόνας τής Εύρώπης. Ά ν  έλειπε άπό 
τήν Εύρώπη ή Ελλάδα, θά έλειπαν 
μερικά κομμάτια άπό τό μωσαϊκό της. 
Θά χαλούσε ή πληρότητά της.

Τούτη ή ίδιοτυπία άποκτά ιδιαίτερο 
βάρος στήν εποχή μας. Διότι άκριβώς 
to κλασσικό έλληνορωμαϊκό στοι
χείο, ύπό τήν επίδραση έξωευρωπαϊ- 
κών παραγόντων, ενώ άποτελεί^ τόν 
κυριώτερο άκρογωνιαΐο λίθο τού εύ- 
ρωπαϊκοΰ κόσμου, έχει άδυνατίσει, 
ενώ διογκώθηκαν στοιχεία φύσει 
άντίθετα. Πιό συγκεκριμένα, τό στοι
χείο τοΰ μέτρου καί τοΰ λόγου έχει 
ύποχωρήσει μπρος σέ δυνάμεις έ- 
ξωλογικές καί σέ άκραϊες έκδηλώ- - 
σεις. Κάτω άπό μιάν έπίφαση τεχνο
κρατίας κινείται ένα ισχυρός ρεύμα 
πολιτικού μεσσιανισμού σέ ώρισμε- 
νες περιοχές τής Εύρώπης καί μέσα 
στίς νεώτερες γενεές. Θά έλεγα δτι ή 
ύπερβολή τοΰ ρομαντικού στοιχείου 
-πού ώς καρπός τοΰ χριστιανικού 
πνεύματος έχει καί αύτή τή Θέση της 
μέσα στόν εύρωπαϊκό χώρο- έχει με
ρικά άνατρέψει τήν ισορροπία τών 
στοιχείων πού συνθέτουν, κατά ώρι
σμένο μέτρο, τή σύγχρονη Εύρώπη. 
Μέ τή σύγχρονη τέχνη της, τήν έπώ- 
νυμη καί τή λαϊκή, μέ τή σκέψη της, 
άλλά καί μέ τά έπικρατοΰντα στοιχεία

στήν ψυχή τοΰ λαού, ή Ελλάδα έχει 
άποστολή νά προσφέρη στόν εύρω- 
παϊκό κόσμο έφόδια, πού θά βοηθή
σουν στήν άποκατάσταση τής Ισόρ
ροπης σύνθεσης τών ποικίλων στοι
χείων πού τόν άποτελοΰν, καί δή έφό
δια πού έχουν βαθειά συγγένεια μέ τά 
πνευματικά του θεμέλια.

6. Πρέπει τώρα νά δούμε, άν ή σύγ
χρονη Ελλάδα έχει νά προσφέρη 
στήν Εύρώπη κάτι ώς νέα οικονομική 
δύναμη. Έ φ’ δσον στή φάση αύτή τής 
ένοποίησης τής Εύρώπης είναι φυ-
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σικό νά παίζη σπουδαίο ρόλο ή φρον
τίδα μήν τύχη καί ή ένωση αυτή, άντί 
νά δυναμώση, άδυνατίσει τό σύνολο 
τού ευρωπαϊκού κόσμου, είναι άνάγκη 
νά δούμε άν ή ένταξη τής Ελλάδας 
στήν Ευρώπη, ζημιώνει άντί νά 
ώφελή τό σύνολο.

Τό έλληνικό έθνος δέν υπερβαίνει 
τά 13 έκατομμύρια, άπό τά όποια μόνο 
τά 9 έγκαταβιοΰν στό σημερινό έλλη
νικό κράτος. Τά 9 αυτά έκατομμύρια 
αποτελούν τά 3,49% τού συνόλου τών 
χωρών τής Κοινής ’Αγοράς, τά 2,37% 
τών ευρωπαϊκών χωρών πού βρίσκον
ται έξω άπό τό Σιδηροΰν Παραπέτα
σμα. Επομένως, ούτε σέ όγκο ούτε σέ 
ποσότητα προσφέρει τίποτε αξιόλογο 
ή 'Ελλάδα στήν Ευρώπη, ούτε καί σέ 
πλούτο rebus sic statibus, άν καί δέν θά 
έχη μιάν οικονομική στάθμη πού νά 
άποτελή βάρος στήν εύρωπαϊκή οι
κογένεια. "Αλλωστε, οί οικονομικοί 
παράγοντες, πού συνθέτουν κάθε 
έποχή τή ρώμη μιας οικονομίας, ποι
κίλλουν. Ή  πρόοδος τής τεχνικής καί 
τών θετικών έπιστημών μετατοπίζουν 
τό βάρος τής οικονομίας, γενικά τής 
σημασίας τών ύλικών άγαθών. Οί ση
μερινοί πλούσιοι δέν είναι οί βέβαιοι 
αύριανοί πλούσιοι. Σέ αυτές τίς εξ
ελίξεις ό άνθρώπινος παράγοντας 
βρίσκει πάντα νέους τρόπους καί τίς 
καθυστερήσεις καί τίς έλλείψεις νά 
καλύπτη καί νέους δρόμους νά άνα- 
καλύπτη. Μέ αύτά βέβαια δέ θέλομε 
νά ύποτιμήσωμε τό ρόλο πού παίζει ό 
πλούτος, όχι μόνο τού έδάφους, άλλά 
καί τής θάλασσας καί τού άέρα. 
'Απλώς σημειώνομε πώς ή πρόοδος 
τής ’Επιστήμης, έλαφρώνοντας τόν 
άνθρωπο γενικώτερα άπό τίς μοιραίες 
υλικές έξαρτήσεις, προσδίδει μεγαλύ
τερο βάρος στόν άνθρώπινο παράγον
τα. Γι’ αύτό ή οικονομική σημασία 
ένός έθνους, μέ τήν άρμόζόυσα σέ τέ
τοιες σκέψεις μακρυά προοπτική, δέν 
μπορεί νά μετρηθή μόνο μέ τά ύλικά 
άγαθά καί μέ τήν τεχνική πού υπάρχει 
στό παρόν, άλλά μέ τίς τεχνικές δυνα
τότητες τού μέλλοντος καί μέ τήν άν- 
θρώπινη ίδιοφυΐα, άπό τήν όποια 
έξαρτάται κάθε φορά ή τελειοποίηση 
τών παραγόντων, πού, ύποτάσσοντας

καθιστούν άπλό μέσον τού άνθρώπου.
Ά λλά, άνεξάρτητα άπό αυτές τίς 

προοπτικές γιά ένα μάλλον άπώτερο 
μέλλον, τό έλληνικό έθνος προσέρχε
ται στήν Ευρώπη μέ τήν άπόφαση νά 
ύποβληθή στίς διαρθρωτικές έκεΐνες 
μεταβολές καί νά ξεπεράση τήν όλι- 
γόχρονη παθητικότητά του μέ μιά 
σταθερή προοδευτική πορεία. Ό σοι 
βλέπουν μόνο τά άμεσώτερα δέν μπο
ρούν νά Ικανοποιηθούν άπό τέτοιες 
σκέψεις. "Οσοι όμως βλέπουν μακρύ- 
τερα, όχι μόνο Ικανοποιούνται, άλλά 
άπάνω σέ αύτό τό μελλοντικό παρά
γοντα στηρίζουν τίς άποφάσεις τους.

Αυτές άλλωστε οί σκέψεις δέν 
ισχύουν μόνο γιά τήν Ελλάδα. 
’Ισχύουν γιά σχεδόν όλη τήν Νότια 
Εύρώπη, τήν Πορτογαλία, τήν ’Ισπα
νία, τή Νότιο ’Ιταλία. Ά ν  λοιπόν οί 
άμεσες οικονομικές σταθμίσεις ήταν 
επικρατέστερες τών εύρυτέρων οικο
νομικών προβλέψεων καί ιδίως τών 
πολιτικών σκέψεων, τότε δέ θά έπρεπε 
νά γίνεται λόγος παρά γιά μιά διχοτο
μημένη οικονομικά Εύρώπη, τήν ώρα 
πού καί πολιτικά καί πολιτιστικά έπι- 
βάλλεται τό άντίθετο, έάν ό τελικός 
σκοπός τής ένοποίησης τής Εύρώπης 
είναι ό σχηματισμός μιας ένιαίας όχι 
μόνο οικονομικής, άλλά πολιτικής, 
πολιτιστικής καί ήθικής δύναμης, 
ικανής νά έκπληρώση ένα ύψιστο 
ιστορικό προορισμό. Ά ς  μή λησμο
νούμε ότι οί μονολιθικοί όγκοι κά
ποτε άποσυνθέτονται πιό γρήγορα 
άπό μιά δέσμη καλά σχηματισμένων 
δυνάμεων, πού δέν έχουν μόνο έ- 
νότητα οικονομική, άλλά ήθική, πο
λιτική καί πολιτιστική όμοιογένεια.

7. Οί γεωπολιτικοί, πολιτιστικοί 
καί οικονομικοί παράγοντες, πού κα
θιστούν χρήσιμη γιά τήν Εύρώπη τήν 
ένταξη τής Ελλάδας στήν κοινότητά 
της, είναι περίπου αύτοί πού άναφέ- 
ραμε. Ά π ό  όλα αύτά τά στοιχεία 
προκύπτει καί ή καθαρά πολιτική 
άναγκαιότητα τής έλληνικής παρου
σίας πού είναι, θά έλεγα, δυσανάλογη 
μέ τήν σημερινή ποσοτική της ύπό- 
σταση.

Περιώρισα τίς παρατηρήσεις μου

στά μονιμώτερα στοιχεία πού πάντα 
θά θεμελιώνουν τήν άνάγκην τής έν
ταξης τής Ελλάδος. Είναι άνάγκη 
όμως νά σημειώσω καί ένα στοιχείο, 
πού έλπίζω ότι μέ τό χρόνο θά χάση 
τή σημασία του: Τή σπουδαιότητα 
τής 'Ελλάδας, κυρίως τής Βόρειας 
'Ελλάδας, τών νησιών τού Αιγαίου 
καί τέλος τής Κρήτης ώς προμαχώ
νων γιά τήν άμυνα τής Εύρώπης στή 
στενότερη έννοια. 'Η Κρήτη, εΐδικώ- 
τερα, στή μέση τής Ανατολικής Με
σογείου, κατάλληλη γιά τήν άμυνα 
κάθε κινδύνου άπό βορρά, νότο καί 
άνατολή, είναι ένα τεράστιο άερο- 
πλανοφόρο, άμετακίνητο άλλά καί μή 
βυθιζόμενο, πού ή άκτίνα τής δρά- 
σεώς του έκτείνεται σέ όλόκληρη τήν 
Ανατολική Μεσόγειο.

Ό  έλληνικός προμάχώνας βρίσκε
ται στά χέρια ένός ’Έθνους, πού ένώ 
δέν έχει τίποτε νά φοβηθή άπό τή 
Δύση καί τά βορειοδυτικά, καθώς εί
ναι στίς παρυφές τής Εύρώπης, μόνο 
άπό τήν πλευρά πού δέ συνορεύει μέ 
τήν καθ’ αύτό Εύρώπη μπορεί νά 
προσβληθή. Είναι γι’ αύτό πρός (ορι
σμένη μόνο άκτίνα στραμμένη ή 
άμυντική της έπαγρύπνηση. Είναι 
έτσι δεμένο τό ’Έθνος γιά τά μόνιμά 
του συμφέροντα μέ τό χώρο τής Εύ
ρώπης. Κάθε παρέκκλιση άπό αύτή 
τή γραμμή θά σήμαινε έγκατάλειψη, 
όχι μόνο τής πολιτιστικής της παρά
δοσης καί τής οικονομικής της όργά- 
νωσης, καθώς καί τής προσήλωσής 
της στήν όρθόδοξη άντίληψη τής δη
μοκρατίας, άλλά καί άπάρνηση καί 
τής ίδιας τής αύτοδύναμης ύπαρξής 
της.

Είναι γι’ αύτό ό χώρος ό έλληνικός 
ένας χώρος, στόν όποιο μπορεί μέ έμ- 
πιστοσύνη νά στηρίξη τήν άμυνά της 
ή Εύρώπη.

Τέλος, καταλήγοντας μέ μιά πιό 
αισιόδοξη σκέψη, θά ήθελα νά διατυ
πώσω τήν έλπίδα ότι ή ένοποίηση τής 
Εύρώπης μέσα στό λίκνο τής Μεσο
γείου μπορεί νά γίνη αύριο καί άκόμα 
καί σήμερα, όπως έγινε παλαιότερα 
καί κατά τρόπο τόσο άποτελεσματικό 
μέ τά έθνη τής κοιλάδας τού Ρήνου: 
μιά δύναμη είρήνης καί μιά «άλλαγή 
ελπίδας στήν 'Ιστορία».

Μέ τόν τίτλο «Εισαγωγή εις τήν ’Επιστήμην τού ’Αστυνομικού Δικαίου» έκυκλοφόρησε προσφάτως ένα 
ενδιαφέρον βιβλίο. Συγγραφέας του ό Μοίραρχος κ. Καρακώστας ’Ιωάννης. Τό βιβλίο, μέ 229 σελίδες, 
έρευνα τό ευρύτερο φάσμα τού ’ Αστυνομικού Δικαίου καί μέ μοναδική παραστατικότητα παρουσιάζονται οί 
συνήθως στριφνές νομικές καί άστυνομικές έννοιες. Ή  εργασία τού κ. Καρακώστα, ενδιαφέρει ολους τούς 
άστυνομικούς καί είδικώτερα τούς βαθμοφόρους, γιά τούς οποίους ή μελέτη τού βιβλίου, θά άποτελέση ένα 
επί πλέον εφόδιο, ώστε νά άνταπεξέλθουν στίς δυσκολίες τού αστυνομικού λειτουργήματος. Τά 
«’ Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τόν κ. Καρακώστα καί τού εύχονται καί άλλες έπιτυχίες στό δύσκολο 
πνευματικό στίβο.
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Κ ΑΤΑ την Μαρξιστική άντί- 
ληψη ό πόλεμος δέν άπο- 

τελεΐ Ενα άναγκαΐο καί Εγγενές 
στην άνθρώπινη φύση φαινόμενο, 
άλλα μιά Ιστορική κατηγορία, πού 
Εμφανίζεται ύστερα άπό Ενα ώρι- 
σμένο στάδιο έξελίξεως τών άν- 
θρωπίνων κοινωνιών καί συνδέεται 
μέ τίς κάθε φορά συνθήκες τής 
κοινωνικής ζωής.

’ Εξεταζόμενος «διαλεκτικά» ό 
πόλεμος μεταξύ τών κρατών πρέπει 
νά θεωρηθή σάν άποτέλεσμα τών 
λεγομένων Εξωτερικών άνταγωνι- 
στικών άντιθέσεων, πού ή γένεσή 
του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μέ 
τήν γένεση τών ταξικών κοινωνι
κών σχηματισμών.

'Η καταστροφική πορεία του 
διά μέσου τής Ιστορίας κορυφώ- 
νεται κατά τή διάρκεια τής έπι- 
κρατήσεως τοΰ καπιταλισμού, ό 
όποιος ύστερα άπό 'ένα ώρισμένο 
βαθμό τής άναπτύξεώς του, δέν 
μπορεί νά κρατηθή στή ζωή, παρά 
μόνο έξαπολύοντας άπό «καιρού 
είς καιρόν» τοπικούς ή παγκοσμί
ους πολέμους.

Οί πόλεμοι ταξινομούνται άπό 
τούς μαρξιστάς Εμπειρικά, διαι
ρούμενοι σέ δίκαιους (π.χ. αυτούς 
πού άποβλέπουν στήν χειραφέτη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. Φ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λ\λΙ»ΞΙ>Π1ΙίΟΙ...
ΠΟΑΙ3ΛΜΜ

"Ενα άπ’ τά πιό δραματικά γεγονότα τής Εποχής μας είναι ή μέχρις 
άντιστροφής διάψευση μερικών άπ’ τίς πιό βασικές προβλέψεις καί 
Επαγγελίες τοΰ Μαρξισμού, άπ’ τή σκληρή πραγματικότητα πού 
διαμόρφωσε ή Εφαρμογή του στόν κόσμο τών λεγομένων 
σοσιαλιστικών κρατών.

ση τών λαών) καί άδικους (π.χ. 
αυτούς πού Έχουν σάν σκοπό τήν 
υποδούλωση λαών)

Είναι αυτονόητο ότι τούς δί
καιους πολέμους διεξάγουν κατά 
κανόνα «οί Σοσιαλιστικές δυνά
μεις», Ενώ τούς άδικους τά καπι
ταλιστικά κράτη πρός τό συμφέ
ρον τών «έκμεταλλευτριών τάξε
ων».

' Η Εξαφάνιση τών πολέμων (κα
τά τήν ίδια πάντα άντίληψη) συν
δέεται άναπόσπαστα μέ τήν Εξά
λειψη τών συνθηκών πού τούς γέν
νησαν. Κατά συνέπεια οί πόλεμοι 
θά πάψουν, όταν τούς άνταγωνι- 
στικούς κοινωνικούς σχηματι
σμούς διαδεχθούν σοσιαλιστικές 
κοινωνίες, μεταξύ τών οποίων ύ- 
φίστανται Επίσης άντιθέσεις, άλλά 
αί άντιθέσεις αυτές δέν είναι πάντα 
άνταγωνιστικές καί ώς Εκ τούτου 
δέν μπορούν νά όδηγήσουν σέ 
πόλεμο.

’Εξ όρισμού ό πόλεμος μέσα 
σέ μιά κοινότητα σοσιαλιστικών 
κρατών καί μεταξύ τών κρατών 
αύτών είναι άδιανόητος.

’ Ιδού όμως πού στήν άδυσώπητη 
σκληρή Εποχή μας συμβαίνει (γιά 
πολλοστή μάλιστα φορά) νά πρα- 
γματοποιήται τό άδιανόητο.

Είχαμε άπό καιρό Επισημάνει 
ότι οί άντιθέσεις μεταξύ τών δύο 
μεγάλων τοΰ «Σοσιαλιστικού» 
στρατοπέδου, πού Εκδηλώνονται 
κατά πολλούς τρόπους καί κορυ- 
φώθηκαν μέ τά γνωστά καί αίμα-

Σ ’ αύτή τή σελίδα έπάνω: Ο Κάρλ Μάρξ. Τό 
«πιστεύω» του, ότι ό ηόλεμοζ μεταξύ σοσιαλι
στικών κρατών είναι άδιανόητος «ξέφτισε» 
μετά τίς άντιθέσεις μεταξύ τών δύο μεγάλων 
τοΰ «Σοσιαλιστικού στρατοπέδου, οί όποιες 
παρ ' όλίγο νά έφταναν στήν ένοπλη όλοκλη- 
ρωτική ρήξη, έάν δέν υπήρχε τό δέος τοΰ 
πυρηνικού άφανισμοΰ καί ό φόβος τής Λύσης. 
Στήν άπέναντι σελίδα: Παρέλαση βαρέων 
πυραύλων στή Μόσχα. Οί «φιλειρηνικές» 
σοσιαλιστικές χώρες, φροντίζουν πάνω άπ ’ 
όλα, γιά τήν πληρότητα τοΰ οπλοστασίου τους.
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τηρότατα μεθοριακά επεισόδια, 
ήταν, είς πείσμα των... επιταγών 
τής Μαρξιστικής θεωρίας, βαθύ
τατα άνταγωνιστικές καί ότι 
την μεταξύ τους ένοπλη ολοκλη
ρωτική ρήξη άπέτρεπε μόνο τό 
δέος τοϋ πυρηνικού άφανισμοΰ καί 
ό φόβος τής Δύσεως.

Βρισκόμαστε δηλαδή κατ’ 
ουσίαν ένώπιον πολέμου μεταξύ 
δύο «Σοσιαλιστικών» κρατών.
* Ενός πολέμου όμως, άπό τόν 
όποιον έλειπε άκόμη ή καθολική 
ένοπλη σύγκρουση, πού γιά μάς ύ- 
πήρχε πάντοτε σάν δυνατότητα καί 
δέν χρειαζόταν, παρά μόνο ή 
συγκυρία γιά νά μεταβληθή σέ 
πραγματικότητα.

Καί ή συγκυρία αυτή δέν 
άργησε νά έπέλθη, όπως άπέδειξε 
ή περίπτωσις τής ρήξεως μεταξύ 
τής Μαρξιστικής Αιθιοπίας καί 
τής έπίσης Μαρξιστικής Σομα
λίας, πού συνεχίζεται μέ σκληρό
τητα καί ό πλέον πρόσφατος 
βίαιος ένοπλος άγώνας μεταξύ τού 
Λαοκρατικού Βιετνάμ καί τού 
Σοσιαλιστικού κράτους τών ’Ερυ
θρών Χμέρ (Καμπότζης), πού καί 
οί δύο άποτελούν πολέμους τού 
κλασικού καί γνωστού πλέον 
τύπου.

"Εχει τονισθή έγκαιρα καί άπό 
πολλές πλευρές, ότι ένα άπ’ τά 
πιό δραματικά γεγονότα τής επο
χής μας είναι ή μέχρις άντιστρο- 
φής διάψευση μερικών άπ’ τίς πιό 
βασικές προβλέψεις καί επαγγελί
ες τού Μαρξισμού, άπ’ τή σκληρή 
πραγματικότητα πού διαμόρφωσε 
ή έφαρμογή του στόν κόσμο τών 
λεγομένων Σοσιαλιστικών κρατών.

Μέχρι τώρα ή πραγματικότητα 
αυτή (παρά τίς γνωστές καί συχνά 
βάναυσες έπεμβάσεις τής μεγάλης 
δυνάμεως τού στρατοπέδου αύτοΰ 
στά έσωτερικά τών μικροτέρων 
χωρών του) άποτελοΰσε μέρος τής 
έσωτερικής τους ζωής καί δεχόμα
στε, ότι σ ’ αυτήν κυρίως άφο- 
ρούσε.

Τά περιστατικά πού προανέ- 
φερα τήν έπεκτείνουν ήδη δίχως 
καμμιά άμφισβήτηση καί στίς 
έξωτερικές τους σχέσεις.

Κατά τή γνώμη μου, τά γεγο
νότα αύτά είναι άπ’ τά πλέον 
σοβαρά τής έποχής μας, τών όποι

ων ή πολλαπλή σημασία δέν έχει 
άτυχώς έπισημανθή καί άναλυθή.

’Από τήν ιδεολογική άποψη 
είναι μιά άκόμη (καί άπ’ τίς πιό 
τραγικές μάλιστα) διάψευση τού 
δόγματος, ή όποια άνατρέπει τίς 
έλπίδες όσων πίστεψαν στήν 
αίώνια είρήνη πού τάχα θά έφερνε 
στόν κόσμο ή πρακτική έφαρμογή 
του.

Ά π ό  τήν πλευρά τού διεθνούς 
άγώνος γιά τήν είρήνη άποτελούν 
άνέκλητη άπόδειξη, πώς είναι υπο
κριτικά ψευδής ό ισχυρισμός τής 
όλοκληρωτικής προπαγάνδας, ότι 
τάχα οί σοσιαλιστικές χώρες είναι 
άπό τή φύση τους έναντίον τών 
πολέμων καί ότι σ ’ αύτούς παίρ
νουν μέρος μόνο όσες φορές τούς 
έξαναγκάζει ό «διεθνής ιμπερια
λισμός» (αυτή ή εύστοχη «προ- 
σωποποίησις» δυνάμεων χωρίς 
ένότητα μεταξύ τους, πού έχει 
επιτύχει ή προπαγάνδα είς βάρος 
τής άλήθειας γιά τούς δικούς της 
σκοπούς).

'Υπάρχει τέλος καί ή περί- 
πτωσις τών Μαρξιστών «προο
δευτικών» διανοουμένων πού κάθε 
φορά ρίχνουν (συγνά μέ ιιιά 
σύμπνοια, ή όποια οδηγεί τήν υ
ποψία τής όργανωμένης υποβολής)

τίς πύρινες άρές τους κατά τής 
«κεφαλής» τού «διεθνούς ιμπερι
αλισμού» ό όποιος έξαπολύει τούς 
άνά τήν γήν πολέμους.

Πολύ θά θέλαμε νά άκούσωμε 
τήν γνώμη τους γιά τά φαινόμενα 
πού άναφέραμε. Νά δούμε επί 
τέλους νά γίνωνται γιά μιά έστω 
φορά άμερόληπτοι κριτές τού 
κακού τής δικής τους πλευράς καί 
μέ τήν ευκαιρία νά μάς ποΰν, πού 
κατατάσσουν τούς πολέμους αύ
τούς, στούς δίκαιους ή τούς 
άδικους;

Κατά τή δική μας γνώμη νομί
ζομε, ότι έπέστη πλέον ή στιγμή νά 
παραφράσωμε τό γνωστό μύδρο, 
πού ό Γάλλος Σοσιαλιστής πολιτι
κός Ζάν Ζωρές (λίγο πρίν άπ’ τόν 
άδικο χαμό του τίς παραμονές τού 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου), 
έρριξε έναντίον έκείνων, πού υπέ
θετε πώς τόν προετοίμασαν, γρά
φοντας ότι «ό καπιταλισμός φέρνει 
μέσα του τόν πόλεμο, όπως τό 
νέφος τή θύελλα».

Γιατί μπορεί νά ΰπάρξη πλέον 
καλόπιστος παρατηρητής τών 
διεθνών πραγμάτων, πού νά πι- 
στεύη ότι ή ιδιότητα τής κυοφο- 
ρίας τών πολέμων είναι ξένη πρός 
τόν σύγχρονο «Σοσιαλισμό»;
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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
κ. ΣΟΛΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

'Επάνω: Χαρακτηριστικό Stay μα τής Κυκλαόίτικης αρχιτεκτονικής. Τμήμα τής Μονής τής Πάτμου. Εις τήν άπέναντι σελίδα: "Ενα από τά καλύτερα 
διατηρημένα αρχοντικά τής Βυζίτσας Π η/.ίου.

’Επάνω: Χαρακτηριστικό τμήμα τής παλ.αιάς πόλεως Κέρκυρας μέ τά πολυόροφα κτίριά της.

Η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ καί γενικώτερα 
ή Τέχνη, όχι σπάνια άνεζήτησαν τίς 

εμπνεύσεις τους στό παρελθόν. Σέ μορφές 
πού παλαιότεροι παρέδωσαν, δηλαδή στην 
«Παράδοση». Παράδοσις καί ’Αρχιτεκτο
νική είχαν πάντα στενούς δεσμούς.

Τήν Παράδοσι ξαναθυμδται ή ’Αρχιτε
κτονική καί γενικώτερα ή Άνθρωπότης 
στίς άμήχανες στιγμές τους. Γιατί όταν' 
κάποτε αύτές τυχόν παραστρατήσουν, μό
νον ή Παράδοσις μπορεί νά τίς όδηγήσει σέ 
κάποια άναγέννησι.

II ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ II 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
Τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ Ε.Μ.Π. καί Ακαδημαϊκού κ. Σ. Κυδωνιάτη.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ό  μεγάλος Άρχιτέκτων τοΰ Louis XIV 
Gabriel 'έλεγε: «La tradition est la memoire de 
Γ Humanite»: (Ή  παράδοσις είναι ή μνήμη 
τής Άνθρωπότητος).

"Οταν μαζί μέ τήν χρεοκοπία τοϋ Μεσαι
ωνικού Θρησκευτικού δογματισμού ξέφτι
σαν καί οί γοτθικές μορφές, τί άλλο έκαμε 
τό κίνημα τής ' Αναγεννήσεως, πού εδώ καί 
500 χρόνια ανανέωσε πνευματικά τόν Κό
σμο; Τί άλλο καί ή Κίνησις τού Νεοκλασ- 
σικισμού στίς άρχές τού περασμένου αίώνα 
καί τό Style Empire στήν Γαλλία;

Ά λ λ ' άν γιά τά Κράτη τής Δύσεως αυτή 
ή επιστροφή στό παρελθόν ενέχει διάθεσι 
ρομαντισμού, γιά τόν "Ελληνα είναι οργα
νική ανάγκη.

’Ανήκουμε σέ "Εθνος πού είναι ποτισμέ
νο άπό Ιστορία καί πλημμυρισμένο άπό 
πνεύμα.

Μιά κληρονομιά αιώνων βαραίνει τήν 
έλληνική ψυχή. Γιατί κανένα "Εθνος δέν 
έχει κληρονομήσει τόσα άμύθητα πνευματι
κά καί καλλιτεχνικά πλούτη όσα τό Ε λ 
ληνικό.

Είμεθα Χώρα μικρή, άλλά Χώρα πού 
γέννησε τούς τρεις μεγάλους πολιτισμούς, 
στήν προϊστορία, στούς άρχαίους χρόνους 
καί στόν Μεσαίωνα, άπό τά ράκη τών ό
ποιων τρέφονται μέχρι σήμερα όλες οί κατά 
καιρούς άναφανεΐσες Τεχνοτροπίες.

'Αλλά πέραν άπό αυτές ό ‘Ελληνισμός 
δημιούργησε ένα νεώτερο λαϊκό άπρόσωπο 
πολιτισμό, αύτόν πού έκδηλώθηκε στή δη
μοτική ποίηση, στίς εικαστικές τέχνες καί 
βασικά στίς άρχιτεκτονικές μορφές.

Καί ό πολιτισμός αυτός παρά τήν παρα- 
μόρφωσι πού ό σημερινός «σνομπισμός» 
καί «μερκαντιλισμός» τοΰ προσέδωσαν, έλ
κει πάντοτε τόν θεώμενο, γιατί έχει μιά 
άκατάλυτη μυστική γοητεία καί μιά στενή

επικοινωνία μέ τή ψυχή τοΰ κατοίκου τής 
Χώρας αύτής.

Μάταια τά τεχνικά έπιτεύγματα καί ό 
μοντερνισμός, ή λεγομένη «πρόοδος» μά
χεται τόν Ιστορισμό, τήν ιστορική μνήμη 
τοΰ άνθρώπου, τή παράδοσι. ’Ισχυρίζεται 
ότι άντιτίθεται στή στασιμότητα πού δήθεν 
χαρακτηρίζει τή παραδοσιακή, τή λαϊκή 
Τέχνη.

Πράγματι σήμερα τό παν κινείται. ’ Αλ
λά έρωτάται τί άπ’ αυτά προοδεύει; καί τί 
επί τέλους είναι «Πρόοδος»;

Μήπως ή Τεχνολογική έκκρηξις τής 
εποχής μας; Αυτή πού μέ τή σύγχρονη ϋ- 
ποβάθμισι τών πνευματικών άξιών γέμισε 
τήν άνθρωπότητα αβεβαιότητα καί άγωνία; 
"Η ή ύπερπαραγωγή άπό γνώσεις καί ιδέες 
οί όποιες όσο γρήγορα γεννιούνται τόσο 
καί άπαρχαιώνονται καί έγκαταλείπονται;

Τούναντίον ή παραδοσιακή λαϊκή Τέ
χνη έμμένει σέ βασικές άμετάβλητες μορ
φές πού τίς επαναλαμβάνει όταν έκφράζουν 
τίς ίδιες βασικές ανάγκες. Γ ι' αύτό παρε- 
ξηγεϊται ότι μένει στάσιμη.

Στάσιμη έμεινε ή Αιγυπτιακή τέχνη, πού 
ένα αύστηρό 'Ιερατείο υπαγόρευε έπί αιώ
νες άμετακίνητες αισθητικές άρχές, χωρίς 
αυτό νά σημαίνει καί στασιμότητα πνεύμα
τος, αύτό πού συνέβη μέ τούς Μεσοποτά
μιους λαούς καί πού έπέφερε τήν παρακμή 
τους.

Μιά παρόμοια στασιμότητα δέν συνέβη 
ποτέ στήν 'Ελλάδα. Τό πνεύμα καί ή 
παράδοσις έπέζησαν άκόμη καί χωρίς ελεύ
θερο πολιτικό βίο.

Ό  Φίλιππος μετά τή μάχη τής Χαιρω- 
νείας κατέλυσε τόν πολιτικό βίο τών έλ- 
ληνίδων πόλεων. Ό χ ι  όμως καί τό έλληνι- 
κό πνεύμα. Τούτο μάλιστα ιδιαίτερα διέλαμ- 
ψε καί διεδόθη μέ τήν αφύπνιση τοΰ τότε

'Αριστερά: Καμπαναριό, άπό τά χαρακτηρι
στικότερα δείγματα τής Κυκλαδίτικης άρχιτε- 
κτονικής. Δείγμα παραδοσιακής άρχιτεκτο- 
νικής. Τό άρχοντικό τοΰ Τοσίτσα στό Μέτσο
βο. Εις τήν άπέναντι σελίδα: ’Αρχοντικό
τής Μακρυνίτσας, Ανάμεσα στίς κερασιές.

γνωστού κόσμου μέχρι τά πέρατα αυτού, 
χάρις στήν έκστρατεία τοΰ Μ. 'Αλεξάν
δρου.

Είναι περίεργο άλλά όχι άνεξήγητο ότι 
μετά άπό κάθε υποδούλωση τής 'Ελλάδας 
φούντωνε τό εθνικό φρόνημα τών Ε λλή
νων. Αυτό συνέβη καί μετά τήν κατάκτηση 
τής 'Ελλάδος άπό τούς Ρωμαίους, τό 146 
π.Χ., οπότε τή παλιά διάστασι καί διαμάχη 
τών ελληνικών άστεων διαδέχθηκε μιά ενό
τητα έλληνικού πνεύματος, διάχυτη στούς 
ύποδούλους μεταλεξανδρινούς χρόνους.

Τό Ίδιο παρατηρεΐται καί μετά τή δεύ
τερη υποδούλωση τού 'Ελληνισμού στούς 
Τούρκους.

Μέ τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως 
καταλύθηκε ό πολιτικός βίος τού Βυζαν
τίου, άλλά όχι καί τό ελληνικό πνεύμα. 
Περίσσευμα μάλιστα αυτού διοχετεύθηκε 
στή Δύση, όπου εύόδωσε τήν έξέλιξη τής 
’Αναγεννήσεως πού μόλις άνθιζε.

"Ετσι στήν άρχή της τής δανείσαμε, μαζί 
μέ άλλους, έναν Βησαρίωνα καί άργότερα 
έναν "Ελ Γκρέκο.

’Ακριβώς τότε στόν Ελληνικό χώρο, 
στό πρώην άσύνδετο Βυζαντινό μωσαϊκό, 
άποκτήθηκε συνείδησις εθνική: Τό γένος 
τών 'Ελλήνων κλείστηκε στίς προαιώνιες 
πααδόσεις του γιά νά δημιουργήσει Τέχνη 
αύτόχθονη. Δέν άκουσε καν τίς σειρήνες 
τής 'Αναγεννήσεως, ούτε τοΰ Μπαρόκ τή 
δυναμική γοητεία.
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Καί τότε έπετελέσθηκε τό μεγάλο θαύ
μα: ’Επαληθεύεται ότι τό πνεύμα καί ή 
Τέχνη μπορούν νά έπιζήσουν καί χωρίς 
ελεύθερο πολιτικό βίο. Τότε ό "Ελλην 
πλημμυρισμένος άπό τή γύρω του φύση καί 
μόνο, μέ τό υποσυνείδητο όμως γεμάτο άπό 
βιώματα τής πανάρχαιας καταγωγής του, 
βρίσκει τήν πεμπτουσία τής προσωπικό
τητάς του καί δημιουργεί άνεπανάληπτα 
άριστουργήματα μέ χέρι ανώνυμου καλλιτέ
χνη. Καταβολές άρχαιοελληνικές μά περισ
σότερο Βυζαντινές άφομοιώνονται μυστικά 
στην ψυχή του καί μέ άβίαστη φυσικότητα 
άποδίδονται στά έργα του.

Είναι αυτά πού όψιμα θαυμάζουμε σή
μερα στά γυναικεία χειροτεχνήματα, στά 
ξυλόγλυπτα καί λιθόγλυπτα διακοσμητικά, 
στή Τέχνη τού μετάλλου, στίς εικονογρα
φίες, στις τοπικές φορεσιές, στά δημοτικά 
τραγούδια, στούς λαϊκούς χορούς καί τέλος 
στίς άρχιτεκτονικές μορφές, πού γεμάτες 
πλαστικότητα καί έναρμονισμένες μέ τή 
γύρω φύση είναι πλημμυρισμένες άπό τό 
μυστήριο ένός αισθήματος πού πηγάζει αύ- 
θόρμητα άπό τούς μαύρους χρόνους τής 
σκλαβιάς.

Ξαφνικά αυτή ή άβίαστη έξέλιξη τής 
έθνικής παραδόσεως, πού συνεχίστηκε καί 
μετά τήν άπελευθέρωση, διεσπάσθη.

Μιά άνακοπή στό σεβασμό ήθών καί 
εθίμων, μιά ρωγμή κλονίζει στίς άρχές τού 
αιώνα μας όλο τό οικοδόμημα αυτό τής 
πίστεως στήν 'Ελληνική παράδοσι, παρ’ 
όλον ότι τό οικοδόμημα αυτό τό στήριζαν 
τότε δύο γίγαντες. Δύο μεγάλοι ιεροφάντες 
τής 'Ελληνικής διαννοήσεως: Ό  Νικό
λαος Πολίτης καί ό Κωστής Παλαμάς.

Ή  Ευρώπη, ή μέχρι τότε απροσπέλαστη 
καί άπρόσιτη Εύρώπη, εισβάλλει στόν ' Ελ
ληνικό χώρο. Διά τού κινηματογράφου

στήν άρχή, μέ τά ταξίδια, τά έντυπα καί τήν 
τηλεόραση τελευταία, όπότε ή ποιότης τής 
Ελληνικής κοινωνίας άλλάζει.

Ή  ίθύνουσα κοινωνική τάξη στήν Πρω
τεύουσα, άντιγράφει δυτικούς νεωτερισμούς 
καί ή ’Επαρχία άκολουθεϊ.

' Η παράδοσις άρχίζει νά άτονεϊ, άρχίζει 
νά τής λείπει ή «περιρρέουσα άτμόσφαιρα» 
όπως έλεγε ό ΡοΤδης. Γιατί είναι γνωστόν 
ότι τό κοινωνικό περιβάλλον έπιδρά άπο- 
φασιστικά στή διαμόρφωση τής Τέχνης καί 
κατ’ έξοχήν τής ’Αρχιτεκτονικής.

Ό  Άρχιτέκτων δέν είναι παρά ό έκ- 
φραστής της, ό καθρέπτης της, γ ι’ αυτό καί 
παραμένει συχνά άγνωστος.

Ή  κοινωνία τού Περικλέους δημιούρ
γησε τόν Παρθενώνα καί ό Louis XIV έκτισε 
τάς Βερσαλίας. Οί είδικοί μόνον γνωρίζουν 
τό όνομα τού ’Ικτίνου ή τού Le Brun καί 
τού Philibert le Roy.

"Ετσι καί ή σύγχρονη έλληνική κοινωνία 
άρχίζει νά ρυμουλκεϊται άπό τό διεθνιστι- 
κό πνεύμα στή Τέχνη. Αυτό πού άποζητά τό 
νέο, τό έντυπωσιακό, τή πρωτοτυπία μέ 
κάθε θυσία, τό καινοφανές μέ κάθε τρόπο. 
Είναι αύτό πού οδηγεί τήν Τέχνη σέ παρα
μόρφωση, σέ άποσύνθεση, σέ άπανθρωπι- 
σμό.

Δέν άντελήφθη ή νέα αύτή κοινωνία τή 
σημασία αύτής τής εισβολής. Αύτό τό 
Δούρειο ίππο, πού ήρθε καλπάζοντας άπό 
τή Δύση νά καταλύση τή μακαρία ευδαι
μονία τών έστιών μας.

Δέν άντελήφθη ότι στή Δύση, αύτή πού 
τόσες φορές έπληξε τόν 'Ελληνισμό, οί 
Σταυροφόροι δέν έξέλιπαν άκόμη. Μόνο 
πού άντί γιά άτσάλινες πανοπλίες φέρνουν 
αύτή τή φορά ένα κέρας άφθονίας, γεμάτο 
υλικά άγαθά καί σαπρές Ιδέες.

Καί ή κοινωνία μας δυσεόπληκτη, μι

μούμενη τά ξένα, πιθηκίζουσα, παρασύρε- 
ται στόν εύκολο δρόμο τής καλοπεράσεως, 
τής ύλοφροσύνης καί τής τεχνολογικής 
άναπτύξεως, πού είσελαύνουν ακάθεκτα.

Ά λ λ ’ ή συνεχής αύξησις εισαγωγής 
τεχνολογίας στή χώρα μας δέν είναι τό 
ιδεώδες γιά τήν έξέλιξη καί διάσωση τού 
' Ελληνισμού.

' Η 'ίδρυσις ένός άκόμη Ναυπηγείου ή ή 
άνέγερσις μερικών υψικαμίνων δέν θά 
προσθέσουν τίποτε στόν πολιτισμό μας. ' Η 
δέ μίμησις είναι σημείο παρακμής. Ό  
Περικλής στόν ’Επιτάφιό του λέει γιά τήν 
άκμάζουσα τότε ’Αθήνα ότι δέν μιμείται 
τούς γείτονες, άλλά είναι παράδειγμα γι’ 
αΰτούς: «Χρώμεθα πολιτεία ού ζηλούσι 
τούς τών πέλλας νόμους, παράδειγμα δέ 
μάλλον αύτοί όντες τισίν ή μιμούμενοι 
άλλους».

Ή  Ελλάς λοιπόν, πού ποτέ δέν θά 
μπορέση ν ’ άντιτάξη υψηλό τεχνολογικό 
πολιτισμό, θά ύστερή πάντοτε άπό τά μεγά
λα καί πλούσιό κράτη. Δύναται όμως γιατί 
κατέχει δ,τι γ ι’ αύτό χρειάζεται, νά γίνη μιά 
πνευματική δύναμις.

"Αλλωστε στή ταραγμένη εποχή πού 
ζούμε, μόνο τό πνεύμα μάς μένει σάν όπλο 
έπιβιώσεως, παρατηρεί ό Καθηγητής ’Ιω
άννης Θεοδωρακόπουλος.

' Η ' Ελλάδα, άλλωστε, κατέχει τή μαγεία 
ένός θρύλου, αύτού πού τήν άνυψώνει σέ 
θρησκεία πανανθρώπινη, τής όποιας μαθη- 
ταί καί μύσται υπήρξαν όλες οί κορυφές τής 
άνθρώπινης διανοήσεως.

’Αρκεί οί σημερινοί κάτοικοί της νά 
πάρουν έπίγνωσι τής ιστορικής της άπο- 
στολής, αύτής πού έδρεύει στίς ρίζες τους.

Ή  έπικοινωνία λοιπόν μέ τήν παράδοσι 
καθίσταται έπιτακτική. Σ' αύτήν καθρεφτί
ζεται ή ιδιοσυγκρασία τού "Ελληνος. Αύτή

517



ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Δεξιά: Ένας μύλος στή Μύκονο, άντιηροσω- 
πευτικό κ ι’ αυτό έργο τής Κυκλαδίτικης λαϊ
κής αρχιτεκτονικής. Εις τήν άπέναντι σελίδα: 
Χαρακτηριστική «γωνιά» τής όμορφης Μι>- 
κόνου.

διηγείται τίς ιστορικές περιπέτειες τοΰ "Ε
θνους. ' Η δέ συναναστροφή μέ τή ψυχή τοΰ 
"Εθνους είναι αίτια προόδου: «όσο ό άν
θρωπος εισχωρεί στό πνεύμα τής πατρίδος 
του, τόσο προοδεύει», διδάσκει ό Jules 
Michelet.

Πίσω λοιπόν στήν Παράδοσι γιά νά 
πάμε μπροστά. Αλλά προσοχή! 'Η  παρά- 
δοσις δέν είναι άναχρονισμός. Στέκεται 
μπροστά μας φωτεινή καί οδηγός μας. Αυτή 
θά συμπλήρωσή τό χωλαϊνον σκέλος τοΰ 
πνευματικού έναντι τοΰ ΰπερτροφικοΰ σκέ
λους τοΰ τεχνικού πολιτισμού τής εποχής 
μας. Γιατί ή παράδοσις έχει μιά δΰναμι 
άναγεννητική.

Κανείς πολιτισμός δέν στηρίχτηκε στήν 
κατάργησι ήθών καί εθίμων. Κινήματα πού 
θέλησαν ν ’ άποτινάξουν τήν Παράδοσι 
έσβησαν μόλις ένεφανίστηκαν.

Τούτο συνέβη π.χ. μέ τόν ιταλικό φου
τουρισμό στίς άρχές τού αιώνα μας. Τόΐδιο 
καί μέ τίς υλιστικές άπόψεις τοΰ Bauhaus 
τής Βαϊμάρης πού μόνο στήν Αμερική, 
χώρα έστερημένη παραδόσεως, βρήκαν 
προσωρινή άνταπόκρισι καί τελευταία στή 
κομμουνιστική Ρωσία.

Δέν είναι εύκολο ν’ άπαρνηθή κανείς τίς 
ρίζες του, οί ψυχικές δυνάμεις τού άνθρώ- 
που δέν σβύνουν εύκολα.

’Ακόμη περισσότερο ό "Ελλην δέν έχει 
τό δικαίωμα ν ’ άπεμπολίση ιδεολογίες πού 
διέκριναν τόν * Ελληνισμό ιπό τής έμφανί- 
σεώς του στήν ' Ιστορία. Νά ξεφύγη δηλαδή 
άπό τόν ιστορικό του προορισμό «έρποντας 
μπροστά σέ οικονομικά καί μόνο συμφέ
ροντα στά όποια νά έμπιστευθή τό μέλλον 
τής Φυλής».

Βεβαίως δέν πρέπει νά παραμεληθή ή 
άναζήτησις μιάς λογικής ευημερίας. Τό 
παράδειγμα των ’ Ινδιών προσκολλημμένων 
τόσο στήν παράδοσι, ώστε νά μή βλέπουν 
τό παρόν, δέν είναι πρός μίμησι. ’Αλλά 
ούτε ή μοίνιμος ένατένισις τού μέλλοντος 
καί ή περιφρόνισις τοΰ παρελθόντος στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής όδη- 
γεΐ σέ όλοκληρωμένο πολιτισμό.

* Η συνύπαρξις των δύο είναι κατορθωτή 
καί αύτό θά έπιδιώξομεν. Φωτεινό παρά
δειγμα είναι ή ’Ιαπωνία, όπου ό υμέναιος 
τής παραδόσεως καί τεχνολογικής άναπτύ- 
ξεως έγινε πραγματικότης.

"Οσο γιά τήν Τέχνη, αύτήν καθ’ έαυτήν, 
ή Παράδοση προσφέρει τά στοιχεία πού 
συνθέτουν μιά Τέχνη ύγιά. * Η θεωρία π.χ. 
ότι ή Τέχνη άρχίζει εκεί πού τελειώνει τό

χρήσιμο, ότι δηλαδή άνάγκη καί ώραϊο 
άντιτίθενται, δέν βρίσκει ανταπόκριση 
στήν Παράδοση.

Στή Παράδοση οι δύο έννοιες συμπί
πτουν καί συνυπάρχουν. ' Η ζωή άναβλύζει 
μέσα άπό τή Τέχνη καί άντίθετα. Ό  σιφνι- 
ός άγγειοπλάστης εργάζεται όπως καί ό 
άρχαΐος πρόγονός του πού έπαιρνε ένα 
χρήσιμο δοχείο καί τό διακοσμούσε. Τό 
ίδιο κάνει καί ό καλλιτέχνης τσοπάνος πού 
σκαλίζει τή γκλίτσα του ή τό σουγιά του.

Προσθέτει δηλαδή στό χρήσιμο τό 
στοιχείο τής Τέχνης. Ρεαλισμός καί ιδεα
λισμός συνυπάρχουν.

Σήμερα ή σνομπίζουσα εποχή μας φτιά
χνει πολύτιμα βάζα καί σκεύη πού δέν τά 
χρησιμοποιεί. "Η άκριβώτατες νταντέλλες 
πού δέν τίς φοράει. ’ Αδιαφορεί δηλαδή γιά 
τό χρήσιμο, γιατί τό έχει αναθέσει στή 
Βιομηχανία, ή όποια παράγει προϊόντα 
άφθονα άλλά εύτελή.

' Η Παράδοσι άντίθετα διδάσκει τήν άλή- 
θεια μέ τή προσαρμογή στήν άνάγκη πρώ
τα.

Ή  άφθαστη Κυκλαδίτικη ’Αρχιτεκτο
νική σ ’ αύτήν πρώτα ύπετάγη. Καί άφοΰ 
υπερνίκησε τίς άνάγκες της καί τά προβλή- 
ματά της, όπως τό φώς, τούς ανέμους, τήν 
έλλειψη ϋδατος, τό περιορισμένο χώρο, τήν 
οικονομία στό ύλικό, τότε προσέθεσε στά 
κάτασπρα νησιώτικα σπιτάκια μιά λυρική 
νότα. Μιά νότα πού τά έκαμε: «νά παίζουν, 
όπως είπε ό Le Corbusier, τό σοφό, σωστό

καί υπέροχο παιχνίδι κάτω άπό τό μεσογει
ακό φώς».

Ά λ λ ’ εκτός άπό τό σύνδεσμο μέ τό 
φυσικό χώρο τά παραδοσιακά δημιουργή
ματα έχουν: σωστή λειτουργικότητα, άβία- 
στη λιτότητα, πηγαία είλικρίνεια, αύθορ- 
μητισμό καί άγνότητα. ’Ακόμη παρουσία 
πανάρχαιων έλληνικών αρετών, όπως τής 
αρμονίας καί τού μέτρου. ’Επί πλέον έ
χουν τό χάρισμα νά κάμουν μέ φτωχά μέσα 
κάτι, πού χωρίς νά πάψη νά είναι ώραίο νά 
είναι καί άπλό: «Φιλοκαλοΰν μετ’ εύτε- 
λείας» κατά τό Περίκλειον.

Τά παραπάνω είναι τό θεμέλιο γιά τό 
μεγάλο βήμα τής ύψηλής Τέχνης: «’Αλη
θινή νά βρής τή Τέχνη τοΰ λαού, λέει ό 
Πικιώνης, ικανή νά γίνη θεμέλιο γιά τά 
παραπέρα, γιά τό άνώτερο».

Πράγματι ό λαός μάς προσφέρει μέ τή 
τέχνη του τό ούσιώδες, τό θεμελιακό, τό 
απαραίτητο, βασικά τό άληθινό.

"Αμποτε νά μαθαίναμε τή σημασία τής 
προσφοράς του αότής: «Μά άστόχαστα, 
ξαναλέει ό Πικιώνης, άκολουθοΰμε τό ξένο 
γιά νά μένουμε πάντα πίσω του».

Καί ό άξέχαστος λαογράφος μας Γεώρ- 
γιος Μέγας τό ίδιο ελπίζει, γράφοντας ότι 
«τά στέρεα στό έδαφος τής πατρίδας θεμε
λιωμένα έργα τής λαϊκής μας οίκοδομίας, 
θ’ άποτελέσουν άργά ή γρήγορα τή βάση 
γιά τή δημιουργία γνήσιας έλληνικής ’ Αρ
χιτεκτονικής».

Τό ίδιο υποστηρίζει καί ό διακεκριμμέ-
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νος δάσκαλός μου ’Αναστάσιος Όρλάν- 
δος, πού όμιλώντας γιά τά παλιά λαϊκά 
σπίτια γράφει «δτι πρέπει ν ’ άποτελέσουν 
τόν πυρήνα διά τήν δημιουργίαν άγνής ελ
ληνικής άρχιτεκτονικής στηριζομένης εις 
τήν παράδοσιν, άπηλλαγμένης ξένης έπι- 
δράσεως».

Βέβαια ό έπηρρεασμός άπό τήν παρα
δοσιακή Τέχνη δέν πρέπει νά φθάνη σέ 
δουλική μίμησι καί μεταφορά λαϊκών μο- 
τίβων στά σύγχρονα κτήρια. Γιατί υάτό, 
όπως παρατηρεί ό Άρχιτέκτων καί Αισθη
τικός Καθηγητής Τάκης Μιχελής: «σημαί
νει άποσΰνθεση τοΰ ελληνικού καλλιτεχνι
κού αισθητηρίου καί όχι σύνθεση νεοελλη
νική».

Ή  Λαϊκή Τέχνη έχει ακόμη τήν απλό
τητα τής ' Ελληνικής φύσεως. Θά τήν πλη
σιάσουμε λοιπόν καλύτερα άν βυθιστούμε 
στήν άγάπη αυτής πού τήν έμνέει, αυτής 
πού τή γέννησε: δηλαδή τής έλληνικής 
φύσεως καί σάν άλλοι ’ Ανταϊοι νά παίρνου
με διαρκώς δύναμι άπό τήν έπαφή της.

’ Η ερευνά τής έλληνικής φύσεως οδηγεί 
στήν εξήγηση τού φαινομένου 'Ελληνική 
Τέχνη.
' Η ' Ελληνική φύσις μέ τό θαυμαστό κλίμα 
της «δώρημα θειον», όπως έλεγαν οϊ αρχαί
οι, χαρίζει μέ τή ξηρότητά της, καθαρό
τητα καί διαύγεια στήν ατμόσφαιρα τής 
' Ελλάδος, έτσι ώστε καί τά πιό άπομακρυ- 
σμένα άντικείμενα νά διακρίνονται μέ άπό- 
λυτη σαφήνεια. Αυτό έγέννησε στόν κάτοι
κο τήν αΐσθησι τής άκριβείας. Είναι άκρι- 
βώς αύτή ή άκρίβεια πού χαρακτηρίζει τήν

κλασσική τέχνη.
Έ ξ  άλλου τήν 'Ελληνική φύσι χαρακτη

ρίζει καί ποικιλία μέ τήν έκπληκτική πολυ
μορφία καί τίς άπότομες εναλλαγές της.

Σάν παράδειγμα φέρνω τόν πεζοπόρο 
πού σέ λίγες ώρες άπό τήν τροπική βλά- 
στησι τής κοιλάδας τού Ευρώτα βρίσκεται 
στίς δδενδρες άλπεικές ζώνες τού Ταϋγέ- 
του.

Αύτή λοιπόν ή ποικιλία δημιούργησε 
τήν γραφικότητα, πού είναι τό κύριο χαρα
κτηριστικό τής Βυζαντινής Τέχνης.

’ Αλλά καί ένα τρίτο χαρακτηριστικό πού 
κυριαρχεί στήν ελληνική φύση είναι τό 
μέτρο. Στήν 'Ελλάδα δέν υπάρχουν πανύ
ψηλα βουνά, ούτε άπέραντες πεδιάδες. Οί 
Τιτάνες πού έβαλαν τό Πήλιο πάνω στόν 
"Οσσα δέν έφθασαν κάν τό ύψος τών 
"Αλπεων. Οί ποταμοί μας είναι έπίσης 
μικροί: Ό  ’Αχελώος, ό ’Αλφειός, ό Εύρώ- 
τας έχουν περισσότερη δόξα παρά νερό.

Σ’ αύτή τήν ελληνική μικροκλίμακα ύ- 
πακούουν τά άρχαΐα ίερά καί τά Βυζαντινά 
έκκλησίδια.

' Ο «Μεγάλος Ναός», όπως άποκαλούσαν 
οί άρχαΐοι τόν Παρθενώνα, εισέρχεται ά
νετα μέσα στίς γοτθικές μητροπόλεις τής 
Δύσεως, όπως καί στίς βασιλικές τής ’ Ανα
γεννήσεως.

Τά ίδια μικροκλίματα άκολούθησαν καί 
τά παραδοσιακά κτίσματα τής λαϊκής μας 
’Αρχιτεκτονικής. ’Ακόμη καί τά ’Αρχον
τικά τής Βορείου ’ Ελλάδος μοιάζουν καλύ
βια μπροστά στά «παλάτσα» τής ’Αναγεν
νήσεως.

Γεγονός πού λησμονήθηκε άπό τό ση
μερινό μιμητισμό τής άστικής κοινωνίας 
μας πού γιά νά φανή εύρωπαϊκωτέρα τής 
Εύρώπης ύψώνει προπετή καί άπρόσωπα 
μεγαθήρια, άκόμη καί σέ τόπους στούς 
όποιους όφείλετο σεβασμός.

Είναι λοιπόν αύτή ή ελληνική φύση πού 
στάθηκε πηγή εμπνεύσεων στόν "Ελληνα 
καλλιτέχνη. Αύτή πού παραμένει πάντα 
ίδια, αναλλοίωτη καί άκατάλυτη.

Οί Σύλλαι καί Μόμμιοι, οί Σταυροφόροι 
καί οί Έλγΐνοι άπεγύμνωσαν κάποτε τήν 
Ελλάδα άπό τά μνημεία της. Τά φυσικά 
της όμως κάλλη, τόν άσύγκριτο ούρανό της, 
τά έξαίρετα νησιώτικα καί ήπειρώτικά της 
τοπεΐα, κανείς δέν μπόρεσε νά ύφαρπάση.

Είναι αύτά πού συνθέτουν τή φυσιογνω
μία τής Χώρας, καί θεμελιώνουν τά χωρικά 
δεδομένα στήν ’Αρχιτεκτονική, δηλαδή 
τόν παράγοντα τόπον σέ άντίθεση μέ τόν 
παράγοντα χρόνον.

Ά π ’ αύτήν λοιπόν τήν έλληνική φύση ή 
έλληνική Τέχνη μπορεί νά ξανανθίση στίς 
παληές της ρίζες.

« Ή  ώραιότερη γή άς άποδώση τό ώραι- 
ότερο έθνος» όπως θά έλεγε καί ό Περικλής 
Γιαννόπουλος. Τό θαύμα μπορεί νά έπανα- 
ληφθή. "Ας μή κινήσει ό... «συνετός» τό 
κεφάλι του. Θά τόν ρωτήσω όπως ό Σολω
μός τόν Σοφολογιώτατο.

— Γνωρίζεις τούς "Ελληνες Κύριε; 
τούς γνωρίζεις, τούς έσπούδασες άπό μι
κρός;

Συνέχεια εις τήν σελ. 644
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ΕΠΠΓΓΕ/\ΓΤ1Π "Η ΑΕΙΤΟνΡΓΗΓπη:
Αναμφιβλόλως ένα ύψηλό, 

ανθρώπινο, υπέροχο καί ωραίο λειτούργημα.

Δεκάδες είναι οΐ περιπτώσεις, κατά τίς όποιες ό 
άστυνομικός θυσιάζει τή ζωή του ή τή σωματική του 
άκεραιότητα. Ή  θυσία αυτή, είναι ή άποθέωση τοΰ 
άστυνομικοϋ λειτουργήματος, άφοϋ π ροϋπ οθέτει 
ήρωϊσμό, αύταπάρνηση καί άγάπη γιά τόν συνάνθρωπο.

ΥΠΟ ΑΣΤΥΝ. Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

' Η δομή του ' Αστυνομικού θεσμού μέ τίς 
ποικίλες έπιδράσεις του στή κοινωνική λει
τουργία, δημιουργεί ένα ερωτηματικό, έστω 
καί τυπικής σημασίας.

' Η ' Αστυνόμευσι είναι έπάγγελμα ή λει
τούργημα ή καί τά δύο;

Πρόκειται γιά μιά πολύ φυσική απορία 
κάθε έξωαστυνομικού κύκλου, πού δέν έχει 
τήν δυνατότητα νά δεϊ καί νά ζήσει έκεϊνο 
πού ό άστυνομικός ζεϊ μέ τίς αισθήσεις καί 
βλέπει μέ τά μάτια τοΰ καθήκοντος, άλλά 
καί τοΰ φιλοσοφικού στοχασμού.

Κάθε άνθρωπος πέρα άπό τή πεζή 
πραγματικότητα έχει τίς τρυφερές πνευμα
τικές του στιγμές, όταν φιλοσοφεί.

Τότε διαβαίνει τά όρια τοΰ ρεαλισμού καί 
περνά τό κατώφλι τού στοχασμού.

Βλέπει τά γεγονότα μέ μιά άλλη διά- 
σταοι, πού κυριαρχείται άπό τό έξιδανι- 
κευμένο, τό ώραΐο, τό άγνό.

Ό  λογισμός του, κάτω άπό τήν άκατα
νίκητη ύποβολή τής δίψας γιά τήν άλήθεια, 
άποκτά ιδιαίτερη καί έντονη εύαισθησία 
στήν άναζήτησί της. Γίνεται ή άλάθητη 
δρασι πού σίγουρα έντοπίζει.

Μέσα λοιπόν άπό τήν πραγματικότητα 
άλλά καί τόν στοχασμό προβάλλει ή πολυ
διάστατη άποστολή τοΰ άστυνομικοϋ.

Τά όριά της διευρύνονται χωρίς τελειω
μό. Είναι σάν τά σύνορα τού σύμπαντος, πού 
συνεχώς άπλώνουν στό άπειρο.

Νομίζω δικαιούμεθα νά ίσχυρισθοΰμε ότι 
δέν ύπάρχει «τελευταίος σταθμός» στήν 
' Αστυνόμευσι.

Βέβαια ύπάρχουν σημαντικά θετικά έπι- 
τεύγματα, πού δίνουν τήν αϊσθησι τού τέ 
λειου. "Αν όμως πιστέψουμε ότι φθάσαμε 
σ' αύτό θά άπογοητευθοΰμε, γιατί τά νέα 
γεγονότα, οί καινούργιες καταστάσεις, θά 
μάς βγάλουν άπό τήν αύταπάτη.

Τότε θά άντικρύσουμε, θά νοιώσουμε τό 
άληθινό νόημα τής άποστολής μας, πού 
συνίσταται σέ μιά συνεχή έπαγρύπνηση καί 
προσπάθεια, στήν ύπηρεσία τής κοινωνίας, 
τού άνθρώπου.

Είναι άναμφισβήτητη ή βαθειά έπίδραση 
πού άσκεΐ στή κοινωνία ή καλή άστυνό- 
μευση, είδικώτερα στή σημερινή, πού δο- 
νεϊται άπό άντιθέσεις καί άντιφάσεις.

Πού όσο πάει ξεχνάει ότι τό μυστικό τής
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’Αριστερά: Πρώτες βοήθειες, Λπό αστυνομικούς τής 'Αμέσου Δράσεως. Ό  τραυματίας τής 

φωτογραφίας μας μεταφέρεται στό νοσοκομείο με τό περιπολικό αύτοκίνητο μέσα σέ έλάχιστο 
χρόνο. Κάτω καί εις τήν απέναντι σελίδα: Ό  αστυφύλακας πάντα φύλ.ακας άγγελος καί προστάτης 
των παιδιών πρός τά οποία ή άγάπη δλων των άστυνομικών είναι απεριόριστη.

εύθυνών του. Του δίδει μιά ανυπολόγιστη 
προσωπική άξια, άφοϋ του ζητά νά λογο
δοτήσει γιά τις δικές του πράξεις, πού δέν 
παύουν νά είναι τό προϊόν μιας υπευθύνου 
ψυχοπνευματικής λειτουργίας, τής άνθρω- 
πίνης σκέψεως.

Πέρα όμως άπό τή φάση αύτή άρχίζει ή 
γέφυρα, πού πρέπει νά διαβεΤ ό Αστυ
νομικός γιά νά βρεθεί στό χώρο τού λει
τουργήματος.

Είναι τό κρίσιμο σημείο της άποστολής 
του, πού οί θετικές ή άρνητικές έπιδράσεις 
του διεισδύουν βαθειά στή κοινωνική δομή 
καί τήν έπηρεάζουν άνυπολόγιστα.

Είναι ή δύσκολη στιγμή γιατί πρέπει ■ 
μόνος του νά στήσει τή γέφυρα, πού θά τόν 
φέρει άπό τό έπάγγελμα στό λειτούργημα. 
Τά ύλικά ύπάρχουν σέ άφθονία στόν κύκλο 
τής ύπηρεσίας μας. Βρίσκονται μέσα στήν 
ίδια τήν άποστολή του. Μέσα στούς νόμους

καί κανονισμούς, πού διέπουν τό Σώμα. 
Μέσα στις παρακαταθήκες του. Όλα μι
λούν γιά πρόθυμη συμπαράστασι καίεύγενι- 
κή συμπεριφορά στό συνάνθρωπο. Γιά προ
σωπικές θυσίες πρός κατοχύρωση τής ζω
ής, τής τιμής, τής περιουσίας του.

Βρίσκονται στό πνεύμα τής ύπηρεσίας 
μας, πού ξεκινώντας άπό τήν ήγεσία διο
χετεύεται μέχρι τό νεώτερο άστυφύλακα 
καί έπιβάλλει άλτρουϊσμό, άλληλεγγύη, συ
μπόνια, αύτοθυσία γιά τόν συνάνθρωπο.· 

Δέν είναι εύκολη ή μετάβαση άπό τό 
έπάγγελμα στό λειτούργημα. Πρόκειται γιά 
μιά δυσχερή πορεία μέ άντικειμενικά καί 
ύποκείμενα έμπόδια.

Στά πρώτα άναφέρουμε αύτή τήν ίδια τή 
φύσι τού έπαγγέλματος, πού μάς θέλει 
δυνατούς, άπρόσωπους, άκαμπτους στήν 
έφαρμογή του νόμου.

Στά δεύτερα έπισημαίνουμε ιδιαίτερα

Ή  ιστορία τής Αστυνο
μίας Πόλεων, είναι μιά 
ιστορία συνεχούς προ
σφοράς πρός τόν πολίτη 
καί κοινωνικής δραστηριό- 
τητος, ή όποια ξεπερνά τίς 
περισσότερες φορές τά 
όρια τού καλώς εννοού
μενου καθήκοντος.

άρμονικής συμβιώσεως τών άτόμων βρίσκε
ται σέ κάτι άπλές καί ξεχασμένες ήθικές 
άξιες.

Μέσα λοιπόν σ' αύτή τή κοινωνία τί ρόλο 
διαδραματίζει ό άστυνομικός; Πού άρχίζει 
καί πού τελειώνει ή άποστολή του; Σταμα
τάει στό έπάγγελμα ή προχωρεί στό λει
τούργημα;

Τό πρώτο μεγάλο καθήκον του είναι 
βέβαια ή έφαρμογή τής νομοθεσίας, στά 
πλαίσια τής προλήψεως καί καταστολής. 
"Αν αύτό συντελεσθεϊ, τότε θά ύπάρξει 

εύνομία, τάξη, κοινωνική γαλήνη. Ή  άπο
στολή αύτή βρίσκεται στά πλαίσια τού έπαγ- 
γέλματος. Είναι άς πούμε τό ψυχρό καθή
κον.

Είναι ή έκφρασι, ή έκδήλωσι τής κυρι
αρχίας καί παντοδυναμίας τής «έννόμου 
τάξεως», πού άντιμετωπίζει τό άτομο σάν 
ύπόχρεο νά κινείται μέσα στά νομοθετημέ
να άρια ύποχρεώσεων καί δικαιωμάτων.

' Η άντιμετώπισι αύτή κυριαρχείται βέβαια 
άπό αύστηρότητα καί κάποια ψυχρότητα. 
Όμως στό βάθος της περικλείει μεγαλο
πρέπεια, γιατί θέτει τόν άνθρωπο πρό τών
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τίς πνευματικές καί ψυχικές μας έμπειρίες 
καί δυνατότητες. Τήν εύκαμψία καί εύλυ- 
γισία του χαρακτήρα μας, ώστε νά προσαρ
μόζεται εύκολα σέ κάθε περίστασι.

'Ανεξάρτητα άπό τίς δυσκολίες, πού 
παρουσιάζονται σ' αύτή τήν έναλλαγή των 
θέσεων έπαγγέλματος καί λειτουργήματος, 
οί συνέπειές της είναι πολύτιμες καί εύερ- 
γετικές. Οί καρδιές ζεσταίνονται μέ άμοι- 
βαία θερμά συναισθήματα. ' Η έμπιστοσύνη 
τού άτόμου πρός τήν άστυνομία, ή έκτίμησί 
του, γίνονται οί πιό βασικοί συντελεστές γιά 
τήν έπιτυχία τού έργου της.

' Υπάρχουν όλες οί προϋποθέσεις γιά τήν 
έκδήλωσι τής δραστηριότητος, πού χαρα
κτηρίζει τό άστυνομικό λειτούργημα.

Βρισκόμαστε, κάθε στιγμή, μέ τό φώς 
cat μέ τό σκοτάδι, μέ τή ζέστη καί μέ τό 
κρύο μέσα στή κοινωνία, δίπλα στό συνάν
θρωπο.

Βλέπουμέ τίς χαρές καί τίς λύπες του. 
Άκοΰμε τά τραγούδια καί τά μοιρολόγια 
του. Ζοϋμε άπό κοντά τά προβλήματά του.

Πολλά άπό αύτά ίσως έχουμε τή δυνα
τότητα νά τά θεραπεύσουμε. Κι άν όχι, άς

σταθούμε μέ κατανόησι, μέ άνθρωπιά, μέ 
πολιτισμένη διάθεσι σιμά του.

' Ο καλός ό λόγος, ή σωστή συμβουλή, τό 
χαμόγελο, ή εύγένεια, ή πρόθυμη έξυπη- 
ρέτηση δέν πρέπει νά λείπουν.

Είναι τά μυστικά όπλα, πού σκοτώνουν τή 
δυσπιστία καί άνασταίνουν τήν έμπιστοσύνη 
καί τό σεβασμό.

Δέν έχει σημασία άν εϊμεθα άρμόδιοι ή 
άναρμόδιοι. Ή  ιδιότητα αύτή έξυπηρετεί 
πολλές φορές, τή τυπική πλευρά τού θέμα
τος.

Ίσως πιό μεγάλη σημασία έχει ό τρόπος 
πού θά σταθούμε άπέναντι στό αίτημα, στήν 
άνάγκη τού άτόμου.

Δέν θά περιμένουμε νά μάς κτυπήσει τή 
πόρτα ό δοκιμαζόμενος πολίτης. Θά εισχω
ρήσουμε βαθειά στή κοινωνία, θά περπατή
σουμε τίς γειτονιές, θά έπισημάνουμε τίς 
άνάγκες. Θά γίνουμε οί άκάματοι κοινωνικοί 
λειτουργοί.

Είπαμε δτι τό ' Αστυνομικό λειτούργημα 
είναι άπεριόριστο, ικανό νά συμπεριλάβει 
κάθε δραστηριότητα στήν ύπηρεσία τού 
άτόμου.

Θά σταθούμε όμως στήν περίπτωσι, πού 
ό Αστυνομικός θυσιάζει τή ζωή του ή τή 
σωματική του άκεραιότητα.

' Ανεξάρτητα άπό τό πόνο καί τήν οδύνη 
πού μάς προξενεί τό θλιβερό αύτό γεγονός, 
είναι ή άποθέωσι τού Αστυνομικού λει
τουργήματος, γιατί ή θυσία αύτή προϋπο
θέτει άχαλίνωτα καί ύψηλά αισθήματα κοι
νωνικού ήρωϊσμοϋ καί αύταπαρνήσεως.

' Η ιστορία τής ' Αστυνομίας Πόλεων έχει 
νά έπιδείξει πολλές τέτοιες θυσίες, άπει
ρες περιπτώσεις κοινωνικής δραστηριότη
τος. "Εχει καθιερωθεί πιά σάν μιά άρτια 
σύγχρονη Αστυνομία γιατί κυριαρχείται 
άπό ύπευθυνότητα καί πληρότητα στήν έκ- 
πλήρωσι τής άποστολής της, μέ άνυπολό- 
γιστη θετική προσφορά στή διαμόρφωσι τών 
ροπών καί τάσεων τής Ελληνικής Κοινω
νίας.

Αύτή ή προσφορά δέν ήταν δυνατό νά 
έπιτευχθή μόνο άπό έπαγγελματική δρα
στηριότητα. Χρειάσθηκε τό κάτι άλλο καί 
αύτό ήταν ό φανερός καί κυρίως άφανής 
κοινωνικός της όργασμός, πού συνθέτει τό 
λειτούργημα.
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ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΙ ΑΙΑΦΕΡΕΙΗ ΔΙΟΡΑΣΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΑΕΠΑΒΕΙΑΝ

Τοϋ ’ Αγγέλου Τανάγρα

Καταπληκτικά περιστατικά διοράσεως μέ τήν βοήθειαν 
τηλεπάθειας -  Πώς εξηγείτα ι τό «κακομελέτημα». - Ή  
περίπτωσις τοϋ Π. Νιρβάνα -  Ένα όνειρο πού σώζει δύο 
φίλους άπό έναν... σκόρπιά!

Σ Ο Ι δέν παρακολουθούν μέ 
προσοχήν τά έκτιθέμενα είς τάς 

στήλας τών « ’Αστυνομικών Χρονι
κών» φαινόμενα Ισως δέν έσχημάτι- 
σαν σαφή Ιδέαν περί τοΰ ποιά διαφορά 
ύπάρχει μεταξύ τηλεπάθειας καί διο- 
ράσεως.

I) Τ η λ ε π ά θ ε ι α  είναι είδος 
Ασυρμάτου τηλεγράφου μεταξύ δυό 
έγκεφάλων. 2) Δ ι ό ρ α σ ι ς είναι 
είδος ζωντανών άκτίνων ραΐντγκεν, 
δπου ό ψυχαδυναμισμός (ψυχή) τοΰ 
μέντιουμ, βλέπει διά μέσου τής ϋλης 
ωσάν αύτή νά μή υπήρχε ή σάν νά 
είναι διαφανής.

"Οταν κάποιος γνωρίζη τί είναι τό 
άντικείμενν πού μαντεύει τό μέντιουμ, 
ή ή λέξις πού διαβάζει μέσα είς ένα 
κλεισμένον φάκελλον, τότε δέν είναι 
πλέον διόρασις.

Ή  ραβδοσκοπία είναι καθαρά διό- 
ρασις, ή άνάγνωσις άγνώστων λέ
ξεων έντός φακέλλων έπίσης, ή διά- 
γνωσις άσθενειών, έφ ’ όσον δέν τάς 
υποπτεύεται ό ιατρός, έπίσης. "Οταν 
όμως ύπάρχη ή υπόνοια περί αύτών, 
τότε δέν είναι δυνατόν ν ' άποκλεισθή 
ή τηλεπάθεια.

Άπλούστατον πείραμα διοράσεως

είναι νά γυρίζη κανείς τούς δείκτας 
τοΰ ωρολογίου χωρίς νά τούς βλέπη. 
"Αν τό μέτνιουμ μαντεύη τήν θέσιν 
των, πρόκειται περί διοράσεως.

Παραθέτομεν μερικά σχετικά πε
ριστατικά

Κατά τό 1915, ό ακαδημαϊκός 
Παύλος Νιρβάνας είχε καθ ’ όδόν έν 
Φαλήρω, μίαν ημέραν τήν 'εξής σκέ- 
ψιν:

— Καιρό έχω νά πάθω καμμιά 
σοβαρά άσθένεια...

Συγχρόνως δέ, έπίσης αύθορμή- 
τως έσκέφθη:

— Μπά! Τί θέλω νά κακομελε
τώ!

Μετά 4—5 ημέρας άναπτύχθη είς 
τόν λαιμόν δοθιήν δ όποιος έπροξέ- 
νησε σοβαρόν έρυσιπελατώδη μόλυν- 
σιν πού έφερε εις πραγματικόν κίν
δυνον τήν ζωήν του.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν ό Νιρ
βάνας διησθάνθη, Ίσως άπό άσυναι- 
σθήτους ένοχλήσεις, τόν επωαζόμε
νο ν δοθιήνα καί ή διαίσθησις αύτή 
έπροξένησε τήν ανησυχίαν δι ’ ενδε
χόμενη ν ασθένειαν.

Κατά τό 1928 ή Κουρούκλη ώνει- 
ρεύθη ότι είς τήν πλατείαν Συντάγμα

τος ένας μαύρος μέ δρεπάνι έκοβε 
κεφάλια καί έπρόκειτο νά κόψη καί 
τήν μητέρα της. Αύτή τότε έπεσε εις 
τά πόδια του καί άρχισε νά τόν παρα- 
καλή. Μετά ένα μήνα λοιπόν ή μητέ
ρα της προσεβλήθη υπό τύφου καί 
παρωτίτιδος έκ τών οποίων μόλις 
έσώθη.

Ή  περίπτωσις αύτή είναι όμοια μέ 
τοΰ Νιρβάνα. Μόνον ότι έδώ ό έπωα- 
ζόμενος τυφοειδής πυρετός θά παρου- 
σιάζετο είς τήν μητέρα τής Κου
ρούκλη, ή δέ φαντασία τής ιδίας 
έσυμβόλιζε τόν κίνδυνον τοΰ θανάτου 
υπό δρεπανοφόρου άράπη.

Ή  σύζυγος τοΰ δημοδιδασκάλου 
Φιλ. Κακλαμάνου, γνωστή διά τάς 
διαισθητικός της ιδιότητας, μίαν ημέ
ραν ενώ άπλωνε τά ρούχα είς τήν 
ταράτσαν, ήκουσε κοράκια νά κρά
ζουν. Έσχημάτισε τότε τήν έντύπω- 
σιν ότι κάποιος θά άποθάνη είς τό

Ό  'Ακαδημαϊκός Παύλος Νιρβάνας, γιά τόν 
όποιο Αναφέρει ατό κείμενό του ό συγγραφέας 
ότι Ασθένησε βαρέως μετά άπό σκέψι ότι δέν 
είχε πάθει καμιά σοβαρή Ασθένεια.
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γειτονικό σπίτι, όπου όλοι tv  τούτοις 
ήσαν ύγιεΐς. Την έντύπωσιν αύτήν 
μετέδωσεν άμέσως εις τόν σύζυγόν 
της, εις τόν όποιον συνέστησε νά μήν 
άναφέρη τίποτε διά νά μή φανή ότι 
«κακομελετά». Τώ όντι δεν έπέρασαν 
πέντε μέρ*ς καί άπέθανε άπό όζεις 
ρευματισμούς ή κόρη έκείνου τοΰ 
σπιτιού.

Μίαν άλλην ημέραν, ένώ κατεγί- 
νετο ή ίδια μέ τό μαγείρευμα, ένόμισε 
ότι είδε έμπρός της ένα νεκρόν θειον 
της νά τής λέγη:

— Έ! τί κάθεσαι καί μαγειρεύεις! 
Πέθανε ή άδελφή σου ή Έργίνα...

Τό όραμα αύτό τής έκανε μεγάλην 
έντύπωσιν καί τό άνεκοίνωσε τρο
μαγμένη είς τόν σύζυγόν της. Ό ντω ς  
δέ μετά τρεις ημέρας έπληροφορήθη- 
σαν τόν προαναγγελθέντα θάνατον, ό 
όποιος συνέβη άπό γρίππην άκριβώς 
τήν ώρα τοΰ δράματος.

Τό πρώτον μέρος τής περιπτάκ 
σεως αύτής είναι έπίσης διόρασις έπί 
τή βάσει τών όξέων ρευματισμών τής 
κόρης, πού θά τής έπροξένουν τόν 
θάνατον. Τό δεύτερον είναι τηλεπά
θεια

Ό  Ιατρός Γεώργ. Παπαδάκης μου 
άνεκοίνωσε τό εξής περιστατικόν:

— Είχαμε πάει κυνήγι μέ τόν 
φίλον μου κτηματίαν Μιλτ. θεολόγου 
τήν έποχήν τών τρυγονιών, πρό ενός 
περίπου μηνός. Έκοιμηθήκαμε τό 
βράδυ είς ένα πανδοχεών τής Βούλας 
γιά νά βρεθούμε στή Βουλιαγμένη τό 
πρωί. Περί ώραν όμως 2% μετά 
μεσονύκτιον ό φίλος μου ξύπνησε.
'Εγώ, άντιληφθείς τούτο, τόν ρά>- 

τησα μήπως ήταν ώρα νά ξεκινή- 
σωμε.

— 'Οχι Ακόμη... μοΰ Απάντησε. 
‘Αλλά ώνειρεύθηκα ότι ένας μεγάλος 

σκόρπιός ήταν έπάνω στό κεφάλι μου 
καί ετοιμαζόταν νά μέ τσιμπήση... Τό 
όνειρο ήταν τόσο ζωηρό, ώστε ξύ
πνησα Κ αί νοιώθω ότι είμαι τόσο 
νευριασμένος, ώστε δέν θά μπορέσω 
νά ήσυχάσω άν δέν πεισθώ ότι δέν 
συμβαίνει τίποτε... Άτυχούς δέν μπο
ρώ νά βρώ τά σπίρτα μου γιά νά 
ίδώ...

Άναψα τότε τό ήλεκτρικό φανα- 
ράκι, καί πόση υπήρξε ή έκπληξίς

μας όταν είδαμε είς τόν τοίχον καί 
άκριβώς έπάνω άπό τό προσκέφαλον 
τοΰ θεολόγου, έναν μεγάλο σκορπιό. 
Τόν έσκοττόσαμε άμέσως.

Κατά τήν πλημμύραν τοΰ Νοεμ
βρίου 1926 έπνίγη παρασυρθείς υπό 
τοΰ Κηφισσοΰ, περί ώραν 3 μ. μ. καί 
εις τήν θέσιν Ποδαράδες, ό μικρός 
πρόσφυξ Γεώργιος Κλείδας. Τό πτού- 
μα του δέν κατορθώθη νά εύρεθή 
μέχρι βαθείας νυκτός ένεκα τής έκ- 
χειλίσεως τών ύδάτων. Περί τά ξημε
ρώματα ό πατήρ του, κοιμισμένος είς 
ένα κάθισμα είδε μιά μαυροφόρα νά 
τόν καλή.

— Σήκω νά βρής τό παιδί σου... 
τοΰ έλεγε. ’Εδώ κοντά είναι...

Ή  έντύπωσις ήτο τόσον ισχυρά 
ώστε ό πατήρ έξύπνησε ταραγμένος 
καί διηγήθη τό όνειρον είς τήν γυναί
κα του.

Τήν ιδίαν στιγμήν ό απέναντι των 
κατσικών 17ετής Γεώργιος Γρίβας 
είδε τόν μικρόν πνιγέντα νά κτυπά 
τήν θύραν του κρατώντας ένα κόκ
κινο φανάρι.

— Γιώργο! έλεγε... έλάτε νά μέ 
βγάλετε... Τώρα έβγήκα στό μεϊντάνι 
(έπιφάνεια). Βγήκε έξω τό χέρι μου!

Ό  Γρίβας έπήγε τό πρωί είς 
συνάντησιν τοΰ πατρός τοΰ μικρού, 
διηγήθησαν καί οι δυό τά όνειρά των 
καί έπήγαν ψάχνοντας μέχρι τής 
Κολοκυνθοΰς, άνευ αποτελέσματος.
Α λλά  τότε ένα κοριτσάκι τούς ειδο

ποίησε ότι τό παιδί εύρέθη νεκρόν είς 
μίαν χαβούζαν παρά τό Μεταξουργεϊ- 
ον, μέσα είς τήν λάσπην, άπό τήν 
οποίαν προεξείχε τό χέρι του! Τό 
ζωηρόν αύτό όνειρον όφείλεται είς 
διόρασιν τοΰ πατρός ή τοΰ Γρίβα, 
οϊτινες άντελήφθησαν τήν έμφάνισιν 
τοΰ πτώματος καί τό μετέδωσαν 
τηλεπαθικώς ό ένας είς τόν άλλον.

Ό  ιατρός Δ. Μακέδος είδε είς τό 
όνειρόν του ότι κάποια γνωστή κυρία 
τόν έκάλει άλλόφρων είς βοήθειαν 
τοΰ τέκνου της. Τήν 'επομένη ν, ένώ ό 
ίδιος εύρίσκετο είς τήν οικίαν του, 
άκούει σπαρακτικός κραυγάς είς τήν 
θύραν:

— Γιατρέ!! συμφορά μου! Τό 
παιδί μου γιατρέ! Σώσε το, τό βρήκε 
κρότος.

ΤΗτο ή κυρία τοΰ όνείρου τής ό
ποιας τό μικρό είχε πάθε παροξυσμόν 
κακοήθους πυρετού, ένώ μέχρι τής 
στιγμής έκείνης ήτο καλά
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΗ

Α Γ Ι Α  Λ Μ Ί Έ Ι Ά
«Στήν έκκλησιά σου μπαίνω Παναγιά γιά νά σ’ ανάψω

μιά φτωχή λαμπάδα...»

ΠΩΣ κάθε χρόνο, έτσι καί 
φέτος τό δεκαπενταύγουστο, 

άμέτρητες χιλιάδες πιστών σε πόλεις 
καί χωριά θά γεμίσουν τίς έκκλησίες 
καί θά γονατίσουν ευλαβικά μπρο
στά στήν ιερή εικόνα τής Παναγίας 
μητέρας τοΰ Χρίστου, πού ’ναι ή 
παρηγοριά κάθε βασανισμένου αν
θρώπου.

«Στήν έκκλησιά σου μπαίνω 
Παναγιά,
γιά νά σ ’ άνάψω μιά φτωχή λαμπάδα 
Σέ σένα έρχομαι, ώ γλυκιά Μητέρα 
τόν πόνο μου νά σοΰ πώ...» 
τραγουδάει ό ποιητής.

Τίς μέρες αύτές, πού ή έκκλησιά 
μας γιορτάζει τήν Κοίμηση τής 
Θεοτόκου, τής Θεραπεύτριας των

σωμάτων καί παρηγορήτρας των 
ψυχών, ένα μικρό γαλάζιο νησί τοΰ 
Αιγαίου μας, ή Τήνος, πλημμυρίζει 
κάθε χρόνο άπό χιλιάδες προσκυνη
τές καί μαζί τους φτάνει έκεϊ στον 
ιερό χώρο, πού φυλάγεται ή Θαυ
ματουργή Εικόνα της κι ή ψυχή δλου 
τοΰ Έθνους! Αύτό πού γίνεται στο' 
μικρό γραφικό νησί τών Κυκλάδων, 
μά καί σ ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα, 
είναι άπό τίς πιό άξιοπρόσεχτες 
έκδηλώσεις χριστιανικής πίστης καί 
εύλαβείας, πού μπορεί νά συναντήσει 
κανείς σ ’ ολόκληρο τόν κόσμο.

Ή  παρήγορη άκτινοβολία τής 
Μεγαλόχαρης έχει δοκιμαστεί άπό τό 
πέρασμα τοΰ χρόνου καί γίνεται 
συνεχώς λαμπρότερη μέ τή συμμετο
χή κάθε φορά καί περισσότερου 
κόσμου...

Τ ί κόσμος! Τί πάθος! Τί πόνος! 
Τ ί χαρά! Τ ί άγνω στες σελίδες  
ανθρώπινης ιστορίας!

Άνθρωποι μέ χαρούμενα πρό
σωπα κάθε χρόνο πηγαίνουν νά 
λάβουν μέρος στή μεγάλη χαρά τοΰ 
Πανηγυριοΰ!

’Αλλά καί πόσες πονεμένες καί 
πικραμένες καρδιές δέ βαδίζουν μέ 
κατάνυξη πρός τό ίδιο μέρος!

Νά, μιά μάνα, μιά πονεμένη μάνα, 
έχει σφιχτά στήν αγκαλιά της τό 
μικρό, χλωμό κι άρρωστο κοριτσάκι

της. Ή  έλπίδα κι ή πίστη ζεσταίνουν 
τήν καρδιά τής δυστυχισμένης, πώς ή 
χάρη της θά γιατρέψει τό μονάκριβο 
παιδί της καί τό χλωμό, σάν τό 
φεγγάρι προσωπάκι του, θά πάρει τό 
χρώμα τοΰ τριαντάφυλλου, όπως τών 
άλλων παιδιών, πού τρέχουν χαρού
μενα τριγύρω της!

Πιό πέρα ένας ασπρομάλλης 
γεροντάκος κρατάει στά χέρια του ένα 
μικρό, άσημένιο καραβάκι. Πλάι του 
ή συντρόφιασα τής ζωής του, μιά 
συμπαθητική γριούλα, πονεμένη  
μητέρα κι αύτή! Μέ τρεμάμενο χέρι ό 
γεροντάκος κρεμάει εύλαβικά τό 
καραβάκι στήν εικόνα, τήν αγιασμέ
νη άπό τή Χάρη της. Ύστερα 
γονατίζουν κι οί δυό πιασμένοι χέρι - 
χέρι. Ό  γυιός τους, τό μόνο  
παλικάρι, πού τούς άπόμεινε στή 
ζωή, αρμενίζει σέ ξένες κι άφι?.ά
ξενες θάλασσες...

— ”Ω, γλυκιά Παρθένα, φύλαγε τό 
παιδί μας άπό κάθε κακό...

Στό βάθος, ένας κουτσός πολεμι-

Εϊς τήν άπέναντι σελίδα, ή Παναγία σέ βυζαν
τινή είκόνα έζαφετικής τέχνης, πού φυλάσσε
ται στό Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών.

στής τοΰ Σαράντα, μέ βουρκωμένα 
μάτια, κρατάει μιά μεγάλη άσπρη 
λαμπάδα. Τήν ώρα πού τήν άνάβει 
μπροστά στό εικόνισμα, περνάει σάν 
άστραπή άπό τή σκέψη του μιά σκηνή 
άπό τό ‘Α λβα νικό  μέτω πο. Τά 
εχθρικά κανόνια έσκαβαν μέ σίδερο 
καί φωτιά τό ύψωμα. Μιά μπόμπα 
έσκασε δίπλα του. Ή  λάμψη της τοΰ 
θάμπωσε τά μάτια...

— Παναγιά μου, πρόφτασε νά 
πεϊ. Κ α ί τότε βλέπει μπροστά του τό 
θείο όραμα. Ή  Παρθένα, στά λευκά 
ντυμένη, προχωρεί καί τόν σκεπάζει 
μ ’ ένα Αραχνοΰφαντο πέπλο. Ό  
πολεμιστής χάνει τίς αισθήσεις του. 
Τήν άλλη μέρα ξυπνάει σ ’ ένα 
κρεβάτι τοΰ νοσοκομείου τραυματι
σμένος στό πόδι. Είχε δμως σωθεί... 
Ά π ό  τότε κάθε χρόνο έρχεται καί 

άνάβει τή λαμπάδα στή χάρη της.
"Ο,τι ωραίο.... "Ο,τι μεγάλο... 

"Ο, τι άγνό υπάρχει στά βάθη τής 
Ανθρώπινης καρδιάς, ξεδιπλώνεται 
μπροστά στή θαυματουργή είκόνα 
τής Παναγίας. Κ ι όσοι έχουν πληγω
μένη τή καρδιά τους καί οί άνθρωποι 
δέν μπόρεσαν ή δέ θέλησαν νά τούς 
γλυκάνουν τήν πληγή, τρέχουν καί θά 
τρέχουν πάντα στή Μεγάλη, στήν 
Α γία  Μητέρα νά τούς τή γιατρέψει 

μέ τό Θείο βάλσαμο τής Αγάπης καί 
τής ελπίδας...
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ 
ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τοΰ τ. Άστυν. Δ/ντοϋ Α ' κ. Η. Χαϊδεμένου

«ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩ...»

Β ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στις αρχές τοΰ τελευ
ταίου χρόνου τής Κατοχής. Είχαν προ- 

ηγηθεϊ κάποιες επιθέσεις κατά κεντρικών 
καταστημάτων ειδών διατροφής στήν ’Αθή
να, άπό πλήθη τών όποιων πρέπει νά πούμε 
οτι αυτές οί έκνομες πράξεις, ήσαν περισ
σότερο άπό τήν προκλητικότητα τής ψυμυ- 
θιωμένης γηραιάς ’Αγοράς, παρά άπό τήν 
πείνα. "Οπως δμως καί νά είχε τό πράγμα, 
κάτι τέτοια σποραδικά κρούσματα στήν ’Α
θηναϊκή ’Αγορά πού είχαν σημειωθεί κατά 
τά τέλη τοΰ 1943, έφεραν σέ δύσκολη θέση 
τήν ’Αστυνομία, ή οποία τελικά, μπόρεσε νά 
έπιτύχη ώστε, αυτές οί επιθέσεις νά μήν 
πάρουν μεγάλες διαστάσεις.

Μετά τήν πάρα πάνω εξωγενή αναστά
τωση, ή ’Αγορά πέραφε στή φαινομενική 
προκλητική της γαλήνη, μέ τήν επιφύλαξη, 
φαίνεται, τών δικών της έσωγενών αναστα
τώσεων.

Πραγματικά, ή ’Αθηναϊκή άγορά, παρά 
τήν έλλειψη ή άνεπάρκεια σέ πολλά ε’ίδη, 
είχε μιά ικανοποιητική εμφάνιση σέ ποι
κιλία προσφερομένων ειδών, κάτω δμως άπό 
ύποβόσκουσες άνατιμητικές τάσεις καί πε
ριοδικές άναστατώσεις, μετά τίς όποιες ή 
άνατίμηση τών ειδών, έφερνε κάποια προ
σωρινή ευφορία. Αυτή ή κάπως ικανοποι
ητική εμφάνιση τής αγοράς σέ ήμέρες κατο
χής, δηλαδή στίς άρχές τοΰ 1944, πρέπει ν ’ 
άποδοθή καί στήν έν τώ μεταξύ βελτίωση 
τών συνθηκών τής εγχωρίου παραγωγής καί 
τής διακινήσεως τών εγχωρίων προϊόντων 
ύπό τοΰ εσωτερικού έμπορίου. Καθώς, καί 
στήν άδυναμία τοΰ καταναλωτικού κοινού 
νά παρακολουθήση τήν άνοδική πορεία τών

τιμών, δηλαδή στήν ύποκατανάλωση.
’Εξάλλου, καί ή ενδυνάμωση τοΰ συστή

ματος τών Κρατικών διανομών, είχεν ευερ
γετική επίδραση στό καταναλωτικό κοινό, 
χωρίς δμως καί νά έπηρεάζη τίς τιμές τής 
Έλευθέρας άγοράς, μολονότι τήν ένίσχυε 
κάπως καί μέ διαρροές, καί ή όποια, παρέ
μενε πάντοτε ό καθοριστικός ρυθμιστής τών 
τιμών καί τού βιοτικού επιπέδου, ένώ θά 
μπορούσε άπό τότε νά είναι τό ίδιο τό 
Κράτος, χρησιμοποιώντας σά μέσο τό λάδι.

Θά μπορούσε τό Κράτος, παρ’ δλη τήν 
άφαίμαξη υπό τών Γερμανών, έπεμβαίνον- 
τας ρυθμιστικά διά πωλήσεων στήν Έλευ- 
θέρα άγορά άπό ώρισμένα πρατήρια, καί

άπό ώρισμένα επίκαιρα σημεία, νά χρησι- 
μοποιήση τό είδος τούτο, έτσι ώστε ν ’ άπο- 
τελέση τόν άξονα τής Κρατικής πολιτικής 
επί τών τιμών, γύρω άπό τίς τιμές τοΰ οποίου 
θά συμβάδιζαν καί οί τιμές τών άλλων εγ
χωρίων ειδών, καθώς τότε ήταν διαμορφω
μένη ή κατάσταση τής ’Αγοράς. Αλλά, οί 
άγορανομικές υπηρεσίες τού υπουργείου ’Ε
πισιτισμού, τό έριχναν, όπως είπαμε, περισ
σότερο τό βάρος τους στήν ύποανάπτυξη 
Κρατική άγορά, δηλαδή στή χοάνη τών 
διανομών, παρά στήν Έλευθέρα, τής ο
ποίας τήν άμεση έποπτεία καί τόν έλεγχο επί 
τών τιμών άσκοΰσε, δπως πάντα, ή άστυνο- 
μική άγορανομική άρχή, ή όποια δέν είχε 
καμμιά σχέση μέ τήν Κρατική άγορά.
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"Ομως ή καί τότε λεγομένη «Ύποδιεύ- 
θυνσις» ’Αγορανομίας, μέ τό κυριώτερο 
κατασταλτικό μέσο πού διέθετε, τή δίωξη, 
δέν μπορούσε νά τήν άσκηση χτυπώντας 
πάντα «στό καρφί», αντίθετα μέ τό τί θά 
μπορούσε νά γίνη μέ τόν τρόπο αυτόν, ή 
γίνεται σήμερα, άπό τίς άγορανομικές υπη
ρεσίες, πού βρίσκονται πρό πακτωλού άγα- 
θών. Πρό τού πακτωλού εκείνου, όπως τόν 
εμφανίζουν τά λεγόμενο «Σούπερμάρκετ», 
πού άποτελοΰν πρόκληση στόν καταναλωτή, 
συντελούν στή σπατάλη, καί οπωσδήποτε 
παρουσιάζουν τό άφύσικο φαινόμενο τής 
πληθώρας τών άγαθών καί τής προσφοράς, 
μαζί μέ ενδημούσες άνατιμητικές τάσεις.

Τότε δμως, ή ’Αγορανομία πού έπόπτευε 
μιας ’Αγοράς στερημένης εφοδίων εξωτε
ρικού, καί κολοβωμένης καί άπό αυτά τά 
εγχώρια είδη, έπρεπε νά χτυπάει μιά στό 
«καρφί» καί μιά «στό πέταλο». Νά κάνη 
παρεκκλίσεις άπό τίς άνεφαδικές διατάξεις, 
καί νά ενθαρρύνει τό εμπόριο στή διακίνηση 
τών άγαθών άπό κάθε δυνατή πηγή, συνάμα 
δέ νά τό ύποβοηθήση στήν άναδιοργάνωση 
αυτού, προπάντων δέ νά έπαναφέρη σ ’ αύτό 
τήν πίστη. Νά δέχεται στήν ’Αγορά τή 
διακίνηση ειδών διατροφής καί άπό δε
σμευμένα ή άπό δεσμευμένες περιοχές, καί 
άπό διαρροές άπό τίς κρατικές αποθήκες, 
πράγμα πού ήταν προτιμώτερο μπροστά σέ 
άλλους κινδύνους, δπως ήταν οί φθορές άπό 
τά τρωκτικά καί οί άλλοιώσεις. ’ Ακόμη, νά 
δέχεται καί παράνομα άπό δυναμίτη αλιεύ
ματα, άρκούσε νά πέρασαν άπό τόν άστυ- 
κτηνιατρικό καί υγειονομικό έλεγχο. Καί σέ 
κάθε περίπτωση πού αυτή ή ’Αγορά άφυ- 
νίαζε άπό πραγματική ή τεχνητή έλλειψη σέ 
κάποιο είδος, στίς πανουργίες της, ή ’Αγο
ρανομία νά γίνεται πανουργότερη, καί νά 
τήν τιθασεύση, άλλά πρός καιρόν πάντοτε, 
στήνοντας Δούρειους 'ίππους. Καί νά έφαρ- 
μόζη δσο καί δταν μπορούσε τό «πάσσαλος 
πασσάλω έκκρούεται». Νά άποσύρη κάθε 
αστυνομικό έλεγχο άπό τήν άγορά, άντίθετα 
μέ δ,τι συνήθως συμβαίνει, καί άπό τό είδος 
πού παρουσίαζε άνατιμητικές τάσεις, π.χ. τό 
λάδι, καί αφήνοντας κάποια ελευθερία στούς 
εμπόρους, νά χρησιμοποιεί εξάλλου ένα 
μέρος άπό τά άποθέματά τους, έκουσίως μέ 
τήν αίτησή της προσφερόμενο, καί νά τό 
έμφανίζη σ’ επίκαιρα σημεία πωλούμενο μέ 
τίς πρότερες τιμές, σπάζοντας έτσι τήν 
άνατιμητική τάση τής Αγοράς στό είδος 

"Η, σέ άλλη περίπτωση, καί σέ άλλο 
είδος, άνακαλύπτοντας π.χ. τή ζάχαρη πού 
μπόρεσε νά φέρη ένας εισαγωγέας άπό τήν 
Τουρκία μέ άνταλλαγές, νά μήν τή δίνη στό 
'Υπουργείο, τό όποιον άφοΰ θά έδινε κά
ποια τιμή, θά τήν εξανέμιζε μέ διατακτικές. 
’Αλλά έμφανίζοντας μέρος άπ’ αύτήν στά 
έπίκαιρα σημεία μέ τιμή κατώτερη τής 
μαύρης, νά καταπλημμυρίζη τήν Άγορά μέ 
ζάχαρες κρυμμένες, καί μέ τιμή κατώτερη καί 
άπ ’ αύτήν πού τήν έμφάνισε. Καί αυτήν τήν 
μηχανή τού Δούρειου ίππου, ή ’Αγορανο

μία ’Αθηνών, χωρίς νά έμφανίζεται ή ίδια, 
καί χωρίς πωλήσεις χρυσών λιρών πού 
φυσικά δέν διέθετε, άλλά κατ’ άλλον τρό
πον, δπως θά δούμε, μπόρεσε νά στήση καί 
σ’ αύτήν τή χρηματαγορά περί τά τέλη 
Μαΐου τού 45, μέ άποτέλεσμα τήν άμεση 
πτώση τής λίρας, τόν άνασασμό τής άγοράς 
καί τής καταναλώσεως, καί τόν άνασασμό 
τό δικό της.

ΑΥΤΗΣ οί πρωτοβουλίες τής ’Αγορανο
μίας πού ξεπερνούσαν καμμιά φορά καί τίς 
άρμοδιότητές της, ή συγκρούονταν μέ ίσχύ- 
ουσες άλλ’ άνεδαφικές διατάξεις, ή μέ 
κάποιο νόμο πού θ’ άξιζε ή έφαρμογή του 
σέ ομαλές περιστάσεις, ήταν απαραίτητες 
άφοΰ δέν υπήρχε άλλο μέσο στήν αντιμε
τώπιση τών καθημερινών προβλημάτων πα
ρά ή δίωξη, ή όποια πολλές φορές έφερνε τά 
άντίθετα άποτελέσματα. "Οπως στήν άρχή 
τής Κατοχής, μέ άποτέλεσμα τή νέκρωση 
τής ’Αγοράς μαζί καί μέ άλλους βέβαια 
παράγοντες καί συντελεστές, καί δπως τό 
καλοκαίρι τού ’45 πού είχε σάν άποτέλε
σμα τήν άναστάτωση καί τίς ουρές.

Καί αύτά τά άποτελέσματα τά έφεραν 
έκτακτα άστυνομικά μέτρα κάτω άπό άνεδα
φικές διατιμήσεις ένισχυμένα μέ άγορανο- 
μικούς άνακριτές τήν πρώτη φορά, καί μέ 
ύπαλλήλους τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος τή 
δεύτερη, πρός τό σκοπό τής καθηλώσεως 
τών τιμών. Καί γιά τήν έφαρμογή τούτων 
τών μέτρων τούτη τή δεύτερη φορά, είχεν 
άντικατασταθεϊ ή Διεύθυνση τής ’Αγορα
νομίας μαζί μέ δλο τό προσωπικό άπό 120 
άστυνομικούς, πράγμα σπάνιο στά χρονικά 
τής 'Ελληνικής διοικήσεως, άπό άλλη δι
εύθυνση καί άπό άλλο προσωπικό. "Ομως,

Εις τήν Απέναντι σελίδα έπάνω: 'Ελληνόπουλο 
στά χρόνια τής μαύρης κατοχής. Κάτω: Γερμα
νική διαταγή γραμμένη Γερμανικά καί 'Ελλη
νικά πού άναφέρει κατάλογο κατεσχιμένων 
προϊόντων τών οποίων ή κατεργασία ή μετα
φορά έπιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας τοΰ 
αρχιστρατήγου. 'Επάνω: Πεινασμένοι 'Αθη
ναίοι στούς δρόμους τής σχεδόν έρημης ’Αθή
νας.

μετά δυόμισυ μήνες, καί μετά τήν αναστά
τωση τής ’Αγοράς καί τήν άποτυχία τών 
μέτρων (πείραμα Βαρβαρέσσου), έπανήλθε 
ή ίδια ή πρώτη ή διεύθυνση πού είχε στό 
ένεργητικό της τήν ’Οκτωβριανή τού ’42 
κΓ έφεξής έντυπωσιακή επισιτιστική μετα
βολή μέ τή γενική πτώση τών τιμών καί τής 
λίρας. Καί χωρίς σπασμωδικά άστυνομικά 
μέτρα, συνέχισε τήν άντιμετώπιση τών προ
βλημάτων μέ σύνεση, καί μέ έλαστικότητα, 
εφαρμόζοντας καί τό «πάσσαλος πασσάλω 
έκκρούεται» καί τό «μιά στό καρφί καί μιά 
στό πέταλο».

Μέ αύτήν τήν γραμμή πλεύσεως πέρασε 
κατοχικές καί μετακατοχικές συμπληγάδες, 
καί μπορεί νά ύποστηρίξη κανείς μετά 
λόγου γνώσεως, δτι, χωρίς τή γραμμή αύτή 
καί ένας δεύτερος κατοχικός χειμώνας τό 
όλιγώτερο θά ήταν άναπόφευκτα δραμα
τικός μέσα στούς τρεις χειμώνες τής κα
τοχής. Συνέβη τό άντίθετο· καί οί δυό 
χειμώνες έκτος άπό τόν πρώτο νά είναι υ
ποφερτοί χάρη στή λογική άντιμετώπιση 
τών προβλημάτων μιάς ’Ελεύθερης ’Αγο
ράς, άποκομένης άπό τίς πηγές τοΰ εξω
τερικού, καί θαλασσοδαρμένης μέσα στό 
πέλαγος τής Κατοχής άπό πολλά στοιχεία
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ξένα καί ντόπια, καί άπό τόν καλπάζοντα 
πληθωρισμό έξ αίτιας τής γενικής χρυσο- 
μανίας, άλλα καί τών αδυναμιών τής ιδίας.

Ο ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ
ΚΑΘΩΣ πλησίαζε τό Πάσχα τοΰ ’44, ή 

'Αθηναϊκή ’Αγορά παρουσίαζε ζωηρότατη 
κίνηση σέ ποικίλες συναλλαγές, πάνω στίς 
άνάγκες τής ίδιας τής άγοράς, καί στίς 
σχέσεις της μέ τήν καθημερινή ζωή'.

Αυτή ή κίνηση έπικρατοΰσε όχι μόνο 
στά είδη διατροφής, άλλα καί στά πρατήρια 
τών βιομηχανιών καί τών βιοτεχνιών, κα
θώς καί στά εμπορικά καταστήματα. Τά 
είδη ένδύσεως ντρίλια, κάμποτ, άλατζάδες 
καί τά νήματα άπό έξηρτημένες βιομηχα
νίες είχαν μεγάλη ζήτηση. ’Εξάλλου, άπό 
τά είδη ύποδήσεως τά σολοδέρματα, είχαν 
καταντήσει φαρμακευτικό είδος μέ τή λίρα 
καί καί τό δράμι προσφερόμενο.

Καί άπό τούς κλειστούς χώρους τών 
καταστημάτων, αυτή ή κίνηση εξίσου ζωη
ρή ξεχύνονταν στούς δρόμους καί στά 
πεζοδρόμια, σέ κάθε γωνιά, σέ κάθε εσοχή, 
στήν Αιόλου, Άθηνάς, Εύριπίδου, Σοφο- 
κλέους, στό Χρηματιστήριο, στήν πλατεία 
Κοτζιά κι’ ίσαμε τήν 'Ομόνοια γύρω.

Είχαν κατακλύσει τήν ’Αθήνα σμήνη ύ- 
παιθρίων μικρεμπόρων, έπιδιορθωτών, μι- 
κροπωλητών καί μεσαζόντων, πολλοί άπό 
τούς όποιους ήσαν πρόσφυγες άνταρτόπλη- 
κτοι τής ύπαίθρου. Καί όλη αυτή ή ζω
ηρότατη κίνηση περιστρέφοταν γύρω άπό 
ένα κόσμο πού έπέμενε άκόμη νά έχη σέ υ
πόληψη τίς πληθωρικές δραχμές. Αύτός ό 
κόμος, ήταν ό δραχμοβίοτος πληθυσμός 
πού δέν είχε άλλη διέξοδο γιά τήν επιβί
ωση αύτοΰ, καί ό έμπορικός καί μεταπρα- 
τικός κόσμος, κατά τό μέτρο πού μπορούσε 
νά άντικαταστήση τό έμπόρευμά του μέ 
δραχμές, καί δέν τοΰ περίσσευαν καί γιά 
χρυσές λίρες. "Αλλως ή χρυσομανία ήταν 
καθολική.

Έπρόκειτο περί πικρής γνωριμίας τοΰ 
' Ελληνικού λαοΰ μέ ένα άλλοδαπό νόμι
σμα, τή χρυσή λίρα ’Αγγλίας, πού σ’ αύτή 
τή γνωριμία συντέλεσε κυριώτερα ό συμμα
χικός παράγων μέ τίς άποστολές χρυσών 
λιρών στήν κατεχόμενη Ελλάδα γιά τούς 
συμμαχικούς σκοπούς.

Καί αύτή ή πικρή γνωριμία μέ αύτό τό 
άλλοδαπό νόμισμα, τή λίρα, είχε επιζήμιες 
έπιπτώσεις στό βιοτικό επίπεδο, καθώς άπό 
τή μεγάλη ζήτηση ή τιμή της άνέβαινε καί 
παρέσυρε καί τίς τιμές τών ειδών. Έτσι, μέ 
τήν πάροδο τοΰ χρόνου, τά οίαδήποτε 
κρατικά μέτρα, όπως λογουχάρη ή πώληση 
χρυσών λιρών ϋπό τής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος, ή τά άγορανομικά μέτρα, όπως ή 
δίωξη τών παραβατών τοΰ άγορανομικοΰ 
κώδικα, ή τά μικρός έμβελείας μηχανεύμα- 
τα, δέν μπορούσαν νά σταματήσουν τόν μέ 
καλπασμό έπερχόμενο πληθωρισμό κατά τό 
’44 ΰστερ’ άπό τόν τροχασμό τοΰ ’43.

'Υποστηρίζουμε μολαταΰτα ότι μέ κά
ποια συντονισμένη ρυθμιστική κρατική πα
ρέμβαση διά πωλήσεων όχι μόνο στή χρη-

Πληθωριστικό χαρτονόμισμα τής Κατοχής. 
Γιά τήν αγορά μιας όκάς λαδιοΰ έχρειάζοντο 
100 δεσεκατομμύρια δραχμές.

ματαγορά άλλά καί στήν άγορά τών τρο
φίμων, άν τοΰτο συνέβαινε, καί μέ κάποιο 
έλεγχο άπό άνώτερο κυβερνητικό κλιμάκιο 
στή βιομηχανία, θά είχε καταστεί ήπιώτερη 
ή φορά τών πραγμάτων.

ΕΝΑΣ μεγάλος «τζίρος» πακτωλός θά 
έλεγε κανείς πληθωρικών δραχμών άπό τή 
μεγάλη γενική κίνηση τής ’Αθηναϊκής 
άγορός κατά τίς παραμονές τοΰ Πάσχα τοΰ 
’44 έμελλε νά έπενδυθή καθώς ήταν άναμε- 
νόμενο στή χρηματαγορά μέ τό χρυσό 
χιτώνα.

Έτσι, ή τιμή τής λίρας άπό 135.000 
(μέση τιμή) πού είχε πέσει τό Φεβρουάριο 
τοΰ ’43 μαζί μέ τή γενική πτώση τών τιμών, 
άρχισε ν ’ όνεβαίνη κι’ έφθασε τόν άλλο 
Φεβρουάριο, τό ’44 στά 5.650.000. Καί μετά 
τό Πάσχα μέ καλπάζουσα άνοδική πορεία, 
έφθασε τόν ’Οκτώβριο, λίγες μέρες πριν 
τήν άπελευθέρωση, στά 700 δισεκατομμύ
ρια.

’Ανάλογη ήταν καί ή ραγδαία άνοδική 
πορεία τών τιμών όλων τών ειδών. Τό λάδι 
έφθασε στά 100 δισ. τήν όκά, καί τό 
χειρότερο είχε συνδεθή πρό λίγου χρόνου 
μέ τή λίρα σέ επτά οκάδες τή μία γιά νά 
πέση άργότερα στίς 12 όπως καί τό σιτάρι 
στίς 120 οκάδες.

Μέχρι τότε, τό προβάδισμα στήν άμεση 
σύνδεση μέ τή χρυσή λίρα είχαν τά βιομη
χανικά είδη ένδύσεως καί ύποδήσεως.

Έτσι, τώρα, τό λιανικό εμπόριο, γιά νά 
προμηθευθή τά είδη του άπό τούς χονδρε
μπόρους, έπρεπε νά δώση λίρες καί νά 
πωλήση μέ πληθωρικές δραχμές, τών ό
ποιων τό μεγαλύτερο κατοχικό χαρτονόμι
σμα έφθανε νά είναι τής τάξεως τών δύο 
δισεκατομμυρίων.

ΘΑ ΕΛΕΓΕ κανείς ότι αύτός ό «ίλιγγος 
τών τιμών» θά είχεν άντίστοιχη καί άνά- 
λογη επίδραση καί έπί τοΰ βιοτικοΰ έπι- 
πέδου. ’Αλλά, τοΰτο, δέν καθορίζεται μέ τά 
ίδια κριτήρια σέ κάθε εποχή. Ένα άνεκτό 
βιοτικό επίπεδο τόν καιρό τής κατοχής, θά 
τό καθόριζαν περί τά 15 είδη βιοτικών 
άγαθών, έάν μπορούσε ό καταναλωτής χωρίς 
άγχος νά τά προμηθευθή. Σήμερα όμως, δέν 
μπορεί εύκολα ν ’ άξιώση κανείς άπό τήν 
κατανάλωση, μολονότι όμιλοΰν περί λιτό- 
τητος, νά στερηθή άπό τή γεύση τών άπε- 
ριορίστου ποικιλίας άγαθών πού τής προ
σφέρει ή εποχή της. "Αλλο είναι τό θέμα τής 
σπατάλης καί τής χλιδής. Ή  λιτότητα ήταν 
τότε «δεδομένη», κι ήταν ένα στοιχείο 
χρησιμότατο γιά τό μεταπολεμικό Κράτος νά 
στηριχθή σ ’ αυτήν, καί μέ μεγάλη άνεση ν ’ 
άνασυγκροτήση τήν οικονομία τοΰ τόπου, 
τήν όποια δυσχερέστατα άντιμετώπισε.

Καί αύτό τό συντηρητικό βιοτικό επί
πεδο τής κατοχής, πάντοτε βέβαια χαμηλό 
καί κατά τό ’44, τό έξασφάλιζεν παρ’ όλον 
τόν καλπάζοντα πληθωρισμό ή Έλευθέρα 
’Αγορά σέ σχέση μέ τίς άναπροσαρμογές 
μισθών καί ήμερομισθίων. Δηλαδή τά μέτρα 
πού καί σήμερα βλέπουμε νά παίρνη ή 
πολιτεία μέ τό πέρασμα τής οικονομίας στό 
κύκλωμα τοΰ φαύλου κύκλου τοΰ πληθω
ρισμού, όταν δέν έχει άλλα πρόσφορα μέσα 
γιά νά βγή άπ’ αυτόν.

Ό  έφεδρικός στρατός τοΰ ΕΛΑΣ. Ή  Έλα- 
σοκρατία έπιδείνωσε σέ Αφάνταστο βαθμό τό 
δράμα τής 'Αθηναϊκής άγοράς.

Έ ξ άλλου εύεργετικώτατη επίδραση είχε 
καί τό μέτρο πού πήρε ή τελευταία κατοχι
κή Κυβέρνηση γιά τήν καταβολή τών άπο- 
δοχών τών μισθωτών σέ σύντομα χρονικά 
διαστήματα.

Ή  Κατοχική δυστυχία, ήταν περισσό
τερο άφόρητη τούς πρώτους 15 μήνες, 
δηλαδή στά πρώτα βήματα τοΰ πληθωρι
σμού, παρά στό χωρίς προηγούμενο μεσου
ράνημα αύτοΰ. Τό μεσοδιάστημα 4 - 5  
μηνών μετά τόν ’Οκτώβριο τοΰ ’42 μέ τή
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Μερικά άκόμα παιδάκια, θύματα τής πείνας 
πού έμάστιζε τάν 'Ελληνικό Λαό.

γενική πτώση των τιμών καί τής λίρας, ήταν 
μιά εξαίρεση κι’ ένας μεγάλος άνασασμός 
τοϋ 'Ελληνικού λαού στόν ανηφορικό Γολ
γοθά του της κατοχικής δυστυχίας, καί 
θεία δωρεά γιά οσα ΰπέφερε τόν προηγού
μενο χειμώνα.

ΟΜΩΣ αλλοίμονο! Πέρασε ή μαύρη 
Κατοχή, άλλά δέν πέρασαν καί οί δοκι
μασίες τοΰ 'Ελληνικού λαού.

Ή  ’Εθνική Κυβέρνηση τής άπελευθερώ- 
σεως, άπό τούς πρώτους μήνες τής έγκα- 
ταστάσεώς της έκανε πληθωρισμό. Δηλαδή 
συνέχισε επί 20 ήμέρες τήν πολιτικήν τής 
Κατοχικής Κυβερνήσεως.

Καί παρά τό γεγονός δτι σέ δημόσιες 
αισιόδοξες δηλώσεις στις 19 8βρίου, δηλα
δή τήν επομένη τής έγκαταστάσεώς της 
μίλησε περί διακοπής τοΰ πληθωρισμού καί 
σταθεροποιήσεως τού νομίσματος «ώστε τό 
Κράτος νά μή προσφύγη στήν Τράπεζα τής 
Ελλάδος καί νά ζητήση πληθωρικό χαρτο
νόμισμα διά τήν κάλυψιν τών αναγκών 
του», τήν έπομένην τών δηλώσεων έκανε 
ακριβώς τό αντίθετο. Δηλαδή, έξετύπωσε 
χαρτονομίσματα τών 10 δισεκατομμυρίων 
άπό 2 δισ. πού ήταν τό άνώτερο δριο τής 
τελευταίας κατοχικής Κυβερνήσεως. Ή  
έκδοση έγινε καί στίς 23 κυκλοφόρησε 
«πρός κάλυψιν τών συναλλαγών». Τό απο
τέλεσμα ήταν άμεσο. Ή  λίρα άρχισε ν ’ 
άνεβαίνη καί νά παρασύρη τίς τιμές δλων 
τών ειδών τής άγοράς, ή όποια, δέν πρό- 
φθασε νά συνέλθη άπό τούτο τό πρώτο 
μετακατοχικό πληθωρικό χτύπημα, καί άλλο 
χτύπημα πιό δυνατό άκολούθησε τήν 5 
Νοεμβρίου μέ τήν έκδοση νέου χαρτονομί
σματος 500 δισεκατομμυρίων.

"Ετσι, ή άνοδική πορεία τού πληθωρι

σμού συνεχίστηκε μέχρι τής 9ης Νοεμ
βρίου πού έγινε ή νομισματική άναπρο- 
σαρμογή μέ μιά (1) λίρα ’Αγγλίας ισοδύ
ναμη μέ 600 νέες δραχμές, καί μιά (1) 
δραχμή ισοδύναμη μέ 50.000.000 πληθωρι
κών δραχμών πού θά κυκλοφορούσαν μέχρι 
τής ανταλλαγής αύτών. Κι έτσι, ή αναπρο
σαρμογή αύτή ύ'στερα άπό ένα χωρίς προη
γούμενο πληθωρισμό, είχε σάν άποτέλεσμα 
καί τήν εξανέμιση τών καταθέσεων, ή τών 
εις χεΐρας τών κατόχων πληθωρικών 
δραχμών, καί τήν εμπέδωση τοΰ κλονισμού 
τής πίστεως πρός τή δραχμή. Καί ή χρυσο- 
μανία έξηκολούθησε καί μετά ταϋτα.

Συνέπεια τών δύο αύτών πληθωρικών 
χαρτονομισάτων πού έκδόθηκαν μέσα σέ 
λίγες μέρες τών 10 καί τών 100 δισεκατομ
μυρίων κατά τό πρό τής σταθεροποιήσεως 
χρονικό διάστημα τών 20 ήμερών, ήταν οτι 
ή λίρα άπό 700 - 800 δισεκατομμύρια, 
ξεπέρασε τά 100 τρίς, καί τό λάδι άπό 100 
δίς, έφθασε στά 15 - 20 περίπου τρισεκα
τομμύρια.

Ή  αναστάτωση τής ’Αγοράς έφθασε στή 
φάση τοΰ πανικού.

Ο ΠΑΝΙΚΟΣ
Η ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΗΜΥΡΑ τής Έλασο- 

κρατίας ζωήρευε μέσα στήν ’Αθήνα, καί ό 
στρατός της περιέζωνε άπό τά προάστια 
γύρω. Ό  άντίλαλος τής όχλοβοής έφθανε 
’ίσαμε τό στερέωμα τού ’Αττικού ούρανοϋ.

Κι’ άκουγες στούς δρόμους άλλόκοτους 
θούριους καί παιάνες άπό άμέτρητα άλλό- 
φρονα πλήθη, καί συνθήματα καί κραυγές 
παθιασμένων άνθρώπων, πού δέν είχαν σχέ
ση ούτε μέ τόν πόλεμο ούτε μέ τήν ειρήνη. 
Τών ίδιων τών άνθρώπων πού έναν άλλον 
’Οκτώβριο, τέσσερα χρόνια πριν, ήταν ε
νωμένοι μ’ ένα πνεύμα καί μιά ψυχή.

Κι’ έλεγες, φταίνε άραγε οί άνθρωποι, ή 
άλλες ορατές καί άόρατες δυνάμεις, πού 
κατευθύνουν τούς ανθρώπους μέ περίτεχνα 
συνθήματα απατηλά;

Καί ή ’Αθηναϊκή άγορά, σακατεμένη 
άπό τίς συνθήκες τής κατοχής καί τόν 
πληθωρισμό άπό δικά της αμαρτήματα καί 
άπό περισσότερα άλλων, σφάδαζε μέσα στό 
χώρο της σά θεριό κυνηγημένο καί κατα
πληγωμένο στή ζούγκλα. ’Άκουγε καί τήν 
άλλόκοτη όχλοβοή άπό τούς δρόμους τής 
’Αθήνας πού έφθανε ίσαμε τά κράσπεδά 
της, καί μέ τό αισθητήριό της, διαισθανό
ταν τήν έπερχόμενη βιβλική καταιγίδα.

Καί καθώς άπό τή Σοφοκλέους δόθηκε 
τό σύνθημα άπό τή λίρα, πού σά φωτο
βολίδα πετάχτηκε στά ύψη, τίς μέρες πού ή 
Κυβέρνηση τής άπελευθερώσεως τύπωσε 
πληθωρικά χαρτονομίσματα, συνεχίζοντας 
κατοχικές μεθόδους, κι εξάλλου, κατευθυ- 
νόμενες λαϊκές επιτροπές καταπλημμύρι
σαν τήν ’ Αγορά κάνοντας έλεγχο τιμών, σά 
νάπιασε τό θεριό πού σφάδαζε άλλεργία 
μεγάλη. Μιά χωρίς προηγούμενο άναστά- 
τωση είχεν έπικαθήσει σ ’ δλον τό χώρο καί 
τόν περίγυρο τής ’Αθηναϊκής ’Αγοράς.

Καί τότε, κάτω άπό τά πρώτα έκεϊνα

κυβερνητικά μέτρα καί τήν όχλοβοή, έκεϊ 
γύρω στούς δρόμους άπό Άριστείδου, Σο
φοκλέους, Αιόλου, Εύριπίδου, καί Άθηνάς 
μιά άπό τίς μέρες εκείνες πού τ’ άλλό- 
φρονα πλήθη εμφανίστηκαν άπό τό Ταχυ
δρομείο πρός τήν Αιόλου σκούζοντας τά 
περίτεχνα συνθήματα, ή άναστάτωση πήρε 
τή μορφή πανικού. Τά ρολά τών καταστη
μάτων κατέβαιναν πρίν τήν ώρα τους έξ 
αιτίας διαφόρων σκηνών τοϋ δρόμου καί 
τών ιαχών τοΰ πλήθους μέ προεξάρχουσες 
μαινόμενες γυναίκες μέ λαοκρατικά συνθή
ματα.

Καί ή ’Αγορά, θρασεία καί δειλή καθώς 
άπό φυσικού της ήταν, έπαιρνε τά μέτρα τ’ 
άσφαλιστικά τά δικά της, πρό πάντων δέ 
άλλαζε τίς τιμές έτσι πού δέν τίς πρόφταινε 
τό καταναλωτικό κοινό νά είναι οί ’ίδιες 
πολλές φορές ούτε τήν άλλη μέρα. Καί μέσα 
σέ τούτο τό κακό, έλεγε κανείς, μπάς καί 
δέν ήρθε άκόμα τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, 
δπως τό φαντάζονταν οί άνθρωποι άπό τόν 
καιρό τής κατοχής μέ τά «στοιχήματα 
ελευθερίας» ή μπάς κι’ οί Γερμανοί ξα
νάρχονται.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, άφοΰ έπεσε ή αυλαία καί 
στήν τελευταία πράξη τοΰ πρώτου δράματος 
άρχίζει σέ λίγο ή πλοκή κάποιου άλλου 
δράματος μ’ επίκεντρο τήν ’Αθήνα, καί μέ 
άλλη σκηνοθεσία, καί άλλα πρόσωπα έπί 
σκηνής.

Τότε, οί άεροπορικοί Γερμανικοί βομ
βαρδισμοί τοΰ Ελληνικού χώρου μέ τό 
άποκορύφωμά τους τούς βομβαρδισμούς 
τοΰ Πειραιώς, ήταν τό δραματικό πρελούν
τιο τής μαύρης κατοχής τής σκλαβιάς καί 
τής πείνας.

Τώρα, ή φωτοβολίδα τής λίρας πού 
ξεπετάχτηκε σέ δυσθεόρατα ϋψη παρασύ- 
ροντας καί τίς τιμές, ή άναστάτωση καί ό 
πανικός τής ’Αγοράς μέ τήν υπόκρουση τής 
όχλοβοής καί τής οχλοκρατίας, είναι τό 
δραματικό πρελούντιο τού άλλου δράματος 
πού σέ λίγο θά ξεσπάση. Ενός δράματος 
πού καμμιά εξουσία δέν μπόρεσε νά προλά- 
βη, ή ν ’ άπαλύνη, άφοΰ οί ίδιες οί δυνάμεις 
πού κυριαρχούσαν στό άναρχο πολιτικό 
στερέωμα, τό είχαν έπεξεργασθεϊ στήν τε
λική του σκηνοθεσία.

"Ετσι, τότε, έσβηνε άπό τή μιά μέρα στήν 
άλλη ή ζωή τής πολιτείας, καί δυνάμωνε ή 
φωνή τής οχλοκρατίας.

Καί αύτή ή 'Ελλάδα, ελεύθερη καί 
πολιορκημένη, καθώς πλησίαζε ό Δεκέμ
βριος, μαζί μέ τό πολιτικό θέμα, τό οικο
νομικό θέμα, τό κοινωνικό θέμα, έπαιρνε τό 
δρόμο τής μοίρας της.

Καί, φορτωμένη μ’ όλα αυτά τά προ
βλήματα, καί κυνηγημένη άπό τόν άντίλαλο 
τής όχλοβοής καί τήν κλαγγή τώρα τών 
οπλών, γονάτιζε κάτω άπό τήν ’Ακρόπολη 
καί τόν Παρθενώνα, γιά νά ξανασηκωθή 
μετά ένα μήνα, φορτωμένη πάλι μέ τά ίδια 
προβλήματα, πού πολλά ήσαν προβλήματα 
ολου τοΰ έλεύθερου Κόσμου.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

531



H ΤΡ0Β10ΚΡΒΤΙΒ ΕΝΒ ΒΡΟΒΛΗΒΙΒ
ΠΒ ΤΗΝ ΒΝβΡηΠΟΤΗΙΒ
Του Αστυνόμου Α κ. I. Γιαννοπούλου

Πίσω από κάθε τρομοκρατική 
πράξη κρύβεται κάποια πολιτική 
ιδεολογία, πού στρέφεται,εναντίον 
ενός καθεστώτος, ή ενός πολιτικού 
συστήματος. Γι’ αύτό καί ένα άπό 
τά κύρια χαρακτηριστικά τής τρο
μοκρατίας είναι ότι άσχολεϊται μέ 
τά σύμβολα τής τάξεως πού θέλει 
νά πολεμήσει.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ πού ικανέ 
τήν εμφάνισή της στον διεθνή 

χώρο τά τελευταία χρόνια, έφερε μιά 
σύγχιση στην δομή τών διαφόρων 
κοινωνικών συστημάτων. Αναστάτω
σε τήν δημόσια ζωή καί προβλημά
τισε τόν σύγχρονο άνθρωπο οσο ποτέ 
άλλοτε.

Κάθε άνθρωπος άπό τή σκοπιά 
του προσπαθεί νά μελετήσει τό φαι
νόμενο αύτό καί νά δώσει μιά εξή
γηση, χωρίς φυσικά νά παραλείπονται 
καί οί θιασώτες ειδικά όταν πρό
κειται περί κινημάτων τά όποια φέ
ρουν εθνικό χαρακτήρα.

Κανένας δμως άνθρωπος δέν 
μπορεί νά δικαιολογήσει τήν βιαιό
τητα έναντίον αθώων πού γίνονται 
άθελά τους, Αντικείμενα διαπραγμα
τεύσεις.

Ή  τρομοκρατία δέν είναι φαινόμε
νο πού Απαντάται μόνο στήν εποχή 
μας.

Είναι μιά πραγματικότητα κάθε 
εποχής, γιατί καί στήν παλαιότερη 
εποχή δέν έλειπαν οί τρομοκρατικές 
πράξεις. Ή  διαφορά είναι, άτι οί 
παλαιοί τρομοκράτες όταν έκαναν μιά

‘Επάνω: Ιταλοί καραμπινιεροι οί μπλόκο γιά 
τήν πρόληψι καί τήν πάταξι τής τρομοκρατίας. 
Στήν άπέναντι σελίδα: ’Ιταλοί άστυνομικοί 
γύρω άπό τό αύτοκίνητο «Ρενώ», ίντός τον 
οποίου βρέθηκε τό πτώμα του "Αλντο Μόρο 
ατό κέντρο τής Ρώμης.

πράξη, είχαν σάν σκοπό νά δείξουν 
τήν Αντίθεσή τους στί βασικές Αρχές 
τής κοινωνικής δομής, τίς όποιες, 
χωρίς περιστροφές, επιθυμούσαν νά 
καταστρέφουν. Ά  ν επιχειρήσουμε νά 
έξετάσουμε ιστορικά τήν τρομοκρα
τία θά παρατηρήσουμε ότι Αντιπρο
σωπεύει ένα μέσο δράσεως, τό μονα
δικό ίσως τών καταπιεσμένων, απέ
ναντι στήν ισχυρή θέση πού κατέχουν 
οί καταπιεστές. Τι ’ αύτό παρατηρού
με ό'τι πολλά άπό τά εθνικά κινήματα 
διαφόρων λαών, πού προηγήθηκαν ή 
συνοδέυσαν τόν σχηματισμό πολλών 
συγχρόνων Εύρωπαϊκών Κρατών, 
τήν έχουν εφαρμόσει.

Σάν παράδειγμα άνεφέρομε τήν 
χρησιμοποίησή της, άπό τούς Ρώ
σους Αναρχικούς έναντίον τού Τσά
ρου, τούς φιλελευθέρους ’Ισπανούς

κατά τού Ναπολέοντα, τούς Εβραί
ους τών όμάδων Στέρν, ’Ίργκουν 
κλπ. κατά τών "Αγγλων στήν Πα/.αι- 
στίνη, τούς Μάο-Μάο στήν Κένυα γιά 
τήν Ανεξαρτησία τους καί ένα σωρό 
άλλες περιπτώσεις στόν κόσμο.

Πρώτου Αρχίσουμε τήν έξέταση 
τού θέματός μας, όπως τούτο παρου
σιάζεται, στήν εποχή μας, θά πρέπει
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πρώτα νά Εξετάσουμε τήν έννοια τής 
έλευθερίας.

’Ελευθερία στην πλατειά της Εν
νοια είναι τό δικαίωμα κάθε ανθρώ
που νά Εκφράζει τήν άντίθεσή του, σε 
κάθε άρχή, νά διατυπώνει τίς άντιθέ- 
σεις του, νά μπορεί νά αντιλέγει, 
χωρίς αυτές οί πράξεις του, νά δημι
ουργούν τό πνεύμα τής έκδικήσεως 
εναντίον του καί φυσικά χωρίς νά 
κινδυνεύει, νά 'έχει συνέπειες γι ’ αυτό 
τό πνεύμα του.

Ή  έννοια αύτή τής έλευθερίας δέν 
σημαίνει άσυδοσία, γιατί οί άνθρωποι 
είναι υποχρεωμένοι νά υποτάσσονται 
σέ αρχές καί νόμους πού αποτελούν 
τούς κανόνες γιά μιά αρμονική συμ
βίωση. "Ετσι ή ελευθερία τού ενός 
σταματά στό σημείο, πού θίγει τήν 
ελευθερία κάποιου άλλου.

Ή  τρομοκρατία σάν μέσον γιά τήν 
Επιτυχία ενός σκοπού, βρίσκεται 
στήν άλλη πλευρά. Στή σημερινή 
εποχή παίρνει τή μορφή τής κρατικής 
άντιπολιτεύσεως, άφοΰ μέ τόν τρόπο 
της θέλει νά κτυπήσει αυτό τούτο τό 
κράτος.

’Επιδιώκει νά άποσταθεροποιήσει 
τό κράτος καί τήν κοινωνία. ’Έρχε
ται σέ σύγκρουση μέ τόν κρατικό 
μηχανισμό καί προσπαθεί νά τόν 
Απομονώσει άπό τήν κοινή γνώμη. 
Είναι ή ένοπλη επίθεση πού γίνεται 
άπό μικρές ομάδες εναντίον διαφό
ρων στόχων, οί όποιοι δέν είναι 
πάντοτε καθαρά στρατιωτικοί, όπως 
ή Απαγωγή 'ενός προσώπου ή μιά 
βόμβα σέ κάποιο κατάστημα. Είναι 
μιά μορφή βιαίας δράσεως κατά ενός 
καθεστώτος, γι ’ αυτό καί πρέπει νά 
ξεχωρίζεται άπό τίς άλλες μορφές 
πολιτικής βίας, δπως είναι ό εμφύ
λιος πόλεμος.

Σάν στόχο της έχει άπό τή μιά 
πλευρά νά καταφέρει κτυπήματα στήν 
Εξουσία καί άπό τήν άλλη, νά άφυπνί- 
σει τήν συνείδηση τού λαού, γιατί, 
δπως σκέπτονται οί τρομοκράτες, αν 
τρομοκρατηθεί τό σημερινό κατεστη
μένο, πολιτικό καί οικονομικό, ό 
φόβος τόν όποιον θά δημιουργήσουν, 
θά είναι τέτοιος, πού θά άναγκάσει τό 
κράτος νά κάνει μεγάλες παραχωρή
σεις, μέ άμεσο Αποτέλεσμα νά κα- 
ταρρεύσει τό καθεστώς. Έτσι λοι
πόν οί τρομοκράτες, άφοΰ δέν μπο
ρούν νά καταστρέφουν οί ίδιοι τό

καθιστάς, προσπαθούν νά τό σπράυ 
ξουν στήν καταπίεση, νά τό κάνουν 
δηλαδή νά Εγκαταλείψει τό δημοκρα
τικό του χαρακτήρα μέ τήν πεποί
θηση δτι μέ αυτό τόν τρόπο θά 
ξεσηκωθούν Εναντίον του πλατειά 
στρώματα πληθυσμού, ώστε νά δημι- 
ουργηθεϊ τό κατάλληλο ευνοϊκό κλίμα 
γι ’ αυτούς. Οί τρομοκράτες πιστεύ
ουν, δτι τά φιλελεύθερα κράτη, είναι 
κράτη φασιστικά γι ’ αύτό έχουν σάν 
σκοπό νά τά άναγκάσουν νά βγάλουν 
τό προσωπείο τους καί μέ στόχο νά 
τά προκαλέσουν, νά σκληρύνουν τήν 
στάση τους.

Πίσω άπό κάθε τρομοκρατική 
πράξη κρύβεται κάποια πολιτική ιδε
ολογία, πού στρέφεται, Εναντίον ενός 
καθεστώτος ή Ενός πολιτικού συστή
ματος. Γι ’ αύτό καί ένα άπό τά κύρια 
χαρακτηριστικά τής τρομοκρατίας 
είναι δτι άσχολεϊται λιγώπερο μέ τούς 
άμεσους Εχθρούς της καί περισσό
τερο, μέ τά σύμβολα τής τάξεως πού 
θέλει νά πολεμήσει. Μέ αύτό τόν 
τρόπο πολιτικοποιούν τό έγκλημα. 
Θεωρούν τούς Εαυτούς τους, δπως 
τουλάχιστον υποστηρίζουν, σάν τούς

άξιους κληρονόμους τής Μαρξιστι
κής—λενινιστικής κοσμοθεωρίας,
τήν όποια προχωρούν πέρα άπό τά 
δρια τής Κομμουνιστικής Έπανα- 
στάσεως καί τής δικτατορίας τού 
Προλεταριάτου. Μέ. τήν έννοια αύτή 
Επιδιώκουν καί Επιζητούν τήν κατα
στροφή τής σύγχρονης κοινωνικής 
μορφής. Επιζητούν άκραϊες λύσεις, 
πίσω άπό τήν Επαναστατική φρα
σεολογία τους, τήν οποία χρησιμο
ποιούν γιά μιά πολιτική άνάλυση. Γιά 
τούς τρομοκράτες κάθε άντιδραστι- 
κός μάρτυρας, δέν είναι ούτε κάν 
νεκρός, παρά μόνο ένα ζωντανό πα
ράδειγμα στό μέτρο τής δράσεάκ 
των.

Έτσι, ή τρομοκρατία γίνεται έγ- 
λημα κατά τής κοινωνίας καί άπο- 
δοκιμαζεται άπό τή στιγμή πού Επι
τίθεται κατά Ατόμων πού δέν είναι 
καταπιεστές ή δολοφόνοι.

Κ αί είναι γεγονός, δτι μέσα στήν 
άκατάστατη ροή τής 'Ιστορίας μας, 
κανένας άνθρωπος δέν μπορεί νά 
πιστέψει δτι ή σύγχρονη τρομοκρα
τία γνωρίζει τί θέλει. Γίνεται δμως 
προάγγελος φαινομένων πού θά δημι-
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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οί τρομοκράτες σήμερα παρουσιάζονται σάν 
έπαγγελματίες. Τίποτε δεν αφήνουν στήν τύχη.

ουργηθοΰν στήν καπιταλιστική δύση, 
γιατί αυτό πού χαρακτηρίζει σήμερα 
τόν δυτικό κόσμο δί.ν εχει τά χαρα
κτηριστικά τής δεκαετίας τοΰ 1930, 
δηλαδή τήν πτώση τής παραγωγής 
καί των ικανοτήτων τής παραγω-γής, 
άλλά τό γεγονός ότι δημιουργήθηκαν 
μέσα στίς δυτικές φιλελεύθερες χβσ 
ρες πυρήνες νεαρών, πού είδαν νά 
χάνωνται οί πρωταρχικές αξίες καί 
θεσμοί, όπως ό σεβασμός στό σχο
λείο, στήν οικογένεια κ.λ,π.

Ή  ύπαρξη τής τρομοκρατίας, 
προϋποθέτει κατά κανόνα, ένα καθε- 
στώς δημοκρατικό ή ήμιδημοκρατι- 
κό, χωρίς βέβαια νά μάς κάνει νά 
συμπεράνουμε ότι μιά χώρα πού δέν 
εχει τρομοκρατία, δέν είναι δημο
κρατική.

Σήμερα οί τρομοκράτες παρου
σιάζονται σάν έπαγγελματίες. Τίποτε 
δέν άφήνουν στήν τύχη. Γι ’ αύτούς ή 
τρομοκρατία είναι μία «επιστήμη» 
πού τά κείμενά της αποτελούν άντι- 
κείμενα μελέτης καί σκέψεως, πριν 
τά μετατρέψουν σέ πράξεις.

Οί αποτυχίες καί οί επιτυχίες μιας 
προσπάθειας μεταβάλλεται σέ και
νούργια κείμενα, έτσι πού ή «επι
στήμη» τής τρομοκρατίας συνέχεια 
τελειοποιείται καί τά σφάλαμτα συνε
χώς μειώνονται. Τώρα βλέπουμε τήν 
τρομοκρατία νά «διαπραγματεύεται» 
μέ τό κυρίαρχο κράτος. Οί ψυχολό
γοι προσπάθησαν νά εξηγήσουν τήν 
πράξη αυτή τής συνδιαλλαγής τών

τρομοκρατιών, μέ τό κράτος, σάν 
παρανοηκό πόθο νά διαπραγματευ- 
θοΰν μέ τά χαρακτηριστικά τής κυρι
αρχίας. Θέλουν νά άναμετρηθοΰν μέ 
τό κράτος μέσα στό χώρο τής κυ
ριαρχίας του καί έπιδιώκουν νά γί
νουν κυρίαρχοι μέ τή σειρά τους, γι ’ 
αυτό καί θεωρούνται, οί μεγάλοι σύγ
χρονοι άρρωστοι τοΰ ιδανικού κρά
τους.

Χαρακτηριστική είναι ή δήλωση 
τοΰ Ίταλοϋ ψυχαναλυτοϋ Τσεράρε 
Μουζάτι ό οποίος άναφερόμενος 
στους τρομοκράτες λέγει «οί τρομο
κράτες είναι απόκληροι, πού δέν μπό
ρεσαν νά βρουν καμιά μορφή άπα- 
σχολήσεως καί πού επιδίδονται σέ 
ένα είδος ναρκισισμοΰ θεωρώντας 
τούς εαυτούς τους ήρωες. Π ολλοί από 
αύτούς, άπό ψυχολογικής άπόψεως, 
βρίσκονται κοντά στόν θάνατο. "Οσο 
τέλεια καί αν είναι ή οργάνωσή τους, 
παίζουν τό κεφάλι τους. Πρόκειται 
γιά άτομα πού ή ζωή τους δέν έχει 
κανένα περιεχόμενο καί γ ι ’ αυτό 
επιθυμούν νά βρουν μορφές προσω
πικής προβολής. Μεγάλωσαν τήν 
προσωπικότητά τους μέ τήν δύναμη 
πού τούς χαράζει ή βία».

Ό  Μαζαρίκ, πού έγινε Πρόεδρος 
τής Τσεχοσλοβακικής δημοκρατίας, 
θεωρούσε τούς τρομοκράτες «ΤΟ- 
ΝΤΕΣΤΟΥΓΚΕΝ», δηλαδη άνθράδ- 
πους πού μεθούσαν μέ τόν θάνατο καί 
μέ τήν μοναδική ιδέα νά προκαλέ- 
σουν τίς περισσότερες καταστροφές 
πρίν πεθάνουν.

Στό «Κεφάλαιο» άναφέρεται ότι 
οί άνθρωποι αποτελούν πράγματα 
καθαρά, άφηρημένα καί ισότιμα πού 
μετριούνται μέ τήν άνταλλακτική 
τους άξια μέσα σέ ένω χώρο πού 
τούς φθείρει. Ό  τρομοκράτης πι
στεύει ότι οί άνθρωποι είναι καθαρά 
«σημαίνοντα» τό Ίδιο άφηρημένα καί 
ισοδύναμα πολιτικά ισότοπα στά ό
ποια υπάρχει ή έπιθυμία τής εξεγέρ- 
σεως. Πιστεύει ότι, εμπορεύματα καί 
«σημαίνοντα» στό βάθος είναι ένα καί 
τό αύτό πράγμα ή ίδια χρησιμοποίη
ση τής «άνθρωπίνης μάζας» γι ’ αύτό 
καί υποστηρίζεται ότι ή τρομοκρατία 
έφθασε στήν σημερινή της μορφή, 
επειδή δέν μπόρεσε νά γίνει ένα 
κόμμα γιατί δέν έχει κανένα αποδει
κτικό κοινωνικό πλ.αίσιο γιατί τέλος

δέν προτείνει καμμιά μορφή σοσια
λιστικής δημοκρατίας.

Ειά τήν σύγχρονη μορφή τής τρο
μοκρατίας δέν υπάρχουν άνρθωποι, 
υπάρχουν μόνο φανατικοί υπηρέτες 
μιάς άφηρημένης ιδέας καί ορισμένοι 
στόχοι τούς όποιους έπιδιώκουν νά 
φθάσουν καί ενώ μεγαλώνει ή βία  
προστίθεται σ ’ αύτούς καί ή ιδεολο
γική σύγχιση.

Οί ομάδες τών τρομοκρατών, μέ 
μιά απόλυτη καταπληκτική στρατιω
τική δεξιοτεχνία καί μέ απαράμιλλο 
φανατισμό, πού τόν πλαισιώνει στρα
τιωτική πειθαρχία παίρνουν τήν μορ
φή μιάς στρατιωτικής μονάδας, άπό 
τίς καλλίτερα έκπαιδευμένες στόν 
κόσμο.

Τό ερώτημα είναι ποιος θά είναι ό 
χαμένος στό παιγνίδι αύτό;

'Οπωσδήποτε, όπως υποστηρί
ζουν οί άσχολούμενοι μέ τό θέμα θά 
είναι οί αύθεντικοί άμφισβητοΰντες 
πού προσπαθούν νά βροΰν μορφές 
άμφισβήτησης, έξω άπό τίς σχέσεις 
τοΰ κράτους καί τοΰ κομματικού 
μηχανισμού. Κ α ί τούτο γίνεται 
φανερό άπό τό γεγονός ότι τόσο τά 
άστικά κόμματα τής Εύρώπης, όσο 
καί τά κόμματα τής Κομ/κής άρι- 
στεράς δέν υποστηρίζουν τόν αναρ
χισμόν.

Τά εγκλήματα τής τρομοκρατίας 
καμμιά ιδεολογία δέν μπορεί νά 
αιτιολογήσει μέ αποτέλεσμα νά 
εκδηλώνεται μιά ενστικτώδης άντί- 
δραση στήν κοινωνία τών άνθρώ- 
πων οί όποιοι άρχίζουν νά αισθά
νονται ότι άπειλοΰνται άφοΰ οί 
τρομοκρατικές πράξεις μπορούν νά 
άγγίζουν άσυναίσθητα τόν κάθε 
άνθρωπο προσωπικά ή τούς συγ-

Ρενάτο Κούρτσιο. ’Ιταλός αναρχικός, στέ
λεχος τών 'Ερυθρών ταξιαρχιών. Καταδι
κάσθηκε σέ 15 χρόνια κάθειρξι.
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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
γενεϊς του.

Κάθε άνθρωπος στην προκειμένη 
περίπτωση αισθάνεται δτι Απειλείται 
καί ή συμπάθεια στά θύματα τής 
τρομοκρατίας, καταλήγει νά γίνει 
συνταύτηση μέ αυτά.

'Έτσι ή Αγωνία σε συνδυασμό μέ 
τό πάθος γιά εκδίκηση θά φέρει στοάς 
Ανθρώπους τά μέσα πού έπιθυμοϋν, 
γιατί παράνομοι, γίνονται αυτοί πού 
δέν πιστεύουν στόν Νόμο του κρά
τους καί δείχνουν δτι δέν υπολογίζουν 
τούς νόμους τής Ανθρώπινης κοι
νωνίας.

Γι ’ αυτό στην έννοια αύτοϋ του 
παρανόμου ή αντίδραση τής πολι
τείας έρχεται ένισχυμένη μέ διάφορα 
μέτρα, δπως ό περιορισμός τής 
διαδικασίας, ειδικά δικαστικά μέτρα 
ανύπαρκτα σχεδόν δικαιώματα τής 
ύπερασπίσεως κλπ.

Μέ αυτό τόν τρόπο, ή τρομο
κρατία, πού χρησιμοποιεί τόν τρόμο 
σάν δπλο τής δράσεώς της θά τόν 
Αντιμετωπίσει μέ τήν σειρά της.

Σάν παράδειγμα, θά Αναφέρουμε 
τήν Ούραγουάη, στήν δεκαετία τοϋ 
I960.

Οι τρομοκράτες στ ή χώρα αυτή 
ονομάζονται «Τουπαμάρος» οι ό
ποιοι έξαπέλυσαν ένα πόλεμο πού τόν 
χαρακτηρίζουν οί αιφνιδιαστικές καί 
γρήγορες ένέργειες κατά τοϋ Αστικού 
καθεστώτος, πού τοϋ άρεσε νά 
άποκαλεϊ τήν χώρα « Ελβετία τής Ν. 
’Αμερικής». ’Αποτέλεσμα ήταν ή 

αποσταθεροποίηση τής δημοκρατίας 
ή αντίδραση των στρατιωτικών καί 
συνέχεια τό πραξικόπημα πού επέ
βαλε τήν δικτατορία τής Δεξιάς.

Οί τρομοκράτες (Αντάρτες τών 
πόλεων), δρουν κατά μικρές ομά
δες καί παρουσιάζουν μιά πλήρη 
πειθαρχημένη οργάνωση. Θά Αναφέ
ρουμε τίς δέκα εντολές πού τηρούν
ται Από τά μέλη τών οργανώσεων 
τούτων καί οί όποιες περιληπτικά 
περιλαμβάνουν τά κάτωθι:

Κάθε τρομοκράτης οφείλει νά 
γνωρίζει νά ζεΐ μέσα στόν κόσμο, σάν 
υποδειγματικός πολίτης. Τό ντύσιμό 
του καί γενικά ή εμφάνισή του δέν 
πρέπει νά επισύρει τήν προσοχή.

Ό  ένοπλος άγώνας Αποβλέπει α) 
στήν εξόντωση τών στελεχών τής 
Κυβερνήσεως, τών ενόπλων δυνάμε

ων καί τής ‘Αστυνομίας, β) Στήν 
Απαλλοτρίωση τών Αγαθών τών 
μεγάλων καπιταλιστών βιομηχάνων, 
γαιοκτημόνων καί ιμπεριαλιστών.

Οί επιθέσεις στις τράπεζες Απο
τελούν έπιχειρήσεις καθαρώς προλε
ταριακών Απαλλοτριώσεων. Ή  δρά
ση αυτή έχει καί τήν έννοια «ει
σαγω γικώ ν εξετάσεω ν» γιά τόν 
μαχητή πού μαθαίνει τήν τέχνη τής 
επανασ τάσεως.

Οί Απαγωγές πραγματοποιούνται

α) γιά προλεταριακή Απαλλοτρίωση, 
γιά τίς Ανάγκες τής Έπαναστά- 
σεως, β) Γιά τήν Ανταλλαγή ή 
Απελευθέρωση τών φυλακισμένων 
(συντρόφων), γιά νά σταματήσουν τά 
βασανιστήριά τους.

’Ε κ τελέσ ε ις  ά ποκα λοϋντα ι οί 
φόνοι τών χαφιέδων, τών πρακτό
ρων, τών μυστικών Υπηρεσιών, 
τών ’Αστυνομικών ή τών βασανι
στών, τών προσωπικοτήτων τής 
Κυβερνήσεως καί τών δικαστών.

’Επιδρομές καί σαμποτάζ είναι οί 
γρήγορες επιθέσεις εναντίον κατοι
κιών ή κεντρικών δημοσίων κατα
στημάτων δπως ’Αστυνομικά Τμή
ματα κλπ.

Συνιστάται ή χρησιμοποίηση  
όπλω ν ελαφρών κα ί δυναμένων 
εύκολα νά άντικατασταθοΰν. Ή  
πείρα έχει διδάξει δτι τό αυτόματο 
πιστόλι είναι πολύ κατάλληλο γιά 
τούς σκοπούς.

Οί Κομάντος όφείλουν νά είναι 
οργανω μένοι σέ μ ικρές μονάδες  
τέσσαρες ή πέντε μαχητών πού 
παίρνουν τό όνομα « 'Ομάδες Πυ
ράς».

Περισσότερες τής μιας όμάδος, 
Αποτελούν τόν σχηματισμό πυράς.

Ό  παράγων αιφνιδιασμός είναι 
Αποφασιστικός γιά τίς ομάδες. Τά 
κυριώτερα σημεία είναι α) ή πλήρης 
γνώση τής καταστάσεως τού εχθρού, 
πού ίτιτυγχάνεται μετά σχολαστικής 
Ακρίβειας πληροφοριών καί έπιθε- 
ωρήσεως μέ επιμέλεια τοϋ χώρου τών 
επιχειρήσεων, άποφεύγοντας δρόμους 
μέ μεγάλη κίνηση καί γεμάτους 
σηματοδότες.

β) Νά μπλοκάρεται τό θύμα 
σκόπιμα Ανάμεσα σέ άλλα αυτοκί
νητα ύποκρινόμενοι Ατύχημα Τά αυ
τοκίνητα πού θά χρησιμοποιούνται

"Αλντο Μόρο, τό πιό πρόσφατο θΰμα τής 
τρομοκρατίας.

πρέπει νά είναι κλεμμένα μέ ψεύτι
κες πινακίδες.

γ) Νά φράζεται ό δρόμος στήν 
Αστυνομία μέ κομμένα δένδρα μέ 
καταστροφή τής οδού κ.λ.π.

δ) Νά τοποθετείται στά σημεία 
πού θά περάσουν οί διώκτες νάρκες ή 
βόμβες.
Κύριο καθήκον κάθε μαχητοΰ είναι νά 
επιτίθεται καί νά άποσύρεται.
Νά άποσύρεται καί νά επιτίθεται. Ή  
Αποχώρηση έχει τήν Ίδια σημασία μέ 
τήν επιχείρηση, γι ’ αυτό χρειάζεται 
νά κάνετε πολλές πρόβες φυγής, 
δεκάδες φορές. ’Αποφεύγονται τά 
Ζίκ-Ζάκ καί Ακολουθείται τό ρεύμα 
τής κινήσεως.

Κάθε μαχητής δέν πρέπει ποτέ νά 
εϊσέλθει σέ ένα σπίτι εάν προηγουμέ
νως δέν κατατοπισθεϊ γιά τίς εξό
δους πού θά μπορεί νά διαφύγει σέ 
περίπτωση αιφνιδιασμού. "Αν ένας 
Από τούς μαχητές λείψει Από ένα 
ραντεβού οί άλλοι πρέπει νά φυλα
χθούν Αμέσως.

’Α τζέντες μέ διευθύνσεις καί 
Αριθμούς τηλεφώνων νά έξαφανι- 
σθοΰν.

Άπαγορεύται νά κρατούνται ση
μειώσεις.

Σέ περίπτωση ίλλείψεως διατα
γών άπό τήν διοίκηση, κάθε ομάδα 
πυρός μπορεί νά δρά Ανεξάρτητα μέ 
διαταγή τού υπευθύνου τής κάθε 
ομάδας.
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

ΠΡΙΝ
25 ΧΡΟΝΙΑ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΝΑ 

ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
Τοΰ Γιώργου Τραυλού 
έγράφη τό έτος 1951

Μ ΙΑΝ βροχερόν ημέραν, τοΰ 
χειμώνος τοΰ 1943, ό Διοικη

τής τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραι
ώς, αστυνόμος τότε κ. Ή λίας Βολο- 
νάσης, έόέχετο εις τό γραφεΐον του 
τήν έπίσκεψιν τοΰ χρυσοχόου κ. Σα- 
γιάννου (οδός Κολοκοτρώνη...) όστις 
τοΰ άνεκοίνωσεν ότι άπό μηνών είχεν 
έξαφανισθεϊ ή νύμφη του, Κατίνα, 
χήρα τοΰ Παναγιώτου Γούτο.

Ό  αστυνόμος Βολονάσης, παρά τό 
γεγονός ότι κατά τήν περίοδον εκεί
νην (Κατοχή), ή χώρα μας έζη εις 
μίαν άνευ προηγουμένου άναστάτω- 
σιν, όπου αί έξαφανίσεις άπετέλουν 
καθημερινόν φαινόμενον τής κοινωνι
κής ζωής, κινούμενος όμως, άπό τήν 
εσωτερικήν του άστυνομικήν διαί- 
σθησιν, ήρχισε νά τοΰ ύποβάλλη δια
φόρους ερωτήσεις, σχετικός με τήν έν 
γίνει ζωήν καί τό περιβάλλον τής 
έξαφανισθείσης.

Έ κ τών άπαντήσεων πού έλαβεν 
είς τάς ερωτήσεις του, ό διοικητής 
τής ’Ασφαλείας, είχεν πληροφορηθει 
μετ ’ όλίγην ώραν, ότι ή φερομένη ώς 
έξαφανισθεϊσα νύμφη τοΰ χρυσοχόου, 
ήτο ηλικίας περίπου 52 έτών, είχεν 
έναν υιόν 19 ετών καί συνέζη παρανό- 
μως, είς τήν έν Νίκαια ιδιόκτητον 
οικίαν της, μετά τίνος καρραγωγέως, 
ηλικίας 61 έτών περίπου.

Ό  αστυνόμος κ. Βολονάσης, άφοΰ 
έσημείωσεν τάς ανωτέρω πληροφο
ρίας, διεβεβαίωσεν τον κ. Σαγιανον, 
ότι θά έρευνοΰσε τήν ΰπόθεσιν καί 
συγχρόνως τόν παρεκάλεσε όπως τον 
είδοποιήση, έάν έν τώ μεταξύ έλάμ- 
βανε καμμίαν νεωτέραν διαφωτιστι- 
κήν πληροφορίαν.

"Οταν ό κ. Σαγιανος άνεχώρησε έκ 
τοΰ γραφείου του, ό διοικητής τής 
’Ασφαλείας, έκάλεσεν αμέσως τόν ύ- 

παστυνόμον τότε κ. Κορναράκην καί 
άφοΰ τοΰ έξέθεσε τά όσα τοΰ είχε 
καταγγείλλει ό χρυσοχόος, τοΰ άνέ- 
θεσεν τήν διεξαγωγήν σιωπηρός έ- 
ρεύνης, γύρω άπό τό περιβάλλον καί 
τά πρόσωπα μεθ ’ ών συναναστρέ- 
φετο ή έξαφανισθεϊσα Κατίνα Γούτο. 
’Ιδιαιτέρως ό κ. Βολονάσης, έ.ζήτη- 

σεν τήν διαπίστωσιν τοΰ Ισχυρισμοΰ 
τοΰ χρυσοχόου, ότι ή νύμφη του 
συνέζη παρανόμως μετά τίνος καρ
ραγωγέως. "Οπως έπίσης καί τήν 
έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τοΰ 
προσώπου αύτοΰ.

Αί έπ ιστολαί πού  
δημιουργούν ενα  

άδειάσειστον άλλοθι
Μ ετ’ όλίγας ημέρας, ό ύπαστυ- 

νόμος Κορναράκης, συνεργασθείς με

τά τοΰ ύπαστυνόμου Φιλιοπούλου εί
χεν πληροφορηθεΐ ότι πράγματι, ή 
έξαφανισθεϊσα Κατίνα Γούτο, συνέζη 
μετά τοΰ υπερήλικος καρραγωγέως 
’Αλεξίου, είς τήν έν Νικαία οικίαν 

της. Έ κεϊ διέμενε καί ό υιός της. 
’Από μηνών ούδείς έθεάτο διαμένων.

'Όταν ό διοικητής τής ’Ασφαλεί
ας έλαβεν γνώσιν τών πληροφοριών 
αυτών, διέταξεν τάς είς τήν περιοχήν 
Νίκαιας ομάδας ’Ασφαλείας όπως 
έρευνήσουν, άνεύρουν καί προσάγουν 
ένώπιόν του τόν καρραγωγέα ’Αλε
ξίου.

Έπιτευχθέντος τοΰ σκοποΰ καί 
κατά τήν άνάκρισιν είς τήν όποιαν 
τόν ύπέβαλλεν ό αστυνόμος Βολονά
σης, ό ’Αλεξίου, παρεδέχθη άνευ πε
ριστροφών τόν παράνομον δεσμόν 
του μετά τής Κατίνας Γούτο. Είς τήν 
έρώτησιν δέ πού τοΰ υπεβλήθη, διά τό 
έάν γνωρίζη «ποΰ εύρίσκεται ή γυ
ναίκα» άπήντησεν μέ τόν φυσικώτε- 
ρον τρόπον.

— «Καί βέβαια ξεύρω ποΰ είναι ή 
Κατίνα. Στή πατρίδα της... "Εχει πάει 
μέ τό γυιό της, στήν Καλαμάτα!»

"Οταν, δέ, ό αστυνόμος Βολανά- 
σης τόν ήρώτησε, «καί πώς τό ξεύ- 
ρεις μετά πεποιθήσεως αύτό, ’Αλεξί
ου;» ό καρραγωγεύς έσυνέχισε μέ ένα 
πονηρό χαμόγελο:
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'Ένα ολόκληρο χρόνο μετά 
τή διάπραξη τοΰ αποτρό
παιου διπλού εγκλήματος, 
εξιχνιά σ θη κ ε τοΰτο χάρις  
στην οξυδέρκεια καί την 
επαγγελματική κατάρτηση 
των άστυνομικώ ν ’Ασφα
λείας Πειραιώς. Τά σώματα 
τών θυμάτων του έθαψε ό 
στυγερός δολοφόνος σε ένα 
βαθύ χαντάκι καί επάνω  
έφύτεψε μία άμυγδαλιά.

Εις τήν απέναντι σελίδα καί επάνω: Ό  δρά
στης τον διπλόν έγκλήματος ’Αλέξανδρος 
’Αλεξίου, έτών 6ί, αμαξηλάτης. Στην /πάνω 

φωτογραφία αύτής τής σε.λίθος τά έκταφέντα 
πτώματα χής Γιούτα καί τοΰ υίοϋ της.

«Μά δέν’τά έχουμε χαλάσει κυρ 
’Αστυνόμε. Ή  Κατίνα μέ πονάει 

ακόμα καί δέν έπαψε νά μοΰ γράφη. 
Προχθές ακόμη πήρα τοΰτο της τό 
γράμμα», καί συγχρόνως έξήγαγεν

άπό τά θυλάκιά του μίαν επιστολήν 
τήν όποιαν έτεινεν πρός τόν κ. Βολο- 
νάσην.

Ό  άστυνόμος, έξετάσας τήν επι
στολήν εκείνη, διεπίστωσε πράγματι 
ό'τι είχε ταχυδρομηθεί άπό τήν Κα
λαμάταν, έφέρετο γραφεϊσα άπό τήν 
Γούτα καί άπευθυνομένη εις τόν ’Α
λεξίου. Μεταξύ άλλων, δέ, ή Κατίνα 
άνέφερεν εις τόν ’Αλεξίου, ό’τι ήτο 
πολύ στενοχωρημένη, διότι ό υιός της 
’Ιωάννης, άσθενοϋσε βαρέως.

Κατόπιν αϋτοϋ, ό άστυνόμος κ. 
Βολονάσης, άφήκεν ελεύθερον τόν 
’Αλεξίου, άφοΰ τοΰ έζήτησεν «συγ

γνώμην» καί τόν επεισεν ό’τι ή ΰπό- 
θεσις έθεωρεϊτο λήξασα διά τήν ’Α
στυνομίαν. Πλήν δμως, ό κ. Βολο
νάσης, κάθε άλλο παρά ώς λήξασαν 
εϊχεν θεωρήσει τήν ΰπόθεσιν αυτήν. 
Δ ι ’ αυτό καί διέταξεν όργανα τής 
’Ασφαλείας όπως αρχίσουν συστημα

τικήν παρακολούθησιν τοΰ ’Αλεξίου.

Αί πρώται ύπόνοιαι
Μετ ’ όλίγας εβδομάδας, καί άπό 

τάς έκθέσεις τών παρακολουθούντων 
τόν Αλεξίου άστυνομικών ό Βολο
νάσης έπληροφορεΐτο, ότι τό εν λόγω 
άτομον, άπουσίαζεν κατά διαστήματα 
έκ Πειραΐίός, ταξιδεύων πρός άγνω
στον σημεΐον τής Πελοποννήσου.

Τό γεγονός τοΰτο, έπροξένησεν 
έντύπωσιν είς τόν διοικητήν τής ‘Α
σφαλείας, καί δι ’ αύτό μίαν ημέραν 
έκάλεσεν έκ νέου είς τό γραφεΐον του 
τόν ’Αλεξίου καί τόν ήρώτησεν εάν 
εϊχεν νεωτέρας ειδήσεις άπό τήν Τού
τα.

— Είναι νά τήν κλαϊς τήν κακο
μοίρα, κύρ ’ άστυνόμε... ήτο ή άπάν- 
τησις τοΰ καρραγωγέως.

— Γιατί μωρέ ’Αλεξίου. Τής συ
νέβη κανένα μεγάλο κακό; ήρώτησεν 
ό κ. Βολονάσης.

— Άμ, δέν γίνεται μεγαλύτερο... 
Έχασε τό μονάκρυβο παιδί της ή 

καϋμένη. Νά, χθές πήρα μαντάτο, καί 
συγχρόνως ό ’Αλεξίου, ένεχείρησεν 
είς τόν άστυνόμον Βολονάσην, μίαν 
πένθιμον επιστολήν τής Γούτα ταχυ- 
δρομιθεϊσαν άπό τήν Καλαμάτα. Είς 
αυτήν πράγματι, ή Κατίνα Γούτα, 
άνήγγελεν, διά φράσεων γεμάτων πό
νου καί όδύνης, τόν θάνατον τοΰ... 
Γιαννάκη της.

Ό  άστυνόμος έφάνη καί τήν φοράν 
αυτήν ότι εϊχεν πεισθή απολύτως καί 
μάλιστα έξεδήλωσε τήν συμπάθειαν 
του πρός τήν δυστυχή χήρα καί άφοΰ 
εδωσεν καί ώρισμένας συμβουλάς είς 
τόν καρραγωγέα, τόν άφήκεν καί 
πάλιν έλεύθερον.

Τήν ιδίαν ημέραν, όμως ή Γενική
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’Ασφάλεια Πειραιώς, συνέταξε καί 
άπέστειλλεν έγγραφον πρός την Δ ιοί- 
κησιν Χωροφυλακής Μεσσηνίας, διά 
τοΰ οποίου έζήτει νά πληροφορηθή 
εάν είχεν άποθάνει καί ένταφιασθεΐ εις 
Καλάμας, άτομον υπό τό όνομα ’Ιω
άννης Γούτος.

Μετ ’ ολίγος ημέρας, ή άπάντησις 
τής Χωροφυλακής Μεσσηνίας, πλη
ροφορούσε την ’Ασφάλειαν Πειραιώς 
ότι ώς έμφαίνετο από τά ληξιαρχικά 
βιβλία τής Μεσσηνιακής πρωτευού- 
σης, οΰδέν ατομον, υπό τό όνομα 
’Ιωάννης Γούτος είχεν άποθάνει καί 

ένταφιασθεΐ έκεΐ κατά τόν τελευταΐον 
χρόνον.

Κατόπιν αυτού, αί άρχικαί άμυ- 
δραί ύπόνοιαι τοΰ κ. Βολανάση, ήρ- 
χισαν πλέον νά λαμβάνουν συγκεκρι- 
μένην μορφήν καί κατεύθυνσιν.

Ό  καρραγωγεύς ’Αλεξίου, ώδη- 
γήθη έκ νέου ενώπιον τοΰ διοικητοΰ 
τής ’Ασφαλείας κ. Βολονάση. Ό  
αστυνόμος δέν τοΰ άπεκάλυψεν, βε
βαίως, τό περιεχόμενον τής άπαντή- 
σεως τής Χωροφυλακής Μεσσηνίας, 
άλλά εις διαφορετικόν τώρα τόνον 
τού είπε:

— Βρέ ’Αλεξίου, δέν μπορώ νά 
καταλάβω, γιατί μας παίζεις τόν 
παππά... Ή  Κατίνα δέν είναι στην 
Καλαμάτα. Καί γιά νά την ζητάμε 
εμείς έχουμε τό λόγο μας. Πές μας 
λοιπόν, τώρα αμέσως, πού βρίσκεται 
αυτή ή γυναίκα. Κ αί πρόσεξε γιατί 
μαζί5 μας δέν μπορείς νά παίζης...

Ό  ’Αλεξίου όμως, παρέμεινεν εν
τελώς ψύχραιμος καί μέ τό φυσι- 
κώτερον ϋφος άνθρώπου μέ πορρω- 
μένην ψυχήν άπήντησεν:

— Τί λές κύρ άστυνόμε. Γέρος 
άνθρωπος είμαι... Ντροπή μου νά σάς 
λέω ψέμματα. Νά, έχω έδώ όλα τά 
γράμματα πού μοϋ έχει στείλλει άπό 
τήν Καλαμάτα. "Αν έχει αύτή δοσο
ληψίες μέ τήν ’Αστυνομία, έμένα τί 
μέ νοιάζει;

Παρ ’ όλος, δέ τάς πιέσεις, ό 
’Αλεξίου έπέμεινεν εις τόν ισχυρι

σμόν του αυτόν; Δέν γνωρίζω...!
Ό  διοικητής, διέταξεν τότε καί 

τόν ένέκλεισαν εις τά κρατητήρια 
’Επί ημέρας ολοκλήρους ό άστυνό- 

μος Βολονάσης, τόν άνέκρινε έξαν- 
τλητικώς, προσπαθών όπως τοΰ 
άποσπάση μίαν διαφωτιστικήν ομο
λογίαν. Ό  ’Αλεξίου, όμως έπέμεινε

άντιτάσσων πάντοτε μίαν επίμονον 
άγνοιαν.

Εις μίαν όμως άπό τάς συνεχείς 
έκείνας ανακρίσεις, ό κ. Βολονάσης 
τοΰ είπεν:

— ”Ακούσε ’Αλεξίου. Ξεύρεις γι
ατί επιμένω νά μάθω ποΰ είναι ή 
Κατίνα; ’Έχω τήν πληροφορίαν ότι 
δέν ζεϊ. "Ισως τήν έχουν σκοτώσει

Ό  ’Αλεξίου δέν έφάνη νά έταρά- 
χθη. ’Αλλά μηδιών, άπήντησε:

— Θεός φυλάξοι κύρ άστυνόμε... 
Ποιος τό λέει αυτό; Ή  Κατίνα ζεϊ καί 
βασιλεύει. Δέν πάνε δυό μήνες πού 
ήλθε στόν Πειραιά. Πούλησε τό σπίτι 
της πήρε τόν παρά κι ’ έφυγε πάλι γιά 
τήν Καλαμάτα

Τά τελευταία αυτά λόγια άπετέλε- 
σαν καί τόν μίτον τής ’Αριάδνης, διά 
τήν διαλεύκανσιν τής μυστηριώδους 
αυτής ύποθέσεως.

Κ αί ίδοΰ πώς:
Ό  άστυνόμος κ. Βολονάσης, διέ

ταξεν άμέσως νά επαναφέρουν εις τά 
κρατητήρια τόν ’Αλεξίου καί τήν 
ιδίαν στιγμήν ειδοποιούσε τούς ύ- 
παστυνόμους Κορναράκην καί Φιλιό- 
πουλον, όπως προβοΰν είς μεθοδικός 
έρεύνας είς όλα τά συμβολαιογρα
φεία τής Κοκκινιάς καί έξακριβώ- 
σουν εάν πράγματι είχεν διενεργηθεΐ ή 
άναφερθεϊσα υπό τοΰ ’Αλεξίου άγο- 
ραπωλησία τής οικίας Γούτα

Μιά σημαντική 
άποκάλυψις 

συμβολαιογράφου
Οι δύο ύπαστυνόμοι ένεργήσαν- 

τες άστραπιαίως, διεπίστωσαν έντός 
τής ιδίας ημέρας ότι πράγματι, είς τό 
Συμβολαιογραφεΐον Μάρκου, ύπήρ- 
χον κατατιθεμένα τά συμβόλαια πω- 
λήσεως τής οικίας τής Κατίνας Γούτα 
πραγματοποιηθείσης πρό διμήνου.

Ό  κ. Βολονάσης, όμως, αποφασι
σμένος όπως διερευνήσει πρός όλος 
τάς πτυχάς καί έκδοχάς, τήν ύπό- 
θεσιν αυτήν, διέταξεν καί τοΰ προσή- 
γαγον, τόν συμβολαιογράφον Μάρ
κου. Κ αί κατόπιν έξονυχιστικής άνα- 
κρίσεως είς τήν όποιαν τόν ΰπέ- 
βαλλεν, τοΰ άπέσπασεν τήν σημαντι- 
κωτάτην ομολογίαν, ότι ή οικία είχεν 
μέν πωληθεΐ, τά συμβόλαια όμως 
εϊχον υπογραφή ούχί υπό τής Κατίνας 
Γούτα άλλά υπό άλλης άγνώστου είς 
αύτόν γυνής, τήν όποιαν τοΰ είχε 
προσκομίσει ό ’Αλεξίου.

Κατόπιν τής ομολογίας αύτής τοΰ 
συμβολαιογράφου, ή ένοχή τοΰ ‘Α 
λεξίου, έπαρουσιάζετο πλέον ή βέβαι
α  Πλήν όμως, έάν ΰπήρχον ενδεί
ξεις, έλλειπον παντελώς τά άποδει- 
κτικά στοιχεία καί ό σκληροτράχη- 
λοος καρραγωγεύς, παρά τάς εξαν
τλητικός άνακρίσεις, δέν προέβαινεν 
είς ούδεμίαν ομολογίαν.

'Η αμυγδαλιά πού 
οδηγεί είς τήν άνακάλυψιν 

δύο πτωμάτων
’Ενώπιον τής οΰτω διαγραφομέ- 

νης καταστάσεως, ό διοικηής τής 
Γεν. ‘Ασφαλείας Πειραιώς κ. Ή  λ. 
Βολονάσης, παρέλαβεν μεθ ’ εαυτού 
ικανήν δύναμιν άξιωματικών καί άν- 
δρών του καί άριθμόν άστυνομικών 
τοΰ τμήματος Κοκκινιάς υπό τούς ύ- 
παστυνόμους Κορναράκην καί Φιλι- 
όπουλον καί τήν πρωίαν τής 3ης 
Φεβρουάριου τοΰ 1943 μετέβη είς τήν 
έν Νικαία οικίαν τής Γούτα όπου 
παρισταμένου τοΰ Είσαγγελέως κ. 
Παπανδρέου καί τοΰ ’Αλεξίου, ήρχι-
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Εις τήν απέναντι σελίδα: Τό πτώμα τής Κατίνας Γιούτα Δεξιά: Τό πτώμα τοΰ υϊον της Γιούτα 
Κάτω: Σχεδιάγραμμα τοΰ τόπον δπου ό στυγερός δολοφόνος είχε ίνταφιάσει τά δύο θύματά του.

σε μεθοδικήν ’έρεοναν.
'Ενώ έξηκολούθη ή ερευνά έκείνη, 

ό αστυνόμος Βολονάσης, παρετήρη- 
σεν εις τόν κήπον μίαν νεοφυτευ- 
μένην Αμυγδαλιάν. Ήρώτησε τότε 
τόν ’Αλεξίου ποιος τήν ειχεν φυτεύ- 
σει. ‘Από τήν συγκεχυμένην άπάν- 
τησιν πού έλαβεν καθώς καί άπό τήν 
πληροφορίαν παρισταμένων περίοι
κων, δτι εις τό σημεϊον εκείνο ύ- 
πήρχον πρό έτους Αντιαεροπορικά 
ορύγματα, τά όποια άγνωστον διατί, 
είχον επιχωματωθεί, ό κ. Βολονάσης 
ήχθη εις μίαν υπόνοιαν. Κ αί Αμέσως 
διέταξεν τούς Αστυνομικούς νά σκά
ψουν τό έδαφος εις τό σημεϊον έκεΐνο.

Ό  παριστάμενος ’Αλεξίου, όσον 
έπροχωροΰσε ή έκσκαφή, τόσον έχανε 
τήν ψυχραιμίαν του. "Εως ό’του εις 
μίαν στιγμήν Απέκρυψε τό πρόσωπόν 
του καί ήρχισε νά συνταράσσεται άπό 
λυγμούς.

Αί σκαπάναι τών Αστυνομικών, 
είχον Ανασύρει έκ τοΰ έδάφους, δύο 
πτώματα, ένα γυναικεϊον καί ένα

Ανδρικόν.
Εις τήν Γεν. ’Ασφάλειαν δπου 

μετεφέρθη, ό ’Αλεξίου, πραγματικόν 
σωματικόν καί ψυχικόν ράκος, ώμο- 
λόγησε τό διπλοΰν έγκλημά του καί 
έξέθεσεν έν λεπτομέρεια, εις τον διοι
κητήν κ. Βολονάσην, πώς τό διέ- 
πραξεν:

Πρό έτους καί συγκεκριμένως τήν 
8ην Μαρτίου 1942 καί περί τήν 5ην 
Απογευματινήν, ό στυγερός δολοφό
νος, ειχεν φονεύσει πρώτον τόν υιόν 
τής Γούτο, Ίωάννην. Τούτον έκτύ- 
πησε διά μεγάλου λίθου έπανειλημ- 
μένως εϊς τήν κεφαλήν, κ α θ ' ήν 
στιγμήν εύρίσκετο επί τής κλίνης του, 
ύποφέρων άπό τούς όδόντας του. 
"Οταν μετά μίαν περίπου ώραν έπέ- 
στρεψεν εις τήν οικίαν καί ή μήτηρ 
Κατίνα Γούτο, ό ‘Αλεξίου έπετέθη 
καί κατ ’ αυτής, διά σίδηρου όργάνου 
καί τής έθρυμμάτισε τήν κεφαλήν.

Τά δύο πτώματα ό ’Αλεξίου, ένε- 
ταφίασε κατά τήν νύκτα τής ιδίας η
μέρας εις τά ορύγματα τοΰ κήπου τής

ΤΑ
πει ΡΑΙΩΣ

ΡΑόΐΚοΗ ΣΧΕΔΙΑΓΤΑΙΤΝΑ 
ίίΛΟτ επύωηΑΤΟΣ. ΗιΚαιας
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οικίας, φυτεύσας τήν έπομένην εις τό 
σημεϊον τής ταφής, τήν Αμυγδαλιάν, 
πού ένεποίησεν έντύπωσιν εις τόν κ. 
Βολονάσην.

Μετά τήν διάπραξιν τοΰ διπλού, 
Αποτροπαίου έγκλήματος, ό ’Αλεξίου 
έγκατέλειψεν τήν οικίαν, τήν οποίαν 
Αργότερον καί έπώλησεν παρουσιά- 
σας άλλην γνωστήν του γυναίκα, ώς 
Κατίνα Γούτα. Διά νά δημιουργήση, 
δέ τήν έντύπωσιν δτι ή φονευθεϊσα 
έξη, μετέβαινεν κατά διαστήματα, ό 
’ίδιος εις Καλάμας άπ ’ δπου καί 
έταχυδρόμει τάς πρός αύτόν άποστελ- 
λομένος δήθεν υπό τής Γούτα, έπι- 
στο/,άς. Έκείνας Ακριβούς πού είχεν 
έπιδείξει εϊς τόν Αστυνόμον κ. Βολο
νάσην.

Ό  στυγερός δολοφόνος, έρωτη- 
θείς διά τά έλατήρια τοΰ έγκλήματος 
του ίσχυρίσθη δτι κατ ’ άρχάς εφό- 
νευσε τόν υιόν τής ερωμένης του 
Ίωάννην, ευρισκόμενος εις μίαν κα- 

τάστασιν παροξυσμού ζηλοτυπίας. 
Μετά, δέ, ήναγκάσθη νά φονεύση καί 
τήν ερωμένην του, Κατίνα Γούτα, 
διότι αΰτη ήρχισεν νά φωνάζη, όταν 
άνεΰρεν νεκρόν τόν υιόν της.

Βεβαίως, δμως, ό ’ισχυρισμός αυ
τός δέν ήτο δυνατόν νά δικαιολογή- 
ση κατά κανέναν τρόπον, τό διπλοΰν 
αύτό έγκλημα διά τό όποιον ό ’Α
λεξίου κατεδικάσθη εις ισόβια δεσμό
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Ώ ς  τώρα ή ύπόθεση ήταν άρκετά 
άπλή. 'Ένας τρελλός ήταν Μνας άλλο- 
τριωμένος καί, άντιστρόφως, Μνας άλ- 
λοτριωμένος ήταν Μνας τρελλός. ’Από 
τό λατινικό alienus, έκεΐνος πού είναι 
άλλος, ξένος, σε ακραία κατάσταση, ξέ
νος πρός τόν ίδιο τόν έαυτό του, δέν 
έξαρτάται άπό τόν έαυτό του.

Τώρα τά πράγματα περιπλέκονται. 
Korr‘ αρχήν άπό τήν εισαγωγή τοΰ μαρ
ξιστικού λεξιλογίου. 'Ονομάζουν τό προ
λεταριάτο «άλλοτριωμένη τάξη»" ξένη 
πρός τήν ίδια της τή μοίρα, πού τής 
είναι καθωρισμένη καί τής Μχει έπι- 
δληθή άπό τήν άρχουσα τάξη. Τό «σύ
στημα» (τό καπιταλιστικό φυσικά) εί
ναι έκείνο πού άλλοτριώνει.

Νέες προοπτικές άνοιξαν άπό τά διά
φορα φιλοσοφικά συστήματα πού άσχο- 
λήθηκαν πρόσφατα μέ τήν τρέλλα. Έπε- 
κτείνοντας τή μαρξιστική προοπτική, εί
παν : ποιος είναι τρελλός άν δχι έκεΐνος 
πού δέν βλέπει τά πράγματα δπως οί 
άλλοι, δέν ένεργεί δπως οί άλλοι, δπως 
έκεΐνοι πού έπικρατοΰν καί έπιβάλλουν 
τήν άποψή τους γ ιά  τόν κόσμο; Τίποτε 
δέν άποδεικνύει δτι οί «τρελλοί» έχουν 
άδικο. Ξαφνικά, ξαναθυμήθηκαν όλό- 
κληρο τό παρελθόν' άπό τίς μάγισες ώς 
τόν μαρκήσιο de Sade καί τόν έρωτισμό' 
μάςθΰμησαν πώς οί «τρελλοί», ή έκεΐνοι 
πού νομίζονταν τρελλοί, έθεωροΰντο δαι
μονισμένοι καί ήσαν καταδικασμένοι σ’ 
αυτόν τόν τίτλο ή άποκομμένοι άπό τόν 
κόσμο των άλλων.

Σέ συνοχή μέ τίς έπιστημονικές έρ-
γασίες του πού τείνουν ν’ άποδείξουν 
τή χρεωκοπία τοΰ άκαμπτου όρθολογι- 
σμοϋ, δγαλμένου άπό τήν άναγέννηση, 
ό Michel Foucault έγραψε τήν «Ιστο
ρία τής τρέλλας», έργο συχνά ύποβλη- 
τικό, κάποτε ρωμαντικό, άλλά έντυπω- 
σιακό. Περιέγραψε έκεΐ τήν έποχή τοΰ 
αυστηρού περιορισμού των «τρελλών» 
στά άσυλα. "Οσοι, δπως ό συγγραφεύς 
αύτών των γραμμών, έργάσθηκαν κατά 
τά χρόνια τού 1930, γ ιά  τίς ψυχολογικές

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τθ ΤΕΛΕΙΣ 
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'Υπό JEAN DE

μελέτες τους, σέ ψυχιατρικά άσυλα, μπο
ρούν νά μαρτυρήσουν γιά  τό πόσο ήταν 
φοβερή ή κατάστασή τους. Τό άσυλο, 
πολύ συχνά, ήταν φυλακή, μεταχειρί- · 
ζονταν έκεΐ τόν τρελλό σάν πραγματικά 
ύπάνθρωπο, πειραματόζωο ή έγκαταλε· 
λειμμένο στήν αυθαιρεσία τού προσωπι
κού, που, μή έχοντας καλύτερο τρόπο, 
κυβερνούσε μ’ Μνα είδος τρομοκρατίας.

Τέλος, ήρθε, σάν καθυστερημένο παι
δί τής ύποβαθμίσεως των ψυχολογικών 
καταστάσεων στόν φυσιολογικό ύλισμό 
καί στις «έγκεφαλικές έντοπίσεις», ή 
τρομερή περίοδος τών ήλεκτροσόκ καί 
τών λοβοεκτομών, άπό τήν όποια μόλις 
τώρα έξερχόμεθα.

Κατά τήν διάρκεια αυτού τοΰ διαστή
ματος, ό πολύς κόσμος συνήθιζε νά βλέ- 
πη τήν τρέλλα παντού. Ύπεγράμμιζαν 
(καί δικαίως) δτι οί σύγχρονες συνθή
κες τής ζωής (άστυφιλία, καθημερινή 
βιασύνη, πολιτικές καταστάσεις...), προ- 
καλοΟσαν μεγαλύτερες ή μικρότερες ψυ
χικές άνωμαλίες. Ή  «ψυχική νόσος» πού 
άλλοτε έθεωρεΐτο «στίγμα» γινόταν ή 
καθημερινή έγνοια: έβλεπαν παντού τή 
σχιζοφρενία — άρρώστεια έκείνου πού 
έχει χωρισθή άπό τόν έξωτερικό κόσμο 
καί είναι διηρημένος μέ τόν έαυτό του — 
ή τήν παράνοια, πού τήν παρουσίαζαν 
χαρακτηριστικά «μεγάλα» παραδείγμα
τα δπως τού Χίτλερ.

Καί οί δύο αυτές άσθένειες είναι άρκε
τά δύσκολο νά διαγνωσθοΰν καί νά 
προσδιορισθοΰν, γ ιά  νά μπορούμε νά 
διερωτώμεθα άν καθένας άπό μάς δέν 
έχη κάπως προσβληθή ή νά κατατάσ- 
σωμε σ’ αυτές τόν άπροσδιόριστο άρ
ρωστο. Μιά βιαστική, έκλαϊκευμένη, 
ψυχανάλυση, πού άπλούστευε ή έκανε 
δόγμα τίς διαισθήσεις (βιαστικές κι αύ- 
τές) τού δημιουργού της Φρόϋντ, ήρθε 
ν’ άναμιχθή σ’ δλα αυτά.

Στό τέλος, μέ τό νά γίνη ή «ψυχο
λογία» θέμα γιά  συζήτηση στό τραπέ
ζι μέ τό φαγητό, ή τρέλλα έγινε αύτό 
πού βρίσκεται παντού καί ή «άλλοτρί-
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ωση», ή γενική μονολεκτική έξήγηση 
πού περιλαμβάνει τά πάντα.

Πρέπει νά θεωρήσωμε δλη αυτή τήν 
ιστορία άπλώς σάν συνέχεια περαστικών 
έπεισοδίων, έπηρεασμένων άπό τή μόδα 
ή τόν σνομπισμό; ’Αντίθετα, μπορούμε 
νά παρακολουθήσουμε σ’ αυτή, τή μα- 
κρά λογομαχία (πού δέν έχει άκόμη τε
λειώσει) μιάς έποχής πού άθόρυβα συν
ειδητοποίησε τό μεγάλο άνθρώπινο μυ
στήριο, δταν άπεδείχθη άδύνατο νά πε- 
ριορισθή τό πνεύμα καί ή ψυχή τού άν- 
θρώπου στόν φυσιολογικό ύλισμό.

Πρός αύτή τήν έννοια κατευθύνεται 
ή καταπληκτική καί σημαντική μαρτυρία 
πού προσέφερε πρό όλίγου ό καθηγητής 
Baruk (Henri Baruk: «Des hommes 
comme nous», ’Έκδ. Robert Laffont). 
Ό  άλλοτε διευθυντής τού άσύλου Cha- 
renton — Saint Maurice, καθηγητής τής 
ψυχιατρικής στό Πανεπιστήμιο τών Πα-
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ρισίων, έζησε δλα αυτά, πειραματίσθηκε 
σ’ δλα αύτά. ’Αλλά τό έκανε μέ πνεύμα 
σεβασμού γιά  τόν άνθρωπο καί αυτό 
είναι τό συμπέρασμα τής ζωής καί τής 
μαρτυρίας του. Συγχρόνως, αύτό τό 
συμπέρασμα είναι γ ιά  δλους έμάς μιά 
πρόκληση καί ένα μάθημα γιά  τήν έπο- 
χή πού ζοϋμε.

Πρόσκληση νά μή λησμονήσουμε, δτι 
ο'ι «τρελοί» είναι «άνθρωποι σάν έμάς», 
γ ιά  νά έπαναλάβω τόν τίτλο του καθη- 
γητοΰ Baruk. Πρόσκληση ιδίως νά μή 
όμιλοΰμε γιά  «τρελλούς», γιατί ύπάρ- 
χουν τόσες περιπτώσεις, τόσες κατα
στάσεις, δσοι καί οί ασθενείς.

Ή  αυθαίρετη ύποβάθμιση τής «ψυχι
κής νόσου» σέ δεδομένα καθαρώς φυ
σιολογικά, πού μπορούν νά ταξινομη
θούν σέ στοιχειώδεις κατηγορίες, πάν
τοτε δμοιες, είναι αύτό έναντίον τού 
όποιου ό Καθηγητής Baruk επιτίθεται 
μέ μεγαλύτερη δύναμη. Άποδεικνύει μέ 
τρόπο ακαταμάχητο δτι κάθε «άρρω
στος» έχει μία προσωπική ιστορία καί 
δτι αύτή ή ιστορία δημιούργησε τήν άρ- 
ρώστεια του, ακόμη καί άν αύτή ή άρ- 
ρώστεια ξεκίνα άπό φυσιολογικά συμ
πτώματα. Συμδαίνει μάλιστα συχνά οί 
φυσιολογικώς ανισόρροποι νά είναι ά- 
πλώς τό άποτέλεσμα, ή συνέπεια μιας 
τραγικής ή άπλώς δύσκολης ζωής. 'Ο 
ψυχίατρος έχει λοιπόν καθήκον πρώτα 
νά «μπή» στήν ιστορία τοΰ άρρώστου, 
νά προσπαθήση νά τήν κατανοήση. ’Ο
φείλει έπειτα νά δοηθήση τόν άρρωστο 
νά έπανεύρη τήν ισορροπία του, μέ κα
θοδήγηση, διαφώτιση, συμπαράσταση.

Είναι φανερό δτι βρισκόμαστε τώρα 
μπροστά σέ μεθόδους τελείως αντίθε
τες άπό τις άπλουστευμένες καί «γρή
γορες» πού τόσο συχνά χρησιμοποιούν 
καί πού θεωρούν δτι μπορούν ν’ άνταπο- 
κρίνωνται στά προβλήματα τού άρρώ
στου μέ στερεότυπα, μηχανικά μέσα, 
πού τό ήλεκτροσόκ είναι ό χαρακτηρι
στικός τους τύπος. Ό  καθηγητής Baruk 
δέν άποδοκιμάζέι τή χημειοθεραπεία, 
αλλά τή βλέπει σάν ένα άπό τά μέσα 
έπανευρέσεως τής αύτοκυριαρχίας, δχι 
σάν άποτελεσματική άφ’ έαυτής μέθο
δο γιά  νά έφαρμόζεται παντού.

Διαπρεπής έπιστήμων, μελετητής, έ- 
ρευνητής, άνθρωπος μέ πείρα, προσε
κτικός συζητητής καί άκροατής ό καθη
γητής Baruk είναι δλα αύτά. ’Αλλά πριν 
άπ’ δλα έχει καρδιά καί ψυχή μέ άν- 
θρωπιά άπέναντι των άλλων. Έ κεΐ βρί
σκεται τό κέντρον τής «μεθόδου» του. 
“Οτι άπαιτεΐται όλοκληρωτικό δόσιμο 
τού έγώ, παρουσία συνεχής καί όλο- 
κλήρου τού δντος γ ι’ αύτούς πού θέλο
με νά έπαναφέρουμε στήν κανονική ζωή. 
Τά «’Απομνημονεύματα» τοΰ άλλοτε 
διευθυντοΰ τοΰ Charenton τό δείχνουν 
μέ τρόπο κτυπητό.

Παραθέτει μιά έκπληκτική καί έξαι- 
ρετικά χρωματισμένη σειρά άπό περι
πτώσεις διαλεγμένες άνάμεσα σ’ έκεί- 
νους πού θεράπευσε. Είναι μιά περιπε
τειώδης σύνθεση φτιαγμένη άπό σ τ ι 
γ μ έ ς  τού άνθρωπίνου δράματος. Μιά 
«πρώτη θέση» κυριαρχεί σ’ αύτήν, καί 
είναι θαυμάσια: δέν ύπάρχει απελπι

στική περίπτωση.
Γιά νά προιγματοποιηθή αύτή ή «θέ

ση» καί νά γίνη πραγματικότητα, ένα 
μόνον πράγμα είναι απαραίτητο: νά π ι
στεύομε στή δυνατότητα νά καλούμε 
τούς άνθρώπους νά έπιστρέψουν στή δι
καιοσύνη, όδηγώντας τους μέ άπεριό- 
ριστη καλοσύνη. Βαθιά πιστός, ό Baruk 
βρήκε στήν πίστη του τό κλειδί καί τή 
δύναμη τής αγωνιστικής του ζωής. ΓΓ 
αύτό ή πρόσκλησή του είναι ένα τόσο 
δυνατό μάθημα.

Δέν θ’ άναφέρωμε έδώ τις σελίδες δ- 
που ό καθηγητής Baruk φέρνει τήν άπό- 
δειξη τής πλάνης των διαφόρων ύποβα- 
θμίσεων ύλιστικής προελεύσεως, πού 
ίσχυρίσθηκαν δτι ύπολογίζουν τόν άν
θρωπο, βλέποντας στήν τρέλλα ένα φυσι
ολογικό μ ό ν ο ν  μειονέκτημα, θέλομε 
μόνον νά έπισύρωμε τήν προσοχή σ’ αύτό 
τό ούσιώδες έπιχείρημα: άπό τό γεγονός 
δτι κοθεμία άπ’ αύτές τις ύποβαθμίσεις 
διετείνετο δτι έξηγει ό λ ό κ λ η ρ ο  τόν 
άνθρωπο καί δτι άποκλείει δλες τις άλ
λες, άποδεικνύουν μόνες τήν πλάνη τους. 
“Οτι μερικές άπ’ αύτές έφώτισαν μία ά 
ποψη των προβλημάτων, ό Baruk δέν 
τό άρνείται. ’Έτσι άποδίδει τή σωστή 
θέση στήν ψυχανάλυση, άλλ’ άκριβώς 
αύτή όδηγεΐ σέ μία άποψη τής ύπάρ- 
ξεως κάθε άλλο παρά ύλιστική. ’Αντί νά 
προκαλή μιά έπαναφορά τής άπωθή- 
σεως, πού θά έλυνε μ’ ένα «χαλάρομα» 
τις ψυχολογικές δυσκολίες, μιά φωτι
σμένη ψυχανάλυση καλεί σέ συνειδητο- 
ποίηση τής άνάγκης τής προσπάθειας, 
στό θάρρος καί στή θέληση γιά  ζωή.

’Αφού άνέλυσε ώς τις τελευταίες τους 
συνέπειες τις ύλιστικές μεθόδους πού 
βρήκε μπροστά του, ό Baruk δείχνει 
δτι δέν πρόκειται γ ιά  τίποτε λιγότερο 
σ’ δλα αύτά παρά γ ιά  τήν άξιοπρέπεια 
τοΰ άνθρώπου, γ ιά  νά γνωρίση έάν καί 
κάτω άπό ποιές συνθήκες μπορεί νά ξα- 
ναβρή τή συνείδηση τοΰ εαυτού του. Ά- 
ποδεικνύει δτι, έάν ύπάρχη ένοχή, άπώ- 
θηση, είναι γιατί ύπάρχει ήδη συνείδηση,

Κάθε ψυχικά, άρρωστος, Εχει μιά προσωπική 
ιστορία Αύτή ή ιστορία δημιούργησε τήν 
άρρώστεια του, άκόμη κι άν αύτή ή άρρώστεια 
ξεκινά άπό φυσιολογικά συμπτώματα. Συμβαί
νει μάλιστα συχνά οί φυσιολογικώς ανισόρ
ροποι νά είναι άπλώς άποτέλεσμα, ή συνέπεια 
μιας τραγικής ή άπλώς δύσκολης ζωής.

συνείδηση δτι υπάρχει τό Καλό καί τό 
Κακό. Καί δτι, νά είσαι άνθρωπος, ση
μαίνει ν’ άγωνίζεσαι γ ιά  νά προσποθής 
νά προχωρής πρός τό Καλό. Μέσα άπό 
τις δυσκολίες καί τις διαστροφές τής άν- 
θρωπίνης ψυχολογίας ό Baruk ξανα- 
βρήκε τήν ύπαρξη μιας κ α ν ο ν ι κ ό -  
τ η τ ο ς καί συγχρόνως τήν άνάγκη 
συνειδητής προσπάθειας γ ιά  τήν έπι- 
στροφή σ’ αύτήν τήν κανονικότητα.

’Αλλά, πέρα άπ’ αύτά τά ψυχολογικά 
μοθήματα, ό Baruk συνεισφέρει καί ένα 
θρησκευτικό συμπέρασμα: τή συνείδη
ση καί τήν άξιοπρέπεια τού άνθρώπου 
μόνον ό μονοθεϊσμός άπεκάλυψε στόν 
κόσμο. "Ετσι ό Baruk προσθέτει τό λίθο 
του — καί είναι λίθος γωνίας — στό 
οικοδόμημα πού αύτόν τόν καιρό ξανα- 
οικοδομεΐται. Σκοτώνοντας τό θεό στό 
πνεύμα των άνθρώπων, σ κ ο τ ώ ν ο υ ν  
τ ή ν  Ι δ ι α  τ ή  σ υ ν ε ί δ η σ η  
τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  τ ή  δ υ ν α 
τ ό τ η τ ά  τ ο υ  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε -  
ρ ί α ς.

Μιας ά λ η θ ι ν ή ς έλευθερίας: 
έκείνης πού δέν είναι έγκατάλειψη στήν 
ζωώδη άποδεσμευμένη ώθηση, άλλά 
θαρραλέα οικοδόμηση τού ’Όντος.

Μετάφρ. Κ. Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΝΩ άπό δέκα χρόνια πριν, τό 
πασίγνωστο Αμερικανικό πε

ριοδικό «Τάϊμ» προκάλεσε τεράστια 
αίσθησι τιτλοφορώντας ένα άπό τά 
περίφημα έξώφυλλά του: « Ό  Θεός 
είναι νεκρός». Αύτή ήταν ή στιγμή 
τής μεγαλύτερης έπιτυχίας τής 
«ριζοσπαστικής» Θεολογίας, ή ο
ποία ήταν τής γνώμης ότι έπρεπε νά 
δώση δέουσα προσοχή καί έτσι νά 
προσπαθήση μιά νέα 'ερμηνεία τοϋ 
χριστιανικού μηνύματος, μέ ένα όχι 
θρησκευτικό, αλλά «άθεϊστικό» καί 
γι ’ αύτό Αποκλειστικά Ανθρώπινο, 
τρόπο. Μέ τόν τίτλο « Ό  Θεός είναι 
νεκρός» τό «Τάϊμ» Αντήχησε αύτή 
την περίεργη θεολογική καί πολι
τιστική τάσι.

Ά π ό  τότε πολύ νερό κύλησε κάτω 
άπό τή γέφυρα τής 'Ιστορίας καί 
πολλά πράγματα άλλαξαν, ιδιαίτερα 
στόν πολιτιστικό τομέα Ή  τυφλή 
έμπιστοσύνη πού ό άνθρωπος τής 
Ατομικής εποχής είχε στηρίξει στην 
έπιστήμη καί τεχνολογία, έχει σο
βαρά κλονισθή. Ή  έπιστήμη καί ή 
τεχνολογία άποκάλυψαν τά όριά 
τους. Ή  έπιστήμη δέν μπορεί ποτέ 
νά δώση μιά συμπερασματική καί 
έξαντλητική έξήγησι στό κάθε τι, 
πολύ λιγώτερο στήν καθόλου πρα
γματικότητα "Οσο γιά τήν τεχνο
λογία, πολύ συχνά βγαίνει έξω άπό τό 
Ανθρώπινο έλεγχο καί ό άνθρωπος 
συχνά καταλήγει νά τήν χρησιμοποιή 
σέ βάρος του (καί αύτό δέν συμβαίνει 
μόνον όταν κατασκευάζει θανατη
φόρα όπλα όπως ή Ατομική βόμβα
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Αλλά κι όταν χρησιμοποιή τά αύτοκί 
νητα Αεροπλάνα τηλεόρασι, φάρμα
κα κλπ. μέ λανθασμένο τρόπο).

Αύτό ώδήγησε σέ μιά άιναθεώ- 
ρησι των διαφωτιστικών καί όρθολο- 
γιστικών θέσεων πού κυβερνούσαν 
τόν Δυτικό πολιτισμό, γιά περισσό
τερο άπό δύο αιώνες, πιστεύοντας 
στόν ισχυρισμό ότι μιά μέρα Αργά ή 
γρήγορα, ό άνθρωπος θά επετύγχανε 
νά γίνη Απόλυτος κύριος τού κόσμου 
καί τής 'Ιστορίας. Σήμερα φαίνεται 
ένας γελοίος ισχυρισμός: υπάρχουν 
Αξεπέραστα όρια γιά το'ν άνθρωπο 
πού δέν Αφορούν μόνο τίς σφαίρες τής 
γνώσεως καί τής πράξεως, Αλλά 
πολύ περισσότερο τής ίδιας τής ύ- 
πάρξεως, όπως ό πόνος, τό μίσος, ό 
έγωϊσμός καί ό θάνατος.

Περιορίσθηκε ή σφαίρα τής 
’Επιστήμης

"Επειτα Ακολούθησε μιά ούσια- 
στική άναθεώρησι όλων τών κρι
τικών πού, στό όνομα τής θεάς 
Λ ογικής, είχαν γίνει κατά τής 
θρησκείας, τής πίστεως καί τού 
Χριστιανισμού σάν όργάνων κατα- 
πιέσεως καί άποξενώσεως καί στι
γμών άνωριμότητος. Ή  διαφωτι- 
στική κριτική τών θρησκευτικών 
έκφράσεων Ακόμη κι άν δικαιο- 
λογηθή άπό κάποια άποψι, σήμε
ρα φαίνεται λανθασμένη όσον Αφορά 
τήν ούσία· σήμερα ή θρησκευτική 
Αναγκαιότητα έπαψε νά παρουσιά
ζεται σάν γνώρισμα χαρακτηριστικό

μιάς Ανώριμης, τρομαγμένης και 
Αμαθούς άνθρωπότητος, όπως ό 
Κόντ, ό Μάρξ, ό Νίτσε καί ό Φρόύντ 
ισχυρίζονταν, Αλλά ούσιώδης Απαί- 
τησι τού ίδιου τοϋ Ανθρώπου. Ό  
άνθρωπος όλων τών τόπων καί όλων 
τών έποχών, έάν ή κρίσι του δέν 
σκοτισθή άπό Αξεπέραστες προκα
ταλήψεις, Αντιλαμβάνεται μέσα του 
μιά άδιάκοπη κίνησι αύτοϋπερβά- 
σεως, πού 'ικανοποιείται μόνον όταν 
άναγνωρίζη τήν ϋπαρξι ενός άνω- 
τέρου "Οντος, ικανού νά τήν πραγμα- 
τοποιήση.

"Ετσι, άπό τόν «θάνατο τού Θεού», 
περάσαμε γρήγορα στόν θάνατο 
εκείνων τών συστημάτων πού είχαν 
κηρύξει τήν μή ύπαρξή Του: Νεο
θετικισμού, 'Υπαρξισμού καί τελευ
ταία τού μαρξισμού. Πριν μερικές 'ε
βδομάδες, τό «Τάϊμ» μπόρεσε νά 
γράψη στό εξώφυλλό του: « 'Ο Μάρξ 
είναι νεκρός».

'Υπάρχει βέβαια κάτι εντυπω
σιακό σ ’ αυτή τήν πρότασι, όπως καί 
στήν προηγούμενη («ό Θεός είναι 
νεκρός»), "Εχοντας τήν ύποστήριξι 
'ενός πολύ ισχυρού πολιτικού συστή
ματος, ό Μαρξισμός φαίνεται, πρά
γματι, ένας άρρωστος κολοσσός καί 
Ακόμη περισσότερο επειδή ίσχυρί- 
σθηκε ότι βασίζεται σέ Αδιάσειστα 
έπιστημονικά θεμέλια Ή  έπιστήμη 
καί ή πολιτική έχουν σχηματίσει 
μέσα στόν Μαρξισμό μιά ατσάλινη 
συμφωνία παρόμοια μ  ’ εκείνη πού 
είχε δημιουργηθή μεταξύ πολιτικής 
καί θεολογίας κατά τόν Μεσαίωνα 
Αύτό μπορεί νά φαίνεται μιά βέβαιη 
έγγύησι γιά μακροχρόνια ζωή.

"Ομως, όπως έχει λεχθή, οι 
δογματικές θέσεις τής επιστημονι
κής γνώσεως έχουν κατά μεγάλο



βαθμό άναθεωρηθή. Ή  σύγχρονη 
έπιστημολογία εχει καθαρά άποδείξει 
τά δρια κάθε επιστημονικής ύπο- 
θίσεως. ’Έτσι δεν είναι πιά δικαιο
λογημένο νά βασίζη  κανείς σέ 
επιστημονικά θεμέλια αποκλειστικές 
ερμηνείες γιά τόν άνθρωπο, τόν 
κόσμο καί την Ιστορία. Ή  σφαίρα 
τής ίπιστήμης είναι πάντοτε απαραί
τητα περιωρισμένη. Ποτέ δεν αγκα
λιάζει την καθόλου πραγματικότητα. 
Κ ι άκόμη όταν άσχολήται μέ ιδιαί
τερους τομείς, δεν μπορεί ποτέ νά 
ίσχυρισθή δτι προσφέρει μιά τέλεια 
καί οριστική λύσι.

'Ο Μαρξισμός απαιτεί 
Δικτατορία

Μόλις, μ ’ αυτόν τόν τρόπο, ό 
έπιστημονικός δογματισμός, στόν 
όποιον ό Μαρξισμός εύφυώς στη
ριζόταν, κατέρρευσε, άμέσως έγιναν 
φανερές οί ιδεολογικές καί οΰτοπιστι- 
κές ιδιότητες, χαρακτηριστικές κάθε 
φιλοσοφικού συστήματος. Αύτό  
καθεαυτό τό γεγονός είναι ήδη μιά 
καλή αιτία γιά νά όδηγήση πρός μιά 
βαθειά κρίσι. "Ομως, τελευταία, 
άκόμη καί τό πολιτικό έρεισμα στό 
όποιο ό Μαρξισμός πάντοτε στηρί- 
χθηκε, έχει αρχίσει νά δείχνη σημεία 
άδυναμίας. Άκόμη καί σέ μιά χώρα 
δπως ή Ρωσία, δπου ό Μαρξισμός 
βρίσκεται στην έξουσία γιά εξήντα 
χρόνια, δέν πέτυχε νά εξάλειψη τίς 
διαιρέσεις τής κοινωνίας σέ τάξεις, 
νά περιορίση τίς διακρίσεις καί τίς 
άδικίες καί νά δημιουργήση κοινω
νική ισότητα. Άκόμη δέν πέτυχε νά 
παραχωρήση στους πολίτες ένα 
μικρό ποσοστό έλευθερίας σκέψεως 
καί κινήσεως. Συγχρόνως, οί άναρί- 
θμητες προσπάθειες νά ξεριζάχτη τήν 
θρησκευτική πίστι από τήν καρδιά 
τού ρωσικού λαού έχουν άποβή 
μάταιες. Παρά τίς τόσες πολλές 
ενοχλήσεις καί πράξεις βίας, παρά 
τήν συστηματική διδασκαλία τής 
σοβιετικής νεολαίας στόν Μαρξισμό 
κ α ί αθεϊσμό, παρά τίς π ο λλές  
όργανωμένες εκστρατείες νά έξευτε- 
λίσουν τήν ’Ε κκλησία κα ί τήν 
θρησκεία, πολλοί άνθρωποι (τουλά
χιστον 50 εκατομμύρια άναφέρονται) 
άκόμη έξακολουθοΰν νά πιστεύουν 
στό Θεό καί νά ομολογούν μιά 
θρησκεία.

Τέτοια γεγονότα, δπως τά στρα
τόπεδα συγκεντρώσεως, ή έλλειψι 
τής έλευθερίας, δέν μπόρεσαν παρά 
νά οδηγήσουν τούς ίδιους τούς Μαρ
ξιστές νά συλλογισθοΰν, καθώς ό 
χρόνος περνούσε. Αύτό άκριβαχ; 
συνέβη πρόσφατα στή Γαλλία, ιδιαί
τερα χάρις στους «νέους φιλοσό
φους» (Ά ν ρ ύ  Λεβύ, Γκλυκσμάν, 
Κλαβέλ, Μπενουά, Λαρντρώ κλπ.) 
σχεδόν δλους πρώην Μαρξιστές.

Οί «νέοι φιλόσοφοι» άνεκάλυψαν 
δτι ό μαρξισμός είναι στήν ουσία του 
άπάνθρωπος, δτι τό αρχιπέλαγος 
Γ κουλάγκ δέν είναι τυχαίο καί 
αβέβαιο επεισόδιο, πού οφείλεται 
στήν σκληρότητα τού a ’ ή τού β ' 
άρχηγοΰ, αλλά ένα απαραίτητο φαινό
μενο πού συντροφεύει τό Μαρξισμό 
παντού. « Ό  Στάλιν δέν πέθανε στήν 
Μόσχα, αλλά είναι πάντα άνάμεσά 
μας, δπου ό Κομμουνισμός βρίσκεται 
στήν έξουσία». « Ό  Μαρξισμός σέ 
δλες τίς πολλαπλές μορφές του 
(Ρωσικός, Κινεζικός, Πολωνικός, 
Βιετναμέζικος, Αλβανικός κλπ) έχει 
όδηγήσει μόνο στα ίδια αποτελέ
σματα: καταπιέσεις, στρατόπεδα  
συγκεντρώσεως, έξονταχτεις, ρατσι
σμό κ.ά». « Ό  Μαρξισμός είναι 
βάρβαρος καί παράγει βαρβαρότητα 
στίς χώρες πού τόν υιοθετούν σάν 
πολιτικό καί ιδεολογικό σύστημα». 
« Ό  Μαρξισμός είναι ουσιαστικά ο
λοκληρωτικός καί γι ’ αύτό, δπου έχει 
έλθει στήν έξουσία, έπιβάλλει τήν 
δικτατορία τού κόμματος». « Ό  
Μ αρξισμός δέν έχει ποτέ φανή

Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ούρές γιά τήν 
άγορά τροφίμων. Συνηθισμένο φαινόμενο στή 
Μόσχα. ’Ο Μαρξισμός στήν πράξη... ’Επάνω: 
Διαδήλωση στό Λονδίνο γιά ένα άκόμη «μικρό 
έπεισόόιο» στή νέα τακτική τής Μόσχας, τήν 
άρνηση των Σοβιετικών άρχών νά έπη ρέψουν 
στή μητέρα τοΰ χορευτή Νουρέγιεφ νά ταξι- 
δεύσει στή Δύση γιά νά ίδεϊ τό γυιό της.
δημιουργικός καί έπαναστατικός. 
"Οταν έγιναν έπαναστάσεις, άπέτυχε 
νά δαμάση καί άντετάχθη πρός αύτές 
μέ κάθε τρόπο. ’Εκείνο πού διδάσκει, 
δέν είναι πάλη άλλά ύπακοή. Ό  
Μαρξισμός αντιτάσσεται πρός έκεί- 
νους τούς κανόνες πού επιτρέπουν σέ 
μιά κοινωνία νά ζή δημοκρατικά. Καί 
αν γίνη κύριος τοΰ κόσμου, θά ό
δηγήση άδυσώπητα σ ’ ένα δεύτερο 
Κατακλυσμό».

Οί «νέοι φιλόσοφοι» μόλις αρχί
ζουν νά μιλούν. Κ ι έτσι, δ, τι έχουν νά 
ποΰν, είναι άτελές καί κομματιαστό’ 
άλλά είναι πολύ ένδιαφέρον, άκριβώς 
γιατί προέρχεται από τό στόμα  
πρώην Μαρξιστών, πού δέν μπορεί 
νά κατηγορηθοΰν γιά άγνοια ή προκα
τάληψή Ά π ό  κριτικής άπόψεως, 
δ, τι έχουν νά ποΰν, μοΰ φαίνεται άξιό- 
λογο. Θαρραλέες καταγγελίες των 
πολύ σοβαρώ ν κοινω νικώ ν καί 
πολιτικών παρεκκλίσεων τοΰ Μαρ
ξισμού είναι τελείως νόμιμες. 'Ο
πουδήποτε αύτό τό σύστημα ήλθε 
στήν έξουσία, ποτέ δέν έξετέλεσε τίς 
ούτοπιστικές υποσχέσεις μέ τίς ό
ποιες είχε δελεάσει τίς μάζες των 
έργατών άντίθετα τίς έκπλήρωσε μέ 
τήν βία, καταπίεσι καί δουλεία.

Συνέχεια εις τήν σελ. 556
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ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

TOY 16Q.U AIS3NA

Τής Βυζαντινολόγου 
κ. ’ Αγάπης Καρακατσάνη

Ή τελευταία βυζαντινή περίοδος
’Από τήν εποχή κιόλας των Κομνηνών (12ος αί.) 

γιά τη βυζαντινή αύτοκρατορία οι μέρες τής άπερι- 
όριστης δύναμης κα! τοΰ αμύθητου πλούτου είχαν 
άρχίσει νά γίνωνται προγονικές άναμνήσεις. Τό παρόν 
καί τό μέλλον έκρυβαν μόνο δύσκολες καί πικρές 
ώρες, πού όλο πλήθαιναν, ώσπου έφεραν τόν τελικό 
άφανισμό της. Τό πάρσιμο τής Πόλης στά 1 204 άπό 
τούς Σταυροφόρους στάθηκε για τούς Βυζαντινούς, 
πού πίστευαν τήν αύτοκρατορία τους αιώνια, θεμε
λιωμένη στή θέληση τοΰ Θεού καί τήν πρωτεύουσά 
τους θεοφύλαχτη καί άπαρτη, μιά όδυνηρή, άξεπέρα- 
στη έμπειρία. Στά 1204 γκρεμίστηκε ή ένότητα τοΰ 
βυζαντινού κόσμου καί κλονίστηκε συθέμελα ή πίστη 
στήν άξια τοΰ βυζαντινού συστήματος. Τήν Πόλη τήν 
ξανακέρδισαν οί Βυζαντινοί στά 1261, μά στήν πρα
γματικότητα δέν έπανωρθώθηκαν πολλά πράγματα. 
'Αγωνία γιά τήν έπιβίωση, φτώχεια καί αβεβαιότητα, 
αδιάκοπος άγώνας μέ εξωτερικούς έχθρούς, άνελέητοι 
εμφύλιοι πόλεμοι έγιναν άπό τότε οί μόνιμοι καί μο
ναδικοί σύντροφοι τής αύτοκρατορίας. Ταυτόχρονα 
βαθιές πνευματικές άντινομίες καί άναθεωρήσεις άφαι- 
ροΰσαν καί τό τελευταίο έρμα τής ταραγμένης αύτής 
εποχής καί άποκορύφωναν τό γενικό χάος.

"Ως τόν 12ο αιώνα οί μεγάλες στιγμές τής βυζαντι
νής τέχνης ήταν δεμένες μέ μιά γενική ακμή, οικονομική, 
κοινωνική, πνευματική καί θρησκευτική, μέ νικηφό
ρους πολέμους καί έσωτερική ειρήνη καί κοινωνική

* Τό ανωτέρω κείμενο είναι απόσπασμα άπό εκτεταμένο άρ
θρο τής συγγραφέως, δημοσιευόμενο στον τόμο : « ΜΟΝΗ 
ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚΗΤΑ»

ισορροπία, δπως άλλωστε είναι καί φυσικό. Στά χρό
νια δμως τών Παλαιολόγων, εποχή φοβερής οικονο
μικής καί κοινωνικής κρίσης, τότε πού οί αύτοκράτορες 
έτρωγαν σέ πήλινα άντί σέ χρυσά σκεύη καί στόλιζαν 
τις στολές τους μέ χρωματιστά γυαλάκια άντί μέ πολύ
τιμες πέτρες, καί οί άρχοντες είχαν γιά άποκλειστική 
φροντίδα νά έπωφεληθοΰν άπό τήν άδυναμία τής 
αύτοκρατορίας γιά νά αύξήσουν τή δύναμή τους, ένώ 
οί κοινοί άνθρωποι, χαμένοι στή γενική ταραχή, πά
λευαν νά έπιζήσουν, θάταν δύσκολο νά φανταστή 
κανείς πώς μπορούσε ή τέχνη νά συνεχίζη νά δημι- 
ουργή. 'Όμως τότε άκριβώς ή τέχνη άνθισε πιό πολύ. 
Δέν θάταν ύπερβολή νά λέγαμε πώς, όσο ή αύτοκρα
τορία κατρακυλούσε στήν καταστροφή της, τόσο ή 
τέχνη, καί κυρίως ή ζωγραφική, κέρδιζε κόμπο-κόμπο 
τήν τελείωσή της. ’Ανάλογες μεγάλες ώρες γνώρισε 
τότε καί η θεολονία. Αύτή ή άντινομία δέν είναι ούτε 
τυχαία ούτε άδικαιολόγητη. Σ αυτές τις δυό, έκφραση 
τής πιό βαθειδς θρησκευτικότητας, έβρισκε καταφύγιο 
ό Βυζαντινός. Ή μυστική θεολογία καί ή εικόνα, όταν 
κάθε έμπιστοσύνη σέ άλλες άξιες είχε έξανεμτστή, 
προσέφεραν τή σταθερή ύπόσχεση μιας καλύτερης 
ζωής καί τήν άνακούφιση άπό τά δεινά.

Στή μεσοβυζαντινή έποχή ή καλλιέργεια τής τέχνης 
συνδυαζόταν σχεδόν πάντα μέ τήν πολυτέλεια καί 
πολλά έργα ήταν δουλεμένα σέ πολύτιμα ύλικά. Στήν 
έποχή τών Παλαιολόγων αυτός ό συνδυασμός σπάνια 
ύπάρχει. Τά πολυέξοδα ψηφιδωτά καί οί ορθομαρμα
ρώσεις άνήκουν στό παρελθόν καί άποτελοΰν τήν 
έξαίρεση, δπως καί τά σμάλτα καί τά έλεφαντοστδ. 
Οί έκκλησίες έχουν τώρα άσφυκτικά στολισμένους τούς 
τοίχους καί τούς θόλους τους άπό πάνω ώς κάτω μέ 
τοιχογραφίες, πού απλώνονται σέ συνεχείς ζώνες. Οί
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καθιερωμένες λιτές παραστάσεις τής μεσοβυζαντινής 
περιόδου δέν άρκοϋν γιά νά γεμίσουν δλες τις έπιφά- 
νειες, οϋτε καί ίκανοποιοϋν πια συναισθηματικά τούς 
πιστούς. Γι’ αύτό πλουτίζονται μέ καινούργια πρόσωπα, 
λεπτομέρειες γεμάτες πάθος καί τρυφερότητα, ένώ 
άλλες πού άνακαλοΰν εύτυχισμένες ειδυλλιακές στι
γμές κρατούν γιά ώρα τούς ζωγράφους καί, όπως μπο
ρούμε νά καταλάβουμε άπό τη διάδοσή τους, καί τούς 
πιστούς. Στην Παλαιό καί την Καινή Διαθήκη καί στά 
'Απόκρυφα Εύαγγέλια άνακαλύπτονται καινούργια θέ
ματα γιά εικονογράφηση μέ βαθύ συμβολισμό ή εύχά- 
ριστο καθημερινό χαρακτήρα. Ή Δευτέρα Παρουσία, 
πού εικονογραφεί τό τέλος αύτοΰ τού κόσμου καί τή 
δίκαιη κρίση, δέν λείπει σχεδόν άπό καμμιά έκκλησία. 
Οί θείες μορφές έκδηλώνουν άνθρώπινα αισθήματα, 
κυρίως πόνου καί άπελπισίας, μέ συναρπαστική άμεσό- 
τητα καί κινούνται σ' ένα περιβάλλον πού λίγο-πολύ 
θυμίζει αύτό τών Βυζαντινών, άλλα πιό συχνά άντι- 
κατοπτρίζει τό γεμάτο νοσταλγία όραμα τών Βυζαντι
νών γιά τόν μακρινό άρχαίο κόσμο. Οί εικόνες πολλα
πλασιάζοντας Στή διάδοσή τους δέ θά βάρυνε λιγώ- 
τερο άπό τή σημασία τους καί ή τιμή τους. Ό  Βυζαντι
νός δένεται, όσο ποτέ άλλοτε, μαζί τους μέ μιά σχέση 
πιό οικεία, πιό προσωπική, πιό μυστική. Τά έπίθετα 
πού συνοδεύουν τό όνομα τού Χριστού καί τής Πανα
γίας, Ψυχοσώστης, Ψυχοσώστρια, Ή Πάντων Χαρά, 
Ή Χώρα τού Άχωρήτου, ή Πάντων ’Ελπίς, ή ’Ελπίς 
τών άπηλπισμένων καί άλλα πολλά άνάλογα, μαρτυ
ρούν τί έναπέθεταν σ’ αύτές οί ταλαιπωρημένοι πιστοί. 
Αύτή τήν έποχή διαδίδεται ή συνήθεια νά ζωγραφίζε
ται ό δωρητής τής εικόνας σέ μιά άκρούλα της νά δέεται 
πεσμένος στά γόνατα, καί πληθαίνουν οί έπιγραφές 
τού τύπου «Δέησις τού δούλου τού Θεού . . .» σέ εικό
νες καί τοιχογραφίες. Πίστευαν πώς μ’ αύτό τόν τρόπο 
άποκτούσαν μιά πιό άμεση έπικοινωνία μέ τό Θείο καί 
έξασφάλιζαν τή βέβαιη συνδρομή του. Παράλληλα, 
κείμενα καί έπιγράμματα τής έποχής μιλούν γιά συγ
κεκριμένες εικόνες, θαυμάζουν τή σύνθεσή τους καί 
άναλύουν τις αισθητικές άρετές τους. Αύτή είναι ή 
άλλη πλευρά τού κόσμου πού χανόταν. Τό ίδιο έργο 
λειτουργεί καί άντιμετωπίζεται ταυτόχρονα καί ισό
τιμα σάν καλλιτέχνημα καί σάν ιερό άντικείμενο, πού 
οδηγεί στή μυστική έπικοινωνία μέ τό Θείο.

'Όσο πλησιάζομε στά 1453, χρονιά πού χάθηκε 
οριστικά ή Πόλη καί ή βυζαντινή αύτοκρατορία, οί 
τοιχογραφίες γίνονται όλο καί πιό σπάνιες. Οί ζωγράφοι 
δουλεύουν κυρίως εικόνες — στήν Παλαιολόγεια περί
οδο διαδίδεται τό ύψηλό τέμπλο, μέ άλλεπάλληλες 
σειρές άνοίγματα γιά κύκλους εικόνων, πραγματικό 
εικονοστάσι πιά — καί τήν τεχνική τους, όπως άνα- 
πτύχθηκε ξέχωρα άπό τήν τοιχογραφία άπό τόν 13ο 
αιώνα, τή χρησιμοποιούν καί στά λιγοστά τοιχογραφη
μένα σύνολα πού δουλεύουν.

Ή Τουρκοκρατία

Ή άλωση τής Πόλης καί ή Τουρκοκρατία έδωσε 
στόν έλληνισμό, άνάμεσα στις άναρίθμητες συμφορές, 
καί ένα δώρο πολύ πικρά έξαγορασμένο, τήν συν
είδηση τού έθνους καί τής ιστορικής του συνέχειας. 
Οί ύπόδουλοι ’Ορθόδοξοι καί κυρίως οί "Ελληνες συ
σπειρώθηκαν γύρω άπό τόν μόνο θεσμό πού είχε 
άπομείνει όρθιος άπό τή χαμένη αύτοκρατορία, τήν 
έκκλησία καί τήν κεφαλή της, τόν Πατριάρχη. Τούλά- 
χιστον γιά 150 χρόνια, ώς τά 1600 περίπου, ή συν
είδηση τού ξεχωριστού Γένους, ή νωπή μνήμη τής 
άλωσης πού τήν έβλεπαν σά θεία τιμωρία γιά τά πολλά 
τους άμαρτήματα, ή έλπίδα γιά μιά θαυματουργή άνά- 
σταση τού Γένους, όπως καί οί άθλιες συνθήκες ζωής

καί ή τουρκική καταπίεση κράτησαν τούς "Ελληνες 
δεμένους άπόλυτα μέ τό παρελθόν. Ύστερα άρχισε τό 
έμπόριο, ή άνθηση τής οικονομίας, ή οργάνωση τής 
κοινοτικής ζωής, ή παιδεία, ή πολύπλευρη έπαφή καί 
ή γνωριμία μέ τή Δύση, πού προσανατόλισαν δια
φορετικά καί πιό ρεαλιστικά τις έλπίδες καί τά σχέδια 
τών ύπόδουλων 'Ελλήνων.

Ή τέχνη καί κυρίως ή ζωγραφική, όντας άμεσα 
δεμένη μέ τήν ορθοδοξία καί τό δόγμα της, συνέχισε 
τόν δρόμο της, άνεπηρέαστη στή γενική γραμμή άπό 
όσα συνέβαιναν στή Δύση. "Αν έξαιρέσωμε τά 'Επτά
νησα, στόν ύπόλοιπο έλληνικό χώρο ή ζωγραφική 
τρέφεται πάντα άπό τις βυζαντινές ρίζες. Οί δυτικές 
έπιρροές ήταν λιγοστές, πάντα σποραδικές καί έπι- 
φανειακές· δέν άλλαξαν τό βασικό προσανατολισμό 
της καί δέν άγγιξαν τήν ούσία της. Κύριος τρόπος ζω
γραφικής έκφρασης παρέμεινε σ’ όλη τήν Τουρκοκρα
τία ή εικόνα. Τοιχογραφίες σέ έκκλησίες γίνονταν καί 
σέ ώρισμένες έποχές καί τόπους, όταν τό έπέτρεπαν 
οί οικονομικές συνθήκες καί ό κυρίαρχος, πολλές. Ή 
ποιότητά τους όμως, άν έξαιρέσωμε ώρισμένες, κυρίως 
τού 16ου αιώνα, δέν μπορεί νά συγκριθή μ’ αύτή τής 
εικόνας.

Τό πρόβλημα κέντρων ζωγραφικής

Τό θρησκευτικό κέντρο καί σ' αύτή τήν περίοδο 
είναι ή Πόλη, έδρα τού Πατριάρχη άλλά καί τού Σουλ
τάνου. Δέν ήταν όμως δυνατό νά παραμείνη καί κύριο 
καλλιτεχνικό κέντρο καί μάλιστα τής ζωγραφικής. 
Σ’ αύτή λίγες πιά ύπήρχαν δυνατότητες νά καλλιερ- 
γηθή ή θρησκευτική τέχνη στόν βαρύ ίσκιο τής ύπέρ- 
τατης τουρκικής άρχής, καί άκόμα λιγώτερες νά μελε
τηθούν καί νά χρησιμοποιηθούν σάν πρότυπα άπό 
τούς ζωγράφους τά έργα τών βυζαντινών προγόνων. 
Ή Άγιά Σόφιά καί οί πιό πολλές καί σημαντικές έκκλη
σίες έγιναν τζαμιά, καί παχύ στρώμα σοβά σκέπασε τις 
τοιχογραφίες καί τά ψηφιδωτά τους άπό τόν πρώτο 
καιρό τής άλωσης. Πολλοί ζωγράφοι είχαν έγκατα- 
λείψει τήν Πόλη πριν κιόλας πέσει. Καινούργια καλλι
τεχνικά κέντρα άνοίγουν στήν Κρήτη καί στό "Αγιον 
"Ορος.

Τό δεύτερο, στή δύσκολη καί γιά τήν ’Ορθοδοξία 
έποχή τών Παλαιολόγων είχε αύξήσει τό καί μέχρι 
τότε μεγάλο κύρος του σάν προπύργιο τής πίστης καί 
θεολογικό κέντρο μέ τούς άνθενωτικούς άγώνες του 
καί τόν Ησυχασμό' στήν Τουρκοκρατία τό κύρος του 
διατηρήθηκε άμείωτο. ’Από τήν πλευρά τής τέχνης τό 
"Αγιον ’Όρος, πού οί Τούρκοι τό άφησαν ούσιαστικά 
άνενόχλητο, είχε νά προσφέρη πολλά. Οί τοιχογραφίες, 
οί εικόνες, τά ιστορημένα χειρόγραφα, τά πολύτιμα 
καλλιτεχνήματα, πού σώρευε έδώ άδιάκοπα ή εύλάβεια 
τών 'Ορθοδόξων άπό τόν 10ο αιώνα, παρέμεναν άθικτα 
καί έλεύθερα γιά μελέτη. Ή Τουρκοκρατία δέν άνέκοψε 
τις σημαντικές δωρεές άπό τις ύπόδουλες χώρες καί 
άπό τά έλεύθερα ορθόδοξα κράτη- καί ήταν πολλοί οί 
άρχοντες καί οί κληρικοί πού φιλοδοξούσαν νά διαιω- 
νίσουν τό όνομά τους σάν κτήτορες στό "Αγιον 'Όρος 
μέ άνακαινίσεις μοναστηριών ή μεμονωμένων κτηρίων. 
Προσέφερε δηλ. τό "Αγιον Όρος ιδανικές συνθήκες, 
πρότυπα καί οικονομικές δυνατότητες γιά νά καλλιερ- 
γηθή ή θρησκευτική τέχνη.

Ή Κρήτη πάλι, πού ήταν στή βενετσιάνικη δουλεία 
άπό τά 1204, γνώρισε τόν 15ο αιώνα καί όσο νά τήν 
πάρουν οί Τούρκοι (1645-1669) μιά περίοδο μονα
δικής άκμής στά γράμματα καί στή ζωγραφική. Ή 
συμβολή της στή δεύτερη είναι τόσο έντυπωσιακή, 
ώστε ό κύριος κορμός τής θρησκευτικής μας ζωγρα
φικής μετά τήν άλωση, πού συνέχισε τήν παράδοση 
τής Πόλης, νά είναι γνωστός μέ τόν όρο «κρητική ζω-
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γραφική». Έδώ είχαν βρή καταφύγιο τόν 15ο αιώνα οί 
πιο πολλοί ζωγράφοι άπό τήν Πόλη καί την Πελοπόν
νησο καί γνώρισαν στό νησί τήν ύψηλή ζωγραφική 
τών μεγάλων κέντρων. Άπό τό 1300 ώς τά 1500 πάνω 
άπό 116 ζωγράφοι έζησαν στην Κρήτη· πολλοί άνρ- 
μεσά τους ήταν 'Ιταλοί. Γύρω στα 1500 μόνο στό 
Ηράκλειο πάνω άπό σαράντα ζωγράφοι δούλευαν 
εικόνες. Άπόαύτέςοί πιό πολλές εξάγονταν στις ορθό
δοξες περιοχές καί στην ’ Ιταλία. Ή φήμη τών κρητικών 
ζωγράφων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε όταν ύπέγραφαν 
τά έργα τους σημείωναν καί τόν τόπο καταγωγής τους 
σάν εγγύηση καλής δουλειάς. Ζωγράφιζαν, άνάλογα 
μέ τις άπαιτήσεις τής πελατείας καί τή ζήτηση τής άγο- 
ρας, σχεδόν όλοι καί βυζαντινά καί ιταλικά καί σέ μιά 
ιδιότυπη τεχνοτροπία, μείγμα σέ διάφορο κάθε φορά 
ποσοστό τών δύο προηγούμενων, κατάλληλη γιά τις 
ιταλικές άγορές καί προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις 
τους. Ή σύγχρονη γνώση καί ή παράλληλη χρήση όλων 
αύτών τών τρόπων ζωγραφικής, παρά τήν ιδιοτυπία 
της, ήταν θά λέγαμε φυσική καί δικαιολογημένη στό 
νησί αύτό, όπου συναντιόταν γιά πολλούς αιώνες ποι- 
κιλότροπα ή ’Ανατολή καί ή Δύση καί όπου είχε δη- 
μιουργηθή κέντρο παραγωγής εικόνων γιά έξαγωγή 
καί πρός τις δύο αύτές τόσο διαφορετικές κατευθύν
σεις. Θά περίμενε όμως κανείς, άκριβώς γιατί ή Κρήτη 
ήταν σταυροδρόμι, όσα έργα δουλεύονταν μέ τόν βυ
ζαντινό τρόπο νά άκολουθοϋν τούλάχιστον τό πιό 
έλεύθερο παλαιολόγειο ρεύμα, κυρίως μετά τήν έγκα- 
τάσταση σ’ αύτή ζωγράφων άπό τήν Πόλη. Τό άντί- 
θετο όμως συμβαίνει. Οί εικόνες, πού ζωγραφίζονταν 
στή βυζαντινή τεχνοτροπία καί προορίζονταν γιά τις 
ορθόδοξες χώρες, μετά τήν άλωση είναι οί πιό αύστη- 
ρές πού έδωσε ποτέ ή βυζαντινή τέχνη. Ή τεχνική 
άκολουθεϊ τήν τεχνική πού χρησιμοποιούσαν οί πα- 
λαιολόγειοι ζωγράφοι καί γίνεται μάλιστα πιό αύστηρή. 
Ή εικονογραφία δέν έχει πιά τήν ποικιλία πού χαρακτή
ριζε τήν τελευταία φάση τής βυζαντινής ζωγραφικής 
καί, τό σοβαρώτερο, άποκρυσταλλώνεται σέ ώρισμέ- 
νους άπλούς τύπους πού κυριαρχούν, άπό τότε, στόν 
ορθόδοξο κόσμο. Κύρια χαρακτηριστικά της, ό περι
ορισμός τών μορφών στά άπαραίτητα πρόσωπα καί ή 
άπογύμνωση άπό όλες σχεδόν τις ανάλαφρες λεπτο
μέρειες πού στήν παλαιολόγεια εικόνα ξεκούραζαν τό 
μάτι. Οί μορφές έγιναν ψηλόλιγνες καί έξαύλωμένες μέ 
στάσεις ιερατικές, κινήσεις έπίσημες καί ρυθμικές, πρό
σωπα λιπόσαρκα καί σκυθρωπά' τά ίμάτια άπέκτησαν 
μιά μεταλλική, σχηματική καί πρισματική ύφή, πού

Στήν άπέναντι σελίδα: Ή
Βαϊφόρος. Τοιχογραφία τής Μονής 
Σταυρονικήτα. 'Επάνω: Η
Στ ύρωση, επίσης άπό τή Μονή 
Σταυρονικήτα. ’Αριστερά: «Μονή 
Σταυρονικήτα». Χαρακτικό του Γ. 
Μόσχου. Κάτω: Γραφική Δύση ή
λιου στή Μονή Σταυρονικήτα.

τονίζει τόν έξωγήινο χαρακτήρα τών μορφών. Ή τε
χνική καί τό χρώμα ύπηρετοϋν πιστά αύτή τήν τάση. 
Σπάνιες καί σχεδόν πάντα άσήμαντες είναι οί λεπτομέ
ρειες πού θυμίζουν γνώση καί κάποιου άλλου τρόπου 
ζωγραφικής, όπως ή σωστή προοπτική ένός άρχιτε- 
κτονήματος ή ένός θρόνου, ή στάση ή άπόδοση μιας 
δευτερεύουσας μορφής ή κάποιου κοσμήματος. Εικό
νες μέ τέτοια άσκητική έκφραση καί αύστηρή εικονο
γραφία κυκλοφορούσαν τότε στήν τουρκοκρατούμενη 
ορθοδοξία καί ειδικά στόν έλληνικό χώρο. Νά ύποθέ- 
σωμε πώς τόν χαρακτήρα αύτό τόν διάλεξαν καί τόν 
έπέβαλαν οί Κρητικοί ζωγράφοι, ύστερα άπό όσα άνα- 
φέραμε πιό πάνω γιά τόν χαρακτήρα τού νησιού, είναι 
δύσκολο. Τό πιό πιθανό είναι ότι ή αλλαγή αύτή ύπα- 
γορεύτηκε άπό τήν έκκλησία, πού είχε καί τή δύναμη, 
σάν θρησκευτική καί πολιτική κεφαλή τών ύπόδουλων, 
νά τήν έπιβάλη τόσο ολοκληρωτικά, καί, τό κυριώτερο, 
τή διάθεση. Ό  συντηρητισμός καί ή άδιάλλακτη θέση 
τού Γενναδίου, πρώτου Πατριάρχη μετά τήν άλωση, 
σέ θέματα 'Ορθοδοξίας είναι γνωστά καί χαρακτηρι
στικά νιά τό γενικό πνεύμα τής έκκλησίας. Οί λόγοι
αύτής τής έκκλησιαστικής πολιτικής είναι πολλοί καί 
μερικοί άπό αύτούς έχουν άμεση σχέση μέ τά τελευταία 
χρόνια ζωής τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Ό  κλήρος 
τότε άντιμετώπιζε έχθρικά τις προσπάθειες τών αύτο-
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κρατόρων για τήν ένωση μέ τή δυτική εκκλησία, καί 
ακόμα δεν έβλεπε πολύ εύνοϊκά τον πιό ελεύθερο χα
ρακτήρα πού εΤχε τό ρεύμα τής τέχνης, πού ευνοούσε 
τό αύτοκρατορικό περιβάλλον. Έξ άλλου πάντα στό 
παλάτι καί δχι στό Πατριαρχείο γινόταν ή γόνιμη 
επαφή τής βυζαντινής τέχνης μέ τήν άρχαία. Μέ τήν 
άλωση ή έπίσημη έκκλησία άπέμεινε μοναδικός ήγέτης 
των ύποδούλων καί, σύμφωνα καί μέ τή βυζαντινή 
παράδοση, ό μοναδικός ρυθμιστής στά θέματα τέχνης. 
Ή τέχνη άπόλυτα δεμένη μέ τό δόγμα έπρεπε νά έπι- 
στρέψη στήν παλιά παραδοσιακή αύστηρότητα, στήν 
τεχνική καί εικονογραφία, νά καθαρισθή άπό κάθε προ
έλευσης ξένα στοιχεία καί, τό κυριώτερο, νά προφυλα- 
χθή άπό κάθε δυτική διείσδυση πού θά άλλοίωνε τή 
γνησιότητά της καί πού ϊσως θά είχε σοβαρώτερες 
έπιπτώσεις. Σ’ αύτό τό έργο πρωταρχικό ρόλο πρέπει 
νά εΤχε τό "Αγιον "Ορος μέ τό κύρος, πού άκτινοβο- 
λοΰσε, τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς, πού φύλαγε 
άπό τό παρελθόν, καί τέλος μέ τήν οικονομική δυνατό
τητα πού τού έπέτρεπε νά συνέχιση τις παραγγελίες 
εικόνων καί τοιχογραφιών. Πραγματικά, γιά τά άλλα 
σημαντικά μοναστικά κέντρα, τά Μετέωρα καί τά 
Γιάννενα, τό "Ορος στάθηκε τό πρότυπο καί γιά κάθε 
τέτοιου είδους δραστηριότητα. Ό  λαός άκολούθησε 
στόν τουρκοκρατούμενο χώρο τήν κατεύθυνση τής 
εκκλησίας καί οί ζωγράφοι δέν είχαν παρά νά συμμορ
φωθούν μέ τις άπαιτήσεις τής πελατείας τους. Τού- 
λάχιστον ώς τό τέλος τού 16ου αιώνα στό "Ορος κα
θιερώνονται οί ζωγράφοι καί έκεΤ δημιουργοΰνται τά 
πρότυπα γιά τις τοιχογραφίες. Ό  Θεοφάνης, ή πιό 
σημαντική φυσιογνωμία στή ζωγραφική τού 16ου 
αιώνα, καταγόταν άπό τήν Κρήτη, άλλά στά μοναστή
ρια τού 'Αγίου "Ορους δούλεψε τό μεγαλύτερο διά
στημα καί έκεϊ άπέκτησε τή φήμη. Δέν είναι χωρίς 
σημασία ή παράδοση πού τόν θέλει μαθητή τού Παν
σέληνου πού ζωγράφισε στό "Ορος διακόσια περίπου 
χρόνια νωρίτερα. ’Ακόμα είναι γενικά παραδεκτό οτι 
μορφωμένοι κληρικοί παραστάθηκαν στόν Θεοφάνη 
γιά τό έργο του, συμβάλλοντας στό στήσιμο τού πολύ
πλοκου είκονογραφικοΰ προγράμματος πού άκολου- 
θοΰσε, καί στήν έκλογή τών είκονογραφικών τύπων. 
"Ετσι ό ορισμός τής 'Έβδομης Οικουμενικής Συνόδου 
«Art belongs to the painter but the disposition of it 
is the prerogative of the venerable Holy Fathers» εφαρ
μόστηκε καί στή ζωγραφική μετά τήν άλωση. Τό 
"Αγιον 'Όρος δέν γέννησε ζωγράφους, άλλά ήταν αύτό 
πού τούς διαμόρφωσε σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις του 
καί τά πρότυπα πού προσέφερε. Ή θέση τού Αγίου 
'Όρους στήν τέχνη τής εποχής αύτής μπορεί νά παραλ- 
ληλιστή μέ έκείνη τής Πόλης στούς πρώτους αιώνες 
τής ζωής της1 ούτε καί έκείνη είχε τότε νά επίδειξη 
δική της σχολή, άλλά ήταν ό μαγνήτης πού συγκέν
τρωνε τούς καλλιτέχνες άπό όλα τά σημεία τής αύτο- 
κρατορίας καί τό έργαστήρι πού στρογγύλευε τήν τέχνη 
τους σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις καί άνάγκες της.

Μία επιστολή του κ. Λαδά, πατρός 
του δολοφονηθέντος άστυφύλακος

Ή  βαθειά καί ειλικρινής οδύνη τών μυριάδων λαού πού 
συμπαρεστάθηοαν στήν μεγάλη καί φοβερή δοκιμασία, πού ήταν 
πεπρωμένο νά ύποστή ή οίκογένειά μου μέ τόν άδόκητο χαμό τού 
πολυαγαπημένου μας παιδιού, τού Αρχκρύλακα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 
Ν. ΛΑΔΑ, μέ ύποχρεώνει νά σταθώ εύλαβικά μέ τήν σκέψιν 
γονυκλινή μπρός στή μνήμη τού γενναίου άστυνομικοϋ, τού 
άσπιλου σημαιοφόρου τών άγνοτέρων ιδανικών τής φυλής μας καί 
παράλληλα νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου γιά όλες τις τιμές 
πού τού έγιναν καί ένα μεγάλο «εύχαριστώ» σέ όλους, όσους 
καθ' οιονδήποτε τρόπον μετέχουν στό βαρύτατο πένθος μας. Καί 
πρώτα άπ' όλους στό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων πού ό-

λόψυχα μοϋ συμπαρεστάθη, τις άρχές καί τόν τύπον.
Ειδικότερα έκφράζω θερμός εύχαριστίας εις τόν Αρχηγόν 

Αστυνομίας Πόλεων κον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τόν Α' ύπαρχηγόν 
κον ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΝ, τόν Β' ύπαρχηγόν κ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΝ, 
τόν Δ/ντήν Αμέσου Δράσεως κ. ΣΗΦΑΚΗΝ καί τις λοιπές άρχές 
τής Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών μέχρι καί τόν τελευταΐον 
συνάδελφον τού υιού μου, τόν Άντ/δρον Βουλής κ. ΠΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, τόν ύπουργόν οικονομικών κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΝ, τήν Δ/νσιν ' Αρχηγείου Χωρ/κής διά τό άναμνηστικόν 
δώρον πού προσέφερεν εις τόν έτοιμοθάνατον υιόν μου, τόν 
' Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. ΜΠΑΛΚΟΝ καί όλα γενικώς τά ύ- 
πουργεΤα πού είτε διά τής προσωπικής των παρουσίας είτε διά 
συλλυπητηρίων τηλεγραφημάτων έτίμησαν τόν υιόν μου, τόν 
Στρατηγόν έν άποστρατεία κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ, τήν Δ/νσιν τού 401 
Στρατ. Νοσοκομείου καί άπαν τό προσωπικόν αύτοϋ πού έδωσαν 
καί τήν ψυχήν τους άκόμη διά τήν ζωήν τού υιού μου, τούς 
Καθηγητάς ' Ιατρούς κ. ΚΑΨΑΛΑΚΗΝ -  ΤΟΥΝΤΑΝ -  ΚΟΡΔΕ- 
ΛΗΝ, ιδιαιτέρως δέ τόν προσωπικόν ' Ιατρόν ' Επίατρον κ. ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ, ό όποιος ώσάν νά ήτο δικός του γιός μέ 
αύταπάρνησιν έκανε τό καθήκον του, τόν Νομάρχην ' Αχάίάς κ. 
ΧΑΝΟΝ, τόν Δήμαρχον Πατρέων κ. ΑΝΝΙΝΟΝ, τόν Γεν. Άστ. 
Δ/ντήν Πατρών κ. ΑΚΡΙΒΟΝ, τόν Γεν. Στρατ. Δ/ντήν Φρουράς 
Πατρών Ταξίαρχον κ. ΚΟΡΔΑΤΟΝ, τόν Δ/ντήν Χωρ/κής Αχαΐας 
Συν/χην ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΝ, τόν Μητροπολίτην Πατρών κ. ΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΝ καί όλους τούς ' Αξιωματούχους τού Νομού ' Αχαΐας πού 
συμπαραστάθηκαν στόν πόνο μου καί λυπάμαι πού δέν δύναμαι 
νά άναγράψω έναν - έναν προσωπικώς μέ τό όνομά του διότι ήσαν 
παρά πολλοί καί όλον τόν Πατραϊκόν καί Αθηναϊκόν λαόν καί 
κατ' έπέκτασιν ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ πού συμπαρε
στάθη είτε διά τής παρουσίας του εϊτε νοερώς εις τό δράμα τού 
υιού μου -  όταν τού είπα ότι όλος ό κόσμος εύρίσκεται έξω άπό τό 
Νοσοκομείο καί θέλει νά τόν δει -  ότι: «Μπαμπά μεταβίβασε σέ 
παρακαλώ πολύ σέ όσους δέν μπόρεσα νά δώ -  καί θά δώ 
άργότερα όταν θά γίνω καλά -  ότι τούς εύχαριστώ πάρα πολύ, καί 
τούς ύπόσχομαι ότι θά σηκωθώ καί θά βρώ έγώ τόν δολοφόνο μου 
διά νά τούς ικανοποιήσω».

Δέν θά ξεχάσω ποτέ τά άτέλειωτα πλήθη κόσμου, μεταξύ τών 
όποιων ή ήγεσία τής 'Αστυνομίας, άλλοι άξιωματούχοι τού 
Σώματος, Αστυφύλακες, άξιωματούχοι τής πολιτείας, άνώτεροι 
άξιωματικοί τού Στρατού, άπλοι Στρατιώτες πού τόν έπεσκέ- 
φθησαν στό Νοσοκομείο στήν ' Αθήνα ένώ εύρίσκετο στό κατώφλι 
τού θανάτου, δέν μπορώ νά άτενίσω ούτε μέ τήν σκέψιν εκείνο τό 
άπέραντο πλήθος λαού στήν κηδεία τού παιδιού μας στόν "Αγιο 
' Ανδρέα τών Πατρών, πού μέ μάτια γεμάτα δάκρυα καί καταφανή 
συναίσθηση χρέους, έστάθη συντετριμμένο μπροστά στή σορό 
του καί συνώδευσε σύσσωμο μέχρι τόν τάφον τόν άλησμόνητο 
ΑύγουστΤνο, πού έπεσε στις έπάλξεις τού καθήκοντος άπό βόλια 
δολοφόνου. ' Αλλά καί οί πάσης τάξεως καί θέσεως άνθρωποι πού 
κατακλύζουν άκόμη τό σπίτι μας γιά νά μάς προσφέρουν 
παρηγοριά, μάς μεγαλώνουν τήν συγκίνησιν καί μάς συγκλονί
ζουν βαθύτατα.

Αγάπησε όσον ολίγοι τήν Αστυνομία ό Αύγουστΐνος μας. Καί 
τήν ύπηρέτησε μέ πάθος πού έφθασε μέχρι αύτοθυσίας.

Προσέφερα καί έγώ πολλά στήν Πατρίδα. Πολέμησα σκληρά 
έπί πολλά χρόνια κΓ έκινδύνευσα πολλές φορές. Αλλά ό υιός 
μου μέ έξεπέρασε. Προσέφερε καί αύτήν τήν ζωήν του άκόμη.

"Οσον καί άν μέ πνίγη ό πόνος γιά τόν πρόωρον χαμόν του, 
νιώθω ύπερηφάνεια μεγάλην γι' αύτόν.

Είθε ή θυσία τής ζωής του νά γίνη σύμβολον, νά άποτελέση 
άφετηρίαν γιά τήν καταπολέμησιν τών δυνάμεων τού κακού, γιά 
τήν έξύψωσιν τής ύπερηφάνου ' Αστυνομίας μας.

Τελειώνοντας θέλω μέ τήν ταπεινήν μου γνώμη σάν πονε- 
μένος πατέρας πού είμαι νά βεβαιώσω όλον τόν ' Ελληνικόν λαόν 
ότι ή ήγεσία τών Σωμάτων Ασφαλείας εύρίσκεται εις τά πλέον 
ικανά χέρια. Τά τελευταία θερμά μου εύχαριστήρια σέ αύτά τά 
χέρια καί σέ όλον τόν ' Ελληνικόν Λαόν.

Τ . Υ .
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Τ Ο ΒΛΕΠΩ καί σφίγγεται ή καρδιά μου: 
Η εποχή μας προτρέπει τούς νέους 

στήν αναρχία καί στόν διεθνισμό. Νομίζω 
όμως πώς δταν τέτοια συνθήματα άκού- 
ωνται σέ τούτο τόν τόπο -  τήν Ελλάδα, 
άνάμεσα στά ' Ελληνόπουλα, άπό «πνευμα
τικούς» άνθρώπους (καί άπό γυμνασιακούς 
άκόμη δασκάλους, όπως άκουρα) σέ και
ρούς τόσο κρίσιμους γιά τό "Εθνος, τό 
πράγμα γίνεται έξοργιστικό. Ο διεθνιστι- 
κός λίβας, πού ξηραίνει τό πατριωτικό αί
σθημα, πήρε λοιπόν νά φυσά δυνατά καί 
στήν πατρίδα μας καί μάλιστα σέ ώρες, πού 
ό ' Αττίλας έχει καρφωμένο τό δολοφονικό 
του μαχαίρι στό μαρτυρικό κορμί τής ' Ελ
ληνικής Κύπρου.

Στή Δύσι πού, έδώ καί λίγα χρόνια, οί 
άνθρωποι πνίγονται στήν άφθονία, δέν έ 
χουν άλλο σκοπό τής ζωής τους παρά τό 
πώς νά βάλουν φρένο στήν άδηφαγία τής 
καταναλωτικής κοινωνίας τους. Κι άπάνω 
στόν κορεσμό τους, τή βουλιμία καί τήν 
«ντόλτσε βίτα» καί τήν άνευθυνο-ύπευθυ- 
νότητα τών ήγετών τους ρίχνουν λογής - 
λογής διεθνιστικά συνθήμαατα. Αλλά σέ 
τούτη τή γή τήν φτενή, πού μέ τό πρώτο 
κύτταγμα ξεχωρίζεις άμέσως τόν σκελετό 
καί τά νεύρα της- στόν τόπο μας τόν ο
λόφωτο, πού ό ήλιος έχει κατακάψει τήν 
σάρκα του, τήν όποια γλείφει γύρω - γύρω 
αιώνες τώρα, τό μεσογειακό κύμα· σέ τούτο 
τόν χώρο, πού άκούγονται φωνές μεγάλων 
προγόνων καί τριξίματα ιερών όστών, ποιά 
θέσι έχουν τέτοια κηρύγματα; Καί αύτοί οί 
«πνευματικοί» άνθρωποι, κι αύτοί οί «δά
σκαλοι» πώς καταδέχονται νά γίνωνται έ- 
στίες μολυσμοΰ έφηβικών ψυχών, αιτίες νά 
δημιουργήται ιδεολογικό κενό στόν μέσα 
κόσμο τών έφήβων; Τόσο πολύ έχουν έκ- 
φαυλισθή άπό τήν καλπάζουσα ύλοφροσύ- 
νη, τήν μηδενιστική φιληδονία καί τήν ξένη 
προπαγάνδα;
Είθε νά μήν ύπήρχαν σύνορα μέ τήν μορφή, 
πού ύπάρχουν σήμερα' νά ζοΰμε όλοι άγα- 
πημένοι. Αλλά γιατί, κύριοι, «κάτω τά σύ
νορα»; Ξεχνάτε μήπως ή κάνετε πώς δέν 
ξέρετε, ότι έκεϊνοι πού σάς τά σφυρίζουν 
στ' αύτώ είναι οί πρώτοι, πού καλλιεργούν 
έντονη έθνική συνείδησι ατούς λαούς τους; 
Δέν άκοϋτε πώς μιλάνε γιά τις μεγάλες 
πατρίδες τους -  μεγάλες σ' έκτασι, όχι σέ 
πολιτισμό -  γιά τούς ήρωας καί τούς έθνι- 
κούς άγώνες τους; Δέν βλέπετε ότι αύτοί, 
πού συγκαλοϋν «Διεθνείς» ψάλλουν τόν 
ύμνο τής «Διεθνούς» καί ξελαρρυγγίζον- 
ται μέ τό «κάτω τά σύνορα», κλείνουν τά 
σύνορά τους, φοβούνται τούς ξένους κι 
έμποδίζουν τούς δικούς τους νά ταξιδέ
ψουν έξω άπό τή χώρα τους γιά ν' άνα- 
πνεύσουν άλλο άέρα; Δέν βλέπετε ότι αύτοί 
ύψώνουν τείχη, φράσσουν τά σύνορά τους 
μέ ήλεκτροφόρα συρματοπλέγματα κ.τ.ό. 
μυκτηρίζοντες έτσι τήν έλευθερία; Κυτ- 
τάξτε τό Βερολίνο- πηγαίνετε ένα περίπατο 
στά σύνορα τής Βορείου ' Ηπείρου, ώς τά

ΝΕΑΝΙΚΟΙ
ΙΙ11ΙΪΙΙ1ΙΙ

φυλάκιά μας στήν Κακαβιά, στό Μολυβδο- 
σκέπαστο καί θά τά δήτε... Γιατί λοιπόν 
χλευάζετε καί συκοφαντείτε όσους έπι- 
μένουν νά ζοΰν καί νά στοχάζονται έθνικά ή 
καλύτερα ' Ελληνικά;

Τί σάς πειράζουν, κύριοι, τά σύνορα καί 
φωνάζετε, καί γράφετε στούς τοίχους τών 
άκριτικών περιοχών, νά τά καταργήσουμε; 
Κάθε λαός, κάθε κράτος, κάθε έθνος έχει -  
είχε πάντοτε τά σύνορά του. Ή  Ιδια ή 
' Αγία Γραφή, πού τονίζει όσο κανείς άλλος 
τήν άδελφοσύνη τών άνθρώπων καί τών 
λαών, μάς πληροφορεί 1500 χρόνια π.Χ.: 
« Ο τ ε  διεμέριζεν ό "Υψιστος έθνη, ώς 
διέσπειρεν υιούς Άδάμ, έστησεν όρια έ -  
θνών κατά άριθμόν άγγέλων αύτού» (Δευ- 
τερ. λβ' 8) . '  Ο Θεός καθώρισε στά έθνη τίς 
χώρες πού θά κατοικούν. ' Ο ίδιος ώρισε τά 
όριά Τους, τοποθετώντας καί φύλακες άγ- 
γέλους γιά νά τά προστατεύουν. Αύτό πού 
έγράφη 15 αιώνες π.Χ. τό έπανέλαβε στήν 
Πνύκα ό θεοκίνητος Παύλος μπροστά 
στούς σοφούς τών ' Αθηνών. Είπε:' Ο Θεός 
έπλασε «έξ ένός αίματος» άπό μιά ρίζα, τή 
ρίζα τών πρωτοπλάστων, όλα τά έθνη τών 
άνθρώπων γιά νά κατοικούν σ' όλη τήν 
έπκράνεια τής γής. Ο Ιδιος ώρισε γιά 
καθένα άπό τά έθνη αύτά καί «τάς όρο- 
θεσίας», τά σύνορα τής κατοικίας των 
(Πράξ. ιζ' 26). Γιατί μετά τήν άμαρτία 
τό κάθε έθνος (οί άπόγονοι μάς πάτριάς, 
μιάς φυλής) έχει καλλιεργήσει τόν δικό του 
χαρακτήρα, τό δικό του ήθος, τά δικά του

έθιμα, μέ μιά λέξι τόν δικό του πολιτισμό. 
Ό  λαός του παρουσιάζει τόν δικό του 
τρόπο τού σκέπτεσθαι. Αύτό όμως δέν 
σημαίνει πώς τό έθνος πρέπει νά μισή τούς 
άλλους λαούς, νά τούς φοβάται, ή έπειδή 
είναι δυνατώτερος νά τούς καταδυναστεύη.

'Εκτός άπ' τά τοπικά «όρια», ό Θεός 
ώρισε καί ήθικά. Γι' αύτό δταν ένας λαός ζή 
κατά τό θέλημά Του, ό Θεός τόν εύλογεί, 
τόν αύξάνει, τού δίνει ειρήνη κι εύτυχία. 
"Οταν όμως καταπατή τόν θείο νόμο, κατα- 
λύη τούς ήθικούς φραγμούς καί ζή μέσα 
στήν άμαρτία καί τήν άσέβεια, ό Θεός τόν 
ταπεινώνει. ' Επιτρέπει σ' άλλους λαούς νά 
τόν ύποδουλώσουν γιά νά παιδαγωγηθή. 
Δέν δυσκολεύεται καί νά τόν διασκορπίση ή 
καί νά τόν έξαφανίση άπό τό πρόσωπο τής 
γής. Τούτο είναι φανερό στήν ιστορία όλων 
τών λαών κι αύτού άκόμη τού ' Ισραήλ, πού 
στά χρόνια τής Παλ. Διαθήκης ήταν ό 
έκλεκτός τού Θεού.

Γιά όλα αύτά τόπος ιερός είναι γιά τόν 
κάθε άνθρωπο ή Πατρίδα- ή γή όπου πρω- 
τόειδε τό φώς τού ήλιου- «οίθήκες», τά μνή
ματα μέ τούς νεκρούς προγόνους, πού 
όταν παίρνη ή άνοιξι γεμίζουν λογιών - 
λογιών άγριολούλουδα- τό χώμα, όπου τά 
σπαρτά άνθίζουν καί τό φωτολογοϋν σάν ό- 
λόχρυσα καντήλια. Εύγενική έπιθυμία κάθε 
άνθρώπου νά θαφτή στόν τόπο του. Μεγάλη 
μορφή, ό ' Ιακώβ, έζήτησε άπό τά παιδιά του 
νά τόν θάψουν στή γή τών πατέρων του, κι 
άς ήταν νά τόν μεταφέρουν χιλιόμετρα μα- 
κρυά άπό τήν Αίγυπτο. Μεγάλος προφήτης 
δέν έδίστασε νά πή πώς άξιοδάκρυτος δέν 
είναι ό νεκρός- άξιοθρήνητος είν' αύτός 
πού πεθαίνει σέ ξένο τόπο, μακρυά άπό τά 
σύνορα τής Πατρίδος του (Ίερ . κβ' 10). 
Άνοϊξτε τόν 136ον ψαλμό, διαβάστε τούς 
πρώτους στίχους του. Είναι ό θρήνος τών 
' Εβραίων πού αιχμάλωτοι κάπου στις άκρο- 
ποταμιές τής Βαβυλώνος κάτω άπό τίς λυ
γερές ιτιές άναθυμοΰνται τήν Ιερουσα
λήμ... Θά'θελαν, λένε, νά ξεραθή τό δεξί 
τους χέρι, νά κολλήση ή γλώσσα στόν λά- 
ρυγγά τους, νά γίνουνε μουγγοί, άν ποτέ 
ξεχάσουν τήν ' Ιερουσαλήμ.

Δέν πρέπει νά μάς έκπλήσση ή τόση 
φιλοπατρία τους. "Αλλωστε άπ' τούς δι
κούς μας προγόνους άκούστηκε ό βαθύς 
λόγος: «Μητρός τε καί πατρός καί τών 
άλλων προγόνων, άπάντων τιμιώτερον έστίν 
ή Πατρίς καί άγιώτερον καί σεμνότερον καί 
έν μείζονι μοίρα παρά θεοίς καί παρ' 
άνθρώποις τοίς νούν έχουσι». Υπογραμμί
ζω τίς τελευταίες τρεΤς λέξεις γιατί δέν 
ειπώθηκαν τυχαία. Ή  Πατρίδα είναι «τιμι- 
ώτερον καί άγιώτερον καί σεμνότερον» -  
γιά όσους έχουν «νούν»!... Γιά τούς άνο- 
ήτους, πού ή ψυχή τους φυραίνει κάθε 
μέρα- γιά τόύς πλανεμένους, πού άποπλα- 
νοϋν τόν κόσμο δέν είναι, δέν μπορεί νά 
είναι...

Ν. ΡΟΔΙΝΟΣ
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΠΟΓΙΑΤΙ



Δεξιά: Αμαξάκια στην Κηφισιά τοϋ παλιού 
καλού καιρού. Στην άπέναντι σελίδα: Τό πρώ
το λεωφορείο πού κυκλοφόρησε στην ’Αθήνα 
τό 1907, μέ όκτώ θέσεις. "Εκανε τή συγκοι
νωνία τής τότε πρωτευούσης μέ τά γραφικά 
προάστιά της.

'Α γίου Μελετίου, άνερχόμενοι τό 
μετά τόν δρόμον μονοπάτι δεξιά 
των λατομείων. Ό μ αλότερον όμως 
καί άσφαλέστερον, άν πρίν φθά- 
σωμεν είς τό τέρμα των Πατησίων 
άκολουθήσωμεν δεξιά τήν κατεύ- 
θυνσιν επί κοντού στημένης πινα- 
κίδος τής υπηρεσίας των Ξένων 
πρός τό Γαλάτσι.

Μ ισής ώρας περίπατος είναι 
άρκετός νά φθάσωμεν από έκεΐ είς 
τό χαριτωμένον τοπίον, τόσον κο
ντά είς τήν πόλιν, μέ τήν έκκλη- 
σούλα του χωμένη μέσα είς τά 
θαλερά πευκάκια, μέ τήν κρυσταλ
λένια γάργαρη βρυσούλα του, μέ 
τά σύσκια δένδρα του, τούς κήπους 
του, τά πανδοχεία του.

Έ ξερχόμενοι άπό τό δροσερόν 
Γαλάτσι καί άκολουθούντες τόν 
δρόμον πρός βορραν, μέσα άπό 
καλλιεργημένα χωράφια, φθάνο- 
μεν μετά μισήν άκόμη ώραν περί
που είς τή ν”Ομορφη Έ κκλησιά  
άπό τά ωραιότερα βυζαντινά κομ
ψοτεχνήματα, πού περιεσώθησαν 
είς τά περίχωρα των ’Αθηνών, 
δικαίως θαυμαζομένην διά τήν αρ
χιτεκτονικήν της συμμετρίαν καί 
τό γραφικόν έσωτερικώς ενδιαφέ
ρον των βυζαντινών τοιχογραφιών 
καί άκιδογραφημάτων της.

"Αν δέν θέλωμεν νά έπιστρέ- 
ψωμεν διά τής αυτής όδοΰ είς τήν 
πόλιν, προχωροΰντες διά τών ά- 
γρών καί παρερχόμενοι τά ερειπω
μένα τόξα άρχαίου υδραγωγείου, 
συναντώμεν πρός βορραν τήν οδόν 
Η ρα κ λείου , τήν όποιαν άκολου- 
θοϋντες δεξιά, φθάνομεν διά του 
σιδηροδρομικού σταθμού είς τό 
χωρίον, τό όποιον 'ίδρυσε δ ι’ ά- 
ποίκων Βαυαρών ό πρώτος βασι
λεύς τής Ε λ λ ά δ ο ς "Οθων. Τό Η 
ράκλειον έχει μεγάλην πλατείαν, 
είς τό κέντρον τής οποίας υπάρχει 
Καθολική εκκλησία, παρ’ αύτήν 
δέ έπαυλις τού έπισκόπου τών κα
θολικών.

’Από τό Η ρ ά κ λειο ν  ήμποροΰ- 
μεν νά μεταβώμεν κατ’ εύθεΐαν 
εις τήν Κηφισιάν, ή τό Μαρούσι 
διά τής ώραίας έπαύλεως Γλυκό- 
βρυση, διερχόμενοι μέσα άπό πεύ
κα πυκνά, κυπαρίσσια καί ολό
χαρα τοπία. Ά π ό  τήν Κηφισιά 
έπιστρέφομεν σιδηροδρομικώς.

Ά π ό  τό Η ρ ά κ λ ειο ν  ήμπορού- 
μεν άκόμη νά περάσωμεν άμέσως 
είς τήν Χελιδονοΰ, άν δέν προτι- 
μώμεν νά μεταβώμεν έκεΐ διά τής 
Κηφισιάς συντομώτερα.

' Η Χελιδονοΰ είναι μιά πάνδρο- 
ση, χαριτωμένη τοποθεσία. Δέν 
δρα πυκνά, βλάστησις, άφθονα νε
ρά, κήποι καρπεροί, λεύκες, πλα
τάνια, άγριοκισσοί τήν άνοιξι τά 
άηδόνια κάνουν σωστόν παράδει
σον τό παράμερον καί ήσυχον  
τοπίόν.

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Διά τήν μετάβασιν έξ Α θη νώ ν  
είς τό Μαρούσι καί τήν Κηφισιά 
συνηθέστερα χρησιμοποιείται ό 
σιδηρόδρομος, άν καί δέν είναι 
τόσον άνετος. Τόν τελευταΐον και
ρόν εύτυχώς έπυκνώθη ή δ ι’ αύτο- 
κινήτων συγκοινωνία μεταξύ τής 
πρωτευούσης καί τών δύο δροσε
ρών ,προαστείων της. Μεγάλα αύ- 
τοκίνητα, διαθέτοντα άρκετάς θέ
σεις, παραλαμβάνουν τούς εκδρο
μείς άπό τόν σιδηρ. σταθμόν Λαυ
ρίου, όπου συνήθως σταθμεύουν, 
καί διά τής λεωφόρου Α λ ε ξ ά ν 
δρας καί τής όδοΰ Κηφισίας μετα

φέρουν αυτούς ταχύτατα είς τά δύο 
προάστεια.

Μετά τήν διασταύρωσιν τού 
Ψυχικού ή οδός Κηφισιάς προχω
ρούσα άριστερά συναντάται μέ 
τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Α 
θηνών - Λαυρίου κατά τό χιλιόμε- 
τρον 7 καί 596 μέτρα έξ ’ Αθηνών, 
άπέναντι στό Χαλάνδρι. Ά π ό  τό 
χλμ. 11 είσερχόμεθα είς τό Μα
ρούσι. Μετά δύο δέ άκόμη χιλιό
μετρα είσερχόμεθα είς τήν Κηφι- 
σιάν. ' Η συνήθης κλίσις τής όδού 
Κηφισιάς είναι 3 έως 4%. Είς τό 
μεταξύ Μαρουσιοΰ - Κηφισιάς διά
στημα (χλμ. 12 - 13) διπλασιάζεται 
είς 6 μέχρι 8%.

Τό Μαρούσι καί ή Κηφισιά 
είναι μαζί μέ τά Φάληρα τά θερινά 
καταφύγια τών Α θηναίω ν.

Τό Μαρούσι, άν καί πλησιέ- 
στερον πρός τήν πρωτεύουσαν δια
τηρεί άκόμη όλιγώτερον άπό τό 
Χαλάνδρι, άλλά περισσότερον άπό 
τήν Κηφισιάν, τήν απλήν άγροτι- 
κήν του φυσιογνωμίαν. Προσκεί
μενον, όπως καί ή Κηφισιά, είς τάς 
υπώρειας τής ώραίας Πεντέλης, 
εύήλιον τόν χειμώνα καί δροσερόν 
τό καλοκαίρι, παρέχει δ ι’ όλας τάς 
έποχάς ζηλευτήν καί περιζήτητον 
διαμονήν.

Α κριβώ ς είς τό χιλιόμετρον 11 
καί 676 μ. άπό τήν άφετηρίαν, φθά
νομεν είς τήν μικρόν σύδενδρον 
πλατείαν τού χωριού, όπου άπό 
μαρμαρίνην κρήνην χύνεται άφθο- 
νον καί διαυγές τό περίφημον Μα- 
ρουσιώτικο νερό. Ά π ό  τήν πλα
τείαν ό άμαξωτός δρόμος διασχί- 
ζων κατά μήκος τό Μαρούσι, διέρ
χεται τά Ά νάβρυτα , θαυμάσιον 
κτήμα τού Συγγρού, δωρηθέν είς τό 
κράτος, καί φθάνει είς τήν Κηφι- 
σιάν.

"Αν θέλωμεν νά έκδράμωμεν άπό 
τό Μαρούσι είς τήν Πεντέλην, τότε 
άκολουθούμεν τόν δρόμον, πού ξε
κινά άπό τήν άνατολικήν πλευράν 
τής πλατείας τού χωριού καί κατ’ 
εύθεΐαν περνά δεξιά άπό τήν μεγά
λην εκκλησίαν. Ό  δρόμος είναι 
μόνον διά πεζούς καί εφίππους. 
Περνά άπό τό χαριτωμένον άλσος 
τά Μ ελίσσια καί τήν δροσερόν 
πηγήν, καί έπειτα άπό μίαν ώραν 
περίπου συναντά δεξιά τόν άμαξω-
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τόν δρόμον, πού ανεβαίνει άπό τό 
Χαλάνδρι εις τήν Μ ονήν Πεντέ
λης άκριβώς μετά τήν θολωτήν 
μικρόν γέφυραν, επάνω είς τήν 
στενήν κατάφυτον ρευματιάν όπου 
καί τελειώνει του Μαρουσιοΰ ό 
δρόμος.

' Η Κηφισιά έχει βεβαίως ώραι- 
οτέραν τοποθεσίαν τοΰ Μαρουσι- 
οΰ, ά λ λ ’ είναι ’ίσως περισσότερον 
αύτοΰ εκτεθειμένη είς τόν βορραν. 
’Επίσης έχει άσυγκρίτως πυκνό- 
τερον καί πλέον άφθονον βλάστη
σης θαλερά δάση άπό πεύκα, νερά 
τρεχούμενα, πλούσιας συσκίους 
δενδροστοιχίας άπό ρωμαλέας ύ- 
ψηλάς λεύκας, ευθείας ρυμοτομη- 
μένας οδούς, μεγάλας έπαύλεις καί 
ξενοδοχεία καλά.

Γύρω άπό τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν, όπου, είναι συγκεντρωμέ-. 
να τά καφενεία καί ζαχαροπλα
στεία, εξωραΐζει τήν περιοχήν θα
λερόν καί ώραιότατον μικρόν πάρ
κο ν.

Τό πυκνότερον καί χαριέστε- 
ρον πευκοδάσος τής Κηφισίας εί
ναι τό Στροφίλι, κατά τό 15 χι- 
λιόμετρον τής όδοΰ ’Αθηνών - 
Κηφισίας - Τατοΐου. 'Η  ύψηλοτέ- 
ρα δέ καί άρχαιοτέρα τοποθεσία 
αύτής είναι τό Κεφαλάρι, τοΰ ό
ποιου δυστυχώς έβυθίσθηκαν τά 
διαυγή καί άφθόνα πηγαία νερά, 
τόσον έξωραΐζοντα άλλοτε τό ώ- 
ραΐον τοπίον.

’Ά νω θεν τών υδραυλικών εγκα
ταστάσεων τοΰ Κόκκινα ρα καί ό
πισθεν τών ύπερκειμένων δασο

σκεπών άπό πεΰκα μικρών βουνο
λόφων, υπάρχει επί γραφικής το
ποθεσίας τών πρός τήν Κηφισίαν 
υπωρειών τής Πεντέλης, χαριτωμέ- 
νον έρημοκκλήσιον τ ο ΰ ' Αγίου Γ ε- 
ωργίου, περιβαλλόμενον άπό πεΰ
κα καί ύπερύψηλα μεγάλα κυπα
ρίσσια.

Ά π ό  τήν Κηφισιάν ήμποροΰμεν 
νά έκδράμωμεν είς τήν μονήν Πεν
τέλης, πεζοί ή μέ γαϊδουράκια. 'Ο  
δρόμος, βατός, άνώμαλος καί άκα- 
νόνιστος, άρχίζει έπάνω άπό τό 
Κεφαλάρι, δεξιά, καί πηγαίνει πα
ράλληλος πρός τό ριζοβούνι τοΰ 
βουνού Πεντέλης, ώς πού νά συ- 
ναντήση παρεμπρός τόν πλατύτε- 
ρον δρόμον τοΰ Μαρουσιοΰ πρός 
τήν Μ ονήν, ύστερα άπό ένα μικρόν 
ρεύμα.

Ά π ό  τήν Κηφισιάν υπάρχει καί 
άλλος δρόμος βατός, διά τήν άνά- 
βασιν είς τήν κορυφήν τής Πεντέ
λης άπ’ εύθείας. Ά λ λ ’ είναι δύσ
βατος καί άνώμαλος. Δέν τόν συμ- 
βουλεύομεν άνευ όδηγοΰ.

’Επίσης υπάρχει άνωθεν τοΰ έ- 
ρημοκκλησιοΰ τοΰ ' Αγίου Γεωργί- 
ου δύσβατον καί τραχύ μονοπάτι, 
άναρριχώμενον άπό τήν κορυφο
γραμμήν τοΰ βουνοΰ καί κατερχό- 
μενον όπισθεν είς τήν δροσερόν 
τοποθεσίαν Προφήτης Ή λία ς ό
που ορεινή ψυχροτάτη πηγή εντός 
τοΰ δάσους καί φερώνυμον παρεκ- 
κλήσιον, έκεΐθεν δέ είς τόν Διό
νυσον καί τά λατομεία. ’Απαραί
τητος ή πρόσληψις όδηγοΰ.

Τό ύψος τής Κηφισιάς άπό τήν

έπιφάνειαν τής θαλάσσης είναι 268 
μέτρα. Πρώτος δέ άναφέρεται είς 
τήν ιστορίαν έκλέξας τήν Κηφι- 
σιάν ώς θέρετρον καί άνιδρύσας 
έπαυλιν πλουσίαν καί μεγαλοπρε
πή μέ άνθοκήπους, θαλερά δάση μέ 
όλας τάς άνέσεις καί άπολαύσεις ό 
Α ττικ ός ’Ηρώδης ό ένθουσιωδέ- 
στερος, μετά τόν Περικλήν καί τόν 
Ά δρ ια νόν  έξωραϊστής τών ’Αθη
νών, άπό αληθινήν άγάπην διά τήν 
ώραίαν πόλιν τής ’ Αθήνας.

’Αλλά κατά τούς 1 νεωτέρους 
χρόνους, επί τουρκοκρατίας, γύρω 
άπό τόν έπιζήσαντα γηραιόν πλά
τανον τής Κηφισιάς έτάνυον τήν 
ανατολικήν των νωχέλειαν οί Μου
σουλμάνοι έξουσιασταί τών ’ Αθη
νών, καπνίζοντες ραθύμως τόν 
«ναργιλέν» των. ’ Ακόμη καί τζαμί 
εϊχον ίδρύση κοντά είς τόν πλάτα
νον χρησιμοποιηθέν ώς δασοφυλά- 
κειον, μετά τήν αποπομπήν έκ τής 
'Ελλάδος τών Τούρκων.

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑ - ΜΠΟΓΙΑΤΙ

Ά π ό  τόν πλάτανον τής Κηφι
σιάς, πρός βορραν, διευθύνεται ή 
όδός ’Αθηνών - Καπανδριτίου - 
Καλάμου (χλμ. 44 καί 800 μ.) δεξιά 
διά τοΰ δάσους.

Παρά τόν πλάτανον τής Κηφι
σιάς είναι άνηρτημένη μία πινακί
δα τών διαφόρων κατευθύνσεων. 
Είς μικρόν έκεΐθεν άπόστασιν κα
τά τήν διασταύρωσιν τών οδών 
δευτέρα τοιαύτη μάς κατευθύνει
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άριστερά πρός τό Τατόϊ, δεξιά 
πρός τό Μπογιάτι καί τόν Διόνυ
σον.

Παίρνομεν τόν δρόμον δεξιά. 
Έ ξερχόμενοι τής Κηφισιάς βαδί- 
ζομεν διαρκώς εντός τοΰ δάσους. 
'Ό λος ό δρόμος κατάφυτος δεξιά 
καί άριστερά παιγνιδίζει φειδωτός 
μέσα εις τά πυκνότατα πεΰκα καί 
μάς χαρίζει τήν ευτυχίαν.

"Εξω άπό τήν Κηφισιά, κατά τό 
6ον περίπου χιλιόμετρον, συναν- 
τάται ό δρόμος μέ τήν σιδηρο
δρομικήν γραμμήν των λατομείων 
τοΰ Διονύσου, άκριβώς εις τό μέ
ρος όπου χαμηλώνει καί κατέρχε
ται ή Πεντέλη.

' Ο δρόμος μας εξακολουθεί τερ
πνός πάντοτε μέσα εις τό δάσος 
των ωραίων πεύκων. Παρεμπρός 
άπό τήν διασταύρωσιν φθάνομεν 
είς ένα μικρόν ερημικόν πανδο- 
χεΐον, μέ καλό πηγαδίσιο νερό, 
όπου ήμποροΰμεν νά σταθμεύσω- 
μεν.

Δύο περίπου χιλιόμετρα μετά 
τό ερημικόν πανδοχεΐον συναντώ-

μεν διασταύρωσιν καί οδηγητικήν 
επ ’ αύτής πινακίδα. Δεξιά, οδηγεί 
ό δρόμος, κάτωθεν των υπωρειών 
τής Πεντέλης πρός τόν Διόνυσον. 
’Αριστερά εξακολουθεί ό δρόμος 
πρός τό Μπογιάτι Κηφισιά - Μπο
γιάτι χιλιόμετρα 8 Κηφισιά - Δι
όνυσος χλμ. 12 περίπου.

’ Ακολουθοϋμεν τόν δρόμον 
πρός τά δεξιά κατευθυνόμενοι είς 
τόν Διόνυσον, κείμενον ΒΑ τής 
Πεντέλης, εντός έπιμήκους μικράς 
καί καταφύτου κοιλάδος, περιβαλ- 
λομένης ολόγυρα άπό χαριεστά- 
τας πευκοσκεπεΐς βουνοσειράς.

' Ο μικρός συνοικισμός τοΰ Διο
νύσου άνεπτύχθη άφ’ ότου ή ’Αγ
γλική εταιρία μαρμάρων, άναλα- 
βοΰσα τήν έκμετάλλευσιν τών λα
τομείων τής Πεντέλης πρός τό 
μέρος εκείνο, προέβη είς μηχα
νικός εγκαταστάσεις άνορύξεως, 
σιδηροδρομικών μεταφορών, πριο
νιστηρίων τών μαρμάρων κλπ.

’ Εσχάτως κατεσκευάσθη άμα- 
ξωτός δρόμος, διακλάδωσις τοΰ 
δρόμου τής Κηφισιάς πρός τό
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’Αριστερά: Ή  σύγχρονη 'Αθήνα των πολυ
κατοικιών, κάτι τελείας διαφορετικό άπό τήν 
όμορφη χιλιοτραγουδισμένη παλιά Αθήνα. 
(Στή φωτογραφία ή όδός Σταδίου φωτισμένη 
κατά τή νύκτα). Δεξιά- Τό Μοναστήρι τής 
Καισαριανής, άγαπημένος τόπος ίκδρομής γιά 
τούς παλιούς ’Αθηναίους, κάτω: Τό Ρολό) τού 
Κυρρήστου στήν παλιά Πλάκα (18ος αιών).

Μπογιάτι, ώς άνωτέρω έσημειώθη. 
‘Υπάρχει ξενοδοχεΐον φαγητού 
καί ύπνου, νερό τοϋ βουνού πη- 
γαΐον καί ψυχρότατον.

Ά π ό  τόν Διόνυσον ή μπορεί νά 
έκδράμη κανείς διά μονοπατιού είς 
τό μικρόν χωρίον Σταμάτα, όπου 
παρά τό μοναδικόν πηγάδι τού χω
ριού, υπάρχει ή μεγαλυτέρα ίσως 
καθ’ όλην τήν Α ττικ ή ν λεύκα. 
Είς τήν Σταμάταν τοποθετούν οί 
άρχαιολόγοι τόν άρχαΐον δήμον 
τής 'Εκάλης. Είς τόν Διόνυσον, 
κοντά είς τήν ρευματιάν Ραπεν- 
τόζα, όπου έκαμε άνασκαφάς ή 
Α μερικανική σχολή τό 1888, το

ποθετούν τόν άρχαΐον δήμον 'Ι 
καρίας, πατρίδα τού Θέσπιδος.

Ά π ό  τήν Σταμάταν ήμπορεΐ 
κανείς νά έπιχειρήση εκδρομήν 
μέχρι Μαραθώνος, άπολαυστικήν 
θεαματικώς, ά λ λ’ όχι πολύ άνε- 
τον. Βατός δρόμος δύσβατος καί 
άνηφορικός οδηγεί άπό τήν ύπερ- 
κειμένην κορυφήν, μετά δίωρον 
περίπου κοπιώδη πορείαν. Ά π ό  
τήν κορυφήν θέα μαγευτική πρός 
τόν κάμπον τού μαραθώνος, τήν 
στενοθάλασσαν τού Εύβοϊκοΰ καί 
τήν νήσον Εύβοιαν.

Έ κεΐθεν ό δρόμος διερχόμενος 
διά πυκνοτάτων δασών πεύκων καί 
θάμνων, άνάμεσα άπό κρημνώδεις 
καί άγριας χαράδρας, υπέρ τάς ό
ποιας έπικρέμανται μεγαλοπρεπείς 
βράχοι, φθάνει είς τό χωρίον τής 
περιοχής Μαραθώνος Καπανδρίτι, 
όπόθεν διέρχεται ό καλός αμαξω
τός δρόμος Α θ η νώ ν - Κηφισίας, 
μέσω Μπογιατίου είς Κάλαμον.

Ά ν  τό πρόγραμμα τής εκδρο
μής μας είναι διά τό Μπογιάτι, 
άκολουθοΰμεν τόν αμαξωτόν δρό

μον κατ’ εύθεΐαν άπό τήν Κηφι- 
σιάν, χωρίς νά στραφώμεν δεξιά 
είς τήν σημειουμένην ύπό τής πι- 
νακίδος διασταυρώσεως πρός τόν 
Διόνυσον.

— 'Ό λος ό δρόμος άπό τήν 
Κηφισιά ώς τό Μπογιάτι, χλμ. 8 
φειδοτυλίγεται χαριέστατα μέσα 
είς δάση άπό πεύκα. Μ όλις άφήσω- 
μεν τό δάσος, πρόσχαρον καί φω
τεινόν άγναντεύομεν είς τήν απέ
ναντι χαμηλήν πλαγιάν τό μικρού- 
τσικο τό χωριουδάκι. Μία έπαυλις 
είς τόν γήλοφον καί γύρω άπό 
αύτήν ολίγα πτωχικά σπιτάκια, ι
δού τό Μπογιάτι.

— Μεγάλα πανήψυλα κυπα
ρίσσια διαγράφουν έντονα είς τόν 
γλαυκόν ορίζοντα τό πλαίσιον τού 
μικρού χωριού, καί άφθονος πηγή 
ποτίζει διαρκώς τούς κήπους καί 
τά καρποφόρα δένδρα πού τό στο
λίζουν.

— Είς τό μοναδικόν πανδο- 
χεΐον έκεΐ ευρίσκει κανείς κάτι 
πρόχειρον. Σκόπιμον νά φέρη ε
φόδια μαζί του.
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Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ 

Συνέχεια έκ τής σελ. 543
’Απάνθρωπη κοσμοθεωρία
’Αλλά όπως έχει ήδη δειχθή άπό 

πολλούς κριτικούς, ό τρόπος συλ
λογισμού τών «νέων φιλοσόφων» 
είναι άκόμη ατελής. 'Ικανοποιείται 
μέ τό νά έπιτίθεται καί νά άπορρίπτη 
τόν Μαρξισμό, χωρίς νά προτείνη 
κάτι άλλο έναντι στις υλιστικές 
απόψεις τού Κάρλ Μάρξ.

Τό κάτι άλλο όμως υπάρχει καί 
είναι έπίσης έντελώς φανερό. Στην 
πραγματικότητα, ό Μαρξισμός είναι 
ούσιαστικά απάνθρωπος γιά ένα λόγο 
μόνο: γιατί είναι άντιθρησκευτικός. 
Ό  Μαρξισμός, στερώντας άπό τόν 
άνθρωπο τή θρησκευτική διάστασι, 
τού άφαιρεϊ δ,τι τόν έλευθερώνει άπό 
τήν στενότητα τής ύλης καί τίς α
λυσίδες τού χρόνου.

Χάρις στήν θρησκευτική διάστασι 
τής ύπάρξεώς του, ό άνθρωπος 
φθάνει πέρα άπό τόν ορίζοντα τού 
υλικού σύμπαντος καί ξεκινάει γιά τό 
"Απειρο. Ή  έλευθερία πού ό άνθρω
πος απολαμβάνει σάν μιά ιδιαίτερη 
Ιδιότητα τού Ίδιου τού ατόμου του, 
είναι μέρος τής θρησκευτικής του 
διαστάσεως. Αύτή αποτελεί τήν π ιό 
φανερή ένδειξι τής κυριαρχίας τού 
ανθρώπου πάνω στά πράγματα. 
"Ωστε οποίος στερεί τόν άνθρωπο 
άπό τήν θρησκευτική του διάστασι, 
απαραίτητα γίνεται καί έχθρός τής 
έλευθερίας.

Θύμα τής υπερηφάνειας τού 
διαφωτιστικοΰ λόγου ό Μάρξ, μαζί 
μέ τούς Φόύερμπαχ, "Ενγκελς, Κόντ, 
Νίτσε, Φρόύντ κλπ, μπόρεσε νά 
κηρύξη δτι ό Θεός είναι νεκρός· άλλά 
μέ αύτή τήν Ίδια διακήρυξι άνοιξε 
διάπλατα τήν πόρτα, δχι μόνο  
θεωρητικά, άλ.λά καί πρακτικά, στό 
θάνατο τού άνθρώπου. Τό Γκουλάγκ 
έχει δώσει τρομερή διαβεβαίωσι γ ι ' 
αύτό.

Ά λλά  ό άνθρωπος δέν θέλει νά 
πεθάνη. Ξαναβρίσκοντας τόν εαυτό 
του στήν πληρότητα τού άνθρωπι- 
σμοΰ του, βρίσκει καί τό ψέμμα τής 
μαρξιστικής θεωρίας γιά τόν άν
θρωπο καί τήν 'Ιστορία καίσ ωστά 
κηρύσσει δτι ό Μαρξισμός είναι 
νεκρός.

(Μετάφρασι Χριστίνας Ντυρά)

ΕΚΛΕΚΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΠΝΤΙΟΝ I0V 
ΦΠΗΠΤΙΣΠΙΟΥ

Τού κ. ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Κάτω οί φανατισμένοι αρχηγοί 
καί οί έπίσης φανατισμένοι οπαδοί 

Τήν έλευθερία καλλιεργούμε. ’Ελεύθερους 
άνθρώπους θέλουμε ν ’ αναθρέψουμε. 

Δέν μας χρειάζεται φανατισμός.

ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ είναι εύεπίφορη σέ με
ρικές Ασθένειες. Τά μικρά παιδιά τά πιάνει 
ό κοκκύτης, καί τούς ήλικιωμένους ή 
άνοια. Τή νεολαία τήν πιάνει ό φανατι
σμός, πού θά μοΰ έπιτρέψετε νά τόν θεω
ρώ ίσο μέ τήν πανούκλα. Γι’αύτό καί 
πρέπει οί ίδιοι οί νέοι νά γνωρίσουν πολύ 
καλά αύτή τήν άρρώστεια, τίς αιτίες πού 
τήν προκαλούν, τά συμπτώματά της, καί 
τή θεραπεία της. Δέν ύπάρχει μεγαλύτερη 
άρρώστεια γιά έναν νέον άνθρωπο, άπό 
τό ν’ άπαλλοτριωθή άπό τήν προσωπική 
του άξία, άπό τό νά φορέση κατάμαυρα 
γυαλιά καί παρωπίδες καί ώτασπίδες, καί 
ν’ άκολουθή τυφλά σάν ζώο τόν όποιον- 
δήποτε «άρχηγό». Ετοιμάζεται νά γίνη 
ένας έλεύθερος άνθρωπος, ένας υπεύθυ
νος καί αύτόφωτος άνθρωπος, καί στά 
πρώτα του βήματα γίνεται κιόλας ένας 
δούλος, καί δχι πάντοτε σέ Αξιόλογους 
άφεντάδες. Νά γιατί τόν φανατισμό τόν 
θεωρώ ίσο μέ τήν πανούκλα.

Τί είναι ό φανατισμός; Είναι ένας ζή
λος γιά μιάν ίδεολογία, γιά ένα κίνημα 
συλλογικό. "Οχι όμως ό άπλός ζήλος, 
άλλά ό έμπαθής ζήλος, ό ζήλος πού δέν 
συνοδεύεται άπό τή λογική, ή καί άπό τή 
γλυκύτητα τού αισθήματος. Ό  έμπαθής 
ζήλος δέν έχει ούτε λογική, ούτε συν
αίσθημα. ’Αντίθετα ό φανατισμός Ακο
λουθείται πάντοτε άπό τό μίσος, γιά ό
σους δέν είναι μαζί μας. "Αν τό σύνθημα 
«δποιος δέν είναι έναντίον μας, είναι 
μαζί μας» σημαίνει Ανεκτικότητα καί με

τριοπάθεια, τό σύνθημα «δποιος δέν είναι 
μαζί μας, είναι έναντίον μας» σημαίνει 
φανατισμό καί μίσος. Ά λλη  μιά φορά 
σημειώνω, νά γιατί θεωρώ τόν φανατισμό 
ίσο μέ τήν πανούκλα.

Οί νέοι εύκολα κολλάνε τό μικρόβιο 
τού φανατισμού. "Οχι γιατί τούς άρέσει 

'τ ό  μίσος. Ά λλά γιατί:
Πρώτον, έχει τά χαρακτηριστικά τής 

συλλογικής δράσεως, καί οί νέοι άπο- 
κλίνουν πρός αύτή, γιατί δέν αισθάνονται 
άκόμα τίς δυνάμεις τους ικανές ν’ άναλά
βουν έναν όποιονδή ποτέ άγώνα έπώνυμα 
καί προσωπικά.

Δεύτερον, δίνει τήν ψευδαίσθηση τής 
προσφοράς σέ κάτι άνώτερο, χάριν τού 
όποιου άξίζουν πολλές θυσίες καί πολλές 
καταστροφές, γιά νά ξεπηδήση άπό τά
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έρείπια τό καινούργιο, τό φωτεινό, τό 
άξιόλογο.

Τρίτον, δίνει τήν έπίσης ψευδαίσθηση 
τοΰ ήρωϊσμοϋ καί τής θυσίας, πού τόσο 
συγκινούν τις νεανικές καρδιές καί πού 
τόσο λαχταρούν νά κάνουν κάτι πού νά 
τούς άνεβάζη στά μάτια τών άλλων, καί 
μάλιστα σέ ένα ή δύο ώρισμένα ζευγάρια 
μάτια.

Τέταρτον, καλλιεργεί τήν έλπίδα, 
έστω φρούδη, ότι μέ τήν πρόσθεση των 
δυνάμεων τοΰ καθενός νέου σέ μιάν υπερ
ατομική προσπάθεια θά διορθωθούν πολ
λές άθλιότητες καί θά ελθη μιά καλύτερη 
αύριο, καί γι’ αυτούς πού τώρα ζοΰν, 
καί γι’αύτούς πού θά ζήσουν αύριο. Ό λοι 
οί νέοι όνειρεύονται μιά καλύτερη αύριο, 
καί όλοι οί νέοι πιστεύουν ότι ή καλύτερη 
αύριο μπορεί νά έλθη τόσο γρήγορα καί 
όλοι οί νέοι θέλουν ή καλύτερη αύριο νά 
ελθη άπό αύτούς, άλλά καί γ ι’αύτούς. Ή  
έλπίδα φέρνει στόν ένθουσιασμό. Καί ό 
ένθουσιασμός, κατάλληλα έρεθιζόμενος 
άπό μερικούς κατεργαρέους, φέρνει στην 
άδιαλλαξία. Ά πό κεΐ καί πέρα, δυό σκα
λοπάτια είναι πιά ό φανατισμός καί τό 
μίσος. Γιατί πάνω στόν ένθουσιασμό του 
ό νέος δέν άντιλαμβάνεται ότι ή πειθαρ
χία κάτω άπό μιάν ιδεολογία, μετατρέ- 
πεται σιγά-σιγά σέ ύπακοή σέ ώρισμένα 
άτομα, καί ή ύπακοή σέ τυφλή πίστη, καί 
αυτή σέ άποδοχή έντολών καί ύστερα 
διαταγών χωρίς συζήτηση, τά όποια τόν 
μετατρέπουν, άπό στρατιώτη μιάς ιδεο
λογίας, σέ δούλο μερικών φανατικών 
«άρχηγών».

Πέμπτον, οί νέοι άπογοητεύονται εύ- 
κολώτερα άπό τούς μεγαλυτέρους τους. 
Καί όταν άπογοητεύονται, άναζητοΰν 
κάτι νά τούς γέμιση τό κενό. Τότε τήν 
άτομική προσπάθεια τήν άντικαθιστοΰν 
μέ τή συλλογική προσπάθεια, στήν όποια 
πέφτουν μέ όλη τους τή δύναμη.

"Εκτον, οί νέοι βιάζονται, δέν περι
μένουν, ζητάνε άμεσες άλλαγές, δέν έχουν 
μάθει νά υπομένουν, καί δέν γνωρίζουν 
ότι όσο. βαθύτερη είναι ή άλλαγή στήν 
κοινωνία, τόσο περισσότερο χρόνο άπαι- 
τεϊ. Καί έπειδή βιάζονται, ρίχνονται μέ 
πάθος όπου τούς υπόσχονται γρήγορες 
μεταβολές.

"Εβδομον, οί νέοι δέν έχουν άκόμα έπι- 
τύχει, δέν έχουν άκόμα «δημιουργηθή». 
Καί γι' αύτό, ή βιάζονται νά έπιτύχουν τό 
συντομώτερο, ή δέν διακινδυνεύουν καί 
πολλά πράγματα πολεμώντας έναντίον 
όσων τούς άντιστέκονται.

"Ογδοον, οί νέοι δέν γνωρίζουν άκόμα 
πόσα τούς προσφέρει ή κοινωνία, ένώ 
γνωρίζουν πόσα τούς άρνεΐται καί σέ 
πόσα τούς έμποδίζει νά κάνουν όπως αυ
τοί θέλουν. ΓΓ αύτό θέλουν νά τήν άλ- 
λάξουν. Καταλαβαίνουν ότι μόνοι τους 
δέν μπορούν νά καταφέρουν ένα τόσο με
γάλο έργο. Καί γι’ αύτό κατατάσσονται 
έθελοντές σέ όσες κινήσεις στρέφονται 
έναντίον τής κοινωνίας.

Ένατον, οί νέοι, τουλάχιστον πολλοί, 
δέν άγαποΰνε τή σκέψη, προτιμούνε τή 
δράση, καί εύκολα συντάσσονται μέ 
όσους «σκέπτονται» γιά λογαριασμό 
τους καί τούς προσφέρουν ώς μερίδιο, 
τή δράση. Ό ταν λοιπόν τούς προσφέ
ρουν έτοιμες λύσεις καί «έπικείμενες» 
άλλαγές, τρέχουν κι’ αύτοΐ μαζί, μήπως 
καί χάσουν τήν εύκαιρία τής δράσεως, 
μήπως καί τά κάνουν όλα οί άλλοι. ’Ανυ
πόμονοι.

Καί δέκατον, οί νέοι εύκολα συγκι- 
νοΰνται άπό τις όποιεσδήποτε ώραίες 
ιδέες, άπό άγώνες γιά τήν καλυτέρευση 
τής ζωής, καί έχουν, όπως όλοι οί άν
θρωποι, τήν ματαιοδοξία νά βρεθούν στις 
διακεκριμένες σειρές τών πρωτοπόρων 
τών ώραίων ιδεών. Γ Γ αύτό καί στρατο- 
λογοΰνται εύκολώτερα άπό όλους τούς 
άλλους.

Θά μπορούσα ν' άναφέρω καί μερικές 
άλλες αιτίες, πού οί νέοι κολλάνε εύκολα 
τό μικρόβιο τοΰ φανατισμού, άλλά νο
μίζω ότι είναι άρκετές όσες έσημείωσα

πιό πάνω, καί πού θ’ άξιζε νά τις προ
σέξουν.

Σκοπός τής άγωγής, τής κάθε άγωγής, 
καί τής παιδείας καί τής όποιασδήποτε 
μέριμνας γιά τούς νέους, είναι νά τούς 
δώσουμε τά στοιχεία ν’ άναδειχτοΰν άτο
μα ικανά νά ζήσουν άπό μόνα τους, νά 
εύτυχήσουν, ν’ άναλάβουν τις τύχες τής 
κοινωνίας, μέσα στήν όποια ζοΰν, καί νά 
βελτιώσουν τά πράγματα. Γιά νά γίνουν 
όλα αύτά, μόνο φανατισμό δέν χρειάζον
ται. ’Ιδίως σέ κοινωνίες, όπου έπικρατοΰν 
δημοκρατικά καθεστώτα, τά όποια έχουν 
έμπιστευθή πολλές εύθΰνες τους στούς 
πολίτες. Κάτω λοιπόν οί φανατισμένοι 
αρχηγοί καί οί έπίσης φανατισμένοι 
όπαδοί. Τήν έλευθερία καλλιεργούμε. 
’Ελεύθερους άνθρώπους θέλουμε ν’ άνα- 
θρέψουμε. Δέν μάς χρειάζεται ό φανατι
σμός καί οί δάσκαλοί του καί οί άρχηγοί 
του. Ά πό τόν καρπό τους γνωρίζονται τά 
δέντρα. Πώς ό φανατισμός νά δώση κα
λούς καρπούς, άφοΰ είναι ό ίδιος άρρώ- 
στεια καί σήψη; Άρνηθήτε ν’ άπαλλο- 
τριωθήτε άπό τή σκέψη σας, άπό τήν 
κρίση σας, άπό τήν εύθύνη σας. Γιατί 
πάνω άπ’ όλα ό κόσμος δέν έχει άνάγκη 
άπό δούλους, λευκούς ή μαύρους. Ό  κό
σμος, καί σήμερα καί πάντοτε, έχει 
άνάγκη άπό άνθρώπους έλεύθερους καί 
ύπεύθυνους. Καί τέτοιοι άνθρωποι ποτέ 
δέν γίνονται μέ καί άπό τόν φανατισμό. 
Γ Γ αύτό είναι άνένδοτα καί άνυποχώρητα 
έναντίον τοΰ όποιουδήποτε φανατισμού.
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Μετάφρασις ύπό τοϋ κ. 1. Λόγαρη. ' Εκ τής έφημερίδος 

«ορθοδοξία» τοϋ Σερβικοϋ Πατριαρχείου.

Κ ΑΤΑ τάς πρώτας δεκαετηρίδας του 
Χριστιανισμού ή Ταρσός τής Κιλι

κίας ή το πόλις συναγωνιζομένη έν τή 
επιστήμη τά μέγιστα πολιτιστικά κέντρα 
της έποχής εκείνης: τήν ’Αλεξάνδρειαν, 
τάς ’Αθήνας κ.ά., κατά δέ τήν μαρτυρίαν 
τοϋ Στράβωνος υπερέβαλλε καί ταΰτα έν 
προκειμένω. Περί τό δέκατον έτος άπό τής 
Χριστού γεννήσεως έγεννήθη έν Ταρσώ ό 
Σαΰλος καί έκεΐ άπέκτησε τάς πρώτας γνώ
σεις περί ιουδαϊκής θρησκείας, νόμου καί 
παραδόσεως μετά τής συμπαρομαρτούσης 
αυτής παραδειγματικής τυπολατρείας. Εις 
τήν γενέτειραν αύτοΰ, ώς καί έν 'Ιερου
σαλήμ, έμυήθη εις τήν έλληνικήν φιλο
σοφίαν καί τό ρωμαϊκόν δίκαιον. Καίτοι 
έβραΐος «έκ τής φυλής τοϋ Βενιαμίν» καί 
«κατά νόμον Φαρισαίος» (Φιλιπ. γ ' 5), ήτο 
ρωμαίος πολίτης, ώς καί ό πατήρ του, 
δοθέντος ότι ή Ταρσός άνήκεν εις μίαν έκ 
των πολλών έπαρχιών τής άχανοϋς «ρωμα
ϊκής αυτοκρατορίας, «έγώ άνθρωπος μέν 
είμί ’Ιουδαίος Ταρσέως, τής Κιλικίας ούκ 
άσήμου πόλεως πολίτης» λέγει ουτος εις 
τόν ρωμαϊον διοικητήν (χιλίαρχον), όστις 
έθαύμασε διά τήν τελείαν αύτοΰ έλληνομά- 
θειαν (Πάρξ. κα', 39). Λαβών τήν άδειαν 
παρά τού διοικητοϋ έν * Ιεροσολύμοις όπως 
κηρΰττη εις τόν λαόν, ήρχισε νά όμιλή εις 
τήν καθαρόν έβραϊκήν γλώσσαν — έξ ού 
γεγονότος έπεκράτησεν έτι μεγαλυτέρα η
συχία — καί έπανέλαβεν: «έγώ μέν είμί 
άνήρ ’Ιουδαίος, γεγενημμμένος έν Ταρσώ 
τής Κιλικίας, άνατεθραμμένος δέ έν τή 
πόλει ταύτη παρά τούς πόδας Γαμαλιήλ, 
πεπαιδευμένος κατά άκρίβειαν τού πατρώου 
νόμου, ζηλωτής υπάρχων τού Θεού καθώς 
πάντες υμείς έστέ σήμερον» (Πράξ. κβ' 3).

Ό  Γαμαλιήλ ήτο διάσημος νομοδιδά
σκαλος, όστις έν τή φλογερά τού Σαύλου

ψυχή είχεν έγχύσει όλην τήν σημασίαν τού 
ιουδαϊκού νόμου διά τόν έβραϊκόν λαόν. 
Διαπαιδαγωγηθείς έν μέσω τοιούτου πνεύ
ματος δέν έδίσταζε τό παράπαν όπως μετά 
μεγίστης δράστη ριότητος θέτη έκποδών 
πάν ό,τι άπετέλει έμπόδιον είς τόν δρόμον 
τής διδασκαλίας καί τής πίστεως τής φυλής 
του. Οϋτω πως έξηγεΐται καί ή δεδηλωμένη 
αύτοΰ σκαιότης έν τώ κατά τών χριστιανών 
διωγμώ, οϋς, ώς καί ό ίδιος παραδέχεται, 
«έδίωξεν άχρι θανάτου, δεσμεύων καί πα- 
ραδιδούς είς φυλακάς άνδρας τε καί γυ
ναίκας» (Πράξ. κβ' 4). Είχεν έκκινήσει 
ποτέ ό Σαϋλος, ΐνα έκ Δαμασκού μεταγάγη 
δεσμίως χριστιανούς τινας είς * Ιεροσόλυμα 
πρός βασανισμόν. Λαβών άφορμήν έκ τοϋ 
γεγονότος τούτου διηγείται έξομολογούμε- 
νος: «Έγένετο δέ μοι πορευομένω καί έγγί- 
ζοντι τή Δαμασκώ περί μεσημβρίαν έξαί- 
φνης έκ τού ούρανοϋ περιαστράψαν φώς 
ικανόν περί έμέ, έπεσόν τε είς τό έδαφος καί 
ήκουσα φωνής λεγούσης μου τίς εί, Κύριε; 
είπέ τε πρός με· έγώ είμί ’Ιησούς ό Ναζω
ραίος, όν σύ διώκεις. Οί δέ σύν έμοί όντες 
τό μέν φώς έθεάσαντο καί έμφοβοι έγέ- 
νοντο, τήν δέ φωνήν ούκ ήκουσαν τού 
λαλοΰντος μοι. Είπον δέ· τί ποιήσω, Κύριε; 
ό δέ Κύριος είπε πρός με· άναστάς πορεύου 
είς Δαμασκόν, κάκεϊ σοι λαληθήσεται περί 
πάντων ών τέτακταί σοι ποιήσαι. Ώ ς  δέ 
ούκ ένέβλεπον άπό τής δόξης τού φωτός 
έκείνου, χειραγωγούμενος ύπό τών συνόν- 
των μοι ήλθον είς Δαμασκόν» (πράξ. κβ' 
6—11). Τότε ένώπιον τού θεοσεβούς άνδρός 
Άνανίου ήρχισεν άναβλέπων καί έκ στό
ματος αύτοΰ ήκουσε τάς λέξεις: « Ό  Θεός 
τών πατέρων ήμών προεχειρίσατό σε γνώ- 
ναι τό θέλημα αύτοϋ... ότι έση μάρτυς αύτώ 
πρός πάντας ανθρώπους ών έώρακας καί 
ήκουσας» (Πράξ κβ' 14— 15). Τήν στιγμήν

έκείνην έβαπτίσθη καί έκ τού Ιουδαίου 
Σαύλου «τού πρότερον όντος βλασφήμου 
καί διώκτου καί ύβριστοΰ» (Α' Τιμοθ. α’ 
13) προήλθεν ό χριστιανός Παύλος — εις 
τών μεγίστων σμιλευτών ψυχών έν τή ι
στορία τής άνθρωπότητος.

Ό  άπόστολος ήτο μικρός τό δέμας καί 
έπισφαλοΰς υγείας αλλά κολοσσός τό πνεύ
μα τοσούτω μάλλον, καθόσον, έν τή χρι- 
στολογική αύτοΰ άποστολή συνήνωνε πνευ- 
ματικώς κατά τρόπον θαυμαστόν ’Ανατο
λήν καί Δύσιν. ' Ως έκ θαύματος παρέστη έν 
έτει 35 είς τόν σχηματισμόν τού μικρού 
χριστιανικού ποιμνίου έναντίον τού όποιου 
είχεν, ούτως είπείν, κινηθή ολόκληρος ό
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τότε κόσμος: ο ί ’ Ιουδαίο ι, αί ρωμαϊκαί 
ά ρχα ί, ο ί ε ίδω λολάτρα ι, ο ί αντιπρόσω ποι 
τώ ν διαφόρω ν φ ιλοσοφ ικώ ν κατευθύνσεω ν 
πάντα  δέ ταΰτα, πράγματι, μαρτυρούν κατά 
τρόπον  ίδ ιότυπον  περί τή ς ισ χύ ο ς τού Χ ρ ι
στιανισμ ού , όστις , παρά πάσαν άντίδρασ ιν , 
έσφ υρηλάτησε τόν  νέον άνθρω πον καί τήν 
νέαν ισ τορ ίαν . Ε ίνα ι ά ληθές δ τ ι ο ί Ρω μαίοι 
διά  τού ισ χυρού  όπλισμού  καί τή ς  άνεπτυ- 
γμ ένης νομοθεσ ίας των κατέκτω ν τούς λα
ούς δ ια σπείροντες συγχρόνω ς καί τόν φό
βον, ά λ λ ’ αποτελεί ωσαύτως μεγάλην άλή- 
θειαν τό ότι επί τέλους, έμυήθησαν εις τόν 
Χ ρ ιστια νισ μ όν . ' Ο Π αύλος συνέβαλεν εις 
τούτο ιδ ιαζόντω ς. Δ ιέδιδε τόν  ευαγγελ ικόν 
λ ό γο ν  «ώς καλός σ τρα τιώ τη ς ’ Ιησού  Χ ρ ι
στού» καί μ έχρ ι τή ς σ τιγμ ή ς κ α θ ’ ήν  
«ώς κακούργος» (Β ’ Τ ιμοθ. β ' 9) έρρίφθή 
ε ις τά  δεσμά καί έμαρτύρησε τώ 67 έπί 
Ν έρω νος (54— 68).

Π ερ ί Π αύλου συνήθω ς ομ ιλούν καί γρά
φ ουν ώς περ ί ά ποστόλου καί μεγάλου θεο
λόγου, όσον όμως άφορά ε ις  τή ν  συμβολήν 
αύτού έν τώ πεδίω  τώ ν νομικώ ν άξιώ ν, ολ ίγα  
ε ίνα ι γνω στά. Τ ό  θέμα τούτο ε ίνα ι άξιον 
μεγάλης π ρ ο σ ο χή ς κα ί λ ία ν  ενδιαφέρον.

Ή  σημασία καί ή ίδιότης 
τοΰ νόμου

Ό  ’Α πόσ τολος Π α ύλος αποδίδει ιδ ια ι
τέραν σ η μ α σ ία ν  ε ις τόν  νόμον, δ ιό τι δ ι ’ αύ
τού ρυθμίζεται ή σ χέσ ις  τού άνθρώπου πρός 
τό ν  Θ εόν καί τή ν  κο ινότητα . Ο ύτος πρώ
τ ισ τ ο ς  έχ ε ι ύ π ’ όψ ει τούς όμοεθνεϊς του καί 
τή ν  σ τά σ ιν  τω ν έναντι τού Μ ω σαϊκού νό
μου, είτα  δέ καί άπαντα τά λο ιπά  έθνη , άτινα 
βα θμ ια ίος ε ισ ά γε ι ε ίς τόν  κόσμον τοΰ 
δ ικα ίου, ένθα δεσπόζει ή χά ρ ις  κα ί ή άγάπη. 
’Ε πί τού μακρού τούτου δρόμου μ έχρ ι τής 
νομ ική ς τελε ιό τη το ς περ ιοδικώ ς όμ ιλεΐ καί 
περί άξιώ ν έκ τού πεδίου τοΰ άστικοΰ 
δ ικα ίου, τών όπο ιω ν, κατά τή ν  δεδομένην 
σ τιγμ ή ν, έπ ιτηδείω ς έπω φελείτα ι δ ιά  τήν 
π ρ ο ά σ π ισ ιν  τή ς  π ροσω π ικότη τάς του.

α) « ...ό  νόμος κυριεύει τού άνθρώπου 
έφ ’ όσ ον  χρό νο ν  ζή » (Ρωμ. ζ ' , 1). Π ράγματι 
άπό τή ς  γεννήσεω ς μ έχρ ι τού θανάτου του 
αί ένέργεια ι τοΰ άνθρώπου κατευθύνονται 
καί μετρούνται μέ ώ ρισμένας νομ ικός άξίας.

Τ όν  Μ ω σαϊκόν νόμον ό  Π αύλος θεωρεί 
δ ιά  τού πρίσματαος τού ΝΕΟ Υ  Ν Ο Μ ΟΥ καί 
λέγει: «οίδαμεν γάρ ότι ό νόμος πνευμα
τ ικό ς έστίν»  (Ρωμ. ζ ' 14)· «ώστε ό  μέν νόμος 
ά γιος, καί ή εντολή  άγια  κα ί δ ικαία  καί 
άγαθή» (Ρωμ. ζ '  12). Ή  πνευματικότης τοΰ 
νόμου σ υνίστα τα ι ε ίς τό  ό τ ι τόν  εσω τερι
κόν μας κόσμον κατευθύνει πρός τή ν  ν  ο- 
μ ιμότητα , ή το ι κατά κανόνα  όρ ίζει όπως τάς 
σκέψ εις μας μή έπιβαρύνω μεν διά  τού κα
κού καί κατευθύνει τάς καρδίας πρός τήν 
δ ικα ιοσύ νην , ώς έκ τούτου δέ καί ε ίς τήν 
έκπλή ρω σ ιν  τή ς θελήσεω ς τού Θεού· ένεκα 
τούτου ό νόμος είνα ι ά γιος. ’Α λλαχού 
λέγει: «ότι καλός ό νόμος, έάν τ ις  αύτώ 
νομίμω ς χρή τα ι»  (Α ' Τ ιμοθ. α ' ,  8).

Έ π ί  τού δρόμου τή ς πνευματικής, τής 
ίερά ς κα ί τή ς  καλής ίδ ιό τη το ς τοΰ νόμου 
άντιπαρα βά λλετα ι «ή ο ίκούσα  έν  έμοί α
μαρτία» (Ρωμ. ζ ' ,  17 κα ί 20), «ου γάρ ό θέλω 
τούτο πράσσω , ά λ λ ’ ό  μισώ  τούτο ποιώ» 
(Ρωμ. ζ '  15). Ό  νόμος μάς κατευθύνει πρός 
τό  έν, ή δέ άμαρτία  πρός τό ά λλο , καί 
άκρ ιβώ ς έ π ’ αύτής τή ς διασταυρώ σεω ς προ
κύπτει ή σ τιγμ ή  κ α θ’ ή ν  ή άμαρτία  πολι- 
τογρα φ είτα ι, «τήν τε γά ρ  επιθυμίαν ούκ 
ή δε ιν  ε ί μή ό νόμος έλεγεν, ούκ επιθυμή
σεις»  (Ρωμ. ζ '  7).

β)”Α νευ νόμου ούτε τό  άδίκημα  δύναται 
νά χαρα κτη ρ ισ θή  ώς το ιούτον, ούτε ή ποινή 
νά έπ ιβλη θή . ' Η  βασ ική  ά ρχή  τού πο ινικού 
δικαίου: «Nullum crimen, nulla poena sine 
lege» (Ο ύδέν έγκλημα , ούδεμία πο ινή  άνευ 
νόμου) —  ή τ ις  τό  πρώ τον ε ίσ ή χθ η  άρχο- 
μένου τού Ι Γ ' α ίώ νος ε ίς τάς άγγλοσαξω - 
ν ικάς χώ ρας, ώστε λ ία ν  βραδύτερον νά 
καταστή  παγκοίνω ς γνω στόν —  έχ ε ι άναμ- 
φ ιβόλω ς τάς ρίζας τη ς  ε ίς  τούς λόγους τού 
Παύλου: «ού γάρ ούκ έσ τι νόμος, ούδέ 
παράβασις» —  «άμαρτία  δέ ούκ έλλογεΐτα ι 
μή όντος νόμου» (Ρωμ. δ ' ,  15, ε '  13, ζ '  7, γ '  
20).

γ ) Ό  άπόστολος, γενικώ ς ε ίπεϊν , καλώς 
έγνώ ριζεν  ού μόνον τόν  ιουδα ϊκόν νόμον, 
άλλά  καί τό  ρω μαϊκόν δ ίκ α ιο ν , όπερ , έστιν  
ότε —  ώς ρω μαίος πολ ίτη ς —  έπεκαλεϊτο  
πρός προστασ ίαν  τώ ν προσω πικώ ν του δ ι
καιωμάτων. Π ο λ λ ά κ ις  ήθελον ο ί έβρα ϊο ι νά 
τόν  κρ ίνουν κατά τό  δ ίκα ιόν  τω ν καί τόν 
φονεύσουν. Κ άποτε, έπ ί παραδείγματι, ε ίχε  
συλληφ θή ε ίς  τόν  ναόν τού Σολομώ ντος καί 
ύπό τή ν  π ίεσ ιν  τώ ν έβραίω ν ό ρωμαίος 
χ ιλ ία ρ χ ο ς  τόν  παρέδω κεν ε ίς μ α σ τίγω σ ιν  
«ώς δέ προέτειναν αυτόν το ϊς  ίμ άσ ιν, είπε 
πρός τόν έστώ τα έκατόνταρχον  ό  Παύλος· 
εί άνθρω πον Ρω μαϊον καί άκα τά κρ ιτον  έ-

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: ό Άπόστολος Παύ
λος. Λεπτομέρεια άπό ψηφιδωτό τοΰ 'Οσίου 
Λουκά Βοιωτίας. ’Επάνω: Ή  ύποταγή στους 
νόμους τής πολιτείας καί στά δργανα τής 
κρατικής έξουσίας άποτελεϊ κατά τόν Από
στολο τών 'Εθνών προϋπόθεση γιά μιά εύτυ- 
χισμένη κοινωνία.

ξεσ τιν  ύμΐν μαστίζειν; άκούσας δέ ό έκα- 
τό ντα ρ χο ς προσελθώ ν ά πή γγε ιλε  τώ χ ιλ ι-  
άρχω  λ έ γ ω ν  όρα  τί μέλλεις π ο ιε ίν  ό 
άνθρω πος ούτος Ρω μαίος έστίν . Π ροσελθώ ν 
δέ ό χ ιλ ία ρ χ ο ς  είπεν  αύτφ· λέγε μοι εί σύ 
Ρω μαίος εί. Ό  δέ έφη· ναί. Ά π ε κ ρ ίθ η  τε ό 
χ ιλ ία ρχο ς· έγώ  πολλού  κεφαλαίου τή ν  πο
λ ιτε ία ν  ταύτην έκτησάμην. Ό  δέ Π αύλος 
έφη· έγώ  δέ καί γεγέννη μα ι. Εύθέως ούν 
ά πέσ τη σ αν  ά π ’ αύτού ο ί μέλλοντες αύτόν 
ά ν ετά ζε ιν  καί ό χ ιλ ία ρ χ ο ς  δέ έφοβήθη 
έπ ιγνούς ό τ ι Ρω μαίος έσ τι, καί ό τ ι ή ν  αύτόν 
δεδεκώς» (πράξ. κ β ' 25— 29).

"Α λλοτε πά λ ιν  πλέον τώ ν τεσσαράκοντα  
έβραίω ν «άνεθεμάτισαν έαυτούς λέγοντες 
μήτε φ αγείν  μήτε π ιε ίν  έως ού ά ποκτείνω σι 
τόν  Π αύλον» (πράξ. κ γ ' 13), ά λλά  δέν 
έπέτυχον τούτο, δ ιό τι α ί κα τη γορ ία ι άφεώ- 
ρων δ ια δικα σ ία ν  κατά τό  δ ίκα ιον, όπερ 
ισ χύ ε ι δ ιά  ρω μαϊον π ο λ ίτη ν  (Π ράξ. κ γ ' 27 
κ ε ' 10 κ σ τ ' 2).

δ )"Ο πισθεν  τώ ν ά στικώ ν νόμω ν ό Π αύ
λος βλέπει τούς φ ορείς τής έξουσ ίας, ή το ι 
τούς ήγεμόνα ς, δ ιά  τούς οπο ίους λέγει ότι 
«ούκ ε ίσ ί φ όβος τώ ν άγαθώ ν έργω ν, άλλά  
τών κακών. Θ έλεις δέ μή φ οβεΐσθα ι τήν 
έξουσίαν; τό ά γαθόν πο ίει, καί έξεις έπαι
νον έξ αύτής» (Ρωμ. ι γ '  3). Τά  όργανα τής 
έξουσ ίας ε ίνα ι ή έγγύη σ ις  τή ς άσφαλείας 
τή ς ά σ τ ικ ή ς τάξεως. Δ ιά  τούτο ό  άπόστολος
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παραγγέλλει: «Π άσα ψ υχή  έξουσ ία ις ΰπερε- 
χο ύ σ α ις  ύποτασσέσθω . Ού γάρ εσ τιν  εξου
σ ία  ε ί μή ύπό Θεοϋ» (Ρωμ. ι γ ' ,  1). Ο ύτος, 
δηλαδή , Ερμηνεύει τόν  νόμον τοΰ Χ ρίστου, 
ό σ τις  δέν έδόθη επ ί τώ τέλει όπω ς προκα- 
λώ νται ο ί πόλεμ οι καί άνατρέπω νται αί 
π ο λ ιτ ικ ο ί έξουσ ία ι ά λ λ ’ 'ίνα ο ί νόμοι αυτών 
ώ σ ιν  όσ ο ν  ενεστι τελειότερο ι.

ε) Α ΐ σ χέσ ε ις  ήμώ ν έναντι των άνθρώ- 
πων δέον όπω ς έδράζω νται έπ ί τής αγάπης 
κα ί τή ς έγκαιρου συμφιλιώ σεω ς των ενδε
χομένω ν χρεώ ν. « Ά π ό δ ο τ ε  οΰν πάσ ι τάς 
όφ ειλάς, τώ τόν  φ όρον τόν  φ όρον, τώ τό 
τέλος τό  τέλος, τώ τόν φ όβον τόν  φόβον, τώ 
τή ν  τ ιμ ή ν  τή ν  τ ιμήν , Μ ηδενί μηδέν οφεί
λετε εί μή τό  άγαπάν άλλήλους». (Ρωμ. ιγ ' 
7— 8). Τ ό  δικαίω μα τοΰ εργάτου πρός ά- 
μ ο ιβ ή ν  παρά τοΰ εργοδότου άποδίδετα ι 
(πραγμ ατοποιείτα ι) κ α τ ’ άξίαν: «τώ δέ 
έργαζομένω  ό  μ ισθός οΰ λο γ ίζετα ι κατά 
χ ά ρ ιν , ά λλα  κατά όφέλημα» (Ρωμ. δ '  4).

Ή  ερμηνεία τοΰ νόμου
Ύ π ερ ά νω  τοΰ Ν όμου τοΰ Μ ωϋσέως καί 

τών ά στικώ ν διατάξεω ν γενικώ ς, ό Π αΰλος 
ά τεν ίζε ι άπαύστω ς δ ιά  τώ ν πνευματικών 
οφθαλμώ ν ένα νόμον τελειότερον  μή έπι- 
τρέποντα  τή ν  δ ιδασκαλίαν τών γραμματέω ν 
καί τών φ αρισα ίω ν περί σ χο λ α σ τικ ή ς  προ- 
σκολλή σ εω ς ε ις τό  γράμμα τοΰ νόμου, «τό 
γάρ γράμμα άποκτέννει, τό δέ πνεΰμα ζωο
ποιεί»  (Κ ορινθ . γ '  6). Ή  αυστηρά ιου
δαϊκή τυπολατρεία  πόρρω ά πε ΐχε  τή ς ορθής 
έννο ια ς τοΰ νόμου Έ θ εω ρ εΐτο  ότι είνα ι 
ά γ ιο ς κα ί δ ίκ α ιος ό άνθρω πος έκεΐνος όσ τις 
μη χα νικώ ς, κατά έξω τερικόν τρόπον  έκ- 
π λη ρ ο ϊ τόν νόμον. Ό  Ι σ ρ α ή λ ,  δηλαδή , 
έτεινε πρός τόν  νόμον τή ς δ ικα ιοσύνης, 
ά λ λ ’ ή το  μακράν αύτοΰ δ ιό τι δέν προσε-

πάθει νά  σ τοχασθή  τοΰτον δ ιά  τή ς πίστεω ς, 
ά λλά  δ ιά  τώ ν έργω ν (Ρωμ. θ '  31—32). Ή  
δ ιεστραμμένη  αΰτη ά ντ ίλη ψ ις έδωκεν άφορ- 
μ ή ν  ε ις  τόν  ’Α π όστολον, όπω ς κατακρίνη  
τή ν  δουλεία ν  ε ί τούς τυπολάτρας κα ί έξάρη 
τή ν  σημ ασ ίαν  τή ς ελευθερίας ε ις ή ν  εί- 
σ ήγαγεν  ήμάς ό Χ ριστός. Ο ύτος κατηγορη- 
ματικώ ς βέβαιο ί πρός τούς Γαλάτας: «”Ιδε 
έγώ  Π α ΰλος λέγω  ύμ ίν ό τ ι έάν περιτέμνη- 
σθε, Χ ρ ισ τό ς υμάς οΰδέν ω φελήσει»  (Γα- 
λατ. ε ' ,  2), δ ιό τι «Χ ριστός ήμάς έξηγό- 
ρασεν έκ τή ς  κατάρας τοΰ νόμου» (Γαλατ. 
γ '  13) «ώστε δουλεύειν ήμάς έν  κ α ινότητι 
πνεύματος κα ί οΰ πα λα ιότη τι γράμματος» 
(Ρωμ. ζ '  6). Ό  ’Α πόστολος Π αΰλος, πρά
γμ ατι, δέν προτίθετα ι νά καταργήση τόν 
νόμον, ά λλά  νά άποδείξη  πόσον ε ίνα ι άδια- 
νό η το ν  νά  ζητή  τ ις  σω τηρίαν ε ίς τή ν  
περ ιτομ ή ν  έπ ί παραδείγματι, ή ε ίς άλλας 
σ χο λ α σ τικ ό τη τα ς «έπίπερ  εις ό Θ εός ός 
δ ικα ιώ σει περ ιτομ ή ν  έκ π ίστεω ς καί άκρο- 
βυστίαν δ ιά  τής πίστεω ς» (Ρωμ. γ ' 30).
'  Ως πρώ τον σ τό χο ν  θέτει τή ν  π ίσ τ ιν  έν ε’ίδει 
νέου νόμου μή καταργοΰντος τό ν  παλα ιόν 
νόμον, ά λ λ ’ έξ ιδανικεύοντος το ΰ το ν  «νό
μον οΰν καταργοϋμεν δ ιά  τή ς π ίστεω ς; μή 
γένο ιτο , ά λλά  νόμον ίστώ μεν» (Ρωμ. γ ’ 31). 
Τό ό τ ι ή περιτομή ώ ς τοιαύτη δέν άποτελεϊ 
αμαρτίαν, ά λ λ ’ οϋτε προΰπόθεσ ιν πρός 
σω τηρίαν, τό  ό τ ι ό Π α ΰλος κ α τ ’ ουσ ίαν δέν 
καταργεί τόν  νόμον — συμπεραίνετα ι, σύν 
το ΐς  ά λλο ις , καί έκ  τοΰ γεγονότος ό τ ι οΰτος 
περιέτεμεν τόν  Τ ιμόθεον «διά τούς ’ Ιου
δαίους τούς όντας έν το ΐς  τό π ο ις  έκείνοις»  
(Π ράξ. ισ τ ' 3). ’Εξ άλλου τούτο συνάδει 
πρός τό  βασ ικόν σύνθημα τοΰ άποστολι- 
κοΰ έργου του «το ΐς πάσ ι γέγονα  τά πάντα, 
ϊν α  πάντω ς τινά ς σώσω» (Α ' Κ ορινθ. θ '  22 
19— 21)

' Ο  γρα πτός νόμος δέν άποτελεϊ σκοπόν,

άλλά  μέσον καί π ρ ο ε ιδ ο πο ίη σ ιν  έν τή  όδώ 
πρός τή ν  τελειότη τα  τή ς δικα ιοσύνης· «Σκι
άν  γάρ έχω ν ό  νόμος τώ ν μελλόντω ν άγα- 
θών, οΰκ  αύτή ν τή ν  ε ικόνα  τών πραγμά
των» ( Έ β ρ .  Γ ,  1).

Ή  έκπλήρωσις καί τό 
τέλος τοΰ νόμου

* Ο  τελ ικ ό ς σ κοπός τοΰ Π αύλου ε ίνα ι νά 
έπ ιβεβαιώ ση ό τ ι ό  νόμος έξαντλή τα ι έν τή 
δ ικα ιοσύνη  καί τή άγάπη —  έν Χ ριστώ . ’ Ο 
νόμος, δηλαδή , δέν θεσπίζετα ι λόγω  τών 
δικαίω ν, ά λλά  λόγω  τών παραβατώ ν. Π ερί 
τούτου ούτος χα ρ α κτη ρ ισ τικώ ς γρά φ ει πρός 
τόν  Τ ιμόθεον: «ότι δ ικαίω  νόμος ού κεϊται, 
ά νόμ οις δέ κα ί άνυποτάκτο ις , άσεβέσ ι καί 
ά μαρτω λοϊς, ά νο σ ίο ις  κα ί βεβήλοις, πα- 
τρολώ αις κα ί μη τρολώ α ις, άνδροφ όνοις, 
πόρνο ις, ά ρσενοκοίτα ις , ά νδραποδιστα ΐς, 

ψ εύσταις, έπ ιό ρ κ ο ις , καί ε’ί τι έτερον τή 
ΰγια ινούση δ ιδασκαλία  ά ντ ίκειτα ι, κατά 
τό  εΰαγγέλ ιον  τή ς  δόξη ς τοΰ μακαρίου 
Θ εοΰ, ό  έπ ιστεύθη ν έγώ» ( Α ' Τ ιμ . α '  
9— 11).

Π ρός τή ν  α ιω νιότη τα  δ ιά  δ ικα ιοσύνης 
καθοδηγούνται καί οί μή γνω ρίζοντες περί 
γραπτού νόμου , δοθέντος ό τ ι έκαστος 
άνθρω πος έν έαυτώ φ έρει τή ν  ε ικόνα  τοΰ 
Θεοΰ —  τή ν  ψ υχή ν , ή τ ις  δέν δύναται νά 
άπαλειφ θή . «"Ο ταν γά ρ  έθνη τά μή νόμον 
έχοντα  φ ύσει τά  τοΰ νόμου πο ιή , ούτοι 
νόμον μή έχο ντες έαυτοϊς ε ίσ ι νόμος, 
ό ίτ ινες ένδείκνυντα ι τό  έργον  τοΰ νόμου 
γρα πτόν  έν τα ΐς καρδ ία ις αύτών, συμμαρτυ- 
ρούσης αύτώ ν τή ς συνειδήσεω ς» (Ρωμ. β ' 
14— 15).

Οϋτω ό Π αΰλος πάντας τούς άνθρώ- 
πους, ή το ι κα ί τούς μέ τό ν  γρα πτόν νόμον, 
ώς καί τούς άνευ νόμου , πρσή γα γε δ ιά  τοΰ 
νόμου τοΰ Χ ριστού  ε ις τό ν  κόσμον τής 
ά γάπης κα ί τή ς θείας δ ικα ιοσύνης. Δ ιά  τής 
ερμηνείας του τοΰ νόμου ύπεδείκνυε τόν 
δρόμον, ό σ τις  οδη γεί πρός τή ν  φ ιλαδέλ- 
φ ιαν, δ ι ’ αύτής δέ, κα ί ε ίς τή ν  πρός Θ εόν 
ά γάπη ν «...ό  γάρ άγαπώ ν τόν  έτερον νόμον 
πεπλήρω κε (Ρωμ. ι γ ' ,  8). «Τό γά ρ  ού 
μ ο ιχεύ σεις, ού φ ονεύσεις, ού κλέψ εις, ούκ 
έπ ιθυμ ήσεις , κα ί ε ΐ τ ις  έτέρα έντολή , έν 
τούτω  ά γαπή σεις τόν  π λη σ ίο ν  σου ώς 
σεαυτόν» (Ρωμ. ι γ ' ,  9). « Ή  άγάπη τώ 
π λη σ ίο ν  κακόν οΰκ έργάζεται· πλήρωμα
ούν νόμου ή ά γάπη----- λέγει ό άπόστολος
Π αΰλος (Ρωμ. ι γ '  10). Δ ιά  τούτο πάς ό 
μ ισώ ν τό ν  άδελφ όν αύτοΰ άνθρω ποκτόνος 
έστι»  κα ί ώς το ιοΰτος «ούκ έχε ι ζω ήν 
α ιώ νιον  έν έαυτώ μένουσαν» (Α ' Ί ω ά ν . γ '  
15). « ’ Ε άν τ ις  εΐπη  ό τ ι άγαπώ  τόν  Θ εόν, καί 
τόν  άδελφ όν αύτοΰ μ ισ ή , ψ εύστης έ σ τ ίν  ό 
γάρ μή άγαπώ ν τόν  άδελφ όν όν  έώρακε, τόν 
Θ εόν όν  ο ύ χ  έώ ρακε, πώς δύναται άγα
πάν;» (Α ' Ί ω ά ν . δ ' 20). Ά λ λ α ις  λέξεσιν: ό 
άνθρω πος ό μ ισώ ν τόν  π λη σ ίο ν  αύτοΰ, είνα ι 
μακράν π άσ η ς δ ικα ιοσύ νης καί χρ ισ τ ια ν ι- 
κώς δ ιδασκαλίας· ό το ιοΰτος λη σ μ ονεί τήν 
δ ιδασκαλία ν τοΰ Π αύλου ό τ ι «τέλος γάρ 
νόμου Χ ριστός» (Ρωμ. Τ  4) καί όλον τό 
νόημ α  τή ς πολ ιτε ία ς ήμών.
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Τ Ό  Μ Θ Γλλ,Ο  Θ Χ γΐΤΑ .
Του Γιάννη Πολίτη

Γ ονα τισ τή  σ τή ν  εκ κλη σ ία  τή ς  Π α ναγία ς, σ τή ν  Τ ή νο  
μπρος σ τή ν  ε ικόνα  σ τέκετα ι μιά νέα σάν τό  κρίνο  
κα ί μέ θλιμμένη τή ματιά  καί πόνο σ τή ν  ψ υχή  τη ς 
παρακαλεΐ τή ν  Π α ναγιά  θερμά σ τή ν  προσευχή  της: 
— «Π αρθένα  Μ εγαλόχαρη καί "Α για  Μ ητέρα, 
κάνε με σέ παρακαλώ  νά δώ μ ιάν άσπρη μέρα 
ν ά 'ρ θ ε ι κοντά  μου γρή γορα  αυτός πού αγαπώ, 
νά νιώ σω  κ ι ’ έγώ μέσα μου τό ν  ή λ ιο  χαρω πό!
Τ όν  έχασ α , Π αρθένα  μου, έφυγε κάπο ιο  βράδυ, 
τότε πού σέ δυστύχημα τά δυό του μάτια  έχασ ε 
καί ζεΐ μ έσ ’ σ τό  σκοτάδι 
καί γ ιά  νά μή θυσιαστώ , έκανε πώς μέ ξέχα σε 
κα ί πώς δέ μ ’ άγαπάει.
Κ αί τώ ρα σ τό  σκοτάδι του μονά χος περπατάει... 
Π αρθένα  Μ εγαλόχαρη καί Π α ναγιά  γλυκ ιά  μου, 
πάρε μου σέ παρακαλώ  τά μάτια  τά  δ ικά  μου 
καί άς μή δώ ά λλη  φορά αυτό τό  φώς τοϋ κόσμου 
φτάνει νά  βλέπει, όπως πρ ίν  καί πάλ ι ό καλός μου. 
Α υτά ή νέα έλεγε μέ μάτια βουρκωμένα, 
ένώ π ιό  πέρα ό  τυφλός έλεγε σ τή ν  Π αρθένα.

—  «Συγχώ ρα με, Π αρθένα  μου, π ο ύ ’φ υ γ’ ά π ’ τή καλή μου 
σ τ ’ ορκίζομα ι, δέ θ ά ’θελα  γιά  χάρη  μου δική  μου 
νά ζεϊ αύτή πού άγαπώ  μ ’ έναν τυφλό άντάμα...»
Μ ά ξαφ νικά  ό δύστυχος άκούει ένα κλάμα 
καί μιά γνώ ριμη  φωνή γεμάτη ικ εσ ία  
μέσα σ τή ν  έκκλησία .
Κ ι άμέσως πάει πρός τά  ’κεΐ, σκοντάφ τει καί χτυπάει 
σηκώ νεται κα ί προχω ρεί σ ’ αύτήν πού άγαπάει 
καί... «βλέπω, βλέπω άγάπη μου» φωνάζει μέ χαρά.
Κ ι εκείνη  πού τό ν  γνώ ρισε τόν  σ φ ίγγε ι τρυφερά 
μέσα σ τή ν  ά γκαλιά  τη ς,
ένώ ά π ’ τή  σ υγκ ίνη ση  τή ς κόβετα ι ή μ ιλ ιά  της...

Κ αί τώρα ο ί δυό γο να τισ το ί μπροστά  στή  Μ εγαλόχαρη 
προσεύ χοντα ι ο λό χα ρ ο ι 
μέ μάτια  δακρυσμένα...
—  «Γ ιά  τό  μεγάλο θαύμα σου, Π α νάχραντη  Π αρθένα  
σ ’ εύχαριστοΰμε εύλαβικά  
καί κάθε χ ρό νο  ταχτικά
θά ’ ρχόμαστε στή  χά ρη  σου σάν σήμερα  κοντά  σου 
Ε ύλογημένο, Δ έσποινα , γ ιά  πάντα τ ’ όνομά Σου!»
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ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔ. ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦ.

01Φ8ΤΕΙΝ0Ι 
ΣΗΥΒΤΟΰΟΤΕΣ

Ο

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ «ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ» ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 

Τοϋ Άστυν. κ. Νικ. Πιπερίδη

Δύο άρθρα τοϋ Νέου Κώδικα 'Ο
δικής Κυκλοφορίας μιλούν γιά τούς 
φωτεινούς σηματοδότες.

Τό άρθρον 6, γιά τά σήματα πού 
ρυθμίζουν τήν κίνηση των όχημάτων 
καί τό 7 των πεζών.

Κατά τό άρθρον 6 ό οδηγός όχή- 
ματος — καί εδώ δεν εννοούμε μόνο 
τούς οδηγούς αύτοκινήτων, μοτοσυ- 
κλεττών καί μοτοποδηλάτων — άλλά 
κάθε μέσου, όδηγουμένου άπό πρό
σωπο καί κινούμενο είς τάς οδούς, 
όπως ποδηλάτου, ζωηλάτου, χειρα- 
μαξίου τοϋ όδοκαθαριστοϋ, τοϋ α
χθοφόρου κλπ., είναι υποχρεωμένος 
νά συμμορφώνεται πρός τά σήματα 
τών σηματοδοτών, έκτος έάν ή κυ
κλοφορία ρυθμίζεται υπό τροχονό
μου, κατά διάφορον τρόπον, οπότε 
πρέπει νά ύπακούη, μόνον στά σή
ματα αύτοΰ. Τά σήματα πού ρυθμί
ζουν τήν κίνηση τών όχημάτων είναι:

α) Πράσινο κυκλικής μορφής: 
Αύτό σημαίνει άτι τά οχήματα έπιτρέ- 
πεται νά κινηθούν πρός άλες τίς 
κατευθύνσεις, δηλαδή εμπρός, δεξιά 
καί άριστερά, έκτος έάν άλλα σήματα 
ή πινακίδα άπαγορεύει τήν κίνηση 
πρός μία άπό τίς πιό πάνω κατευ
θύνσεις.

'Υπάρχουν περιπτώσεις πού, καί- 
τοι έχουμε πράσινο κυκλικής μορφής 
δέν έπιτρέπεται νά ξεκινήσουμε, πρός 
μία άπό τίς άνωτέρω τρεις κατευθύν
σεις;

‘Ασφαλώς καί υπάρχει. Σ  ’ αύτό τό 
σημείο χρειάζεται προσοχή, διότι ή 
παράβαση αύτή διαπράττεται συχνά 
άπό τούς οδηγούς, ‘ίσως άπό άγνοια 
τού Κώδικα ή άπό τήν λανθασμένη 
γνώμη, κατά τήν όποιαν, όταν έχουμε 
πράσινο, ή κίνηση είναι δική μας καί 
ό'λοι ο! άλλοι θάπρεπε νά έχουν στα
ματήσει.

Τρεις τέτοιες περιπτώσεις προ
βλέπει ό Κώδικας 'Οδικής Κυκλο
φορίας:

α) "Οταν στή διασταύρωση συνε
χίζεται ή κίνηση, αύτών πού έκκι- 
νοϋντο άπό τον κάθετο πρός έμάς 
δρόμο καί είχαν μπει στή διασταύρω
ση μέ πράσινο σήμα, άλλά λόγω τού 
μεγέθους τής διασταυρώσεως καί τής

βραδυπορείας στήν κυκλοφορία, δέν 
πρόλαβαν νά περάσουν. ’Αναμένομε 
λοιπόν, παραχωρούντες προτεραιό
τητα σ ’ αυτούς, καίτοι έμεΐς έχουμε 
πράσινο.

β) "Οταν στήν κάθετη πρός τήν 
πορεία μας διάβαση, συνεχίζεται κί
νηση πεζών, οί όποιοι είχαν ξεκινή
σει μέ πράσινο γι ’ αύτούς, άλλά κα
τά τήν πορείαν τους, τούς έπιασε τό 
κόκκινο. Στή περίπτωση αύτή οί 
πεζοί, όπως θά δούμε στό σχετικό γιά 
τούς πεζούς άρθρο τού Κώδικα δέν 
ύποχρεοΰνται νά γυρίσουν πίσω, άλλά 
νά συνεχίσουν τήν πορεία τους, έπιτα- 
χύνοντας τον βηματισμό τους. Πρέ
πει λοιπόν νά δώσουμε προτεραιό
τητα νά περάσουν, καίτοι, επαναλαμ
βάνουμε, εμείς έχουμε πράσινο.

Κ αί γ) "Οταν οί συνθήκες τής 
κυκλοφορίας είναι τέτοιες (μεγάλη 
συμφόρηση, φρακάρισμα), ώστε νά 
μή μπορούμε νά διασχίσουμε τήν 
διασταύρωση, στό χρόνο πού έχουμε 
πράσινο καί επομένως θά παραμεί
νουμε σ ’ αύτή, τήν όποιαν μοιραίως 
θά άποφράξουμε, δέν πρέπει, καίτοι 
έχουμε πράσινο νά ξεκινήσουμε. Ή  
παράβαση αύτή είναι σοβαρή καί 
δημιουργεί προβλήματα στήν ήδη

φορτωμένη κυκλοφορία Πρέπει 
λοιπόν νά τηρούμε τήν διασταύρωση 
ανοικτή καί μάλιστα δχι μόνο αύτή 
πού έχει σηματοδότες, άλλά καί αύτή 
πού δέν έχει, άλλά οί συνθήκες τής 
κυκλοφορίας είναι σάν αύτές, πού

Ή  παραβίασι τών φωτεινών σηματοδοτών, 
άποτελεϊ μία άπό τίς κνριώτερες αίτιες τών 
τροχαίων Ατυχημάτων. Στή φωτογραφία μας 
κάτω τά αποτελέσματα τής παραβιάσεως τοϋ 
φωτεινού σηματοδότη. Τρεις νεκροί καί τρεις 
τραυματίες.
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είπαμε πιό πάνω. Φίλοι οδηγοί γιά τό 
πράσινο, έκτος από τις τρεις περι
πτώσεις πού αποτελούν παράβαση 
καί τιμωρούνται μέ 1500 όρχ. του
λάχιστον, θά σας λέγαμε, γιά τή δική 
σας άσφάλεια, νά προσέχετε περ
νώντας από διασταυρώσεις καί μέ 
πράσινο άκόμη σήμα, μήπως κάποιος 
κακός οδηγός, περνάει μέ κόκκινο 
από τόν κάθετο πρός τήν πορεία σας 
δρόμο ή κάποιο αύτοκίνητο άμεσου 
άνάγκης, άσθενοφόρο, πυροσβεστι
κό, περιπολικό, αύτοκίνητο πού με
ταφέρει άσθενή περνάει μέ κόκκινο 
κορνάροντας, ιδιαίτερα όταν έχετε τά 
παράθυρα κλειστά καί δέν άκοΰτε 
Ίσως τά κορναρίσματα.
Πράσινο υπό μορφήν βέλους: Μέ τό 
σήμα αύτό επιτρέπεται ή κίνηση μό
νον πρός τήν κατεύθυνση τού βέλους.

Κ αί έδώ πρέπει νά προσέχουμε τίς 
τρεις περιπτώσεις πού δέν επιτρέ
πεται νά περάσουμε καί γιά τίς όποιες 
μιλήσαμε, έξηγώντας τό πράσινο κυ
κλικής μορφής.
Κόκκινο Κυκλικής μορφής: Τό σήμα 
αύτό εμφανίζεται στόν σηματοδότη 
όχι απ ' εύθείας μετά τό πράσινο αλλά 
αφού μεσολαβήσει γιά λίγα δευτερό
λεπτα τό κίτρινο.

Σημαίνει στόπ γιά όλους καί πρός 
όλες τίς κατευθύς, εκτός έάν, σέ 
μεγάλες διασταυρώσεις, έχουμε πολ
λαπλούς σηματοδότες, δηλαδή εκτός 
τού τής κυκλικής μορφής υπάρχει καί 
άλλος μέ βέλος ή βέλη πού δείχνει, 
τήν στιγμήν αύτή, πράσινο σήμα, ο
πότε ή κίνηση έπιτρέπεται πρός τήν 
κατεύθυνση πού δείχνει τό βέλος.

Έδώ πρέπει νά προσέξουμε, σέ 
ποιό σημείο τού δρόμου πρέπει νά 
σταματήσουμε.

Έάν ύπάρχη, λίγο πρό τού σημα
τοδότου, μιά κάθετη πρός τήν πο
ρείαν μας γραμμή, πιό φαρδειά άπό 
τίς συνηθισμένες, τότε τό σταμάτη- 
μά μας πρέπει νά γίνη, πρό τής 
γραμμής αυτής.

Έάν δέν ύπάρχη τέτοια γραμμή, 
πρέπει νά σταματήσουμε σέ άρκετή 
άπόσταση άπό τόν σηματοδότη, ώστε 
νά βλέπουμε άνετα τά σήματά του, 
καί όταν χρειασθή νά ξεκινήσουμε, νά 
μή μάς κορνάρουν οί όπισθέν μας 
ευρισκόμενοι.

Αύτό πρέπει νά τό λαμβάνουν 
ύπόψιν καί οί άκολουθοΰντες, ότι 
δηλαδή τό σταμάτημα γίνεται σέ μιά 
κάποια άπόσταση άπό τόν σηματοδό
τη, ούτως ώστε νά μή αίφνιδιάζονται 
μέ τό ώς άνω κανονικό σταμάτημα 
τού προπορευομένου, καί φρενάρουν 
απότομα ή πέφτουν στά πίσω μέρη 
των όχημάτων πού σταμάτησαν. Δέν 
πρέπει τό σταμάτημά μας νά γίνεται 
μέσα στή διάβαση πεζών, τούς οποί
ους ταλαιπωρούμε ή μέσα στή δια
σταύρωση, τήν όποια άποφράσσουμε. 
Κόκκινο ύπό μορφήν βέλους: Τό 
σήμα αύτό σημαίνει στόπ γιά αύτούς 
πού κινούνται πρός τήν κατεύθυνση 
πού δείχνει τό βέλος. Καί έδώ τό 
σταμάτημα πρέπει νά γίνη όπως καί 
στό πρό τού κόκκινου κυκλικής μορ
φής. Φίλοι οδηγοί προσέξτε! Μή 
παραβιάζετε τό κόκκινο σήμα, κυ
κλικό ή ύπό μορφήν βέλους. Κινδυ
νεύετε νά τραυματισθήτε ή νά τραυ
ματίσετε άλλους, οδηγούς ή πεζούς. 
Είναι μιά άπό τίς πιό έπικίνδυνες 
παραβάσεις, γ ι ’ αύτό ό Νέος Κ ώ 
δικας τήν τιμωρεί πολύ αύστηρά 
Επιβάλλει φυλάκιση τούλάχιστον έ

να μήνα, πού μπορεί νά φτάση, ή 
ποινή, τούς δώδεκα μήνες. Ε π ιπ λέ
ον άφαιρεϊται ύποχρεωτικά καί ή 
άδεια όόηγήσεως γιά ένα μήνα

Ή  αφαίρεση τής άδειας ίκανότη- 
τητος δέν γίνεται μετά άπό πρόταση 
τών ’Αστυνομικών ’Αρχών, άλλά 
επιβάλλεται ύποχρεωτικά άπό τό δι
καστήριο μετά προηγούμενη καταδι- 
καστική απόφαση γιά παραβίαση 
κόκκινου σήματος.
Κίτρινο σήμα:

Κίτρινα σήματα έχουμε: Σταθερό 
ή άναλάμπον (αύτό πού αναβοσβήνει). 
Κυκλικής μορφής ή ύπό μορφήν βέ
λους ή βελών.

"Οταν έχουμε σταθερό κίτρινο, 
κυκλικό ή ύπό μορφήν βέλους, ση
μαίνει προειδοποίηση γιά σταμάτημα 
γιατί θά άκολουθήση κόκκινο. Πρό 
τού σήματος αύτοΰ, πρέπει νά στα
ματάμε όπως καί πρό κόκκινου, έ
κτος έάν βρισκόμαστε πολύ κοντά 
στό σηματοδότη, οπότε τό σταμά
τημά μας δέν θά μπορέση νά γίνη μέ 
άσφάλεια γιά μάς καί τούς άκολου
θοΰντες. Έδώ παρατηρεϊται μιά κα
κή συνήθεια μάλλον 'ελληνική. Οί 
οδηγοί μόλις δοΰν τό κίτρινο σήμα 
άντί νά μειώσουν τήν ταχύτητά τους 
καί νά σταματήσουν μέ άσφάλεια τήν 
αύξάνουν γιά νά «προλάβουν».

Αύτό έκτος τού ότι είναι παρά
βαση καί τιμωρείτο μέ 1500 δρχ. τού
λάχιστον, είναι πολύ έπικίνδυνο, διό
τι τό κίτρινο διαρκεΐ λίγα δευτε
ρόλεπτα καί δέν προλαβαίνουν νά 
περάσουν τήν διασταύρωση μέ Αποτέ
λεσμα νά συγκρουσθοΰν μέσα σ ’ 
αύτήν, μέ άλλους, πού έρχονται κα- 
θέτως καί βρήκαν τόν σηματοδότη 
πράσινο, έπάνω στήν αλλαγή τής 
φάσεως.

Πρός τό παρόν τό κίτρινο στα
θερό θά τό βλέπετε στούς σηματο
δότες μόνο μετά τό πράσινο καί σάν 
προειδοποιητικό κόκκινο γιά σταμά
τημα

Δέν ύπάρχουν στούς σηματοδότες 
ώς προειδοποιητικό τού ξεκινήμα
τος, άλλά άπό κόκκινο ’εμφανίζεται 
άπ ’ εύθείας πράσινο.
Δηλαδή ή όλη φάση στούς σηματο-
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δότες είναι: Πράσινο - κίτρινο - 
κόκκινο. Κόκκινο - Πράσινο. 
Κίτρινο πού άναβοσβύνει (άναλά- 
μπον), κυκλικό ή υπό μορφήν βέλους 
ή βελών. Τό σήμα αυτό σημαίνει ότι 
οί οδηγοί πού κινούνται πρός αύτό, 
πρέπει νά Ανακόπτουν τήν ταχύτητά 
τους, νά προχωρούν μέ προσοχή καί 
νά παραχωρούν προτεραιότητα είς 
τούς πεζούς. "Ολες οί παραβάσεις 
γιά τό κίτρινο τιμωρούνται μέ χίλιες 
πεντακόσιες δραχμές.

Στούς υπάρχοντες σηματοδότες 
Αναβοσβήνει μόνο Από τόν ένα δρόμο 
καί έχει τήν έννοια ότι ό άλλος δρόμος 
έχει προτεραιότητα

Μέ τόν Νέο Κώδικα πρέπει νά 
Αναβοσβήνουν οί σηματοδότες καί 
Από τούς δύο δρόμους οπότε θά έχει 
τήν έννοια ότι καί Από τίς δύο κα
τευθύνσεις οί οδηγοί πρέπει νά Ανακό
πτουν, καί θά έχη προτεραιότητα ό έκ 
δεξιών προερχόμενος. “Ετσι όπως 
λειτουργούν σήμερα οί σηματοδόται, 
φοβούμαι ότι θά δημιουργήται παγί
δα γι ’ αυτούς πού στήν κατεύθυνσή 
τους δέν Αναβοσβήνει, διότι θά έχουν 
τήν έντύπωση ότι έχουν προτεραι
ότητα, ενώ ό νέος Κώδικας άλλως ο
ρίζει. ’Αναφέρει προτεραιότητα μόνο 
γιά πεζούς, ένώ, καθ’ ημάς, θά έδει 
νά άναφέρη ξηρά «παραχωροΰντες 
προτεραιότητα».
'Άρθρον 7 — Φωτεινά σήματα γιά 
πεζούς:

Κ αί οί πεζοί, κινούμενοι στούς 
δρόμους, ύποχρεοΰνται νά συμμορ- 
φώνωνται πρός τά σήματα τών ση
ματοδοτών, έκτος έάν ή κυκλοφορία 
ρυθμίζεται Από τροχονόμους, κατά 
διαφορετικό τρόπο οπότε θά Ακολου
θήσουν τΑ δι ’ αύτούς σήματα τών 
τροχονόμων:
Τά σήματα τών πεζών είναι: 
α) Τό κόκκινο Ανθρωπάκι στήν στά
ση προσοχής, ό περίφημος «Σταμά- 
της». Μέ τό σήμα αύτό οί πεζοί 
περιμένουν, καί μάλιστα έπάνω στά 
πεζοδρόμια ή τίς νησίδες Ασφαλείας, 
καί όχι κάτω στά οδοστρώματα, 
περιμένουν δέ, είς τό ύψος τών δια
βάσεων.

β) Τό πράσινο Ανθρωπάκι σέ 
σχήμα βαδίζοντος Ατόμου, «ό Γρή
γορης». Τό σήμα αύτό σημαίνει ότι οί 
πεζοί μπορούν νά περάσουν. ’Εδώ 
χρειάζεται προσοχή. Δέν πρέπει οί

πεζοί μέ τό άναμμα τού πράσινου γι ’ 
αύτούς νά κατεβαίνουν Απότομα Από 
τά πεζοδρόμια καί τίς νησίδες Α
σφαλείας καί μέ γρήγορο βήμα νά 
περάσουν. Κακώς έπεκράτησε ή όνο- 
μασία «γρηγόρης», γιά τό πράσινο 
σήμα τών πεζών, οί όποιοι, παρασυ- 
ρόμενοι, κινούνται σχεδόν τρέχοντος 
μέ τό σήμα αύτό. Τό σωστό πέρασμα 
είναι ό κανονικός βηματισμός, τόν ό
ποιον έπιταχύνουμε, μόνον όταν Ανά
φη τό κόκκινο, καί μέ τήν κίνηση 
αυτή, δικαιούμεθα νά περάσουμε απέ
ναντι. ‘Επίσης οί πεζοί μέ πράσινο 
σήμα, πρέπει νά κινούνται μέσα στις 
διαβάσεις καί όχι μακρυά άπ ’ αύτές, 
κινούμενοι μάλιστα Ανάμεσα Από ό- 
γκώδη σταματημένα όχήματα. Διότι, 
σέ κάποια λωρίδα κυκλοφορίας, μπο
ρεί νά ΰπάρχη μέρος ελεύθερο, στό 
όποιο Κινούμενο όχημα, γιά νά πλη- 
σιάση στόν σηματοδότη, νά τούς 
τραυματίση.
Τέλος τό πράσινο Ανθρωπάκι πού 
Αναβοσβήνει. Ό  «Μελέτης». Πρά
γματι μέ τό σήμα αύτό οί πεζοί πρέπει 
νά προσέχουν, νά μελετούν τό πέ
ρασμά τους. ’Αφού κατεβοΰν προσε
κτικά Από τά πεζοδρόμια, τίς νη
σίδες, όπως καί στό σταθερό πρά
σινο καί πάντα μέσα Από τίς δια
βάσεις, μπορούν νά περάσουν Απέ
ναντι. ' Υποχρεοΰνται όμως νά προ
σέχουν τά αύτοκίνητα πού έρχονται 
πρός αύτούς, διότι αύτά έχουν προ
τεραιότητα.

Τίς παραβάσεις τών πεζών στά 
σήματα τών σηματοδοτών ό Νέος 
Κώδικας τίς τιμωρεί μέ τριακόσιες 
τουλάχιστον δραχμές. Αύτό όμως 
είναι τό λιγώτερο, διότι οί παραβά
σεις τών σηματοδοτών Από τούς 
πεζούς, έγκυμονοΰν πολλούς κινδύ
νους, γιά τήν ζωή καί τήν σωματική 
Ακεραιότητά τους.Διότι, δυστυχώς 
πολλοί οδηγοί μας, όταν φτάνουν στή 
διασταύρωση, προσέχουν μόνο τόν 
σηματοδότη, τί σήμα δίνει γι ’ αύτούς, 
γιά νά περάσουν χωρίς νά κάνουν 
παράβαση καί τούς «γράψη» ή Τρο
χαία, πολλές φορές μάλιστα αύξάνόν
τας τήν ταχύτητά τους, γιά νά προ
λάβουν χωρίς νά προσέχουν τί γίνεται 
στίς διαβάσεις ή τά οδοστρώματα, μέ 
Αποτέλεσμα νά είμαστε πρωτοπόροι 
σέ όλον τόν κόσμο στά τροχαία 
Ατυχήματα.

^  \ 
Το

ωρχαυωμευο 
ετκΛημα 

οεηυ Αμερική
Μετάφρ. -  Διασκευή 

Υπό Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 

κ. I. Σταθαρά

«Τό (οργανωμένο έγκλημα στήν ’ Αμερι
κή, όπως θά διαπιστωθεί άπό τό άρθρο 
τοϋ ανωτέρω συγγραφέα, πού έχει 
δημοσιευθεϊ στό Αμερικανικό Περιο
δικό READER’S DIGEST (' Ιανουάριος 
1978) καί θά άκολουθήσει διασκευα
σμένο στά ' Ελληνικά, δέν έχει άπλώς 
καταστεί μία άπό τίς πιό ισχυρές καί 
άνθοϋσες βιομηχανίες, άλλά έχει έπί- 
σης κατορθώσει νά παρουσιάζει καί μιά 
πλαστή νομιμότητα. Τούτο δέ, τήν 
ψευδονομιμότητα δηλαδή, τήν έχει 
έπιτύχει γιά τόν άποκλειστικό λόγο ότι 
έπίσημα, άνοιχτά καί δημοσίως τοϋ 
προσφέρεται βοήθεια άπό μέλη τής 
«καλής κοινωνίας», όπως είναι δικηγό
ροι, τραπεζίτες, έπιχειρηματίες, πολι
τικοί.

Πιό καλά θά κατανοήσουμε αύτή τήν 
έπίσημη ύποστήρηξη στό (οργανωμένο 
έγκλημα άν παρακολουθήσουμε μέσα 
στό διάβα της, τήν πραγματική ζωή τού 
Πατριάρχου τοϋ υποκόσμου Κάρλο 
Μαρσέλλο, όπως αύτή σκιαγραφεΐται 
άπό τόν LESTER VELIE».

k  ^ Α

Ο ειδικός φόρος

Ο ΦΟΡΟΣ ύποτελείας πού πληρώνει 
στή Μαφία, είναι τόσο βέβαιος όσο σί

γουρος είναι ό θάνατος πού αναμένεται άπό 
τόν καθένα μας αργά ή γρήγορα καί ό 
φόρος πού πληρώνεται στό κράτος άπό τό 
φορολογούμενο πολίτη.
Θέλετε νά γλεντήσετε; Πληρώνετε αύτόν
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τόν ειδικό φόρο ύποτελείας ασφαλώς όχι 
όπως όταν έπισκεφθεϊτε τή ταβέρνα τής 
γειτονιάς σας, γιατί τό τζουμπόξ, ή μπάρα, 
τά ποτά γενικώς καί τά σάντουιτς πιθανόν 
νά προμηθεύωνται άπό μονοπώλια πού διευ
θύνουν οί γκάγκστερς (πληρώνετε περισσό
τερα στίς νυκτερινές λέσχες, γιά τό λόγο 
ότι οί ιδιοκτήτες τους συχνά πληρώνουν 
10% έπάνω άπό τή κανονική τιμή στό 
γκάγκστερ πού προστάζει άπό πού οί προ
μήθειες, τά τρόφιμα καί άσφάλεια πρέπει 
νά άγορασθοϋν).
Θέλετε νά ντυθείτε; Μπαίνετε μέσα σέ ένα 
όποιοδήποτε έμπορικό κατάστημα καί πλη
ρώνετε έπίσης τόν ειδικό αύτό φόρο. Τά 
καταστήματα ένδύσεως καί ειδών νεωτερι
σμού στήν πόλη τής Νέας ' Υόρκης, Μαϊάμι 
καί Λός " Αντζελες ύπόκεινται στόν άπόλυτο 
έλεγχο τών γκάγκστερες οί όποιοι κατά 
τρόπο έκβιαστικό άξιώνουν τοκογλυφικές 
έπιστροφές χρημάτων άπό τούς μικρούς 
βιομηχάνους, οί όποϊοι δέν μπορούν νά 
δανεισθούν άπό τις Τράπεζες ή έπιβάλ- 
λουν μονοπωλειακές άμοιβές παραδόσεων 
διά μέσου τών φορτηγών αύτοκινήτων πού 
χρησιμοποιούνται γιά τή μεταφορά καί πού 
κατορθώνουν νά βρίσκονται στήν κατοχή 
τους πάντοτε.
Θέλετε νά κερίζετε τό καθημερινό σας 
ψωμί; Μιά άλλη πύλη διοδίων γιά φόρο 
ύποτελείας. Πολλές ύπεραγορές -  ιδίως 
έάν συμβαίνει νά εύρίσκονται μέσα σέ μιά 
κεντρική περιοχή -  είναι ύποχρεωμένες νά 
μισθώνουν τις ύπηρεσίες πού τούς προσφέ
ρουν έταιρεΐες συλλογής άπορριμμάτων 
καί τις όποΤες έταιρεΐες έλέγχουν οί γκάγ-

'Επάνω: Ό  «Πατριάρχης» τής Μαφίας τής Ν. 
'Ορλεάνης Κάρλο Μαρσέλλο. Κάτω: Ό  «με
γάλος» "Αλ Καπόνε, ό ήιασημώτερος γκά
γκστερς καί ιδρυτής τοΰ συνδικάτου τοϋ Εγκλή
ματος στήν ’Αμερική.

κστερς. ' Η άθέτηση αύτής τής ύποχρεώ- 
σεως θά έχει ώς άποτέλεσμα τήν συσσώ
ρευση τών σκουπιδιών μέσα στούς δρό
μους.

Δέν θέλετε νά σάς άπασχολεΤ τό πρόβλημα 
τής άνεργίας καί θέλετε νά έχετε τή 
καθημερινή σας δουλειά; ' Εάν συμβαίνει νά 
είσθε μέλος τής Διεθνούς ' Εργατικής ' Ε- 
νώσεως, τών ξενοδοχοϋπαλλήλων καί ύπαλ- 
λήλων έστιατορίων, τής Διεθνούς Ένώ- 
σεως Μπάρμαν, τής Διεθνούς ' Ενώσεως 
Λιμενεργατών ή Αρχηγών τών Εργατικών 
Ομάδων σέ μερικές περιοχές Ισως θά 

χρειαστεί νά έργαστεΐτε όλιγώτερο άπό ότι 
προβλέπει ή συλλογική σύμβαση έργασίας 
γιατί ή «γλυκειά συναλλαγή» έχει κανονι- 
σθεϊ άπό γκάγκστερς. "Η ίσως νά μή μπο
ρέσετε νά πάρετε τή σύνταξη πού περιμέ
νετε έπειδή τά κεφάλαια διαρπάζονται άπό 
τούς έργατοπατέρες οί όποιοι έλέγχονται 
άπό τούς γκάγκστερς.

Εϊσθε φορολογούμενος; Εξ αίτιας τής 
Μαφίας έπωμίζεσαι μεγαλύτερο φορολογι
κό βάρος άπό ό,τι θά μπορούσες νά βα
στάζεις. Μόνο σέ μιά περίοδο τεσσάρων 
έτών τώρα τελευταία ή έφορία έκτιμώντας 
τις ειδικές καταστάσεις έφορολόγησε τούς 
γκάγκστερς περισσότερο άπό 250.000 δολ- 
λάρια σέ φόρους καί πρόστιμο μέ τήν 
πεποίθηση ότι άπό τούς γκάγκστερς δια- 
πράττονται φορολογικές άπάτες δισεκατομ
μυρίων δολλαρίων πού είναι πολύ δύσκολο 
νά άποκαλυφθούν.

"Εγκλημα πολυσύνθετον
Ολοφάνερο είναι ότι τά χέρια τής 

Μαφίας βρίσκονται στίς τσέπες όλων τών 
' Αμερικανών. Παρά τό γεγονός ότι χρόνια 
τώρα ή Κυβερνητική προσπάθεια κατατείνει 
στό νά θέσει ύπό έλεγχο τή Μαφία, μέσα 
στήν όποια περιλαμβάνεται καί δαπάνη 800 
έκατομμυρίων δολλαρίων μόνον γιά τήν 
έπάνδρωση τών ομοσπονδιακών ομάδων 
κρούσεως τοϋ (οργανωμένου έγκλήματος,

οί άρπαγές καί οί λεηλασίες τής Μαφίας 
καθώς καί ή σατανική έπιρροή της έξα- 
πλώνεται διά μέσου τής δομής της.

Περαιτέρω ή φυσιογνωμία τοϋ έχθροϋ 
έχει άλλάξει. "Αλλη του ή μορφή σήμερα. 
Γιατί ή θεώρηση τής Μαφίας σάν ένα μικρό 
ξένο κράτος μέσα στό κράτος (οί δικές της 
21 έγκληματικές οικογένειες δέν άριθμοϋν 
περισσότερα άπό 5.000 μέλη) πού ληστεύει 
καί λεηλατείτούς ύπόλοιπους ' Αμερικανούς 
έπαυσε πλέον νά θεωρείται έγκυρη. Καί ό 
λόγος είναι ότι μέσα στήν άπέραντη ' Αμε
ρική ύπάρχουν τώρα πολλά άτομα άπό τό 
νομιμόφρονα κόσμο πού συνεργάζονται μέ 
τή Μαφία καί έτσι μπορεί αύτή ύστερα άπό 
τή παροχή τής βοήθειας γιά προστασία, νά 
διαιωνίζει καί έπεκτείνει τή πειρατεία της. 
Μέσα σ' αύτό τό νομιμόφρονα κόσμο πε
ριλαμβάνονται δικηγόροι τούς όποιους χρη
σιμοποιεί ή Μαφία ώς προκάλυμμα, λογι
στές, πού κρύβουν τά μετρητά τής Μαφίας 
άπό τήν ' Εφορία, έργατοπατέρες πού χρη
σιμοποιούν τή δύναμι τής Μαφίας γιά τήν 
έπικράτησή τους, έπιχειρηματίες πού βοη
θάνε τούς γκάγκστερς νά διεξάγουν τε
ράστιες μαύρες άγορές καί Τραπεζίτες πού 
χορηγούν χρηματοδοτήσεις στούς Αρχη
γούς τής Μαφίας.

' Εάν τώρα, ύστερα άπό όσα ειπώθηκαν, 
βάλουμε όλους αύτούς μαζύ δέν μπορούμε 
πλέον νά λέμε ότι πρόκειται περί Μαφίας 
άλλά περί Ύπερμαφίας: έχουμε δηλαδή 
μπροστά μας τό ώργανωμένο έγκλημα, ένα 
έγκλημα πολυσύνθετο, παραγωγικό καί προ
στατευτικό πού άναμιγνύει στούς πλοκά
μους του έκατοντάδες χιλιάδων άνθρώ- 
πους.

Πέρισυ τό καλοκαίρι, στό τμήμα μιάς 
Εθνικής "Ερευνας πού άνεφέρετο στό 

ώργανωμένο έγκλημα, είχα δύο συζητήσεις 
μέ τό Πατριάρχη τής Μαφίας Κάρλο Μαρ
σέλλο, τής Νέας ' Ορλέανης -  συζητήσεις 
άπό τις όποιες άπεκόμισα τις έντυπώσεις 
καί άπέκτησα μιά πλήρη ένημέρωση γιά τό 
τρόπο μέ τόν όποιο ένας Αρχηγός τής 
Μαφίας έπιτυγχάνει βοήθεια άπό τήν ύ- 
ψηλή κοινωνία γιά νά μεταβάλει μιά ζωή 
έγκλήματος, σέ ζωή πλούτου, χλιδής, πολι
τικής δυνάμεως καί ειδικών προνομίων.

* Ο παππούς
Τό περιοδικό «LIFE» κάποτε σκιαγρα

φώντας τόν χαρακτήρα τού Μαρσέλλο ύπε- 
γράμμισε στή λεζάντα τής φωτογραφίας 
του « Ό  Βασιλιάς τών πεπορωμένων κα
κούργων τής Λουϊζιάνα» Τώρα άντικρύζον- 
τας τό ήλικίας 67 έτών άφεντικό τού έγκλή
ματος πρόσωπο μέ πρόσωπο νομίζεις ότι 
έχεις μπροστά σου ένα καλοκάγαθο παπ
πού. Πράγματι οί πρώτες λέξεις τοϋ Μαρ
σέλλο σέ μένα καθώς μοΰ έδειχνε μιά 
φωτογραφία πού κρεμότανε στό τοίχο τοϋ 
γραφείου του ήτανε, «Αύτά είναι τά έγγό- 
νάκια μου, όλα όλα δέκα». Ή ταν δύσκολο
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Δεξιά: Πλάτσιντο Τζάκοπο, ό επονομαζόμε
νος «Τσάρλς» δεξί χέρι τοΰ “Λλ Καπόνε. 
Πέθανε πριν λίγο καιρό. Εις τήν Απέναντι σελί
δα: Ή  Γιολάντα Μπενεντέτο. Ή  γυναίκα πού 
έζησε /7 χρόνια στό πλευρό τοΰ Τζάκοπο, 
δείχνει μιά φωτογραφία τοΰ Τζών Κέννεντυ.

νά πιστέψει κανείς ότι αύτός ό μικρού 
αναστήματος, ό ευπαρουσίαστος, ό καλον
τυμένος μέ τήν όχι καλή αγγλική προφορά, 
ήταν ό κάτοχος ένός άδυσωπήτου παρελ
θόντος καί ένός παρόντος τυλιγμένου μέσα 
στό πέπλο τής μυστικότητος.

Δέν ήταν όμως άδύνατο. Στά 19 του 
χρόνια ό Μαρσέλλο έξέτιε  ήδη ένα μέρος 
τής καταδίκης του άπό 9 -1 4  έτών κά- 
θειρξι γιά άδικο έπίθεση καί ληστεία (Μέ 
τή βοήθεια πολιτικών τής Λουϊζιάνας κα- 
τώρθωσε νά τού άπονεμηθεΐ χάρις). Μόλις 
έκλεινε τά 20 του χρόνια γνωρίσθηκε μέ τόν 

' Αρχηγό τής Μαφίας πού ήταν γείτονάς του 
καί πού ήταν συνεργάτης τοΰ άφεντικοΰ 
τής Μαφίας στήν Νέα Ύόρκη Φράνκ Κο- 
στέλλο. Στήν ήλικία των 28 έτών ξαναμπήκε 
στή φυλακή, αύτή τή φορά γιά διανομή 
μαριχουάνας σέ χονδρική πώληση. Όταν  
έγινε 56 έτών ό Μαρσέλλο ήταν γιά τή 
Μαφία ένας άνθρωπος «άξιοσέβαστος» καί 
είχε άποφασισπκή γνώμη πάνω στά έθνικά 
προβλήματα, τά όποια συνεζητοΰντο μέ 
άλλους ' Αρχηγούς τής έγκληματικής οικο
γένειας. ' Αλλά όλα αυτά τώρα πιά άνήκουν 
στό παρελθόν μοΰ είπε ό Μαρσέλλο, προ
σθέτοντας, «έπαυσα νά άναμιγνύωμαι σέ 
παράνομες οργανώσεις καί συμμορίες έδώ 
καί 35 χρόνια» είπε άκόμη ότι είναι ένας 
άνθρωπος πού άδικα ένοχλεΐται άπό τό 
ΕΦ-ΜΠΗ-Α'Ι- καί δυσφημείται άπό νεα
ρούς δημοσιογράφους οί όποιοι μεταφέ
ρουν στό τύπο πληροφορίες κακόγουστες 
πού τις μαζεύουν στό δρόμο.

Τό περίεργο είναι ότι ή νέα παρουσίαση 
τής προσωπικότητος τού Μαρσέλλο ώς έ 
νός άνθρώπου άθώου καί άδίκως ένοχλου- 
μένου έχει γίνει εύρέως άποδεκτή στή Νέα 
Ορλεάνη. "Οταν τό 1968 καταδικάσθηκε 

γιά έπίθεση έναντίον πράκτορος τού ΕΦ- 
Μ ΠΗ-ΑΤ έστάλησαν 48 έπιστολές άπό μέ
λη τής καλής κοινωνίας τά όποια ζητούσαν 
έπιείκεια. Μεταξύ τών άποστολέων ήσαν 
πολλοί δικηγόροι, ένας πρώην σερίφης, 
ένας Τραπεζίτης, ένας Διευθυντής Ασφα
λιστικής ' Εταιρείας, ένας σημαίνων άξιωμα- 
τοΰχος τοΰ δικαστηρίου καί ένας ίερεύς.

Είναι όμως φανερό ότι στόν αινιγματικό 
χαρακτήρα τοΰ Μαρσέλλο κρύβεται κάτι 
περισσότερο άπό έκεϊνο πού μπορεί νά 
συμπεράνει κανείς έκ πρώτης όψεως. Δια
τηρεί συνεχώς δεσμούς μέ τή Μαφία καί 
συνεργάζεται μέ ύποπτους τύπους πού 
φέρονται ένεχόμενοι σέ πολλά έγκλήματα 
κατά τών περιουσιακών δικαίων. Ασκεί 
άκόμα έπίσης μεγάλη έπιρροή ατούς πολι
τικούς τής χώρας.

«Πώς βλέπεις τόν έαυτόν σου;» τόν 
ήρώτησα «Μέ τί άσχολεΐσαι;» «είμαι έπεν- 
δυτής κεφαλαίων» είπε. «Είμαι χρηματοδό

της πού κάνω έπενδύσεις σέ γή καί σέ 
διαμερίσματα».

' Η έκταση τής περιουσίας καί τοΰ πλού
του τοΰ Μαρσέλλο συμβολίζεται σέ ένα έν  
μεγενθύσει τοπογραφικό χάρτη έπάνω στό 
τοίχο πίσω άπό τό γραφείο του. "Εχει τήν 
εικόνα ένός τεμαχίου γής 7.500 στρεμ
μάτων, τό όποιον ό Μαρσέλλο φιλοδοξεί νά 
τό καταστήσει μία εύημεροΰσα πόλη. Μιά 
έβδομάδα προτού τόν έπισκεφθώ τοΰ είχαν 
προσφέρει 55 έκατομμύρια δολλάρια. Τό 
μέγεθος αύτό τής περιουσίας άποτελεΐ 
μόνο μία παρωνυχίδα τοΰ πραγματικού ύ- 
λικοϋ πλούτου τοΰ Μαρσέλλο. Ή  έφημε- 
ρίδα WALL STREET JOURNAL άνέφερε τό 
1970 γιά παράδειγμα ότι ή οικογένεια τοΰ 
Μαρσέλλο είχε τις περισσότερες μετοχές, 
180 έκατομμύρια δολλάρια, στή Τουριστική 
Βιομηχανία τής Νέας ' Ορλεάνης (ξενοδο
χεία, πούλμαν, νάϊτ-κλάμπς, ρεστωράντς καί 
λοιπά). Τό άρθρο αύτό άνέφερε ένα ρε
πορτάζ τοΰ 1961 τοΰ DUN καί BRAD- 
STREET πού ύπελογίζετο ότι ό Μαρσέλλο, 
ό οικονομικός αύτός έγκέφαλος, ήταν ό ύ- 
ποστηρικτής τούλάχιστον κατά 50% τών 
ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων στή Νέα ' Ορ
λεάνη καί στις περιοχές τοΰ JEFFERSON.

Χέρια βοήθειας;
Πώς ό Μαρσέλλο άπό ένας άσήμαντος 
άλήτης τοΰ δρόμου κατώρθωσε νά ξεπη- 
δήσει καί νά μπει στό παλάτι τής ύπερ- 
δυνάμεως; Ή  άπάντησις είναι άπλή: 'Ο 
ρισμένα πολύ εύηπόληπτα χέρια τόν έβο- 
ήθησαν σ' όλο του τό δρόμο. Ποιοι νά είναι 
αύτοί πού τόν έβοήθησαν; Οί Πολιτικοί; ' Ο 
άνθρωπος πού έκανόνισε τό ραντεβού μου 
μέ τόν Μαρσέλλο -  ένας νομικός καί 
πολιτικός παράγων μέ τήν έπιτηδειότητα νά 
άναμιγνύεται στις πηγές δυνάμεως -  μοΰ 
είπε «όταν θέλω κάτι γιά ένα πελάτη μου νά 
γίνη στήν Λουίζιάνα, είτε αύτό άφορά τή 
λήψη άποφάσεως γιά περίφραξη περιοχών 
ή τήν χορήγηση άδειας γιά τή χρησιμο

ποίηση άντλητικής συσκευής μέσα στή λί
μνη Ποντσαρτρέν, τηλεφωνώ στόν κύριο 
Μαρσέλλο. Πάντοτε αύτή μου ή προσπά
θεια έπιτυγχάνει».

Λίγους μήνες πριν άπό τις προκριμα
τικές έκλογές τό 1977 ό Μαρσέλλο ήταν τό 
πρόσωπο τής τιμής σέ ένα μυστικό δείπνο 
τής Νέας Ορλεάνης. "Ενας αύτόπτης 
μάρτυς άργότερα έπρομήθευσε τή λίστα 
τών φιλοξενουμένων. Περιελάμβανε ό κα
τάλογος αύτός, ένα δημοτικό σύμβουλο, 
πού ήταν ύποψήφιος γιά δήμαρχος, ένα 
έπιθεωρητή έφορίας, ένα ύποψήφιο γιά τό 
άξίωμα τοΰ Κυβερνήτου, ένα δικαστή τής 
περιοχής, μιά προσωπικότητα τοΰ 'Ιππο
δρόμου καί ένα έργατοπατέρα. Είσθε γνω
στός σάν «' Ο μικρός άνθρωπος» είπε έπά
νω στό γεύμα ένας μεγάλος πολιτικός στόν 
Μαρσέλλο. «Ναι, γιαυτό καί έγώ όμως θέλω 
νά καθήσω δίπλα σας έπειδή σείς είσθε 
μεγάλος». Τό γεύμα διήρκησε άπό τό μεση
μέρι ώς τις 4 τό άπόγευμα. Γιατί ό Μαρ
σέλλο παρευρίσκετο στό γεύμα; Μοΰ είπε 
ότι είχε προσκληθεί άπό τόν ιδιοκτήτη τοΰ 
ρεστωράντ καί πήγε άπλώς καί μόνον για 
νά φανεί κοινωνικός άνθρωπος.

Οί Δικηγόροι, «ή δικηγοράκια» καθώς ό 
Μαρσέλλο έμουρμούρισε άπαντώντας σέ 
μία μου έρώτηση «Είχα 60 δικηγοράκια». 
Τρεις άπ' αύτούς άνήκουν στό προστατευ
τικό κύκλο δίπλα άπό τό γραφείο τού Μαρ
σέλλο, καθώς έξακρίβωσα, όταν έφθασα γιά 
τή δεύτερη συνάντησή μου μέ αύτόν. Σέ 
ένα άπό αύτούς ό Μαρσέλλο ώφειλε τό 
δώρο τής έπιβιώσεώς του τούλάχιστον τής 
ζωής του μέσα στις ' Ηνωμένες Πολιτείες. 
Γιά 25 χρόνια ή ύπηρεσία μεταναστεύσεως 
καί τακτοποιήσεως τής ' Αμερικανικής ύπη- 
κοότητος προσπαθεί νά άπελάσει τό Μαρ
σέλλο ώς ένα άνεπιθύμητο άλλοδαπό (ξο
δεύοντας ένα έκατομμύριο δολλάρια στή 
προσπάθειά της). 'Αλλά καί ό Μαρσέλλο ό 
όποιος είχε χρήματα έπίσης νά δαπανήση 
γιά τήν προσωπική του «άμυνα» προσέφυγε 
στις ύπηρεσίες τοΰ Jack Wasserman πού 
ήταν πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Χάρβαρντ πρώην μέλος 
τών μεταναστευτικών Συμβουλίων τών Έ - 
φετών πού είχε προσφέρει πολλές άπό τις 
νομικές του γνώσεις γιά τή θέσπιση τοΰ 
ίσχύοντος μεταναστευτικοΰ Νόμου.

Οί δικηγόροι τής ύπηρεσίας μετανα
στεύσεως ήταν νομικοί σύμβουλοι πολύ 
μικροί γιά τό Μαρσέλλο. Οί διαδικασίες 
έναντίον τοΰ Μαρσέλλο κατεπνίγησαν μέσα 
σέ ένα έλος άπό νομικούς κυκεώνας καί 
έφέσεις. Δύο άπό αύτές τις ' Εφέσεις άσκή- 
θηκαν στό 1 Ανώτατο Δικαστήριο τών ' Ηνω
μένων Πολιτειών. Ή  οριστική καί άμετά- 
κλητη Διαταγή άπελάσεως έναντίον τοΰ 
Μαρσέλλο έπιτέλους τοΰ άνακοινώθηκε τό 
1976. Δέν έγινε όμως ύλοποίησή της άκό
μα, γιατί ένα ομοσπονδιακό Δικαστήριο έξε -  
τάζει άκόμα τήν έφεση τοΰ Wasseman καί 
έχουν περάσει δύο χρόνια σχεδόν άπό τότε 
μέχρι τώρα πρός θρίαμβον τοΰ Μαρσέλλο.

' Ο δεύτερος δικηγόρος ήταν ό Φίλιππος 
Σμίθ, ένας ισχνός τύπος ήλικίας 50 περίπου
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ετών, ό όποιος χειρίζεται μικροϋποθέσεις 
όπως τόν έλεγχο τών τίτλων γιά τίς αγο
ραπωλησίες γης. «'Εβοήθησα τόν Σμίθ νά 
τελειώση τή Νομική Σχολή» μου είπε ό 
Μαρσέλλο «καί άπό τότε είναι πάντοτε μαζύ 
μου».

Ό  Δαβίδ Λέϋβυ ήταν ό τρίτος δικη
γόρος, ένα μελαψό πρόσωπο μέ μαύρα 
γυαλιά πού δέν έκαμνε βεβιασμένες σκέ
ψεις γιά νά πάρει άποφάσεις. Ό  Λέϋβυ 
είχε καταδικασθεΐ ολίγους μήνες ένωρίτερα 
γιά συνωμοσία κατηγορούμενος είδικώτερα 
ότι είχε άναμιχθεί σέ υπόθεση κλοπής 
πληροφοριών έξερευνήσεως πηγής πετρε
λαίων. Μέ τήν άσκηση έφέσεως άπελύθη 
έπί έγγυήσει. Ή ταν έπίσης αύτός ή κυρία 
φυσιογνωμία μαζύ μέ ένα συνεργάτη τού 
Μαρσέλλο στις δουλειές -  τό σεσημασμένο 
Σαούλ Σήγκελ -  σέ μιά έταιρεία Κυττο- 
ποιΐας, έταιρεία πού στό παρελθόν είχε 
περιπλέξει τό Μαρσέλλο σέ μία διερεύνηση 
τής ύποθέσεως άπό έκτακτο ορκωτό δικα
στήριο στό Μαϊάμι.

Οί Τραπεζίτες: «”Ω βέβαια είναι άπό τούς 
φίλους μου» είπε στήν έπιτροπή συναλλά
γματος καί άσφαλειών ένας άπό τούς μεγα
λύτερους τραπεζίτες στή Λουϊζιάνα. Είμαι 
φίλος του καί μακάρι νά είχαμε πραγμα
τοποιήσει περισσότερα δάνεια καί συναλλα
γές στή Τράπεζά μας μέ πελάτες σάν τόν 
Κάρλος Μαρσέλλο».

Ό  μάρτυρας ήταν ό Λουΐς Ροΰσσελ, 
πολυεκατομμυριοϋχος καί κατόπιν πρόε
δρος τής Εθνικής Αμερικανικής Τρα- 
πέζης τής Νέας 'Ορλεάνης. 'Αργότεραγιά 
νά έλαχιστοποιήσει τόν βαθμόν τών σχέ- 
σεών του μέ τό Μαρσέλλο ό Ροϋσσελ 
άπέδειξε δτι αύτός δέν ήταν ό μόνος 
Τραπεζίτης πού συνηλλάσσετο μέ τόν Μαρ
σέλλο. «Πραγματοποιεί συναλλαγές τουλά
χιστον μαζύ μέ άλλους έξι (6) Τραπεζίτες» 
είπε ό Ροΰσσελ.

Οί Συνδικαλιστικές ' Ενώσεις:' Ο Πρόεδρος 
τής Ένώσεως Αστυνομικών τής Νέας 
' Ορλεάνης Βίνσεντ Τζ. Μπροϋνο σχετίζε
ται μέ τόν Μαρσέλλο (ή σύζυγός του 
άνέθρεψε τήν μητέρα τού Μπροϋνο). Σύμ
φωνα μέ τίς πληροφορίες τριών 'Αστυνο
μικών ' Υπηρεσιών, ό Μπρούνο είπε τελευ
ταία. « Ό ταν άντιμετωπίζω δυσκολίες τηλε
φωνώ στό Μαρσέλλο. Ό τα ν  χρειάζομαι ένα 
συμβόλαιο γιά τήν Ένωση πηγαίνω σ' 
αύτόν καί αύτός φροντίζει γιά τήν τακτο
ποίησή του. Μέ βοηθάει καί τόν βοηθώ».

' Ακλόνητο πρόσωπο: Διακρίνεται πράγματι 
ό Μαρσέλλο γιά τήν έξαιρετική του οξύνοια;
" Εχει τόση άγχίνοια πού νά φαίνεται ότι έχει 
είσέλθει στή περιοχή τού θρύλου; Μόνο 
στοϋ Μαρσέλλου τήν ίκαγότητα έναπόκειται 
νά κυβερνηθή μέ άσφάλεια ένα σκάφος πού 
δέρνεται άπό τούς άνέμους. Αύτός μπορεί 
καλύτερα άπό κάθε άλλον νά άντιμεωτπίσει 
τήν βιαιότητα τών κομμάτων. Γιατί ένώ άλλα 
οχυρά τής Μαφίας έχουν άποκαλυφθεΐ, τό 
πρότυπο τού ύπόκοσμου τής Νέας Ορ
λεάνης, έξακολουθεϊ νά άντέχει στίς πιέ

σεις καί νά δίνει τήν παρουσία του παντού. 
Τήν έπιμονή του νά δρά τήν οφείλει πρω- 
ταρχικώς στό γεγονός ότι ή καλή κοινωνία 
παρέχει τήν βοήθειάν της στό μαφιόζικο 
ύπόκοσμο τού Μαρσέλλο. Πράγματι αύτό 
τό πρότυπο έχει κατορθώσει νά μεταβάλει 
τό ώργανωμένο έγκλημα σέ μιά άπό τίς πιό 
ζωντανές καί άνθοΰσες βιομηχανίες μέσα 
στήν 'Αμερική. Τούτο μπορεί νά καταδει- 
χθεϊ άπό τά έξης παραδείγματα:

α) Πέρυσι τόν Ιούλιο έφθασα κάποια 
μέρα στό Σικάγο όπου, καθώς διεπίστωσα, 
τό περασμένο 24ωρο είχαν διαπραχθεΐ 5 
γκαγκστερικές δολοφονίες. Μέ τά 5 αύτά 
θύματα ό συνολικός άριθμός στήν περίοδο 
τών τελευταίων τεσάρων έτών έχει άνέλθει 
στά 39 διασκορπισμένα γύρω άπό τό Σικάγο 
άπό έγκληματίες τής Μαφίας. ' Η σφαγή 
είχε διαπραχθεΐ γιά τό ποιος θά άσκεΐ τόν 
έλεγχο έπάνω στή νέα καί εύημεροΰσα 
βιομηχανία. Τό σχέδιο τής Μαφίας γιά τή 
νέα αύτη βιομηχανία άπέβλεπε στή κλοπή 
πολυτελών αύτοκινήτων τά όποια έπρόκειτο 
νά διαλυθούν καί νά έξαχθοϋν τά έξαρτή- 
ματά τους. Γιά τά έξαρτήματα αύτά ένδια- 
φέροντο στό έπακρον τόσο τά νόμιμα συ
νεργεία έπισκευής αύτοκινήτων δσον καί οί 
νέοι έμποροι αύτοκινήτων. Μέ τήν άγορά 
τών έξαρτημάτων τών σπασμένων αύτοκι- 
νήτων προσεπορίζοντο τεράστια κέρδη διό
τι τά έπερναν πολύ κάτω άπό τίς τιμές τού 
έργοστασίου.

β)"Ρταν γιά πρώτη φορά τό 1955 έκανα 
μία έρευνα στή περιοχή τών έμπορικών 
καταστημάτων μέσα στή πόλη τής Ν. Ύ - 
όρκης προκειμένου νά γράψω ένα άρθρο 
γιά τό περιοδικό «Readers Digest» βρήκα 
μερικές οικογένειες τής Μαφίας νά ένα- 
σχολούνται κυρίως μέ τό έπάγγελμα τής 
παραδόσεως τών ένδυμάτων μέ φορτηγά 
αύτοκίνητα. Τώρα όμως ή Μαφία έχει ξε- 
περάσει τίς έπιχειρήσεις μεταφοράς ειδών 
ιματισμού μέ φορτηγά, άφοΰ μετέτρεψε τά 
καταστήματα ειδών ιματισμού σέ βάση νομί
μων έπιχειρήσεων, πωλώντας κλεμμένα ύ- 
φάσματα ή προερχόμενα άπό ληστείες κατά 
τήν μεταφοράν καί κάνοντας δάνεια σέ 
βιομηχάνους πού τά έχουν μεγάλη άνάγκη 
μέ έτήσιο τόκο 22%. ' Επεκτείνουν έπίσης 
τίς ιδιοκτησίες τους στίς έπιχειρήσεις ει
δών ιματισμού.

Πώς τό κατωρθώνουν αύτό; « Ό  λόγος 
είναι δτι οί νόμιμοι έπιχειρηματίες άντί νά

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
συνεργάζωνται μέ τήν Κυβέρνηση, προτι
μούν νά συνεργάζωνται καί νά πατρωνά- 
ρωνται άπό τούς γκάγκστερς.

γ) Στή Νέα Ύερσέη, όπου ή έγκλημα- 
τική οικογένεια τού ήλικιωμένου Βίτο Τζε- 
νοβέζε, δεσπόζει τού ώργανωμένου έγκλή- 
ματος, ή Μαφία άνεκάλυψε ότι γιά τή λη
στεία τής Τραπέζης ένας στυλογράφος 
είναι ισχυρότερο δπλο άπό ένα πιστόλι. 
Αύτό γίνεται ώς άκολούθως: "Ενας γκάγκ- 
στερ μέ έπιρροή σέ μιά ένωση κάνει μιά 
διαπραγμάτευση μέ μιά Τράπεζα: Ή  "Ε
νωση θά καταθέσει τά άποθεματικά της 
κεφάλαια σέ μετρητά στή Τράπεζα ύπό τήν 
προϋπόθεση δτι ό Τραπεζίτης θά συμφωνή- 
ση νά χορηγεί δάνεια σέ έκείνους τούς 
όποιους ή ένωση θά τού ύποδείξει (ένας 
τέτοιος δανειζόμενος βρέθηκε δτι ήταν 
έπίλεκτο μέλος τής Μαφίας καί μπορούσε 
νά λάβει 2.500 δολλάρια δάνειο τή μέρα 
άκριβώς πού έδραπέτευσε άπό τή φυλακή) 

Στά πρόσφατα χρόνια πού πέρασαν αύ- 
τοί πού έλαβαν δάνειο κατόπιν ύποδείξεως 
τής Μαφίας ύπήρξαν ή άφορμή τής χρεο
κοπίας τεσσάρων Τραπεζών τής Νέας Ύ - 
ερσέης.

δ) Στή Φλόριντα «άνοιχτή περιοχή σέ 
δλους τούς έρχομένους τής Μαφίας άνε- 
κάλυψα δτι οί γκάγκστερς μεταφύτευαν 
άπό τήν Νέα Ύόρκη, τή Βοστώνη καί τό 
Μπούφαλο τά σχέδια γιά τή διοργάνωση τών 
παραρτημάτων συμμοριών στά καταστήματα 
ειδών νεωτερισμού, στή παραλία καί στό 
άεροδρόμιο τού Μαϊάμι.' Από τή Τάμπα είχε 
έρθει τό άφεντικό τής Μαφίας, ό Σάντος 
Τραφφικάντε μέ σκοπό νά άποκαταστήσει 
όλους τούς παλιούς συνδέσμους καί έπα- 
φές μέ τούς Κουβανέζους έγκληματίες 
πού πλημμύρισαν τό Λιμάνι τού Μαϊάμι μέ 
μαριχουάνα καί κοκαΐνη (ό δικηγόρος τού 
Τραφφικάντε Χένρυ Κουτζάλετζ είχε έκ- 
προσωπίσει έπίσης τό Μαρσέλλο γιά τίς 
έγκληματικές άναμίξεις του στό έκτακτο 
ομοσπονδιακό ορκωτό δικαστήριο τού Μαϊ- 
άμι).
«Βρισκόμαστε ένώπιον μιάς έπιδημικής κα- 
ταστάσεως τού ώργανωμένου έγκλήμα- 
τος), μοΰ είπε ό Ταγματάρχης Στέβεν 
Μπερτουσέλλι διευθυντής τού γραφείου 
ώργανωμένου έγκλήματος τού Δήμου Da
de.
Γ ιατί έπιδημία; Τουλάχιστον έν μέρει γιά τόν 
άπλούστατο λόγο ότι τοπικοί ύπάλληλοι έπι- 
δεικνύουν άδράνεια άδιαφορία, όσον άφορά 
τή καταδίωξη τών γκάγκστερς ένώ άλλοι 
συνεργάζονται μαζύ τους. Πράγματι ό πρώ
ην Δήμαρχος τής 'Ακτής τού Μαϊάμι Χά- 
ρολντ Ρόσεν άναφέρθηκε δτι συχνά έθεάτο  
νά συναναστρέφεται τό μαφιόζο Μέγερ 
Λάνσκυ καί νά τρώγει μαζύ του σέ ξενο
δοχείο τής Ακτής τού Μαϊάμι.

Καί έτσι ή ιστορία συνεχίζεται. ' Εν όσω 
ό ύπόκοσμος έχει τήν ύποστήριξη καί τήν 
συνεργασία τών λογιστών, Τραπεζιτών, 
δικηγόρων καί έπιλέκτων άξιωματούχων άπό 
τή καλή κοινωνία ή έπιδημία θά έξακολου- 
θεΐ νά μαστίζει τή χώρα καί νά λυμαίνεται τή 
κοινωνία.
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ΗΤΑΝ ή πολλοστή μέρα πού περνούσα 
στό γραφείο μου μόνος, χωρίς κά

ποιος αδιάκριτος πελάτης νά πληγώση τή 
μοναξιά μου. Αύτό μεταφράζεται στό ότι τίς 
τελευταίες μέρες έκανα ένα βίο καθιστικό, 
άλλά ταυτόχρονα προβληματικό. Άρεκτοί 
λογαριασμοί -  μέσα στούς όποιους καί τό 
ενοίκιο τού γραφείου -  έμεναν άνεξόφλη- 
τοι καί πελάτης στόν όρίζοντα δέν είχε 
φανή. Πιθανόν ή πόλι αυτή νά έπασχε άπό 
καλπάζουσα ήρεμία κι' έτσι δέν βρισκόταν 
κανείς νά χρειασθή τίς ύπηρεσίες ένός 
λαμπρού καί άποτελεσματικοϋ ιδιωτικού 
ντετέκτιβ σάν κι' έμένα. Κι' όμως ή ταμπε- 
λίτσα έξω άπό τό γραφείο μου ήταν έλκυ- 
στική. «Τζόζεφ Κ. Ούήβερ -  Έμπιστευτι- 
κές Υποθέσεις».

Αύτό έ ξ  άλλου έπικαλέσθηκε καί ό 
πελάτης πού -  έπί τέλους -  μπήκε εκείνο 
τό πρωί στό γραφείο. Λεγόταν Γκούσταβ 
Τράσκ καί ήταν λίγο πιό πάνω άπό τήν ώριμη 
ήλικία, ψηλός, μέ γαμψή μύτη, πλατύ μέτω
πο καί λίγα βαμμένα -  κατά πάσα πιθανό
τητα -  μαλλιά.

Τού είπα ότι ή γραμματεύς μου ήταν 
άσθενής -  καί όχι ότι τά οικονομικά μου δέν 
πρόβλεπαν τήν κάλυψι παρόμοιας θέσης. 
Τού είπα άκόμη -  γιά νά στηρίξω τό έπαγ- 
γελματικό μου γόητρο -  ότι μόλις άκύρωσα, 
γιά κάποιο λόγο ένα ραντεβού πού είχα, κι' 
έτσι μπορούσα νά τόν δεχθώ άμέσως. Μέ 
εύχαρίστησε γιά τήν χάρι πού τού έκανα καί 
χρησιμοποίησε τήν πολυθρόνα πού τού προ- 
σέφερα. ' Αφού άνάψαμε καί τσιγάρο μπήκα 
στό θέμα:

-  Λοιπόν, κύριέ Τράσκ, πέστε μου τί 
σάς άπασχολεΐ.

-  Κυρίως βασίζομαι στήν έχεμύθειά 
σας.

-  Αύτό κύριε Τράσκ είναι τό σήμα κατα- 
τεθέν τού γραφείου μας. Επομένως προ
χωρήστε χωρίς κανένα ένδοιασμό.

- '  Η δουλειά μου κ. Ούήβερ είναι μηχα
νολόγος. "Εχω άνακαλύψει τά σχέδια μιάς 
μηχανής πού πραγματικά θά μοϋ άποφέ- 
ρουν ένα σημαντικό κέρδος. "Ηδη, έχω 
διαπραγματευθή τά σχέδιά μου καί πρόκει
ται νά φύγω αύριο γιά τό Νόρτον, όπου θά 
πουλήσω τήν έφεύρεσί μου σ' ένα βιομή- 
χανο. Αύτή τήν στιγμή τά σχέδια είναι 
άσφαλισμένα. Αύριο, όμως, θά ταξιδεύσω 
μέ τό αύτοκίνητό μου καί ή άσφάλειά τους -  
θά τά έχω μαζί μου -  θά είναι μειωμένη.

-'Υπάρχει κανείς ιδιαίτερος λόγος νά 
φοβάσθε γιά τά σχέδια;

-  Βεβαίως, καί γι' αύτό θέλω τήν προ
στασία σας. Έχω τήν έντύπωσι ότι κάποιος 
μέ παρακολουθεί αύτές τίς μέρες. Ίσως 
καί νάναι ή φαντασία μου, άφοΰ έχω μιά 
ύπερέντασι αύτό τόν καιρό. "Ισως, όμως, 
καί νά έχω δίκιο. "Αν συμβαίνει τό δεύτερο 
άσφαλώς ό άγνωστος αύτός θά άποπειρα- 
θή νά μέ παρακολουθήσει. Αύτό πού ζητώ 
άπό σάς είναι νά τόν έμποδίσετε νά τό κάνη. 
' Οπωσδήποτε, αύτός δέν ξέρει πού πηγαί
νω. " Ετσι, άν έσεΐς τού φράξετε τόν δρόμο 
σέ μιά μέρα θά έχω πουλήσει τά σχέδια καί 
άδιαφορώ πιά γιά όσους μέ παρακολοι^· 
θοΰν.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Απο καποια 
ουμπτωοι...

Τοΰ Ν. Λέηζ

Ό  πρώτος πελάτης πού έ
μπαινε στό γραφείο μου, υ
στέρα άπό μέρες ήταν αρκε
τά γεναιόδωρος.
Κι’ εγώ τόν διαβεβαίωσα 
πώς έκανε διάνα, άφοΰ ζη
τώντας ιδιωτικό ντετέκτιβ 
ήρθε σέ μένα.

-  Κύριε Τράσκ βασισθήτε στό γραφείο 
μας. Δέν θ ' άφήσουμε κανένα άπολύτως νά 
μπή στό δρόμο σας.

Χρησιμοποίησα τόν πληθυντικό γιά νά 
δώσω τήν έμφασι ένός οργανωμένου δι
κτύου ντετέκτιβς, σ' ένα γραφείο πού 
συνολικά άπασχολοϋσε ένα άτομο, δηλαδή 
έμένα, ό όποιος συνέβαινε νά είμαι καί 
ιδιοκτήτης τής έπιχειρήσεως. Αλλά, ένας 
καλός έπαγγελματίας οφείλει νά κάνη καί 
σωστές δημόσιες σχέσεις.

Στή συνέχεια ό Τράσκ είπε μιά άπό τίς 
πιό γλυκές φράσεις πού έχω άκούσει στή 
ζωή μου:

-  Φυσικά κύριε Ούήβερ θά σάς πλη
ρώσω προκαταβολικά. Πέστε μου τίς σάς 
οφείλω.

-"Οπως θά γνωρίζετε κύριε Τράσκ τό 
γραφείο μας έχει κάπως τσουχτερές τιμές 
άλλά ούσιαστικά δέν παίρνει πολλά μπροστά 
στις ύπηρεσίες πού προσφέρει. Μαζί μέ τά 
έξοδα θά σάς κοστίσει 1.500 δολλάρια.

Είπα αύτό τό ποσόν περιμένοντας νά 
μοϋ κάνει παζάρια. Μέ κατάπληξί μου όμως, 
διαπίστωσα ότι ή φήμη τού γραφείου μου 
στήν άγορά είναι πολύ καλύτερη άπό κείνη 
πού πίστευα. Έτσι, ό κ. Τράσκ έβγαλε καί 
μοϋ πλήρωσε τό ποσόν πού τοΰ ζήτησα 
χωρίς άντίρρησι.

Μοΰ έδωσε τήν διεύθυνσι τού ξενοδο
χείου πού έμενε, τήν περιγραφή τού αύτο- 
κινήτου καί τήν άκριβή ώρα πού θά ξεκι
νούσε τήν έπομένη. Τοΰ τόνισα ότι δέν 
πρόκειται νά μέ ξαναδή μπροστά του -  γιατί 
θά κάνω τήν δουλειά μου διακριτικά -  άλλά 
καί ότι δέν πρόκειται νά δή καί κανέναν άλλο 
κι' έτσι άνενόχλητος θά πάη στόν προο
ρισμό του.

Τό ίδιο βράδυ άποφάσισα νά γιορτάσω 
τήν έπιτυχία μου καί κάλεσα στό διαμέρισμά 
μου τόν φίλο μου τόν "Ανταμ -  έπιχειρημα- 
τία έπιτυχημένο όπως έμένα -  καί δυό 
κορίτσια. Τό πάρτυ όμως δέν έγινε όλονύ- 
κτιο, όπως άλλες φοοές, μιά καί τό πρωί ό 
Τζόζεφ Ούήβερ -  προϊστάμενος τών ντε-

τέκτιβς τού γραφείου έμπιστευτικών ύπο- 
θέσεων -  Τζ. Ούήβερ -  έπρόκειτο νά άνα- 
λάβη ένεργό ύπηρεσία.

Γεμάτος κέφι γιά δουλειά -  πράγμα πού 
είχε άφορμή 1.500 λόγους -  βρέθηκα γύρω 
στις 9 τό πρωί στό ξενοδοχείο τού Τράσκ. 
"Ερριξα μιά ματιά έξω καί μιά άλλη στό χώλ. 
τίποτε τό ύποπτο. Τό πολύ - πολύ νά 
πρόκειται άπλώς γιά φαντασία τού γέρου κΓ 
έτσι θά κάνω ένα ώραΐο καίάκριβοπληρωμέ- 
νο ταξίδι μέχρι τό Νόρτον, σκέφτηκα.

' Ανέβηκα στόν όροφο πού βρισκόταν τό 
δωμάτιό του. Βγήκα άπό τήν σκάλα ύπη- 
ρεσίας πέρασα στόν έξώστη τού δωματίου 
κι' άπό κεΐ στόν έξώστη τού πελάτη μου. 
χωρίς φυσικά νά μέ καταλάβη κι ό ίδιος, 
γιατί έτσι έκανα καλύτερα τήν δουλειά μου. 
Έλεγχα μέ τό βλέμμα μου κάτω τόν κήπο. 
"Ολα πήγαιναν καλά. Μέσα στό δωμάτιο ό 
Τράσκ έκλεισε μιά βαλίτσα κι' ύστερα πήγε 
στό τηλέφωνο. Στό τηλεφώνημά του δέν 
έδωσα καί πολύ σημασία, άλλά έφτασαν στό 
αύτί μου κάτι μισόλογα όπως: «Θά σέ δώ 
στις 8 στήν Τεπόκα». « Ό λα είναι έντάξει», 
«Κράτησέ μου δωμάτιο στό Σέρζ» καί άλλα 
τέτοια τυπικά.

ΓΙερίμενα άκόμη κανένα δεκάλεπτο κι' 
ύστερα ό Τράσκ πήρε τίς βαλίτσες του καί 
βγήκε άπό τό δωμάτιο. Έσπρωξα τήν μπαλ- 
κονόπορτα πού ήταν μισάνοιχτη, πέρασα 
στό δωμάτιο καί άρχισα νά παρακολουθώ 
άπό άπόσταση τόν Τράσκ, ώστε άν κάποιος 
είχε σκοπό νά βρεθή πίσω του νά μή μέ άντι- 
ληφθή.

Ο πελάτης μου πλήρωσε τόν λογαρια
σμό τής ρεσεψιόν κΓ ένας γκρούμ με
τέφερε τίς βαλίτσες στό αύτοκίνητό του.
' Εγώ πήγα πρός τό δικό μου. Έβαλα μπρός 
καί ξεκίνησα, άφού ό Τράσκ είχε βγή μέ τό 
δικό του άπό τόν χώρο τού πάρκινγκ τοΰ 
ξενοδοχείου.

Δέν είχα διανύσει ούτε 100 μέτρα όταν 
ένα μαύρο σεντάν βγήκε άπό ένα στενό καί 
βρέθηκε πίσω άπό τόν Τράσκ. Ή  ώρα 
περνούσε, οί δρόμοι άλλαζαν καί τό σεντάν 
δέν έλεγε νά ξεκολλήση πίσω άπό τό 
άμάξι τοΰ Τράσκ. Εϊμουνα πιά βέβαιος πώς 
ό οδηγός έκείνου τού αύτοκινήτου παρα
κολουθούσε τόν Τράσκ. "Ωστε ό πελάτης 
μου είχε δίκιο καί δέν φαντάσθηκε τίς ύ 
ποψίες του. Κάποιος είχε βάλει στό μάτι τά 
σχέδια κΓ έγώ είχα πάρει προκαταβολικά 
1.500 δολλάρια γιά νά σταματήσω αύτόν τόν 
κάποιο.

Κατέστρωσα σύντομα ένα άπλούστατο 
άλλά άποτελεσματικό σχέδιο. Σέ κάποιο 
σημείο πού θά άναγκαζόμαστε νά σταματή
σουμε γιά έλάχιστο έστω χρόνο (καί ύπήρ- 
χαν τρία - τέσσερα σημεία μέχρι τό Νόρτον) 
θά έμπαινα μπροστά στό σεντάν. Θά κατέ
βαινα, παριστάνοντας τόν άπελπιστικά ήλί- 
θιο καί θά γινόμουν φόρτωμα στόν οδηγό 
του νά μέ βοηθήση, γιατί τό άμάξι μου είχε 
βλάβη. Μέχρι νά καταφέρη αύτός ό τελευ
ταίος νά άπαλλαγή άπό μένα ό Τράσκ θά 
είχε κερδίσει άρκετά χιλιόμετρα κΓ έτσι ό 
ύποψήφιος κλέφτης τών σχεδίων θά τόν 
έχανε γιά πάντα.

Οδηγούσαμε -  στή γνωστή σειρά μας
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πάντα -  γύρω στή μισή ώρα περίπου, όταν ό 
Τράσκ σ' ένα σημείο πού άρχιζαν απότομες 
στροφές, βρήκε νά άναπτύξη ταχύτητα. 
' Ασφαλώς θά είχε άντιληφθή τό σεντάν καί 
-  καθόλου κολακευτικό γιά μένα -  θά 
άρχισε νά άμφιβάλη γιά τις ικανότητες μου. 
Τό δεύτερο αύτοκίνητο άνέπτυξε κι' αύτό 
ταχύτητα καί τό ίδιο έκανα κΓ έγώ, παρ' 
δλο πού ένοιωθα πόσο έπικίνδυνο ήταν 
αύτό σέ τέτοιους δρόμους.

Τό έπόμενα δευτερόπλεπτα 5,τι έγινε, 
έγινε σάν κινηματογραφική σκηνή. 'Ένα 
αύτοκίνητο πού έρχόταν μέ μεγάλη ταχύ
τητα άπό τήν άντίθετη πλευρά κατόρθωσε 
νά άποφύγη, μέ μιά άπότομη στροφή τόν 
Τ ράσκ, άλλά όχι τό σεντάν. ' Η σύγκρουσι 
ήταν άπαίσια. Πρόλαβα καί άντέδρασα στα
ματώντας 30 μέτρα περίπου άπό τό άτύ- 
χημα. Σέ λίγο πίσω μου σταματούσαν καί 
άλλα αύτοκίνητο. Ο Τράσκ θά συνέχιζε 
τώρα άνενόχλτος, άλλά ποτέ δέν πίστευα 
ότι αύτό θά γινόταν μέ τόσο μακάβριο 
τρόπο.

Μαζί μέ τούς οδηγούς τών άλλων αύτο- 
κινήτων πλησιάσαμε στόν χώρο τού άτυχή- 
ματος. ' Ο οδηγός τού σεντάν ζοϋσε άκόμη, 
άλλά ήταν σοβαρά τραυματισμένος, τό Ιδιο 
καί ό οδηγός τού άλλου άμαξιοΰ. Κάποιος 
πήγε νά τηλεφωνήση άπό ένα κοντινό θά
λαμο τής λεωφόρου.

Δέν πέρασε πολλή ώρα καί ό δρόμος 
γέμισε περιπολικά. Μιά άμπουλάνς έπαρνε 
τούς τραυματισμένους κι' ήταν έκείνη τήν 
στιγμή πού άκουσα κάτι άπό τούς άστυνο- 
μικούς, κάτι πού έκανε τό αίμα μου νά 
παγώση. Απ' ότι είπαν, ό όδηγός τού 
σεντάν ήταν ό ύπαστυνόμος Μαλόϋ τής 
διώξεως ναρκωτικών.

"Αναψα ένα τσιγάρο καί προσπάθησα στό 
μυαλό μου νά ξεκαθαρίσω τήν κατάστασι.

' Ο άνθρωπος πού παρακολουθούσε τόν 
Τράσκ ήταν λοιπόν άστυνομικός καί μάλι
στα τής διώξεως ναρκωτικών. "Αρα ό ά- 
ξιότιμος πελάτης μου μοϋ τήν έφερε. Μοΰ 
πούλησε ένα παραμύθι γιά μηχανολογία καί 
έπαναστατικά σχέδια καί τελικά μ ’ έβαλε νά 
έμποδίσω τόν άστυνομικό, πού ήξερε πώς 
τόν παρακολουθούσε. Γι’ αύτό ό Τράσκ 
πλήρωσε όσα τού ζήτησα χωρίς άντίρρησι. 
Ένας έμπορος ναρκωτικών δέν κάνει παζά
ρια.

Τώρα έπρεπε νά ένημερώσω τούς 
άστυνομικούς γιά τήν ιστορία. "Η μάλλον 
όχι. "Επρεπε νά διορθώσω τήν άφέλειά 
μου. Έπρεπε μόνος μου νά πάω στό 
Νόρτον. Τότε, όμως, ήρθε στό μυαλό μου 
τό τηλεφώνημα τού Τράσκ, πού άθελά 
μου κρυφάκουσα στό μπαλκόνι τού ξενο
δοχείου. Τώρα αύτά πού είχα άκούσει έ 
παιρναν άλλες διαστάσεις.

Καί πάλι ό Τράσκ μέ είχε κοροϊδέψει. 
Δέν θά πήγαινε στό Νόρτον.
Στό τηλεφώνημα άνέφερε τήν Τεπόκα καί 
τό ξενοδοχείο «Σέρζ». Δέν περίμενα πε
ρισσότερο. Μπήκα στό άμάξι μου καί ξε- 
κίνηασα γιά τήν Τεπόκα.

Περασμένες οκτώ τό βράδυ καί πλησί
ασα ένα γκρούμ τού «Σέρζ» τού έβαλα 
στό χέρι ένα πενταδόλλαρο καί τού περιέ- 
γρψα τόν Τράσκ. Μοϋ είπε τόν άριθμό τού 
δωματίου κι' έγώ άκολούθησα τήν άγαπημέ 
νη μου όδό πρός τήν μπαλκονόπορτα. Αύτή 
τή φορά ήταν κλειστή καί τό δωμάτιο σκο
τεινό.
Μ' ένα σουγιαδάκι τήν άνοιξα, άλλά δέν 
πρόλαβα νά μπώ στό δωμάτιο γιατί ή πόρτα 
του άνοιξε καί ό Τράσκ μπήκε μέσα μ ’ ένα 
κοντό φαλακρό.

Ό  Τράσκ άνοιξε μιά βαλίτσα έβγαλε μιά 
σακκοΰλα κΓ ό κοντός άκούμπησε μέσα

στήν σακκοΰλα τό δάκτυλό του κι’ ύστερα 
έβαλα στήν άκρη τής γλώσσας του. Κλασ
σική περίπτωση δοκιμής ήρωΐνης.

Σ ’ αύτό τό σημείο έκανα τήν έμφάνισί 
μου έχοντας φυσικά στό χέρι τό περίστρο
φό μου.

-  Πώς πάει ή μηχανολογία Τράσκ;
Μεΐναν κι' οί δύο παγωμένοι στήν θέσι

τους, μόνο πού ό Τράσκ ήταν πιό κίτρινος 
άπό τόν άλλο. Μπόρεσε όμως νά άντιδράση 
μέ τήν πρότασί του.

-  Ακούσε Ούήβερ. Εδώ ύπάρχειάρκε- 
τό παραδάκι καί γιά τούς δυό μας. Τόσα 
λεφτά δέν βγάζεις ούτε σέ δέκα χρόνια.

-  Φτάνει Τράσκ. Ακόμη έχω στήν τσέ
πη μου ένα πακετάκι μέ βρώμικα χαρτο
νομίσματα. Τά έχω άνάγκη, μά ή προέλευσή 
τους, ξέρεις μ ’ ένοχλεΐ.

Έβγαλα τό μάτσο μέ τά 15 έκατοδόλ- 
λαρα, πού μοϋ είχε πληρώσει ό Τράσκ, καί 
τά πέταξα πάνω στήν σακκούλα μέ τήν 
ήρωϊΥη. "Υστερα τούς έβαλα νά σταθούν 
στόν τοίχο μέ τά χέρια ψηλά κι' άπ' τό 
τηλέφωνο κάλεσα τήν άστυνομία.

Πέντε μέρες είχαν περάσει άπό τήν 
ιστορία μέ τόν Τράσκ κΤ έγώ στό γραφείο 
μου έσπαζα τό κεφάλι νά βρώ άκρη μέ τούς 
λογαριασμούς μου. Μιά ήλικιωμένη γυναίκα 
μέ έντονα βαμμένα μαλλιά ήταν ό πρώτος 
πελάτης, μετά τήν πικρή περιπέτειά μου. 
Τής έξήγησα πώς ή γραμματεύς μου είναι 
άσθενής καί πώς μόλις είχα άκυρώσει ένα 
ραντεβού όπότε θά τήν δεχόμουν άμέσως.

Ή  κυρία Τρέϊβορ -  έτσι τήν έλεγαν -  
είχε χάσει τό άγαπημένο της σκυλάκι καί 
περείμενε άπό μένα νά τό βρώ. ' Εγώ τήν 
ένθάρρυνα.

-  Κυρία μου, τό γραφείο Ούήβερ φέρ
νει πάντοτε άμεσα άποτελέσματα.

"Ω Θ εέ μου, τί κατάπτωσι!

Αίσϋησι καί άγανάκτησι προεκάλεσε σ ’ ολόκληρο τόν κόσμο ή καταδίκη τών δύο Ρώσων άντιφρονούντων Σταράνσκι καί Φιλάτωφ. 
Στή φωτογραφία οί άντιφρονοϋντες Ίντα Μίλγκρωμ, Άλεξάντερ Λέρνερ Mapύμ Μεϊμάν καί Ά ντρέϊ Ζαχάρωφ συζητούν χωρίς νά 
δίνουν σημασία στους πράκτορες τής Κά-Γκέ-Μπέ πού τούς έχουν πεψικυκλώσει. Τό στιγμιότυπο έξω άπό τό δικαστήριο, όπου 
ίδικάστη ό Σταράνσκι.
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ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μ Ε Σ Σ Α Λ Ϊ Ν Α
Ή αιμοσταγής σύζυγος τού Ρωμαίου αύτοκράτορος Κλαυδίου

Οί ακολασίες της καί τα σκάνδαλά της ήσαν άνάμικτα μέ πρωτοφανείς 
θηριωδίες. ’Εξόντωνε άλύπητα όσους άπέρριπταν μέ βδελυγμία τις άνή- 
θικες προτάσεις της. ’Άπειρα ήσαν τά θύματα τής άφάνταστης σκληρό- 
τητός της. 'Ο άβουλος σύζυγός της, ό αύτοκράτωρ Κλαύδιος, ήταν άπόλυ- 
τα υποταγμένος στις θελήσεις της. Τέλος, άπηυδησμένος άπό τις κατα
χρήσεις της, άποφάσισε νά γίνη ό ίδιος τιμωρός της. Στά είκοσι τέσσερα 
χρόνια της βρήκε οίκτρό θάνατο άπό τον άρχηγό των πραιτωριανών.

Τ Ο ΕΤΟ Σ 40 μ .Χ ., ή Ρώμη φ όρεσε τά 
γ ιο ρτ ινά  της: ό αύτοκράτω ρ Κ λαύδιος 

νυμφευόταν τή ν  τρ ίτη  του σύζυγο, τήν 
πανέμορφη δεκαεξάχρονη  Μ εσσαλϊνα , πού 
άπό τή ν  μητέρα  της Λ έπιδα ήτα ν  δ ισεγγονή  
τή ς άδελφ ής του μεγάλου Α ύγούστου, τής 
ενά ρετη ς Ό κ τ α β ία ς . Ό  γάμος έγινε  μέ 
μεγαλοπρέπεια  καί οί ισ χυρ ο ί τή ς  Ρώμης 
τόν  χα ιρέτη σ α ν  μέ ενθουσ ιασμό — σκεπτό- 
μενοι πώς θά μπορούσαν νά ά σκήσουν 
κάποια  επ ιρροή  σέ μιά τόσο  μ ικρή κοπέλλα 
καί μέσω αυτής σ τον  αΰτοκράτορα. Θ εά
ματα καί δώρα προσφ έρθηκαν στόν λαό, 
πού τραγουδούσε καί χόρευε στούς δρό
μους.

"Ο λο ι έπρόκειτο  ν ’ ά πογοητευθοΰν πολύ 
γρή γορα . Π ίσω  ά πό  τό άθώο πρόσω πο καί 
τό  αγνό της μέτωπο, ή Μ εσσαλϊνα  έκρυβε 
ψ υχή διεφθαρμένη . Ά π ό  νω ρίς ή μητέρα 
τη ς τή ν  ε ίχε  μυήσει σέ κάθε είδους κακο- 
ήθεια  καί τή ν  ε ίχ ε  εκπαιδεύσει ώστε νά γίνη  
(δπω ς έγινε) ό  κακός δαίμονας τή ς αυτοκρα
τορ ία ς. Χ ά ρ ις σ τή ν  ά πα ίσ ια  αυτή γυναίκα  
θά κάνουν γ ιά  πρώτη φορά τή ν  έμφάνισ ί 
τους σ τή ν  Δ ύσι έθιμα των α σ ιατικώ ν αυ
λώ ν μέ δλα  δσα  περιλαμβάνουν σέ μ η χα 
νορραφ ίες, β α σανιστήρ ια , εγκλήματα  καί 
τερατώ δεις άκολασίες.

’Α να ίσχυντη  άπό τή ν  πα ιδική  τη ς κ ιόλας 
ή λ ικ ία , ή Μ εσσαλϊνα  γελ ο ιο π ο ίη σ ε  κι έκα
νε ά ξιοκα τα φ ρόνη το  τόν αΰτοκράτορα σύ
ζυγό της. Γ ιά  νά ίκ α νο π ο ιή σ η  τή ν  άσίγαστη  
ά πλη σ τία  τη ς μετέτρεψε τά πάντα σέ άντι- 
κείμενο σ υνα λλα γής καί τό  πάθος της αυτό, 
σέ συνδυασμό μέ τ ίς  κ ρ ίσ ε ις  τής ερω τικής 
τη ς μανίας, τή ν  έξώ θησε νά πλή ξη  κάθε 
Εύγενή Ρωμαίο πού τά πλούτη του κινούσαν

τή ν  π ρ ο σ ο χή  της.
Τ ό  έτος 41 έφερε σ τό ν  κόσμο ένα παιδί, 

τόν  Β ρεταννικό. Τ όν  επόμενο χρό νο  έδινε 
τό  φώ ς σ τή ν  ’ Ο κταβία , πού άργότερα  έπρό- 
κ ειτο  νά γ ίνη  γυνα ίκα  του Ν έρω νος. "Α ν 
δμως ή γέννη σ ις  τώ ν δύο παιδιώ ν έκανε νά 
ξυπνήσουν σ τό ν  Κ λαύδιο  α ισθήματα  κ α λ ο 
σύνης, τή ν  Μ εσσα λϊνα  δέν τή ν  εμπόδισε νά 
άναπτύξη ακόμη περ ισσότερο  τά β ίτσ ια  
τη ς, τόσ ο  ώστε τό  δνομά της νά μείνη στήν 
ισ το ρ ία  σάν συνώνυμο τής δ ιεστραμμένης 
καί α κόρεσ τη ς γυναίκας.

Τά βράδια τρ ιγυρνούσε στούς δρόμους 
τή ς  Ρώ μης ψ άχνοντα ς γ ιά  σ τιγμ ια ίες περι
πέτειες μέ δ ιαβάτες κ ι έβαζε νά δολοφονούν 
δ σ ες συζύγους π ατρικ ίω ν τή ν  ενοχλούσαν. 
Π ολύ  γρή γορα  ό  λαουτζίκος τής πρωτεύ
ουσας έμαθε νά τή ν  ά ναγνω ρίζη , χω ρίς 
δμω ς καί νά τολμά νά άντιτα χθή  στά καπρί
τσ ια  της. Ά π ό  τή ν  σ τιγμ ή  πού ή Μ εσσα- 
λ ΐνα  θά ρ ίξη  τά μάτια  τη ς σ ’ έναν άνδρα, 
όσ οδή ποτε τα πεινής καταγω γής, κανείς δέν 
δ ιαμαρτύρετα ι. Γ ια τ ί δ λ ο ι π ιά  ξέρουν καλά, 
πολλο ί πλη ρώ νοντα ς ακριβά  τή ν  πείρα 
τους, δ τ ι καλύτερα  ε ίνα ι νά μήν προκαλούν 
τή ν  όργή  τή ς  αύτοκράτειρας.

' Η  ισ το ρ ία  θά ε ίχε  λη σ μ ο νή σ ει τίς άκο
λα σ ίες τή ς  Μ εσσαλίνας άν τά σκάνδαλά της 
δέν ήσ α ν  άνάμικτα  μέ θηριω δίες. Ό  πεθε
ρός τη ς Σ ιλα νός α πορρ ίπτει μέ περ ιφ ρόνη
ση  τ ίς  ά νή θ ικες π ροτάσεις τη ς κι εκείνη  τόν 
κατη γορεί γ ιά  συνω μοσία  ενα ντίον  τού 
αύτοκράτορος. "Ε νας άπελεύθερος δούλος 
τού Κ λαύδιου, ό Ν ά ρκισσος, επιβεβαιώ νει 
τή ν  «συνω μοσία» κι ό έντιμ ος Σ ιλανός, 
χω ρ ίς  ά λλες δ ιατυπώ σεις, καταδικάζετα ι σέ 
θάνατο.

'Ο  σ υγκ λη τικός Β ίντιος δ ια πρά ττει τό 
ίδ ιο  αδίκημα: α ποκρούει τό  άρρω στημένο 
ερω τικό  πάθος της. Κ ι εκείνη  βάζει άν- 
θρώπους τη ς  καί τόν δηλητηρ ιά ζουν . Ό  
πρώ ην ύπατος Β αλέρ ιος Α σ ια τ ικ ό ς  έπεσε 
σ τό  σφάλμα νά ε ίνα ι ζάπλουτος. '  Η αύτο- 
κράτειρα  έποφθαλμιά  τούς θαυμάσιους κή
πους του καί,, φυσικά, τόν  κατη γορεί ώς 
συνω μότη. Ό  αύτοκράτω ρ, επ ιε ικής , τού 
επ ιτρέπει νά α ύτοκτονήση άντί νά έκτε- 
λεσθή κ ι ό Β αλέρ ιος ανεβαίνει μόνος στή ν 
πυρά, μεταφέροντάς τη ν  μακριά  άπό τόν 
αγαπημένο  του κήπο  γιά  νά μή πάρουν 
φω τιά  τά δένδρα...

Ή  ’ Ιουλ ία  Λ ιβ ίλλα , κόρη  τού Γ ερμανι
κού, φ α ίνετα ι νά έμπνέη σ τόν  θειο  της 
Κ λαύδιο κάτι π ιό  πολύ άπό ένα κοινό  
ενδιαφ έρον καί μέ τή ν  ύπερηφάνειά  της 
πλη γώ νει τή ν  αύτοκράτειρα. ' Η Μ εσσα- 
λ ινα , δλο  καί π ιό  ζηλότυπη γιά  τήν ομορ
φ ιά τή ς «άλλης» , τή ν  κατα γγέλλει γιά 
μ ο ιχεία  καί ή ’ Ιουλ ία  μεταφέρεται σ τή ν 
εξορ ία , δπου σέ λ ίγο  θά έλθουν νά τή ν  
συναντήσουν ο ί δολοφ όνοι της.

Ό  φ ιλόσ οφ ος Σενέκας, έμ π ισ τος τής 
’ Ιουλίας, εξορ ίζετα ι κ ι αύτός σ τή ν  Κ ορ
σ ικ ή , δπου θά μείνη οχτώ  ολόκλη ρα  χρό 
νια . Μ ιά ά λλη  ’ Ιουλία , ανεψ ιά  επ ίσ η ς τού 
α ύτοκράτορος, γνω ρίζει τή ν  ’ίδ ια  τύχη .

' Η  πατρικ ία  Π οππα ία  δ ιεκδικεϊ άπό τή ν  
Μ εσσα λϊνα  ένα  ασήμαντο  καί θεόφτωχο 
ή θοπο ιό , όνόματι Μ νίστερο . Τ ή ν  καταγγέ- 
λε ι ώς μ ο ιχα λ ίδα  καί τή ν  εξω θεί σ τή ν  αύτο- 
κτονία . "Ο σ ο  γιά  τόν θεατρίνο , αύτός παίρ
νει δ ιαταγή  άπό τόν  Ίδιο  τόν  Κ λαύδιο  νά 
ύπακούση «κ α θ’ δ λ η ν  τή ν  γραμμήν» στή ν 
Μ εσσαλϊνα ...
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Ή  Μεσσαλΐνα, τέ
ταρτη σύζυγος τον 
ΚλαοδίοΌ.Δολοφο
νήθηκε το 48 μ.Χ. 
Πλήρωσε με τήν 
ζωή της τό πλήθος 
τών ανομημάτων 
της. (Προτομή πού 
βρίσκεται στην 
Γκαλερία Οΰφφί- 
τσι Φλωρεντίας).

Π ραγματικά , ό  αύτοκράτω ρ είνα ι ό  μό
νος 'ίσως πού αγνοεί τ ίς  παρεκτροπές τής 
συζύγου του. "Ε νας πραιτω ριανός, ό Γ ιού- 
σ τος Κ ατόνος, άγανακτισμένος άπό τά 
σκάνδαλα  τή ς Μ εσσαλίνας, λέει πώς θά τά 
πή δλα  σ το ν  Κ λαύδιο. Τ ή ν ’ίδ ια  μέρα δολο
φ ονείτα ι. Ό  δ ιο ικ η τή ς  τή ς πραιτω ριανής 
φρουράς Κ α λόνιος Γ ιοϋσ τος, πού διανοή- 
θηκε τό  ίδ ιο  ε ίχε  τή ν  ίδ ια  τύχη . ' Η  μεγάλη 
άδυναμία τού Κ λαύδιου γ ιά  τή ν  μητέρα  τοϋ 
Β ρεταννικοΰ καί τής ’ Ο κταβίας, σέ συνδυ
ασμό μέ τήν συνενοχή  τών αΰτοκρατορικώ ν 
συμβούλω ν καί τή ν  γνώ σι πώς κάθε άδια- 
κ ρ ισ ία  θά σήμ α ινε άμέσω ς θάνατο, εξασφα
λίζουν σ τή ν  Μ εσσαλΐνα  τή ν  άτιμω ρησία  
—  καί, επ ίσ η ς , τή ν  παρακινούν σέ πράξεις 
ολοένα  τολμη ρότερες. "Ω σπου σ τό  τέλος 
επ ιχε ιρ ε ί νά  νομ ιμ οποήσ ει τή ν  μοιχεία ...

' Η  ισ το ρ ία  ξεκ ίνη σ ε άπό τό γεγονός ότι 
έρω τεύθηκε τόν  «ώ ραιότερο Ρωμαίο», τόν 
Σ ίλ ιο , κ ι άφοΰ άπομάκρυνε τή ν  γυνα ίκα  του 
θέλησε νά τόν  πανδρευθή μέ κάθε επ ισ ημ ό
τητα  καί τιμή . Υ π ή ρ χ ε  βέβαια ένας σύ
ζυγος καί μάλιστα  αύτοκράτω ρ. Ά λ λ ’ αύ- 
τός μέ τή ν  δεισ ιδα ιμον ία  πού τόν  έδερνε, 
δέν ήτα ν  δύσκολο  νά πεισθή πώς οί θεοί 
ά πα ιτοϋσαν νά γ ίνη  ό  (ε ικ ον ικ ός δήθεν) 
γάμος τής γυνα ίκας του μέ τόν  Σ ίλ ιο , 
ά λλο ιώ ς θά έρ ρ ιχνα ν  τούς κεραυνούς τους 
σ τό  κεφάλι του. Έ γ σ ι ,  ό Κ λαύδιος έβαλε 
τή ν  υπογραφή του κάτω άπό τό  συμβόλαιο  
τού εξω φρενικού αυτού γάμου.

Ά μ έ σ ω ς  μετά τή ν  γα μή λια  τελετή , ο ί 
α ύτοκρατορ ικο ί σύμβουλοι ά ρχ ισ α ν  νά άν- 
τιλαμβάνω ντα ι ότι τά πράγματα προχω ρού
σ α ν  πέρα άπό κάθε επ ιτρεπτό όρ ιο . Ή  
Μ εσσαλΐνα , τρ ιγυρ ισμ ένη  άπό πολυάριθμη

άκολουθία , άδειαζε συστηματικά  τά άνά- 
κτορα  τώ ν Κ αισάρω ν καί μετέφερε ό ,τι 
έβρ ισκε μπροστά  τη ς  στό  μέγαρο τού Σ ί- 
λ ιου. ’ Ενώ  ό νεαρός δίγαμος, ήταν φανερό, 
ά λλο  δέν ζητούσε παρά νά βγάλη άπό τήν 
μέση τόν Κ λαύδιο  καί νά στεφθή ό ’ίδ ιος 
αύτοκράτω ρ. ' Ο Ν ά ρ κ ισ σ ο ς τελ ικά  τό  απο
φ άσ ισε καί ξεκ ίνη σ ε ό ’ίδ ιος γ ιά  τή ν  ’Ό -  
σ τια , όπου ό  Κ λαύδιος έπέβλεπε προσω πικά  
στό ξεφόρτω μα τών προμηθειώ ν τροφίμω ν 
τή ς  Ρώμης.

—  Κ αΐσαρ , τού είπε, ξέρεις ότι σ ’ έχουν 
καθαιρέσει; Α ύτός ό  γάμος, πού τόν νομ ί
ζεις μυστικό, έγ ινε  γνω στός σ τόν  λαό, σ τή ν 
Σ ύ γκλη το  καί σ τόν στρατό. "Α ν δέν βια- 
σθής, ή Ρώμη θά πέση στά  χέρ ια  τού Σ ίλιου.

Τ ρομαγμένος, ό Κ λαύδιος κάλεσε άμέ
σως τούς σ υγκλητικού ς —  ο ί ό π ο ιο ι κα ί τού 
επ ιβεβα ίω σα ν τίς  κατα γγελίες τού Ν ά ρκισ 
σου.

Ή τ α ν  α ρχές φθινοπώ ρου καί ή Μ εσσα
λ ΐνα , π ιό  άκόλαστη  καί διεφθαρμένη παρά 
ποτέ, έδ ινε στούς κήπους τη ς μιά γ ιορτή  γιά  
τόν  τρυγητό. Ο ί κάδο ι ξεχε ίλ ιζα ν  άπό χυ 
μούς σταφυλιώ ν καί όμορφες κοπέλλες χ ό 
ρευαν φορώ ντας δέρματα ζώων, σάν βακ- 
χ ίδες. Ή  α ύτοκράτειρα, μέ τά μαλλιά  λυ
μένα, α ΐω ροΰσε ένα θύρσο, ενώ δ ίπλα  της ό 
Σ ίλ ιος, στεφανω μένος μέ κ ισ σ ό , λ ίκνιζε  τό 
μεθυσμένο κεφάλι του σ τόν  ρυθμό ενός 
λάγνου τραγουδιού. Κ άποιος άπό τούς συ- 
μποσ ια στά ς σκαρφάλω σε σέ μιά στιγμή 
σ τή ν  κορυφή ένός δένδρου.

— Τ ί βλέπεις; τού φώ ναξαν άπό κάτω.
— Βλέπω μιάν ά γρ ια  κατα ιγίδα  άπό τήν 

μεριά  τής "Ο στιας.

' Η  κατα ιγίδα , πραγματικά , ερχόταν. ’ Α γ
γελ ιο φ ό ρ ο ι φάνηκαν, λαχαν ιασ μ ένο ι, γιά 
νά ε ιδοπο ιή σου ν  ό τ ι ό Κ λαύδιος τά  ήξερε 
όλα  καί κατέφθανε όπου νά  ε ίνα ι σάν 
εκδικη τή ς . Ο ί συνδαιτυμόνες τό  έβαλαν στά 
πόδια , ή Μ εσσα λΐνα  κατέφυγε σ τό  μέγαρο 
τού Λ ούκουλλου κι ό Σ ίλ ιο ς  κατευθύνθηκε 
σ τό  Φ όρουμ. Μ πήκαν σ τή ν  πόλι ο ί πρώτοι 
έκατόνταρχο ι κ ι ά ρχ ισ α ν  τ ίς  συλλήψ εις .

Λ ίγο  - λ ίγο  ή Μ εσσαλΐνα  ξανάβρισκε 
τή ν  α ύτοκυρ ια ρχία  της. "Α ν μπορούσε νά 
σ υνα ντήση  τόν Κ λαύδιο  μοναχό του, σκε
πτόταν, ε ίχ ε  σω θή. Δέν ήταν δά ή πρώτη 
φορά πού θά έκανε κ α τά χρη σ ι τή ς άδυνα- 
μίας του. Μ ά ό Ν ά ρκισσος, ξέροντας κι 
αυτός τόν  άστατο  χαρα κτή ρα  τού άφέντη 
του, ε ίχ ε  πάρει θέσι πάνω σ τό  αύτοκρα- 
το ρ ικ ό  άρμα πού έσπευδε πρός τή ν  Ρώμη, 
μαζί μέ δυό φ ίλους του, τόν  Β ιτέλλ ιο  καί 
τόν  Κ αικ ίνα .

Κ αί νά πού ξαφ νικά  φ άνηκε νά  πλη σ ιά - 
ζη ή άμαξα τή ς  Μ εσσαλίνας. Μ έ όλο τό 
άπόθεμα τού θεατρ ιν ισμού  τη ς, ή αύτοκρά- 
τειρα  στάθηκε μπροστά  στό άρμα τού συζύ
γου τη ς κι ά ρχ ισ ε  νά τόν  έξορκίζη  ν ’ 
άκούση τή ν  ά πολογία  «τής μητέρας τού 
Β ρεταννικοΰ καί τή ς ’Ο κταβίας» . Ό  Ν άρ
κ ισ σ ος, κραυγάζοντας δυνατώτερα, γιά νά 
καλύψη τή ν  φωνή τη ς, υπενθύμισε στόν 
Κ λαύδιο  τόν  γάμο τη ς μέ τόν Σ ίλιο· καί γιά  
νά τή ν  κρύψη άπό τά μάτια  του, έδειξε στόν 
αϋτοκράτοροα  μ ιά  περγαμηνή πού περ ιε ίχε  
τόν  κατάλογο όλω ν τώ ν αμαρτημάτω ν της.

’Έ τ σ ι τό άρμα τού α ΰτοκράτορος προσπέ- 
ρασε τό  εμπόδιο , ά λλά  μπροστά  σ τ ις  πύλες 
τή ς Ρώ μης ε ίχα ν  σταθή καί περίμεναν τά 
δυό παιδιά  τού Κ λαυδίου, δασκαλεμένα  άπό
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«ΔΙΕΘΝΗ»
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΛΗΣΤΕΙΑ
ΙΟΥ ΔΗΛΕΣΙ

'Η  «Ληστεία τοΰ Δήλεσι», πού άπετέλεσε στίγμα στη 
νεοελληνική ιστορία καί άπείλησε 

καί αύτή την εθνική μας 
άνεξαρτησία, άπετέλεσε πρόσφατα θέμα 

γιά τόν κινηματογράφο. Στό άρθρο πού άκολουθεΐ δίνεται 
μιά νέα «διάσταση» αύτοϋ τοΰ θλιβερού γεγονότος

Τοϋ Άστυν. κ. Σαρ. Άντωνάκου

τή ν  μητέρα  τους γιά  νά τόν  συγκινήσουν. 
'Ο  Ν ά ρ κ ισ σ ο ς έβαλε νά τά άπομακρύνουν 
προτού τά δή ό  Κ λαύδιος κα ί τελ ικ ά  ή 
συνοδεία  έφθασε μπροστά  σ τό  μέγαρο τοΰ 
Σ ίλ ιου , όπου ό αύτοκράτω ρ, μπαίνοντας, 
άντίκρυσε τά αντικείμενα  πού ε ίχα ν  κλαπή 
ά πό  τά  άνάκτορα. ’Έ ξ α λ λ ο ς  τότε έτρεξε 
στους στρατώ νες τω ν πραιτω ριανώ ν, τούς 
μ ίλη σ ε, τούς έδωσε τά ονόματα τω ν ενόχω ν 
καί τούς διέταξε νά επ ιβάλουν άμέσω ς τήν 
τιμω ρία  πού έπρεπε.

'Ο  Σ ίλ ιο ς  σύρθηκε μπροστά  σ τό ν  στρα
τό , όπου, χω ρ ίς  νά  επ ιχ ε ίρ η σ η  νά άπολο- 
γη θή , ζή τη σ ε  απλώ ς νά επ ιτα χύνουν τόν 
θάνατό του. Τ ή ν  ίδ ια  σ τά σ ι τή ρη σ α ν  άρ- 
κετο ί Ρω μαίο ι ά ρχοντες , πού οδηγή θηκαν 
άφω νοι σ τό ν  τόπο  τή ς έκτελέσεω ς. ’ Ανά
μεσα σ τούς άλλους σκοτώ θηκε ό άτυχος 
θεατρ ίνος Μ νίστερος, καθώς κ ι ένας ώ- 
ρ α ιότα τος νέος, ό Μ οντάνος, σ τόν  όπ ο ιο  ή 
Μ εσσα λίνα  ε ίχε  χα ρ ίσ ε ι τή ν  ερω τική της 
εΰνοια  γ ιά  μιά βραδιά. "Ο ταν ο ί εκτελέσεις 
τελείω σαν, ό Κ λαύδιος άποσύρθηκε στό  
άνά κτορό  του κ ι άφοϋ τό έρρ ιξε  σ τό  φαγο
πότι π αρή γγειλε  σ τή ν  γυνα ίκα  του (κρυμμέ
νη πάντα στό μέγαρο τοΰ Λ ούκουλου) νά 
παρουσ ιασθή τή ν  έπομένη μπροστά  του γιά  
ν ’ ά πολογηθή.

' Ο Ν ά ρκ ισ σος κατάλαβε πώς άν ή Μ εσ
σ αλ ίνα  κέρδιζε τό  π α ιχν ίδ ι αυτός θά έχανε 
τό  κεφάλι του. Β γήκε β ιαστικά  άπό τά 
άνά κτορα  καί δ ιέτα ξε τόν απελεύθερο Εϋ- 
οδο νά πάρη μερικούς άξιω ματικούς τής 
φρουράς καί νά  πάη νά κόψη τό  νήμα τής 
ζω ής τή ς  αΰτοκράτειρας.

' Ο Εϋοδος βρήκε τή ν  Μ εσσαλίνα  ξαπλω 
μένη κατάχαμα σ τόν  κήπο  τοΰ μεγάρου καί 
δ ίπλα  τη ς  τή ν  μητέρα  της, πού τή ν  έξόρ- 
κ ιζε  ν ’ α ύτοκτονήση προτοΰ έλθουν ο ί 
άπεσταλμένο ι τοΰ αύτοκράτορα. Ή  Μ εσ
σ α λ ίνα  δέν  ε ίχ ε  τό  κουράγιο  κ ι έκλα ιγε 
σπαραχτικά .

Σέ μιά σ τιγμ ή  ο ί πόρτες ά νο ιξαν διά
πλατα. Ο ί πραιτω ριανο ί ε ίχα ν  φθάσει. Τ ρέ- 
μοντας, ή Μ εσσαλίνα  πήρε ένα έγχε ιρ ίδ ιο  
καί τό  έφερε σ τόν  λα ιμό τη ς, χω ρ ίς νά 
τολμά  νά χτυπήση . Τ ή ν  σ τιγμ ή  άκριβώ ς 
εκείνη , ό α ρχη γό ς  τή ς  φρουράς τή ν  δ ια 
πέρασε μέ τό  ξ ίφ ος του. Ή τ α ν  είκοσ ιτεσ - 
σάρω ν χρονώ ν.

'Ο  Κ λαύδιος βρ ισκόταν άκόμη σ τό  τρα
πέζι όταν τοΰ ά νή γγειλα ν  τόν θάνατο τής 
Μ εσσαλίνας. Δ έν έκανε ερω τήσεις , ζή τησε 
ή συχα  νά τοΰ βάλουν κρασί καί τελείω σε τό 
γεΰμα του, όπως συνήθω ς. Τ ή ν  ίδ ια  ανα ι
σ θησ ία  έδειξε καί τ ίς  επόμενες μέρες.

Τά άγάλματα  τή ς  Μ εσσαλίνας γκρεμί- 
σ θηκαν, ά λλά  καί ό  Κ λαύδιος δέν  έπέζησε 
πολύ τή ς μα καρίτισσας τή ς γυνα ίκας του. 
Τ ό  έτος 54 τό ν  δη λη τη ρ ία σ ε  ή κα ινούργια  
σύζυγός του Ά γ ρ ιπ π ΐν α . 'Ό σ ο  γιά  τόν 
Ν ά ρκ ισ σο , τοΰ πρόσφ εραν τ ίς  τιμές τοΰ 
γεν ικοΰ  ταμία  τοΰ κράτους, πού κ ι αυτός 
όμως δέν  μπόρεσε νά τίς άπολαύση γιά  
πολύ. "Υ στερα άπό μερικά  χρό ν ια , ή Ά -  
γρ ιπ π ίνα  τόν  έσπρω ξε σ τή ν  αυτοκτονία .

ALAIN RENAC

ΧΟΥΝ περάσει άπό τότε 'εκατό 
χρόνια καί πάνω. ΤΗταν ένα 

περιστατικό, πού συντάραξε τήν δι
εθνή κοινή γνώμη, προκάλεσε δι
πλωματικό ζήτημα μέ τήν αγγλική 
κυβέρνηση, οδήγησε στήν πτώση τής 
κυβερνήσεως Θ. Ζαΐμη καί δυσφή
μησε τήν 'Ελλάδα σέ όλο τό εξω
τερικό.

Πώς έχει όμως άκριβώς τό «ι
στορικό» αύτοϋ τοϋ απαίσιου έγκλή- 
ματος, πού έγινε γνωστό στήν 'Ελλά
δα άλλά καί παγκοσμίως, σάν «σφαγή 
τοΰ Δήλεσι», «ληστεία τοΰ Μαραθαί
νος» ή «δράμα τοΰ Ώροποΰ»; Μέ 
βάση νέα στοιχεία θά προσπαθήσωμε 
νά πραγματοποιήσωμε μιά κατά τό 
δυνατόν πειστική «αναπαράσταση». 
Θά δώσωμε ιδιαίτερη προσοχή στά 
σημεία έκεϊνα πού δείχνουν ότι πρά
γματι οί τότε ελληνικές 'Αρχές, έ
καναν τό καθήκον τους, χωρίς ή 
προσπάθειά τους νά τελεσφορήση. 
"Ας πάρωμε όμως τά πράγματα άπό 
τήν αρχή. Ό  «ήθικός αύτουργός» γιά 
τό έγκλημα έκεϊνο είναι οί ίδιάζουσες 
συνθήκες, πού έπικράτησαν στήν χτό- 
ρα μας μετά τήν εθνική αποκατά
σταση καί είχαν σάν συνέπεια, έκτος

των άλλων δεινών τήν επέκταση τής 
ληστείας ιδίως στήν ύπαιθρο 'Ελλά
δα.

Ή  ληστεία, πού εξαφανίσθηκε ο
ριστικά μόλις τό 1932, μέ τόν τουφε
κισμό τών Ρετζαίων, Κουμπαίων, 
Γιαγκούλα, κλπ. όφειλόταν σέ πολ
λούς λόγους: στήν κακοδιοίκηση τοΰ 
κράτους, στήν εδαφική σύσταση τής 
'Ελλάδος, μέ τά απρόσιτα βουνά,
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στήν υπόθαλψη πολλών ληστών άπό 
τά γειτονικά κράτη, στην βραδύτητα 
της Δικαιοσύνης καί τέλος στην υπο
στήριξη τών κακούργων άπό ισχυ
ρούς τής εποχής, πού χρησιμοποιού
σαν τούς ληστάρχους, γιά νά έξοντώ- 
σουν τούς Αντιπάλους τους. Σέ Αρ
κετές περιπτώσεις, οί λησταί κατέ
βαιναν στην ‘Αθήνα, έπισκέπτονταν 
τούς ισχυρούς φίλους καί προστάτες 
τους, έτρωγαν μαζί τους καί έφθαναν 
στό σημείο νά επιτίθενται εναντίον 
τών στρατώνων, άπό όπου έκλεβαν 
όπλα καί άλογα.

’Αλλά είπαμε ότι καί ή Αδυναμία 
τού κράτους νά έπιβληθή καί νά 
άπονείμη σωστά τήν δικαιοσύνη, ο
δηγούσε πολλούς στά βουνά καί έν 
συνεχεία στό έγκλημα. Χαρακτηρι
στική είναι ή περίπτωση κάποιου, 
επειδή πίστευε ότι τιμωρήθηκε άδικα 
άπό τό δικαστήριο, έγινε φυγόδικος 
καί έπειτα ληστής. Στό Έγκληματο- 
λογικό Μουσείο στάζεται ένα μαχαίρι 
πού τό χρησιμοποιούσε γιά τά έγκλή- 
ματά του. Στήν λεπίδα του έγραφε: 
«Μή δυνάμενος νά εϋρω ό ίδιος 
δίκαιον παρά τής Δικαιοσύνης τών 
'Ελλήνων, ήναγκάσθην νά τονίσω τό

δίκαιον τής παρδάλας ή μαχαίρας. 
"Οθεν ή ϋψιστος αϋτη λειτουργός 
τής Δικαιοσύνης όνόματι παρδάλα 
έχει άπό σήμερον τόν λόγο πρός πάν- 
τας τούς άπειθοΰντας άπιστους. Ή  
λειτουργία αύτής έσεται πάντοτε ειλι
κρινής καί ούδέποτε θά λησμονήση 
τά ιερά καθήκοντά της πρός Απονο
μήν τού δικαίου».

’Αλλά άς έλθωμε στήν ληστεία τού 
Δήλεσι. Τό περιστατικό συντάραξε 
τότε ολόκληρη τήν Εύρώπη καί λίγο 
έλειψε νά όδηγήση τήν 'Ελλάδα στήν 
έθνική καταστροφή. Βρισκόμαστε 
στά 1870. ΤΗταν ’Απρίλιος. Μιά 
ομάδα ξένων Αποφάσισε νά έπισκε- 
φθή τόν Μαραθώνα, γιά ένα προσκύ
νημα στόν χώρο όπου έγινε ή ιστο
ρική μάχη. Τήν παρέα Αποτελούσαν 
εννέα άτομα, τά περισσότερα “Αγ
γλοι. Ή  σαν ό λόρδος καί ή λαίδη 
Μουγκάστερ, ό γραμματέας τής Αγ
γλικής πρεσβείας στήν Αθήνα, “Εν- 
τουαρντ Χέρμπερτ, ό Φρ. Βύνερ, ό 
διερμηνέας Ά λ. ’Ανεμογιάννης, ό 
’Ιταλός κόμης ‘Αλβέρτος Μπόυλ, ό 

υπηρέτης του καί ό “Αγγλος Δόυντ, 
μέ τήν γυναίκα καί τήν κόρη του.

Οί «τουρίστες» ξεκίνησαν γιά τόν

Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Φρειδερίκος 
Βύνερ, τό ένα άπό τά τραγικά θύματα τών 
ληστών τού Δήλεσι. ’Επάνω: Τό δικαστήριο, 
πού δίκασε τούς ληστάς τον Δήλεσι. Μερικοί 
άπό αύτούς, πού είχαν τραυματισθεί προσκο- 
μίσθηκαν μέ φορείο (Σχεδίασμα τής έποχής).

Μαραθώνα στίς 30 Μαρτίου τό πρωί 
μέ δύο άμαξες. "Ολα πήγαιναν καλά 
Στίς 4 .45 ' τό Απόγευμα οί ξένοι 
έφθασαν στήν ξύλινη γέφυρα τού 
Πικερμίου. “Εντρομοι άκουσαν μιά 
βαρειά φωνή. ’Ερχόταν πίσω άπό 
τούς θάμνους καί τούς καλοΰσε νά 
μείνουν Ακίνητοι. Συγχρόνως παρου- 
σιάσθηκαν πειρσσότεροι άπό δέκα 
ένοπλοι λησταί. Οί δύο έφιπποι χω
ροφύλακες, πού προπορεύονταν, πρίν 
Ακόμη προφθάσουν νά άντιδράσουν, 
έπεσαν κάτω άπό τίς δολοφονικές 
σφαίρες τών κακούργων.

’Αστραπιαία άκινητοποιήθησαν 
καί οί δύο χωροφύλακες πού Ακο
λουθούσαν, καί αϊχμαλωτίσθηκαν. Τά 
πράγματα πήραν έπειτα «τήν σειρά 
τους». Οί λησταί συνολικούς 21 άτο
μα, τά περισσότερα Άλβανόβλαχοι
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Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙ

μέ Αρχηγούς τούς Τάκο (Δημήτριο) 
καί Χρηστό Άρβανιτάκη, οδήγησαν 
τούς αιχμαλώτους στην Πεντέλη. Τό 
μαντάτο έπεσε σάν κεραυνός στην 
ήσυχη τότε Αθήνα ’Αναστάτωσε 
τήν ελληνική κυβέρνηση καί ιδιαίτερα 
τόν πρόεδρο Θ. Ζαΐμη. Ό  πρωθυ
πουργός άπό τήν πρώτη στιγμή άντι- 
λήφθηκε τίς συνέπειες πού θά είχε γιά 
τήν χώρα όποιαδήποτε άσχημη έξέ- 
λιξη τής ύποθέσεως.

’Αμέσως κινήθηκαν στρατιωτικά 
Αποσπάσματα άπό τήν ’Αθήνα γιά 
τήν αναζήτηση τών ληστών καί τήν 
σωτηρία τών ομήρων. "Ενα άπό αύτά 
πλησίασε τούς ληστοσυμμορΐτες, κα
θώς άνηφόριζαν τά υψώματα τής 
Πεντέλης. Οί ’Αρβανιτάκηδες όμως 
μήνυσαν στόν έπί κεφαλής τοΰ απο
σπάσματος Αξιωματικό, ότι άν ριχνό
ταν έστω καί μιά σφαίρα θά έκτέ
λουσαν έπί τόπου όλους τούς άπα- 
χθέντες. Αίγο αργότερα οί δύο λή
σταρχοι φάνηκαν «συγκαταβατικοί».

’Απελευθέρωσαν όλες τίς γυναίκες. 
Προηγουμένως όμως υποχρέωσαν 
τούς υπόλοιπους ομήρους νά γράψουν 
επιστολές. ’ Αν έφεραν ότι, γιά τήν 
Απελευθέρωσή τους ζητούσαν ως λύ
τρα 25.000 χρυσές λίρες. Τίς επιστο
λές έφερε στήν πρωτεύουσα ή λαίδη 
ΜουγκΑστερ. Πέρασαν τρεις ημέρες 
Αναμονής καί Αγωνίας. Τότε Αφέθηκε 
ελεύθερος καί ό λόρδος ΜουγκΑστερ 
μέ «εντολή» νά συγκεντρώσει τά 
λύτρα καί νά έπιστρέψη.

"Ομως σέ λίγες ώρες άλλαξαν οί 
όροι τών ληστών. Τώρα, εκτός άπό 
τά λύτρα ζητούσαν νά τούς δοθή, μέ 
εγγυήσεις βέβαια, καί Αμνηστία. Κατά 
μία εκδοχή τό έκαναν μέ τήν προτρο
πή πολιτικών «φίλων» τους, Αντι
πάλων τοΰ Ζαίμη. Ή  τελευταία Α
παίτηση τών ληστάρχων βρήκε Αντί
θετη τήν ελληνική κυβέρνηση, Αφού 
τό Σύνταγμα Απαγόρευε ρητούς τήν 
χορήγηση Αμνηστίας σέ παρόμοιες 
περιπτώσεις. Ό  Ζαΐμης δέν υποχώ
ρησε παρά τίς πιέσεις τοΰ Αγγλικού 
'Υπουργείου ’Εξωτερικών καί τά 

καυστικά σχόλια τών ευρωπαϊκών 
’εφημερίδων. Παράλληλα όμως δέν 
σταμάτησε καί ή προσπάθεια νά πει- 
σθοΰν οί λησταί νά Απελευθερώνουν 
τούς ομήρους μόνο μέ τήν καταβολή 
λύτρων. Ό  τότε ’Αμερικανός πρε

σβευτής στήν ’Αθήνα, Κάρολος 7α- 
κερμαν, σέ ένα βιβλίο του, πού κυ
κλοφόρησε λίγο μετά τή ληστεία τοΰ 
Δ ήλεσι, γράψει σχετικά: « Ή  Ε λλη
νική κυβέρνηση καί ό "Αγγλος πρε
σβευτής έστειλαν Απεσταλμένους ό
πως πείσωσι τούς ληστάρχους νά 
μεταβάλωσι τούς όρους αυτών, καθ ’ 
ότι, όχι μόνον Αντισυνταγματικόν, 
Αλλά καί Αδύνατον ήτο νά δοθή 
πλήρης χάρις άνευ δίκης. Προετρά- 
πησαν δέ δι ’ επιστολών νά δεχθώσι 
τά χρήματα, άτινα εϊχον ήδη έξευρεθή 
καί τοποθετηθή εις κιβώτια, μέ τήν 
ύπόσχεσιν ότι θά διευκολυνθή ή εις τά 
σύνορα ύποχώρησις αυτών ή ότι Αγ
γλικόν πολεμικόν πλοΐον θά ’ετίθετο 
εις τήν διάθεσίν των διά νά τούς 
Αποβιβάση εις Μελί’την (Μάλταν) ή 
Αλλαχού τών Αγγλικών κτήσεων. Δέν 
υπάρχει βεβαίως παράδειγμα τοιού- 
των όρων, τοσούτων παραχωρήσε
ων, τοιαύτης έξευτελιστικής ύποκλί- 
σεως τής δικαιοσύνης πρό τών πο- 
δών Αθλίων κακούργων. Οί Αρχηγοί, 
έν τούτοις, έξηκολούθουν έπιμένον- 
τες, προτρεπόμενοι εις τούτο υπό τών 
«κουμπάρων» ή τών μακράν ευρι
σκομένων συναιτέρων των, συμβου- 
λευόντων αύτούς νά είναι σταθεροί, 
καθότι, τελικώς, θά ένέδιδε ή Κυ- 
κυβέρνησις εις τάς Απαιτήσεις των».

Παράλληλες ήσαν καί οί προσπά
θειες τής βρεταννικής πρεσβείας. Ό  
’Άγγλος πρεσβευτής, Έρσκιν, μετά 
άπό συνομιλίες μέ τόν Ζάίμη καί τόν 
πρεσβευτή τής ’Ιταλίας, προσπάθησε 
νά πείση τούς ’Αρβανιτάκηδες μέ τήν 
Ακόλουθη επιστολή: «Οί πρέσβεις 
τής ‘Αγγλίας - ’Ιταλίας έλαβον τήν 
επιστολήν σας. Ούδεμία θά ύπάρχη 
δυσκολία διά τήν πληρωμήν τών 
χρημάτων. ’Οφείλετε όμως νά μή 
έπιμείνετε εις τήν Αμνηστίαν τήν ο
ποίαν ή Κυβέρνησις δέν έχει έξουσίαν 
νά παράσχη. Θά άποσταλοΰν πρό
σωπα διά νά διαπραγματευθοΰν μαζί 
σας, ό δέ βασιλεύς καί ό πρωθυ
πουργός μάς έβεβαίωσαν ότι κατά τό 
διάστημα τών διαπραγματεύσεων δέν 
θά ένοχληθήτε».

’Αλλά ούτε οί υποσχέσεις τής ελ
ληνικής κυβερνήσεως ούτε οί διαβε
βαιώσεις τών ξένων διπλωματών 
στάθηκαν Αρκετές νά πείσουν τούς 
άπαγωγεΐς. Τότε, ό Ζαΐμης, Αναγκά

σθηκε νά πάρη επικίνδυνα, Αλλά Ανα
γκαία άπό τίς περιστάσεις μέτρα. 
Διατάχθηκε ό συνταγματάρχης Θεα
γένης νά κυκλάχιη μέ εκατοντάδες 
στρατιώτες τούς ληστάς στήν περιο
χή Ώροποΰ, ώστε νά Αποτροπή ή 
διαφυγή τους Από τήν ’Αττική.

’Εκείνοι όμως φάνηκαν νά μετακι
νούνται. Στίς 21 ’Απριλίου έφθασαν 
στό Συκάμινο. Ό  Θεαγένης φοβή
θηκε μήπως διαφύγουν πρός τήν Βοι
ωτία καί άπό έκεΐ πρός τά σύνορα. 
Αυτό τόν Ανάγκασε νά περισφίξη τόν 
κλοιό. Μπροστά στόν κίνδυνο νά 
συλληφθοΰν, οί συμμορίτες «ξεφορ- 
τώθηκαν» τούς ομήρους τους Ανή
μερα τήν Μεγάλη Παρασκευή. Τούς 
δύο τούς σκότωσαν κοντά στό Δ ή
λεσι καί τούς άλλους δύο σέ μιά 
περιοχή κοντά στό Σχηματάρι. Στήν 
συνέχεια χωρίσθηκαν σέ δυό ομάδες. 
Ή  μία υπό τόν Τάκο Άρβανιτάκη 
καί ή άλλη υπό τόν Χρήστο. Ή  
δεύτερη συνεπλάκη μέ τό στρατιωτι-
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Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙ

Στήν Απέναντι σελίδα: Έφιππος Αξιωματικός 
τών Αποσπασμάτων καταόιώξεως τής ληστεί
ας. 'Αμέσως μετά τό έγκλημα, κινητοποιήθη
καν τά Αποσπάσματα γιά νά συλλάβουν τούς 
ληστές. Σ  ’ αύτή τή σελίδα έπάνω: Χαρακτη
ριστικός τύπος ληστοΰ όπως τόν ζωγράφισε ό 
Γάλλος 'Ερρίκος Μπέλ. Κάτω: ’Απόσπασμα 
καταδιώκει ληστές στά βουνά τής Στερεός 
'Ελλάδος. Οι συμμορίες όμως κατέφευγαν σέ 
τουρκικό έδαφος, πράγμα πού έδυσχέραινε τό 
έργο των καταδιωκτικών Αρχών.

κό απόσπασμα μέ αποτέλεσμα νά 
σκοτωθούν ό Άρβανιτάκης καί έξη 
ακόμη από τούς ληστής. Οί υπό
λοιποι συνελήφθησαν. Ό  Τάκος κα
τόρθωσε νά διαφυγή στην τουρκο
κρατούμενη τότε Θεσσαλία. ‘Εκεί 
εξοντώθηκε άπό τουρκικό απόσπα
σμα τό καλοκαίρι του 1873.

Τό τί επακολούθησε μετά τό στυ
γερό έγκλημα δέν μπορεί νά περιγρα
φή. 'Ολόκληρη σχεδόν ή Εύρώπη 
ξεσηκώθηκε έναντίον τής 'Ελλάδος. 
Στό άγγλικό κοινοβούλιο άκούσθη- 
καν απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί γιά 
την χώρα μας. Τό ίδιο έγινε καί έκ 
μέρους του "Αγγλου πρεσβευτοϋ στην 
’Αθήνα. "Οσο γιά τόν βρεταννικό καί 
τόν ιταλικό Τύπο ξεσπάθωσαν μέ τά 
πιό πικρόχολα σχόλια καί μέ πολύ
χρονη πολεμική κατά τής 'Ελλάδος, 
πού τήν υποδαύλιζε καί ή τουρκική 
προπαγάνδα.

Τά πράγματα όμως δέν σταμά
τησαν έδώ. Ζητήθηκε ή διακοπή τών 
διπλωματικών σχέσεων καί ή επι
βολή αντιποίνων, μέ στρατιωτική 
κατοχή τοϋ ελληνικού εδάφους. Ή  
συμφορά αποφεύχθηκε τήν τελευταία 
στιγμή, χάρη στήν μετριοπάθεια τού 
"Αγγλου πρωθυπουργού Γλάδστωνος 
καί τού υπουργού ‘Εξωτερικών 
Γκράνβιλ.

Στό εσωτερικό έπίσης τά πρά
γματα δέν εξελίχθηκαν ομαλά. Δυό η
μέρες μετά τήν σφαγή παραιτήθηκε ό 
υπουργός Στρατιωτικών Σκαρλάτος 
Σοΰτζος «διά νά άναλάβη τήν ευθύ
νην τού άξιοδακρύτου τούτου άτυχή- 
ματος καί νά διευκολύνη ού'τω τήν 
πορείαν τής κυβερνήσεως». Δυό μή
νες αργότερα στις 9 ’Ιουλίου 1870, 
παραιτήθηκε ή κυβέρνηση Ζαΐμη. Ή  
πρωθυπουργία άνετέθη στόν ‘Επα
μεινώνδα Δεληγεώργη. Προηγουμέ
νως τό θέμα ήλθε στήν Βουλή, πού έ-
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'Έντουαρντ Χέρμπερτ. Θνμα καί αυτός τωνΌ  τρίτος γραμματέας τής άγγλικής πρεσβείας 
άόιστάκτων κακούργων.

ξέφρασε τήν λύπη της γιά τό Αποτρό
παιο έγκλημα, άλλά καί 'έντονη αντί
δραση γιά τήν προσβολή τής 'Ελλά
δος άπό τόν Τύπο καί τό Κοινοβούλιο 
τής ’Αγγλίας. Ό  Ζαΐμης εξουθενω
μένος εξέθεσε στήν συνεδρίαση τής 
15ης Ιανουάριου 1871 τά σχετικά μέ 
τήν ληστεία καί κατέθεσε διαφωτιστι- 
κά έγγραφα. Μόλις είπε ό Ζαΐμης ή 
κυβέρνηση πληροφορήθηκε γιά τίς 
κινήσεις τής συμμορίας τόν ’Ιανου
άριο τού 1870 έστειλε στίς 17 τού ίδιου 
μηνάς άπόσπασμα τό όποιο τήν συ
νάντησε κοντά στήν Χαιρώνεια. Στήν 
συμπλοκή πού έπακολούθησε σκοτώ
θηκαν δυό ύπαξιωματικοί, ένας λη
στής συνελήφθη καί τρεις Ακόμα 
τραυματίσθηκαν. Σέ νέα συμπλοκή 
στήν θέση Στεφάνι σκοτώθηκαν τρεις 
λησταί καί τραυματίσθηκαν άλλοι 
τόσοι. 'Αλλά τά Ίχνη τής συμμορίας 
χάθηκαν στήν επαρχία Θηβών, όπου 
τά μέλη της ΰπέθαλψαν τσελιγκάδες 
τής περιοχής. Στήν συνέχεια τής 
«Απολογίας» του ό Ζάίμης είπε, ό'τι σέ 
περίπτωση πού ξένοι έπιθυμοϋσαν νά 
έπισκεφθοΰν όποιοδήποτε σημείο τής 
'Ελλάδος οί πρέσβεις τους ειδοποι

ούσαν σχετικώς τήν κυβέρνηση, πού 
φρόντιζε γιά τήν προστασία τους.
’Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεκά

δες ξένοι έπισκέφθησαν τήν χώρα τό 
προηγούμενο χρόνο, χωρίς ποτέ κα
νείς νά πάθη τίποτε. Μετά τόν πρω
θυπουργό, τόν λόγο έλαβε ό υπουρ
γός Στρατιωτικών Σκαρλάτος Σοΰ- 
τζος. ‘Αφού είπε ότι έλήφθησαν δσα 
μέτρα ήταν δυνατόν νά ληφθοϋν, τό
νισε έμφαντικά δτι, γιά πλήρη Ασφά
λεια άπό τήν ’Αθήνα ώ'ς τόν Μαρα
θώνα, δηλαδή σέ Απόσταση 42 χλμ. 
δέν θά άρκοΰσε ολόκληρη ή φρουρά 
τής πρωτεύουσας.

Καιρός δμως νά γνωρίσωμε τούς 
φυσικούς αύτουργούς τού έγκλήμα- 
τος, πού παρακινήθηκαν άπό σκοτει
νούς παράγοντες, οί όποιοι φυσικά 
δέν λείπουν άπό καμμιά εποχή, καί 
άπό τήν Απληστία των λύτρων, κατε- 
ξευτέλισαν τήν πατρίδα τους καί τήν 
ταπείνωσαν στά μάτια ολόκληρου τού 
κόσμου. "Οσοι λοιπόν άπό τούς λη- 
στάς συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί 
Αρκετοί άπό τούς ήθικούς αύτουρ
γούς τής ληστείας παραπέμφθηκαν σέ 
δίκη, πού άρχισε στίς 9 Μαίου 1870,

σέ μιά μεγάλη αίθουσα τού Βαρβα- 
κείου Λυκείου. Τήν δίκη παρακολού
θησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι 
επίσημοι, όπως οί πρεσβευταί τής 
’Αγγλίας, ’Αμερικής καί Αύστρίας 

καί διπλωματικοί υπάλληλοι των 
πρεσβειών τής Ρωσίας, Γαλλίας καί 
Σουηδίας.

Χαρακτηριστικά είναι δσα έγραψε 
γιά τήν δίκη ό ’Αμερικανός πρεσβε
υτής στήν ’Αθήνα, Τάκερμαν. Γράφει 
μεταξύ άλλων: «Τό μόνον πρόσωπον 
άνήκον κάπως εις καλήν κοινωνικήν 
τάξιν, κατηγορηθέν ώς ένεχόμενον 
εις τήν διάπραξιν των κακουργημά
των, ήτο νέος τις Ευρωπαίος υιός 
μεγαλοκτηματίου. Τό πρόσωπον τού
το είχε εις τήν υπηρεσίαν του τόν 
Αδελφόν των Αρχιληστών Γεώργιον 
Άρβανιτάκην καί εύρίσκετο είς έ- 

μπορικάς σχέσεις μετά 'ετέρων δύο 
Αδελφών. ’Επιστολή υπογεγραμμένη, 
ώς λέγεται, υπό τού έκ τών Αδελφών 
Άρβανιτάκη Γεωργίου πρός τούς 

ληστάς καί εύρεθεϊσα είς τό θυλάκων 
τού φονευθέντος Χρήστου Άρβανι- 
τάκη, παρεκέλευε είς αυτόν νά δείξη 
σταθερότητα καί νά έπιμείνη είς τήν 
Αμνηστίαν. 'Ο νέος ούτος συνεδέετο 
μετά τών ληστών διά συγγένειας. 
ΤΗτο δηλαδή άνάδοχος τού τέκνου 
ενός έξ αύτών διά δεσμών, ο'ίτινες έν 
Έλλάδι θωροΰνται ιεροί. Ή  σύλ- 
ληψις τού νεαρού τούτου καί ή έπι- 
κειμένη παραπομπή του είς δίκην, 
έστενοχώρησε τήν κυβέρνησιν τής 
’Αγγλίας, ή οποία παρεκάλεσε νά 

άποσιωπηθή ή ύπόθεσις αυτή. Καί 
άπεσιωπήθη πράγματι. Οϋτω ό 
«κουμπάρος« Απέφυγε καί τόν δια- 
συρμόν τής δίκης καί τήν βεβαίαν 
καταδίκην. Κ αί έδόθη έτσι τό δικαί
ωμα είς κάθε συμπατριώτην του νά 
έπιρρίπτη δλην τήν εύθύνην τών γενο- 
μένων εις τήν 'ελληνικήν κυβέρνη- 
σιν».

Οί λησταί καταδικάσθηκαν σέ 
θάνατο καί έξετελέσθησαν στό Πεδίο 
τού Άρεως. Μέ ισόβια κάθειρξη 
τιμωρήθηκαν δύο ληστοτρόφοι, όρ
γανα τών «κουμπάρων» πού ειδοποί
ησαν τήν συμμορία γιά τίς κινήσεις 
τών ξένων περιηγητών. Π ολλοί άλλοι 
καταδικάσθηκαν σέ μικρότερες ποι
νές.

Τό έγκλημα τού Αήλεσι είχε σάν 
συνέπεια τήν λήψη μέτρων άπό τήν
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νέα κυβέρνηση τοΰ ’Επαμεινώνδα 
Δεληγεώργη γιά την αποτελεσματική 
πάταξη τής ληστείας. Μερικά από τά 
μέτρα αύτά ήταν ή άνασύσταση τοΰ
’Αρχηγείου τής Χωροφυλακής, ή σύ

σταση τριών συνταγμάτων μέ απο
στολή τήν εξόντωση των ληστοσυμ- 
μοριτών καί ή αντικατάσταση πολ
λών ανικάνων διοικητικών υπαλλή
λων. Τά μέτρα όμως τελικά δέν καρ
ποφόρησαν, παρά τίς συστάσεις τοΰ 
αρχηγού τής χωροφυλακής, ’Αναστα
σίου Πλέσσα, πού υπέδειξε, εκτός 
τών άλλων, τήν έκτόπιση τών συγγε
νών τών ληστών καί τών βλαχοποι- 
μένων πού τούς βοηθούσαν.

Ή  κυβέρνηση έξακολούθησε νά 
έφαρμόζη τήν παλιά τακτική. Οί 
συμμορίες καταδιώκονταν άπό πολυ
άριθμα αποσπάσματα. Μέ τόν τρόπο 
αυτό, οί λησταί κατέφευγαν στό τουρ
κικό έδαφος χωρίς νά έξοντωθοΰν.
Έμεναν έκεΐ γιά άρκετό χρονικό 
διάστημα όσο χρειαζόταν γιά νά α
δρανήσουν κατά κάποιο τρόπο τά 
αποσπάσματα. Έπειτα έπιδίδονταν

μέ περισσότερο «ζήλο» σέ σοβαρτό- 
τερα Εγκλήματα Γνωστή είναι ή περί
πτωση τής απαγωγής τού βουλευτοΰ 
Φίλωνα άπό τό σπίτι του στήν Λει
βαδιά στίς 29 Σεπτεμβρίου 1870. Γιά 
τήν απελευθέρωσή του κατεβλήθησαν 
ώς λύτρα 55.000 δραχμές.

’Αλλά καί ή πολιτική άστάθεια τής 
Εποχής είχε σάν συνέπεια έκτος τών 
άλλων δεινών καί τήν άνικανότητα 
τού κράτους νά έφαρμόση έστω καί 
αύτά τά στοιχειώδη μέτρα πού είχαν 
άποφασισθή. Στίς 3 Δεκεμβρίου τοΰ 
ίδιου χρόνου παραιτήθηκε ό Δεληγε- 
ώργης. Ή  κυβέρνηση άνετέθη στόν 
’Αλέξανδρο Κουμουνδοΰρο. Ό  νέος 

πρωθυπουργός Επεξεργάσθηκε καί υ
πέβαλε στήν Βουλή νομοσχέδιο πού 
προέβλεπε αυστηρότερα μέτρα, όπως 
τήν ποινή τοΰ θανάτου γιά τούς αρ
χηγούς τών ληστοσυμμοριών καί γιά 
όσους Αντιστέκονταν ένόπλως στά 
αποσπάσματα, ισόβια κάθειρξη γιά 
τούς άπλούς συμμορίτες καί άλλες 
αύστηρές ποινές γιά όσους ΰπέθαλπαν 
ή μέ όποιοδήποτε τρόπο βοηθούσαν

τούς ληστάς. Κατά τήν ύποβολή τοΰ 
νομοσχεδίου ό Κουμουνδούρος τό
νισε: « Έχομεν Ανάγκην, όχι νά κα- 
ταστήσωμεν τούς υπάρχοντας ληστάς 
Αδυνάτους προσωρινώς νά ζημιώ
σουν τήν Ελλάδα, Αλλά νά κατα- 
στρέψωμεν αύτούς, νά ξηράνωμεν 
τάς πηγάς τής ληστείας καί νά άρω- 
μεν τάς αιτίας τής γεννήσεώς της 
καί τά μέσα τής ύπάρξεώς της».

Παρά τά νομοσχέδια όμως καί τά 
αύστηρά μέτρα, πού ήσαν αύστηρά 
μόνο όσο διαρκούσε ή «συγκίνηση» 
άπό κάποιο στυγερό έγκλημα, ή λη
στεία, ούτε τό 1870 ούτε τό 1900, 
ούτε Αργότερα Ακόμη καταπολεμή
θηκε Αποτελεσματικά: Χρειάσθηκε νά 
φθάσωμε στό «σωτήριο έτος» 1932, 
γιά νά μπορέση έπιτέλους ή ελληνική 
πολιτεία νά τήν έξαλείφη άπό τόν 
τόπο, πού, πάνω άπό όλα, είχε Ανά
γκη άπό τάξη καί Ασφάλεια, γιά νά 
Αντιμετώπιση τά τραγικά δύσκολα 
προβλήματά του.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΓΡΑΦΤΟΥΣ Ο Λ Ο Υ Σ/ 
ΕΔΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
γ-ι H Σ Τ Α Σ ΙΣ / n s g

(ΤΟΥ ΣΚΟΥΛΑ)
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Τό στενό του Εύ ρίπου πού 
χωρίζει τήν Εύβοια άπό τή 
Βοιωτία, εντυπωσιάζει ό
σους επισκέπτονται τήν 
περιοχή, μέ τήν ασταμά
τητη άλλαγή των νερών. 
’ Αλλά, εκτός άπό τό άνε- 
ξήγητο φυσικό φαινόμε
νο, ενδιαφέρον παρουσι
άζει καί τό γεφύρι, τού ό
ποιου ή μοίρα καί οί περι
π έτειες είναι στενά δ ε
μένες μέ τά δραματικώ- 
τερα περιστατικά τής έλ- 
ληνικής ιστορίας. Σ ’ όλα 
αύτά, άναφέρεται τό άρ
θρο μας, τού συγγραφέως 
κ. Σπ. Κόκκινη.

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2.500 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ

Ο Π Ο ΡΘ Μ Ο Σ τοϋ Εύρίπου άποτελεΐ, 
χω ρ ίς  αμφ ιβολία , γεω λογικό  δεδομέ

νο  έκατομμυρίω ν ετών. Έ ν  τού το ις δέν 
ά ποκλείετα ι νά έχουν γ ίνε ι έκεϊ, σέ πολύ 
παλ ιούς καιρούς, προσπάθειες άφαιρέσεω ς 
βράχω ν γ ιά  νά  διευκολυνθη ό διάπλους. 
Μ ιά  ε ΐδη σ ις , πού προέρχετα ι άπό παλιά  
χα λ κ ιδα ϊκ ή  π η γή , άναφέρει ό τ ι ό  πορθμός 
του Ε ύρίπου δ ια νο ίχθη κε άπό τόν  ’ Αγαμέ- 
μνονα  γ ιά  τόν  πλοϋν τών ’ Α χα ιώ ν  άπό τήν 
Α ύλίδα  σ τή ν  Τ ροία . Ά π ό  τεχ ν ικ ή ς  άπό- 
ψεω ς ή τα ν  όπω σδήποτε εύκολώ τερο νά γίνη  
ή τομ ή τοΰ ίσ ο υ  καί χαμ ηλού Ισθμού, ώστε 
νά επ ικο ινω νή σουν ο ί δυό κό λπ ο ι, παρά ή 
διεύρυνσ ις τοΰ π ορθμού. "Ο μω ς όπως καί 
νά έχη  τό  πράγμα, ήτα ν  δυνατή καί σ χετικά  
εύκολη ή έλκυ σ ις τώ ν πλο ίω ν πού ήθελαν 
νά περάσουν άπό τό  νότιο  λ ιμ άνι στό 
βόρειο. Κ ά τι τέτο ιο  (ύπερνεώ λκησις) έκαμε 
ό Μ ωάμεθ τό  1470, κατά τή ν  κατάληψ ι τής 
Χ αλκίδος.

Τά πρώτα τεχν ικ ά  έργα  σ τό ν  πορθμό τού 
Εύρίπου χρονολογού ντα ι άπό τό  411 π.Χ .,

21ο έτος τοΰ Π ελοποννη σ ια κοΰ  πολέμου. 
Ο ί Χ α λκιδεΐς έκλεισ αν  συμμαχία  μέ τούς 
Θ ηβα ίους. Σκέφθηκαν, λο ιπόν , νά κάμουν 
τόν  τόπο τούτο  ν η σ ί γ ιά  τούς εχθρούς τους, 
σ τερ ιά  γ ιά  τούς Ίδιους. Ρ ίχθ η κα ν  στή ν 
δουλειά . Γ έμ ισα ν τόν πορθμό άπό τίς  δυό 
πλευρές μέ πέτρες καί χώ ματα, ά φ η σα ν ένα 
δ ιάστημα, ό σ ο  χω ρούσε ένα πλο ίο , έστη σα ν 
μιά ξύλ ινη  γέφυρα καί σ τ ίς  δυό άκρες 
έφ τιαξαν πύργους. Ό  Δ ιόδω ρος μάς δ ιη 
γε ίτα ι τ ίς  λεπτομέρειες: «Οί Χ α λκ ιδεΐς καί 
ό λ ο ι σ χεδόν  ο ί ά λλ ο ι κά το ικο ι τή ς  Ε ύβοιας 
ε ίχα ν  ά ποσ τα τή σ ει άπό τούς ’Α θηναίους 
κα ί γ ι ’ αυτό τρομ οκρατήθηκαν, μήπως, 
έπειδή κατο ικούσαν σέ ν η σ ί, ν ικηθούν  άπό 
τούς ’Α θηνα ίους πού κ υρ ια ρχούσα ν σ τή ν  
θάλασσα. Ε ίχα ν  λ ο ιπ ό ν  τή ν  ά ξίω σι νά 
π ροσχώ σουν οί Β οιω τοί μαζί μ ’ αυτούς τόν 
Ε ύρ ιπο , ώστε νά ένωθή ή Ε ύβοια  μέ τήν 
Β οιω τία. Ο ί Β οιω τοί δέχθη κα ν, γ ια τ ί καί σέ 
έκείνους συνέφερε νά ε ίνα ι ή Ε ύβοια  γιά  
όλους τούς ά λλους ν η σ ί καί γ ι ’ αύτούς 
στεριά . Γ ι ’ αύτό όλες ο ί πόλεις προσφέρ-

θηκαν νά βοηθήσουν σ τή ν  έπ ιχω μάτω σι καί 
συναγω νίζονταν μεταξύ τους. Δ ιέταξαν νά 
π ιά σουν δουλειά  ό χ ι μόνον οί ντό π ιο ι, άλλά  
καί ο ί ξένο ι, ώστε νά έργάζω νται πολλο ί. 
"Ε τσ ι, τέλειω σε γρή γορα  ή έπ ιχω μάτω σις. 
Π ρός τό  μέρος τή ς  Ε ύβοιας ή έπ ιχω μάτω σις 
έγινε  μπροστά  σ τή ν  Χ αλκίδα , πρός τό 
μέρος τή ς  Β οιω τίας κοντά  σ τή ν  Α ύλίδα, 
γ ια τ ί έκεΐ τό  πέρασμα ή τα ν  πολύ στενό. Σ ’ 
αύτό τό  σ η μ είο  υπήρχε καί προηγουμένω ς 
ρεύμα κ ι ή θάλασσα άλλαζε συχνά  κατεύ- 
θυνσι. ’ Α λλά  μέ τά  έργα  τό  ρεύμα έγινε  π ιό  
Ισχυρό γ ιατ ί ή θάλασσα περ ιορ ίσ θηκε σέ 
πολύ στενό  χώ ρο , έπειδή ά φ η σα ν άνοιγμα  
γιά  νά περνά ένα μόνο πλο ίο . "Ε χτ ισ α ν  καί 
πύργους ψ ηλούς στά  δυό άκρα καί έστη σα ν 
ξύλ ινες γέφυρες στά ρ η χά  νερά, πού ήσαν 
γεμάτα υφάλους. Ό  σ τρα τηγός τών ’Α θη
ναίω ν Θ η ραμένης, πού ήλθε μέ τριάντα  
πλο ία , προσπάθησε σ τή ν  άρχή  νά έμποδίση 
όσ ους έργάζονταν. ’ Ε πειδή όμως στρατός 
πολύς παράστεκε τούς έργαζομένους στή ν 
έπ ιχω μ άτω σ ι, άναγκάσθηκε νά φύγη».
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Ν έες εργα σ ίες σ τόν  πορθμό τοϋ Εύρίπου 
γίνοντα ι τό  334 π.Χ . ' Ο Στράβω ν μάς δίνει 
τ ίς  έξης πλη ροφ ορ ίες, πού τ ίς  επαναλαμ
βάνει καί ό  Μ ελέτιος σ τη ν  «Γεωγραφία» 
του:

i Υ πάρχει επάνω  σ τόν  Ε ϋριπο μιά γέφυ
ρα δυό πλέθρω ν, όπω ς έχω  άναφέρει. Καί 
άπό τ ίς  δυό δέ μεριές έ χ ε ι σ τηθή  πύργος, ό 
ένας ά πό  τή ν  μεριά  τή ς  Χ α λκίδος, ό ά λλος 
άπό τή ν  μεριά  τή ς Β οιω τίας. "Ε χε ι δέ 
χ τ ισ θ ή , άπό τή ν  μ ιά  έως τήν ά λλη  άκρη του, 
υπόγεια  δ ίοδος». Καί πάρα κάτω: «Κατά τή ν  
δ ιά βα σ ι τοΰ ’ Α λεξάνδρου σ τη ν  ’ Α σία , αύ
ξησ α ν  καί τόν  περ ίβολο  τή ς πόλεω ς, μέ τό 
νά συμπεριλάβουν μέσα σ τό  τε ίχο ς  καί τόν 
Κ άνηθο καί τόν Ε ύριπο, οχυρώ νοντας τήν 
γέφυρα μέ πύργους καί πύλες κα ί τείχος» .

Τ ό  φρούρ ιο  τή ς γέφυρας έγινε  πλέον 
τμήμα τή ς πόλεω ς, μέ οχυρώ σεις πού τοΰ 
έδ ινα ν  ιδ ια ίτερη  στρα τη γ ική  σημασία.

Τά χρό ν ια  περνούν, ο ΐ άνθρω ποι άλλά- 
ζουν. Ή  Χ αλκίδα  δμως μένει πάντα  τό 
κλειδ ί γ ιά  όσους τή ν  κατέχουν. Ό  Φ ίλ ιπ 

πος ό  Μ ακεδώ ν έλεγε: «”Εχω  Εύβοιαν, έχω  
Ε λ λ ά δ α » . Ή λ θ α ν  ο ί Ρω μαίοι, ο ΐ Φ ράγκοι, 
ο ΐ Κ αταλάνο ι, ο ί Ε ν ε τ ο ί ,  ο ί Τ ούρκοι. Ή  
μοίρα  τοΰ γεφυριοΰ πάντα ή ίδια . Π ρώ το 
μέλημα όλω ν όσω ν π άτησαν τό  π όδι τους 
έδώ ήταν ή όχύρω σ ις τού βράχου πού 
άρμένιζε στό  κανά λι τού Εύρίπου. Τ ό  1470 
κλείσθη κε μέσα στους πύργους τού γεφυ- 
ρ ιού ό βά ιλος τή ς Γ α λη νοτά τη ς Δημοκρα
τίας, ό κυρ-Π αύλος Έ ρ ίτ ζ ο ς  —  πού ήταν 
τή ς  μοίρας του νά ε ίνα ι ό τελευταίος —  μέ 
τά πολύχρω μα λεοντάρ ια  τού '  Α γίου Μ άρ
κου καί τούς σ ιδερόφρακτους ά ρχοντές του, 
καί άντιστά θηκαν π α λλη κ α ρ ίσ ια  στά  φου
σάτα  τοΰ υπερήφανου Μ ωάμεθ. Τ ό  χρο ν ικό  
πού έγραψ ε ένας αύτόπτης τή ς μεγάλης 
κατα στροφ ής ε ίνα ι ένας άπό τούς πολλούς 
Κ λαυθμούς γ ιά  τή ν  ά λω σ ι τού Ν εγρεπόντε, 
πού έγρά φ η σαν τότε σ τή ν  Δύσι, καί μάς 
ιστορεί:

«Σ τήν μέση τού γεφυριοΰ ε ίχα ν  κατα- 
φύγει πολλές γυνα ίκες αρχόντω ν καί πο λ ι
τώ ν καί πάρα πολλά  μικρά  παιδιά. Ε ίχα ν

σ η κώ σει τή ν  γέφυρα καί βαστοΰσαν π αλλη
καρ ίσ ια . Τ ότε ανέβηκε στά  τε ίχη , μαζί μέ 
τόν  Μ ω χάμετ πασά, εκείνος ό προδότης 
Δ ομένικος Δ εμενούσης, πού τόν  ε ίχε  σ τεί
λ ε ι ό σουλτάνος έκεΐ. Α υτός ε ίπε στόν 
φ ρούραρχο  τή ς γέφυρας: «Δέν βλέπετε πώς 
χά θη κε τό  κάστρο καί σ ε ίς  θέλετε νά 
βαστάτε; Θά σάς κομματιάσουν, όπως ό
λους τού κάστρου». Τ ότε ό  φ ρούραρχος τής 
γέφυρας είπε: «Δώστε έλεύθερη έξοδο στούς 
άνθρώ πους». 'Ο  πασάς κα ί ό Δ ομένικος 
τούς έταξαν νά τούς χα ρ ίσ ο υ ν  τή ν  ζωή, 
α λλά  ό τ ι θά ε ίνα ι σ κλά βοι. ’Α πάντησε ότι 
ε ίνα ι σύμφωνοι. Κ αί ό  πασάς πήρε τό 
γεφύρι. ' Η  ε ΐδη σ ις  έφθασε σ τόν  σουλτάνο 
τή ν  ώρα πού έμπα ινε σ τό  κάστρο. Ρώ τησε τί 
κάνει ό φ ρούραρχος τού γεφυριοΰ. Τού 
είπαν πώς ό πασάς ε ίχε  μπή μέσα. ’ Αμέσως 
ό σουλτά νος κάλεσε τό ν  Μ ω χάμετ πασά, 
πού ε ίχε  δώσει τή ν  ύ π όσ χεσ ί του στόν 
φρούραρχο , αφού κ ι έκείνος ε ίχ ε  κρατήσει 
τή ν  δική  του. 'Ο  σουλτά νος τού είπε: 
«Δώσατε ύπόσ χεσ ί, ά λλά  δέν  ξέρετε τόν
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όρκο  μου;» Κ αί ό πασάς άπάντησε: «Ε ίσαι ό 
Κ ύριός μου, διάταξε». Κ ι αμέσως έστειλε 
δ ια ταγή  γιά  όλους αυτούς τούς άνθρώ πους 
πού ή σ α ν  σ τό  γεφ ύρι, καί τούς έσφαξαν 

όλους άκόμη καί τά μωρά στά  στή θη . Κα
νείς  δέν έγλύτω σε άπό τή ν  μεγάλη σφαγή. 
Τ ό  μακελλειό  πού έγ ινε  στό  Ν εγροπόντε 
ήτα ν  τόσ ο  μεγάλο...» .

Τ όν  Π αύλο Έ ρ ίτ ζ ο  πρ ιόν ισ ε ή , όπως 
λέει ένα ά λλο  χρ ο ν ικ ό , «μέ τά  ίδ ια  του τά 
χέρ ια  ό σουλτάνος τόν έσφαξε κ ι έπλυνε τά 
χέρ ια  καί τό πρόσω πό του μέ τό  αίμα  του».

'Ε π ί  τή ς βα σ ιλεία ς τού ’ Ιουστιν ιανού  ή 
γέφυρα ε ίχε  άντικατασταθή μέ κ ινη τές σα
ν ίδες, γεγονός πού μαρτυρεί ό τ ι ό ΕΟριπος 
ε ίχ ε  τό  ίδ ιο  πλά τος ά πό  τη ς έπ ο χή ς  τού 
Θ ουκυδίδη , γ ια τ ί άν  ή τα ν  μεγαλύτερη ή 
έκτα σ ίς  του δέν θά μπορούσαν εύκολα νά 
σύρουν τ ίς  σανίδες. Κ αί άπό τή ν  μαρτυ
ρία  τού Δ ιόδω ρου προκύπτει ότι άπό τ ίς  δυό 
γέφυρες, πού υπή ρχα ν  π ρ ίν  άπό τή ν  τελευ
τα ία  δ ιεύρυνσ ι τού πορθμού στά  χρ ό ν ια  μας, 
ή μ ικρότερη  πού ήτα ν  ξύλινη  διεδέχθη  τήν 
ά ρχα ία , ένώ  ή μεγαλύτερη λ ίθ ινη , πού τά 
ίχ ν η  τη ς  βρέθηκαν καί σ τίς τελευταίες 
έργα σ ίες τού 1962, ήτα ν  άπό τή ν  μεριά  τής 
βο ιω τικής άκτή ς, έκεΐ όπου ε ίχα ν  γ ίνε ι ο ί 
επ ιχω ματώ σεις τή ς  έπ ο χή ς τού Π ελοπον- 
νησ ια κοΰ  πολέμου.

Τό 1685, ό  περ ίφ ημος κοσμ ογράφος τής 
Β ενετίας, ό  Κ ορονέλ ι, πού ήλθε σ τή ν  Χ α λ
κίδα, μάς ά φησε ένα  πολύ ω ραίο σχεδίασμα  
τού πορθμού καί τή ς πόλεω ς. Ο ί Τ ούρκοι 
μεγάλω σαν τή ν  γέφυρα τού Εύρίπου καί 
έτσ ι σω ζόταν ως τό  1833, ό χ ι όπω ς έπί 
Β ενετώ ν, άλλά  τροποπο ιημ ένη . Ά π ό  τή ν  
μεριά  τή ς  Β οιω τίας ε ίχε  πέντε πέτρ ινα  τόξα 
μέ άνοιγμα  έννέα  μέτρων τό  καθένα. Ά π ό  
τή ν  μεριά  τή ς  Χ α λκίδος ήτα ν  ξύλ ινη , κ ι
νη τή  ά ρχ ικ ά  καί άργότερα  ά κίνη τη .

Ό  Ά γ γ λ ο ς  περ ιη γη τή ς Χ ου ΐλερ , πού 
έπ ισκέφ θηκε τή ν  Χ αλκίδα  τό 1676, δ ίνει 
τή ν  έξής περ ιγραφή τή ς γεφύρας:

« Ή  Εύβοια χω ρίζετα ι άπό τή ν  Βοιωτία 
μ ’ ένα  στενό  πέρασμα έπάνω άπό τό  ό πο ιον  
ύπήρχε μ ιά  μ ικρή  λ ιθόκτισ τη  γέφυρα μέ 
τέσ σ ερ ις  ή πέντε καμάρες καί σ τή ν  μέση 
τού καναλιού ήτα ν  ένας μ ικρός πύργος 
κτισμ ένος άπό τούς Βενετούς. ’Ε κτός άπό 
αυτά, τή ν  πό λ ι συνδέει μιά συρόμενη γέ
φυρα ό χ ι μεγαλύτερη ά π ’ ό ,τι χρειάζετα ι 
γ ιά  ν ’ άφ ή σει νά  περάση ένα  πλοίο ...»

"Ο Γ ά λλος φ ιλέλλη ν  Μ πυσόν, πού ήλθε 
σ τή ν  Χ αλκίδα  τό  1841, λέει σ τή ν  ά ρχή  τού 
οδο ιπορ ικού  του: «Δ ιήλθομεν τή ν  άπα ισ ίαν  
γέφυραν...». Τ ό  μ ικρό, ξύλ ινο  γεφ υράκι μέ 
τή ν  χ ιλ ιό χ ρ ο ν η  καί ματωμένη ισ το ρ ία , δέν 
μπορούσε π ιά  νά έξυπηρετήση τή ν  νέα, 
ελεύθερη Χ αλκίδα . Ά π ό  δώ καί έμπρός — 
μέσα περ ίπου  σέ έκατό χρό ν ια  —  ά ρχ ισ ε  ή 
κατασκευή, άνακατασκευή, έκχω μάτω σις 
κα ί δ ιεύρυνσ ις τού πορθμού, γ ιά  νά  φθάση 
σ τή ν  σ ημ ερ ινή  του μορφή.

Τό 1843, δέκα χρό ν ια  μετά τή ν  άπελευ- 
θέρωση τού νη σ ιού , έγ ινε  ή πρώτη άπό- 
πειρα  γιά  τόν  καθαρισμό τού πορθμού άπό

Ή  γέφυρα τοΰ Εύρίπου, άπό παλαιό γκρα- 
βούρα.

τίς  κατά καιρούς επ ιχω ματώ σεις κα ί τή ν  
κατασκευή ξύ λ ινη ς κ ιν η τή ς  γέφυρας. Ό  
Δ ήμος Χ αλκιδέω ν πήρε τή ν  πρω τοβουλία  
συστάσεω ς μιας μ ετο χ ική ς έτα ιρ ία ς γ ιά  τόν 
σκοπό  αυτό.

Τό 1852 ά ρχ ισ α ν  ο ί πρώτες έργασ ίες καί 
τέλειω σαν τό  1858. Ή  νέα γέφυρα, πού 
ά νο ιγε  μέ ά λυσ ίδες έλξεω ς, έγινε χω ρ ίς  νά 
πειρα χθή  ό  πύργος, τό  ώ ραΐο αύτό βενε- 
τσ ιά ν ικ ο  μνημείο  έπάνω  σ τή ν  νη σ ίδα  τού 
πορθμού. Ό  πορθμός βάθυνε κα ί πλάτυνε 
ά νάλογα  μέ τ ίς  άνάγκες τή ς τότε έποχή ς 
Π λά τος 20 μέτρα, βάθος 6 μ., δαπάνη ένα έ- 
κατομμύριο  δραχμών! ' Η  β α σ ίλ ισ σ α  ’ Αμα
λ ία  έγκα ιν ία σε τό  έργο, πού ήταν σημαντι- 
κώτατο γ ιά  τή ν  έπ οχή  αύτή . Ό  ισ το ρ ικό ς 
Π α π αρρηγόπουλος περιέγραψ ε σ τή ν  εφ η
μερίδα του « Ό  "Ε λλην»  τό γεγονός:

« Ό  Μ εγαλειότατος Β ασιλεύς κα ί ή 
Μ εγαλειοτάτη  βα σ ίλ ισσα , άνεχώ ρησ αν  έξ 
Α θ η ν ώ ν  τή ν  παρελθούσαν Κ υριακήν (5 
τ.μ.) κα ί τή ν  8ην ώ ραν τή ς πρω ίας, ϊν α  
μεταβώ σιν ε ις  Χ αλκίδα  καί έγκα ιν ιά σω σ ι 
τή ν  επ ιούσαν ήμέραν τώ ν Θ εοφανείω ν, τή ν  
διά  τού πορθμού τή ς  Ε ύβοιας δίοδον. Μ ετέ- 
βησαν δέ εντεύθεν δ ιά  ξηρά ς ε ίς Π ά νορμον 
(Π όρτο  Ράφ τη) όπου έπεβ ιβάσθησα ν τήν 
μεσημβρίαν διά  τού βασ ιλ ικού άτμοκινή- 
του. ’ Ο ’Ό θ ω ν  καί ή ’ Α μαλία έφθασαν εις 
Χ αλκίδα , περί έκ τη ν  κα ί ήμ ίσ ε ια ν  μ.μ. 
ώραν, καί έτυ χον  αύτόθι λαμ προτάτης υ
ποδοχής. Τ ό  ά τμ οκ ίνη τον  « Ό θ ω ν »  παρη-

κολούθει ή έλ ικ ο κ ίνη το ς ή μ ιο λ ία  (γολέττα) 
« Ά φ ρ ό ε σ σ α » , συνώ δευε δέ τούς μεγαλει- 
οτάτους ό πρω θυπουργός Α θ α ν ά σ ιο ς  Μ ι- 
α ούλης, 6 έπί τώ ν εσω τερ ικώ ν υπουργός Κ. 
Π ροβελέγγ ιος , ο ί ύπα σπιστα ί Σ α χίνη ς, 
Π ίσ σ α ς, Χ άν. Δ. Β ότσαρης καί Ν . Μ ια- 
ούλης, δύο κυρία ι τή ς  τ ιμ ή ς , ό  ια τρός Κλ. 
Λ ινδερμάγερ, ό  διαγγελεύς Δ ράκος κλπ. 
Κ α θ’ όλ η ν  τή ν  πρώ την ήμ έραν ό κα ιρός 
ήτα ν  εύδιος, ά λ λ ’ έκ τή ς  νυκτός τή ς  Κυ
ρ ια κή ς πρός τή ν  Δ ευτέραν ένέσκυψε καί είς 
τή ν  Χ α λκίδα  ό βαρύτατος χειμώ ν, τόν  όπο ι
ο ν  ε ίχο μ εν  καί ήμ ε ΐς  ενταύθα. Ή  πόλις 
έκαλύφθη ϋπό χ ιό ν ο ς , ή τ ις  έξακολούθησε 
καταπ ίπτουσα  ά διακόπω ς καί συνωδεύετο 
υπό άνέμου θυελλώδους. Ο ϋδέν ή ττον  ό 
Β ασιλεύς καί ή Β α σίλ ισσα  παρευρέθησαν 
ε ίς τόν  α για σμόν τώ ν ϋδάτω ν καί μετά ταύτα 
περί τή ν  1 καί */2 δ ιή λ θ ο ν  δ ιά  τή ς « ’ Α φροέσ- 
σης»  πρώ το ι αυτοί τόν  Π ορθμόν επευφη
μούμενοι κα ί εύλογούμενο ι ϋπό τού παρι- 
σταμένου πλήθους. Β εβα ιούσι δέ αύτόπται 
ό τ ι ή θέα τού π λο ίου  έκείνου κατά τήν 
σ τιγμ ή ν  κ α θ ’ ή ν  δ ιή ρ χετο  τόν  πορθμόν 
προο ιμ ιάζον  ούτω είς τή ν  ένα ρξ ιν  μ ιας νέας 
εμ πορ ικής όδού πλεΐσ τα  έπαγγελλομ ένης 
τά πλεονεκτήματα , π ρουξένησεν άπερίγρα- 
π τον σ υ γκ ίνη σ ιν  ε ις άπαντας τούς παρευ- 
ρεθέντας».

Τό 1870 ά ρχ ισ α ν  νέες έργασ ίες. τά 
ε ίκ ο σ ι μέτρα πλάτος καί 6 βάθος τού 1859 
δέν άρκούσαν π ιά  γ ιά  τή ν  έξυπηρέτηση τής 
ναυτιλ ία ς καί τού εμπορίου. Ά λ λ ω σ τ ε  καί 
ή γέφυρα αύτή ε ίχε  γ ίνε ι έρείπ ιο . Τά πλοία  
πού προσπαθούσαν νά περάσουν τόν  πορ
θμό χτυπούσαν στούς πλα ϊνούς το ίχο υ ς τής 
γεφύρας. Σέ τέτο ια  δέ χ ά λ ια  ε ίχε  φθάσει, 
ώστε μιά τοπ ική  εφ ημερίδα , ή «Π αλίρροια» 
σ τό  φύλλο τή ς 11ης Μ α ρτίου  1889, έγραφε: 
«Π ροχθές μέ τόν  άνεμον εκείνον  τό ν  φοβε
ρόν ό έπ ισ τά τη ς τή ς Γεφύρας, φ οβηθείς 
μήπω ς τή ν  παρασύρει, ε ίχ ε  δέσει τή ν  Γ έ
φυραν μέ σχο ιν ί!» . Τ ό  1890, π ά λ ι κα ινούρ
γιες έκβαθύνσεις καί δ ια πλά τυνσ ις τού πορ
θμού. Τ ότε γκρεμ ίσ θη κα ν  καί ο ί δυό πύργοι, 
τά  μνημεία  αύτά τή ς  ισ το ρ ία ς  τοΰ γεφυριού. 
Δυστυχώ ς... Τ ό  πλά τος τώρα έφθασε τά 40 
μέτρα καί τό  βάθος τά  8,5. Δ απανήθηκε δέ 
σ υνολ ικά  ένα εκατομμύριο επτα κόσ ιες χ ι 
λ ιά δες δρχ. τή ς  έπ ο χή ς. ' Η  νέα γέφυρα —  
ένα τανυσμένο τόξο  έπάνω στά  νερά τού 
Εύρίπου —  κομψ ή, στέρεη , τοποθετήθηκε 
τό  1896 κι έζησε ώς τό  1962. Τ εχν ικ ό  
κατόρθω μα Ιταλικού έργοστα σ ίου , έκ ινείτο  
μέ τά  λεγάμενα κ ινη τά  δωμάτια συμπυκνω 
μένου άέρα. Τ ό  γεγονός πανη γυρ ίσθη κε μέ 
ένθουσιασμό. Σ χεδ ια σ τή ς τη ς ήταν ό διευ
θυντής τοΰ Π ολυτεχνείου  Σ καλ ιστίρης .

’ Α λλά  τά βάσανα τού γεφ υριού δέν τέλει- 
ωσαν. Τά  χρ ό ν ια  πού πέρασαν ρήμαξαν τά 
σ ανίδ ια , γέρα σαν τίς  σ ιδεροδεσ ιές. Τ ό  1962 
ή γέφυρα ή τα ν  ήδη  έτο ιμόρροπη . Ά ρ χ ισ ε  
ή νέα διαμόρφω σις τού χώ ρου καί τόν  έπό- 
μενο χρό νο  τοποθετήθηκε ή νέα συρταρωτή 
γέφυρα —  έργο  έλλη ν ικού  έργοστασ ίου.

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
T O Y ,ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α’ κ. ΑΠ. ΔΑΒΑΛΟΥ

Το περιβαΛΑου 
αυτός
ο αρρωοτος

Η 5η ΙΟΥΝΙΟΥ έχει καθιερωθεί ώς Πα
γκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος, έ 

χουν δηλαδή συμφωνήσει όλα τά κράτη νά 
τήν χαρακτη ρήσουν ώς ή μέρα περιβάλλον
τος.

' Η καθιέρωση αύτή τής 5ης ' Ιουνίου ώς 
ήμέρας περιβάλλοντος δέν έγινε άπλώς γιά 
νά γραφεί, ίσως, στό ήμερολόγιο ώς ήμερα 
περιβάλλοντος άλλά έχει κάποιο σκοπό.

' Ο σκοπός αύτός είναι ή ύπενθύμηση τών 
υποχρεώσεων δλων μας, όλου τοϋ κόσμου 
μαζί καί τοϋ καθενός χωριστά, ' Υπευθύνων 
καί μή. Τών ύποχρεώσεών μας γιά τήν 
προστασία τοϋ περιβάλλοντος, γιά νά ζή- 
σουμε καλύτερα, όμορφώτερα καί πιό πολύ, 
έμείς καί τά παιδιά μας!

Ύπενθύμηση λοιπόν τών ύποχρεώσεών 
μας καί τής σταυροφορίας πού πρέπει ν' 
άναλάβουμε όλοι μας καθένας μέ τις δυνά
μεις του, γιά νά προσφέρουμε «κάτι» έστω 
καί λίγο πού είναι καλύτερο άπό τό «τί
ποτε» στόν άγώνα γιά τήν προστασία τοϋ 
περιβάλλοντος.

Αλλά άς δούμε τί λένε οί ειδικοί, γιά τή 
μόλυνση καί ρύπανση ή τήν άλλοίωση τοϋ 
περιβάλλοντος ή ύποβάθμιση όπως χαρα
κτηρίζεται έπιστημονικώς.

"Ενας άπό τούς πολλούς ορισμούς τών 
ειδικών γιά τήν ύποβάθμιση τοϋ περιβάλ
λοντος είναι ό έξης:

«Ύποβάθμιση τοϋ περιβάλλοντος είναι 
ή δυσμενής άλλοίωση τών στοιχείων πού 
μάς περιβάλλουν, έ ξ  όλοκλήρου ή κατά 
κύριο λόγο συνεπεία τών δραστηριοτήτων 
τοϋ άνθρώπου, μέ τις άμμεσες μεταβολές

τής ραδιενέργειας, τής χημικής καί φυσικής 
καταστάσεως τοϋ περιβάλλοντος, άλλά καί 
τής μεταβολής τής πυκνότητος τών ζώντων 
οργανισμών. Οί μεταβολές αύτές είναι δυ
νατόν νά έπιδράσουν στόν άνθρωπο άμέ- 
σως ή έμμέσως, μέ τόν άέρα, τό νερό, τά 
άγροτικά καί βιολογικά προϊόντα, άλλά καί 
μέ τά άντικείμενα καί άγαθά του ή μέ τίς 
εύκαιρίες γιά τήν άναψυχή του καί τήν 
έκτίμηση τής φύσεως».

' Από τόν ορισμό αύτό διαπιστώνουμε ότι 
ή μόλυνση καί ρύπανση τοϋ περιβάλλοντος 
ή ή ύποβάθμιση όπως τήν άναφέρει ό ό- 
ρισμάς είναι πρόβλημα:
1ον ΥΓΕΙΑΣ, έπειδή έπηρεάζει τήν άνθρώ- 
πινη ζωή.
2ον ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, έπειδή έπηρεάζει τήν 
ιδιοκτησία, τόν πλούτο, τ ' άγαθά.
3ον ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ τής φύσεως καί τών 
φυσικών άποθεμάτων, έπειδή έπηρεάζει 
τούς ζώντας όργανισμούς.
4ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, έπειδή έπηρεάζει τίς αι
σθήσεις μας.

Ο άνθρωπος, όπως καί όλοι οί άλλοι 
όργανισμοί, πάντοτε, έρύπαιναν τό περι
βάλλον.
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‘Επάνω: Μία άπό τις πιό μολυσμένες «γωνιές» 
τής ’Αθήνας. Ή  περιοχή τοϋ φωταερίου. 
Κάτω: "Ενας σωρός άπό σκουπίδια, συνηθι
σμένο φαινόμενο στους δρόμους πολλών ελ
ληνικών πόλεων. Στήν άπέναντι σελίδα, τά 
καράβια άπό τις σπουδαιότερες αιτίες μολύν- 
σεως τής θαλάσσης.

Σάν ζών οργανισμός μέ τή διαδικασία 
τής χωνεύσεως καί τοΰ μεταβολισμού δη
μιουργεί απορρίμματα.

Σάν Κοινωνικό όν, στήν προσπάθειά του 
νά καλύψει τις ανάγκες σέ κατοικία, ένδυ
ση, τροφή καί άνάπαυση γιά τόν ίδιο καί τήν 
οίκογένειά του καταναλίσκει όρισμένες ύ
λες τοϋ περιβάλλοντος άλλες μεταβάλει, 
άλλες επεξεργάζεται καί δημιουργεί πάλι 
άπορρίμματα.

Παλαιότερα όταν ή πυκνότης τοΰ πλη
θυσμού ήταν χαμηλή, τό περιβάλλον ή φύση 
ή ίδια κατόρθωνε νά αύτοκαθαριστεΐ, ν' 
άπορροφήσει καί νά έξουδετερώσει αύτά τά 
άπορρίμματα καί τις μεταβολές πού προκα- 
λοΰσαν.

"Οταν όμως ή πυκνότητα τοϋ πληθυσμού 
αύξάνεται καί μάλιστα άλματωδώς, όπως 
συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στά με
γάλα άστικά κέντρα, τότε ή δυναμικότητα 
αύτοκαθαρισμοϋ τής φύσεως τής περιοχής

αύτής είναι άνεπαρκής καί τότε άρχίζει ή 
μόλυνση, ή ρύπανση, ή ύποβάθμιση τοΰ 
περιβάλλοντος τοΰ άέρα τοϋ νερού τοϋ 
έδάφους καί τών λοιπών στοιχείων πού μάς 
περιβάλλουν.

Ή  αύξηση τοΰ πληθυσμού έχει σάν 
συνέπεια καί τήν αύξηση τών άναγκών τοϋ 
άνθρώπου.

Οί συνεχώς αύξανόμενες αύτές άνά- 
γκες καλύπτονται άπό τή βιομηχανική παρα
γωγή, σέ βάρος- τών φυσικών πόρων τής 
γ ή ς ." Ετσι δημιουργοϋνται βιομηχανικά άπό- 
βλητα καί άπορρίμματα. Καί επειδή ή σημε
ρινή τεχνολογία καί βιομηχανική ικανότητα 
τοϋ άνθρώπου είναι πολύ ύψηλή, πολλά άπό 
τά βιομηχανικά άπόβλητα καί άπορρίμματα 
δέν καΤαστρέφονται άπό τήν φύση.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τ ' άνωτέρω ή μό
λυνση τοϋ περιβάλλοντος, όπως καταλαβαί
νουμε πραγματοποιείται σέ μεγάλο βαθμό 
στά μεγάλα άστικά κέντρα όπου συγκεν- 
τροΰται μέγας πληθυσμός.

Παρά τό γεγονός ότι τά τελευταία χρό
νια όλοι οί Αθηναίοι καί Πειραιεΐς τουλά
χιστον έχουμε συνείδηση τής άμέσου έπι- 
δράσεως τοϋ ύποβαθμισμένου περιβάλλον
τος τής πόλεως στήν ύγεία μας, άς δώ
σουμε μερικά στοιχεία καί μερικά παραδεί
γματα.

Στις 19 Μαρτίου 1976 ό Υπουργός 
Κοινωνικών ' Υπηρεσιών άνεκοίνωσε σέ συ
νέντευξη τύπου τά πορίσματα τής έρεύνης 
τών πρώτων 2'/2 χρόνων γιά τήν ρύπανση 
τοϋ περιβάλλοντος τής μείζονος περιοχής 
Πρωτευούσης.

Καί είπε μεταξύ άλλων ότι άπό έξέταση 
πού έγινε σέ 2.500 παιδιά άπό τήν σκόνη καί 
τήν αιθάλη τής άτμόσφαιρας παρετηρήθη- 
σαν έλαφρά άναπνευστικά συμπτώματα σέ 
παιδιά ήλικίάς 8 - 1 1  έτών πού ζοϋν στό 
κέντρο τών ' Αθηνών καί στή συνοικία τοϋ 
Βύρωνος.

Γιά τις περιοχές Πειραιώς, ' Ελευσίνος 
καί Δραπετσώνας περιορίσθηκε νά πει ότι 
έκεί δέν έγινε έρευνα έπιδράσεως τής 
ρύπανσης τής άτμόσφαιρας ούτε σέ παιδιά 
ούτε στούς ένήλικες.

Τελευταία τό Υπουργείο Κοινωνικών 
Υπηρεσιών καθώρισε τις περιοχές όπου 

άπαγορεύονται, λόγω μολύνσεως τά θαλάσ
σια λουτρά.
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Όλοι μας λίγο ή πολύ γνωρίζουμε τις 
περιοχές αύτέ. Εναι:

"Ολα τά λιμάνια καί τά μόνιμα άγκυρο- 
βόλια. (“Ας σημειωθεί δτι όλες οί ακτές τής 
' Αττικής άπό Μεγάρων μέχρι Βουλιαγμένης 
είναι σπαρμένες μέ μόνιμα άγκυροβόλια τά 
όποια συνεχώς αύξάνονται).

"Ολη ή περιοχή τοϋ Περάματος μέχρι τόν 
Πειραιά, οί άκτές Κουμοϋνδούρου -  Νέου 
Φαλήρου -  Μοσχάτου -  Τζιτζιφιών. (Στήν 
περιοχή αύτή περιλαμβάνονται βέβαια οί 
τουριστικές άκτές καί έγκαταστάσεις τοϋ 
Ε.Ο.Τ. τής Φρεατϊδος καί τοϋ Παρασκευά). 
' Η δυτική άκτή τοϋ ΠΙΚΠΑ τής Βούλας καί ό 
κόλπος πού βρίσκεται Βόρεια. (Ή  άκτή 
αύτή βρίσκεται μεταξύ τών τουριστικών 
έγκαταστάσεων τών ' Αστεριών τής Γλυφά
δας καί τοϋ Αλιπέδου τής Βούλας).

Όλη ή έκταση τών άκτών τοϋ Κερατσι- 
νίου. ' Η περιοχή πού έκβάλει ή άποχέτευση 
τών έγκατασάσεων «Μικρό Καβούρι» τής 
Βουλιαγμένης καί σέ άκτίνα 200 μ. ' Ολό
κληρη ή περιοχή τοϋ Σκαραμαγκά καί Α- 
σπροπύργου. Καί ή περιοχή Μεγάρων.

Παράλληλα έχει γίνει έρευνα, έπίσημη 
καί αύτή άπό τό Υγειονομικό Κέντρο Α
θηνών γιά τήν έκταση τής μολύνσεως τών 
ίδιων άκτών πού τά πορίσματα τους είναι θά 
λέγαμε τραγικά. Καί αύτό είναι άνεπίτρε- 
πτο. "Ομως τά πορίσματα αύτά δέν άνα- 
κοινώνονται στόν τύπο άπό τις άρμόδιες 
άρχές καί τούς έρευνητές.

’ Ετσι βγαίνει μόνο του τό συμπέρασμα ότι 
ή προστασία τοϋ περιβάλλοντος δέν είναι 
άλλο άπό προληπτική ύγιεινή.

Αλλά άς γενικεύσουμε λίγο τό θέμα. 
"Ολοι ξέρουμε ότι ή ύγιεινή ζωή άπαιτεΐ 
άφθονο καί καθαρό άέρα, άφθονα καί κα
θαρά νερά, ήλιο, πράσινο, ζωή χωρίς έν
ταση, χωρίς θορύβους. ' Απαιτεί στοιχειώδη 
δηλαδή άγαθά όπως ό άέρας, τό νερό, ό 
ήλιος καί ή ήσυχία, τά όποια οί μεγαλου- 
πόλεις καί, κυρίως ή ' Αθήνα καί ό Πειραιάς 
δέν προσφέρουν. Ή  άτμόσφαιρα τής 'Α 
θήνας καί τοϋ Πειραιά είναι ρυπασμένη καί 
έχει ύπερβεΐ κάθε άνεκτό όριο.

Τά θαλάσσια νερά της είναι μολυσμένα, 
ά ήλιος της προβληματικό άν μπαίνει καί 
πόσες ώρες μπαίνει στά διαμερίσματα τών 
πολυκατοικιών, οί όποιες έχουν μεταβάλει 
τήν Αθήνα καί τόν Πειραιά σέ συνεχή 
όρύγματα άπό τά όποια πρέπει νά σηκώνεις 
τό κεφάλι σου ψηλά γιά νά δεις τόν ούρα- 
νό. Όλοι ξέρουμε πώς ή Αθήνα έχει τό 
μικρότερο ποσοστό πράσινου άπό όποιαδή- 
ποτε άλλη Εύρωπαϊκή μεγαλούπολη. Από 
θορύβους ξεπεράσαμε τις πιό θορυβώδεις 
πόλεις.

"Ετσι βλέπουμε ότι ή οικονομική άνά- 
πτυξη τής Αθήνας τοϋ Πειραιά καί τών 
άλλων άστικών κέντρων τής χώρας μέ τό 
ύψηλότερο εισόδημα πού οί κάτοικοί τους 
άποκτήσανε τά τελευταία χρόνια, έκανε τή 
ζωή τους χειρότερη άντί γιά καλύτερη.

Αύτό δέν σημαίνει ότι δέν χρειάζεται 
οικονομική άνάπτυξη.

Αντίθετα χρειάζεται ν' άνεβάσουμε τό 
εισόδημά μας. Αλλά σκοπός τής αύξήσεως 
τοϋ είσοδήματός μας δέν θά πρέπει νά είναι 
άλλος άπό τό νά βελτιώσουμε τήν ποιότητα

τής ζωής μας καί όχι νά τήν κάνουμε 
χειρότερη.

Δέν είναι λογικό, δέν είναι σωστό ή 
έννοια τής ποιότητος νά άντικατασταθεΐ μέ 
τήν έννοια τής ποσότητος.

Μπορούν όμως καί οί δύο αύτοί στόχοι, 
αύξηση εισοδήματος καί βελτίωση τής ποιό
τητος τής ζωής μας νά έπιτευχθοϋν ταυ
τόχρονα.

Αύτό είναι θέμα πού πρέπει νά τό 
μελετήσουν οί άρμόδιοι.

Σέ μιά ύπανάπτυκτη Χώρα ή περιοχή, 
βελτίωση τής ποιότητος ζωής σημαίνει κα
λύτερη διατροφή, καλύτερη στέγη, καλύ
τερη ιατρική περίθαλψη, καλύτερη έκπαί- 
δευση. ' Ενώ άντίθετα σέ μιά άνεπτυγμένη 
χώρα ή περιοχή, βελτίωση τής ποιότητος 
τής ζωής σημαίνει λιγότερη ένταση, λιγό
τερο θόρυβο, λιγότερη μόλυνση.

Στήν χώρα μας, ένώ ή Αθήνα, ό Πει
ραιάς καί ή Θεσσαλονίκη καί τά άλλα μεγάλα 
άστικά κέντρα έχουν ύπερβεΐ τά όρια τής 
άναπτύξεως, ή ύπαιθρος, ιδίως, οί άκρι- 
τικές περιοχές είναι ύπανάπτυκτες.

"Ετσι φθάσαμε στό σημείο ή μέν ύπαι
θρος νά άπαιτεΐ τήν στοιχειώδη ιατρική 
περίθαλψη πού ποτέ δέν ύπήρχε, άλλά καί 
οί πόλεις ταυτόχρονα νά χρειάζονται αύξη- 
μένη ιατρική περίθαλψη άπό τίς άρρώστιες 
τοϋ άνθυγιεινοϋ περιβάλλοντος πού προ- 
καλεΐ ή μόλυνση τοϋ περιβάλλοντος.

'Όταν μιλούμε γιά μόλυνση καί ρύπανση, 
άλλοίωση δηλαδή τοϋ περιβάλλοντος θά 
πρέπει νά ξέρουμε γιά τί μιλούμε.

Πρέπει νά γίνει γνωστό ότι ώρισμένα
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είδη άλλοιώσεως του περιβάλλοντος, μο- 
λύναεως δηλαδή καί ρυπάνσεως είναι άναν- 
τίστρεπτα καί δέν έπιδέχονται θεραπεία γιά 
πολλές γενεές.

Κατά κανόνα αυτές οί άναντίστρεπτες 
άλλοιώσεις τοϋ περιβάλλοντος άφοροϋν τά 
νερά (ύπεδάφια ή θαλάσσια). Παράδειγμα ό 
Φαληρικός "Ορμος 6 όποιος ύστεραάπό 40 
χρόνια προσπάθειας καί δαπάνες πολλών 
έκατοντάδων έκατομμυρίων δραχμών έξα- 
κολουθεΐ νά παραμένει βούρκος!! "Αλλα 
παραδείγματα είναι ό κόλπος της ' Ελευσΐ- 
νος καί ό Θερμαϊκός. "Οπως κατάντησαν 
σήμερα οί κόλποι αύτοί γιά νά έξυγιανθοϋν 
χρειάζονται προσπάθειες πολλών γεννεών 
μέ τεράστιες δαπάνες.

Αντίθετα πρός τίς άναντίστρεπτες αύ- 
τές άλλοιώσεις ύπάρχουν καί άλλοιώσεις οί 
όποιες είναι άντιστρεπτές. Αύτές όμως 
άφοροϋν κυρίως τόν άέρα.

Η διαφορά μεταξύ αύτών είναι πολύ 
μεγάλη. Ό  άέρας τών Αθηνών έφθασε τά 
τελευταία χρόνια νά υπερβαίνει πολλές 
φορές τό τριπλάσιο τοϋ άνωτάτου έπιτρε- 
πομένου άπό τόν Διεθνή 'Οργανισμό 'Υ 
γείας, όρίου μολύνσεως.

' Η άτμοσφαιρική ρύπανση έχει συνδεθεί 
λίγο πολύ μέ τή καθημερινή ζωή τοϋ καθε- 
νός μας. Οί έφημερίδες έπανειλημμένα 
δημοσιεύουν σχετικά άρθρα γιά τούς κινδύ
νους πού άπειλοϋν τήν ύγεία μας ένώ 
διοργανώνονται συζητήσεις καί διορίζονται 
έπιτροπές.

Στό έπίκεντρο τοϋ ένδιαφέροντος βρί
σκεται τελευταία ή ' Ακρόπολη καί τά άρχαΐα 
μνημεία γύρω άπ' αύτή. Ή  άτμοσφαιρική 
ρύπανση ή όφειλόμενη στό διοξείδιο τοϋ 
Θείου, κυρίως, έχει προκαλέσει τόσες ζη
μιές στά μάρμαρα τά τελευταία χρόνια ώστε 
νά συζητήται άκόμη καί ή μεταφορά όσων 
είναι δυνατόν νά μεταφερθοϋν σέ κλει
στούς χώρους.

Τά μάρμαρα τών μνημείων τής Άκρο- 
πόλεως τά τελευταία 25 χρόνια ύπέστησαν 
περισσότερες ζημιές άπό όσες έπί 2.500 
χρόνια.

Είπαμε ότι ή άλλοίωση καί ή ύποβάθμιση 
της άτμοσφαίρας είναι άντιστρεπτή, μπορεί 
δηλαδή εύκολα νά καθαρισθεΐ ό άέρ α ς.' Ως 
δείκτης μολύνσεως καί ρυπάνσεως τοϋ 
άέρος θεωρούνται τά άερομεταφερόμενα 
σωματίδια σκόνη, αιθάλη κλπ.

Τά άερομεταφερόμενα σωματίδια πού 
εισπνέουμε συλλαμβάνονται άπό τήν γλοι
ώδη έπικάλυψη καί τόν βλενογώνο τής 
μύτης καί τοϋ λαιμού μας, ένώ τά μικρό
τερα άπό αύτα εισχωρούν στούς πνεύμο- 
νές μας. Αύτό άποδεικνύεται άπό τά μαυ- 
ρισμένα πνευμόνια τών κατοίκων τής πό- 
λεως. Ή  αιθάλη αύτή πού κατακάθεται 
στούς πνεύμονές μας είναι ένα ύλικό έξαι- 
ρετικά άπορροφητικό τών ρυπαντικών άε- 
ρίων.

Στά ρυπαντά άέρια πού άπορροφώνται 
καί συγκροτούνται άπ' τήν αιθάλη πού έχει 
κατακαθίσει στούς πνεύμονές μας, ύπάρ
χουν καί καρκινογόνο άέρια.

' Ανεξάρτητα όμως άπό τίς καρκινογόνος

αύτές ούσίες, τά άέρια καύσεως πού άνα- 
πνέουμε προέρχονται άπό τή καύση τής 
βενζίνης στούς κινητήρες τών αύτ/των ή 
τού μαζούτ στά καλοριφέρ πού καίμε στά 
σπίτια μας.

Πολύ λίγος λόγος έχει γίνει γιά τή 
ρύπανση πού προκαλεϊται άπό τά αύτοκί- 
νητά μέ τίς έκπομπές τοϋ διοξειδίου τοϋ 
άζώτου τού μονοξειδίου τοϋ άνθρακος καί 
τών άκαύστων ύδρογονανθράκων. Είναι 
γνωστόν τό σοβαρό πρόβλημα τών παλαιών 
λεωφορείων πού μέ τίς έφθαρμένες μηχα
νές τους σκορπίζουν σύννεφα καπνού σέ 
κάθε σχεδόν γωνιά της πόλεως. Είναι έπί- 
σης γνωστό ότι κανένας μηχανολογικός 
έλεγχος δέν άσκεϊται στά ιδιωτικά αύτο- 
κίνητα μέ άποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό άπό 
αύτά νά έχουν μεταβληθεΐ σέ κινητές πη
γές ρυπάνσεως.

Τέλος είναι κοινό μυστικό ότι μεγάλοι 
ρυπαντές τής μείζονος περιοχής ' Αθηνών 
είναι οί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες πού 
είναι έγκατεστημένες κατά μήκος τής όδοϋ 
Πειραιώς, οί βιομηχανίες τσιμέντου τά διυ
λιστήρια πετρελαίου, οί χαλυβουργίες τό 
έργοστάσιο ΔΕΗ στό Κερατσίνι κ.ο.κ.

Καί τίθεται τό έρώτημα:
Γίνεται κανείς έλεγχος καί ποιός; ' Επε- 

βλήθησαν στούς παραβάτες τής ύφισταμέ- 
νης σχετικής νομοθεσίας οί δέουσες κυρώ
σεις; Ασφαλώς όχι.

Σ ' αύτό ό καθένας θά μπορούσε νά 
συμβάλλη θετικά έάν καταγγέλλη στις άρ- 
μόδιες άρχές κάθε καταφανή καταπάτηση 
τών στοιχειωδών μέτρων προστασίας τοϋ 
περιβάλλοντος πού ύποπίπτει στήν άντίλη- 
ψή του.

Αύτά τά μισοκαμμένα άέρια περιέχουν 
θείο τό όποιο μέ τή καύση καί μέ έλάχιστη 
ύγρασία γίνεται θειϊκόν όξύ πού όλοι ξέρου
με πόσο τοξικό καί διαβρωτικό είναι, άφοϋ 
αύτό είναι κυρίως ύπεύθυνο γιά τή διάβρω
ση τών μαρμάρων τής Άκροπόλεως.

Κάθε τετραγωνικό έκατοστό τοϋ άνα- 
πνευστικοϋ συστήματος μάς προσφέρει τήν

Ή  ‘Ακρόπολη τών ’Αθηνών, ζωσμένη άπό 
τίς πολυκατοικίες (Γελοιογραφία τοΰ Κ. Μη- 
τρόπουλου).

ύγρασία πού χρειάζεται τό S02 γιά νά 
σχηματισθεΐ τό Θείίκό ' Οξύ καί τό Θειώδες 

Οξύ τά όποια θέτουν τήν ύγεία μας σέ 
άμμεσο κίνδυνο.

' Υπάρχει ένα μετεωρολογικό φαινόμενο 
πού λέγεται θερμοκρασιακή άναστροφή, 
ένώ δηλαδή συνήθως ή θερμοκρασία τής 
άτμοσφαίρας έλαττώνεται όσο αύξάνεται τό 
ύψος, στή περίπτωση τής Θερμοκρασιακής 
άναστροφής γίνεται τό άντίθετο. ' Η θερμο- 
κρασιακή άναστροφή είναι άποτέλεσμα μο- 
λυσμένου άέρα. "Ετσι στήν περίπτωση μιας 
μολυσμένης άτμοσφαίρας ή Πόλη καλύ
πτεται άπό ένα ορισμένο ϋψος καί άνω άπό 
μιά θερμή μάζα πολύ ρυπασμένου άέρος.

Στις περιπτώσεις αύτές ή όρατότης 
μειώνεται φοβερά, οί άνθρωποι αισθάνονται 
έρεθισμό στή μύτη, καί στό λαιμό τους, 
παθαίνουν ναυτία, δυσκολεύονται ν' άνα- 
πνεύσουν, ή μύτη τους κλείνει καί βήχουν. 
Αύτά συμβαίνουν έως οτου μιά βροχή ή 
ένας πολύ δυνατός άέρας παρασύρει αύτό 
τό σύννεφο τών ρυπαντών. Δυστυχώς τό 
φαινόμενο αύτό γίνεται όλο καί πιό συχνά 
στό λεκανοπέδιο τής Αττικής.

Τά περί θορύβων καί ήχητικής ρυπάν
σεως τοϋ περιβάλλοντος δέν νομίζω ότι 
χρειάζεται ν' άναπτύξω λεπτομερώς, διότι 
όλοι μας γνωρίζωμε τίς έπιδράσεις τών 
θορύβων καί τίς συνέπειες αύτών στις 
μεγαλουπόλέις.

Όλοι μας θά έχουμε γίνει μάρτυρες στό 
«σπάσιμο τών νεύρων» συνανθρώπων μας 
άπό τούς θορύβους. Πηγές χίλιες μέ έπι- 
κεφαλής τά μηχανάκια τά ραδιόφωνα κ.λ.π.

Ή  έπεξεργασία αύτοϋ τοϋ θέματος θά 
ήταν στείρα έάν δέν λέγαμε λίγα πράγματα 
γιά τό τί πρέπει νά γίνει γιά νά διορθωθεί ή 
κατάσταση.

Τό σημαντικώτερο μέτρο είναι νά ένη- 
μερωθεΐ όλος ό κόσμος γιά τούς κινδύνους 
πού διατρέχει άπό τή μόλυνση τοϋ περι
βάλλοντος. Τότε μόνο θά γίνουμε ύπεύ- 
θυνοι πολίτες καί θά ξέρουμε πώς νά διε- 
κδικήσωμε τό δικαίωμα νά είμαστε ύγιεΐς.

Εμείς κυρίως οί 'Αστυνομικοί ύπάλληλοι 
έχουμε διπλή ύποχρέωση.

Πρώτον: Νά καταβάλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια άποφυγής ρυπάνσεως τοϋ πε
ριβάλλοντος άπό μάς τούς ίδιους καί πα
ράλληλα αύτό νά τό κάνουμε συνήδειση καί 
στούς δικούς μας άνθρώπους.

Δεύτερον: Σάν όργανα νά έφαρμόσου- 
με τή σχετική νομοθεσία μέ άμεροληψία καί 
αύστηρότητα πρός κάθε κατεύθυνση (έργο- 
στάσια, πολυκατοικίες, αύτοκίνητα κλπ.) ώ
στε στό μέτρο τών δυνατοτήτων μας νά 
περιορίσωμε στό έλάχιστο δυνατό τή ρύ
πανση καί μόλυνση τού περιβάλλοντος.

”Αν καθένας καταβάλει κάποια προσπά
θεια άπό τή σκοπιά του, τότε, είναι βέβαιο 
ότι οί Έλληνες θά άποκτήσουν συνείδηση 
τοϋ περιβάλλοντος τών κινδύνων τούς ό
ποιους διατρέχουν καί τά μέσα μέ τά όποια 
οί κίνδυνοι αύτοί δύνανται νά άποτραποϋν, 
ώστε νά διατηρηθεί τούτο, έάν όχι τελείως 
καθαρό τουλάχιστον σέ έπίπεδο πού νά 
έξασφαλίζει μιά καλή ποιότητα ζωής.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπό τοϋ Δικηγόρου 
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ 

«AP0R 300 Π.Ν>
ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ αύτοϋ απαριθμήσει των εγκλημάτων 

κατά τής ζωής (άρθρα 299 - 307 Π.Κ.) ό ήμέτερος Ποινικός 
Νομοθέτης περιλαμβάνει καί τό έγκλημα τής ' Εκθέσεως (άρθρο 
306 Π.Κ.). Ο έκθετων έτερον καί περιάγων αύτόν οϋτως εις 
θέα ν  άβοήθητον -  λέγει ό νόμος -  (TERMINUS TECHNICUS) 
ώς καί ό έκ προθέσεως άβοήθητον άφήνων πρόοωπον τελούν ύπό 
τήν προστασίαν αύτού ή πρός διατροφήν καί περίθαλψιν ή τήν 
μεταφοράν τού όποιου εΤναι ύπόχρεος, ή πρόοωπον, τό οποίον ύ- 
παιτίως ούτος έτραυμάτισεν, τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλά- 
χιστον έ ξ  μηνών, ήτοι άπό 6 μήνας έως 5 έτη (306 παρ. 1 Π.Κ. καί 
53 Π.Κ.).

Εάν, λέγει ό Νομοθέτης, εις τήν δευτέραν παράγραφον τού 
άρθρου 306, συνεπεία τής πράξεως έπήλθεν εις τήν ύγείαν τού 
παθόντος βαρεία βλάβη, έπιβάλλεται κάθειρξις μέχρι 10 έτών, 
ήτοι άπό 5 έως 10 έτη (306 παρ. 2, 52 παρ. 3 Π.Κ.), έάν δέ 
συνεπεία τής πράξεως έπήλθεν θάνατος τού παθόντος, έπιβάλ- 
λεται κάθειρξις τούλάχιστον 6 έτών ήτοι άπό 6 έως 20 έτη 
(άρθρ. 306 παρ. 2, 52 παρ 3 Π.Κ.).

Τό έγκλημα τής έκθέσεως είναι έγκλημα διακινδυνεύσεως καί 
ούχί έγκλημα βλάβης. Διακινδυνεύει τό ένδικον άγαθόν (έννομον 
άγαθόν, RECHTGUT) τής ζωής τοϋ έκθέντος, τό βασικόν 
βιοτικόν άγαθόν τής ζωής τούτου. (Ή  διατύπωσις τής έννοιας 
τοϋ έννόμου άγαθοΰ, ώς βασικού βιοτικού άγαθοϋ, έγένετο έν  
έτει 1834 ύπό τοϋ Γερμανού Ποινικολόγου BIRNBAUM)

Είναι έπίσης έκ τών χαρακτηριζομένων ώς έγκλημάτων έκ τοϋ 
άποτελέσματος. « Εάν συνεπεία τής πράξεως έπήλθεν εις τήν ύ- 
γείαν τοϋ παθόντος βαρεία βλάβη έπιβάλλεται κάθειρξις μέχρι 
10 έτών, έάν δέ συνεπεία τής πράξεως έπήλθε ό θάνατος τού 
παθόντος έπιβάλλεται κάθειρξις τούλάχιστον έ ξ  έτών». Συνεπώς 
έχομεν εύθύνην έκ τού άποτελέσματος (άρθρον 29 Π.Κ.). Εις 
δσας περιπτώσεις άναφέρει ό νόμος, ότι πράξις τις τιμωρείται 
διά βαρυτέρας ποινής, όταν έχη ώρισμένον άποτέλεσμα, οΐον έν 
τή συγκεκριμένη περιπτώσει, έν ή ή ποινή τής φυλακίσεως τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 306 Π.Κ. μετατρέπεται εις κάθειρξιν ή 
καί θανατικήν τοιαύτην συντρεχουσών τών προϋποθέσεων τής 
παραγράφου 2 τού 306 Π.Κ., ή ποινή αϋτη έπιβάλλεται μόνον έάν 
τό άποτέλεσμα τούτο δύναται ν' άποδοθή εις άμέλειαν τοϋ 
πράξαντος καί ούχί εις τήν τύχην. Διά νά έπιβάλλη ό Ποινικός 
δικαστής εις τόν «πράξαντα» κάθειρξιν μέρχι 10 έτών, ό νόμος

άπαιτεΐ νά έπήλθεν εις τήν ύγείαν τού παθόντος συνεπεία τής 
πράξεως, βαρεία βλάβη. Συμφώνως τή δευτέρα παραγράφω τού 
άρθρου 310 Π.Κ., βαρεία πάθησις τού σώματος ή τής διανοίας 
ύπάρχει ίδια (άρα ή άπαρίθμησις είναι ένδεικτική καί ούχί 
περιοριστική), έάν συνεπεία τής πράξεως περιέστη ό παθών εις 
κίνδυνον ζωής ή ύπέπεσεν εις νόσον βαρεΐαν καί μακράν ή 
ήκρωτηριάσθη σοβαρώς ή άλλως έπί μακράν καί σπουδαίως 
παρεκωλύθη περί τήν χρήσιν τοϋ σώματος ή τής διανοίας αύτοϋ.

' Αναλύοντας έν βαχυτάτοις τήν πρώτην παράγρ. τοϋ 306 Π.Κ. 
παρατηροϋμεν, ότι ό νόμος άπαιτεΐ ύποκειμενικήν ύπαιτιότητα (ό 
έκ προθέσεως... ύπαιτίως...) ήτοι: πταίσμα, δηλονότι δόλον ή 
άμέλειαν. Δόλον εύθύν (DOLUS DIRECTUS) ή ένδεχόμενον 
τοιοϋτον (DOLUS EVENDUALIS) καί άμέλειαν έλαφράν ή βα
ρεΐαν. Γνωρίζομεν δέ πόσον ρευστά είναι τά όρια μεταξύ τοϋ 
ένδεχομένου δόλου καί τής ένσυνειδήτου άμελείας. Ώ ς  έν
νομον δέ συνέπειαν, τούτέστιν ώς ποινικόν έπακόλουθον, ό 
νομοθέτης έν άρχή έπαπειλεϊ τήν φυλάκισιν άπό 6 μήνας έως 5 
έτη.

' Εν τή αύτή παραγράφω έχομεν μίαν διαζευκτικήν άπαρίθμησιν 
τών περιπτώσεων στοιχειοθετήσεως τοϋ έγκλήματος τής έκθέ
σεως (ή πρός διατροφήν καί περίθαλψιν ή τήν μεταφοράν τοϋ 
όποιου είναι ύπόχρεως, ή πρόοωπον... κλπ.). Αρκεί συνεπώς 
συνδρομή μιάς τούλάχιστον τών περιπτώσεων τούτων, ϊνα στοι- 
χειοθετηθή ή νομοτυπική μορφή, τό καλούμενον SACHENWER- 
HALT τοϋ έγκλήματος τής έκθέσεως.

Σκόπιμον κρίνομεν νά άναφέρομεν τό άρθρον 111 τοϋ Κ.Ο.Κ, 
τό όποιον πατάσσει τήν άσυδοσίαν τών άσυνειδήτων οδηγών 
οχημάτων, οϊτινες διαπράττουν τό έγκλημα τής έκθέσεως, άφή- 
νοντες άβοήθητα πρόσωπα, τά όποια ούτοι πολλάκις ύπαιτίως 
τραυματίζουν καί δέν παρέχουν τάς πρώτας βοήθειας εις ταϋτα.

Έν γενικαΐς λοιπόν γραμμαΐς δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι τό 
έγκλημα τής έκθέσεως (άρθρον 306 Π.Κ.) είναι έγκλημα στρεφό- 
μενον κατά τοϋ έννόμου άγαθοϋ τής ζωής. Είναι έγκλημα έκ τοϋ 
άποτελέσματος, πλημμελειοποιών τοϋτο ό Νομοθέτης έν τή 
πρώτη μόνον παραγράφω τοϋ άρθρου 306 Π.Κ. Ώ ς  κακούργημα 
λειτουργεί μόνον έν περιπτώσει έπελεύσεως βαρείας βλάβης ή 
θανάτου τοϋ παθόντος (306 παρ. 2 Π.Κ., 52 Π.Κ.).
Σημείωσις.
1. Τό άρθρον 111 είναι τοϋ παλαιού Κ.Ο.Κ.
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ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΤΗ Σ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

« Ερωτευμένη είμαι με τήν ομορφιά. Είναι κληρονομιά μου
κάθε ομορφιά»

Περισσότεροι άπό εκατόν άρχαίοι συγγραφείς έγραψαν καί ύμνησαν τή Σαπφώ. 
Άγάλματά της ώστήθησαν εις διαφόρους πόλεις. Τά ποιήματά της έμιμήθησαν οι 
μεγάλοι ρωμαίοι ποιητές, ό Κάτουλλος, ό ’ Οράτιος καί ό Οβίδιος.

ΕΙΚΟΣΙ πέντε αιώνες παρήλθον, άφ' 
ότου ή πλέον έρμηνεύτρια της γυναι

κείας ψυχής, έπαυσε νά σύρη τόν χορόν 
τοϋ Παγκοσμίου Λυρισμού. Τά λεπτά δάκτυ
λα τής Σαπφοΰς δέν στροβιλίζονται πλέον, 
εις τάς χορδάς τής λύρας, άλλ' ή ήχώ, άπό 
τοϋ βάθους είκοσι πέντε αιώνων έρχεται 
άπαλή, μαγευτική, συναρπαστική, ψαίνουσα 
τάς χορδάς τής εύαισθήτου ψυχής, άνυψώ- 
νει ήμδς ύπεράνω τής καθημερινής πεζό- 
τητος, εις σφαίρας παθητικός, ιδανικός, 
ονειρώδεις. "Εφυγεν έκείνη, άλλάπαρέμει- 
ναν τά βήματα, τά όποΤα έχάραξεν. Οίον- 
δήποτε νέον έρείδεται, έπί τών παλαιών 
βάσεων, τάς όποιας έθεσαν οί πρωτεργάται 
πρόδρομοι. Ή  όδός τήν όποιαν ή Σαπφώ 
ήνοιξεν, ώδήγησεν, εις εύρεϊς όρίζοντας, 
τούς νεωτέρους λυρικούς ποιητάς. Είναι 
δυνατόν ή χρονική άπόστασις τών 25 αιώ
νων νά συσκοτίζη καί νοθεύη κατά τι τήν 
αϊσθησιν τής ζώσης πραγματικότητος, πλήν 
όμως τά έλάχιστα άποσπάσματα, έκ τής 
ποιητικής παραγωγής τής Σαπφοϋς, άτινα 
διεσώθησαν, ύπό διαφόρων συγγραφέων ώς 
καί αί γνώμαι καί κρίσεις σοβαρών συγχρό
νων της καθιστούν δυνατήν τήν κατανό- 
ησιν, εις δλην τήν έκτασιν τής Προσωπικό-

Εΐς τήν Απέναντι σελίδα: Ή  Σαπφώ σέ ψηφι
δωτό τής Σπάρτης, (Τέλη 3ου ή Αρχές 4ου μ.Χ. 
αιώνα). Κάτω: Μία πλατεία τής Λέσβου 
κοσμεί τό άγαλμα τής μεγάλης ποιήτριας.

τητος αύτής ταύτης τής Αιολικής Λέσβου.
Ποια δμως ήτο, εις τήν πραγματικότητα 

ή Σαπφώ; Εις μίαν θαυμασίως διατηρημένην 
τοιχογραφία τής Πομπηίας, ή ποιήτρια μάς 
κοιτάζει συλλογισμένη. Κρατά μία πλάκα καί 
ένα κονδύλι. Τό άκουμπά, εις τά ρόδινα 
χείλη της, σφιγμένα σχεδόν, σάν νά μάς 
παρακαλή νά σωπάσωμεν, σάν νά προσπαθή 
νά άκούση τήν φωνήν τής ποιήσεως, πού 
τραγουδά μέσα της. Τό πρόσωπό της δέν 
είναι Ισως ωραίο, άλλά ή αινιγματική της 
έκφρασις έχει έξαιρετικήν γοητείαν καί 
είναι τόσον άπαλά τά σγουρά της μαλλιά, 
πού μαζεμένα μέ χρυσό δίχτυ, τής πλαι
σιώνουν τό γοητευτικόν πρόσωπόν της. Τά 
λεπτά της χαρακτηριστικά, άποκαλύπτουν 
τήν άρχοντικήν της καταγωγήν. "Οσον ά- 
φορά τήν καταγωγήν τής Σαπφοϋς, είναι 
γνωστά τά έξής: Ή  Έρεσσός μία τών 5 
διασήμων διά τόν πολιτισμόν της πόλεως 
τής αιολικής Λέσβου, ήτις ήρχετο εις συν
αλλαγές μετά τών άλλων συμπολιτειών, τήν 
Μυτιλήνην ή όποια ήτο ό μεγαλύτερος 
έμπορικός λιμήν τού άνατολικού τμήματος 
τής νήσου καί τήν Πύρραν ή όποια κατε- 
στράφη λόγω καθιζήσεως τοϋ έδάφους τό 
231 π.Χ. μέ συνέπειαν τήν δημιουργίαν έκ
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ΣΑΠΦΩ
τής έδαφολογικής αύτής μεταβολής, τού 
κόλπου τής Καλλονής. Στενώς συνεδέετο ή 
' Ερεσσός μετά τής Μηθύμνης, έτι στενότε- 
ρον των δύο άλλων πόλεων, καθ' όσον έξ  
αύτής τούτης τής Μηθύμνης, είσήγαγε τά 
πλεΐστα τών προϊόντων. Έτι περισσότερον 
όμως στενάς σχέσεις είχεν καί μετά τής 
γείτονος πόλεως, τής περιφήμου γεννετεί- 
ρας τού μεγάλου Τερπάνδρου, τής Άντίσ- 
σης. Μεταξύ τών δύο πόλεων -  ' Ερεσσοϋ 
καί' Αντίσσης καί εις άπόστασιν δύο τούλάχι- 
στον χιλιομέτρων άπό τής ' Ερεσσοϋ ήταν 
οίκοδομημέναι αί ώραίαι βίλλαι τών εύγενών 
καί πλουσίων -  λευκά οικοδομήματα -  με
ταξύ πυκνοφύτων δασών έκ κυπαρίσσων καί 
πλήθους άλλων δένδρων τών περιπεφρα- 
γμένων κήπων.

Ούδέν άπέμεινεν σήμερον έκ τών οικο
δομημάτων αύτών. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
δτι εις μίαν έκ τών οικιών αύτών έγεννήθη ή 
άθάνατος Σαπφώ, (Ψάπφα ώς έλέγετο εις 
τήν γλώσσαν τών Αίολέων). Τοϋτο όμως 
είναι άπλή ύπόθεσις καθ' όσον ούδεμία 
ένδειξις ύπάρχει καί τεκμήριον τό όποιον θά 
έπαλήθευεν τήν ορθότητα τοϋ ώς άνω 
ισχυρισμού. Είναι άληθές ότι ή προέλευσις 
τής Σαπφοϋς ώς καί ό χρόνος τής γεννή- 
σεως αύτής περιβάλλονται ύπό πυκνού 
νέφους άβεβαιότητος καί άγνοιας, έλάχι- 
στα μόνον γνωρίζομεν κυρίως έκ τής κριτι
κής τών έπομένων χρόνων. ' Ο Στράβων, ό 
παλαιός οΰτος "Ελλην γεωγράφος, ίστόρει, 
πρό 1900 περίπου έτών ότι «άνδρας δ' 
έσκεν -  ή Μυτιλήνη -  ένδοξους τόν πα
λαιόν μέν Πιττακόν καί τόν ποιητήν ' Αλκαί
ον καί ' Αντιμενίδαν..., συνήκμασε δέ τού- 
τοις καί Σαπφώ».

Καί είναι γνωστόν ότι ό Πιττακός καί ό 
Αλκαίος έζησαν τόν 7ον π.Χ. αιώνα, πλήν 

οί νεώτεροι κριτικοί έντοπίζουν τήν γέννη- 
σιν τής Σαπφούς περί τώ 612 π.Χ. μετ' 
έπιφυλάξως βεβαίως, καθ' όσονταύτηνπε
ριβάλλει πλήθος άντιγνωμιών διαφόρων κρι
τικών έκάτερος τών όποιων διάφορον τάσ
σει χρονολογίαν. Έ ν τούτοις, ούδόλως 
παύουν νά ύπάρχουν άδιάψευστοι πληρο- 
φορίαι, μή έπιδεχόμεναι άμφισβήτησιν, σο
βαρών καί άναμφιβόλων προσώπων τά όποια 
βεβαιοϋν καί πείθουν ότι μία ύπήρξεν ή 
Σαπφώ καί ότι έγεννήθη εις ' Ερεσσόν, μίαν 
έκ τών μικρών εις τήν έκτασιν άλλά μεγά- 
λην εις τόν πολιτισμόν αιολικών πόλεων τού 
Αιγαίου. Άνήκεν δέ εις άριστοκρατικήν 
οικογένειαν καί εις έκ τών άδελφών αύτής, 
ό Λάριχος, ήτο οίνοχόος εις τό πρυτανεϊον 
τής Μυτιλήνης άξίωμα τό όποιον μόνον οί 
έκ τής άριστοκρατίας καταγόμενοι έλάμβα- 
νον. "Ετερος άδελφός τής Σαπφούς ό 
Χάραξος ήτο έμπορος εις τήν Αίγυπτον καί 
είναι γνωστός διά τάς έρωτικάς του έπιτυ- 
χίας καί τήν άνάλωσιν ολοκλήρου τής περι
ουσίας του. ' Ιστορικός παρέμεινεν ό σύν
δεσμος αύτοΰ μετά τής διασημοτέρας έ- 
ταίρας τής Αίγύπτου Δωρίχας, ήτις ώνομά- 
ζετο καί Ροδόπη ένεκα τοϋ ροδίνου χρώμα
τος τού σώματός της. Αΰτη είχεν ύποδου- 
λώση διά τής γοητείας της ούχί μόνον τούς 
νέους, άλλά καί αύτόν τούτον τόν βασιλέα 
τής Αίγύπτου "Αμασιν, όστις έδαπάνει μυ
θώδη ποσά δΓ αύτήν τόν βασιλέα έραστήν

Στήν άδελφωσύνη μέ 
τή φύση καί 
τή βαθειά ευαισθησία 
γιά κάθε ομορφιά 
συνίσταται ή 
γοητεία τής Σαπφοϋς

διεδέχθη ό άδελφός τής Σαπφούς. ' Η ίδια 
γράφει μετά μεγάλης πικρίας εις τά ποιή- 
ματά της διά τούς έρωτας τοϋ Χαράξου καί 
διά τήν κατασπατάλισιν τής περιουσίας του.

Ό  ' Ηρόδοτος άναφέρει έν χαριτωμένον 
άνέκδοτον διά τήν Ροδόπην. ' Ημέραν τινά 
έξελθοϋσα διά περίπατον, άπώλεσε τό πέδι- 
λόν της καί ό άνεμος έφερε τούτο παρά τάς 
όχθας τού Νείλου, πριν προφθάσει δέ νά 
άναζητήση τοϋτο, άετός συνέλαβε τό πέδι- 
λον μέ τό ράμφος του καί ένώ ό βασιλεύς 
τής Αίγύπτου Ψαμμίτιχος εις τινα περιοχήν 
έπιθεώρει τό στράτευμα ένώ έκάθητο εις 
τόν χρυσόν θρόνον τού Φαραώ περικλειό
μενος ύπό τών 73 γυναικών του, κατέπεσεν 
... ούρανόθεν τό πέδιλον τής Ροδόπης. 
Τοϋτο έθεώρησεν οΰτος καλόν οιωνόν καί 
θεϊον δώρον καί άπέστειλε δέ άνθρώπους 
του ϊνα εϋρουν έκείνην ή όποια είχε τόσον 
μικρόν πέλμα ώστε νά έφαρμόζη τό πέδιλον 
τό όποιον εις ούδεμίαν τών γυναικών τού 
βασιλέως καί τών άλλων κυριών τού παλα
τιού έφήρμοζε.

"Οτε δέ εύρέθη ή Ροδόπη καί ένεφανί- 
σθη ένώπιον τού βασιλέως, τοσοϋτον έθελ
ξε τούτον, ώστε τής έπρότεινε νά γίνη 
σύζυγος αύτοϋ καί νά τής δωρίση άμυθή- 
τους θησαυρούς. Αϋτη δμως άπήντησενότι 
ό μεγαλύτερος θησαυρός δΓ αύτήν ήτο ό 
έρωτάς της μετά τού Χαράξου καί ότι ένεκα 
τούτου δέν ήδύνατο νά άποδεχθή τήν 
βασιλικήν πρότασιν. Αλλ' όμως μετά πά
ροδον έτών τινών ό Χάραξος έγκατέλειψε 
τήν Ροδόπη έρωτευθείς άλλην γυναίκα. 
Τότε ή έγκατελελειμμένη Ροδόπη έπανέ- 
καμψεν εις Μέμφιδα ζητήσασα άκρόασιν 
παρά τοϋ βασιλέως, όσπς φιλοφρονεστά- 
τως καί μετά βασιλικών τιμών έδέχθη ταύ
την, άλλ' δταν όμως ή Ροδόπη ένεθύμησεν 
εις τούτον τήν ιστορίαν τού μικρού πέδιλου 
καί τήν τότε πρότασιν τοϋ βασιλέως έλαβε 
παρ' αύτοϋ τήν άδιάφορον άπάντησιν: Ά -  
ρέσκομαι πλέον εις τά μεγάλα πέδιλα!...

Πλήν τών δύο αύτών άδελφών τής Σα
πφοϋς ύπήρχεν καί τρίτος ό Εύρύγιος, περί 
τοϋ όποιου μόνον διά τό όνομα (αύτοϋ) 
γνωρίζομεν καί ούδέν άλλον. Διεσώθη έπί 
πλέον καί τό όνομα τοϋ πατρός της όπερ 
ήτο Σκαμανδρώνυμος καί τό όνομα τής 
μητρός της Κλείδα. ' Ολίγον καιρόν έμεινε 
ή Σαπφώ μέ τήν οίκογένειά της, διότι 
συμφώνως, εις μίαν παλαιόν παράδοσιν τής 
οικογένειας, έφηβος μόλις άφιερώθη, εις 
τήν θεάν ' Αφροδίτην. Εις αύτήν είχε άνα- 
τεθή ή φύλαξις τοϋ άγάλματος τής θεάς. 
"Οταν, άρκετά έτη άργότερα, ό Πιττακός, ύ- 
ποστηριζόμενος άπό τό δημοκρατικόν κόμ

μα κατέλαβε τήν έξουσίαν, εις τήν Λέσβον 
καί ό πατέρας τής Σαπφούς Σκαμανδρώνυ
μος, πού σάν άριστοκρατικός ήταν άντίπα- 
λός του, έφυγε μαζί μέ τήν γυναίκα του καί 
τά παιδιά του, μέ ένα άπό τά πλοία του, ή 
Σαπφώ ή όποια δέν ήθελε νά εγκατάλειψη 
τό άγαλμα τής θεάς τό πήρε μαζί της. Οί 
φυγάδες άπεβιβάσθησαν εις τήν "Ανδρον, 
όπου τούς ύπεδέχθη μέ χαράν ό Κερκύλας 
ένας πλούσιος κτηματίας, φίλος τοϋ Σκα- 
μανδρωνύμου.

' Ο Κερκύλος, άνθρωπος μάλλον άγαθός 
καί άξεστος δέν ήταν εις θέσιν νά καταλά- 
βη τήν ομορφιά τής ποιήσεως τής Σαπφοϋς. 
"Ομως έρωτεύθηκε τήν γοητευτική αύτή 
κοπέλλα, πού είχε φύγει άπό τήν Λέσβο, 
κουβαλώντας μαζί της τό άγαλμα τής θεάς 
Αφροδίτης. "Οταν τέλος άπεφάσισαν νά 

έγκαταλείψουν τήν "Ανδρον διά νά εϋρουν 
νέα πατρίδα εις τάς Συρακούσας, ό Κερκύ
λας τούς ήκολούθησε. Αύτό τό ταξείδι 
έπηρέασε τήν μοίρα τής Σαπφοϋς. Τό 
άγαλμα τής θεάς 'Αφροδίτης, έξηφανίσθη 
μέ μυστηριώδη τρόπον, εις τήν θάλασσαν καί 
οί γονείς της άπεφάσισαν νά τήν παντρέ
ψουν μέ τόν Κερκύλα. Συμβατικός γάμος, 
λοιπόν. ' Η Σαπφώ, όμως ύπήκουσε, όπως 
είχε ύπακούσει, εις ήλικίαν πού τά κορίτσια 
άκόμη παίζουν ξέγνοιαστα μέ τις κούκλες 
των καί είχε γίνει, έπειδή πάλι τό ήθελαν οί 
γονείς της, μιά μικρά άπειρη ιέρεια, ή όποια 
«έπαιζε» μέ πράγματα πολύ μεγαλύτερα 
άπό τήν ίδια.

' Αφοσιωμένη, εις τήν λατρείαν τής θεάς 
Αφροδίτης, δέν είχε ίσως σκεφθή ποτέ νά 

παντρευτή ούτε είχε άνταποκριθή εις τόν 
έρωτα τοϋ μεγάλου ποιητοϋ 'Αλκαίου, πού 
σέ ένα του ποίημα τήν άποκαλεΐ «Παρθε- 
νικά Σαπφώ, μαυρομαλλοϋσα, γλυκοχαμο- 
γελοϋσα», τής είχε δώσει νά καταλάβη, ότι 
τήν άγαποϋσε, χωρίς νά τολμά νά τό όμο- 
λογήση κλπ. "Ηταν πολύ ύπερήφανος, διά 
νά διακινδυνεύση νά ταπεινωθή άπό τήν 
άρνησίν της. Καί δέν έπέμεινε. "Ισως νά 
ήταν καλλίτερα έτσι: ό γάμος άνάμεσα εις 
δύο τόσον μεγάλους ποιητάς μπορούσε νά 
βγή σέ κακό. ' Ο έρως καί ό θαυμασμός τοϋ 
'Αλκαίου, θά ήταν άρκετός νά διαλύση τόν 
συκοφαντικόν μϋθον, πού έδημιούργησαν, 
γύρω άπό τήν Σαπφώ κυρίως οί κωμωδιο
γράφοι. 'Ακόμη όμως καί μερικοί κριτικοί 
έχουν τήν μανίαν νά τήν κατηγορούν, διά 
λεσβιακούς έρωτας. "Αλλωστε δέ ή Σαπφώ, 
ή άθάνατος Ψάπφα, ώς έλέγετο εις τήν 
γλώσσαν τών Αίολέων, έζησεν εις μίαν 
πολυτάραχον έποχήν τής νήσου Λέσβου. 
Συνεχείς συγκρούσεις έσημειοϋντο μεταξύ 
τών άριστοκρατών καί τής προοδευτικωτέ- 
ρας δημοκρατικής μερίδος.

Μεγάλη, έπίσης, άντίθεσις διαπιστοϋται, 
ώς πρός τήν θέσιν τής γυναικός, εις τήν 
Λέσβον καί εις τάς άλλας έλληνικάς πό
λεις.

' Ενώ αί γυναίκες καί εις τούς νεωτέρους 
έτι χρόνους ήσαν περιωρισμέναι καί άμόρ- 
φωτοι, άντιθέτως εις τήν Λέσβον τήν έπο
χήν έκείνη διεξεδίκουν ισότητα δικαιωμά
των καί μόρφωσιν, όίαν είχε τό άνδρικόν 
φϋλον.

Ύπήρχον σωματεία (θίασοι) έξ  άριστο-
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κρατισσών Λεσβίων, άτινα ήσχολοϋντο μέ 
κοινωνικούς, μορφωτικούς καί καλλιτεχνι
κούς σκοπούς. Καί ή Σαπφώ -  Ψάπφα είχε 
μεγάλην κοινωνικήν, μορφωτικήν καί καλλι
τεχνικήν δράσιν.

Διά τήν διαμονήν τής Σαπφοϋς εις τάς 
Συρακούσας πολύ ολίγα γνωρίζομεν. Είχε 
μιά κόρη ωραία «σάν τά χρυσά άνθη», ή 
όποια όνομάζετο Κλεϊς, δπως τό όνομα τής 
μητέρας τής Σαπφοϋς. Συντόμως ή νεαρά 
Κλεϊς έμεινε ή μοναδική της παρηγοριά 
διότι, οί γονείς της καί ό άνδρας της 
άπέθανον, άφήνοντάς την εις άθλίαν οικο
νομικήν κατάστασιν.

Η νοσταλγία, διά τήν πατρίδα της τήν 
Λέσβον, τήν έκανε νά ύποφέρη πολύ. "Ετσι, 
όταν έν έτει 585 π.Χ. ό Πιττακός έδωσεν 
εις τούς έξορίστους τήν δυνατότητα νά 
έπιστρέψουν εις τήν πατρίδα των έδέχθη 
εύτυχισμένη νά ξαναγυρίση εις τήν Λέσβον, 
όπου εϊδε τό πρώτον τό φως τοϋ ήλιου.

' Η Σαπφώ έπέστρεψε μέ τούς άδελφούς 
της καί τήν κόρη της Κλείδα, κοπέλλα πειά, 
ή όποια άφησε χωρίς λύπην τάς Συρακού
σας, διά νά γνωρίση τήν γενέτειρα τής 
μητέρας της. ' Η Σαπφώ όμως δέν έπέστρε
ψε εις τήν ' Ερεσσόν, διότι τώρα ήτα άνα- 
γκασμένη νά φροντίση τόσον διά τόν έαυ- 
τόν της όσον καί διά τήν κόρην της. 
"Αλλωστε ήτο μία γυναίκα έκλεπτυσμένη 
πού τής ήρεσαν τά ωραία καί κομψά πρά
γματα, δπως όμολογή ή ίδια εις ένα ποίημά 
της:

«'Ερωτευμένη είμαι μέ τήν ομορφιά:
είναι κληρονομιά μου κάθε ομορφιά»

Άπεφάσισε τότε ν' άνοιξη μία σχολή 
όπου θά συνεκέντρωνε τάς νέας εις τάς 
όποιας έδίδασκε τραγούδι, χορόν, τρόπους 
καλής συμπεριφοράς καί ντυσίματος, όλα 
όσα ήδύναντο νά κάνουν έλκυστικήν μίαν 
νέαν γυναίκα.

Δέν ήτο ή μόνη σχολή αύτοϋ τοϋ είδους, 
εις τήν Λέσβον. "Ητο όμως ή μοναδική τήν 
όποιαν διηύθυνε μία μεγάλη ποιήτρια, τής 
όποιας ή φήμη έξαπλοϋτο συνεχώς. Ή  
Σαπφώ έγινε ή πλέον γνωστή, μέ τάς 
περισσοτέρας μαθήτριας καί ή σχολή της 
όνομάσθη «Οίκος τών Μουσών».

Ο Μάξιμος ό Τύριος έφθασε νά συγκρί- 
νη τάς μαθήτριας τής Σαπφοϋς μέ τούς 
μαθητάς τοϋ Σωκράτους. Όπως ό φιλόσο
φος μέ τήν διδασκαλίαν καί τό παράδειγμα 
τής έναρέτου ζωής του έπιβαλλόταν εις 
τούς μαθητάς του, έτσι καί ή Σαπφώ έπι
βαλλόταν εις τάς νεαρός κοπέλλας τοϋ 
κύκλου της, μέ τήν μόρφωσιν, τήν γοητείαν 
της καί τήν γλυκύτητα τών θαυμάσιων ώδών 
της.

Καί όμως, άκριβώς αύτή ή σχολή εις τήν 
όποιαν ή Σαπφώ άφιέρωσε τόν έαυτόν της ο
λόκληρον, τής έχάρισε τήν άμφίβολη καί 
άδικον φήμη, πού θά τήν άκολουθοΰσε εις 
όλην της τήν ζωήν έστω καί άν ή ποιήτρια 
δέν είχε ίσως καμμίαν γνώσι. Ί-Ιταν φυσικό 
ή Σαπφώ νά άγαπά τάς νέας κοπέλλας, πού 
τής έδειχναν καί κάποιαν ύπερβολή εις τήν 
άγάπη τους. Ή  μικρή κοινωνία πού είχαν 
σχηματίσει αί νέαι ώμοίαζε μέ τόσας άλλας 
εις τήν έπιφάνειαν όλα ήσαν καθαρά, εις τό 
βάθος όμως ύπέβοσκον ζήλειες, ιδιοτρο

πίες καί κακοήθειες. Κάποτε ό τρόπος μέ 
τόν όποιον θά έξεφράζοντο αί νέαι καί ή 
Σαπφώ ήταν ύπερβολικά ένθουσιώδης. Αλ
λά δέν ύπήρχε τίποτε κακό εις αύτό, 
έκτος έάν κανείς έπέμενε νά βρή τό κακόν. 
Είναι πολύ φυσικόν λόγου χάριν, μία νέα 
κοπέλλα τήν στιγμήν πού έγκαταλείπει τάς 
συντρόφους της, καί «τήν διδασκάλισσάν» 
της νά δείχνει τήν λύπην της.

' Η ποίησίς της έγνώρισε κατά τήν άρχαι- 
ότητα όσον καί κατά τούς νεωτέρους χρό
νους μεγίστην έπιτυχίαν.

Περισσότερον άπό έκατόν άρχαΐοι συγ
γραφείς έγραψαν καί ύμνησαν τήν σχολήν 
της. Καί άγάλματά της έστήθησαν εις δια
φόρους πόλεις. Τά ποιήματά της έμιμήθη- 
σαν οί μεγάλοι Ρωμαίοι ποιηταί Κάτουλλας, 
Όράτιος καί Οβίδιος.

Συνέθεσε έννέα βιβλία ποιημάτων, έκ 
τών όποιων έλάχιστα άποσπάσματα διεσώ- 
θησαν, περί τούς 650 στίχους, ήτοι δύο 
μόνον ολόκληροι ώδαί καί εις άριθμός άπο- 
σπασμάτων. Μεταξύ τών ώδών της, ή άφιε- 
ρωμένη εις τήν «' Αγαπημένην γυναίκα» ήτο 
ή πλέον διάσημος, τόσον, ώστε νά μιμηθή ό 
Κάταλλος καί νά τήν μεταφράση καί ό 
Μποαλύ. ' Η Σαπφώ περιγράφει τά έξωτερι- 
κά γνωρίσματα τοϋ ποιητικού της πάθους μέ 
τόσον άπλότητα καί ειλικρίνειαν, ώστε αί 
λέξεις νά προσλαμβάνουν ίδιάζουσαν βαρύ
τητα.

' Η «ώδή πρός τήν ' Αφροδίτην» είναι ένα 
είδος «προσευχής», διά νά προσέλθη ή θεά 
τοϋ Έρωτος Αφροδίτη, βοηθός εις τάς 
έρωτικάς της έπιθυμίας.

Τό θέμα τοϋ έρωτος δέν είναι τό μόνον, 
πού άπησχόλησε όμως τήν Σαπφώ.

Ένα αίσθημα πρός τήν φύσιν, πρός τό 
σεληνόφως, διά τήν έξοχήν, όπου ψάλλει τό 
φλοίσβησμα τών ύδάτων, ένα ήλιοβασίλεμα 
τήν έμπνέουν καί δημιουργεί άριστουρ- 
γήματα. ' Ασφαλώς ή μαγεία τής ποιήσεως 
αύτής αύξάνεται, εις τήν φαντασίαν μας, 
καθώς δέν έχουν διασωθεί εί μή άποσπά
σματα τών ποιημάτων αύτών.

Καί, άφοϋ ή Τέχνη τής Σαπφοϋς δέν

Μία άκόμα φωτογραφία 
τής Σαπφοϋς.

ΣΑΠΦΩ
άνάγεται μόνον, εις τόν κόσμον τών γυναι
κείων αισθήσεων κερδίζει καί εις βάθος καί 
εις ποικιλίαν. ' Η γλώσσα, τήν όποιαν χρησι
μοποιεί είναι διάφορος. ' Εφεύρε νέα μέτρα 
καί ιδίως τόν Σαπφικόν στίχον. Ή  Σαπφώ 
έχει μεγίστην εύελιξίαν καί μέ τήν μεγαλυ- 
τέρα φυσικότητα έκφράζει τά πάθη, άλλά 
καί τήν μελαγχολικήν της ήρεμίαν.

Εις τά ποιήματά της, διά γάμου (τά 
«έπιθαλάμια» πού τά άγαποϋσαν πολύ οί 
άρχαΐοι), οί τόνοι είναι όλιγώτερον έντονοι 
καί κυριαρχεί ή χάρις τών παιχνιδιών, τών 
συζητήσεων, τών παραπόνων καί τών έπαί- 
νων.

Παρ' όλα όμως αύτά τά γνωρίσματα ή 
Σαπφώ έχει καί εις τά «έπιθαλάμια» άπο- 
τυπώσει τήν ίδικήν της σφραγίδα. Εις τά 
«έπιθαλάμια» τής Σαπφοϋς παρατηρεί ό 
” Αλμπιν Λέσκυ «βλέπουμε καθαρά πώς μίαν 
λαϊκήν έθιμικήν ποίησιν, μέ όλην τήν φυσι
κήν της φρεσκάδα τήν παίρνει μιά μεγάλη 
ποιήτρια καί τήν διαμορφώνει εί τήν περιο
χήν τής τέχνης της σέ δημιουργήματα, πού 
άποκτοϋν όλοκληρωμένην μορφήν, δίχως 
νά χάνουν τήν χάριν τοϋ είδους της, πού 
μεγάλωσε σέ λαϊκόν περιβάλλον».

Ή  Σαπφώ όμοιάζει σάν ένα φωτεινόν 
μελωδικόν άτομον άνάμεσα, εις τόν άρμονι- 
κόν ψίθυρον τών κυμάτων, εις τό έλαφρόν 
θρόισμα τών φύλλων, έξοχον εις τόν ούρά- 
νιον αιθέρα, εις τήν παλμικήν κίνησιν τών 
μεγάλων χαμηλών άστέρων, εις τά γαλάζια 
σκότη. "Ενα άτομον τόσον εύαίσθητο, ώστε 
μετατρέπει τήν χαρά τής σκέψεως, εις 
πόνον, τόν πόνον σέ τραγούδι.

Εις τήν συγκινητικήν αύτήν άδελφωσύ- 
νην μέ τήν φύσιν, εις τήν βαθειά αύτή 
εύαισθησίαν, διά κάθε ομορφιά καί κάθε 
μαγεία της, συνίσταται ή βαθυτέρα γοητεία 
τής Σαπφοϋς. Οί στεναγμοί τής άγάπης καί 
τοϋ πάθους, προβάλλουν εις αύτό τό φόντο 
καί είναι διαπωτισμένοι άπό θαυμάσιον φώς.

Εις τήν ποίησιν τής Σαπφοϋς, ή ένότης 
τών μουσικών άξιών πραγματοποιείται, δί
χως ρητορικότητα, πού νά διαταράσση τό 
τραγούδι ή τήν συγκίνησιν έκείνου πού τό 
ξαναζή.

Τά άφθονα παπυρολογικά εύρήματα 
πού πλάτυναν τόν κύκλον τής λυρικής 
ποιήσεως τής Σαπφοϋς, μάς κάνουν νά 
δικαιολογούμε, ότι παραλλήλως μέ τάς έν- 
νέας Μούσας, ήτοι τήν Κλειώ, Εύτέρπην, 
Θάλειαν, Μελπομένην, Τερψιχόρην, Πολύ
μνιαν, Καλλιόπην, Ούρανίαν καί ' Ερατώ, ή 
Σαπφώ δύναται νά λάβη τόν τιμητικόν τίτλον 
τής «δεκάτης» Μούσας.

' Η Σαπφώ άπέθανεν εικάζεται άπό φθί- 
σιν, πλήν όμως ύπάρχει καί ένας θρύλος. 
Ένας θρύλος, πού άφηγεϊται ότι ή μεγάλη 
ποιήτρια είχε έρωτευθή παράφορα τόν Φά- 
ωνα, έναν νεαρόν ναυτικόν καί έπειδή 
έκεΐνος δέν άντεπεκρίθη εις τόν έρωτά 
της, ηύτοκτόνησεν πέφτοντας άπό ένα 
βράχον, εις τήν θάλασσαν.

" Ισως ή αύτοκτονία τής Σαπφοϋς νά είναι 
άπλώς ένας θρύλος, άλλά άρεσκόμεθα νά 
φανταζόμεθα ότι ή «δεκάτη» Μούσα, ή ό
ποια είχε κάνει τόν έρωτα λόγον ύπάρξεως 
καί έμπνεύσεως, διά τήν ποίησιν της, βρήκε 
τόν θάνατον διά τόν έρωτα.
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ΑΙΤΙΑ m  ΠΡΟΑΗΨΙΣ ΤΗΣ 
ErCAHIVIflTlKOTHTOS TS5N NESSN

Τοϋ κ. Ά ποστ. Βλάχου 
Πρωτοδίκου - Δικαστοΰ ανηλίκων

Η ΝΕΟΛΑΙΑ είναι κατ' εξοχήν ευαίσθητο καί σημαντικό 
τμήμα τής ανθρώπινης κοινωνίας. Έχει ή νεανική ήλικία 

εύαισθησία, γιατί ευκόλως ύπόκεινται οί ανήλικοι καί οί νέοι 
γενικώς, λόγω τής ιδιοσυστασίας των καί συγκεκριμένως συνέ
πεια τής άνωριμότητος, ακρισίας καί απειρίας αύτών εις τούς 
διαφόρους έπηρεασμούς.

Κατά τόν Αριστοτέλη οί νέοι «ού κακοήθεις άλλ' εύήθεις», 
δηλ. οί νέοι δέν είναι κακοί, άλλ' απλοϊκοί. Εξ άλλου είναι 
γνωστόν ότι ή νεολαία είναι σημαντικώτατο στοιχείο τοϋ ανθρω
πίνου γένους, διότι δι' αύτής πραγματοποιείται ή φυσική κοινω
νική άνανέωσις.

Άναλόγως δέ τού ποιοϋ τοϋ αμέσου ή εύρυτέρου κοινωνικού 
περιβάλλοντος έντός τοϋ όποιου γεννάται, ζεί καί άναπτύσσεται ό 
νέος, άντίστοιχος είναι καί ή διαμορφουμένη έκ τής έπιδράσεως 
τούτου προσωπικότης αύτοϋ.

Βέβαια δέν στερείται σημασίας ένταϋθα καί ή κληρονομικό- 
της διά τόν νέον, άλλά τόν κύριον λόγον ώς πρός τήν τελική 
διαμόρφωσι τοϋ χαρακτήρος του άσκεΐ βασικά τό περιβάλλον 
αύτοϋ.

Σήμερα θά άναφερθώμεν έν όλίγοις καί κατά τό δυναντόν 
βεβαίως εις τά αίτια καί τήν πρόληψι τής έγκληματικότητος των 
άνηλίκων καί τών νέων μέχρις ήλικίας 21 έτών. Πρός τούτο 
έθεωρήσαμεν καλόν όπως έξετάσωμεν τήν έπίδρασιν έπί τής 
προσωπικότητος τοϋ νέου έκ μέρους 1) τοϋ οικογενειακού, 2) τοϋ 
σχολικού καί 3) ώρισμένων χαρακτηριστικών καί σημαντικών 
μορφών τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος του.

1. Τό οικογενειακόν περιβάλλον τοΰ νέου
' Αποφασιστικήν έπίδρασιν εις τήν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν 

τοϋ χαρακτήρος τοϋ άνθρώπου καί τοϋ νέου φυσικά άσκεΐ τό 
οικογενειακόν περιβάλλον, ήτοι ή οίκογένειά του. ' Ιδιαιτέρως οί 
γονείς τοϋ άνηλίκου είναι τά πρότυπα, τά όποια ή φύσις τοϋ 
παιδιού καί ή τάσις αύτοϋ πρός μίμησι καί άφομοίωσι τοϋ 
έξωτερικοϋ του κόσμου, τό όδηγοϋν εις τήν άντίστοιχον άντι- 
γραφήν έκ μέρους του.

Δι' έπιμελοϋς εις τόν οίκον καί ήθικής άγωγής, διά καλών 
παραδειγμάτων, όπου κυριαρχούν άπό μέρους τοϋ άνηλίκου ή 
μίμησις καί ή ύποβολή, διά τής πειθοϋς καί τής χωρίς ύπερ- 
βολές καί άκρότητες τιμωρίας ύπό τών γονέων του τό μικρό παιδί 
συνηθίζει εις τό νά ένεργή καλώς, ήθικώς καί δικαίως. Έτσι οί 
άγαθές καί καλές προδιαθέσεις πού έχει έκ κληρονομικότητος 
μέσα του ένισχύονται, οί δέ κακές παραμερίζονται, ύποχωροϋν 
καί τελικά άπομακρύνονται τόσον δέ πολύ μάλιστα, ούτως ώστε ή 
καλή συνήθεια ν' άποτελή πλέον τήν φυσική ψυχική κατάστασι 
τοϋ νέου. Έ χει δηλαδή έδώ τήν έφαρμογή του τό περίφημο 
άρχαίο έκεΐνο λόγιον «έξις δευτέρα φύσις».

' Η οικογένεια λοιπόν είναι συνήθως γιά τό άτομο τής παιδικής 
καί τής πρώτης παιδικής ήλικίας βασικά τό όλο άναγκαστό 
περιβάλλον του, πράγμα πού έχει τεράστια σημασία γιά τήν 
διαμόρφωσι τοΰ χαρακτήρος του καί τότε, άλλά τό σημαντικώτε- 
ρον καί μετέπειτα.

' Η έλλειψις κατά συνέπειαν καταλλήλου καί ή άνυπαρξία ούχί 
σπανίως οίασδήποτε οικογενειακής άγωγής όρθώς θεωρείται 
σοβαρώτατον αίτιο δημιουργίας άντικοινωνικής συμπεριφοράς καί 
έγκληματικής έκτροπής τοϋ άνηλίκου.

Είδικώτερα ή πραγματικά όρθή άνατροφή τοϋ παιδιοϋ συνήθως 
γίνεται άδύνατη ή έλλειπής, όταν τούτο στερείται καί τών δύο ή 
τοϋ ένός έκ τών γονέων του, ώς συμβαίνει έπί νόθων, ορφανών ή 
παιδιών γονέων χωρισμένων. Τό ίδιο σέ άντίστοιχη βέβαια 
άναλογία είναι δυνατόν νά συμβαίνη καί συμβαίνει πράγματι, όταν 
οί γονείς είναι μέθυσοι, έγκληματίες ή άνήθικοι. Υπάρχει 
άκατάλληλον έπίσης έν προκειμένω οικογενειακό περιβάλλον διά 
τόν άνήλικο, όταν οί γονείς του όχι μόνον άδιαφοροϋν γιά τούς 
τεράστιους ήθικούς κινδύνους πού περιβάλλουν τήν παιδική, 
έφηβική καί νεανική ήλικία άλλά καί εισάγουν στό σπίτι των ή 
έπιτρέπουν νά είσάγωνται διάφορα άκατάλληλα έντυπα, τά όποια, 
ώς περαιτέρω θά άναπτύξωμεν, πολύ βλάπτουν τήν ψυχήν τοϋ 
παιδιοϋ. "Οταν έ ξ  άλλου οί γονείς άπουσιάζουν έπί ώρας 
άδικαιολογήτως π.χ. εις τό καφενεΐον ή διανυκτερεύουν χαρτο- 
παίζοντες. Ό τα ν  τραγουδούν άσεμνα τραγούδια, όταν αίσχρολο- 
γοϋν ή άστείζονται, ιδίως ένώπιον τών άνηλίκων τέκνων των, μέ 
διάφορα άσεμνα καί αισχρά άνέκδοτα, τά λεγάμενα «σόκιν». 
Ό τα ν  τό ντύσιμό τους δέν είναι σεμνό. Οταν ειρωνεύονται τήν 
εύσέβεια, τήν σεμνότητα καί τήν άρετή. Όταν «παραγεμίζοντας» 
τό μυαλό τοϋ παιδιού τους μέ ξηρές γνώσεις μόνον, άδιαφοροϋν 
γιά τήν ψυχική τους καλλιέργεια πού θά τού τήν δώση κυρίως τό 
ίδικόν τους, τών γονέων δηλαδή, καλό παράδειγμα. Ό ταν έ ξ  
άλλου φιλονικούν μεταξύ των κλπ., κλπ.

Πρέπει νά άναφερθή άκόμη ότι άποτελεΐ κίνδυνο γιά τό παιδί 
άπό άπόψεως έκτροπής του στό έγκλημα καί ή έπί μακράν χρόνον 
άπουσία τοϋ ένός ή τών δύο έκ τών γονέων του μακράν αύτοϋ 
πρός έργασίαν καί ιδιαίτερα εις τό έξωτερικό. Τότε ή έπιμέλεια 
τοϋ παιδιού είναι έλλειπής, διότι τοϋτο πολύ συχνά άφήνεται σέ 
τρίτα πρόσωπα, τά όποια οπωσδήποτε δέν είναι συνήθως εις τήν 
θέσι νά έχουν τό πατρικό καί μητρικό ένδιαφέρον γιά τό παιδί μέ 
άποτέλεσμα νά στερήται αύτό τής καταλλήλου οικογενειακής 
άγωγής. ' Επ' αύκαιρία θεωρούμε χρέος μας σ' αύτό τό σημείο νά 
τονίσωμε τόν μέγιστον κίνδυνον πού δημιουργεί ή έθνικοκοινω- 
νική αιμορραγία τής εις ύπερβολικόν ιδίως βαθμόν μεταναστεύ- 
σεως εις τό έξωτερικόν ιδιαιτέρως, φαινόμενον πού παρατηρεΐται 
δυστυχώς καί εις τήν ' Ελλάδα καί ήτις μετανάστευσις πρέπει ο
πωσδήποτε νά περιορισθή εις τά φυσικά της όρια τό ταχύτερον.

Τέλος έπιβάλλεται έδώ νά προστεθή ότι διά τήν άποφυγή τής
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δημιουργίας νόθων τέκνων, πού τόσο πολύ παρασύρονται όπως 
είπαμε εις τό έγκλημα, λόγω τής έγκαταλείψεώς τους άπό τούς 
γονείς των ή τής κακής αγωγής πού παίρνουν, είναι ανάγκη νά 
ύπάρχη ήθική ζωή γενικώτερα μέσα εις τήν κοινωνία. Διότι 
δυστυχώς τά νόθα τέκνα είναι τό αποτέλεσμα τής ήθικής 
έκτροπής των γονέων τους καί συνέπεια τής λεγομένης έπι- 
πόλαια καί ανεύθυνα «σεξουαλικής έλευθερίας», ή όποια όμως 
εις τήν πραγματικότητα δέν είναι έλευθερία, άλλ' αποτελεί 
αισχρόν δουλείαν εις τήν αμαρτία καί τήν ήθικήν καταισχύνη, αί 
όπόίαι τόσα δεινά προετοιμάζουν διά τήν κοινωνίαν μέ τήν 
δημιουργίαν τής τάξεως τών νόθων τέκνων, έκτος τών άλλων 
κακών πού δημιουργούν αύται.

Κατόπιν όλων τούτων μπορεί νά έξαχθή έδώ τό συμπέρασμα 
ότι είναι έπιτακτική καί μεγίστη άνάγκη νά λαμβάνωνται έγκαίρως 
όλα έκείνα τά μέτρα άπό τούς γονείς καί κηδεμόνας έκάστοτε 
τού παιδιού, τά όποια θά τό άσφαλίσουν, κατά τό δυνατόν βέβαια, 
άπό τήν άντικοινωνική του έκτροπή, δηλαδή άπό τό νά κατακυλίση 
εις τό έγκλημα. Επιβάλλεται συγκεκριμένως καί είδικώτερον 
όπως οί έχοντες τήν έπιμέλειαν τών άνηλίκων, γονείς κλπ., 
συναισθανόμενοι τήν τεραστίαν σημασίαν, τήν όποια αύτοί άσκούν 
έπί τής διαμορφώσεως τής προσωπικότητος τών νέων, άγωνί- 
ζωνται μέ αύταπάρνησι καί μέ όλας των τάς δυνάμεις, ίνα 
παρέχουν τούς ίδιους των έαυτούς ώς τά κατάλληλα καί άξια 
ήθικά έκείνα πρότυπα πρός μίμησιν έκ μέρους αύτών. Αγάπη, 
ειρήνη, άμοιβαίαι ύποχωρήσεις μεταξύ των, άνοχή έκ μέρους τού 
ένός γονέως τών έλαττωμάτων καί τών άτελειών τού άλλου, 
ειλικρίνεια πρός πάντας, εύπρέπεια καί ήθική ζωή είναι άπό τις 
σπουδαιότερες βάσεις έπί τών όποιων είναι άνάγκη νά στηρίζεται 
πρός τούτο ή οικογένεια. "Οχι μόνον τά ύλικά άγαθά καί ή 
έπαγγελματική καί οικογενειακή άποκατάστασις τών τέκνων των 
πρέπει νά άπασχολοΰν τούς γονείς, άλλά ή χριστιανική άληθώς 
ζωή καί πρόοδος αύτών τών ίδιων καί τών παιδιών τους έπιβάλ- 
λεται κυρίως καί πρωτίστως νά τούς ένδιαφέρουν καί μετά όλα τά 
άλλα.

2. Τό σχολικόν περιβάλλον
Ή  παιδεία, δηλαδή ή έκπαίδευσις τού νέου ένταΰθα, είναι 

άποφασιστικώτατον έπίσης στοιχεΐον άναφορικώς μέ τήν έγκλη- 
ματικότητα ή όχι αύτοϋ. Καί έξηγούμεθα: ' Η ψυχή εις τήν μικρόν 
ήλικίαν είναι εϋπλαστη όπως τό κερί καί ώς έκ τούτου εύκολώ- 
τερα μπορεί κάποιος νά διαμορφώνη τότε ήθη χρηστά, παρά τήν 
ροπή κάθε άνθρώπου καί τού νέου φυσικά πρός τό κακό, έάν τό 
παιδί διδάσκεται, άκούη καί ιδίως βλέπη καί διαπιστώνη χρηστά τά 
δέ κακά, άσεμνα αισχρά καί πονηρά γενικώς διώχνωνται καί 
άπομακρύνονται άπό τό περιβάλλον καί τήν ψυχήν αύτοϋ. Οί 
ήθικές άρχές, πού μέ τήν διδασκαλία καί τή συνήθεια έντυπώ- 
νωνται μέσα στήν άδιαμόρφωτη καί άπλαστη άκόμη ψυχή του, 
κατόπιν γίνονται μόνιμες καί όριστικές μέ τήν λογική πλέον. Τό 
παιδί έάν έγκαταλείπετο χωρίς έκπαίδευσι ή άν έστερείτο τής 
καταλλήλου έκπαιδεύσεως θά έμοιαζε μέ πλοίο άκυβέρνητο πού 
θά μπορούσε σέ κάθε στιγμή εύκολα νά ναυαγήση.

' Η πσιδεία λοιπόν βελτιώνει πολύ τά αισθήματα τού νέου καί 
συγκρατεϊ τις κακές δυνάμεις πού ύπάρχουν μέσα του καί πού άν 
μείνουν άσυγκράτητες καί άσύδοτες μπορούν καί είναι πιθανώ- 
τατον νά βλάψουν ή καί νά καταστρέψουν άκόμη καί τόν ίδιο καί 
συνανθρώπους του διά τής συνεπεία τούτου έκτροπής του εις 
συμπεριφοράν άντικοινωνικήν καί έγκληματικήν. ' Η παιδεία χα
λιναγωγεί τά πάθη τού νέου. Ποια όμως παιδεία μπορεί νά 
πραγματοποιήση καλύτερα καί μέ πραγματική έπιτυχία αύτά;' Εδώ 
είναι τό κρίσιμο σημείο πού πρέπει νά προσέξουμε όλοι μας, 
ιδιαίτερα δέ οί έκπαιδευτικοί καί οί άρμόδιοι πού έχουν περισ
σότερη οργανική ή μή σχέσι, άλλά ήθική κυρίως εύθύνη γιά τήν 
παιδεία. Λέγοντας παιδεία δυναμένη νά μορφώση άτομα, τά όποια 
όχι μόνον κατά τήν νεανικήν, καθώς καί τήν μετέπειτα ήλικία τους 
δέν θά έγκληματίσουν, άλλά καί πού δι' αύτής θά βοηθηθοϋν 
άποτελεσματικά νά γίνουν παράγοντες πραγματικά ήθικής καί 
πολιτικής άνόδου τής Κοινωνίας, έννοοΰμεν βεβαίως τήν παιδεία 
έκείνη, τής όποιας ό σκοπός καί ή μέθοδος δέν θά περιορίζωνται 
εις τούς διδασκομένου άπλώς καί μόνον έγκυκλοπαιδικών,

μορφωτικών λεγομένων, έπιστημονικών καί έπαγγελματικών γνώ
σεων, ούτε πολύ περισσότερο έκείνη τήν λεγομένη παιδεία, 
προϊόν ίσως τής άσυνάρτητης έν πολλοΐς ύλιστικής έποχής μας, 
τής έποχής τού παραλόγου, διά τής όποιας ούσιαστικώς ψευδο- 
παιδείας ό διδασκόμενος νέος πρέπει νά άφήνεται δήθεν 
έλεύθερος, όπως άσυλόγιστα καί έπιπόλαια ύποστηρίζεται, στην 
πραγματικότητα όμως άκαθοδήγητος, άσύδοτος καί ήθικά έγκατα- 
λελειμμένος νά διαμορφώνη άφ' έαυτού τόν χαρακτήρα, τήν 
ψυχή, τήν προσωπικότητα καί τήν ήθικότητά του. Ούτε θεωρούμε 
κατάλληλο γιά τόν άνωτέρω άντεγκληματικό σκοπό τήν παιδεία 
έκείνη, ή όποια προσπαθεί νά στηριχθή πάνω σέ μιά άπροσδιο- 
ρίστου περιεχομένου ή άμφιβόλου άξίας ήθική ή άορίστου 
προσδιορισμού καί περιεχομένου θρησκευτικότητα, ΰτε είναι 
προσδιορισμού καί περιεχομένου θρησκευτικότητα. Ούτε είναι 
δυνατόν νά θεωρήται κατάλληλος έν προκειμένω ή άθεος καί 
πολύ περισσότερον ή άντιχρισπανική παιδεία. Ούδέ ό έκπαιδευ- 
τικός έκεΐνος ό όποιος προσπαθεί συστηματικά, μέ πείσμα καί μέ 
μίσος κατά τής θρησκείας μας νά πλήξη καίρια καί ύπουλα τά 
θεμέλια τής Πίστεως τών μικρών μαθητών του, τούς όποιους οί 
γονείς των καί ή Πολιτεία τού έμπιστεύονται.

' Εκείνο τό όποιον είναι άναγκαϊον νά γίνεται γιά νά έκπληρώνη 
ή παιδεία τήν ύψηλή της άποστολή καί τόν πραγματικό της 
προορισμό, εις τά πλαίσια τών όποιων έντάσσεται καί ό άγών γιά 
τήν άποτροπή τού άνηλίκου καί τού νέου άπό τό έγκλημα, είναι 
όπως δΓ αύτής παρέχωνται εις τόν διδασκόμενον, έκτος άπό τις 
άνωτέρω άναγκαΐες ή χρήσιμες άναλόγως έγκυκλίους κλπ. 
γνώσεις, κυρίως καί πρωτίστως ή κατάλληλη ήθική άγωγή πού θά 
βοηθήση άποτελεσματικώς καί έπαρκώς νά καταστή προσωπι- 
κότης καλή καί άγαθή σέ τέτοιο σημεϊον, ώστε νά έγκατασταθοϋν 
μονίμως, άκλονήτως καί πλήρως μέσα του καί νά γίνουν βιώματά 
του σταθερά, τοιαύτης μορφής καί ισχύος ήθικές άρχές καί 
άναστολές, διά τών όποιων ό νέος θά δύναται νά άνθίσταται 
νικηφόρως εις τις κακές έξωτερικές έπιρροές ώς καί τις 
άντίστοιχες ροπές πού ύπαρχουν μέσα του, οί όποιες θέλουν νά 
τόν βλάψουν ή νά τόν καταστρέψουν, οδηγώντας τον, έκτος τών 
άλλων καί εις τό έγκλημα. ' Αλλά γιά νά γίνουν αύτά είναι άνάγκη, 
όπως ό γονεύς, έτσι καί ό έκπαιδευτικός ν' άγωνίζεται καί 
έπιτυγχάνη νά είναι, κατά τό άνθρωπίνως εις αύτόν δυνατόν, 
άρτια ήθική προσωπικότης, Νά μοχθή πραγματικά καί νά οίστρη- 
λατήται άπό τήν ιδέαν όπως παραδώση εις τήν κοινωνίαν άξίας καί 
χρηστούς πολίτας. Νά είναι άξιος καί άληθής οδηγός, όπερ 
σημαίνει κυρίως καί πρωτίστως συνέπειαν λόγων καί έργων. Είναι 
άνάγκη όπως ό παιδαγωγός μή περιορίζεται σέ μιά τυπική, ά νιαρή 
καί ξηρά διεκπεραίωσι π.χ. τού άναλυτικοΰ προγράμματος ή τών 
ύπηρεσιακών έντολών, αί όποΐαι τού δίδονται, άλλ' όπως μέ 
ένθουσιασμό, ένθεο ζήλο καί τιμιότητα έπιτελή τό χρέος του 
άποφασισμένος πάντοτε νά θυσιάζη τά πάντα χάριν τού καθή- 
κοντός του καί όχι τούτο χάριν μιάς άμφιβόλου ούσιαστικής 
έξασφαλισεώς του και των προσωπικών του συμφερόντων ή και 
φιλοδοξιών άκομη.

Είναι δυσχερές άλλά πολύ ύψηλό καί ώραΐο τό έργο τού άξιου 
έκπαιδευτικοΰ. Παρουσιάζει προβλήματα ή άντιμετώπισι τών 
δυσκολιών του. Φαίνονται συχνά ίσως άνυπέρβλητα. Είναι όμως 
πράγματι άκατόρθωτα; ’ Εάν ή παιδεία στηρίζεται θεωρητικά καί 
πρακτικά στις αιώνιες καί άναλλοίωτες άξιες τής Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Θρησκείας μας καί οί φορείς της ένεργοϋν μέ πίστη 
καί συνέπεια, εύπρέπεια καί άνιδιοτέλεια, όπως παραγγέλλη ό 
’ Αρχηγός της, τότε είναι δυνατόν μέ τήν έμπρακτη αύτή πίστη καί 
τά θεωρούμενα άκατόρθωτα νά πραγματοποιηθούν καί ό άληθινός 
σκοπός τής παιδείας νά έπιτευχθή.' Εσωτερικός λοιπόν πρέπει νά 
είναι πρωτίστως ό άγών τού καλού έκπαιδευτικού. Πρώτον νά 
τακτοποιηθή καλώς καί συνεπώς ό έσωτερικός κόσμος άπέναντι 
τού Θεού καί κατόπιν νά άκολουθήση ή άγαθή έπίδραοις τού 
έκπαιδευτικοΰ στούς διδασκομένους. "Αν δέν γίνη τό πρώτον τό 
δεύτερον δέν έπιτυγχάνεται. Αύτή είναι ή πραγματικότης. Δέν 
πρέπει νά λησμονήται ούδέποτε ότι ό παιδαγωγός είναι οδηγός 
τών νέων, γ ι’ αύτό τό λόγο πρέπει νά έχη ξεπεράση πρώτος 
αύτός τήν άνθρωπίνη εύτέλεια καί νά έχη τιθασσεύση τήν άνυ- 
πότακτη ύλη στό πνεύμα.

Μέ άπέραντη άγάπη, στοργή, άξιοπρέπεια, μέ γνώσι καί πείρα

592



καί πρό παντός μέ αληθινό φόβο Θεοϋ πρέπει ό εκπαιδευτικός 
νά δείχνη τόν δρόμο. "Ας σταθούμε μέ δέος μπροστά στό παιδί 
καί άς έχουμε διαρκώς ύπ' όψιν μας ότι τά παιδιά μας, οί μαθηταί, 
όλου τού κόσμου τά παιδιά, στό τέλος θά γίνουν έκεϊνο πού 
θέλουμε, ούτε έκεϊνο πού τά συμβουλεύουμε. Θά γίνουν ένα 
άντίγραφο δικό μας, ώς ορθότατα ύπεστηρίχθη.

3. Ωρισμένα αϊτια άναφερόμενα εις  τό 
κοινωνικόν περιβάλλον

' Εδώ θά άναφερθούμε σέ μερικά καίρια σημεία τού κοινωνικού 
περιβάλλοντος, που σχετίζονται μέ τήν άντικοινωνική συμπε
ριφορά καί έγκληματικότητα τού άνηλίκου καί τού νέου. Είναι δέ 
αύτά τά έξης:

1) Ό δ ρ ό μ ο ς .
Τό παιδί, είτε γιατί συχνά δυσαρεστεί τό τυχόν άνειρήνευτο 

καί έριστικό οικογενειακό του περιβάλλον, είτε έ ξ  άλλης πιθανώς 
αιτίας, έξέρχεται συχνά στόν δρόμο όπου συνήθως παίζοντας 
ξεχνιέται στό παχνίδι του. ' Εκεί όμως πολλάκις άκούει καί 
μαθαίνει τάς παντός είδους αισχρολογίας, θναι ό δρόμος τόπος 
έπικινδύνου διαφθοράς. ' Εκεί λέγονται ύβρεις βαρεϊαι καί αίσχραί 
βλασφημίαι καί γίνονται διαπληκτισμοί. Εκεί υπάρχουν εκδη
λώσεις άνθρώπων πολλάκις κατωτάτης ύποστάθμης. Στό δρόμο 
συναντώνται ή άπάτη, ή ψευδολογία, ή πονηριά καί αί παντός 
είδους άντικοινωνικαί έκδηλώσεις καί ροπαί. ' Εκεί καί τά 
ναρκωτικά διαδίδονται καί διοχευτεύονται μέ θύματα συχνά άνη- 
λίκους. Έ κεϊ οί μέθες καί οί διάφορες άπρεπείς καί άσεμνες 
έκδηλώσεις. ' Εκεί ή γνωριμία μέ τήν διαφθορά, τήν ποικιλόμορφη 
έξαχρείωσι καί έγκληματικότητα διά μέσου τών διαφόρων μικρών 
ή μεγαλυτέρων εις τήν ήλικίαν προαγωγών. Είναι λίαν χαρακτη
ριστική καί έξαιρετικά έναργής μία σχετική έπί τού προκειμένου 
στατιστική κατά τήν όποιαν εις τήν πρωτεύουσα τού Βελγίου τάς 
Βρυξέλλας διεπιστώθη ότι έπί 300 ύποθέσεων τό 70% έξ  αύτών 
άναφέρονται εις νέους, οί όποιοι διεφθάρησαν εις τούς δρόμους.

2) Μ π ά ρ ,  κ α φ ε ν ε ί α  « σ φ α ι ρ ι σ τ ή ρ ι α »  δ η μ ό σ ι ο ι  
κ α ί  ι δ ι ω τ ι κ ο ί  χ ο ρ ο ί  ( « π ά ρ τ υ  ς»).

Οί νέοι πού είναι μεγαλυτέρας κάπως ήλικίας συχνάζουν σέ 
τέτοιους χώρους, όπου ή παραμονή τους είναι βλαπτική ή καί 
καταστρεπτική άκόμη δι' αύτούς. Σχετικά ό Βέλγος δικαστής 
άνηλίκων Γουέτς ύπεστήριξεν ότι ή χορευτική αίθουσα είναι μία 
άπό τάς μεγαλυτέρας άφορμάς τής καταπτώσεως τών νέων καί ή 
όποια τούς έτοιμάζει τήν κοινωνική τους έξαθλίωσι.

' Εξ άλλου εις τούς διαφόρους δημοσίους ή ιδιωτικούς χορευτι
κούς χώρους, όπου κυριαρχούν συνήθως ή άσεμνος καί αισχρά 
μουσική καί γίνονται ποικίλοι καί πολλαί άνηθικότητες, άρκετή 
κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών, όχι δέ σπάνια καί χρήσις 
ναρκωτικών ούσιών, δημιουργεϊται άναμφίβολα άτμόσφαιρα, περι
βάλλον καί ψυχολογικό κλίμα πού ώθοϋν συχνά, όπως έχει 
έπανειλημμένως άποδειχθή, τόν άνήλικο κα' τόν νέο σέ συμπε
ριφορά άντικοινωνική καί τελικώς έγκληματική.

3) Τ έ χ ν η ,  Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ,  μ α ζ ι κ ά  μ έ σ α  ά ν α μ ε τ α δ ό -  
σ ε ω ς  κ α ί  ό τ ύ π ο ς .

Στήν όμάδα αύτή αίτιων έγκληματικότητος ύπάγονται είδι- 
κώτερα ό κινηματογράφος, τό θέατρο, ή μουσική, ό ήμερήσιος καί 
περιοδικός τύπος ή λογοτεχνία, έφ ' όσον βέβαια όλα αύτά δέν 
έπιτελοΰν όπως έπιβάλλεται τόν πραγματικό προορισμό τους, 
όστις είναι βασικά ή καλή ψυχαγωγία, ή πραγματική μόρφωσις και 
ή ειλικρινής πληροφόρησις τού κοινού μακράν πάσης άνηθικό- 
τητος καί έγκληματικοΰ έπηρεασμοΰ του.

α) ' Ο Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς .
Κατ' άρχήν όφείλουμε νά έξηγήσουμε ότι ό κινηματογράφος 

σάν μηχανοτεχνικό μέσον άναμεταδόσεως παραστάσεων ή ει
κόνων είναι δυνατόν χρησιμοποιούμενος καταλλήλως μέ πολλούς 
τρόπους νά βοηθήση καί νά ώφελήση τόν άνήλικο καί τόν νέο 
γενικώτερα. Μπορεί δηλαδή καί νά ψυχαγωγήση καί νά μορφώση. 
Αύτά άναλόγως ισχύουν καί γιά τά ύπόλοιπα τών άμέσως άνωτέρω 
άναφερομένων μέσων. Ό λα αύτά, δηλαδή ό κινηματογράφος, τό 
θέατρο, ή μουσική, ή λογοτεχνία καί ό τύπος, μοιάζουν μέ τό

μαχαίρι, τό όποιο μπορεί νά χρησιμοποιηθή καί γιά τό καλό καί γιά 
τό κακό. "Ετσι στό παράδειγμά μας τούτο, ένώ τό μαχαίρι είναι 
ένα θαυμάσιο μέσο γιά νά κόβουμε τό ψωμί, άντίθετα αυτό 
άκριβώς τό ίδιο γίνεται άπαίσιο, όταν τό χρησιμοποιήσουμε γιά νά 
κόψουμε τό λαιμό ένός συνανθρώπου μας. ' Ανάλογα συμβαίνει 
καί μέ τόν κινηματογράφον. Διότι προκειμένου περί τού κινημα
τογράφου οί άνήλικοι έπηρρεάζονται ζωηρά άπό τις κινούμενες 
εικόνες τής όθόνης, λόγω τής έντονωτέρας ύποβολής εις τήν 
όποιαν ύπόκεινται έ ξ  αίτιας τής ίδιαζούσης ψυχοσυνθέσεως 
αύτών. Είναι έ ξ  άλλου γεγονός ότι άφομοιώνουν εύκολώτερα τις 
κακές σκηνές τών έργων πού παρακολουθούν εις τόν κινηματο
γράφον. Είναι δέ λυπηρόν ότι τά πλεΐστα τών κινηματογραφικών 
έργων, λόγω τού κακού αύτών περιεχομένου, προετοιμάζουν, 
είτε έμμεσα, είτε άμεσα, γιά τόν άνήλικο καί τόν νέο τόν δρόμον, 
όστις όδηγεί εις τήν διαφθορά καί τό έγκλημα. Περιεχόμενον τού 
κακού αύτού καί έπιβλαβοϋς διά τούς άνηλίκους καί τούς νέους 
γενικώς κινηματογράφου είναι ή προβολή τών έργων έκείνων πού 
άναφέρονται εις τήν βιαιότητα, τό έγκλημα, τήν ύλιστική ζωή καί 
τήν άνηθικότητα. Δυστυχώς διά τοιούτων έργων συχνότατα 
προβάλλεται καί συγχρόνως ένδοξσποιεΐται ό έγκληματίας καί ό 
άνήθικος, ένώ άντίθετα ύποβιβάζεται, περιφρονεΐται ή γίνεται 
άντικείμενον ειρωνείας καί χλευασμού άκόμη, ό τίμιος, ό ειλικρι
νής, ό άληθινά νομοταγής καί χρηστοήθης άνθρωπος. Προβάλ
λεται δέ συχνότατα ή αισχρά δουλεία εις τά διάφορα άμαρτωλά 
πάθη, παρουσιαζομένη μέ αύθάδεια, θράσος καί άπάτη ώς δήθεν 
άποδέσμευσις άπό τούς διαφόρους σωτηρίους πράγματι ήθικούς 
κανόνας όπως είναι π.χ. οί τοιοΰτοι τής σεμνότητος, τής 
έγκρατείας, τής αίδοΰς κλπ.

Διά τής κακής αύτής κινηματογραφίας οί άνήλικοι καί οί νέοι 
διδάσκονται καί μάλιστα πολλάκις λεπτομερώς τάς διαφόρους 
μεθόδους τής πραγματοποιήσεως τού έγκλήματος. 'Ορθότατα 
λοιπόν έχαρακτηρίσθη ό κακός οϋτος κινηματογράφος ώς τό 
«σχολεΐον τού έγκλήματος καί τής διαφθοράς». Ό  Γάλλος 
Πρόεδρος τού δικαστηρίου άνηλίκων Σαντεφώ άναφέρει χαρα- 
κτηριστικώς ότι «τά περισσότερα παιδιά, πού έγκλημάτησαν, τάς 
πράξεις των τάς ένεπνεύσθησαν άπό άστυνομικάς ταινίας». Ο 
δέ Κάρολος Κολάρ μάς λέγει σχετικώς: « Ας μή άπατώμεθα ό 
κινηματογράφος κατέστη παράγων διαφθοράς τής νεότητος 
σήμερον καί άπό τάς κυριωτέρας αίτιας τής παιδικής έγκληματικό
τητος». Ο ύγειονολόγος παιδίατρος Κότραντ σέ 250 κινηματο
γραφικός ταινίας έμέτρησε 97 θανάτους, 45 αύτοκτονίας, 51 
άνηθικότητας, 19 άπάτας, 21 άπαγωγάς καί 176 κλοπάς. "Ας 
ίδωμεν τώρα καί μία άλλη έρευνα πού έκανε μία κοινοβουλευτική 
έπιτροπή τής ' Ιταλικής βουλής πρό άρκετών έτών, ήτοι τό 1951, 
τότε δηλαδή πού ό κακός κινηματογράφος δέν είχε πάρει τήν 
τόσο μεγάλη σέ πλάτος καί ιδίως σέ βάθος σημερινή του έκτασι. 
Διεπιστώθη λοιπόν ύπό τής έν λόγω έπιτροπής ότι έπί ταινιών πού 
παρηκολούθησαν οί άνήλικες εύρέθησαν έ ξ  αύτών 360 ύποθέ- 
σεις μέθης, 168 κλοπής, 120 πού περιείχαν διαφόρους άνηθι
κότητας, 224 ύποθέσεις φόνου, 645 ληστείας καί 45 ύποθέσεις 
αύτοκτονίας.

Πώς τόν βρίσκεται τόν κινηματογάφο; ρώτησαν κάποτε κά
ποιον άμερικανό διανοούμενο κΓ έκεΐνος άπάντησε «έχει γεμίσει 
τις φυλακές τής Αμερικής μέ παιδιά 15 έως 20 χρονών».

Ίσως παρατηρηθή όμως άπό κάποιον ότι τά κινηματογραφικά 
έργα βίας, όπως είναι τά λεγάμενα άστυνομικά ή Ακριβέστερα 
«γκαγκστερικά», δέν βλάπτουν τόν νέον, γιατί έπικρατεΐ εις αύτά 
εις τό τέλος έστω τής παραστάσεως τό δίκαιο. Αύτή όμως ή 
θρυλουμένη νίκη τού δικαίου δέν είναι άληθής νίκη. Γιατί, ναι μέν 
στά τελευταία λίγα λεπτά τής κινηματογραφικής παραστάσεως 
μπορεί νά έπικρατή κατ' άνάγκην τό δίκαιο, πλήν όμως έπί δύο 
σχεδόν ώρες ή καί περισσότερον, άναλόγως βέβαια έκάστοτε καί 
μέ τήν διάρκεια τής προβολής τής κινηματογραφικής ταινίας, 
κυριαρχούν συχνότατα ή έντονη καί πολυμήχανη έγκληματική 
δράσις καί άνηθικότης πού διαφθείρουν ή καί καταστρέφουν τόν 
άνήλικο καί τόν νέο στήν ψυχή καί τόν χαρακτήρα.

Ή  συνέχεια είς τό επόμενον τεύχος
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ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΙΤΗ  ΠΟΙΝΗ 
ΙΟΥ ΟΑΝΑΙΟΥ;

Χριστοφ. Λάζαρη 
’Επιτίμου Είσαγγελέως Έφετών

Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος

Η Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Σ  τοϋ άν- 
θρώπου είνα ι συνθετικόν παρα
γωγόν α ίτιω ν κληρονομικώ ν, κοινω νι

κών καί ψυχονοητικώ ν, διά τά όποια 
μέγα μέρος τής εύθύνης βαρύνει την  
κοινω νίαν, ή όποια οφ είλει νά τό 
προλάβη ή νά τά έξουδετερώση διά τής 
κοινω νικής προνοίας, τής ηθική ς  άνα- 
μορφώσεως καί τής εύρυτέρας μερί- 
μνης πρός άγωγήν κα ί τιθάσσευσιν  
τών αντικοινω νικώ ν της μελών.

Τ ό  επ ιχείρημα τοΰτο, ούσιαστικώς  
ταυτόσημον μέ τήν  δημιουργίαν επί 
τής γής μιας κοινωνίας άγγέλων όπως 
τήν ώραματίσθησαν όνειροπόλοι ώς ό 
Τομάζο Καμπανέλλα μέ τήν  « 'Η λ ια 
κήν πολιτείαν» του, ό σέρ Τόμας Μ ύρ  
μέ τήν «Ούτοπίαν» του, καί άλλο ι οΰκ 
ολίγο ι παρεμφερώς, δέν χρειάζετα ι κάν 
άνασκευήν, δ ιότι πάσα άπόπειρα ε
φαρμογής του θά έκονιορτοποιεΐτο  
πρό τών γρανιτωδών εμποδίων τής  
κα τ’ άντίστροφον έννοιαν κακοποι- 
ουμένης πολλάκις ελευθερίας καί οπω
σδήποτε τής άνυπερβλήτου άδυναμίας 
όπως λ.χ.:

α ) Ό  έλεγχος τών γάμων καί ή 
άπαγόρευσίς των μεταξύ ψυχοπαθών 
καί άλλως νοσούντων, ή υποχρεωτική 
στείρωσις αυτών καί άλλως ή άμβλω- 
σις παντός εμβρύου μέ δυσμενή ψυχο- 
νοητικά  προγνωστικά.

β )' Η  παράλληλος πρόνοια τών έ- 
ξωγάμων μίξεω ν καί τών κυημάτων 
των.

γ )' Η  έν περιορισμό) περισυλλογή  
καί περίθαλψις παντός έμφανίζοντος 
ψ υχονοητικήν άνωμαλίαν, έν ώ χρόνω 
δέν δυνάμεθα νά έχωμεν επαρκή σχο
λεία  καί προσωπικόν διά τήν έκπαί- 
δευσιν άρτιων καί ομαλών παιδιών, 
οΰτε στοιχειώδη κοινω νικήν περίθαλ- 
ψ ιν  διά τούς άναξιοπαθοϋντας ομαλούς

τύπους τής παιδικής καί άναπαραγω- 
γ ικής η λ ικ ία ς  έν τώ συλόλψ των.

δ ) 'Η  χαλιναγώγησις τών ρυπαρο- 
πορνογραφημάτων καί αίσχροθεαμά- 
των.

ε ) ' Η  έξαφάνισις τών παραισθησι- 
ογόνων καί άλλων όλεθρίων φαρμά
κων.
σ τ)' Η  έξυγίανσις καί στερέωσις τής 
όσημέραι διαλυομένης ο ικογένειας.

ζ ) ' Η  περιστολή τής καλπαζούσης 
σ εξουαλικής άποχαλινώσεως.

η ) Ό  έν εύρυτάτη έννοια ήθικός  
θωρακισμός τής Π ο λ ιτ ικ ή ς , τής ’ Εκ
κλησίας καί τής Δικαιοσύνης.

Κ α ί τόσα άλλα διά τά όποια δέν 
υπάρχει ό υπεράνθρωπος 'Η ρ α κ λ ή ς , 
πού θ ’ άπεργασθή τήν  έξυγίανσ ιν τής 
σαπρίας καί άποσυνθέσεως τοϋ συγ
χρόνου Αύγείου διά ν ’ άρχίση άπό τήν  
ρίζαν ή θεραπεία.

Η  Θ Α Ν Α Τ ΙΚ Η  ποινή δέν έπιδέ- 
χετα ι έπανόρθωσιν εις τήν τρα

γ ικήν  περίπτωσιν κ α θ ’ ήν, όψίμως καί 
μετά τήν  έκτέλεσ ίν  της, άποκαλύπτε- 
τα ι δ ικασ τική  πλάνη ή δικαστικόν  
έγκλημα εις  βάρος ένός άθώου. Ό  
κορυφαίος τών έλλήνω ν σοφών τής 
άρχαιότητος, ό μέγας άκανθοστεφής 
τοϋ Γολγοθά, δ άτυχής άρτοποιός τοϋ 
προελχθέντος άφηγήματος κα ί τόσοι 
ά λλο ι πού ήχθησαν αθώοι κα ί άμωμοι 
«ώς πρόβατα έπί σφαγήν κα ί ώς άμνοί 
ένώπιον τοϋ κείρουτος άφωνοι», έπε- 
σφράγισαν μέ τήν τελευτήν των τήν  
βασιμότητα τοϋ έπ ιχειρήματος αΰτοΰ.

Α υτό  τό έπ ιχείρημα είνα ι άναντιρ- 
ρήτως τό μόνον βάσιμον καί έν τή  
πράξει φρικτόν, όταν σ ατανικο ί συ- 
γκυρ ία ι τής τύχης συνθέτουν πλέγμα 
άπατηλών άποδείξεων ένοχής, όταν  
άχαλίνω ντα πάθη έκδικήσεω ς άπό τήν

πλευράν τοϋ έγκληματικοϋ θύματος, 
πού άναζητοϋν u r p i et s r p i  ένα έξ ιλ α -  
στήριον έν τω προσώπω τοϋ πρώτου 
υπόπτου, συμπλέκουν δίκτυον έξεζη -  
τημένων καί πλαστών στοιχείω ν, τών 
όποιων δέν θέλουν νά έλέγξουν τήν  
σοβαρότητα, όταν τύφλωσις πολιτικών  
ή άλλων φανατισμών όραματίζεται 
φανταστικά έγκλήματα διά νά πλήξη  
θανασίμως τούς άντιφρονοΰντας.

"Ο σον καί άν σπανίζουν εις τήν  
έποχήν μας τά τραγικά θύματα τής  
δ ικασ τικής πλάνης, ό άναλογισμός 
των δέν θά παύση ποτέ νά προκαλή ένα 
τρομακτικόν σεισμόν, συγκλονίζοντα, 
μέχρι τών έγκάτων κα ί τών μυχαιο- 
τάτων τής ψυχής πάντα δστις φέρει 
έπαξίως τό όνομα «άνθρωπος»!

Κ α ί, ναί μέν δύναται νά περιορίση  
εις τό έλάχιστον καί σπανιώτατον ή 
μέχρ ι τοϋ ΐδανικοϋ άποκορύφωσις τής 
ευσυνειδησίας όλων τών έκτάκτω ς ή 
έπαγγελματικώς διακονούντων τήν δι
καιοσύνην, άπό τοϋ τυχαίου μάρτυρος 
καί τοϋ άπλοΰ χωροφύλακος μέχρ ι τοϋ 
ένορκου καί τοϋ δικαστικού.

Κ α ί ναί μέν προσαπαιτεΐται, πλέον 
τής ήθικής καί πνευματικής άποσκευ- 
ής πάντων τών διακονούντων τήν ποι
ν ικήν  δικαιοσύνην, νά είνα ι έφωδια- 
σμένοι ούτοι μέ πλήρη έρματισμόν  
έγγενοϋς εύφυΐας, παντοειδούς πείρας, 
βαθείας διορατικότητος καί άκαμάτου 
φιλοπονίας καί έπιμονής, μέχρις αύ- 
ταπαρνήσεως, είς τήν διερεύνησιν τήν  
βυθοσκόπησιν κα ί άνατομήν τών περι
στατικώ ν τοϋ έγκλήματος καί τών άφα- 
νών του παραβύστων, άλλά παρά ταΰτα  
ό κίνδυνος τής δ ικασ τικής πλάνης δέν

Κάτω: Αημήτριος Ζάγκας. 7ον ’Απρίλιο τοϋ 
1964 (.δολοφόνησα δλως άνωτίως τήν Μαρία 
Μπαβέα Εις τήν άπέναντι σελίδα: Σούλης, 
Μακρής καί Στασινοπούλου. Έδο/.οφόνησαν 
με τό πιό Απάνθρωπο τρόπο τό σύζυγο τής 
τελευταίας. "Αραγε γιά τούς ειδεχθείς κακούρ
γους αύτοΰ τοϋ είδους μπορεί νά συνηγορήσει 
κανείς ύπέρ τής καταργήσεως τής θανατικής 
ποινής:
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δύναται νά έξισω θή πρός τό μηδέν.
'Υ π άρχουν όμως εις τήν ζωήν τών 

λαών κα ί τών κοινωνιών άνάγκαι άδυ- 
σώπητοι καί άδήριτο ι πρό τών όποιων 
καί ο ι θεοί πείθονται.

"Ο ταν τά τέκνα καί μόνα στηρίγμα
τα γερόντων γονέων, ο ί νέο ι πατέρες 
νηπίων τέκνων, ο ί δ λκ ιμο ι νεόνυμφοι 
νωποτάτων γόμων άποστέλλονται κα
τά μυριάδας εις τήν  κόλασιν τοΰ πυρός 
καί τοΰ σιδήρου πολέμων, άμφιβόλου  
πολλάκις έκβάσεως κα ί όχι σπανίως 
άνηθίκου σκοπιμότητος, διά νά προ
σφέρουν έκτάδην τά  πτώματά των βο
ράν τών σαρκοβόρων καί διεσπαρμένα 
τά λευκάζοντα όστά των, μνημεία τοΰ 
άμοραλισμοΰ τυχαρπάστων Ισχυρών 
παρανοϊκών.

"Ο ταν άθώοι πληθυσμοί άμάχων πα- 
ραδίδονται εις τάς φλόγας τών άπό 
άέρος βομβαρδισμών πολτοποιούμενοι 
έν ά να μ είξε ι μέ τά έρείπια τών άψύ- 
χων.

"Ο τα ν  ό άκόρεστος τεχνικός πολι
τισμός μας χάριν τών κοινών άνέσων 
καί άπολαύσεων, καταβροχθίζει καθη
μερινώς άνάλγητος τήν ζωήν τών υπο
δούλων του, άπό τοΰ άπλοΰ ταξιδιώ του  
διά τών συγχρόνων επιγείων, θαλασ
σοπόρων καί ούρανοδρόμων μέσων, 
μέχρ ι τοΰ άγρότου, τοΰ εργάτου, τοΰ 
τεχνίτου εις μίαν άτέρμονα άλυσσιν  
θυμάτων.

"Ο ταν α ί δ ιαδικασ ία ι τής άπονομής 
χάριτος, α ί άμνησ τεΐα ι, ή αύτοδικαία  
μετατροπή τής θανατικής ποινής εις 
τή ν  κατά γράμμα μόνον ΰπάρχουσαν 
ισόβιον καί έν ούσία πρόσκαιρον κά- 
θε ιρ ξιν , αί διά τών μέτρων είρηνεύ- 
σεως έλαφρύνσεις ή έξανεμ ίσ εις τών 
θανατικών ποινών, κα ί ο ί παρεμφερείς 
π ολιτειακοί μεγαθυμίαι περιορίζουσι 
μέχρ ι σχεδόν τοΰ μηδενισμοΰ τήν θα
να τική ν  καταδίκην τοΰ άθώου λόγφ  
δ ικασ τικής πλάνης.

αύτομάτως άνακύπτουνται τά  
έρωτήματα:

Δέν θά ήτο  υπερευαισθησία άνει- 
λ ικρ ινή ς  καί άπατηλή, ώς &ν «κατα- 
πίνοντες τήν κάμηλον δ ιϋλίζομεν τόν 
κώνωπα» τό ν ’ άφήνωμεν έκθετον εις 
τή ν  άποθρασυνθεϊσαν πλημμυρίδα τοΰ 
εγκλήματος τό άναρίθμητον σύνολον 
τών άθώων θυμάτων του, μέ μοναδικόν, 
άσύμμετρον κα ί άπίθανον άντίρροπον 
τή ν  άποσόβησιν τής δ ικασ τικής πλά

νης;
Κ α ί, εις τόν πανίερον άμυντικόν  

πόλεμον είς όν άθελήτως έξαναγκά- 
ζετα ι ή «οργανωμένη όλότης τών πεπο- 
λιτισμένω ν καί νομοταγών μελών τής

παγκοσμίου κοινωνίας κατά τής ε λ ά 

χ ι σ τ η ς  άλλά τά μέγιστα έπικινδύνου 
καί άδιστάκτου εγκληματικής μειονό- 
τητος, δέν θά ήτο  προδήλως παράλο
γος μέχρ ι τοΰ έγκληματικοΰ πάσα σκέ- 
ψις έγκαταλείψεω ς τής άμύνης καί 
παραδόσεως δνευ όρων, διά μόνον τόν 
λόγον τής σπανιώτατα ένδεχομένης  
θανατώσεως άθώων άμάχων πού θά 
ένέπιπτον είς τόν χώρον τών διασταυ
ρωμένων πυρών;

Κ α ί ήδη έν έπιμέτρφ καί είς γενι
κήν άπάντησιν πρός τούς έξορκισμούς  
καί τά θυμιάματα φιλανθρωπίας υπέρ 
τών άποτροπαίων κα θ ’ έ ξ ιν  καί φύσιν 
έγκληματιών:

Π ο ιος  άγνοεΐ ό τι ό ποταμός τοΰ 
εγκλήματος έκχειλ ίσ ας, άφοΰ κατέ- 
κλυσε τά άστικά κέντρα έκ τε ίν ε ι τούς 
βραχίονας τοΰ θανάσιμου έναγκαλι- 
σμοΰ του καί είς  τάς τελευταίας έσχα- 
τιάς καταφυγής, ώστε νά μήν ΰπάρχη 
δ ι’ ούδένα συνάνθρωπον έρημητήρ ιον  
άσφαλείας;

Κ α ί ποιον διαφεύγει τό άποκαρδια»- 
τικό ν  γεγονός ό τι τό έγκλημα προο- 
δευτικώς συγχρονιζόμενον είς μέσα, 
έπιστημοσύνην κα ί όργάνιοσιν, οΰχί 
σπανίως δέ καί είς κο ινω νικοπ ολιτικήν  
κάλυψ ιν, υπερακοντίζει συχνότατα τά  
εφόδια καί τάς δυνατότητας τών διω
κτικώ ν άρχών πρός έξ ιχ ν ία σ ίν  του είς  
ένα σκοτεινόν μαιανδρικόν δολιχό- 
δρομον συναγωνισμού χωρίς τέρμα;

Ά π ό  άφηγήσεις παλιννοστούντων 
μεταναστών καί εκδρομέων είς άλλο- 
δαπήν, καί δή είς τήν πρωτοπόρον τοΰ 
τεχνικού πολιτισμού χώραν τών 
Η .Π .Α . άποτελεϊ πλέον κοινόν μυστι
κόν τό ότι: Κ ανείς έξερχόμενος τήν  
νύκτα άπό τή ν  κατο ικ ίαν  του δέν είναι 
άσφαλής ό τι θά έπανέλθη ζών είς  
αύτήν, ώς καί τό ό τι τό διά τάς πο

λ ιτε ιακός άρχάς μερικώς άπόρθητον 
τοΰ ο ίκ ιακοΰ άσύλου εύρίσκεται άνά 
πάσαν στιγμήν είς τή ν  διάθεσιν τής 
θρασύτητος τών παντοειδών κακοποι
ών.

Π ο ιο ς  άγνοεΐ ό τι σήμερον διαση- 
μότητες τών πολιτειακώ ν άξιωμάτων, 
τής επ ιστήμης, τής τέχνης κα ί τοΰ 
πλούτου δέν δύνανται νά κυκλοφορή
σουν μέ τήν ψ υχικήν γαλήνην τής 
άσημότητος τοΰ κοινοΰ άνθρώπου, χω
ρίς εμφανή ή ήμιαφανή σωματοφυ
λακήν κρατικώ ν φρουρών ή τών άδρώς 
άμειβομένων συνοδών πού έχουν προ- 
σονομασθή «γορίλλες»;

' Ο  καιρός τών έν άμέσω ή συντόμω  
χρόνω άσφαλώς άποκαλυπτομένων 
«Δράκων» τοΰ εγκλήματος, όπως τό  
1920 -  21 έν Γ α λλ ία  ό κυανοπώγων 
ένταφιαστής τών άπηνθρακωμμνων γυ
ναικών είς τό υπόγειον τοΰ άντρου του 
Λανδρύ, τό 1930 ό βρυκόλαξ τοΰ Ν τύσ- 
σελντορφ δολοφόνος μικρών παιδιών 
Π έτερ  Κ ιοΰρτεν έν Γερμανία , καί πλη- 
σιοχρόνως ό Τ ζά κ  ό άντεροβγάλτης  
νεανίδων έν ’ Α γγλ ία , τό 1935 ό βια
στής κα ί στραγγαλιστής παιδιών Δρά
κος τής Καλογρέζας Δαμιανός Μ α υ- 
ρομμάτης, τό 1937 ομοίως ό δολοφό
νος παιδιών Δράκος τής Ά να β ύ σ σ ου  
Κώστας Χ αρ ϊτος, τό 1953 ό ηδονοβλε
ψίας κα ί δολοφόνος ερωτικών ζευγών 
Δράκος τής Βουλιαγμένης Μ ιχ . Στε- 
φανόπουλος, τό  1959 ό ομότεχνός του 
καί πολυπλεύρως εγκληματικός Δρά
κος τοΰ Σέϊχ -σ οΰ Π αγκρατίδης κα ί 
τόσοι δλλοι,παρήλθεν άνεπιστρεπτί.

Ή  θρασύτης τοΰ έγκλήματος, όχι 
μόνον προβάλλεται άσυστόλως προ
κ λ η τ ικ ή , άλλά καί κατέκτησ ε πληθύν 
ένθουσιώντων θαυμαστών μεταξύ νέων 
καί νεανίδων τοΰ υποκόσμου. ’ Απο
καρδιω τικά δείγματα ήθικής διαστρο-
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Γράφει ό Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Βασιλειάδης

ΟΙ ΝΙ30Ι
και ο λ\λι>ξι>:λ\ο>:

Ό  κομμουνισμός άφηνα τούς νέους νά ζοΰν όπως 
θέλουν, ή μάλλον τούς σπρώχνα ό ίδιος εις την 
λάσπην καί τόν βούρκον. Μέ τόν σατανικόν αυτόν 
τρόπον τούς κρατεί υποχειρίους καί τούς εκμεταλ
λεύεται όπως καί όταν Θέλει.

Συνέχεια έκ  τοϋ προηγουμένου καί τέλος

φής άναφέρω τά άκόλουθα:

α) Τ ό ν  Α π ρ ίλ ιο ν  τοΰ 1964 εντός 
τοϋ συνεδριάζοντος Κ α κο υρ γ /κείο υ  
’ Α θηνώ ν πλήθος τοιούτων υπάρξεων 
χειροκροτεί έξαλλον τόν παρανοϊκόν 
δολοφόνον τής νέας Μ αρίας Μ παβέα  
(πού, άγνωστος ε ίχ ε  τή ν  ατυχίαν νά 
εύρεθή πρό τής αιμοδιψούς πορείας 
το ύ  νεα ρ ο ύ  Δ η μ ή τ ρ η  Ζ ά γ κ α ) μέ 
κραυγάς: «Ν ά  μας ζήσης Δ ημήτρη!!! 
καί

β )’ Ο λ ίγον  βραδύτερον εις  τήν  
αίθουσαν τοΰ συνεδριάζοντος Κ α κ /  
κείου Θ εσσαλονίκης παρόμοια χειρο
κροτήματα καί θορυβώδεις κραυγαί 
θαυμασμού κα ί ψυχικής συμπαραστά- 
σεως πρός τόν αιμοσταγή Ά ρ ισ τ ε ί -  

δην Π αγκρατίδην στιγματίζουν τόν 
άνθρωπισμόν μας.

Τ ό  θράσος τού, έγκλήματος δέν 
αισ θάνετα ι άλλο άντίρροπον κα ί δέν 
γνω ρίζει άλλον φραγμόν άπό εκείνον  
τής ύπερτέρας δυνάμεως, τό ά ντί- 
παλον δέος, ή δέ κ α τ ’ αύτοΰ άμυνα δέν 
ά σ κεΐτα ι μέ νοητικούς άκροβατισμούς 
καί λιβανωτούς α ισθηματικής ή άλλως 
νοσηρός εύσπλαχνίας, άλλά μόνον καί 
άποκλειστικώ ς μέ μέτρα οΰσιαστικώς  
ά π ο τελ εσ μ α τ ικ ή ς  ά μ ύνη ς  κ α τά  τά  
άκατάλυτα δόγματα: « s im il ia  s im il i is  

c u r a n tu r», κα ί πάσσαλος πασσάλω 
έκκρούεται».

Μ έ  τούς όνειροπόλους τής καταρ- 
γήσεως τής κεφαλικής ποινής θά 
συμφωνήσω είς τό ότι: Π ρέπ ει βεβαί
ως νά καταργηθή αϋτη δ ι ’ όσας 
περιπτώσεις δέν συνάπτεται άδιασπά- 
στως μέ εγκληματικήν  άφαίρεσιν τής 
άνθρωπίνης ζωής (φόνος, λησ τεία , 
έκβ ίασ ις , έκρ η ξις , εμπρησμός, πρό- 
κλησ ις  ναυαγίου, δηλητηρίασ ις πηγών 
καί τροφίμων) κα ί μέ άλλας εκτάκτους  
περιπτώσεις γενικωτέρας διακινδυνεύ- 
σεως τάς όποιας ενδέχεται ν ’ ά ντι- 
μετωπίση ή οίαδήποτε π ολιτεία βάσει 
τοΰ άμάχητου δόγματος: «Salus populi 
supprema lex esto».
« Ή  σωτηρία τοΰ λαού έστω ό υ
πέρτατος νόμος».

Κ α ί έν κορωνίδι τής προκειμένης 
διατριβής δέν ανευρίσκω χρ ισ τια ν ι- 
κώς, φιλανθρώπως κα ί ρεαλιστικώς  
έπ ιτυχέστερον δογματισμόν άπό έκ ε ΐ-  
νον πού έπεγραμμάτισεν ή άνυπέρ- 
βλητος έμπνευσις τοΰ συγγραφέως τοΰ 
Αφηγήματος « 'Υ π ό  τάς φιλλύρας»  
Ά λ φ ό ν σ ο υ  Κάρ:
«Ν ά καταργηθή βεβαίως ή ποινή τοΰ 
θανάτου,
άλλά νά κάμουν τή ν  άρχήν ο ί δολο
φόνοι!!!»

"Οπως γράφει ό Β. Ταρσής, «οί νέοι κατά 
κανόνα μισούν τήν σοβιετικήν εξουσίαν. 
Ούτε καν συζητούν, όταν οί ύπερασπισταί 
τοΰ καθεστώτος προσπαθούν νά τό έξωραΰ- 
σουν, άλλά κάνουν μόνο μιά χειρονομία 
αποδοκιμασίας. Δέν θέλουν νά διαβάζουν 
σοβιετικά βιβλία καί νά βλέπουν τις σοβι
ετικές κινηματογραφικές ταινίες (...). Τά 
παιδιά απορρίπτουν μέ άποφασιστικότητα 
όλην αυτήν τήν προπαγάνδαν». «Γνωρίζω», 
συνεχίζει ό Ταρσής «πολλούς κομσομό- 
λους, νέους αξιωματικούς, οί όποιοι ειρω
νεύονται τόν τίτλον τού κομσομόλου(...) 
' Η ιστορία τούνέου Σοβιετικού ανθρώπου 
είναι μία θλιβερά άφήγησις των απογοητεύ
σεων του». Τά παιδιά τών σχολείων συχνά 
λέγουν: «Σήμερα πάλι στό μάθημα τής Ι 
στορίας μάς γέμισαν μ' αύτόν τόν ψειριά
ρικο κομμουνισμό!» ’Εξ άλλου «οί τωρινοί 
φοιτηταί ούδένα σεβασμόν επιδεικνύουν 
πρός τήν μαρξιστικήν δογματικήν».

Κατά τόν Α. Γκάγιεφ οί νέοι συγγραφείς 
τής Ρωσίας, οί όποιοι έκφράζουν μέ τρόπον 
λογοτεχνικόν τάς ελπίδας, τάς επιδιώξεις, 
τόν παλμόν καί τούς πόθους τής νέας σοβιε
τικής γενεάς, εΰρίσκονται εξω άπό τά πλαί
σια τής επισήμου καθεστωτικής ζωής τής 
Ρωσίας. ' Η νέα γενεά άπουσιάζει συνήθως 
άπό τά συνέδρια τών σοβιετικών συγγρα
φέων. Τούτο δέν σημαίνει έλλειψιν ταλέν
των. Είναι άποτέλεσμα τής βαθυτέρας κρί- 
σεως, ή όποια υπάρχει είς τάς σχέσεις τών 
νέων μέ τό άθεον μαρξιστικόν κράτος. Οί

κομματικοί κοινωνιολόγοι τής Ρωσίας προ
σπαθούν νά άγνοήσουν τήν ϋπαρξιν οίασ- 
δήποτε διαμάχης μεταξύ τή παλιάς φρου
ράς τού μαρξισμού καί τής νέας γενεάς. 
Πρό τής άπογοητευτικής αύτής διά τόν 
μαρξισμόν πραγματικότητος τό κόμμα κα- 
τέχεται άπό τό «άγχος διά τήν άπόκρυψιν

Κάτω, ό «πατερούλης» Στάλιν. ΕΙς τήν Απέ
ναντι σελίδα, ό Κροϋτσεφ σ ' ένα χαρακτη- 
ριστκό στιγμιότυπο μέ τόν αείμνηστο πρόεδρο 
Τζών Κέννεντυ. Μετά τό 1962 άρχισαν νά 
κυκλοφορούν στή Σοβιετική "Ενωση ποιήματα 
γεμάτα Αγανάκτηση γιά τήν «Κρουτσεφολα- 
τρεία». Πολλοί νέοι τραγουδούσαν είρωνικώς: 
«Α ώσαμι: τήν καρδιά μας στόν Νικήτα, όπως 
τήν είχαμε δώσει άλλοτε στόν Αγαπημένο μας 
Στάλιν».
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τής άληθείας» Φαίνεται δμως, δτι τά πρά
γματα συχνά εκτραχύνονται. Διά τούτο ό 
σοβιετικός τύπος άναγκάζεται νά επιτίθεται 
κατά των νέων άνοικτά καί βίαια.

Εις τάς 15 ’Ιουνίου τού 1958 ή «Πρά- 
βδα» προειδοποιούσε τούς νέους δτι δέν 
έχουν άκόμη άπαλλαγή άπό τά υπολείμματα 
τού παρελθόντος, τά όποια τούς έκληροδό- 
τησεν... ό καπιταλισμός. 'Αλλάτό σόφισμα 
τής «Πράβδας» είναι προφανές. Διότι νέοι, 
οί όποιοι έγεννήθησαν, έμεγάλωσαν καί 
έμορφώθησαν κατά τάς τελευταίας δεκα
ετίας τού κομμουνιστικού καθεστώτος, δέν 
εϊμποροΰν νά είναι... επιβιώσεις τού παρελ
θόντος! Πού έγνώρισαν τόν καπιταλισμόν 
οϊ σημερινοί νέο τής Ρωσίας; "Οταν έγεν
νήθησαν, δέν υπήρχαν ούτε Τσάρος ούτε 
κεφαλαιοκράται εις τήν χώραν των. Υ πήρ
χε μόνον ό «παράδεισος» τού μαρξι-λενι- 
νισμού. Μεταξύ των άμαρτημάτων τών σο
βιετικών νέων — κατά τήν «Πράβδαν» — 
συγκαταλέγονται ή αρνητική στάσις των 
έναντι τής καταναγκαστικής εργασίας· ό 
θαυμασμός των πρός τόν δυτικόν πολιτι
σμόν ή άποχή των άπό τήν Κομσομόλ’ ή 
ύποστήριξις τής άπαραδέκτου αρχής διά 
τήν έλευθερίαν τής πνευματικής δημιουργί
ας, πράγμα τό όποιον αποτελεί... «αστικήν 
παρέκκλισιν»! Ή  σχετική άρθρογραφία 
τής «Πράβδας» καί άλλων έπισήμων εκδό
σεων τού κόμματος πιστοποιεί πανηγυρι- 
κώς, δτι οί σύγχρονοι νέοι τής Ρωσίας δέν 
ικανοποιούνται μέ τόν μαρξισμόν. Είναι 
διαποτισμένοι άπό έντονον σκεπτικισμόν 
καί πολλάς άμφιβολίας καί δυσπιστοΰν 
πρός τήν ιδέαν τής οΐκοδομήσεως τού 
κομμουνισμού. Ό  έπαναστατικός ενθου
σιασμός τών προηγουμένων γενεών λείπει 
άπό τήν ψυχήν των. Εις τό νεανικόν στρατό- 
πεδον άρχίζουν νά κυκλοφορούν νέαι ϊδέαι 
καί νέαι τάσεις. Καί αύταί δέν χωρούν μέσα 
εις τά στενά, τά άσφυκτικώς άποκλειστικά 
καί στεγανά καλούπια τού κομμουνιστικού 
άθεϊσμού.

Ή  άνταρσία τών νέων

Καπόπιν τούτων τό Κ.Κ. τής Σοβιετι
κής Ένώσεως έδωσεν εντολήν εις τούς 
σοβιετικούς συγγραφείς νά βάλουν συστη- 
ματικώς κατά τών εικονοκλαστών νέων. 
Τό περιοδικόν -«Μαλαντόη Κομμουνίστ» 
(Νεαρός Κομμουνιστής» έζήτει άπό τούς 
κομσομόλους νά εμποδίσουν βιαίως τό άνέ- 
βασμα ενός έργου τού Α. Βολόντιν, διότι 
τούτο προέβαλλε σκηνάς άπό τήν όχι κα
λήν ζωήν στελεχών τής Κομσομόλ. Έ ν  
τούτοις άνεβιβάσθη. Ή  εικονοκλαστική 
νεολαία τό ϋπερησπίσθη σταθερώς! Ή  
«Λιτερατούρναγια Γκαζέτα»(15 ’Απριλίου

1958) κατηγορεί τούςνέους συγγραφείς, δτι 
δέν προβάλλουν μέ τά έργα των τήν Κομσο
μόλ. "Οταν δέ «κάποτε παρουσιάσουν κά
ποιο στέλεχος τής Κομσομόλ, θά πρόκειται 
πάντοτε δι ένα άρνητικόν τύπον». Δηλαδή, 
οί νέοι συγγραφείς βάλλουν έμμέσως έναν- 
τίον αυτού τούτου τού κομμουνισμού, διότι 
ή Κομσομόλ είναι τό φυτώριον τών αυρι
ανών στελεχών τού Κ.Κ. τής Σοβιετικής 
' Ενώσεως. ' Η Κομσομόλ έκφράζει τήν 
γραμμήν τού έπισήμου μαρξιστικού κρά
τους, τόσον εϊς τό ιδεολογικόν, όσον καί εις 
τό πολιτικόν πεδίον.

Κατά τόν Ζάν Νέβσελ, άπό τού 1962 
ήρχισαν νά κυκλοφορούν μεταξύ τών νέων 
ποιήματα γεμάτα άγανάκτησιν διά τήν 
«Κρουστσεφολατρίαν». πολλοί νέοι έτρα- 
γουδούσαν είρωνικώς: «Δώσαμε τήν καρδιά 
μας στόν Νικήτα, δπως τήν είχαμε δώσει 
άλλοτε στόν άγαπημένο μας Στάλιν». Ή το 
καί αυτός ένας τρόπος έντονου διαμαρ
τυρίας τώ ν νέων κατά τής προσωπολα
τρίας τής εποχής τού Στάλιν καί τού 
Κρούτσεφ εις τήν Ρωσίαν άλλά ή εποχή 
είναι έπιφανειακή. Κάτω άπό τήν έπιφά- 
νειαν υπάρχει ένα ρεύμα ζωτικής άνταρ- 
σίας μεταξύ τών νέων άνθρώπων, οϊ όποιοι 
ομολογούν: «Τίποτε δέν είναι χειρότερον 
άπό τήν σημερινήν μας έντροπήν»!» Καί 
ζητούν τήν έλευθερίαν, έστω καί άν αυτή 
πρόκειται νά στοιχίση νέας δοκιμασίας εις 
τήν πατρίδα των τήν όποια άγαποΰν. Ό  
Βαλέρη Ταρσής άπεκάλυψεν, δτι εις τήν

Ρωσίαν υπάρχει τώρα ή ΣΜΟΓΚ, δηλαδή ή 
"Ενωσις νεαρών συγγραφέων, ποιητών, 
ζωγράφων καί γλυπτών, οϊ όποιοι άντι- 
δρούν ποικιλοτρόπως εις τήν γραμμήν τού 
κόμματος. * Η λογοτεχνική αυτή κίνησις, ή 
άντίθετος πρός τόν κομμουνισμόν, άριθμεϊ 
άνω τών 200 νέων ποιητών καί καλλιτε
χνών. "Ολοι δέ αυτοί ήσαν προηγουμένως 
μέλη τής Κομσομόλ. "Ισως άντιταχθή δτι 
υπάρχουν εις τήν Ρωσίαν άνω τού 20.000 
000 κομσομόλοι. «Πρόκειται δμως περί 
έπινοήσεως». Ό  άριθμός αύτός είναι 
άπατηλός· «οί νέοι υποχρεώνονται νά 
έγγράφωνται» εις τήν άνωτέρω όργάνωσιν. 
Ό  έξαναγκασμός είναι βεβαίως έμμεσος. 
Διότι έάν ένας νέος δέν είναι μέλος τής 
Κομσομόλ, «είναι άδύνατον νά είσέλθη είς 
τά περισσότερα άνώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Οί περισσότεροι δμως νέοι δέν 
έχουν καθόλου κομμουνιστικές δοξασίες», 
υποστηρίζει ό Ταρσής.

"Ενας άπό τούς έκφραστάς τών αισθημά
των τής νέας γενεάς είναι ό ποιητής Εύγκένι 
Γεφτουσένκο. Οί νέοι άκοϋνε ευχαρίστως 
τά ποιήματα τού έκπροσώπου των, διά τόν 
όποιον ό πρώην Γενικός Γραμματεύς τής 
’ Ενώσεως Σοβιετικών συγγραφέων καί κομ
ματικός συγγραφεύς Σουρκώφ είπε: «Δυστυ
χώς είς δλην τήν Μόσχαν δέν έχομεν παρά 
μόνον ένα νέον ποιητήν καί ώς έάν νά μή 
έφθανε τούτο, αύτός ό ένας είναι ό Γεφτου- 
σένκο, ό ρεβιζιονιστής!» ’Ιδού ένα ποίημα 
τού Γεφτουσένκο, τό όποιον έδημοσιεύθη
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01 ΝΕΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

ιόν Δεκέμβριον του 1061 εις τήν Πολί
τικα» τής Βαρσοβίας. Οί στόχοι του απο
καλύπτουν πλήρη διάστασιν, πού επικρατεί 
μεταξύ των νέων καί του μαρξισμού.
«Μοΰ παρατηρούν!
άνθρωπε είσαι πολύ θαρραλέος.
Δέν είναι αλήθεια.
Ποτέ δέν είχα μεγάλο θάρρος.
'Απλώς τό θεωρούσα άναξιοπρεπές 
νά καταντήσω δειλός σάν τούς 
συναδέλφους μου.
Δέν προσπαθούσα νά κινήσω τή γή. 
"Εγραψα. ’Αλλά όχι καταγγελίες. 
Γελούσα μέ τά ψεύτικα προσχήματα 
κα προσπαθούσα νά μιλάω άπερίφραστα.

Μιά ήμέρα,
οί μεταγενέστεροι θά θυμούνται 
— καί ό κόσμος θά κοκκινίζη άπό 
ντροπή —
όταν ή φαυλότης καί η μεγαλαυχία θά
έχουν περάσει,
αυτή τήν παράξενη εποχή,
αύτούς τούς παράξενους καιρούς,
όταν ή συνηθισμένη τιμιότης
λεγόταν θάρρος».

Ό  Γεφτουσένκο ένεκα τής τόλμης καί 
τής παρρησίας του έδέχθη τήν οργήν καί 
τήν μήνιν τού κόμματος. Τόν διέγραψαν 
άπό τήν Κομσομόλ. Τού άπηγόρευσαν νά ό- 
μιλήση εις τό κομμουνιστικόν φεστιβάλ 
τής Νεολαίας καί Σπουδαστών τής Βιέννης 
τό 1959. Ό  ίδιος Ρώσος ποιητής είς άλλο 
ποίημά του σκιαγραφεί μέ τρία μόνον ονό
ματα τάς μεταπολεμικός τάσεις τής σοβιε
τικής νεολαίας, αί όποίαι έρχονται είς 
ριζικήν άντίθεσιν πρός τήν γραμμήν τού 
μαρξισμού: ' Ο αντιδραστικός «συμβολικός 
νέος» τού Γεφτουσένκο 
«Φορούσε στενά παντελόνια 
Διάβαζε Χέμινκγουαίη 
Πέταξε τόν Γερασίμωφ 
Ένέκρινε τόν Πικασσό»

Τά στενά παντελόνια είναι άπομίμησις 
τών μπλού-τζήνς τών ’ Αμερικανών. ' Ο

Χέμινκγουαίη είναι Αμερικανός μυθιστο- 
ριογράφος, ό όποιος έτιμήθη μέ τό βραβεί
ο Νόμπελ. Ό  Γερασίμωφ είναι άσημος 
σοβιετικός ζωγράφος, τιμηθείς όμως μέ 
πολλά βραβεία Λένιν καί Στάλιν, διότι 
έκολάκευε τήν ήγεσίαν τού κομμουνισμού. 
Ό  Πικασσό είναι ό Γάλλοϊσπανός ζωγρά
φος, ό όποιος άν καί δεληλωμένος κομμου
νιστής έχει άποκηρυχθή άπό τήν Μέκκαν 
τού κομμουνισμού, λόγω τής εξωφρενικής 
τεχνοτροπίας του. Μέ τό ποίημα τούτο ό 
I ι φτουσένκο ΰπερησπίζετο ένα μηδενι- 

στήν. "Αφινε νά νοηθή ότι οί κομμουνισταί 
ι ναι στενοκέφαλοι, καί όσοι ΰπακούουν εις 

τό Ρωσικόν καθεστώς είναι σύμβολα πενίας. 
Άργότερον τό κόμμα ήλλαξε τακτι
κήν έναντι τού Γεφτουσένκο. Ό  νεαρός 
ποιητής έγινε καί πάλιν «τό χαϊδεμένο παιδί 
τής Ρωσικής ιεραρχίας», ή όποια διαδίδει, 
ότι ό Γεφτουσένκο είναι δήθεν ποιητής μέ 
άνεξαρτησίαν σκέψεως! Ταυτοχρόνως τόν 
στέλλει στό εξωτερικόν διά νά πα-αδ: > η καί 
εξαπατά τούς αφελείς τών ξένων χωρών.

Ή  άμφιβολία τών νέων τής Ρωσίας 
φαίνεται έντονώτερον είς τά Πανεπιστήμια. 
Ή  Σβετλάνα εκφράζει πολύ ώραϊα τάς 
αμφιβολίας αύτάς, αί όποίαι είναι γενικοί 
είς τούς φοιτητάς τής χώρας της. Είς τό 
Πανεπιστήμιον έσπούδασα, γράφει ή κόρη 
τού Στάλιν, ' Ιστορίαν καί Κοινωνικός ’ Ε- 
πιστήμας. «Έσπουδάζαμεν σοβαρά τόν 
μαρξισμόν, άνελύαμεν τόν Μάρξ, "Ενγκελς, 
Λένιν καί, βεβαίως, τόν Στάλιν. Τό συμπέ
ρασμά μου άπό τάς μελέτας αύτάς ήτο ότι ό- 
θεωρητικός μαρξισμός καί κομμουνισμός, 
τόν όποιον έσπουδάζαμεν, οΰδεμίαν σχέσιν 
είχε μέ τάς πραγματικός συνθήκας, αί ό- 
ποίαι υπήρχαν είς τήν ΕΣΣΔ. Οίκονομικώς 
ό σοσιαλισμός μας ήτο μάλλον ένας δυτι
κός καπιταλισμός)...). Ή  πρόοδος είχε 
' ησμονηθή. ' Η Σοβιετική "Ενωσις διέκοψε 
σχέσεις μέ ό,τι υπήρξε έπαναστατικόν είς 
την ιστορίαν της».

' Η αύξανομένη όμως άπογοήτευσις καί 
. άμφιβολία τών φοιτητών δημιουργεί καί

'Αριστερά: Τμήμα πεζικού τού Σοβιετικού 
Στρατού. Κάτω: Σοβιετικοί πολίτες σε μιά 
γειτονιά τής Μόσχας. Είς τήν άπέναντι σελίδα: 
Τά περίφημα Σιβηριανά μπαλέτα. Ή  αυξανό
μενη άπαγοήτευσις καί ή άμφιβολία τών νέων 
τής Ρωσίας πρός τις άρχές τού Μαρξισμού, 
δημιουργεί μίαν συνεχώς αύξανομένην απει
θαρχίαν. Γιά τό λόγο αύτό οί άρχές προσπα
θούν νά περιορίσουν τήν έλευθερία τών σπου
δαστών.

μίαν αύξανομένην απειθαρχίαν. Δι’ αύτό αί 
άρχαί προσπαθούν νά περιορίσουν τήν έ- 
λευθερίαν τών σπουδαστών. Είς τό Κρατι
κόν Πανεπιστήμιον τής Μόσχας κατά τόν 
Μάϊον τού 1963 νεώτερα καταπιεστικά μέ
τρα έδημιούργησαν ατμόσφαιραν φόβου. 
' Η άστυνομία συνέλαβε 15 σπουδαστάς, οί 
όποιοι είχαν οργανώσει μίαν ομάδα διά τήν 
προστασίαν τής ελευθερίας είς τήν σκέψιν 
καί είς τήν τέχνην. Παρόμοιοι φοιτητικοί 
ομάδες ώργανώθησαν είς όλα τά Πανεπι
στήμια. Αί ομάδες ίσχυρίζοντο, ότι ή φιλο
σοφία είναι «έλευθέρα» καί όχι «τών άρ- 
χών». Είς τάς ομάδας αύτάς συζητούν άνέ- 
τως θέματα καί βιβλία φιλοσοφίας τού 
ελευθέρου κόσμου. «”Αν κανείς» — γράφει 
ό Καθηγητής τής Φιλοσοφίας καί τών Πο
λιτικών Επιστημών είς τό Πανεπιστήμιον 
τής Καλιφορνίας Lewis S. Feuer, ό όποιος 
μάς)δίδει τάς ανωτέρω πληροφορίας— «θά 
έχει μιάν έντύπωση καταπιέσεως στή Ρω
σία, θά τήν έχει σίγουρα κάθε φορά, πού θά 
θυμάται τούς νέους, αύτά τά ανήσυχα, σκε- 
πτόμενα νειάτα, πού ένώ σού μιλάνε, γυρί
ζουν όλην τήν ώρα πίσω τους άνήσυχα. νά 
δούν μήπως τούς παρακολουθούν». Νεανικά 
επίσης είναι κυριω- κι χέρια ια οποία 
έναποθέουν άνθη εύλιιβείας και σεβασμού 
είς τόν διάσημον Ρώσον συγγραφέα Πα 
στερνακ (βραβεϊον Νόμπελ) ή χειροκρο
τούν τόν Βοσνεσένσκυ. Οί σοβιετικοί νέοι
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αδιαφορούν εάν τά πρόσωπα αυτά έχουν 
άφορισθή άπό τό Κ.Κ. Διά τούς νέους οί 
συγγραφείς αύτοί είναι ήρωες, οί όποιοι 
εκφράζουν τήν περιφρόνησιν τής νέας γε
νεάς πρός τόν μαρξισμόν.

Τό σπουδαιότερον όμως χαρακτηριστι
κόν φαινόμενον τής συγχρόνου Ρωσικής 
νεολαίας είναι ή στροφή, τήν όποιαν πα
ρουσιάζει πρός τήν θρησκείαν. ' Η Σβετλά- 
να γράφει, ότι «ό Ντοστογιέβσκυ έχει 
αιχμαλωτίσει τήν νέαν γενεάν μέ τό είλικρι- 
νές καί φλογερόν κήρυγμά του περί θρη
σκευτικής ταπεινοφροσύνης καί τό μίσος 
του κατά τού σοσιαλισμού. Καί πενήντα 
έτη Σοβιετικής ’ Επαναστάσεως προπαρε- 
σκεύασαν πλήρως τό έδαφος διά τούτο· τό 
έθνος έποτίσθη τόσον πολύ μέ α’ιμα, ώστε 
ώς άντιστάθμισμα αίφνιδίως άντήχησεν έκ 
νέου ή έπί τού "Ορους 'Ομιλία, μέ μίαν 
δύναμιν δνευ προηγουμένου. Οί νέοι έστρά- 
φησαν πρός τήν 'Εκκλησίαν, διότι τούτο 
ήτο άκόμη ένας τρόπος νά εϊπουν«όχι!» είς 
τό κομμουνιστικόν κράτος». Πράγματι· κα
τά τά τελευταία έτη ή νέα γενεά τής Ρωσίας 
στρέφεται πρός τήν 'Ορθοδοξίαν, τήν Χρι
στιανική φιλολογίαν καί τέχνην. Βεβαίως 
δέν γνωρίζει κανείς τάς διαστάσεις τού 
ένδιαφέροντος αυτού, αφού όλα γίνονται μέ 
πάσαν δυνατήν προφύλαξιν καί καλύπτον
ται υπό τόν πέπλον τής μυστικότητος, ένεκα 
τού σκληρού, μεθοδικού καί συνεχούς διωγ
μού των άθέων κατά των Χριστιανών.

' Ο "Αγγλος Sir John Lawrence (Σέρ Τζών 
Λόουρενς), πρώην άκόλουθος τύπου είς τήν 
Βρεταννικήν Πρεσβείαν τής Μόσχας καί 
συγγραφεύς πέντε έργων περί τής ΕΣΣΔ, 
είπε πρός τούς δημοσιογράφους τό 1971: 
«Έ φ ’ όσον ούδείς λαμβάνει πλέον τόν 
μαρξισμόν είς τά σοβαρά» καί δημιουργεΐ- 
ται έτσι ένα πνευματικόν κενόν, δέν άπο- 
μένει τίποτε άλλο είς τόν Ρώσον, παρά ή 
έπιστροφή είς τήν ’ Εκκλησίαν.

' Η περίπτωσις τής έπιστροφής τού Vadim 
Shavrov (Βαντίμ Σαβρώφ) είναι άρκετά άντι- 
προσωπευτική τού χριστιανικού τούτου 
ρεύματος. Ό  πατέρας του έλαβεν ένεργόν 
μέρος είς τήν Έπανάστασιν τού 1917, ήτο 
μαχητικός κομμουνιστής καί έδωσε συνεπή 
άθεϊστικήν μόρφωσιν είς τό παιδί του. Τό 
τελευταίου ήκουσεν άπό τόν πατέρα του 
τόσα πολλά κατά τού κλήρου, τής 'Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας καί γενικώς τής θρη
σκείας, ώστε ό 12ετής Βαντίμ ήσθάνετο, 
όπως όμολογεί, άπερίγραπτον χαράν όταν 
έπετροβολούσε τούς ιερείς- όταν έλέρωνε 
τά ράσα των μέ βόλους λάσπης· όταν έβλεπε 
τούς άθέους νά ·άνατινάσσουν τούς ναούς 
κ.τ.δ. Τό 1943 όμως καθ’ δν χρόνον ήτο 
στρατιώτης, έπληροφορήθη δτι ό άεροπό- 
ρος άδελφός του 'Αλέξιος έφονεύθη. «Ή  
μητέρα μου», διηγείται ό Βαντίμ, «είχε συγ- 
κλονισθή άπό τό γεγονός έκεϊνο καί άπεφά- 
σισε νά τού κάμη έκκλησιαστικήν κηδείαν, 
παρ' δλον δτι δέν είχε τό νεκρόν σώμα του. 
Κατόπιν έπιμόνου παρακλήσεώς της έπήγα

και εγω εις τήν νεκρώσιμου άκολουθίαν. 
Τήν 2αν Μαίου 1943, κρατώντας ένα άναμ- 
μένο κερί είς τό χέρι έστάθηκα είς τόν ναόν 
τού Προφήτου Ή λία (δπου έγίνετο ή κη
δεία) φορώντας τήν ναυτικήν μου στολήν. 
Ή  χορωδία μέ τήν πένθιμη ψαλμωδία 
έκλαιε τόν μοναδικόν άδελφόν μου, τόν 
όποιον πολύ άγαπούσα· τόν έκλαιε καί τού 
ηΰχετο άνάπαυσιν, ειρήνην καί αίωνίαν 
ζωήν. Ή το  ή πρώτη φορά, άπό τότε πού 
έκατάλαβα τόν κόσμον, κατά τήν όποιαν 
έστέκόμουν μέσα είς ναόν. 'Εκείνη ή πέν
θιμη άπλή μελωδία μέ συνεκλόνισεν. "Αν 
καί δέν έπίστευα άκόμη, έν τούτοις τήν 
ώραν έκείνην είχα κιόλας αίσθανθή κάτι 
σάν προαίσθησιν διά μίαν αίωνίαν ’Αλή
θειαν, πού μού ήτο άκόμη άγνωστος. "Οταν 
δμως έφυγα άπό τόν ναόν δλα διελύθη- 
σαν...». "Οταν ό Βαντίμ έζήτησε νά γίνη 
μέλος τού Κ.Κ., ή Κομσομόλ έδωκεν άρί- 
στας συστάσεις διά τό πρόσωπόν του. 
Ά λ λ ' ό Βαντίμ ήρχισεν ήδη νά προβλη
ματίζεται κυρίως έπί τού σκοπού τής ζωής. 
Ήσθάνετο όλονέν καί περισσότερον, δτι ό 
μαρξισμός δέν τόν ικανοποιεί μέ δσα έλε- 
γεν. 'Εν τώ μεταξύ, επειδή ήρνήθη νά 
καταθέση ψευδώς είς βάρος τού άθώου 
πατέρα του (τό κόμμα άνέκρινε τόν Βαντίμ 
έπί έξ μήνας μέ άσυναγώνιστον αύθάδειαν 
καί σκληρότητα), έτιμωρήθη μέ 10 χρόνια 
φυλάκισιν! Ή  φυλακή τόν έβοήθησε νά 
σκεφθή βαθύτερου καί νά γίνη πλέον ένας 
συνειδητός Χριστιανός. Τόσον, ώστε τήν 
άνοιξιν τού 1955 ένεγράφη είς τό Θεολο- 
γικόν Σεμινάριον τής 'Οδησσού. "Εκτοτε ή 
ζωή τού Βαντίμ άπέκτησε νόημα καί ό ίδιος 
ζή είς τό φώς τού Χριστού. Γράφει: «"Αν 
καί είμαι άρρωστος — είμαι ένας άπό τούς 
άναπήρους τού Β' Παγκοσμίου πολέμου — 
τώρα παρουσιάζω μεγαλυτέραν δραστηριό
τητα καί έχω περισσοτέρας ικανότητας δι 
έργασίαν, άπό δ,τι είχα τούς πρώτους μήνας 
μετά τόν πόλεμον, δταν ήμουν «πέρα-γιά- 
πέρα» άθεος. Μέ τό νά γίνω άληθινόν 
τέκνον τής Ρωσικής ’Ορθοδόξου Έκκλη-

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

σίας έγινα ταυτοχρόνως καί καλύτερος 
πατριώτης».

' Η πορεία άρκετών Χριστιανών νέων τού 
Παραπετάσματος είναι άξια πολλοΰ θαυμα
σμού. ’Ιδιαιτέρως εκείνων, οί όποιοι άψη- 
φούν τά πάντα καί χειροτονούνται ιερείς. 
Ό  ’Ιωσήφ π.χ. άπό τό Σεκίροβο τής 
Βουλγαρίας, διήνυσε τραχύν δρόμον μετ' 
έμποδίων μέχρις δτου φθάση είς τάς τάξεις 
τού κλήρου. Μικρός έδέχθη έντονον κομ
μουνιστικήν έκπαίδευσιν. Τό ίδιον καί είς 
τόν στρατόν. Μετά τήν στρατιωτικήν του 
θητείαν έτοποθετήθη όδηγός είς ένα τρα
κτέρ, παρ’ δλον δτι είχεν τόν πόθον καί τάς 
ικανότητας νά σπουδάση είς τό Πανεπιστή
μιου. Άπεκλείσθη δμως τού Πανεπιστη
μίου διότι οί κομματικοί παράγοντες τού 
χωρίου του ειδοποίησαν τάς Πανεπιστημι
ακός άρχάς, δτι ό ’Ιωσήφ θρησκεύει καί δτι 
σκοπεύει νά γίνη κληρικός. Τελικώς ό 
’Ιωσήφ έγινε ίερεύς, ίκανοποιών τόν βαθύν 
πόθον τής θρησκευούσης καρδίας του. Ή  
έφημερίς, ή όποια έσχολίαζε τό γεγονός, 
έγραφε θρηνολογούσα: «Δέν είμπορούμεν 
νά μένωμεν άδρανείς. Διότι καί αύτήν τήν 
στιγμήν οί πιστοί κατακλύζουν τόν ναόν 
τού Σεκιρόβου κάθε Κυριακήν. Διότι άκόμη 
καί νέες κοπέλλες δίδουν ύπόσχεσιν, δτι θά 
γίνουν μοναχοί — καί υπάρχουν ήδη άνω 
τών διακοσίων τέτοιων νεαρών κοριτσιών. 
διότι καί σήμερον άκόμη, κάθε φοράν πού 
λειτουργεί ό ίερεύς, μαθηταί τού σχολείου, 
πιονιέροι βοηθούν τόν ιερέα, γονατίζουν 
εμπρός είς τάς εικόνας, δπως συνήθιζε νά 
γονατίζη καί ό πατήρ ’Ιωσήφ δταν ήταν 
μικρός... Υπάρχουν άκόμη νέοι άνθρωποι 
δπως ό ’ Ιωσήφ».

"Οταν κανείς άναλογίζεται τήν στροφήν 
τής Ρωσικής νεολαίας πρός τήν 'Ορθοδο
ξίαν, ενθυμείται τόν λόγον τού Βολταίρου. 
Ό  Γάλλος έκεΐνος φιλόσοφος, ό όποιος 
δέν ήτο μόνον άθεος, άλλά κατείχε to καί 
άπό έντονον άντι-κληρικόν πνεύμα, άγανα- 
κτησμένος άπό τάς άνοησίας, αί όποϊαι 
έγράφοντο τότε έναντίον τής 'Εκκλησίας,
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Οί νέοι τοϋ Σιδηρού Παραπετάσματος, έχουν 
άηδιάσει τόσο πολύ την άδιάκσπο, μονότονο, 
άνούσιο καί Ανόητο προπαγάνδα των στράτευ
μά ων άθέων τού Μαρξισμού έναντίον τής 
έκκλησίας ο'ίστε πολλοί νά στρέφονται πρός 
τήν πίστι όπου εύρίσκουν τό νόημα τής ζωής, 
τής ευτυχίας καί τής Αληθινής έλευθερίας.

είπε μέ τό σκωπτικόν του ύφος: «ΟΙ έχθροί 
τής ‘Εκκλησίας λέγουν καί γράφουν τόσας 
άηδιαστικάς μωρίας, ώστε κινδυνεύω νά 
γίνω Χριστιανός άπό... άγανάκτησιν έναν
τίον των»! Αύτο συμβαίνει καί είς τάς 
ήμέρας μας μέ τούς νέους τού Σιδηρού 
Παραπετάσματος. "Εχουν άηδιάσει τόσον 
πολύ τήν άδιάκοπον, μονότονον, άνούσιον 
καί άνόητον προπαγάνδαν των στρατευο- 
μένων άθέων τού μαρξισμού έναντίον τής 
Έκκλησίας, ώστε άλλοι έξ... άγανακτή- 
σεως καί άλλοι έκ πραγματικού ένδιαφέρον- 
τος στρέφονται πρός τήν πίστιν, δπου εύ
ρίσκουν τό νόημα τής ζωής, τής εύτυχίας 
καί τής άληθινής έλευθερίας.

Καί δυναμικοί αντιδράσεις
Ά λ λ ’ oi νέοι τού παραπετάσματος έκ- 

δηλώνουν τήν άντίδρασίν των κατά τού 
μαρξισμού καί δυναμικώτερον. Είναι γνω
στόν, δτι ή άνθρωπίνη λάβα, ή όποια 
έξεχύθη τόν ’Οκτώβριον τού 1956 είς τήν 
Βαρσοβίαν καί τήν Βουδαπέστην, άπετε- 
λεΐτο άποκλειστικώς σχεδόν άπό φοιτητάς 
καί γενικώς νέους άνθρώπους. Κατά τήν 
διάρκειαν τού καθεστώτος τού Ράκοζυ έπε- 
χειρήθη μία «άδυσώπητος» κομμουνιστική 
καθοδήγησις, ή όποια δμως άπέδωκεν έλά- 
χιστα άποτελέσματα. ’Αλλά καί μετά τήν 
έξέγερσιν τού 1956, παρ’ δλα τά άντίποινα 
καί τήν τρομοκρατίαν, oi Ούγγροι νέοι 
δημιουργούν πολλάς άνησυχίας είς τό καθε
στώς. Τό θέρος τού 1965 Ούγγροι νέοι είπαν 
είς τήν δημοσιογράφον ’ Ιουδήθ Λιστό- 
ουελ, ή όποία έπεσκέφθη τήν Ούγγαρίαν: 
«’Αρκεί μία καί μόνη σπίθα διά νά έκραγή 
ένα νέον 1956». Ή  ίδια είς άνταπόκρισίν 
της άπό τήν Βουδαπέστην πρός τούς «Τάϊμς» 
τόν Δεκέμβριον τού 1965 διηγείται καί τό 
άκόλουθον συγκινητικόν περιστατικον, τό 
όποιον φανερώνει τήν δύναμιν τής χρι
στιανικής πίστεως μεταξύ τής Ούγγρικής 
νεολαίας: «Τήν 20ήν Αύγούστου, πού ήτο 
κατά τό παλαιόν έορτολόγιον ή έορτή τού 
'Αγίου Στεφάνου — προστάτου τής Ουγ

γαρίας — καί μέ τό σημερινόν κομμουνι
στικόν καθεστώς έορτάζεται ώς «'Ημέρα 
τού Συντάγματος», έπήγα νά άκούσω τήν 
Λειτουργίαν είς τήν εκκλησίαν τού ' Αγίου 
Ματθαίου είς τήν Βούδα (..,). Είς τό τέλος 
τής Λειτουργίας όλόκληρον τό έκκλησία- 
σμα έψαλλε τόν παλαιόν ’Εθνικόν "Υμνον, 
καί δταν έτελείωσε παρετήρησα, δτι πολλοί 
είχαν δάκρυα στά μάτια. Καθώς οί κώδωνες 
έσήμαιναν τήν μεσημβρίαν, παρηκολού- 
θουν, άπέναντι άπό τήν έκκκλησίαν άλε- 
ξιπτωτιστάς, πού έρρίπτοντο άπό άεροπλά- 
να, ένώ τά πυροβόλα έκρότουν. Αίφνης 
ήκουσα τόν ήχον τών σαλπίγγων καί είδα 
έπάνω είς τόν στενόν εξώστην τού κωδωνο
στασίου τής έκκλησίας μίαν όμάδα νέων 
καί νεανίδων. Έψαλλαν τόν ύμνον: « Ό

Χριστός νικά, ό Χριστός βασιλεύει, ό 
Χριστός θά νικήση».

»Οί άλεξιπτωτισταί καί πυροβοληταί 
έσυμβόλιζαν τόν κομμουνισμόν τού Κάνταρ 
τά παιδιά πού έσήμαιναν τάς σάλπιγγας καί 
τά κορίτσια πού έψαλλαν τούς ύμνους, τήν 
χριστιανικήν πίστιν τών Ούγγρων. Ή το  
ένας παράξενος «διάλογος» μεταξύ τών δύο 
αύτών δυνάμεων, αί όποΐαι ήγωνίζοντο νά 
κατακτήσουν τάς ψυχάς τών νέων τής Ούγ- 
γαρίας...».

Μήπως δμως καί τό 1968 ύπήρξεν εύτυ- 
χές διά τόν κομμουνισμόν; Οί νέοι τής 
ΓιουγκοσλαυΤας, οί όποιοι έχειροκρότουν 
τόν Τζίλας, ό όποιος έφώναζε τόν ’ Ιούνιον 
τού 1968 πρός τούς φοιτητάς τής πατρίδος 
του, δτι «ό μαρξισμός άπέθανεν», είναι 
τρανή άπόδειξις, δτι είς τό Παραπέτασμα οί 
νέοι άσφυκτιούν καί ζητούν έλευθερίαν 
σκέψεως καί δράσεως. ’Αλλά καί οί νέοι 
τής Τσεχοσλοβακίας, οί όποιοι κατά τόν 
Αύγουστον τού 1968 προέτασσαν τά στήθη 
των είς τά Ρωσικά τάνκς ή τά έπυρπόλουν ή 
έκάθηντο είς τό κατάστρωμα τού δρόμου 
κοντά - κοντά ό ένας είς τόν άλλον ώς 
ζωντανόν τείχος έμπρός είς τό βαρύ Ρω
σικόν ά: ι μάχης, τό όποιον έδιδε τήν
έντύπωσιν «άμήχανης άρκούδας» πού συ
ναντά ένα άναπάντεχον έμπόδιον, τί άλλο 
μαρτυρούν παρά τήν άποτυχίαν τού μαρξι
σμού μεταξύ τών νέων;

"Οταν τό 1969 αύτοεπυρπολεΐτο είς τήν 
Πράγαν ό ήρωϊκός 21ετής φοιτητής Γιάν 
Πάλατς (ή Πάλαχ), διαμαρτυρόμενος διά 
τήν έπέμβασιν τών ρώσων είς τήν χώραν 
του, ή μορφή του έγίνετο σύμβολον, ιδέα 
καί σημαία άγώνος. Αύτό τό σύνηθες τσεχι
κόν δνομα έπέρασεν είς τήν ’ Ιστορίαν. «Έ - 
χομεν νέον θάρρος, νέον σύμβολον», έδή- 
λωσε νεαρός Τσέχος, καθώς ήναπτε κηρίον 
είς τόν τόπον τού μαρτυρίου τού Πάλατς. 
Τό φρικτόν μαρτύριον τής καιομένης νεανι
κής σαρκός έγινεν άφορμή άναπτερώσεως 
τού φιλελευθέρου πάθους τών Τσεχοσλοβά
κων. Άπεδείχθη δι’ άλλην μίαν φοράν, δτι 
υπάρχουν θάνατοι, οί όποίοι άποτελούν άπο- 
θέωσιν τής ζωής. Ή  θύελλα, τήν όποιαν 
έδημιούργησεν είς τήν ψυχήν τού τσεχικού 
έθνους ό θάνατος τού φοιτητού Πάλατς, 
έκόπασε μέν κάτω άπό τήν στυγνήν κατα-

πίεσιν τών Ρωσικών άρμάτων, άλλ’ ή μνή
μη τού νέου καί ή αυτοθυσία του άποτε- 
λούν άθάνατον σύμβολον άγώνων ένός λα
ού, ό όποιος άγαπά τήν έλευθερίαν καί ζητεί 
τήν έλευθερίαν. Δέν άναφέρομεν σχόλια 
άλλων έφημερίδων τού «καπιταλιστικού» 
κόσμου' άντιγράφομεν μόνον σχετικόν 
σχόλιον τής «Μπόρμπα» όργάνου τού Κ.Κ. 
τής ΓιουγκοσλαυΤας. Γράφει: «’Από τής 
έποχής τής έπεμβάσεως τού Αύγούστου τού 
1968, άσφαλώς οΰδέν άλλο ήδυνήθη νά 
συγκινήση τόσον πολύ τούς Τσέχους καί 
τούς Σλοβάκους, δσον ή αύτοκτονία τού 
νεαρού Γιάν Πάλατς». Καί προσθέτει ή 
κομμουνιστική «Μπόρμπα»: «Ή  ένέργεια 
τού Πάλατς είναι άνευ προηγουμένου είς τήν 
εύρωπαϊκήν 'Ιστορίαν, δπως είναι καί ή 
βαρεία πραγματικότης, πού ύπέστη ή χώρα 
του. Αύτός είναι ό καρπός τών ίδεαλι- 
στικών πεποιθήσεων τής νεολαίας, δηλαδή 
δ,τι ό άνθρωπος δέν είναι πλασμένος διά νά 
ζή μισήν ζωήν. Ό  θάνατός του συνοψίζει 
όλόκληρον τήν τραγωδίαν τής έποχής μας 
καί ιδιαιτέρως τήν άναταραχήν είς Τσε
χοσλοβακίαν. "Ενας θάνατος, ή σημασία 
τού όποιου, μέ τήν δύναμιν τού φοβερού 
άντικτύπου του, δέν είναι δυνατόν νά μειω- 
θή».

Ό  Τζώρτζ Ρέΰλαν είς άνταπόκριβίν του 
άπό τήν Πράγαν έγραφε: «τό είδα, ό σοβιε
τικός στρατιώτης ένεπλάκη στή συζήτησι 
(μέ ένα νέον Τσεχοσλοβάκον, πού τού 
άπεδείκνυε, δτι ή Ρωσία είναι διά τήν 
χώραν του κατακτητής καί δχι έλευθερω- 
τής) καί άργότερα ένεθυμήθη δτι είναι στρα
τιώτης Κατοχής καί έπυροβόλησε τόν νε
αρό Τσέχο στό στομάχι, καθώς μιλούσαν... 
φιλικά!».

'Αλλά μέ τό πυροβόλον δπλον καμμία 
Ιδέα δέν φονεύεται. Πολύ περισσότερον δέν 
φονεύονται μέ τάς σφαίρας αί μεγάλαι καί 
άγναί ίδέαι. Μέ τάς σφαίρας φονεύονται 
μόνον οί άνθρωποι. Αί ίδέαι μένουν, ά- 
πλώνουν καί... φονεύουν τούς φονεϊς τών 
άνθρώπων!
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Νταχαου
Τοϋ

' Αρχιφύλακος 
κ. Δ. Δασκαλοπούλου

ΜΙΑ ΛΕΞΗ, μιά ιστορία, μιά φρικιαστική 
πραγματικότητα, ένα παράδειγμα 

πρός αποστροφήν διά.τό μέλλον, πού θυ
μίζει σ' άλλους τό φοβερό θάνατο, σ' 
άλλους τή φρίκη ένός πολέμου καί τήν 
αηδία καί σέ μερικούς τίποτε.

Αλλά όσα καί νά γνωρίζει κανείς άπό 
βιβλία καί άφηγήσεις, σχετικά μέ τί σημαίνει 
ΝΤΑΧΑΟΥ, είναι πολύ έλάχιστα, έάν ό ίδιος 
μόνος του, δέν διαβάσει μέ τά Ιδια του τά 
μάτια, έκατοστό πρός έκατοστό πρός 
έκατοστό, μέτρο πρός μέτρο, τόν χώρο πού 
λέγεται ΝΤΑΧΑΟΥ.

Ο ύποφαινόμενος είχα τήν τύχη νά 
έπισκεφθώ τό περιβόητο στρατόπεδο συγ- 
κεντρώσεως τού ΝΤΑΧΑΟΥ, καί νά δώ άπό 
κοντά τόν χώρο πού έγιναν τόσο πολλά, άπό 
τόσους... όλίγους.

ΝΤΑΧΑΟΥ, είναι τό πρώτον εις τήν 
Γερμανίαν στρατόπεδον συγκεντρώσεως 
πού έγινε τήν 22αν Μαρτίου τού έτους 
1933, εις τούς χώρους καί τά κτίρια ένός 
παλαιού έργοστασίου πυρίτιδος, πλησίον 
τοϋ χωριού ΝΤΑΧΑΟΥ, έ ξ  ού καί ή ονο
μασία.

Προωρίζετο δέ τούτο διά τήν άπομόνω- 
σιν τών πολιτικών άντιπάλων, ' Εβραίων, κλη
ρικών καί γενικώς τών άνεπιθυμήτων πού 
έχαρακτηρίζοντο έχθροί τοϋ ' Εθνικοσοσια
λισμού Κράτους. Τό στρατόπεδο αύτό, 
έτελείωσε, μέ τή φοβερή προσωπική έργα- 
σία τών κρατουμένων τό 1938. Εις τά ύ- 
πάρχοντα μητρώα τού στρατοπέδου, φέ
ρονται έγγεγραμμένοι άπό τό 1933 έως τό 
1945 άνω άπό (206.000) κρατούμενοι.

Καί τώρα μιά μικρή περιγραφή τού χώ
ρου τού Στρατοπέδου. Δεξιά καί άριστερά 
τής κεντρικής λεωφόρου τού στρατοπέδου, 
ύπήρχαν άνά δέκα πέντε παραπήγματα, καί 
σέ κάθε ένα άπ' αύτά έμειναν 208 κρατού
μενοι.

Μετά τήν κατάκτησιν όλοκλήρου τής 
Εύρώπης, ύπό τού Γ' Ράιχ, κατέφθανον 
συνεχώς άποστολαί κρατουμένων, άπό τάς 
κατά καιρούς καταλαμβανομένας χώρας, μέ 
άποτέλεσμα τό στρατόπεδον νά ύπερπλη- 
ρωθή καί εις κάθε παράπηγμα νά μένουν 
(1.600) κρατούμενοι άντί τών 208. Σημει- 
ωτέον ότι εις όλο τό στρατόπεδον ύπήρχε 
μιά μόνον είσοδος καί εις τό κέντρον τής 
πύλης ύπήρχε ή έπιγραφή «Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΤΡΩΝΕΙ».

Εις τό κέντρον τού στρατοπέδου, όπου 
εύρίσκεται σήμερον τό Μουσεϊον, ήτο τό 
μαγειρείον, τό πλυντήριον καί τό φρικια- 
στικόν «λουτρόν» τό όποιον έχρησιμοποί- 
ουν οί άνδρες τών ές  - ές διά τά άπάν- 
θρωπα μαρτύρια έπί τών κρατουμένων, ό
πως τό κρέμασμα εις πασάλους, μαστιγώ
σεις κλπ.

' Επίσης τό 1939, εις τό νοσοκομεΐον τών 
κρατουμένων, έγίνοντο τά πειράματα τού 
Δρος RASCHER, τεχνικής ύποτάσεως καί

ύψηλής ψύξεως, καθώς έπίσης έκαλλιερ- 
γεΐτο έπί τών κρατουμένων τό πλασμόδιον 
τού Λαβεράν, καί άλλα θανατηφόρα βιοχη
μικά πειράματα. Συμφώνως πρός τά στοι
χεία τής Διεθνούς Υπηρεσίας Άναζητή- 
σεως, εις τό στρατόπεδον τοϋ ΝΤΑΧΑΟΥ 
άπέθανον 31.951 κρατούμενοι, χωρίς εις 
τόν άριθμόν τούτον νά περιλαμβάνωνται αί 
χιλιάδες τών έκτελεσθέντων κρατουμένων, 
οί όποιοι δέν κατεχωρήθησαν εις τά μη
τρώα.

' Η άθλια ζωή, ή δυστυχία ώδηγοϋσε τούς 
κρατουμένους στό θάνατο δΓ αύτό τό έτος 
1940 έγκατεστάθη κλίβανος (φούρνος) ό 
όποιος άπεδείχθη άνεπαρκής μέ άποτέ
λεσμα τό 1942 νά έγκατασταθή μεγαλύ
τερος.

Κατ' έντολήν τής Κεντρικής Υπηρεσί
ας Οικονομικής Δ/κήσεως τών "Ες-Έ ς τού 
Βερολίνου, έγινε έντός τού στρατοπέδου 
τού ΝΤΑΧΑΟΥ, καθώς καί σέ άλλα στρα
τόπεδα θάλαμος άερίων, πού παρουσίαζαν 
ώς θάλαμον λουτρών μέ ντούζ, ό όποιος 
όμως τελικώς δέν έχρησιμοποιήθη.

Οί προοριζόμενοι πρός θανάτωσιν δΓ 
άερίων κρατούμενοι, μετεφέροντο πρός 
θανάτωσιν άπό τό ΝΤΑΧΑΟΥ εις τόν Πύρ
γον ΧΑΡΤΧΑ Ι Μ, πλησίον τού LINZ ή σέ 
άλλα στρατόπεδα. (3.166 κρατούμενοι έθα- 
νατώθησαν εις θαλάμους άερίων μεταξύ 

Ιανουάριου - Νοεμβρίου 1944).
Τά άνωτέρω στοιχεία είναι παρμένα άπό 

τό άρχεΐο τού Μουσείου, τό όποιον έγινε 
ύπό τής Διεθνούς 'Επιτροπής ΝΤΑΧΑΜ μέ 
τήν βοήθειαν τής χώρας τής Βαυαρίας.

"Αν όμως ξεφυλλίσωμεν τήν ιστορίαν τής 
άνθρωπότητος θά δούμε πολλά ΝΤΑΧΑΟΥ, 
μέ άλλη μορφή καί σέ άλλη έκταση, άλλά διά 
τόν ίδιο πάντα άπάνθρωπο σκοπόν, άπό 
έναν ή μερικούς πού έχει όμως σάν άπο
τέλεσμα τόν στιγματισμόν τών λαών, τής 
άνθρωπότητος.

Δέν ύπάρχουν περιθώρια δΓ έπανάληψη 
σφαλμάτων καί στρατόπεδα συγκεντρώσε
ως.
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Πνεϋμα καθαρό καί δύσπιστο ό ' Αρχη
γός τών ' Υποβρυχίων ναύαρχος Σραΐντερ, 
κατεπλάγη όταν διάβασε τήν αναφορά πού 
βρέθηκε στό πτώμα τού κυβερνήτου. Δέν 
πίστευε βέβαια δλες αύτές τίς ιστορίες 
περί βρυκόλακος καί οραμάτων, άλλ' άπε- 
φάσισε νά ρυθμίση τό θέμα μιά γιά πάντα. 

Επιβιβάσθηκε στό σκάφος, συνοδευόμε- 
νος άπό τό Διοικητή τού στολίσκου. ' Εκά- 
λεσε ένα ένα τούς άνδρες καί τούς ύπέ- 
βαλε σ' ένα έξαντλητικό έρωτηματολόγιο. 
Δέν γνωρίζομε τό άποτέλεσμα αύτής τής 
έξετάσεως. Πρέπει όμως νά θεωρήσουμε 
βέβαιο, ότι τό πλήρωμα θά ήταν πειστικό καί 
εύγλωττο στήν κατάθεσή του.

' Ο Σραΐντερ έστειλε όλο τό πλήρωμα σέ 
άδεια. Τό καράβι έμπήκε σέ έπισκευή καί 
μάλιστα σέ τόπο, μακρυά άπό τή βάσι. Τήν 
έπαύριο κατά τή νύκτα, είδαν οί περίοικοι νά 
πορεύεται πρός τό πλοίο μιά παράξενοι 
συνοδεία. Προπορευόταν ό ίερεύς τής βά- 
σεως καί άκολουθοϋσαν ό Σραΐντέρ καί 
άλλοι άξιωματικοί.

Στό κατάστρωμα τού UB-65 ό ίερεύς 
έδιάβασε τήν ειδική άκολουθία τών έξορ- 
κισμών. ΊΗταν φανερό ότι ό ναύρχος ήθελε 
νά λάβη όλα τά μέτρα έστω καί άν δέν 
πίστευε στήν ιστορία αύτή τού βρυκόλακος. 
“Οταν τό πλήρωμα γύρισε άπό τήν άδεια, 
βρήκε ένα καινούριο κυβερνήτη, πού δή
λωσε κατηγορηματικά άπό τήν πρώτη στιγμή 
ότι δέν έπρόκειτο νά άνεχθή τίς άνόητες 
ιστορίες γιά φαντάσματα καί τά παρόμοια.

Από τήν άνθρώπινη ψυχολογία γνωρί
ζομε ότι τό άγνωστο κάί άόρατο είναι 
πάντοτε πιό φοβερό άπό τούς φυσικούς 
κινδύνους. Καί οί άνδρες του UB-65 δοκί
μασαν έλαφρό ρίγος, όταν μπήκαν στό πλοίο 
καί έκεΐνο έτοιμάσθηκε γιά τή δευτέρα 
έπιχειριακή περιπολία του. Αύτή τή φορά τά 
πάντα πήγαν θαυμάσια καί ή περιπολία έγινε 
χωρίς άπευκταΐο. Τό ύποβρύχιο βύθισε πολ
λές χιλιάδες τόννους συμμαχικά πλοία καί 
έπανήλθε στή βάσι του. Πολλοί άνδρες 
είδαν κι' αύτή τή φορά τό φάντασμα, άλλά 
δέν τούς έφερε κακοτυχία. "Αρχισαν μάλι
στα οί πολλοί νά τό συνηθίζουν. Γιά μερι
κούς όμως, άδύνατους χαρακτήρες, ή συν
τροφιά τού παράξενου αύτοϋ έπιβάτη άπο- 
τελοϋσε διαρκές μαρτύριο.

Πάντως ό Σραΐντερ άντιμετώπισε τό 
θέμα νέου κυβερνήτου. Γιατί ό τότε κυβερ
νήτης έπέμεινε νά άναφέρη, ότι τό φάντα
σμα παρουσιαζόταν συχνά. Καί τόν άντι- 
καθέστησε μ' ένα άκόμη σκληρότερο, δο- 
κιμασμένον «ύποβρύχιο», τόν ύποπλοίαρχο 
Schelle.. Σκέφθηκε ό ναύαρχος πώς ό 
Schelle ήταν ό μόνος άνθρωπος, πού θά 
ήταν δυνατό νά άντιμετωπίση τόν βρυκό- 
λακα.

Τήν έποχή αύτή ένας άξιωματικός άπε- 
φάσισε νά έμπιστευθή στό χαρτί τήν άφή- 
γησι αύτής τής ιστορίας, γιατί είχε τήν 
πεποίθησι, πώς δέν θά έπιζοϋσε γιά νά τή

διηγηθή προφορικά." Εγραφε λοιπόν ό άξιω
ματικός αύτός.

«"Ας μή μάς νομίσουν γιά ήλιθίους ή 
όνειροπαρμένους. Από τήν ήμέρα πού 
έπεβιβάσθημεν, αίσθανθήκαμε γύρω μας 
μιά δυσάρεστο άτμόσφαιρα. Κανείς δέν 
κατενόησε τήν τρομερή μας περιπέτεια. 
Δέν έσκεφθήκαμε ποτέ νά ίδοϋμε ένα 
φάντασμα ούτε άφήσαμε άδέσμευτη τήν 
φαντασία μας. Είδαμε αύτό πού είδαμε -  κι 
αύτό είναι όλο. Είμαι ένας άπό τούς πολ
λούς πού είδαν τό φάντασμα τού ύπο- 
πλοιάρχου μας, τό ίδιο πάντοτε όρθιο, μέ τά 
χέρια σταυρωμένα, άκρη άκρη στήν πλώρη.

«Μιά νύκτα καθώς ήμουν ξαπλωμένος 
καί άγρυπνος εις τό κρεβάτι μου, τόν είδα 
μέ φρίκη νά εισέρχεται εις τό δωμάτιο, νά 
περνά κοντά μου καί νά χάνεται πλώρα 
πρός τό ύπόφραγμα τών τροπιλλών. Δέ\ 
ξαναφάνηκε. Χωρίς νά ξαίρω, είδα έπανει- 
λημμένως τόν παλαιό Κυβερνήτη, αύτόν 
πού μάς είχε άπειλήσει άν άρθρώναμε λέξι 
γιά τό φάντασμα, νά κοιτάζη πάνω άπ' τόν 
ώμο μου τρέμοντας. Μόνον όταν τόν άντι- 
κατέστησε ό Schelle έμαθα άπό τόν καμα
ρότο του ότι είχε χαρακτηρίσει τό καράβι 
μας στοιχειωμένο.

«Πρέπει νά λάβω μέρος στήν προσεχή 
έξοδο τού UB-65 άλλ' εύχομαι νά πέσω 
βαριά άρρωστος ή νά τραυματισθώ στήν 
περιπολία καί νά πάω εις τό νοσοκομείο, γιά 
νά έπιζήσω καί νά ήμπορέσω μίαν ήμέραν νά 
διηγηθώ τήν ιστορίαν μου...».

Ό  καιρός περνούσε καί οί έμφανίσεις 
τού βρυκόλακος έγίνοντο περισσότερο συ

Στήν Απέναντι σελίόα, σύγχρονο ύποβρύχιο 
περιπολεΐ κάπου στον Ειρηνικό. Κάτω: Τό 
Γερμανικό θωρηκτό «Σάρνχορστ». Τά μεγάλα 
καί δυσκίνητα θωρηκτά Αντικατέστησαν τά 
μικρότερα, εύέλικτα καί ταχύτερα σκάφη.

χνές. Ό  παλιός ύποπλοίαρχος, έπίσημα 
νεκρός καί ένταφιασμένος, φαίνεται πώς 
προτιμούσε τήν παραμονή του στό UB-65 
άπό τή θλιβερή γαλήνη τού τάφου.

Παρά τόν φόβο, πού συνέθλιβε τό πλή
ρωμα, τό ύποβρύχιο είχε πολλές έπιτυχίες 
καί σημαντικό άριθμό θυμάτων, όταν τόν 
Μάιο τού 1918 οί έμφανίσεις έφθασαν στό 
όριο τής τρέλλας. Είχαν έπιβή δύο καινού
ριοι στό καράβι καί οί παλιοί άκόμη έτρε
μαν στήν ιδέα ότι θά έβλεπαν πρόσωπο μέ 
πρόσωπο τόν άνεπιθύμητο ξένο. Κάποια 
μέρα, έν πλώ στά άνοικτά τού κόλπου τής 
Γασκώνης, ό ναύτης πυροβολητής τρελ- 
λάθηκε καί άρχισε νά φωνάζη γοερά. Όταν 
ήρέμησε κάπως, βεβαίωσε πώς είχε άκου-

Η όραματκη ιοοορια 
ευοι υποβρυχίου

Τοΰ Άρχιπλ. κ. Μαρ. Σίμψα

Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλος
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μπήσει στόν νεκρό, πού κυκλοφορούσε 
ανάμεσα τους. Μιά ένεσις τόν καταπρά- 
ϋνε, αλλά σέ λίγο τόν βρήκαν στό κρεββάτι 
του μέ κομμένες τίς φλέβες: είχε έπιχει- 
ρήσει ν' αύτοκτονήσει.

Μόλις ξημέρωσε, τό ύποβρύχιο άνέβηκε 
στήν έπκράνεια. ' Ο ύπαρχος άνίχνευε μέ τό 
τηλεσκόπιο τόν όρίζοντα, όταν ένας άξιω- 
ματικός πέρασε πλάι του, ώρμησε μπρος καί 
ρίχθηκε στή θάλασσα. Απομακρύνθηκε κο
λυμπώντας μέχρι πού τόν έχασαν άπό τά 
μάτια τους.

' Η βασκανία ή μάλλον τό άποτέλεσμά της 
παρουσιάζονταν μέ ξαφνική βιαιότητα. Σέ 
διάστημα δύο ώρών δυό άνθρωποι προτί
μησαν τόν θάνατο άπό τήν παραμονή στό 
καταραμένο αύτό πλοίο.

Τό βράδυ έκεΐνο διέκριναν μιά έχθρική 
νηοπομπή. Άποτελεΐτο άπό δώδεκα πλοία, 
συγκεντρωμένα τό ένα κοντά στό άλλο, σάν 
τά πρόβατα έμπρός στόν κίνδυνο. Συνοδεύ
ονταν άπό δύο άντιτορπιλλικά, άλλά ό Schel- 
le άμφέβαλλε άν αύτά θά κατώρθωναν νά τά 
προστατεύσουν, σέ μιά βιαία έπίθεσι έναν- 
τίον τους.

Τά ύποβρύχια πλησίαζαν άργά, προσδο- 
κώντα τήν κατάλληλη στιγμή, γιά νά έξα- 
πολύσουν τήν έπίθεσι. Τό πλήρωμα άκουσε 
τότε πάνω άπό τό κεφάλι του τόν ρυθμικό 
κρότο μηχανών. Τό πλοίο σείσθηκε δυνατά 
καί πολλές φορές. Οί βόμβες! Τά συμμα
χικά πλοία έδειχναν τό δόντια τους. Τό ύ
ποβρύχιο άρχισε νά μήν ύπακούη στά πη
δάλια: κατέβαινε άργά άλλά σταθερά στό 
βυθό καί φαινόταν πώς τίποτε δέν θά τό

σταματούσε. Τά φώτα έπαιξαν μιά δυό 
φορές καί μετά έσβησαν. Τό πλοίο σταμά
τησε τήν κάθοδο, ή θάλασσα όμως εισχω
ρούσε άπό παντού καί οί άνδρες, όρθιοι 
μέσ’ τό σκοτάδι, αίσθάνοντο τό κρύο νερό 
νά παφλάζη γύρω άπό τούς άστραγάλους 
των.

Τότε άκούσθηκε τό ύστερικό γέλοιο έ- 
νός ναύτου. ' Εφώναζε πώς ό νεκρός ήταν 
πλάι του, τόν έγγιζε στά μάγουλα μέ τά 
κρύα δάκτυλά του. Τρομερή δοκιμασία νά 
έχης τόν έχθρό πάνω άπό τό κεφάλι σου καί 
νά αισθάνεσαι πλάι σου τήν παρουσία ένός 
όντος όχι φυσικού. Πολλοί τότε, πού είχαν 
καιρό νά προσευχηθούν, ψιθύρισαν θερμές 
ικεσίες.

Άπό πάνω οί βόμβες έξακολουθοΰσαν 
νά κατεβαίνουν. Μιά έκρηξις κοντά τους 
έσπρωξε τό πλοίο άπό τό πλευρό, άπότομα, 
Τό πλήρωμα κρατούσε τήν άναπνοή του. Καί 
περίμενε νά κατρακυλήση στά βάθη. Όλοι 
έγνώριζαν δτι άν κατέβαινε χαμηλότερα, ή 
τρομερή πίεσις τού νερού θά συνέθλιβε τό 
ήδη τραυματισμένο κέλυφος. Καί αύτό θά 
ήταν τό τέλος.

Περιμένοντας, διερωτώντο τί θά συνέ- 
βαινε όταν θά έβαζαν μπρος τίς μηχανές. 
Χωρίς άμφιβολία οί πολλοί έφοβοϋντο πε
ρισσότερο τήν παρουσία τού βρυκόλακος 
μεταξύ τους άπό τήν προσβολή τών άντι- 
τορπιλικών. ' Ο έχθρός έπάνω τους άποτε- 
λούσε ένα κίνδυνο, πού τούς φαινόταν φυ
σικός καί γιά τόν όποιο ήταν ψυχολογικά 
προετοιμασμένοι.

Κάποια στιγμή ό γδούπος τών μηχανών

άρχισε νά μακραίνη. Ό  κυβερνήτης περί
μενε άρκετή ώρα γιά νά βεβαιωθή πώς ή 
νηοπομπή είχε φύγει. "Υστερα δοκίμασε τά 
διάφορα μηχανήματα -  δέν είχαν πάθει 
τίποτα. Καί έπεχείρησε τήν άνάδυσι.

Τό UB-65 έτρέμισε καί βόγγησε καί 
πέτυχε νά άνέβη μερικά έκατοστά τού 
μέτρου. Τό άπίστευτο αύτό άποτέλεσμά 
έγκαρδίωσε τούς πάντας, πού περίμεναν 
άπό στιγμή σέ στιγμή νά κατρακυλήσουν 
στήν άβυσσο. Συνέχισαν τούς χειρισμούς, 
τό φώς δέν είχε άκόμη άποκατασταθή, τό 
πλοίο όμως άνέβαινε σιγά σιγά, ώσπου ύστε
ρα άπό μακρυά προσπάθεια πλησίασαν στήν 
έπκράνεια. Ήμπορούσαν τώρα μέ τό περι
σκόπιο νά έποπτεύουν τόν όρίζοντα.

Ή  νύκτα ήταν σκοτεινή κΓ αύτό άποτε- 
λοϋσε εύνοια τής τύχης. Γιατί στήν κατά- 
στασι, πού βρισκόταν, μιά άπότομη κατά
δυση θά ήταν κάτι τό άνεπιθύμητο καί 
έπικίνδυνο. Οί μηχανικοί ρίχθηκαν στήν 
δουλειά καί σέ λίγο τά φώτα άναψαν. "Ηταν 
κΓ αύτό μιά παρηγοριά γιά τούς ταλαι
πωρημένους άνθρώπους, στό πρόσωπο τών 
όποιων έρρόδισε τώρα ένα δειλό χαμόγελο.

' Ανέλαβαν βιαστικά τίς άπαραίτητες έπι- 
σκευές γιά νά μπορέσουν νά γυρίσουν στή 
βάσι τους καί άν χρειαζόταν νά καταδύ- 
ωνται. "Υστερα τό πλοίο έβαλε πορεία γιά 
τή βάσι του, όπου έφθανε μετά άπό δυό 
ήμέρες. Ή  δοκιμασία είχε σταθή τρομερή.

Περισσότερο όμως άπ' όλους, γιά τό 
σκληρό κυβερνήτη, έναν άνδρα ψύχραιμο 
καί χωρίς νεύρα. Μόλις τό πλοίο του άνέ
βηκε στή δεξαμενή πήγε στό ναύαρχο καί 
τού είπε δτι δέν άντέχει άλλο. Ηχε ό ίδιος 
ίδή τόν βρυκόλακα καί τό πλήρωμα ήταν 
τρομοκρατημένο. Τό ότι ένας τέτοιος άξιω- 
ματικός έλύγισε έντυπωσίασε τόν ναύαρχο, 
πού διέταξε άμέσως τή μετάθεσί του. Τί θά 
έκανε όμως μέ τό πλήρωμα; ' Η ιστορία τού 
βρυκόλακος κυκλοφόρησε στά ύποβρύχια 
κΓ ή φήμη πώς τό ύποβρύχιο ήταν στοιχει- 
ωμένο έκαμε τούς άνδρες τού στόλου νά 
μή θέλη κανείς νά ύπηρετήση στό UB-65.

Τό ύποβρύχιο έκανε άλλη μιά φορά 
γενική έπισκευή καί όταν έτοιμάσθηκε, ό 
ναύαρχος τού έστειλε καινούριο πλήρωμα, 
μέ άνδρες πού μόλις είχαν τελειώσει τήν 
έκπαίδευσή τους. "Ηταν μιά λογική καί 
έπιβαλλομένη άπόφασις. Οί καινούριοι έ 
γνώριζαν βέβαια τίς διαδόσεις, έδοκίμαζαν 
φόβο άλλά είχαν καί κάποια άμφιβολία πού 
τούς έδινε θάρρος. "Ετσι τό UB-65 άφηκε 
άλλη μιά φορά τή βάσι του -  ' Ιούνιος τού 
1918 καί γλύστρησε στή Μάγχη γιά καινούρια 
κατορθώματα. Τό καινούριο πλήρωμα είχε τή 
φιλοδοξία νά ξεπεράση όλα τά άλλα ύ
ποβρύχια. Καί άνυπομονοϋσε γι' αύτό.

Τό πλοίο UB-65 δέν έγύρισε. Κανείς δέν 
ξεύρει τί τού συνέβη. Καμμιά έίδησις δέν 
έφθασε στή βάσι του καί ό διοικητής τού 
στολίσκου τό θεώρησε «άπολεσθέν». Οί 
σύμμαχοι όμως κάτι έγνώριζαν, γιά τόν έπί- 
λογο τής τραγικής του ιστορίας. ΚΓ αύτό
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ήταν ή συνάντησίς του μέ τό αμερικανικό 
L-2, λίγο πριν άπό τήν έκρηξι πού τό 
έστειλε στόν βυθό. Έτσι κανείς δέν έμαθε 
τήν αιτία της . καί τό τέλος τοΰ UB-65 
παρέμεινε ανεξήγητο, όπως άνεξήγητη στά
θηκε ή παράξενη σταδιοδρομία του.

Διετύπωσαν σχετικά μερικές ύποθέσεις. 
Μήπως ό φόβος τού βρυκόλακα εξώθησε τό 
πλήρωμα σέ άνταρσία καί έγκατάλειψι τού 
πλοίου. Αλλά τότε, τί είχε άπογίνει τό 
πλήρωμα; Σέ μιά θαλάσσια περιοχή, τόσο 
πολυσύχναστη δπως ή Μάγχη, θά τό έβλε
παν καί θά τό περισυνέλεγαν.

"Αν πάλι είχε έπιβιβασθή σέ έλαστικές 
βάρκες, άσφαλώς θά έφθανε στή γαλλική 
άκτή. Τέτοιο όμως πλήρωμα δέν έφθασε 
ποτέ στην άκτή. Τό πλήρωμα τού UB-65 
είχε έξαφανισθή.

' Υπάρχει άκόμη ή ύπόθεσις ότι τή στιγμή 
τής συναντήσεως μέ τό L-2, δέν ήταν 
καθόλου ναυάγιο τό UB-65, ότι είδε ξαφνι
κά τό άμερικανικό περισκόπιο καί έπεχεί- 
ρησε νά πλήξη τόν έχθρό μέ τορπίλλη, ή ο
ποία έξερράγη στήν έκτόξευσί της.

' Η ύπόθεσις όμως αύτή δέν φαίνεται νά 
πλησιάζη τήν πραγματικότητα. Στήν άναφο- 
ρά του ό Αμερικανός Κυβερνήτης έβε- 
βαίωνε κατά τρόπο κατηγορηματικό, ότι τό 
γερμανικό ύποβρύχιο παρουσίαζε καθ' όλα 
τήν έμφάνισι έγκαταλελειμμένου ναυαγίου: 
δέν ύπήρχε όπτήρας στόν πυργίσκο, στοι
χειώδης πρόνοια γιά ένα πλοίο, άν τό πλοίο 
αύτό είχε πλήρωμα καί άν φόρτιζε τίς 
μπαταρίες του. "Ενα ναυάγιο ή ένα έγκα- 
ταλελειμμένο πλοίο παρουσιάζει μιά ξεχω
ριστή εικόνα καί δημιουργεί μιά ξεχωριστή 
άτμόσφαιρα, τήν όποια πραγματικά εϋρισκε 
κανείς στό UB-65. Φαίνεται ότι πραγματικά 
τό ύποβρύχιο είχε έγκαταλειφθή, όταν συ- 
νήντησε τό L-2.

Υπάρχει καί μιά τρίτη ύπόθεσις. Τό 
πλήρωμα βρισκόταν νεκρό μέσα στό ύπο
βρύχιο. Ίσως κάποια τεχνική βλάβη νά 
γέμισε τό έσωτερικό μέ δηλητηριώδεις 
άτμούς, πού προκάλεσαν τόν ομαδικό θά
νατο. Πιθανόν τό άτύχημα νά συνέβη όταν 
τό πλοίο βρισκόταν έν καταδύσει. Στήν 
περίπτωσι αύτή φυσικό ήταν ό Κυβερνήτης 
νά διέταξε άμεσο άνάδυσι, άλλά μέχρις 
ότου τό σκάφος φθάση στήν έπιφάνεια όλοι 
οί έπιβαίνοντες νά είχαν ύποκύψει ή μείνει 
λιπόθυμοι. Τό UB-65 θά έμενε τότε στήν 
έπιφάνεια άκυβέρνητο, μέ πλήρη τήν ει
κόνα τής έγκαταλείψεως καί χωρίς καμμιά 
ζωή στά σπλάχνα του. Καί τότε ήρθε ή 
έκρηξις νά τό άποτελειώση.

Παρ' όλες όμως αύτές τίς ύποθέσεις ή 
καταστροφή τοΰ UB-65 παραμένει ένα 
μυστήριο άνεξιχνίαστο. Ίσως τό φάντασμα 
πού στεκόταν στήν πρώρη, μέ σταυρωμέ
νους τούς βραχίονες, νά γνωρίζη κάτι. Τά 
φαντάσματα όμως δέν μιλούν. Ίσως ό 
διάχυτος φόβος άπό τίς έμφανίσεις του νά 
προκάλεσε τόν τελικό άφανισμό τοΰ πλοίου, 
πού τόσο κατεδίωκε ή βάσκανος μοίρα. 
Κανείς δέν τό γνωρίζει έκτος άπό τούς 
νέους Γερμανούς, πού ήταν μάρτυρες στήν 
τελική σκηνή τού δράματος. Καί "ίσως πρω-

ταγωνισταί. Α π ' αύτούς όμως κανείς δέν 
έπέζησε νά μάς είπή τήν ιστορία του.

Όπως ήμπορείτε νά φαντασθήτε ή άλλη- 
λογραφία γιά τήν ιστορία καί τήν τύχη τοΰ 
UB-65 γέμισε πολλούς φακέλλους. Τό 
φάντασμα κυριαρχούσε έκεί μέσα. Οί μαρ
τυρίες γιά τήν ϋπαρξί του, πολλές καί 
άναντίρρητες. Κυβερνήτες καί άξιωματικοί 
είχαν μιλήσει στούς άνωτέρους των μέ 
ειλικρίνεια καί ρεαλισμό. "Ηταν σοβαροί 
άνθρωποι καί σ' αύτό τούς έσπρωχνε ό 
φόβος. Βχαν ίδή.

Μετά τόν πόλεμο ένα Γερμανός ψυχί
ατρος, ό καθηγητής Hecht, έξέτασε τή 
σχετική άλληλογραφία καί μελέτησε τήν ύ- 
πόθεσι τοΰ UB-65. Στήν έπίσημη έκθεσί 
του, τήν όποια οί γερμανικές άρχές άπέ- 
κρυψαν άπό τό κοινό, δέν κατώρθωσε νά 
βρή φυσική έξήγησι τών γεγονότων. Ό  
ίδιος άργότερα έγραψε:

«Τό φαινόμενον δέν εύρίσκει καμμιά 
φυσική έξήγησι. Φαίνεται ότι παρουσιάσθη 
κάποια ύπερφυσική δράσις, ή όποια τελικώς 
προκάλεσε τήν καταστροφή τού άτυχούς ύ- 
ποβρυχίου.

Κατά τά λεγόμενο τού Καθηγητοϋ Hecht 
τό φάντασμα ή πιθανόν ό τρόμος πού τούτο 
προκαλοϋσε, στάθηκε αίτια τοΰ τέλους. 
Κατά τήν γνώμη του τήν ώρα τής συναν
τήσεως μέ τό άμερικανικό L-2 ήταν έγκα- 
ταλελειμμένο.

Παρ' όλα αύτά ή παράξενη τύχη τοΰ 
UB-65 θά παραμείνη γιά πάντα ένα μυστή
ριο. Μόνον ή θάλασσα καί τό πλήρωμά του 
γνωρίζουν πραγματικά τό μυστικό. Αλλ' 
αύτοί δέν θά μιλήσουν ποτέ!...

ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ 
ΤΩΝ
ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ 
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Βλαντιμήρ
Μπουνκόφσκυ

I  ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ άρχές είναι 
αποφασισμένες νά άπαλλα- 

γοΰν οριστικά άπό τούς Αντιφρονοΰν- 
τες τόσον εντός όσον καί εκτός τής 
Σοβιετικής Ένώσεως. Κ αί ή πιό 
Αποτελεσματική μέθοδος είναι ή 
έξοντωσίς τους. Αύτή τήν άνησυχία, 
πραγματικό πλέον φόβο, έκφράζει ό 
ηλικίας 36 ετών Βλαδίμηρος Μπου-

Ό  Βλαδίμηρος Μπουκόφσκυ. Κατήγγειλε στή 
Δύση τά όσα συμβαίνουν στή χώρα του, σέ 
βάρος έκείνων πού άρνοΰνται νά υποταχθούν 
στό καθεστώς.

κόβσκι, ό όποιος ώς γνωστόν είχε 
Ανταλλαγή τό 1976 μέ τόν Χιλιανό 
κομμουνιστή Λουίς Κορβαλάν, άφοΰ 
ταλαιπωρήθηκε έπί ένδεκα ολόκλη
ρα χρόνια στό Γκουλάγκ. Πρίν έγκα- 
τασταθή στήν Μεγάλη Βρετανία, ό 
«άντιφρονώ ν» Μ πουκόβσκι επε- 
σκέφθη όλες σχεδόν τίς χώρες τής 
Δύσεως γιά νά καταγγείλη τά όσα 
συμβαίνουν στήν χώρα του σέ βάρος 
όσων άρνοΰνται τήν υποταγή στό 
καθεστώς.

Σέ σχετική συζήτησι μέ τόν 
συνεργάτη τής «Φιγκαρό» κ. Πατρίς 
Πλουνκέτ, ό Μπουκόβσκι έτόνισε 
μεταξύ άλλων ότι μόνο ή άβεβαιότης 
γύρω άπό τήν ύγεία τοΰ Λεονίντ 
Μπρέζνιεφ είναι έκείνη πού έπιβάλλει 
τήν γενική ίπίθεσι εναντίον τών 
άντιφρονούντων. ‘Ακόμη καί στήν 
Εύρώπη, είπε, οί Σοβιετικοί διαφω- 
νοΰντες πρέπει νά φοβούνται τό 
χειρότερον. « Ή  Μόσχα θέλει νά μας 
έξονταχτη όπου κι άν βρισκόμαστε» 
έτόνισε.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Οί διώξεις στήν 
Σοβιετική "Ενωσι πού τελευταία
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έχουν αύξηθή, οί εκστρατείες στην 
Εύρώπη έναντίον ώρισμένων άντι- 
φρονούντων ή οί διενέξεις ατούς 
κόλπους των έξορίστων, πρέπει νά 
θεωρηθούν σάν κακά προμηνύματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: ’Από θετική πηγή 
γνωρίζουμε ότι βίαιες συζητήσεις 
διαιρούν τήν στιγμήν αύτή τά μέλη 
τής Κ εντρικής ’Ε πιτροπής τού 
ΚΚΣΕ, δηλαδή τούς όπαδούς καί 
τούς άντιπάλους τους τής «έξοντώ- 
σεως» των άντιφρονούντων. Μεταξύ 
των καιροσκόπων συγκαταλέγεται 
κατά περίεργο τρόπο ό Γ ιούρι 
'Αντρόπωφ, ό άρχηγός τής Κά Γκέ 

Μπέ. Γιατί θέλει νά διαδεχθή τόν 
Μ πρέζνιεψ . "Ενα πάντω ς είνα ι 
γεγονός: Στήν Δυτική Εύρώπη πα- 
ρατηρεΐται καί πάλι ή έκδήλωσις μιας 
ψ υχολογικής παραπλανήσεω ς σέ 
βάρος των έξορίστων άντιφρονούν- 
των. Κ αί στή Σοβιετική "Ενωση ή 
τρομοκρατία προσλαμβάνει ανυπολό
γιστες διαστάσεις.

ΕΡ.: Κ αί πρέπει νά θεωρηθούν 
σάν έξαπόλυσι μιας έπιθέσεως;

ΑΠ.: Κατά τό κλασσικό σχέδιο 
ναί. Πρώτα ή παραπλάνησις, οί 
έκβιασμοί, οί διαβολές. Π ολλές  
ευρωπαϊκές εφημερίδες, μεταξύ των ή 
«Φρανκφοΰρτερ Άλγκεμάϊνε», άρχι
σαν συντονισμένες έπιθέσεις έναντίον

Άντρέϊ
Σιννάφσι

Καταδικάστηκε πρίν λίγα χρόνια 
γιά τή δράσι του κατά τοΰ καθε
στώτος. Οί σημερινές δίκες, άπο- 
τελοΰν συνέχεια τής ίδιας τακτι
κής, πού εφαρμόζει τό καθεστώς, 
κατά των διαφωνούντων.

Άνατόλυ
Σαράνσκυ
Ή  διαφωνία του μέ τό καθεστώς τόν ώδή- 
γησε γιά πολλά χρόνια στή φυλακή καί σέ 
στρατόπεδο συγκεντρώσεις.

των όργάνων των έξορίστων διαφω
νούντων (όπως ή έπιθεώρησις «Κον- 
τινέν»), Στήν Γαλλία, οί ρωσικοί 
κύκλοι έχουν διαβρωθή μέχρι σή
μερον νά ζητούν τήν άπαγόρευσι — 
τό κλείσιμο — τής έκθέσεως τών 
διαφωνούντων ζωγράφων στον πύργο 
τού Μονζερόν. Κ αί νά έχετε ύπ ’ όψιν 
σας τό 'εξής: οί έξόριστοι τοΰ 
τελευταίου κύματος δέχονται τίς 
έπιθέσεις ώ ρισμένω ν άπογόνω ν  
Ρώσων στρατιωτικών πού είχαν 
αύτοεξορισθή μετά τήν ’Οκτωβρι
ανή ’Επανάσταση. ’Αλλά έπέστρε- 
ψαν στόν «σοβιετικό πατριωτισμό» 
τους άπό θαυμασμό γιά τήν πολεμική 
μηχανή τής Μόσχας. Δευτέρα πρ&ξις 
είναι ή έξόντωσις.

ΕΡ.: Μ έ ποιά έννοια;
ΑΠ.: Στήν Σοβιετική "Ενωσι, ό 

διάσημος έπιστήμων Ζαχάρωφ είναι 
ένας άπό τούς κυριωτέρους στόχους. 
Ή  ζωή του έγινε Ανυπόφορη. Τε

λευταία έγινε έπίθεσις στό σπίτι του. 
’Αλλά άπό ποιούς: Ά π ό  μιά όμάδα 

ώ πλισμένω ν Π αλαιστινίω ν, πρα
γματικών κομμάντος. Έπισήμως, οί 
Παλαιστίνιοι αύτοί ήταν φοιτηταί 
στήν Μόσχα. ’Αλλά τί είδους φοι- 
τηταί;

Στήν Δυτική Εύρώπη, ή Κά Γκέ 
Μπέ δέν θά δράση άμεσα. Διαθέτει 
ντόπιους πράκτορες. Ώ ρ ισ μ ένα  
δίκτυα Αριστερών είναι σέ θέση νά 
τήν Αντικαταστήσουν, νά προβοΰν σέ 
ένέργειες έναντίον τών έξορίστων

άντιφρονούν των.
ΕΡ.: Τί ’εμπιστοσύνη έχετε στίς 

δυτικές υπηρεσίες Ασφαλείας γιά νά 
έξασφαλίσετε τήν προστασίαν σας;

ΑΠ.: Καμμιά έμπιστοσύνη στίς 
γαλλικές υπηρεσίες. Στήν Μεγάλη 
Βρεταννία αισθάνομαι λίγο λιγώτερο 
έκτεθειμένος στούς κινδύνους.

ΕΡ.: Ά ς  μιλήσουμε γιά τήν
εύρωπαϊκή πολιτική. Βλέπετε κάποιο 
σοβιετικό παιχνίδι στήν διάλυσι τής 
γαλλικής έντόσεως τής Αριστερός άπό 
τό κομμουνιστικό κόμμα

ΑΠ.: Καμμιά Αμφιβολία ότι τά 
εύρωπαϊκά Κ.Κ. έξαρτώνται περισ
σότερο ή λιγώτερο άπό τήν Σοβι
ετική "Ενωσι καί άπό οίκονομικής 
καί άπό όργανωτικής Απόψεως. Ώ ς  
πρός τόν «εύρωκομμουνισμό». Ή  
γνώμη μου είναι ότι ό «σοσιαλισμός 
μέ Ανθρώπινο πρόσωπο» δέν υπήρξε 
ποτέ τίποτε άλλο άπό ένα σύνθημα 
Είναι ό Απραγματοποίητος μύθος.

ΕΡ.: Κ αί σάν σοσιαλισμός;
Α Π .: Ή  σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή  ιδέα  

κυοφορεί τόν ολοκληρωτισμό, Αφού 
θέλει νά ίσοπεδώση τήν κοινωνία 
σύμφωνα μέ ένα πρότυπο ίσότητος 
πού καταλήγει στήν δημιουργία ενός 
γενικού στρατοπέδου. Ά π ό  τό άλλο 
μέρος, ό σοσιαλισμός είναι μιά 
ταξική Ιδεολογία: τά Ανθρώπινα 
δικαιώματα περιορίζονται μόνο στήν 
έλευθερία τοΰ Ατόμου. Ώ ς  πρός τά 
δυτικά σοσ ιαλιστικά  κόμματα... 
"Ολα δέχονται τόν μαρξισμό ή 

μαρξιστοποιοΰνται, πρεοτοιμάζοντας 
τόν δρόμο στόν κομμουνισμό. Είναι 
μιά προδοσία γιά τά παλαιά ιδεώδη

Άλεξάντερ Γκίνσμπουργ
Ή  μητέρα καί ή σύζυγος τοΰ Σοβιετικού άντι- 
φρονοΰντος Άλες άντερα Γκίνσμπουργ περιμέ
νουν τήν έκδοση τής άποφάσεως τοΰ δικαστη
ρίου τής Καν.ούγκα, τό όποιο τελικώς κατεδί- 
κασε τόν Γκίνσμπουργ είς όκταετή έγκλεισμά 
σέ στρατόπεδο συγκε ντρ ώσεως.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

E N U j U K P f l m  
ΑΣΠΗΟΙΜ ΚΑ ΝΕΑ

τον εύρωπαϊκοΰ σοσιαλισμόν. 'Έχετε 
τό παράδειγμα  τω ν Β ρεταννώ ν  
'Εργατικών πού δεν ξεχωρίζονται 

πλέον άπό τούς μαρξιστές καί οί 
μετριοπαθείς άρχίζονν νά έγκατα- 
λείπονν τό κόμμα. Έχετε έπίσης τό 
παράδειγμα των αγγλικών σννδικά- 
των δπον οί αριστεριστές κάνονν 
εργασία καθαρών μπολσεβίκω ν. 
Ένισχύεται έτσι ή γνώμη ότι ό 

αριστερισμός είναι έργο τής Σοβιε
τικής Ένώσεως καί από αυτήν 
κατενθύνεται σέ όλη τον τήν δραστη
ριότητα.

ΕΡ.: Ποιά είναι ή γνώμη σας γιά 
τήν πολιτική τον Βατικανού έναντι 
τον Άντολικον συνασπισμού;

ΑΠ. Ή  Ρώμη άνοιξε τόν «διά
λογο» μέ τό Κρεμλϊνο. Ή  ένέργειά 
της δέν έχει καμμία βάση. "Ολοι οί 
«διάλογοι»  μ έ τόν κομμοννισμό  
τερματίζονται στό Γκονλάγκ.

ΕΡ.: Ποιά είναι ή γνώμη σας γιά 
τίς ‘αμερικανικές έπενδύσεις στην 
ΕΣΣΔ καί τίς άνάλογες ευρωπαϊκές 
συναλλαγές;

ΑΠ.: Τό γεγονός είναι παλαιό. Ή  
καπιταλιστική Αύσις είναι τό σννηθι- 
σμένο στήριγμα τής έξασθενισμένης 
σοβιετικής οικονομίας. Καί ίσως 
είναι αύτό, βραχυπρόθεσμα, πού ή 
ΕΣΣΔ δέν επιμένει νά δή τά κομμον- 
νιστικά κόμματα νά σνμμετέχονν ή νά 
καταλαμβάνουν τήν έξουσία στήν 
Ευρώπη.

ΕΡ.: Τά απομνημονεύματά σας θά 
κυκλοφορήσουν σέ βιβλίο τόν Σε
πτέμβριο. Ποιές ιδέες θά τά χαρα
κτηρίζουν,■

ΑΠ.: Πάντως καμμιά θεωρητική. 
Θά είναι ή ιστορία τής ζωής μου. Ή  
ιστορία των παρανόμων άγώνων μου 
γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα Ή  
δυναμική τής άναπτύξεώς των. Είμαι 
τό άντίθετο ενός ϊδεολόγου.

Ε Ρ.:’Αν οί φόβοι σας γίνουν 
πιό συγκεκριμένοι, τότε μέ ποιό μέσο 
θά αντιμετωπίσετε τήν σοβιετική έπί- 
θεσι έναντίον των εξόριστων άντι- 
φρονούν των;

ΑΠ.: Τό μέσο πού έχουμε πάντοτε 
χρησιμοποιήσει: όλες τίς ενέργειες 
τής Κά Γκέ Μπέ θά τίς άποκαλύ- 
ψουμε στήν δυτική κοινή γνώμη. 
Είναι ή μόνη δύναμις πού μάς 
έξυπηρέτησε.

Δυό βραβεία σέ «πιστολέρος» 
γιά τήν χρήσι οπλών

"Ενας Σύλλογος Πιστολέρος πού βραβεύ
ει δσους χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα 
έναντίον άλλων άνθρωπον, γιά νά ένθαρρύ- 
νη τήν χρήσι τους έναντίον κακοποιών, 
άπένειμε δύο άκόμη βραβεία. Πρόκειται γιά 
τήν «'Ομοσπονδία Λεσχών πιστολιών καί 
τουφεκιών μείζονος Νέας Ύόρκης» πού 
άριθμεϊ 6.000 μέλη καί πού άνήγγειλε τήν 
βράβευσι.

Τού Βίκτωρ Πέριου μέ τό βραβείο τού 
«γενναίου πολίτη» γιατί άρπαξε τό περί
στροφο άπό ένα μέλος τριμελούς συμμορίας 
καί άκολούθως πυροβόλησε καί τραυμάτισε 
βαριά καί τούς τρεις νεαρούς κακοποιούς 
πού ήδη χαροπαλεύουν σέ νοσοκομεΐο.Δ έν 
λυπούμαι πού τό έκανα, είπε ό Πέριου. 
Ευχαρίστως θά τό ξανάκανα.

Τού δικηγόρου Ρίτσαρντ Νόρτον πού 
σκότωσε τήν περασμένη Τετάρτη ένα διαρ
ρήκτη έξω άπό τήν σουίτα του στό ξενο
δοχείο Χίλτον.

Στόν Πέριου έκτος άπό τήν πλακέττα 
δόθηκαν καί 200 δολλάρια, άλλά γιά τόν 
δικηγόρο προέκυψε «κώλυμα» γιατί είχε 
άδεια όπλοφορίας γιά τό Τέξας πού ίσως νά 
θεωρήται παράνομη στήν Νέα Ύόρκη...

Ή  άπόφασι τής ’Ομοσπονδίας Πιστολέ- 
ρος νά βραβεύη τήν χρήσι όπλων έπικρί- 
θηκε πέρυσι καί τρεις βραβευθέντες άρνή- 
θηκαν νά δεχθούν τά έπαθλα. Ό  πρόεδρος 
τού Συλλόγου, Πρέϊζερ, υποστηρίζει ότι 
όσοι άρνούνται τά βραβεία τό κάνουν επει
δή φοβούνται τά άντίποινα.

’Εξωφρενικά
Ά πό τήν Σουηδία μάς πληροφορούν:
«Κεραυνός έκοψε ήλεκτρικό στόλο στή 

μέση. Τά φορτωμένα μέ ρεύμα καλώδια 
πέφτοντας στή γή, τύλιξαν σάν δίκτυ στα- 
θμευμένο αύτοκίνητο. Ό  όδηγός του δέν 
έκινδύνευε όσο έμενε μέσα, άλλά θά ήταν

σχεδόν καταδικασμένος άν έπιχειρούσε νά 
βγή. Τήν λύψι έδωσε ένας άστυφόλακας. Μέ 
δύο πυροβολισμούς — έξ επαφής σχεδόν — 
έκοψε τά σύρματα καί ελευθέρωσε τόν οδη
γό».

Πολλά προσφέρουν οί άστυφύλακες σέ 
όλα τά μέρη τού κόσμου άλλά σέ λίγα τούς 
άναγνωρίζουν, στό πραγματικό της μέγε
θος, τήν κοινωνική τους προσφορά. Μόνο 
όσοι ευεργετούνται άπ' ευθείας εννοούν τόν 
πραγματικό ρόλο τού «καλού άγγέλου» τής 
κοινωνίας πού λέγεται άστυφύλαξ. ' Ο Σου
ηδός όδηγός τής είδήσεώς μας, λ.χ., εί
μαστε βέβαιοι ότι ποτέ πιά δέν θά φωνάξη... 
«σύρμα!» βλέποντας νά πλησιάζη άστυφύ- 
λακας.

’Έκλεψαν τό πλοίο του 
άπό τήν δεξαμενή!

’Ιταλός εφοπλιστής, Ραβένας, μέ δημο- 
σίευσί του σέ ιταλική εφημερίδα, προσφέ
ρει «μεγάλη άμοιβή» σέ όποιον τού δώση 
πληροφορίες γιά νά ξαναβρή έν άπό τά 
πλοία του μήκους 32 μέτρων καί έκτοπί- 
σματος 186 τόννων, πού εξαφανίσθηκε τήν 
νύκτα τής Πρωτοχρονιάς!

Τό πλοίο τού έφοπλιστού, τό «Μαρίζα» 
εξαφανίσθηκε ένώ βρίσκονταν σέ δεξαμενή 
γιά επισκευές. Ή  άστυνομία είναι τής 
γνώμης ότι ένδέχεται νά τό έχουν κλέψει 
λαθρέμποροι καί πιθανόν νά βρίσκεται αύ- 
τή τήν στιγμή στήν Γιουγκοσλαβία ή τήν 
* Ελλάδα.

Τό «Μαρίζα» είναι έφωδιασμένο με ι
σχυρότατες μηχανές καί πρόσφατα έχει 
έπίσης έφοδιασθή μέ τέλεια συστήματα 
ραντάρ.

Τό σκάφος, πού είναι πρώην ναρκώλιευ- 
τικό τού καναδικού ναυτικού, είχε κατα- 
σχεθή πρίν άπό μερικά χρόνια γιά λαθρε
μπόριο. ’Αργότερα πουλήθηκε στόν εφο
πλιστή Φάμπιο Μπαρέττι, ιδιοκτήτη πολ
λών ναυπηγείων στήν Λά Σπέτσια.
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Μανιακός σκότωσε 
δυό φοιτήτριες

"Αγνωστος, προφανώς μανιακός, είσεχώ- 
ρησε σ’ 'ένα οικοτροφείο σπουδαστριών κι 
έφόνευσε μέ ξυλοδαρμό μιά οίκότροφο, 
έτραυμάτισε μιά άλλη καί τραυμάτισε βα- 
ρειά, μέ ρόπαλο, δύο άκόμη σπουδάστριες.

' Η μία άπό τίς τραυματισθεΐσες είπε γιά 
τόν δολοφόνο ότι βασάνιζε καί σκότωνε τά 
θύματά του μέ περίεργη ψυχραιμία.

Ή  ’Αστυνομία τής Φλώριδος έχει εξα
πολύσει γιγαντιαΐο ανθρωποκυνηγητό γιά 
τή σύλληψι τοΰ κακοποιού.

Τό «Σκούνκ» σκοτώνει 
τόν πόθο τών βιαστών
Νέο γυναικείο όπλο άμύνης

Καναδός εφευρέτης έπενόησε σπραίη 
κατά τών βιαστών, πού κάνει την γυναίκα 
νά βρωμά σάν «σκούνκ» ή μεφίτης, ένα ζώο 
πού ζή στην ’Αμερική καί άναδίνει άφό- 
ρητη δυσοσμία.

Πρός έπιτάχυνσιν τών άναγκαίων έπεμβάσεών 
των, ώρισμένα θήλεα όργανα τής Τροχαίας 
'Αστυνομίας τοΰ Βορείου Λονδίνου έφωδιά- 

σθησαν μέ μοτοποδήλατα, πρός δοκιμαστικήν 
χρήσιν των έπί χρονικόν διάστημα τριών μη
νών. Εις τήν άνωτέρω φωτογραφίαν, ή μηχα
νοκίνητος τροχονόμος Ντενίζ Σκόττ, φέρουσα 
τό παν άλλο ή άνάρμοστον, διά τόν τύπον της, 
κράνος προστασίας, τό όποιον προβλέπουν οΐ 
κανονισμοί δ ι ' όλους τούς έπιβάτας μοτοπο
δηλάτων, δοκιμάζει τό... μειδίαμα, μέ τό ό 
ποιον θά σπεύδη νά έπιδίδη τήν δέουσαν 
«κλήσιν» είς τούς παραβάτας οδηγούς!...

Κρυμμένη στό σουτιέν τής γυναίκας, ή 
συσκευή μπορεί νά χρησιμοποιηθή γιά νά 
«σκοτώση τόν πόθο τού επιδόξου βιαστή» 
καί νά έπιτρέψη άκόμη στούς άστυνομικούς 
νά τόν άνακαλύψουν εύκολα άπό τή βρώμα, 
λέγει δ έφευρέτης κ. Πώλ Λεμπλόν, άπό τό 
Βάνκουβερ.

Έ ξ άλλου, μόλις ό βιαστής πάρει δρόμο 
τό σπραίη βγάζει ένα αποσμητικό πού κάνει 
τή γυναίκα νά μοσχοβολά καί πάλι σάν 
λουλούδι.

«Τό Σκούνκ έχει τήν χειριστή δυσοσμία 
στόν κόσμο» λέγει. «Αύτό είναι τό όπλο 
του έναντίον τών μεγαλυτέρων ζώων καί 
εμείς απλώς τό προσαρμόσαμε γιά νά σκο
τώσουμε τόν πόθο τών ύποψηφίων βια
στών».

«Φυσικά, καμμιά γυναίκα δέν θέλει νά 
άρωματίζεται μέ λοσιόν Σκούνκ είναι όμως 
προτιμότερο άπό τήν άλλη λύσι, νά βια
στή».

Ό  έφευρέτης είπε ότι ήδη πωλεί τήν 
συσκευή στό Βάνκουβερ καί ελπίζει νά 
μπορέση νά τήν πουλήση καί άλλου σέ 
μερικούς μήνες πρός 6.95 δολλάρια.

"Ενας επίδοξος βιαστής στό Βάνκουβερ 
ψεκάστηκε μέ σπραίη καί ή άστυνομία τόν 
άνακάλυψε 25 λεπτά αργότερα σέ ένα έ- 
στιατόριο είπε ό κ. Λεμπλόν.

’Έκλεψαν εναν τόννο εκρηκτικά
' Η ισπανική άστυνομία έχει έγκαταστή- 

σει σταθμούς ελέγχου σέ όλους τούς αύτο- 
κινητόδρομους καί έρευνά σχολαστικά όλα 
τά αύτοκίνητα μέ τήν ελπίδα ότι θά κατορ- 
θώση νά άνακαλύψη ένα τόννο περίπου 
έκρηκτικών υλών πού έκλάπησαν άπό βιο
μηχανικές έγκαταστάσεις καί λατομεία τής 
περιοχής τών Βάσκων καί πρόκειται, καθ’ 
όλες τίς ένδείξεις νά χρησιμοποιηθή άπό 
τούς έξτρεμιστές τής Βασκικής όργανώ- 
σεως ΕΤΑ γιά τήν όργάνωσι τρομοκρατι
κών έπιθέσεων.

Σκοτώθηκαν 2 ’Αστυνομικοί 
καί 2 τρομοκράτες στην Παμπλόνα

Δύο άξιωματικοί τής άστυνομίας καί δύο 
τρομοκράτες έφονεύθησαν στήν πόλι Πα
μπλόνα τής έπαρχίας τών Βάσκων κατά τήν 
διάρκεια πραγματικής μάχης μεταξύ δμάδος 
αύτονομιστών άνταρτών καί άστυνομικών 
πού κατώρθωσαν νά παγιδεύσουν τούς ένο
πλους άντάρτες σέ ένα κτίριο τής πόλεως.

Μερικοί άπό τούς άντάρτες κατώρθωσαν 
τελικώς νά διαφύγουν, ένώ έτραυματίσθη- 
καν πολλά άτομα μεταξύ τών όποιων όπως 
πιστεύει ή άστυνομία περιλαμβάνονται εν
δεχομένως καί Βάσκοι άντάρτες.

Γάζωσαν τόν εκδότη 
περιοδικού πορνό

"Ενοπλος πού έπέβαινε αύτοκινήτου πυ
ροβόλησε καί τραυμάτισε βαρειά τόν εκδό
τη τοΰ πορνογραφικού περιοδικού «Χάσ- 
τλερ» Λάρρυ Φλύντ, στήν έίδοσο τοΰ δι
καστηρίου.

Οί γιατροί έδήλωσαν ότι οί σφαίρες 
τρύπησαν ένα σημαντικό άγγεΐο αίματος 
καί προξένησαν ζημιές στά έντερα τού 
Φλύντ. Ή  κατάστασί του χαρακτηρίζεται 
σοβαρή.

Ό  δικηγόρος του Τζήν Ρήβς τραυματί
σθηκε καί αυτός άπό μιά σφαίρα στό 
στομάχι άφού πρώτα τρύπησε τό μπράτσο
του.

Ό  Φλύντ δικάζεται γιά άσεμνα δημοσι
εύματα τού περιοδικού «Χάστλερ» μεγάλης 
κυκλοφορίας, πού ειδικεύεται σέ φωτογρα
φίες γυμνών γυναικών μέ πολλές άνατομι- 
κές λεπτομέρειες.

Στά τέλη τού περασμένου χρόνου, ύστε
ρα άπό συνάντησί του μέ τήν Ευαγγελί
στρια άδελφή τοΰ Προέδρου Κάρτερ Ρούθ 
Στέηπλετον άνήγγειλε ότι «ξαναγεννήθη- 
κε» Χριστιανός καί ότι θά άλλάξη τόν 
χαρακτήρα τοΰ περιοδικού του.
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ΤΟ «ΦΡΟΥΤΟ» 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ
a n o n  τρο μ ο κρατία

Τά τελευταία χρόνια, άνάμεσα στις διάφορες μυστικές 
οργανώσεις, πού διεκδικοϋν τά πρωτεία τής βίας σέ όλο 
τόν κόσμο, γίνονται άνταλλαγές όπλων καί πληροφοριών.
Αγοράζουν κάθε είδους δραστικά όπλα πού τούς προ- 

σφέρονται, άκόμα καί μικρούς πυραύλους καί βλήματα τών 
δώδεκα κιλών. ’ Αλλά, άπό πού τά προμηθεύονται καί ποιό 
είναι τό μυστικό αύτοϋ τού παρανόμου εμπορίου; Στό 
ερώτημα αύτό άπαντά τό άρθρο πού άκολουθεΐ.

ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ

Ο ΠΡΩΤΟΣ άνθρωπος πού άνήγαγε τήν 
τρομοκρατία σέ μέθοδο ήταν ίσως ό 

Χασάν Μπέν Σαμπάχ, ένας τύπος αίμοβό- 
ρος καί γοητευτικός πού, γύρω στά 1090, 
ίδρυσε στην Περσία μιά μυστική όργάνωσι, 
τούς «Χασισίν», πού έγιναν γνωστοί στήν 
Δύσι μέ τήν εύγλωττη έπωνυμία: «φονιά
δες». Μεθυσμένοι άπό χασίς καί κάτω άπό 
τήν διοίκησι τού αρχηγού τους, τόν όποιον ύ 
πάκουαν τυφλά, οί οπαδοί αύτής τής συ
νωμοτικής αίρέσεως, έκαναν τήν δολοφονία 
έπάγγελμα. Στόχος τών ληστρικών τους 
έπιθέσεων ήσαν οί Σταυροφόροι καί οί 
χριστιανοί πού κατοικούσαν στούς ' Αγίους 
Τόπους. ' Από τότε ή τρομοκρατία άναπτυσ- 
σόταν συνεχώς περισσότερο, μέσα σέ μιά 
κοινωνία όλο καί πιό τρωτή, δλο καί πιό 
εύάλωτη.

' Η πολιτική τρομοκρατία μπορεί νά ύπήρ- 
χε άπό αιώνες. Ωστόσο, μετά τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο απέκτησε πραγματικά 
σημαντικές διαστάσεις καί έγινε, τώρα πιά, 
ανησυχητικά σέ διθνή κλίμακα.

Άρκοΰν μερικοί άριθμοί. Από τό 1968 
ώς τό 1974 έγιναν σέ όλο τόν κόσμο 2.200 
πράξεις βίας καί, άπό αύτές, οί 717 (δηλα
δή τό 33% ήσαν έργο τρομοκρατών. Στόν 
άπολογισμό τής βίας ή εύθύνη τών τρομο
κρατών έφθασε άπό τό 18% τού 1968 στό

49% τού 1974. 'Εκείνοι πού συνετέλεσαν 
μέ τρόπο άποφασιστικό στήν αϋξησι αύτοΰ 
τού ποσοστού είναι οί Παλαιστίνιοι καί τά 
μέλη τού ΙΡΑ.

Γεννιέται λοιπόν ένα εύλογο έρώτημα: 
ύπάρχει δηλαδή μιά διεθνής πού συνδέει 
δλους αύτούς, πού άπό τήν Ιρλανδία, 
ώςτήν ’ Ιαπωνία, τήν Παλαιστίνη, τις περιο
χές τών Βάσκων, τήν Νότιο 'Αμερική καί τις 
' Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλοΰν έκρήξεις 
βομβών, βάζουν φωτιά σέ μεγάλες έγκα- 
ταστάσεις καί προετοιμάζουν τις άπαγωγές 
καί τις πολιτικές δολοφονίες; Οί ειδικοί τής 
άστυνομίας καί οί ύπηρεσίες πληροφοριών 
είναι σέ αύτό τό σημείο κατηγορηματικοί. 
Τέτοια «διεθνής» δέν ύπάρχει, τουλάχιστον 
μέ τήν έννοια μιάς συστηματοποιημένης 
όργανώσεως μέ έπιτελείο καί ιεραρχία. 
Άπό τήν άλλη πλευρά ωστόσο, δέν ύ- 
πάρχει καμμιά άμφιβολία πώς οί τρομοκρά
τες, είτε άγωνίζονται έναντίον ένός καθε
στώτος είτε πολεμούν σκοπούς έθνικούς ή 
έπαναστατικούς, προσφέρουν άμοιβαία βο
ήθεια καί έχουν έπαφές μεταξύ τους.

"Ας έξετάσωμε τά γεγονότα.' Υπάρχουν, 
παραδείγματος χάριν, άποδείξεις σχέσεων 
άνάμεσα στό χωριστικό κίνημα τής Βρετά
νης καί στούς οπαδούς τού χωριστικού 
κινήματος τών Βάσκων, δηλαδή, μιάς μειο

ψηφίας δυόμισυ έκατομμυρίων άνθρώπων 
καί ένός άπό τούς παλαιοτέρους λαούς τής 
Εύρώπης. ' Υπάρχει άπόδειξις πώς τό καλο
καίρι τού 1972, Βάσκοι έκπρόσωποι τού ΕΤΑ 
(Euzkadi Ta Askatasuna, πού σημαίνει Πα
τρίδα καί ' Ελευθερία) καί έκπρόσωποι τού 
ΙΡΑ συναντήθηκαν στήν περιοχή τού Παρι
σιού, γιά νά συζητήσουν έπάνω στήν άνταλ- 
λαγή πληροφοριών, στήν προμήθεια όπλων 
καί έκρηκτικών ύλών καί στήν άμοιβαία ύ- 
ποστήριξι τών έκτελεσπκών τους όργάνων, 
γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής πού έχουν 
άναλάβει.

Καί άκόμη, οί ίσραηλινές ύπηρεσίες 
είναι σίγουρες ότι ύπάρχουν δεσμοί άνά
μεσα στις οργανώσεις τών Παλαιστινίων καί 
στις τρομοκρατικές οργανώσεις τής Αρ
γεντινής, τής Ούρουγουάης, τού Περού, 
τής Βενεζουέλας καί τής Νικαράγουας 
Είναι γνωστό, άλλωστε, πώς τόν Φεβρου
άριο τού 1972 έγινε στό Σαντιάγο τής Χιλής 
μιά συνέλευσις τών άρχηγών τών Αργεν
τινών, Χιλιανών, Βραζιλιανών, καί Ούρου- 
γουανών τρομοκρατών. Είναι έπίσης γνω
στοί οί δεσμοί άνάμεσα στό Τουρκικό Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Στρατό (TRLA) τρομο

κρατικό τμήμα τού παράνομου μαρξιστικού 
μαοϊστικοΰ κινήματος τής Τουρκίας καί στις 
παλαιστινιακές όργανώσεις, δεσμοί πού ύ-
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Εϊς τήν Απέναντι σελίδα: "Ενας άνδρας τοΰ IPΑ έχει στήσει ένέδρα κάπου στή Βόρειο 'Ιρλανδία 
τόν Φεβρουάριο τοΰ 1972. 'Επάνω: "Ενα ψαροκάικο ξεφορτώνει δπλα σ ’ ενα κόλπο των Βορείων 
άκτών τής 'Ιρλανδίας. Σίς κάσσες βρίσκονται ντουφέκια «Στ έρλινγκ» καί χειροβομβίδες γιά τόν 
ΙΡΑ. Κάτω: Κομμάντος τής "Αλ Φατάχ κατά τήν έκτέλεσι σαμποτάζ έναντίον Ίσραηλινής 
φάλαγγος στήν περιοχή τοΰ ’Ιορδάνη.

ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΑΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
λοποιήθηκαν μέ τήν έκγύμνασι Τούρκων 
τρομοκρατών στά παλαιστινιακά στρατόπε
δα τής Συρίας καί τού Λιβάνου. Σέ ένα άλλο 
«θερμό» χώρο τοϋ κόσμου έχει διαπιστωθή 
πώς τό ' Απελευθερωτικό Μέτωπο τής ' Ε
ρυθραίας (FLE) είχε ταυτόχρονες συνεννο
ήσεις μέ τήν "Αλ Φατάχ, μέ τό Λαϊκό 
Μέτωπο τοϋ Χαμπάς καί μέ τήν Σαΐκα, τήν 
παλαιστινιακή όργάνωσι πού είχε τήν έδρα 
της στήν Συρία.

Από όλες αύτές τίς διαπιστώσεις βγαίνει 
τό συμπέρασμα ότι, παρά τίς πολιτικές τους 
άντιθέσεις, οί παλαιστινιακές όργανώσεις 
προωθούν άπό κοινού τίς σχέσεις τους μέ 
τίς άλλες τρομοκρατικές όργανώσεις τοϋ 
κόσμου. “Ετσι έγιναν γνωστοί άπό τόν Κάρ- 
λος Γιαρούρ (πού συνέλαβαν οί ίσραηλινές 
ύπηρεσίες στό άεροδρόμιο τής Λήδας στό 
Τέλ Άβίβ, στίς 20 Μαρτίου 1973) οί δεσμοί 
άνάμεσα στό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μ έ
τωπο τής Παλαιστίνης (FPLP) καί τούς 
Χιλιανούς τρομοκράτες. Καί ξέρομε έπίσης 
πώς ό ' Ανδρέας Μπάαντερ καί ή Ούλρίκε 
Μάϊνχοφ (ή Μπόννυ καί ό Κλάυντ τής 
γερμανικής τρομοκρατίας) έζησαν τρεις 
μήνες στά στρατόπεδα έκπαιδεύσεως τής 
"Αλ Φατάχ στήν Ιορδανία καί στήν Συρία. 
Μέ λίγα λόγια, ένα τρομοκρατικό κίνημα δέν 
μπορεί νά «ξεφυτρώση» καί νά διαρκέση

χωρίς τήν «έξωθεν συνενοχή», πού, έκτός 
τών άλλων, τοϋ έπιτρέπει νά πληρώνη τούς 
έμπόρους όπλων, νά μεταφέρη πολεμικό 
ύλικό καί νά διακινή μέ σιγουριά τούς 
μυστικούς ταχυδρόμους καί τούς διάφορυς 
πράκτορές του.

Στό σημείο αύτό άνακύπτουν μερικά 
έρωτήματα. ' Από ποϋ προέρχονται τά όπλα 
πού χρησιμοποιούν οί τρομοκράτες; Άπό 
ποιόν τ ' άγοράζουν; Ποιούς τύπους όπλων 
χρησιμοποιούν; Πώς μεταφέρονται αύτά τά 
όπλα; Καί σέ τούτη τήν περίπτωσι πρέπει νά 
διερευνήσωμε τά γεγονότα, γιά ένα πολύ 
άπλό λόγο. Ά ν  τό «έπίσημο» έμπόριο τών 
όπλων καλύπτεται άπό ένα πέπλο σιωπής, 
άν γιά τίς «ήμιεπίσημες» μεταφορές τών 
όπλων έκ μέρους τών διαφόρων έμπορων 
ξέρουμε πολύ λίγα, είναι φανερό πώς γιά τά 
όπλα τών μυστικών τρομοκρατικών οργανώ
σεων δέν μπορεί νά ύπάρξη καμμιά σίγουρη 
πληροφορία. Ά ς  άρχίσωμε λοιπόν ξεκινών
τας άπό τά δεδομένα, δηλαδή άπό τά 
γεγονότα.

Στήν περίπτωσι τών ’ Ιρλανδών τρομο
κρατών τοϋ ΙΡΑ (γιά νά άναφερθοϋμε σέ 
συγκεκριμένο παράδειγμα), οί Άγγλοι κα- 
τάφεραν νά κατάσχουν, άπό τό 1969 ως τόν 
Δεκέμβριο τοϋ 1974, 192 αύτόματα όπλα, 
1903 καραμπΐνες, 1982 πιστόλια, 530 του-
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Παλαιστίνιος Αντάρτης στό Αμάν, τον Μάιο 
τοΰ 1969 ανάμεσα σέ δύο πολυβόλα ρωσικής 
κατασκευής.

φέκια, 18 έκτοξευτάς πυραύλων, 30 πυραύ
λους, 297 όλμους, 257 βλήματα όλμου, 
725.029 φυσίγγια γιά διάφορα όπλα καί 
165.570 λίμπρες εκρηκτικών ύλών τοϋ ε 
μπορίου ή «χειροποίητων». Ανάμεσα στά 
όπλα πού κατασχέθηκαν πολλά έχουν μείνει 
θρυλικά άλλά είναι πιά βαριά γιά τήν έποχή 
μας καί άνακριβή στήν σκόπευσι, όπως τά 
Τόμσον, τό Λή "Ηνφιλντ 303, τό ήμιαυτό- 
ματο Γκάρραντ καί, τέλος, οί άμερικανικές 
καραμπίνες Μ1.

Σύμφωνοι λοιπόν. Κατασχέθηκαν τόσα 
όπλα. Αλλά τί ποσοστό άντιπροσωπεύουν 
αύτά, σέ σύγκρισι μέ τά άλλα, πού έφθασαν 
στά χέρια τών άνδρών τοϋ ΙΡΑ;

"Οσον άφορά στήν Νότιο Αμερική, γιά 
νά άποκτήσης ένα Μίτσελ Ούέρμπελ (πι
στόλι αύτόματο, πραγματικό έκτοξευτή πυ
ραύλων τσέπης, μεγάλης άκριβείας) πρέπει 
νά είσαι έξαιρετικά έμπειρος στά όπλα ή νά 
έχης ταξιδέψει πολύ καιρό στήν Καραϊβική 
όπου, καθώς λένε, «δέν περνά ήμέρα πού 
νά μήν έκπυρσοκροτήση ένα όπλο».

Αύτά όμως είναι πιστόλια τελειοποιημέ
να, ύπερσύγχρονα. Οί τρομοκράτες, όπως 
είδαμε καί στήν περίπτωσι τοϋ ΙΡΑ, βολεύ
ονται εύκολα μέ όποιοδήποτε όπλο. Όπως 
λόγου χάριν, τό Μάνλιχερ Καρκάνο, τό 
παλιό ιταλικό τουφέκι μέ τό όποιο δολοφο
νήθηκε ό πρόεδρος Κέννεντϋ, ένα άπό τά 
φορητά όπλα τά όποια πούλησε σάν πλεό
νασμα ή ιταλική κυβέρνησις στήν έταιρία 
τής Νέας Ύόρκης «Adam Consolidated 
Industries» στις 30 Σεπτεμβρίου 1960. Τ έ
τοια Μάνλιχερ καρκάνο βρέθηκαν πολλά 
στήν Νότιο Αμερική. Ό  Ντομινίκ Ντέ 
Φέκετε φόν "Αλταμπαχ οϋντ Νάγκυραοθ, 
πρώην άξιωματικός τοϋ ούγγρικοϋ στρατού, 
πού μετά τόν πόλεμο πήγε στήν Νότιο 
'Αμερική καί έγινε διάσημος σάν έμπορος 
όπλων, λέει: «Οί καλύτεροι άγορασταί είναι, 
γενικά, οί άντάρτες γιατί δέν δίνουν μεγά
λη σημασία στις λεπτομέρειες. ' Αγοράζουν 
ότι βροϋν. Μόνο πού είναι δύσκολη ή 
παράδοσις τοϋ έμπορεύματος».

Πόσο μπορεί νά στοιχίζει ένα όπλο 
στούς τρομοκράτες;

"Ας κάνωμε ένα λογαριασμό. "Ενα πιστό
λι, όχι πολύ σύγχρονο άλλά γερό άκόμη, 
μπορεί νά κοστίση στόν έμπορο πού τό 
μεταφέρει λίγα μιλιά στις Βρυξέλλες (τό 
μεγαλύτερο ίσως κέντρο διαλογής στήν 
Εύρώπη) περίπου 2.500 -  3.000 δραχμές. 
"Αν φθάση στό Μπέλφαστ, ή τιμή τών 
10.000 δραχμών δέν είναι ύπερβολική. Ό 
σο γιά τήν Νότιο Αμερική, ένα τουφέκι 
άμερικανικό, τό Μ79, πληρώνεται έπάνω 
άπό 100.000 δραχμές καί ένα παλιό τουφέ
κι 15.000 - 20.000. Αλλά, ποϋ βρίσκουν τά 
χρήματα οί τρομοκράτες γιά νά άγοράζουν 
όπλα σέ τόσο ύψηλές τιμές; Στήν περί
πτωσι τής Νοτίου ' Αμερικής χρησιμοποιούν

τήν μέθοδο τών άπαγωγών, άπό τις όποιες 
εισπράττουν λύτρα. Στήν περίπτωσι τοϋ ΙΡΑ, 
πού τά 75% τοϋ οπλισμού του προέρχονται 
άπό τις ' Ηνωμένες Πολιτείες, χρηματοδό
τες είναι οί έγκατεστημένοι στήν «άστερό- 
εσσα δημοκρατία» πολυάριθμοι' Ιρλανδοί, οί 
όποιοι βλέπουν μέ καλό μάτι τό αύτονομι- 
στικό κίνημα καί προσφέρουν (κατά τούς 
ύπολογισμούς τών "Αγγλων) περί τό ένα ώς 
δύο έκατομμύρια δολλάρια.

"Ενα όπλο πού άσφαλώς θά προτιμούν οί 
τρομοκράτες είναι τό τσεχοσλοβάκικο αύ
τόματο πιστόλι «Σκόρπιον», ένα όπλο πού 
κρύβεται εύκολα άφοϋ έχει μήκος 25 έκα- 
τοστά μόλις, ένα όπλο πού «άδειάζει» τόν 
είκοσάσφαιρο γεμιστήρα του σέ είκοσι δευ
τερόλεπτα.

Στήν Ιρλανδία έκτιμάται σάν ιδιαιτέ
ρως χρήσιμος ό άντιαρματικός έκτοξευτής 
πυράυλων RPG - 7, σοβιετικής κατασκευής, 
ένας έκτοξευτής πού, ένώ διανέμεται μέ 
πολλή φειδώ στούς άνδρες τοϋ ρωσικού 
στρατού, χρησιμοποιήθηκε ώστόσο μέ άρ- 
κετή άπλοχεριά στό Βιετνάμ καί στήν ' Εγ
γύς Ανατολή. Μπορεί κανείς νά πή πώς 
στόν εξοπλισμό τοϋ τρομοκράτη φιγουρά- 
ρουν όπλα άπό όλο τόν κόσμο, κυρίως 
βελγικά καί ούγγρικά.

Υπάρχει όμως ένα γεγονός. Δέν πρέπει 
νά δίνη κανείς πίστι στις ένδείξεις «κατα
γωγής» τοϋ όπλου. Οί Βούλγαροι, γιά νά 
δώσωμε ένα παράδειγμα, πουλούν, κατά τά 
φαινόμενα, πιστόλια φτιαγμένα άπό τούς 
Ούγγρους, οί όποιοι άναπαράγουν μέ έκ- 
πληκτική ομοιότητα καί άκρίβεια όπλα βελ
γικά, χωρίς νά παραλείπουν τήν ένδειξι: 
«βελγικής κατασκευής». Στήν Ούγγαρία 
πάντοτε κατασκευάζουν όπλα «Παραμπέλ- 
λουμ» σέ έντελώς πιστή άντιγραφή, χρησι
μοποιώντας τή ρωσική μήτρα «Καλάσνικωφ» 
καί χαράσσοντας ένδείξεις «καταγωγής» μέ 
...κινέζικους χαρακτήρες. Τέτοια όπλα βρέ
θηκαν στήν Παλαιστίνη καί στήν ' Ιρλανδία.

Κατά τήν διάρκεια τών τελευταίων αύ- 
τών έτών, οί τρομοκράτες πέρασαν άπό τό 
πιστόλι στόν πύραυλο. Τά πιό άνησυχητικά 
άπό τά («παραδοσιακά» βέβαια) όπλα είναι 
οί πύραυλοι «Σάμ - 7», σοβιετικής κατα
σκευής, πού κατασχέθησαν στήν "Οστια, 
κοντά στήν Ρώμη. Οί πύραυλοι αύτοί, γνω
στότεροι μέ τήν έπωνυμία «Στρέλα», είναι 
ικανοί νά χτυπήσουν άπό άπόστασι χιλιο

μέτρων ένα άεροπλάνο έτοιμο νά προσγει- 
ωθή ή νά άπογειωθή. Πρόκειται γιά μιά 
συσκευή, πού ζυγίζει δώδεκα κιλά μόλις καί 
πού κατά τήν γνώμη τών ειδικών, «μπορεί νά 
χρησιμοποιηθή άκόμη καί άπό μικρό παιδί». 
Πράγματι, δέν χρειάζεται κάν νά σκοπεύ- 
σης, γιατί ή κεφαλή τοϋ πυραύλου έλκεται 
άπό τήν θερμότητα τών κινητήρων τοϋ άερο- 
πλάνου καί στρέφεται μόνη της πρός τόν 
στόχο, άκολουθώντας τον σέ όλες του τις 
κινήσεις.

Οί πύραυλοι πού όπως είπαμε παρα
πάνω, βρέθηκαν στήν "Οστια ήσαν τυλιγμέ
νοι σέ χαλιά καί λίγο έλειψε νά μήν τούς 
βροϋν οί άστυνομικοί. "Οσο γιά τούς πέντε 
"Αραβες, πού συνελήφθησαν σ' αύτή τήν 
περίπτωσι, είχαν διαβατήρια διαφόρων χω
ρών. Γιά τήν άκρίβεια, Λιβύης, 'Ιράκ, Συρί
ας, Ιορδανίας καί Αίγύπτου. Πώς λοιπόν 
μπήκαν στήν ' Ιταλία έκεΐνα τά όπλα; Κατά 
τήν γνώμη τών ειδικών ιταλικών ύπηρεσιών 
οί «Σάμ -  7» θά πέρασαν τά σύνορα μέσα σέ 
βαλίτσες Ίρακινών ή Σύρων διπλωματών.

Αντίθετα οί άλλοι άστυνομικοί ύποστηρί- 
ζουν κάτι πολύ πιό άπλό: "Οτι οί πύραυλοι 
έφθασαν διά θαλάσσης, δεδομένου ότι ή 
' Ιταλία, όπως καί ή ' Ιρλανδία, έχει έρημι- 
κές άκρογιαλιές σέ έκτασι πολλών, πάρα 
πολλών χιλιομέτρων.

"Ετσι ή τρομοκρατία πέρασε άπό τό 
πιστόλι στόν πύραυλο. Καί τώρα τί πρόκειται 
νά συμβή; θά περάση άπό τόν πύραυλο στήν 
άτομική βόμβα; ' Υπάρχει πράγματι κάποιος 
πού, άς έλπίσωμε μέ κάποια δόσι ύπερβο- 
λής, μίλησε γιά άτομικές βόμβες «τσέπης», 
πού οί τρομοκράτες θά μπορούσαν νά 
μεταφέρουν μέ αύτοκίνητα, σιδηροδρό
μους, καράβια καί άεροπλάνα, σέ μιά κοινή 
ταξιδιωτική βαλίτσα. Ή  πρώτη εΐδησις 
προήλθε άπό τό "Ιδρυμα Φόρντ. Μπορεί νά 
είναι ύπερβολικός φόβος, άλλά όπωσδή- 
ποτε είναι καί ένα σήμα κινδύνου, δεδομέ
νου ότι, όπως είπε καί ό Τζώρτζ Θάγιερ, 
συγγραφεύς τοΰ βιβλίου «' Επιχειρήσεις καί 
πόλεμος», στις άρχές τοϋ 1979 ή άτομική 
βόμβα κινδυνεύει νά γίνη ένα φυσιολογικό 
καί πανάκριβο «έμπόρευμα».

Τά περισσότερα όπλα τών «φενταγίν» 
έρχονται κατ' εύθεΐαν άπό τις 'Ανατολικές 
χώρες καί τήν Κίνα, διά μέσου τών άρα- 
βικών έδαφών. Καί έπειδή αύτοί έχουν τήν 
συμπάθεια όλων τών Αράβων, είναι φανε-
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ρό πώς δέν αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ούτε στήν έξεύρεσι χρημάτων, ούτε στήν 
προμήθεια δπλων. Γιά τούς άλλους τρομο
κράτες τά προβλήματα είναι άντιθέτως, 
πολύ μεγαλύτερα. Σέ όλες πάντως τις 
περιπτώσεις μπορεί κανείς νά πή θετικά ότι 
ή διακίνησις τού όπλισμοϋ, κατά τό μεγαλύ
τερο μέρος του, γίνεται διά θαλάσσης. Καί 
τούτο, γιατί τά καράβια έλέγχονται μόνο στά 
λιμάνια φορτώσεως καί συχνά τόσο πρόχει
ρα, ώστε τά όπλα νά περνούν άπό τό 
τελωνείο σάν «γεωργικά μηχανήματα», ή 
άκόμη σάν «γεννήτριες», «λέβητες»... καί 
σάν «κομμάτια άπό άχρηστα πολεμοφόδια».

Άναφέρομε σάν παράδειγμα τήν περί- 
πτωσι τής καραμπίνας «Armalite», όπλου 
έλαφροϋ, εύχρηστου καί εύθύβολου, θαυ
μάσιου γιά ένα πολιτικό τρομοκράτη. Τό 
όπλο αύτό σχεδιάστηκε στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες, κατασκευάσθηκε, μέ ειδική ά
δεια, στήν ' Ιαπωνία καί, άπό έκεΐ, είσήχθη 
στήν... Αμερική. Καί, άκριβώς στήν Αμερι
κή, πουλήθηκε ένας ορισμένος άριθμός, 
πρός 60.000 δραχμές τό κομμάτι, στούς 
«σπόρτσαμν», πού έχουν «χόμπυ» τήν σκο
ποβολή. "Ησαν όμως «σπόρτσμαν» έντελώς 
ειδικής κατηγορίας, δεδομένου ότι τά όπλα 
μεταφέρθηκαν άμέσως διά θαλάσσης στήν 
' Ιρλανδία.

Ένα άλλο άρκετά πολύκροτο περιστατι
κό ήταν έκεΤνο τού άτμοπλοίου «Κλαούν- 
τια» στίς 28 Μαρτίου 1973. Τήν ήμέρα 
έκείνη τό ναυτολογημένο στήν Κύπρο καί 
προερχόμενο άπό τό λιμάνι τής Τριπόλεως 
«Κλαούντια» κυκλώθηκε ξαφνικά άπό τρία 
ιρλανδέζικα πολεμικά στά άνοικτά τών ά- 
κτών τής Ιρλανδίας. Τά πολεμικά είχαν 
είδοποιηθή άπό τις μυστικές ύπηρεσίες τής 

Αγγλίας, οι όποιες γνώριζαν τίς λεπτομέ
ρειες μιάς συμφωνίας άνάμεσα στόν ΙΡΑ καί 
τόν Καντάφι γιά τήν προμήθεια έκατό τόν- 
νων όπλων. "Ενα· άγγλικό ύποβρύχιο είχε 
άκολουθήσει άθέατο, κατόπιν διαταγής, τό 
«Κλαούντια» άπό τήν στιγμή πού πέρασε 
τό Γιβραλτάρ. Μέσα στά πλοίο οί άρχές 
βρήκαν πέντε τόννους πολεμικού ύλικού -  
πιστόλια, τουφέκια, άντιαρματικά όπλα καί 
έκρηκτικές ύλες. Καί βρήκαν άκόμη μερι
κούς ήγέτες τής ΙΡΑ πού τά κεφάλια τους 
είχαν έπικηρυχθή. Άνάμεσά τους καί ό 
διάσημος Τζόε Κάχιλλ. Δέν ύπάρχει καμιά

άμφιβολία ότι ή «λεία» ύπήρξε ικανοποι
ητική. Παραμένει όμως χωρίς άπάντησι τό 
έρώτημα: πού κατέληξαν οί ύπόλοιποι 95 
τόννοι τής συμφωνίας ΙΡΑ -  Καντάφι γιά τά 
όπλα; Είναι φανερό πώς μόνο ό ΙΡΑ θά 
μπορούσε νά άπαντήση ύπεύθυνα. Πάντως 
ή περίπτωσις «Κλαούντια» άποδεικνύει πώς 
άνάμεσα στίς χώρες πού ύποστηρίζουν 
τούς τρομοκράτες είναι καί ή Λιβύη. Καί τό 
ότι ή Λιβύη ένδιαφέρεται γιά τόν ΙΡΑ καί, 
γενικά, γιά κάθε έπαναστατικό κίνημα πού 
θά μπορούσε νά άποδυναμώση τήν Δύσι, 
άποδεικνύεται, γιά μία άκόμη φορά, μέ μιά 
άλλη συμπληρωματική μαρτυρία. Τόν Αύ
γουστο τού 1972 συνελήφθη κοντά στό 
Σατελλερώ ένας Βάσκος. Είχε έπάνω του 
τά χαρτιά τά όποια άποδείκνυαν τίς σχέσεις 
του μέ ένα Γερμανό έμπορο όπλων, μέ τόν 
ΙΡΑ καί μέ τήν Λιβύη. ' Ανάμεσα σέ αύτά τά 
χαρτιά ύπήρχε καί ή άπόδειξις μιάς παραγ
γελίας πού είχε ήδη έκτελεσθή καί πού 
άφοροϋσε τετρακόσια πιστόλια. Ύπήρχε 
έπίσης ή άπόδειξις μιάς άλλης παραγγελί
ας, άνεκτέλεστης άκόμη, πού άναφερόταν 
σέ 200 αύτόματα όπλα, δύο τόννους πλαστι
κού καί ένα «στόκ» χειροβομβίδων.

Οπωσδήποτε, οί τρομοκράτες προσπα
θούν νά έξασφαλίσουν ένα μέρος τουλάχι
στον τών έφοδίων τους, μέ έπιθέσεις έναν- 
τίον μεγάλων κρατικών άποθηκών καί στρα
τώνων. Πράγματι, γιά τόν τρομοκράτη, αύ- 
τός είναι ό ιδεώδης τρόπος έξοπλισμοϋ, 
γιατί τόν πραγματοποιεί μόνος του, μέ τά 
ίδια του τά χέρια καί δέν κοστίζει τίποτε. 
" Ετσι έχομε τίς έφόδους τών τρομοκρατών 
ΕΤΑ στούς στρατώνες τής Πολιτοφυλακής 
καί τίς άνάλογες έπιθέσεις τών «Τουπα- 
μάρος» στούς καταυλισμούς τού στρατού 
καί τής άστυνομίας. "Ας σημειώσωμε μέ τήν 
εύκαιρία πώς ή λέξις «Τουπαμάρος» χρη
σιμοποιήθηκε γιά τούς Νοτιοαμερικανούς 
τρομοκράτες τών πόλεων, άνάμεσα στούς 
όποιους πρώτοι ύπήρξαν οί Ούρουγουανοί, 
καί προέρχεται άπό τά όνόματα δυό μεγά
λων άρχηγών τών Ίνκας, πού άγωνίσθηκαν 
κατά τών ' Ισπανών.

' Εκτός άπό τίς έφόδους έναντίον στρα
τώνων καί άπό τήν διά θαλάσσης διακίνησι 
ύπάρχει έπίσης καί ή άερομεταφορά. Α
σφαλώς είναι έκτεθειμένη σέ περισσότε
ρους κινδύνους καί μπορεί νά διακινήση

"Ενας πολεμιστής τον ΙΡΑ. στήν Ιρλανδία 
μπροστά σέ μιά έπιγραφή πού θυμίζει τό 
λουτρό τού α'ίματος του 1916.

μικρότερες ποσότητες όπλων. Άνάμεσα 
στά βεβαιωμένα σχετικά περιστατικά είναι 
τού «Charlie Tango Kile». Αύτό ήταν τό 
όνομα πού έδωσαν σέ ένα άεροσκάφος 
DC - 6, πού είχε ήδη δοσοληψίες μέ τήν 
Πιάφρα καί πού «δυστυχώς» συνελήφθη στό 
άερολιμένα Σίπολ τού "Αμστερνταμ. 'Ε
κτός άπό ένα μόνο έπιβάτη, κάποιον ΚαΤνιχ, 
βετεράνο τής Μπιάφρα, στό άεροπλάνο ύ- 
πήρχαν 276 κάσες γεμάτες τσεχοσλοβά
κικα όπλα: τουφέκια αύτόματα, βόμβες. 
Είχαν πουληθή, μέσω ένός άμερικανικοΰ 
έμπόρου όπλων, άπό τήν «Όμνιπόλ» τής 
Πράγας στόν ΙΡΑ, πού άντιπροσωπευόταν 
σ' αύτή τήν περίπτωσι άπό τόν Νταίηβιντ ' Ο  
Κόννελ καί τήν Μαρία Μακγκουάιρ, σταλ
μένους ειδικά στήν Εύρώπη, περί τό τέλος 
Σεπτεμβρίου 1971, μέ είκοσι χιλιάδες στερ
λίνες, γιά νά άγοράσουν 4% τόννους όπλα. 
Θεωρητικά έκεΐνο τό άεροπλάνο θά έπρεπε 
νά προσγειωθή στό Λονδίνο, έδρα μιάς έ -  
ταιρίας, πού άργότερα άποδείχθηκε «έται- 
ρία - φάντασμα», έπιφορτισμένης μέ τήν 
άνεύρεσι πολεμικού ύλικού γιά κάποια χώρα 
τής Δυτικής Αφρικής. Ή  'Ιντερπόλ, άπε- 
ναντίας είχε άνακαλύψει, πώς ένα μικρό 
πλοίο περίμενε στό Λονδίνο τήν προσγείωοι 
τού άεροσκάφους, γιά νά «φορτώση» άμέ
σως καί νά άποπλεύση τήν έπομένη, όχι γιά 
τήν Αφρική, άλλά κατ' εύθεϊαν γιά τήν 
' Ιρλανδία. ' Αλλά, άν αύτά τά όπλα άνακα- 
λύφθηκαν στό άεροδρόμιο τού Άμστερν
ταμ, πόσα άλλα πέρασαν άπαρατήρητα;

Μιά άλλη λεπτομέρεια. ' Εκείνα τά όπλα 
άποτελοΰσαν «στόκ» άπούλητων όπλων, 
πού προορίζονταν γιά τήν Μπιάφρα. Επ' 
αύτοϋ, ξέρομε έπίσης πώς σαράντα περί
που τόννοι όπλων άγορασμένων άπό τόν 
Ούζοΰκβο είναι κρυμμένοι σέ διάφορες 
χώρες τής Δυτικής Αφρικής καί πώς ό 
πρώην ήγέτης τής Μπιάφρας προσπάθησε, 
διά μέσου «καλών έμπορικών γραφείων 
όπλων» άγγλικών καί γαλλικών, νά ξαναπου- 
λήση σέ καλή τιμή αύτά τά όπλα σέ έπα- 
ναστάτες, άφού γι' αύτόν τουλάχιστον, ό 
πόλεμος είχε τελειώσει. Πού κατέληξαν τά 
όπλα αύτά;

Οπωσδήποτε, ή άεροπορική διακίνησις 
καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό στό 
άτελείωτο έμπόριο όπλων γιά τόν άνεφοδια- 
σμό τών τρομοκρατών. Είναι συχνά ένα 
είδος «πρώτων βοηθειών», γιά όποιον χρει
άζεται έπειγόντως όπλα, όπως είπε ό Ίτα- 
λοαμερικανός πιλότος άεροπλάνων, Πήτ 
Ντήναρντ, ό όποιος είχε έξυπηρετήσει μέ 
πτήσεις «τσάρτερς» τόσο τό Κονγκό, όσο 
καί τήν Παλαιστίνη, τήν έποχή πού τόν ρόλο 
τών «Παλαιστινίων τρομοκρατών» τόν έ 
παιζαν οί Εβραίοι, τότε δηλαδή πού δέν 
ύπήρχε άκόμη τό κράτος τού ' Ισραήλ.

PAOLO MALTESE
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ Α' κ. ΑΝΑΣΤ. ΓΑΡΔΙΚΑ

-ψανατκμμκι
II

« Ό  φανατισμός δέν έχει εγκέφαλον επομένως δέν δύναται νά σκεφθή· στερείται καρδίας· 
έπομένως είναι ανίκανος νά αισθάνεται. Ή  προσευχή τοΰ φανατισμοί) είναι κατάρα, θεός 
του ό δαίμων καί κοινωνία του ό θάνατος».

’Ενθουσιασμόν καλοϋμεν
α) Την εύάρεστον έξαρσιν ψυ

χικών κυρίως διαθέσεων έκδηλουμέ- 
νων έξωτερικώς διά χάρος, άρμης 
πρός ένέργειαν η διαθέσεως πρός τι 
εύάρεστον καί

β) Τήν έξαλλον εκείνην κατά- 
στασιν ήτις προκαλεϊται εις εν ή 
περισσότερα άτομα μέ αποτέλεσμα 
ταΰτα νά έκδηλοϋνται παραφόρως 
συνεπεία άλογου πάθους. Τό είδος 
τούτο τοΰ ένθουσιασμοϋ καλείται 
άσύνετος ενθουσιασμός. Ή  τοιαύτη 
παρόρμησις είναι ή λεγομένη — 
ενθουσιασμός τοΰ όχλου καί χαρα
κτηρίζεται άπό υπερβολήν ιδεών 
τινών εύρισκομένων μακράν τής 
πραγματικής αλήθειας καί ύπέρμε- 
τρον πάθος μακράν ευρισκόμενον τής 
λογικής καί τής φορνήσεως. Οί 
τελοΰντες έν τή καταστάσει ταϋτη 
διαπράττουν βανδάλους πράξεις 
στρεφομένας κατά τών οργάνων τής 
τάξεως ή έμπιπτούσας εις τάς περί 
περιυβρίσεως καί έξυβρίσεως δια
τάξεις. 'Ωσαύτως διαπράττουν βιαι
οπραγίας μή άποκλειομένων καί 
άλλων βαρυτέρων εγκλημάτων άπτο- 
μένων ένίοτε καί αύτών τών εθνικών 
συμφορών. Άντιθέτως τό πρώτον 
είδος τοΰ ένθουσιασμοϋ κατευθύνεται 
καί ρυθμίζεται άπό τήν λογικήν καί 
τήν περ ίσκεψ ιν κα ί καθίσταται 
αληθώς δημιουργική δύναμις. Ή
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δύναμις αύ'τη είναι έκείνη ήτις ώθεΐ 
άτομα καί έθνη εις τήν πραγμάτωσιν 
των ωραιότερων σκοπών καί των 
πλέον μεγαπραγμόνων σχεδίων. Ό  
ένθουσιασμός ούτος ίμπνέει τόν 
άνθρωπον νά άφοσιωθή εϊς τό έργον 
του καί νά έτιτύχη διά τής πίστεως 
καί τής καρτερίας του. ’Εκείνος 
ό'στις είναι ανίκανος νά καταληφθή 
άπό ένθεον ζήλον, ϊνα έπιτύχη εις τήν 
πραγματοποίησιν των εύγενών πόθων 
του, είναι προωρισμένος νά παρα- 
μείνη στάσιμος καί νά σβύση έν τή 
άφανεία του.

Μέ τόν συνετόν ένθουσιασμόν 
κατανικώνται δλα τά προσκόμματα, 
αΐ κακουχίαι, αί στερήσεις, οί διω
γμοί καί αί πάσης φύσεως έναντιό- 
τητες. "Ολοι εκείνοι οί όποιοι, 
άνεδείχθησαν εϊς τάς έπιστήμας, ο
δήγησαν τάς πατρίδας των άπό έπι- 
τυχίας εις έπιτυχίαν καί τό μεγαλεϊον, 
καί φέρονται ώς μεταρρυθμισταί καί 
ηγήτορες μεγάλων ανθρωπιστικών 
κινημάτων κατόρθωσαν νά επιτύχουν 
κα ί νά γίνουν δημιουργοί νέων 
ιστορικών σταθμών, χάρις εις τήν 
ένθεον αύτών πνοήν, ήτις τούς 
έπλημμύριζεν.

Ό  ’Απόστολος Παύλος, εις έκ 
τών μεγίστων ήθικών καταχτητών 
εις τήν πρός Κορινθίους δευτέραν 
έπιστολήν του εύγλώττως διηγείται 
τά άνεκδιήγητα δεινά του λέγων: 
«"Ηχθην εις τά κρατητήρια, περι- 
ύβρίσθην, παρέμεινα γυμνός, έπεί- 
νασα καί έδίψασα, έρραπίσθην καί 
έλιθοβολήθην» Κ αί όμως δέν έκάμ- 
ιρθη.

Ό  άνθρωπος ό’στις ενθουσιάζεται 
διά μίαν υψηλήν ύπόθεσιν, υποτιμά 
καί διασκελίζει τάς δυσκολίας γίνεται 
ήρως. π.χ. ό ενθουσιασμός καί ό 
πόθος πρός τήν ελευθερίαν τών 
Φιλικών, μετέβαλεν ολόκληρον τό 
δούλον "Εθνος μας εις ένα λαόν η
ρώων ο’ίτινες έξέπληξαν τόν κόσμον 
ολόκληρον μέ τά Ασύλληπτα μεγα- 
λουργήματά των.

"Οταν ό Ρω μαίος στρατηγός 
Μάρκελλος έκυρίευσε τάς Συρρα- 
κούσας καί εις Αγροίκος ρωμαίος 
οπλίτης έπειράθη νά λογχίση τόν 
μεγάλων τής άρχαιότητος μαθημα
τικόν, Αστρονόμον καί έφευρέτην 
Άρχιμήδην (287—212 π.Χ), τόν 

ό π ο ιο ν  εύρήκε έντός δω ματίου

άπορροφημένον άπό τάς γεωμετρικός 
του εκζητήσεις, συνεπεία τού δια- 
πύρου υπέρ τής επιστήμης ένθου- 
σιασμοϋ του, ούτος δέν ένδιαφέρθη 
διά τήν άμυναν καί σωτηρίαν του, 
άλλ ’ ήγανακτισμένος διά τήν κατα- 
πάτησιν τών γεωμετρικών σχημά
των του ειπεν τήν άλησμόνητον 
έκείνην φράσιν — μ ή μου τούς 
κύκλους τάραττε —. Ό  Γκαϊτε ό 
ύπατος τών Γερμανών ποιητών ιδού 
πώς άποφαίνετται περί τού ενθου
σιασμού: Χωρίς ίεράν φλόγα καί 
ένθουσιασμόν δέν ήμπορεϊ νά έπιτευ- 
χθή τίποτε τό υψηλόν εις τήν ζωήν.

Σύνεσις χωρίς ενθουσιασμόν είναι 
βάδισμα Αργόν. ’Αλλά ένθουσια- 
σμός χωρίς σύνεσιν είναι τρέλλα έκ 
τής οποίας τά προκαλούμενα δεινά 
είναι ένίοτε τρομερά, ώς τούτο 
υποδεικνύεται καί έκ τού κατωτέρου 
παραδείγματος τό όποιον έλήφθη έκ 
τής Ελληνικής μυθολογίας: « Ό  
Φαιάθων έπειράθη κάποτε νά διεθύ- 
νη τό άρμα τού ήλιου άλλ ’ άπό τόν 
άσύνετον ένθουσιασμόν του άνέπτυ- 
ξεν μεγάλην ταχύτητα, ώστε, λοξο- 
δρομήσας, παρ ’ όλίγον έκινδύνευσε 
νά κατακαύση ολόκληρον τήν γήν καί 
τούς Ανθρώπους».

Έ κ τών Ανωτέρω συνάγεται δ,τι 
επιβάλλεται νά καλλιεργώμεν τόν 
συναιτόν ένθουσιασμόν διά τά ωραία 
καί εύγενή τού κόσμου πράγματα καί

Στις φωτογραφείς καί τών δύο σελίδων, ό 
φανατισμός καί τό Εγκλημα σέ όλο τους τό 
«μεγαλείο». Εις τήν άπέναντι σελίδα: Ό  Ε. 
Τριάκα, όρχιτρομοκράτης τών ‘Ερυθρών Τα
ξιαρχιών, προσάγεται μετά τή σύλληψή του 
στόν Εισαγγελία. ‘Επάνω: Οί τρομοκράτες έν 
δράσει. Τα αύτοκίνητα άθώων πολιτών χρησι
μοποιούνται γιά. δδήφρό,γματα.

νά δίδωμεν τήν ψυχήν μας δι ’ ί- 
κάστην υψηλήν καί Ανθρωπιστικήν ύ- 
πόθεσιν.

Ή  λέξις φανατισμός προήλθεν έκ 
τής λατινικής λέξεως fanum ήτις 
σημαίνει ιερόν, καί προσέλαβε τήν 
σημασίαν τής χρησιμοποιήσεως τής 
θρησκείας πρός έκδίκησιν τών 
Αλλόπιστων.

Ό  φανατισμός έχει καταισχύνη 
τήν ιστορίαν τού ανθρωπίνου γένους 
διότι έμπνέει μίση καί πάθη Αδιάλ
λακτα, π ροκα λεϊ άλληλομαχίας, 
έκτρέφει τό τέρας τής μισαλλοδο
ξίας καί ’εκριζώνει τάς ωραίας άρχάς 
τής Ανοχής καί τής έλευθερίας της 
συνειδήσεως.

Χάρις εις τόν φανατισμόν καί τήν 
θρησκοληψ ίαν έχομεν πολέμους  
αίματηροτάτους, οί όποιοι διεξή- 
χθησαν μέ πρωτοφανή Αγριότητα καί 
διήρκεσαν επί αιώνας ολόκληρους.

Εις τόν φανατισμόν καί τήν 
θρησκοληψίαν όφείλομεν τά αίσχη 
τής ίεράς έξετάσεως, τούς Σικελι- 
νούς εσπερινούς, τήν περιβόητον 
νύκτα τού Α γίου Βαρθολομαίου, τήν

613



θανάτωσιν τής Μαρίας Στιούαρτ κ τλ  
Έ ρυθρια πάς άνθρωπος, δστις 

διατηρεί έστω κα ί ίχνη ήθικοϋ 
συναισθήματος, μελετών τάς μαύρος 
σελίδας τάς όποιας έγραψε ό θρη
σκευτικός φανατισμός, τόν όποιον 
ζητούν άτομα τινά νό έπαναφέρουν 
έν πλήρει είκοστώ αΐώνι κυρύττοντα 
τά φυλετικά πάθη καί την μισαλλο
δοξίαν.

Πλήν τού θρησκευτικού φανα
τισμού εχομεν τόν πολιτικόν ώς καί 
τόν εθνικόν τοιοΰτον. Κ αί τά είδη 
τούτα τού φανατισμού είναι έξ ίσου 
καταστρεπτικά καί συν τοΐς άλλοις 
άντιτίθενται πρός τάς ηθικός άρχάς, 
άλλά καί διαστροφήν τού γνησίου 
πατριωτικού συναισθήματος προκα- 
λοΰν.

Ό  πολιτικός φανατισμός Εξα
γριώνει τά πάθη των πολιτευόμενων 
οίτινες έν τή μέθη των δέν δι
στάζουν, πρός έκδίκησιν των άντιπά- 
λων, νά έμπήξουν τό έγχειρίδιον εις 
τά σπλάχνα καί αυτής ακόμη τής 
πατρίδος των κ α ί νά σπείρουν  
τρόμον, έρήμωσιν καί Ερείπια είς τό 
έθνος των, τού όποιου Ετάχθησαν 
κυβερνήται ύπό τού λαού.

Τό τέρας τού φανατισμού μέ άλας 
τάς καταστρεπτικός του συνέπειας, 
τό £ζωγράφισε κατά τρόπον άληθώς 
αριστοτεχνικόν ό εύγλω ττότερος  
ρήτωρ τής Εποχής του ’Ιρλανδός 
πολιτικός Δανιήλ Ο ’Κόνελλ (1775- 
1847) δστις λέγει: Ό  φανατισμός δέν 
έχει Εγκέφαλον· Επομένως δέν δυ
νατοί νά σκεφθή- στερείται καρδίας- 
επομένως είναι άνίκανος νά αισθάνε
ται. Ή  προσευχή τού φανατισμού 
είναι κατάρα, θεός του ό δαίμων καί 
κοινωνία του ό θάνατος. Ή  Εκδί- 
κησις τού φανατισμού είναι αιώνια. 
Ό  δεκάλογός του είναι γραμμένος μέ 

τό αίμα των θυμάτων του. Κ αί Εάν 
πρός στιγμήν σταματά άπό τήν δια
βολικήν του πτήσιν μέσα είς τήν 
κόλασιν των παθών του, τούτο 
προέρχεται διότι ευρίσκει κάποιον 
συγγενικόν του βράχον Επάνω είς τόν 
όποιον άκονίζει τούς γυπώδεις  
δνυχάς του, διά νά συνέχιση κατόπιν 
μέ μεγαλυτέραν ορμήν καί δύναμιν τό 
έργον τής αιματηρός Ερημώσεώς του.

Ό  φανατισμός δέον νά άποδοθή 
είς σχιζοθυμικάς διαταραχάς δυνάμει 
των όποιων ό φανατικός κατέχεται έξ

υπερβολικών τινών ιδεών μακράν ευ
ρισκομένων τής πραγματικής άλη- 
θείας. "Οταν οΰτος συνυπάρχει μετά 
τής άμαθείας καί δεισιδαιμονίας τότε 
μεταβάλλει τήν κοινωνία είς άγέλην 
άγριων θηρίων. Ετοίμων νά διαπρά- 
ξουν τά φρικωδέστερα κακουργή
ματα.

Πλεϊστοι των Εγκληματούντων 
φανατικών, διαπράττουν τά Εγκλή- 
ματά των νομίζοντες δτι τούτο είναι 
τό καθήκον των τό όποιον απορρέει 
Εκ των πεποιθήσεών των. Α ί ψυχικαί 
άνω μαλίαι των φανατικών είναι 
διάφοροι είς τούς διαφόρους Εξ 
αυτών, καίτοι τινές είναι άτομα 
κανονικά.

Ή  παρατηρούμενη ψυχολογική 
άνομοιομορφία μεταξύ τών φανατι
κών δέν Επιτρέπει τήν ένταξιν αύτών 
είς ιδίαν κατηγορίαν Εγκληματιών.

Οί φανατικοί διακρίνονται είς 
άτομα ύπεράγαν δραστήρια καί 
Ενεργητικά άλλά καί είς τοιαύτα 
αδρανή. Οί Ενεργητικοί καί δραστή
ριοι φανατικοί είναι είς θέσιν νά 
διαπράξουν, είς δεδομένην στιγμήν, 
οί ον δήποτε έγκλημα. Είς Εποχήν 
μάλιστα πολιτικών ανωμαλιών καί 
στάσεων τελούν Αδίκους Επιθέσεις 
τραυματισμούς καί φόνους άντιφρο- 
νούντων πολιτών ή πολιτικών προ
σωπικοτήτων, ηγούνται στασιακών 
Εξεγέρσεων κα ί κινημάτω ν καί 
γενικώς είναι άτομα λίαν Επικίνδυνα.

Οί αδρανείς φανατικοί διαπράτ
τουν συνήθως Εγκλήματα στρεφό
μενα κυρίως κατά τών νομίμων ύ- 
ποχρεώσεών των π.χ. άρνοΰνται νά 
Εκπληρώσουν τάς στρατιωτικός των 
ύποχρεώσεις, άρνοΰνται νά δίδουν 
τόν Εκ τού νόμου Επιβαλλόμενον 
δρκον ή νά φέρουν τό δπλον τού 
στρατιώτου κλπ.

'Όθεν ό Ασύνετος Ενθουσιασμός 
καί κατά μείζονα λόγον ό φανατι
σμός συνδέονται Αμέσως μέ τό 
έγκλημα, τήν δέ έννομον τάξιν 
αίσθητώς διαταράσσουν. "Οθεν τά 
μέγιστα τούς Αστυνομικούς Ενδια
φέρουν. Α ιό οδτοι δέον νά παρατη
ρούν Επισταμένως νά Αναλύουν μετά 
προσοχής καί περισκέψεως τά εκά- 
στοτε φαινόμενα καί νά Ενεργούν μετά 
φρονήσεως καί άποτελεσματικότητος 
όσάκις εύρίσκονται πρό Ανάλογων 
καταστάσεων.

ΣΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΜΑΣ

ΜΑΝΝΑ
LToO Άστυν. Α' 

κ. Μ. Φελώνη

Χ ΑΙΡΕ κεχαριτωμένη, χαΐρε Μαρία 
πού είσαι ή πιό όμορφη, ή πιό * Αγία 

άπό όλες τίς γυναίκες τοΰ κόσμου.
Χαΐρε Μαρία, Μητέρα τοΰ Θεοΰ, παρθέ

να, άφθορη, άσπιλη, άμόλυντη, αγνή, τής 
Γαλιλαίος βλαστάρι.

Χαΐρε Μητέρα τοΰ Θεοΰ, πού όλου τοΰ 
κόσμου οί πιστοί σέ ύμνησαν, σέ λάτρε
ψαν, σ ' άγάπησαν, σέ πόνεσαν, σέ προσκύ
νησαν όσο κανέναν άλλο.

Χαΐρε Μαρία, Μητέρα τοΰ Θεοΰ πού 
είχες μιά συνηθισμένη ώς κάποια στιγμή 
τής ζωής σου ιστορία, άφοΰ γεννήθηκες καί 
Σύ όπως όλοι οί άνθρωποι καί μεγάλωσες 
στό Ναό τής 'Ιερουσαλήμ καί πού άργό- 
τερα έγινες άλλοιώτικη άπ’ τή στιγμή πού 
δέχτηκες τό φοβερό θεϊκό μήνυμα. ’Απ' τή 
στιγμή πού δέχτηκες τά λόγια τοΰ ’Αρχαγ
γέλου Γαβριήλ.

«Χαΐρε Μαρία, ευλογημένη Σύ έν γυναι- 
ξί καί εύλογημένος ό καρπός τής κοιλίας 
σου!!!».

Σύ Μαριάμ έκλέγεσαι άνάμεσα σ’ όλες 
τίς γυναίκες τοΰ κόσμου γιά νά φέρεις στόν 
κόσμο τό γυιό σου τόν Ίησοΰ.

Νύμφη άνύμφευτος θά είσαι Μαρία. Οί 
άνθρωποι θά σέ περιφρονήσουν καί δέ θά 
σοΰ δώσουν οΰτε μιά μικρή γωνιά στεγα
σμένη γιά νά γεννήσεις τό Θεϊκό καρπό 
σου, τό Θεϊκό σπλάχνο σου, τό Θεϊκό είναι
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σου. Θά καταφΰγεις στή φτωχή φάτνη τής 
Βηθλεέμ γιά νά πραγματοποιήσεις έκεϊ τό 
Θεϊκό πεπρωμένο σου.

Θά ζήσεις Μαρία κατατρεγμένη άπό τόν 
κόσμο στήν έξορία κι’ όταν γυρίσεις στήν 
Πατρίδα σου θ’ ακούσεις πολλές φορές τό 
γυιό σου τό μονάκριβο νά λέει πώς άλλος 
είναι ό Πατέρας Του, πώς δέν έχει σπίτι 
Αυτός πουθενά, εκτός άπό τό Ναό καί πώς 
τίποτε δέ συνδέει Αύτόν μέ σένα. Κι’ όταν 
δώδεκα χρόνων τόν χάσεις άπό κοντά σου, 
θά τόν εδρεις στόν Ναό καί οΟτε Σύ, ούτε ό 
’ Ιωσήφ θά καταλάβετε ποτέ τά λόγια πού θά 
σάς πει.

Κι’ όμως Γλυκειά Μητέρα τοϋ Θεού 
μας, αύτό τό φοβερό ’Αρχαγγελικό μήνυμα 
δέν σέ φόβισε, δέν σέ τρόμαξε, δέν σέ 
άνησύχησε. Τό δέχτηκες Παναγιά μας όπως 
τό άκουσες, όπως σοΰ τό είπε ό άπεσταλ- 
μένος τοϋ Θεοϋ ’Αρχάγγελος.

Τό δέχτηκες μέ χαρά άφατη, γιατί αύτό 
ήταν τό πεπρωμένο σου. Δέχτηκες νά προ
σφέρεις τήν άγνή σου παρθενικότητα στό 
μυστήριο τής Θείας ένανθρωπίσεως. Δέχθη
κες άφθόρμητα νά γίνεις ’Εσύ ή Μητέρα 
τοϋ Χριστού μας. "Ομως πάνω σ ’ αύτή τή 
γή πού έζησες, πάνω στή γή τών πατέρων 
σου, πόσο πολύ πόνεσες Παναγιά μας, πόσο 
πολύ πικράθηκες, πόσο πολύ λυπήθηκες, 
πόσο πολύ ύπόφερες!

' Η φοβερή πορεία τής ζωής σου τέλειωσε 
στό μικρό χωριό πού γεννήθηκες, τή Γεσ- 
θημανή. ’Εκεί άκριβώς πού τερμάτισε τό 
θείο του δρόμο ό Μεγάλος γυιός Σου, ό 
άγαπημένος καί μονάκριβος, ό Μεγάλος 
Θεός τής άγάπης καί τής συγνώμης. 
«’Απόστολοι έκ περάτων, συναθροισθέντες 
ένθάδε, Γεσθημανή τώ χωρίψ κηδεύσατέ 
μου τό Σώμα καί Σύ Υιέ καί Θεέ μου 
παράλαβέ μου τό πνεύμα...» 
ψάλλει ό μεγάλος τής έκκλησίας μας ψαλ-

Έπάνω: Παναγία ή Έλεοΰσα ΕΙκόνα τής 
Μονής Πρωτάτου. Κάτω: Παναγία ή 'Οδη
γήτρια ψηφιδωτή εικόνα τής Μονής Σινί

μωδός.
Έ τσι απλά καί ήσυχα τέλειωσε ή ζωή 

Σου Μεγάλη Μητέρα τοϋ Θεανθρώπου πά
νω στή γή.

’ Απ’ άκρη σ ’ άκρη τού πλανήτη μας τήν 
Κοίμησή Σου 'Αγία Μητέρα τού Θεού μας 
διαλαλοΰν τά σήμαντρα τό δεκαπενταύγου- 
στο. "Ενωσες τό Θεό μέ τόν άνθρωπο 
ταπεινή Παρθένα, έδώ κάτω στή γή, γιά νά 
άνεβεΐς ύστερα στούς ούρανούς.

Ένώ άλαλα έμειναν τά χείλη τών άσε- 
βών, άπό τούς άνθρώπους τής άλήθειας καί 
τής άγάπης, υμνήθηκες μέ χίλια δυό έπί- 
θετα, ένώ σ ’ όλες τίς καρδιές τών άπλών 
άνθρώπων, βρήκες τή θέση πού σοΰ ταί
ριαζε. ’Έμεινες στή φαντασία τους τό σύμ
βολο τής αγνότητας, τής ομορφιάς, τής 
άγάπης τής συμπόνοιας, τής καλωσύνης. 
’ Εσύ στάθηκες τών πολεμουμένων καί τών 
κατατρεγμένων ή βοήθεια, ή παρηγορή- 
τρια, ’Εσύ στάθηκες τού λαού τό κατα
φύγιο, ηγιασμένος Ναός καί παράδεισος 
λογικός, παρθενικό καύχημα.

Μεγάλη Μάνα, όσων πιστεύουν στήν 
άληθινή πίστη. Δέθηκε μέ τή μορφή Σου, 
ό,τι τό ' Ελληνικό άπό τήν έποχή τού ’ Απο
στόλου Παύλου μέχρι σήμερα καί στή 
σκέπη τής Θείας ’Ομορφιάς Σου γεννήθη
καν καί άναπτύχθηκαν τόσες καί τόσες

προσδοκίες, παλμοί τού γένους καί ιδανικά, 
στοχασμοί καί πεπρωμένα.

Οί φωτεινοί σταθμοί πού έδωσαν τόν 
’Ακάθιστο "Υμνο, τήν εξέγερση τού είκο- 
σιένα, τό ’Αλβανικό Έπος, τή νίκη τών 
άθέων στό Γράμμο καί στό Βίτσι, μαρτυ
ρούν άπόλυτα γιά τή θεϊκή Σου υπόσταση 
καί τή θέση πού σοΰ έδωσαν οί "Ελληνες 
στήν καρδιά σου.

Στή θύμηση τής πορείας Σου κάποιο 
δάκρυ θά σταλάξουν άναρίθμητα μάτια άν
θρώπων πού σ ’ άγάπησαν καί σέ πόνεσαν. 
Μύρια χείλη θά ψελλίσουν τό "Αγιό Σου 
όνομα καί οί καρδιές θά δονισθοΰν, σέ 
κάποιο έξωκκλήσι, σέ κάποιο χαμόσπιτο, 
σέ κάποιο ναό μέ χλιδή, σέ κάποιο τρε
χαντήρι.

«Τήν πάσαν Έπλίδα μου εις Σέ άνα- 
τίθημι, Μήτερ τού Θεοϋ, φύλαξόν με ύπό 
τήν σκέπην σου».

Έσύ γλυκειά μας παρθένα, κατέλαβες 
μιά ξεχωριστή θέση στόν υπαίθριο λαό μας, 
μιά ξεχωριστή θέση στήν καρδιά τού βο
σκού, τού άγρότη, τού ψαρά, τής άσοφης 
μάνας καί τής άπρατης κόρης τού βουνού 
καί τής Θάλασσας. Στάθηκε ξεχωριστή ή 
ζωγραφιά Σου μέ φόντο τόν Αύγουστο, τό 
μήνα τού φεγγαριού καί τής φαντασίας πού 
στήν καρδιά σου γιορτάζεται τό σιωπηλό 
άνέβασμά Σου στούς ούρανούς.

* Ο λαός Σέ τραγούδησε Μεγαλόχαρή μας 
μέ τό δικό του ξεχωριστό τρόπο καί σ ’ 
έκανε συμπαραστάτη του, σ ’ έκανε παρη
γοριά του, σ ’ έκανε άγγελό του, προστάτη 
του, σ ’ όλες τίς μορφές τής ζωής του.

Τήν άπεραντοσύνη τής άγάπης του γιά 
Σένα μάς τή φανερώνει ό άπλοϊκός λαός, μέ 
τό πλήθος τών παραδόσεων καί τών θρύ
λων πού κυκλοφορούν μέχρι τίς μέρες μας. 
Δέν ύπάρχει τόπος σέ στεριά καί θάλασσα 
πού νά μή έχει κάτι νά διηγηθεΐ γιά Σένα.

Μέ τ’ όνομά Σου Δέσποινά μας βαπτί- 
ζονται οί άνθρωποι, μέ τ ’ όνομά Σου γλυ- 
κειά Παναγιά βαπτίζονται τά λουλούδια, μέ 
τό όνομά Σου γίνεται ή επίκληση γιά τή 
διάσωσή μας μπροστά στόν κίνδυνο. Τό 
όνομά Σου ψυθιρίζει μυστικά ή φαρμακω
μένη άπό τόν πόνο μητέρα γιά τό άρρωστο 
παιδί της γιά νά τό γιατρέψεις πρώτη ’ Εσύ 
Μητέρα άνάμεσα στίς μητέρες όλου τού 
κόσμου μέ τό υπέρλαμπρο φώς τής Παρθε- 
νικής Σου ‘Αγνότητας έδιωξες μακρυά τό 
δαίμονα τής φθοράς.

Έσύ καλπάζεις άνάμεσα στίς κοιλάδες 
καί τίς βουνοκορφές στίς θάλασσες καί στίς 
ακρογιαλιές, δίπλα στόν όδοιπόρο ή πλάι 
σ ’ ένα πλεούμενο ένάντια στόν άνεμο, στή 
βροχή καί στή μπόρα, γιατί Είσαι Έσύ τών 
κατατρεγμένων ή γαλήνη, τών άπελπισμέ- 
νων ή μοναδική έλπίδα, ή κιβωτός τής 
σωτηρίας, ή μόνη προστασία καί σκέπη 
τών πιστών.

«Χαΐρε Παρθένε Δέσποινα
Μητέρα, Θεοτόκε Άγνή»
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. Ε. Κ. ΒΡΥΖΑΚΗ

—  ΛΕΥΘΕΡΙΑ καί κοινωνική δικαιοσύνη! 

C i AOtoi ήταν οί δυό κύριοι στόχοι του 

νεωτέρου ανθρώπου. Στόχοι μεγάλοι καί υ

ψηλοί πού δμως παρά τούς άγώνες, τις 

επαναστάσεις καί τίς άναστατώσεις πού 

έγιναν καί τό αίμα πού έχύθηκε δέν έγινε 

δυνατό νά πραγματοποιηθούν. Καί τούτο 

γιατί, οί στόχοι αύτοί είναι βέβαια στήν ούσία 

τους άξιες πνευματικές, πού μόνο μέσα σέ 

κλίμα πνευματικό μπορούν νά άναπτυχθοϋν.

"Ομως ή βασική αύτή διαπίστωση πρέπει 

τώρα νά συμπληρωθή μέ μιάν άλλη πού 

προχωρεί άκόμη βαθύτερα στά αίτια της 

άποτυχίας, τήν έξης: αύτό τό άπαραίτητο 

πνευματικό κλίμα δέν μπόρεσε νά δημιουρ- 

γηθή, γιατί τή δημιουργία του τήν έμποδίζει 

ριζικά ή κακή κοσμοθεωριακή θεμελίωση, ό 

έσφαλμένος κοσμοθεωριακός προσανατο

λισμός τής πορείας τού νεωτέρου πολιτι

σμού. Ή  λανθασμένη κοσμοθεωρία τού 

σύγχρονου άνθρώπου ήταν έκείνη πού έ 

κανε «έκ προτέρων» άδύνατη τήν έδραί- 

ωση καί τήν καρποφορία τών άξιων, πού 

άποτελοΰοαν τό άντικείμενο τών άγώνων 

του.

Ποιος ήταν όμως αύτός ό λανθασμένος 

κοσμοθεωριακός προσανατολισμός; Αρχι

κά ήταν ή προσπάθεια νά έκκοσμικευθοϋν οί 

πνευματικές άξιες, νά άποσπασθοΰν άπό 

τήν πηγή τους, δηλαδή άπό τήν πίστη στό ύ

περφυσικό καί τό αιώνιο καί νά έμφανι- 

σθούν όχι σάν έκφάνσεις καί συνέπειες τής 

πίστεως αύτής, άλλά σάν συμπεράσματα 

τής ψυχρής λογικής καί τής φυσικής τά- 

ξεως τών πραγμάτων. ' Ο νεώτερος φιλε

λευθερισμός άναπτύχθηκε καί άπλώθηκε 

παράλληλα μέ τήν έξέλιξη τής προσπά

θειας αύτής. Καί έπειδή τήν ζωντανή καί 

όχι τήν άφηρημένη, φιλοσοφική πίστη στό 

αιώνιο ένεσάρκωνε γιά τόν εύρωπαϊκό πολι

τισμό ό Χριστιανισμός, ή προσπάθεια νά έ- 

δραιωθή ή έλευθερία, ή ίσότης ή ή άδελ- 

φότης σέ όρθολογιστικές βάσεις, ήταν άλ-

ληλένδετη μέ τήν έπίθεση κατά τού Χρι

στιανισμού.

Βέβαια τό άλφαβητάριο τής πνευματι

κότητας καί τών άρχών τού πολιτισμού οί 

βάρβαροι πρόγονοι τών διαφωτιστών τού 

18ου αιώνα τό είχαν μάθει άπό τή χριστια

νική διδασκαλία. Καί πολλούς αιώνες πριν οί 

νέοι προφήτες άνακαλύψουν τίς άξιες τής 

δικαιοσύνης καί τής έλευθερίας, στήν Καινή 

Διαθήκη είχε γίνει λόγος γιά τήν «έλευθε

ρία τών τέκνων τού Θεού» καί είχε γραφτή 

τό «ύμεΐς έπ' έλευθερία έκκλήθητε άδελ- 

φοί» ή τό «ούκ ένι δούλος ή έλεύθερος» καί 

άλλα πολλά. "Ομως 6λ' αύτά, γιά τό νέο 

ρεύμα τής σκέψεως πού έπικρατοϋσε στήν 

έποχή τής Διαφωτίσεως, ήταν πράγματα 

ξεπερασμένα καί χωρίς ιδιαίτερη σημασία. 

Κατά τό πνεύμα τών καιρών οί πνευματικές
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άξιες έπρεπε νά ξεκαινουργωθοϋν, νά χει- 

ραφετηθοϋν άπό κάθε μεταφυσική, «υπέρ 

λόγον» εξάρτηση, καί γι' αύτό νά ξερρι- 

ζωθοϋν άπό τό έδαφος τοϋ Χριστιανισμού 

γιά νά μεταφυτευθοϋν σέ άλλο γονιμώτερο.

Τό έδαφος αύτό, ήταν τό έδαφος τοϋ 

ορθολογισμού. "Οχι δμως τού ορθολογι

σμού της άρχαιότητος, πού κατά κανόνα 

συνεβάδιζε μέ τήν εύσέβεια. ' Η καινούργια 

πίστη ήταν, ότι ό ορθός λόγος, καλλιερ

γούμενος συστηματικά σέ βάθος καί έκτα

ση, θά ήταν άρκετός γιά νά κάνη τούς 

άνθρώπους ικανούς νά χαλιναγωγούν τό 

πάθος καί νά ζοϋν σύμφωνα μέ τά προστά

γματα τής λογικής, χωρίς νά έχουν άνάγκη 

άπό κανένα μεταφυσικό στήριγμα. ' Η έλευ- 

θερία, ή δικαιοσύνη, ή άδελφότης θά έπε- 

βάλλοντο στήν άνθρώπινη διάνοια κατά 

πρώτο λόγο σάν φυσικά δικαιώματα, ή σάν 

έπιταγές τού ορθού λόγου καί εντελώς 

έπικουρικά σάν άξιες πνευματικές, πού 

πρέπει ό άνθρωπος νά τις κάνη βίωμά του, 

γιατί έτσι θά έκπληρώση τόν πνευματικό του 

προορισμό, πού δέν σταματάει σ' αύτή τή 

γή, άλλά προεκτείνεται καί πέρα άπό τόν 

τάφο.

Βέβαια ή έως Τότε ιστορική πείρα δέν 

άποτελούσε επιβεβαίωση αύτοϋ τοϋ τόσο 

αισιόδοξου όρθολογιστικού δογματισμού. 

Μπορεί, δπως γράφει ό ιδρυτής τοϋ νεωτέ- 

ρου ορθολογισμού, ό Descartes, τόν όρθό 

λόγο (raison ή bon sens, δπως τόν χαρα

κτηρίζει) νά τόν έχουν σέ έπαρκή δόση δλοι 

άνεξαιρέτως οί άνθρωποι, όμως αύτή ή 

καθολικότης του δέν έμπόδισε, ώστε άπό 

τήν έποχή όπου ή άρχαιότης τόν καλλιέρ

γησε τόσο συστηματικά μέχρι σήμερα, ή 

ιστορία κάθε άλλο παρά τόν θρίαμβό του νά 

μαρτυρή. Τό πάθος,.καί δέν έννοοϋμε τό 

πάθος μέ τήν καλή έννοια, τό δημιουργικό 

πάθος, άλλά τό τυφλό, τό στενοκέφαλο, 

έγωιστικό πάθος, άν όχι κατά κανόνα, πάν

τως συχνότατα, ένίκησε στή σύγκρουσή του 

μέ τήν λογική καί τούτο όχι μόνο στόν 

άμόρφωτο όχλο, άλλά καί στή σκέψη καί τή

Ό  μηδενισμός, είναι ή τραγική κατάληξη, 
πρός τήν όποια βαδίζει ό μοντέρνος Άνθρωπος, 
πού θεμελίωσε τήν ϋπαρξή του έπάνω στόν 
υλισμό καί τήν άρνηση των αιωνίων πνευμα
τικών νόμων πού κυβερνούν τήν άνθρώπινη 
ζωή.

δράση τών μορφωμένων. Καί αύτής τής 

άλήθειας έλαβαν γρήγορα πείρα οί διαφω

τιστές τοϋ 18ου αιώνα καί οί οπαδοί τους, 

όταν έφθασε ή ώρα οί θεωρητικές τους 

πτήσεις νά δοκιμασθοϋν στή φωτιά τής 

πραγματικότητος. Τά «έν όνόματι τής έλευ- 

θερίας» έγκλήματα πού ή Madame Roland 

κατήγγειλε άπό τό ικρίωμα, ήταν ή άπαρχή, 

άλλά καί τό σύμβολο τής μοίρας πού θά είχε 

ή έλευθερία στηριζόμενη στό άδύνατο βά

θρο τοϋ ορθολογισμού. Συνεχιζόμενα «έν 

ψυχρώ» καί άφοϋ πέρασε ό έπαναστατικός 

πυρετός άπό τόν κάτω άπό τήν σκέπη τού 

φιλελευθερισμού άναπτυσσόμενο καπιταλι

σμό, αύτά τά έν όνόματι τής έλευθερίας 

(οδήγησαν τελικά στά κατά τής έλευθερίας 

έγκλήματα καί τίς άλλες έκφάνσεις τής 

μεγάλης κρίσεως τών άξιών στήν έποχή 

μας.

Εκείνο πού θέλουμε νά τονίσουμε είναι 

ότι, αύτή ή διάψευση τών έλπίδων τοϋ 

ορθολογισμού, όχι μόνο δέν ώδήγησε σέ 

κάποια άμφιβολία ώς πρός τήν σκοπιμότητα 

έστω τής ύποσκαφής τοϋ Χριστιανισμού, 

άλλά άντίθετα στήν αύξηση σέ ένταση καί 

έκταση τής έπιθέσεως έναντίον του, καί τήν 

έπέκτασή της έναντίον κάθε μορφής πνευ

ματικής θεωρήσεως τής ζωής. Τόν ορθολο

γισμό άντικαθιστοΰσε τώρα στό ρόλο τοϋ 

πρωταγωνιστού ό ύλισμός, πού γνωστός 

άπό τήν άρχαιότητα, έμφανιζόταν στά μέσα 

τοϋ 19ου αιώνα, όχι πιά σάν φιλοσοφικό 

δόγμα, άλλά σάν τόάδιαμφισβήτητοπόρισμα 

τών κατακτήσεων τής έπιστήμης, σάν τό 

τελικό καί άμετάκλητο συμπέρασμά της.

Επί τέλους, οί περισσότεροι άπό τούς 

έκπροσώπους τής Διαφώτισε ως έδέχοντο, 

έστω θεωρητικά, τήν ύπαρξη Δημιουργού 

καί τήν πίστη στήν αιωνιότητα, πράγματα 

πού παραδέχθηκε άκόμη καί ή ορθολογι

στική θρησκεία τού Ύπερτάτου "Οντος, 

πού ό Ροβεσπιέρος έγκαινίασε -  τραγική 

άντίθέση -  τήν στιγμή πού ή τρομοκρατία 

βρισκόταν στό άποκορύφωμά της. Ενώ, 

τώρα, ό ύλισμός έρχόταν νά διδάξη τούς
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ανθρώπους, ότι, ή έπιστήμη απέδειξε, τάχα, 

ότι ατό τέλος τής άναλύσεως δέν ύπάρχει 

τίποτε άλλο έκτός άπό τήν ϋλη καί τις κάθε 

είδους έκφάνσεις της, άνάμεσα στις όποιες 

συγκαταλέγονται καί οί άποκαλούμενες 

πνευματικές άξιες. ' Επεκτείνοντας μάλιστα 

τις θεωρίες του, έζήτησε νά έρμηνεύση μέ 

βάση τίς μηχανοκρατικές άντιλήψεις καί τήν 

ιστορία, τήν γέννηση, τήν έξέλιξη καί τήν 

διαδοχή των διαφόρων ιστορικών περιόδων 

καί καταστάσεων καί διεκήρυξε σάν συμπέ

ρασμα αύτής τής έρμηνείας, ότι τό όνειρο 

γιά μιά νέα κοινωνία, πού νά κυβερνάται άπό 

τίς άρχές τής έλευθερίας καί τής δικαιο

σύνης, δέν θά έρχόταν σάν καρπός ένός 

άγώνος γιά τήν πνευματική καί ήθική καλ

λιέργεια τού άνθρώπου, άλλά σάν άναπό- 

τρεπτο άποτέλεσμα τής έξελίξεως τών 

μέσων τής παραγωγής καί τής άλλαγής τών 

παραγωγικών σχέσεων, πού θά φέρη, μέ τόν 

άντικατοπτρισμό της μέσα στήν άνθρώπινη 

συνείδηση, τή νέα τάξη τών πραγμάτων.

"Ετσι όλοκληρώθηκε ή έπίθεση έναντίον 

κάθε πνευματικής θεωρήσεως τού κόσμου 

καί τής ιστορίας καί τούτο μέ σχήματα πού, 

παρ' όλον ότι άφετηρία καί βάση τους είχαν 

δόγματα έκατό τά έκατό μεταφυσικά καί 

άρα άναπόδεικτα, έμφανίσθηκαν σάν πορί

σματα τής αύστηρής έπιστημονικής έρεύ- 

νης.

Είναι γεγονός ότι όπως κάθε ιστορική 

έξέλιξη, έτσι καί αύτή είχε τά αίτιά της. Καί 

ένα άπό τά κυριώτερα ήταν ή κακή έκπρο- 

σώπηση τού Χριστιανισμού άπ' έκείνους 

πού είτε σάν πιστοί είτε άκόμη περισσό

τερο σάν ήγέτες, είχαν τήν άποστολή νά 

ένσαρκώνουν τήν διδασκαλία του καί τίς 

άρχές τους. "Ας ύπενθυμίσουμε ότι στήν 

ιστορική περίοδο γιά τήν όποια μιλάμε, τό 

κακό είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, γιά τίς 

όποιες τήν εύθύνη είχε βέβαια κυρίως ή 

ήγεσία τής ' Εκκλησίας στήν Δύση, πού ήταν 

τό έτερο σκέλος τής άριστοκρατίας τού 

18ου αίώνος. "Οταν βέβαια οί διάδοχοι τού 

'Αποστόλου Παύλου, πού νύχτα καί μέρα

Ό  Πάπας ’Ιούλιος, σέ πίνακα τού Ραφαέλο. 
Ή  ήγεσία του δυτικού χριστιανισμού, δέν 

εσπευσε πρώτη νά άντιμετωπίση τά τεράστια 
προβλήματα πού δημιουργήθηκαν στον Ι9ον 
αιώνα, νά μελετήση πώς οί άρχές τής χριστια
νικής διδασκαλίας, μπορούσαν νά ίφαρμο- 
σθοΰν καί νά όδηγήσουν τήν ανθρωπότητα γιά 
νά διαμορφώση τή νέα κοινωνία.

μοχθούσε «έργαζόμενος ταΐς ίδίαις χερσίν» 

γιά νά μπορή νά κηρύττη τό Εύαγγέλιο, 

κλεισμένοι μέσα στά μέγαρά τους, ντυμένοι 

όπως ό πλούσιος τής παραβολής μέ «πορ

φύραν καί βύσσον» ένδιαφέρονταν μόνο γιά 

τίς πολιτικές καί τίς κοσμικές τους φιλο

δοξίες, συμμετείχαν στίς μηχανορραφίες 

καί διατηρούσαν άκόμη καί ιδιωτικούς στρα

τούς, τότε βέβαια δέν είναι περίεργο ότι, 

στήν πράξη, ό Χριστιανισμός, όταν τόν έχτύ- 

πησε ή Διαφώτιση, είχε ήδη πάψει νά είναι 

ζωντανός, είχε γίνει ένα άπηρχαιωμένο 

τυπικό πού έθεωρεΐτο σύμβολο τής άντι- 

δράσεως σέ κάθε μορφή προόδου. Ταυτι

σμένη μέ τό Ancien Regime, τό άρχαϊο 

καθεστώς τής μοναρχίας, ή Δυτική ' Εκκλη

σία ήταν πολύ φυσικό νά ύποστή στίς 

συνέπειες τής πτώσεώς του.

Καί άτυχώς, όταν ξαναβρήκε τόν έαυτό 

της, δέν θέλησε νά βγάλη άπό αύτό τό 

μεγάλο πάθημα καί τό άνάλογο μάθημα. Τά 

όσα γράφει ό Ernest Renan γιά τήν ιδιαί

τερη πατρίδα του τήν Βρετάννη όπου, όπως 

μάς λέει «ό καθολικισμός ξαναζούσε μέ όλη 

τήν σεβαστή του σοβαρότητα καί, γιά τό 

καλό του, άπηλλαγμένος άπό τίς άλυσσίδες 

τού κόσμου καί τού πρόσκαιρου, μέ τίς ό

ποιες τόν είχαν φορτώσει τό παλαιό καθε

στώς», δέν άποδίδουν τήν γενική εικόνα 

τού Χριστιανισμού στή Δύση. Άντιθέτως, 

μόλις πέρασε ή θύελλα τής Έπαναστά- 

σεως, ή ήγεσία τού δυτικού Χριστιανισμού 

άρχισε πάλι νά έρωτροπή πρός τούς ισχυ

ρούς καί τήν νέα ιθύνουσα τάξη τών άστών. 

Δέν έσπευσε νά άντιμετωπίση πρώτη αύτή 

τά τεράστια προβλήματα πού δημιουργή- 

θηκαν στόν 19ον αιώνα, νά μελετήση πώς οί 

αιώνιες άρχές τής χριστιανικής διδασκαλί

ας μπορούσαν νά έφαρμοσθοΰν καί νά ό

δηγήσουν τήν άνθρωπότητα γιά νά δια- 

μορφώση τήν νέα κοινωνία. Καί δέν κατήγ

γειλε τούς ισχυρούς γιά τήν άπομάκρυνσή 

τους άπό τίς άρχές αύτές, δέν τούς κατέ

στησε ύπεύθυνους γιά τά ολέθρια άποτε- 

λέσματα, πού άναπόφευκτα θά έπακολου- 

θούσαν. Άντιθέτως τούς έβοήθησε έμ

μεσα στίς κάθε είδους καταχρήσεις τους, 

τονίζοντας μονόπλευρα τήν ύπομονή στούς 

άδικημένους, πράγμα πού έδικαίωσε τό 

σύνθημα ότι, ή πίστη στήν αιωνιότητα είναι 

τό «όπιο τών λαών» καί τό έφερε σ' όλα τά 

στόματα.

Όμως -  καί έδώ είναι τό σημαντικό -  

αύτά τά σφάλματα, άν δίνουν μιάν έξή- 

γηση, δέν δικαιολογούν, ή καί άν δικαιο

λογούν, δικαιολογούν μόνο ώς ένα σημείο 

τήν λυσσώδη έπίθεση κατά τού Χριστιανι

σμού, τόσο άπό τήν πλευρά τού όρθολο- 

γισμοϋ, όσο καί τήν κατόπιν άκόμη λυσσω- 

δέστερη άπό τήν πλευρά τού στρατευομέ- 

νου ύλισμοϋ. Καί τό 6crasez Γ infame τού 

Βολταίρου καί τό «ή θρησκεία είναι τό όπιο 

τών λαών» πού έχρησιμοποίησε ό μαρξι

σμός, μπορούν νά δικαιολογηθούν μόνο, άν 

περιορισθοϋν, τό μέν πρώτο στούς έκπρο- 

σώπους τού Χριστιανισμού, πρός τούς όποι

ους καί μόνο άλλωστε άπευθύνεται, τό δέ 

δεύτερο στό ότι ή πίστη στήν αιωνιότητα 

μπορεί, κακόπιστα καί δόλια, νά χρησιμοποι- 

ηθή καί ώς όπιο. Απ' έκεΐ καί πέρα άρχίζει 

ή σύγχυση άνάμεσα στή χριστιανική πίστη, 

τή χριστιανική κοσμοθεωρία καί βιοθεωρία 

καί τήν κακή έφαρμογή της, ή τό άκόμη
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χειρότερο, τήν εκμετάλλευσή της γιά σκο

πούς, όχι μόνο ξένους, άλλ' εντελώς αντι

θέτους πρός τό περιεχόμενό της. Καί ή 

σύγχυση αύτή ήταν ένα τρομερό σφάλμα 

λογικής, πού δέν ξέρουμε πώς θά μπο

ρούσε νά δικαιολογηθή, όταν μάλιστα σκε- 

φθή κανείς, ότι έγινε άπό άνθρώπους, πού 

ύπερηφανεύονταν γιά τόν όρθολογισμό 

τους. Γιατί, τί ποιότητος όρθολογισμός ήταν 

αύτός, πού άπέρριπτε ένα σωτήριο φάρ

μακο, μόνο καί μόνο έπειδή διαπιστώθηκε 

κακή καί έγκληματική χρήση του; Σέ μιά 

τόσο κρίσιμη καμπή τής ιστορίας τού πολι

τισμού, ό ορθός λόγος έπέβαλε στούς 

έκπροσώπους του πού έφιλοδοξούσαν νά 

άπαλλάξουν τούς άνθρώπους άπό τά σκοτά

δια τού παρελθόντος, νά χαράξουν γιά 

γραμμή πορείας τους τό χτύπημα τής νο- 

θεύσεως τού Χριστιανισμού καί όχι τής ίδιας 

τής χριστιανικής κοσμοθεωρίας καί βιοθεω

ρίας. 'Επί τέλους οί πρωταγωνιστές αύτοί 

τής ψυχρής λογικής καί άντικειμενικότητος 

δέν άγνοοϋσαν καί πάντως δέν ήταν έπι- 

τρεπτό νά άγνοούν, ούτε ότι ό Χριστιανι

σμός είναι ή ύψηλότερη μορφή πνευματι- 

κότητος πού έγνώρισε ποτέ ό κόσμος, 

ούτε τίς τεράστιες ύπηρεσίες πού προσέ- 

φερε στόν εύρωπαΐκό πολιτισμό, μέ τόν 

όποιον είχε κυριολεκτικά συνυφανθή, ύπη

ρεσίες πού τά όποιαδήποτε σφάλματα μπο

ρούσαν νά άμαυρώσουν, άλλά καί όχι νά τά 

έξαλείψουν.

Μόνον, έπομένως, τό πάθος τούς έμπό- 

δισε νά σκεφθούν ότι άν ή ' Εκκλησία στή 

Δύση είχε ταυτισθή μέ τό παλαιό καθε

στώς, άν μετά τήν έπανάσταση έξακολού- 

θησε νά έρωτοτροπή μέ τούς ισχυρούς τής 

γής, ήταν γιατί έλησμόνησε, κάτι χειρότερο, 

γιατί έπρόδωσε τίς άρχές, πού προορισμός 

καί άποστολή της ήταν νά διαφυλάττη. 

Όμως αύτή ή έμπάθεια, πού δέν έπιτρέπει 

νά γίνουν οί έπιβαλλόμενες διακρίσεις, δέν 

άποτελεϊ καθόλου καλό συστατικό γιά τόν 

όρθολογισμό καί τήν άντικειμενικότητα τών 

Διαφωτιστών καί τών διαδόχων τους, τών

κηρύκων τού «έπιστημονικοΰ» υλισμού τού 

19ου αιώνα.

Ά λ λ ' έστω! Ό  Χριστιανισμός, ή πνευ

ματική διδασκαλία πού έφερε στούς άν

θρώπους τήν πίστη στήν αιωνιότητα σάν 

άτράνταχτο· θεμέλιο τών πνευματικών ά- 

ξιών, έθεωρήθηκε ότι άπέτυχε όριστικά, 

έχτυπήθηκε καί παραμερίσθηκε. Καί ποιά 

ήταν ή συνέπεια; Ή  συνέπεια ήταν ότι 

έκλήθη νά άναλάβη τώρα τήν προστασία καί 

τήν πραγμάτωση τών πνευματικών άξιών 

τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, ό 

ύλισμός, δηλαδή μιά κοσμοθεωρία πού άρ- 

νείται τό πνεύμα καί άρα καί τίς άξιες του! 

' Εκεί όπου λόγω λιποταξίας τών έκπροσώ- 

πων της, άπέτυχε μιά πίστη πού πηγάζει άπό 

τό πνεύμα καί στό πνεύμα πάλι καταλήγει, 

έθεωρήθηκε a priori βέβαιο ότι θά πετύ

χαινε μιά κοσμοθεωρία πού πεμπτουσία της 

έχει τήν άρνηση οποιοσδήποτε μορφής 

πνευματικότητος!

Καί ναι μέν, όπως είδαμε πάρα πάνω, ό 

ύλισμός, συνεπής πρός τόν έαυτό του, είπε 

ότι οί άξιες, όπως ή έλευθερία καί ή 

δικαιοσύνη, δέν θά έρθουν σάν καρπός μιάς 

άνοδικής πνευματικής πορείας τού πολιτι

σμού, άλλά σάν συνέπειες τής άλλαγής τού 

συστήματος τής παραγωγής. Όμως, αύτή 

τήν συνεπή θεωρητική τοποθέτηση, ό νεώ- 

τερος άνθρωπος ή δέν μπόρεσε ή δέν

Τό Duom o, ό μητροπολιτικός ναός τής Πίζας. 
Ή  δυτική ίκκλησία, δέν κατήγγειλε τούς 
Ισχυρούς, γιά τήν άπομάκρυνσή τους άπό τίς 
χριστιανικές άρχές καί δέν τούς κατέστησε 
υπευθύνους γιά τά αποτελέσματα, πού Αναπό
φευκτα θά έπακολουθοΰσαν.

θέλησε νά τήν έντοπίση. Καί έτσι έδημιουρ- 

γήθηκε ή τραγική παρεξήγηση πού έθεμε- 

λίωσε τήν τραγική άντίθεση. Ξεγελώντας 

τόν ίδιο τόν έαυτό του, ό άνθρωπος τού 

20οΰ αιώνα, σ' αύτό τόν στρατευόμενο 

ύλισμό είδε τόν άγωνιστή τής έλευθερίας, 

τής δικαιοσύνης καί πάρα πέρα κάθε προό

δου τού πολιτισμού. Καί οί μέν μάζες πού 

ούτε ένδιαφέρονται γιά θεωρητικές δια

κρίσεις, ούτε τήν σπουδαιότητά τους μπο

ρούν νά συλλάβουν στήν κατάσταση πού 

βρίσκονταν στά μέσα τού 19ου αιώνα, φυ

σικό ήταν νά γαντζωθούν σάν σέ σανίδα 

σωτηρίας σ' έκείνους πού τούς μοίραζαν 

τίς ύποσχέσεις γιά τήν πανάκεια τής άλλα

γής τού κοινωνικού καί οικονομικού καθε

στώτος μέ τήν όποια ό ύλισμός διαβεβαίωνε 

ότι θέ έθεράπευε κάθε νόσο τού σύγχρο

νου πολιτισμού. Όμω ς τί νά πή κανείς γιά 

τίς εύγενεις ψυχές πού καί τίς άπαιτού- 

μενες διακρίσεις μπορούσαν νά κάνουν 

καί κανένα συμφέρον δέν είχαν; «Οί πει- 

νώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην», 

λησμονώντας ποιός τούς είχε μακαρίσει, 

ζητούσαν νά σβήσουν τήν πνευματική τους 

δίψα μέ τό άλμυρό νερό τού ύλισμοϋ. 

Λησμονώντας ότι ή άδικία καί ή καταπίεση 

πού έβλεπαν καί πού τούς έκανε νά έπα- 

ναστατοϋν, ήταν άποτελέσματα τού ύλιστι- 

κοΰ πνεύματος, έζητοϋσαν άπό τόν ύλισμό 

νά θεραπεύση τά κακά πού ό ίδιος είχε 

προκαλέσει. Καί έπείσθησαν ότι ή πίστη σάν 

«όπιο τών λαών» έπρεπε νά κτυπηθή καί νά 

λείψη άπό τή μέση, έπειδή είχε γίνει όρ

γανο έκμεταλλεύσεως άκριβώς άπ' έκεί

νους πού, ύλιστές στήν πράξη ώς τό κόκ- 

καλο, έχρησιμοποιοϋσαν σάν όργανο τών 

ύλιστικών τους έπιδιώξεων τήν ύποκρισία, 

κοροϊδεύοντας καί τόν ούρανό καί τούς 

άνθρώπους.

"Ομως ή αίωνιότης δέν καταργεϊται μέ 

διατάγματα «λόγω έκμεταλλεύσεώς της 

άπό τούς καπιταλιστάς τού 19ου καί τού 

20οΰτ αίώνος». ' Υπάρχει καί κρίνει άτομα,

Συνέχεια  εις τήν σελ. 644
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ΣΤΟΧΟΣ Η 
ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Διώρυγα του Παναμά καί τό λιμάνι τής Ν. Ύ όρκης στόχος τοϋ Χ ίτλερ

' Η Γερμανία, ή ' Ιταλία καί ή ’ Ιαπωνία είχαν προετοιμάσει μέ κάθε επιμέλεια τήν επιχείρηση 
πού σκοπό είχε τήν καταστροφή τής Διώρυγος τού Παναμά καί τό λιμάνι τής Ν. ' Υόρκης. Τό 
σχέδιο όμως δέν πραγματοποιήθηκε, ε ίτε  γιατί διέρευσαν τά μυστικά ε ίτε  γιατί, στό μεταξύ, 
συνετρίβησαν οί δυνάμεις τοϋ Αξονος. Στό άρθρο πού άκολουθεϊ άναπτύσσονται τά σχέδια 
τών τριών αύτών έπιχειρήσεων καίδημοσιεύονται άνέκδοτες φωτογραφίες. "Εχει ληφθή 
άπό τό περιοδικό « Ιστορία Εικονογραφημένη».

ΑΛΟΚΑΙΡΙ τού 1943. Τό AMT VI 
(Γραφείο Πληροφοριών ’Εξωτερι

κού, Τμήμα τής RSHA, τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας τού Γ ' Ράιχ) 
αναλαμβάνει νά φέρη σέ πέρας ένα 
εγχείρημα πού, άν πετύχη, θά έπισκιάση 
τήν δραστηριότητα τής Άμπβέρ, τής μυ
στικής υπηρεσίας τοϋ Άνωτάτου Γερμανι
κού Στρατηγείου καί τού ναυάρχου Κανά- 
ρη, πού τήν διευθύνει.

Ή  RSHA είναι δημιούργημα τοϋ Χάυν- 
τριχ, πού σκοτώθηκε στήν Πράγα τόν 
’Ιούνιο τοϋ 1942 άπό Τσεχοσλοβάκους 
παρτιζάνους. Τώρα τήν γενική διεύθυνσι 
τής όργανώσεως τήν έχει ό Έρνστ Καλ- 
ντενμπροϋνερ, ένας βάναυσος άνθρωπος 
έμπιστος τοϋ πανίσχυρου άρχηγοΰ τών Έ ς- 
Έ ς  Χάινριχ Χίμμλερ. Τό AMT VI τό 
διευθύνει ό Βάλτερ Σέλλενμπεργκ.

Στό Γραφείο Πληροφοριών ’Εξωτερι
κού άνατίθεται ένα άπό τά πιό τολμηρά 
εγχειρήματα τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου: 
ή άνατίναξις τής Διώρυγος τοϋ Παναμά. Τό 
σχέδιο φέρει τόν τίτλο «Έπιχείρησις Πε
λεκάνος».

Ή  έπίθεσις έναντίον τοϋ Γιβραλτάρ κα
τέληξε σέ φιάσκο καί ή Γερμανία χρειά
ζεται τώρα ένα κατόρθωμα, πού νά κατά
πληξη τόν κόσμο. Ό  Σέλλενμπεργκ δια
λέγει γιά τόν σκοπό αυτό τόν Έ ρ ιχ  Γκί- 
μπελ, τόν άτυχο πρωταγωνιστή τής κατο
πινής «Έπιχειρήσεως Έλστερ», πού είχε 
ώς στόχο τήν κλοπή τών άτομικών μυστι
κών τοϋ «Σχεδίου Μανχάτταν» καί πού θά 
φέρη τόν Γκίμπελ δυό βήματα άπό τήν 
ήλεκτρική καρέκλα.

Ό  Γκίμπελ έζησε πολλά χρόνια στό 
Περού, γνωρίζει καλά τήν Νότιο ’Αμερική, 
διέσχισε πολλές φορές τήν Διώρυγα τοϋ 
Παναμά. Βρίσκεται άπό καιρό στήν υπηρε
σία τοϋ AMT VI καί έχει προσφέρει στό 
Γραφείο Πληροφοριών πολύτιμες υπηρε
σίες. 'Όταν όμως τοϋ έξηγοϋν ποιος θά 
είναι ό στόχος τοϋ «Σχεδίου Πελεκάνος» 
νοιώθει νά σηκώνονται οί τρίχες τής κεφα
λής του. Έπίθεσις έναντίον τής Διώρυγος 
τοϋ Παναμά; Είναι καθαρή τρέλλα! Σιγά 
σιγά όμως συνειδητοποιεί, ότι ένα τέτοιο 
εγχείρημα δέν είναι ακατόρθωτο. Ή  RSHA 
καί τό Γ ραφείο ’ Εξωτερικού έχουν γίνει 
πανίσχυρα. ’Αρχίζει λοιπόν, μέ κάθε μυ
στικότητα, τίς προετοιμασίες, στίς όποιες 
παίρνουν μέρος τό ναυτικό καί ή αεροπο
ρία, χωρίς οϋτε ή Κριγκσμαρίνε οΰτε ή 
Λουφτβάφφε νά γνωρίζουν τήν ακριβή φύσι 
τών ενεργειών τοϋ Γκίμπελ.

' Ο ίδιος ό ναύαρχος Νταΐνιτς, πού ρωτή
θηκε, είκοσι πέντε χρόνια μετά τά γεγο
νότα, γιά τό «Σχέδιο Πελεκάνος», όμο- 
λόγησε μέ ειλικρίνεια, ότι δέν έγνώριζε 
τίποτε γιά τόν άπλούστατο λόγο, ότι δέν τόν 
είχαν ενημερώσει.

Ό  Γκίμπελ, όπως θά δούμε, είχε στήν 
διάθεσί του όσα χρήματα, υποβρύχια, άερο- 
πλάνα, άνδρες τοϋ χρειάζονταν. Δέν έπρό- 
κειτο νά δώση λογαριασμό σέ κανένα. Οί 
γραφειοκρατικές διατυπώσεις είχαν ξεπε- 
ρασθή. ’Αλλά γιά νά άνατινάξη τούς ύδρο- 
φράχτες τοϋ Παναμά καί νά άχρηστεύση 
τήν υδάτινη αυτή όδό γιά τά συμμαχικά 
πολεμικά πλοία, πρέπει νά βρή κάποιον πού 
νά γνωρίζη πολύ καλά τήν διάρθρωσι τής

διώρυγος. ’ Ο Γ κίμπελ δέν άργεί νά άνακα- 
λύψη τόν άνθρωπο πού τοϋ χρειάζεται. 
Πρόκειται γιά τόν μηχανικό Χούμπριχ φόν 
Μπρεσλάβια, πού, κατά τά τέλη τοϋ περα
σμένου άϊώνος, είχε πάει στήν Κεντρική 
’Αμερική γιά νά ζήση τήν μεγάλη περι
πέτεια τής ζωής του, καί είχε γίνει ένα άπό 
τά βασικά τεχνικά στελέχη τών έργων τής 
Διώρυγος τοϋ Παναμά. Σάν καλός Γερμανός 
διετή ρήσε τά σχέδια τοϋ μεγάλου έκείνου 
έπιτεύγματος.

' Η συνάντησις τοϋ Γ κίμπελ καί τοϋ 
Χούμπριχ γίνεται σέ ένα εστιατόριο. "Οταν 
ό μηχανικός άκούη τά σχέδια τοϋ Γ κίμπελ, 
άπαντά άπερίφραστα:

—Μπορούμε νά καταστρέψωμε τό κα
νάλι, όχι όμως ανατινάζοντας τά ΰδρο- 
φράγματα πού μπορούν εύκολα νά ξανα- 
γίνουν, άκόμη καί έκείνα πού έχουν μήκος 
330 μέτρα καί πλάτος 36. Τό πρόχωμα τοϋ 
Γκατούν πρέπει νά τό τινάξωμε στόν αέρα.

— Τό πρόχωμα; ρωτά ό Γκίμπελ.
Ό  Χούμπριχ φτιάχνει μερικά πρόχειρα 

σχέδια στό χαρτί καί έξηγεϊ στόν Γκίμπελ 
τά μυστικά τής Διώρυγος.

— Προσέξτε καλά. Αύτό είναι τό πρό
χωμα τής τεχνητής λίμνης Γκατούν. "Οταν 
κατασκευάσθηκε τό φράγμα αύτό, μέ πολύ 
γερά γιά τήν έποχή έκείνη (1907) Ολικά, οί 
μηχανικοί δέν είχαν προβλέψει τό ένδε- 
χόμενο μιάς άεροπορικής επιδρομής. Δέν 
ξέρω άν έχετε ύπ’ όψι σας τήν ποσότητα 
τοϋ νεροϋ πού βρίσκεται μέσα στήν Διώ
ρυγα τοϋ Παναμά καί κυρίως τήν πίεσι πού 
άσκεί ή υδάτινη αυτή μάζα. Θά σάς πώ 
τοΰτο μόνο: μέ τό νερό ενός μόνο φράγ-
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'Επάνω: "Ενα γερμανικό υποβρύχιο τύπου 
IXC, πού έπρόκειτο νά μεταφέρη διαλυμένα τά 
στούκας στη Δ ιώρυγα τοϋ Παναμά 'Αριστερά 
Οί καιροί Αλλάζουν... Ό  Τροΰμαν μαζύμέ τόν 
Γκίμπελ στό 'Αμβούργο τόν Φεβρουάριο τού 
1945. Ό  Τροΰμαν είχε δώσει χάρι στόν 
Γκίμπελ, μετά τήν είς θάνατον καταδίκη του 
γιά τήν όργάνωση τού σχεδίου «Μανχάτταν».

ματος θά μπορούσαν νά καλυφθούν οϊ ημε
ρήσιες άνάγκες μιας μεγαλουπόλεως δπως 
είναι ή Βοστώνη. Τώρα, μολονότι πολύ 
λίγα πράγματα καταλαβαίνω άπό αεροπο
ρικές επιθέσεις, ξέρω μέ βεβαιότητα ότι οί 
ζημιές, πού ενδεχομένως θά γίνουν σέ ένα 
φράγμα, μπορούν νά έπισκευασθοΰν μέσα 
σέ λίγες ήμέρες καί θά είχατε περιπλοκή σέ 
ενα δύσκολο εγχείρημα χωρίς λόγο. "Αν, 
άντιθέτως, άνατινάξετε τό πρόχωμα, τό 
νερό πού βρίσκεται στην τεχνητή λίμνη τού 
Γκατούν θά ξεχυθή στήν θάλασσα. 'Η  
Διώρυξ τού Παναμά έχει μιά σημαντική 
κλίσι. * Η μεγαλύτερη δυσκολία πού συ
ναντήσαμε κατά τήν κατασκευή της ήταν 
άκριβώς αυτή: νά συγκρατήσωμε τό νερό 
πού κυλούσε πρός τήν θάλασσα. ”Αν κατα
στροφή τό πρόχωμα, τίποτε καί κανείς δέν 
θά μπορέση νά συγκρατήση τό νερό. Κατά 
τήν γνώμη μου, θά περάσουν άρκετά χρόνια 
προτού τό κανάλι μπορέση νά γίνη πάλι 
πλωτό».

Ό  Γκίμπελ, πού στήν άρχή είχε νοιώσει 
άπογοήτευσι, τώρα ενθουσιάστηκε. 'Ο  
Χούμπριχ τόν πήγε στό σπίτι του. ’ Εκεί, ό
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
μηχανικός έβαλε κάτω τά κιτάπια του καί, 
άφοΰ έκανε περίπλοκους υπολογισμούς, τοϋ 
είπε τί δύναμις χρειαζόταν γιά τήν άνατί- 
ναξι τού προχώματος.

Τόν Γκίμπελ τώρα τόν είχε κυριεύσει ό 
«πυρετός τοΰ καναλιού». ' Αρχίζει να βομ- 
βαρδίζη μέ αίτήσεις τήν Λουφτβάφφε καί 
τήν Κριγκσμαρίνε. Θέλει δυό «στούκας», 
δυό έθελοντάς πιλότους, μιά όμάδα μηχα
νικών καί δυό υποβρύχια. Τό σχέδιό του 
είναι τό άκόλουθο: Τά «στούκας», διαλυ
μένα σέ κομμάτια καί τοποθετημένα σέ 
κάσες θά φορτωθούν σέ δύο υποβρύχια 
τύπου IXC μεγάλης άκτΐνος δράσεως. Τά 
υποβρύχια θά πλεύσουν μέ κάθε μυστικό
τητα σέ ένα έρημο νησί κοντά στήν ζώνη 
τής Διώρυγος (υπάρχουν άρκετά έρημα 
νησιά στίς Κολομβιανές ’ Αντίλλες). ’ Εκεί 
σέ σαράντα ώρες, οϊ μηχανικοί θά συναρ
μολογήσουν τά δυό «στούκας» πού θά 
άπογειωθούν άπό τήν άκτή μέ δυό βόμβες τό 
καθένα μεγάλης ισχύος. Θά είναι ένα ταξίδι 
χωρίς επιστροφή. Τί σημασία έχει 6 ως 
αύτό; Τό αποτέλεσμα άξίζει κάθε θυσία. 
(Έ ξ  άλλου, οί δυό έθελονταί πιλότοι θά 
έχουν πάντοτε τήν δυνατότητα νά προσγει
ωθούν σέ ούδέτερο έδαφος — στήν Κοστα- 
ρίκα ή στήν Κολομβία).

Τό ‘Ανώτατο Γερμανικό Στρατηγείο 
θέτει άμέσως στήν διάθεσι τού Γ κίμπελ τά 
άεροπλάνα, τά ύποβρύχια, τούς δυό έθε
λοντάς, τούς μηχανικούς καί τά υπόλοιπα. 
Ειδικοί τεχνικοί κατασκευάζουν τίς βόμβες 
πού χρειάζονται. ’Αξιωματικοί τοΰ ναυτι
κού μελετούν προσεκτικά τό δρομολόγιο 
πού θά άκολουθήσουν τά δύο ύποβρύχια 
καί έπισημαίνουν τά νησιά άπό τά όποια 
μπορεί νά γίνη ή έξόρμησις των «στούκας». 
Στήν άκτή τής Βανζέεκ — πού έμέσως 
χαρακτηρίζεται ώς στρατιωτική ζώνη — 
κατασκευάζεται σέ μικρογραφία ή Διώρυξ 
τού Παναμά μέ τά φράγματα καί τό πρό
χωμα.

Στό μεταξύ δυό πιλότοι άσκοΰνται στήν 
προσγείωσι καί άπογείωσι άπό τήν άκτή μέ 
μεγάλα βομβαρδιστικά. Κατόπιν «έπιτίθεν- 
ται» έναντίον τοΰ προχώματος τού Γκατούν, 
τουλάχιστον δέκα φορές τήν ημέρα. Άπό 
τήν πλευρά τους, οί μηχανικοί πραγματο
ποιούν ένα μικρό θαύμα: κατορθώνουν νά 
διαλύσουν καί νά συναρμολογήσουν τά 
άεροπλάνα μέσα σέ δυό ήμέρες μόνο. Με- 
λετάται καί ή δυνατότης νά έπιτεθή ένα 
μόνο άεροπλάνο στήν περίπτωσι πού τό ένα 
άπό τά δυό ύποβρύχια δέν θά κατόρθωνε νά 
φθάση στόν προορισμό του γιά όποιοδήπο- 
τε λόγο (νά δεχόταν ένδεχομένως έπίθεσι 
άπό άμερικανικά άεροπλάνα ή σκάφη έπι- 
φανείας).

Στά μέσα Νοεμβρίου τού 1943, ή «Έπι- 
χείρησις Πελεκάνος» είναι έτοιμη. Δυό 
ύποβρύχια U-B λικνίζονται στά νερά τοΰ 
λιμανιού τού Κιέλου. Τά «στούκας», διαλυ
μένα, είναι τοποθετημένα σέ κάσσες στό 
κύτος των πλοίων. Οί πιλότοι, οί μηχανι
κοί καί ό ίδιος ό Γ κίμπελ είναι έτοιμοι γιά 
τό μεγάλο έγχείρημα. "Υστερα έρχεται, 
ξαφνικά, ή ψυχρολουσία: « Ή  Έπιχείρη- 
σις Πελεκάνος, άναστέλλεται. Νά παρουσι-

Ό  πλοίαρχος Μασσάνο, διοικητής τών σκα
φών CA.

ασθήτε άμέσως στό Βερολίνο». Ό  Έ ριχ 
Γκίμπελ, σκέπτεται, έξ ένστικτου, τήν χει
ρότερη περίπτωσι· σκέπτεται άκόμη τά 
χρήματα πού είχαν ξοδευθή, τήν κούρασι, 
καί τήν νευρική ύπερέντασι πού έπικρατοΰ- 
σε κατά τήν προετοιμασία τής έπιχειρή- 
σεως. Στό Βερολίνο, οί φόβοι έπιβεβαιώ- 
νονται. Τό μυστικό διέρρευσε, οί Σύμμαχοι 
γνωρίζουν τά πάντα καί περιμένουν τά δυό 
γερμανικά ύποβρύχια στήν Βόρειο Θάλασ
σα.

"Ετσι ναυάγησε τό σχέδιο τών Γερμανών 
νά πλήξουν τήν άμερικανική ήπειρο στό 
πιό στρατηγικό καί τρωτό της σημείο. Σέν 
έπρόκειτο γιά μιά ένέργεια έπιδείξεως, άλ- 
λά γιά μιά θεμελιωμένη έπιχείρησι. ’Ήθε
λαν νά άχρηστεύσουν, γιά ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα, τήν Διώρυγα τοΰ Πανα
μά, χωρίς νά έπιτεθοΰν άνώφελα έναντίον 
τών διπλών φραγμάτων τής ύδατίνης οδού. 
Ά ν  γινόταν ή άνατίναξις τού προχώματος 
τής τεχνητής λίμνης, τά άμερικανικά πο
λεμικά καί έμπορικά πλοία θά ήσαν ύπο- 
χρεωμένα νά κάνουν τόν γύρο τοΰ άκρω- 
τηρίου Χόρν, δηλαδή μιά διαδρομή κατά 
έκατοντάδες μίλλια μεγαλύτερη.

Τήν Διώρυγα τοΰ Παναμά όμως δέν τήν 
σκέφθηκαν μόνο οί Γερμανοί. Καί οί ’Ιά
πωνες έπίσης έκαναν τήν σκέψι νά έπι
τεθοΰν έναντίον τοΰ καναλιού μέ ένα ύπο- 
βρύχιο καί άεροπλάνα μέ πτυσσόμενα φτε
ρά. Φυσικά, τά ένδιαφερόμενα ’Ανώτατα 
Στρατηγεία, στό Βερολίνο καί στό Τόκιο, 
δέν σκέφθηκαν ποτέ νά συνεργασθούν γιά 
τήν έπίθεση έναντίον τής άμερικανικής 
ήπείρου, έστω καί στόν τομέα τών πληρο
φοριών.

Τό Ιαπωνικό ναυτικό θά χρησιμοποιού
σε έπίσης ένα ύποβρύχιο τοΰ τύπου 1400, 
έκτοπίσματος 4550 τόννων, τό μεγαλύτερο 
ύποβρύχιο πού κατασκευάσθηκε άπό τούς 
έμπολέμους κατά τήν διάρκεια τού Δευτέ
ρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τά ύποβρύχια 
αύτά μπορούσαν νά μεταφέρουν δυό βομ
βαρδιστικά ύδροπλάνα, τοποθετημένα καί 
άσφαλισμένα κάτω άπό ένα ύπόστεγο κοντά 
στόν πυργίσκο τής πρύμνης.

Στόχος τών ’Ιαπώνων θά ήταν τά φρά

γματα τής λίμνης Μιραφλόρες, άπό τήν 
πλευρά τοΰ Ειρηνικού ’Ωκεανού. Γιά νά 
έπιτύχουν καλλίτερα τόν σκοπό τους, οί 
’ Ιάπωνες διασκεύασαν ένα ύποβρύχιο κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε νά μπορή νά μεταφέρη 
τρία βομβαρδιστικά ύδροπλάνα μέ πτυσ
σόμενα φτερά καί τέσσερις τορπίλλες ή 
τρεις βόμβες τών 800 χιλιογράμμων, ή 
δώδεκα βόμβες τών 250 χιλιογράμμων.

’ Η έπίθεσις έναντίον τών φραγμάτων τής 
λίμνης Μιραφλόρες δέν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ. "Οταν όμως τόν Αύγουστο τού 1945, 
έπειτα άπό τήν συνθηκολόγησι τής ’Ιαπω
νίας, οί ’Αμερικανοί μπόρεσαν νά έξετά- 
σουν τά άεροπλανοφόρα ύποβρύχια 1402, 
έμειναν έκστατικοί μπροστά στά σκάφη 
αύτά καί άντελήφθησαν τόν τρομερό κίν
δυνο πού είχαν διαφύγει.

Γιά τό τέλος τού 1943 είχε προγραμ- 
ματισθή έπίσης μία έπίθεσις στό λιμάνι τής 
Νέας Ύόρκης καί άπό ανδρες τού Δεκάτου 
’Ιταλικού Στολίσκου ’Ελαφρών Σκαφών. 
Μέ τήν χρησιμοποίησι είδικών μέσων θά 
κατέφεραν, όπως πίστευαν, θανατηφόρο 
πλήγμα κατά τών . μεγάλων μονάδων πού 
ήσαν άγκυροβολημένες στό λιμάνι ή πλευ
ρισμένες στίς άποβάθρες του. Οί προετοι
μασίες τοΰ έγχειρήματος είχαν φθάσει πρά
γματι, σέ καλό σημείο τόν Σεπτέμβριο τού 
1943, έπειτα άπό έπίπονες δοκιμές στήν 
ξηρά καί στήν θάλασσα. Συγκεκριμένως 
είχε γίνει τό έξής: Μετά τίς έπιχειρήσεις 
έναντίον τής Κρήτης, τής Μάλτας, τού 
Γιβραλτάρ καί τής ’Αλεξάνδρειάς, είχε 
άνατεθή στόν Δέκατο Στολίσκο ’Ελαφρών 
Σκαφών ή άποστολή νά «άνακαλύψουν» 
άποτελεσματικά μέσα γιά τήν ύπερνίκησι 
τοΰ αμυντικού συστήματος πού οί Άγγλοι 
έφήρμοζαν στήν είσοδο τών λιμένων τους. 
Οϊ "Αγγλοι φοβούνταν περισσότερο ριψο
κίνδυνη έπίθεσι τών ιταλικών «γουρουνι
ών» (τορπίλλες μέ περιορισμένη ταχύτητα 
άπό πλοιάρια έφόδου) άπό τά κανόνια τών 
ιταλικών θωρηκτών. Στά μάτια τους τόν 
έχθρό τόν άντιπροσώπευαν, κυρίως, τά τολ
μηρά «φαντάσματα» τής θάλασσας, πού 
περνούσαν μέσα άπό ναρκοπέδια καί κάθε 
είδους έμπόδια καί κατόρθωναν νά πλησιά
σουν τά θωρηκτά, τά καταδρομικά, τά πε
τρελαιοφόρα.

Αύτοί πού μπορούσαν νά κινούνται κατ’ 
αύτό τόν τρόπο ήταν οί λεγόμενοι «βα
τραχάνθρωποι». Α λλά ήσαν έκτεθειμένοι 
στίς συνεχείς έκρήξεις βομβών, πού έρρι- 
χναν οί Σύμμαχοι στίς εισόδους τών λι- 
μανιών. "Επρεπε λοιπόν νά δοθή στούς 
βατραχανθρώπους ένας θώρακας πού θά τούς 
προστάτευε κατά τήν διαδρομή τους πρός 
τίς καρένες τών έχθρικών πλοίων. Χρεια
ζόταν, μέ άλλα λόγια, ένα νέο μέσο έφόδου.

’ Από καιρό οί είδικοί έργάζονταν γιά τήν 
κατασκευή τού νέου όπλου.'  Ηταν ένα μίνι- 
ύποβρύχιο. Ή  ιδέα είχε ριφθή τούς πρώ
τους μήνες τοΰ 1941 άπό τόν πλοίαρχο 
Μπελλόνι, πού είχε κάνει τίς πρώτες του 
δοκιμές κατά τήν διάρκεια τού Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ό  Μπελλόνι είχε 
τήν εΰκαιρία νά δή τό 1941 ένα νέο τόπο 
ύποβρυχίου πλοίου, πού είχε κατασκευάσει
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
ή εταιρία «Καπρόνι» γιά τό ιταλικό ναυτι
κό. Τό είχαν ονομάσει CB. Είπε τήν σκέψι 
του στόν Ευγένιο Βόλκ, διοικητή τής Σχο
λής Βατραχανθρώπων τοΰ Λιβόρνο. ' Εκεί
νη τήν στιγμή ό Βόλκ δέν έδωσε μεγάλη 
σημασία στό θέμα. ’Αργότερα όμως τό 
ξανασκέφθηκε καί τό άνέφερε, τό καλοκαί
ρι τοΰ 1941, στόν υποπλοίαρχο Ευγένιο 
Μασσάνο, πού είχε υπηρετήσει στά υπο
βρύχια καί τώρα είχε μετατεθή στόν Δέκατο 
Στολίσκο ’Ελαφρών Σκαφών. ’Ο Μασσάνο 
ήταν υποδιοικητής τής Σχολής Βατραχαν
θρώπων. Οί δυό άξιωματικοί είχαν τήν ίδια 
είδικότητα. Ό  Βόλκ εξέθεσε στόν Μασ
σάνο τήν ίδέα του: τό μικρό υποβρύχιο 
πλοιάριο δέν θά μπορούσε νά γίνη μεταφο
ρικό μέσο γιά τούς βατραχανθρώπους; Αύ- 
τός ήταν πεπεισμένος, ότι ή ίδέα ήταν καλή, 
άλλά ό διοικητής τού Δεκάτου Στολίσκου, ό 
πλοίαρχος Μοκαγκάτα, δέν είχε τήν ίδια 
γνώμη.

' Ο Μασσάνο άκουγε σιωπηλά κοιτάζον
τας τόν Βόλκ, ό όποιος τοΰ εξηγούσε τώρα 
ότι είχε άρχίσει νά έργάζεται μόνος του. 
Είχε έλθει σέ συμφωνία μέ τόν διοικητή τοΰ 
στολίσκου CB, ό όποιος τοΰ είχε ΰποσχεθή 
νά θέση στήν διάθεσί του ένα άπό τά μικρά 
του σκάφη γιά νά άποδείξη, ότι ένα «μίνι - 
ύποβρύχιο», πλέοντας είτε στήν επιφάνεια 
τής θαλάσσης, είτε κάτω άπό αύτήν, μπο
ρούσε νά σύρη έναν βατραχάνθρωπο. Οί 
δοκιμές έπρεπε νά γίνουν κρυφά στά νερά 
τής Λά Σπέτσια.

’Ενθουσιασμένος άπό τήν δυνατότητα 
πραγματοποιήσεως τοΰ σχεδίου, ό Μασσά
νο δήλωσε άμέσως στόν Βόλκ, ότι ήθελε νά 
πάρη μέρος καί αΰτός κατά όποιοδήποτε 
τρόπο στίς δοκιμές. Είχε καταλάβει — ώς 
άξιωματικός καί ώς βατραχάνθρωπος — ότι 
ή συνεργασία μεταξύ τών δύο αυτών ειδι
κοτήτων μπορούσε νά φέρη θαυμάσια άπο- 
τελέσματα. "Ανθρωποι όπως αΰτός, έμπει
ροι στήν διεύθυνσι υποβρυχίων μέσων καί 
στίς δύσκολες έπιδρομές, θά μπορούσαν νά 
πετύχουν σπουδαία πράγματα εναντίον ένός 
εχθρού πιό εμπειροπολέμου, άρκεΐ νά είχαν 
στήν διάθεσί τους ένα ειδικό μέσο, ένα μίνι- 
ϋποβρύχιο, μέ σχετική αύτονομία.

"Επειτα άπό πολλές άναφορές καί πιέ
σεις, τό ναυαρχείο έδωσε τήν συγκατάθεσί 
του γιά νά γίνουν έπίσημες δοκιμές. ’ Αλλά 
ή διοίκησις τοΰ Δεκάτου Στολίσκου δέν 
είχε άκόμη συνειδητοποιήσει τήν άξία τοΰ 
σχεδίου καί γ ι’ αύτό παρεχώρησε στούς 
έμπνευστάς του δυό παλιά σκάφη. ’Αλλά οί 
άνθρωποι έκεΐνοι ήσαν συνηθισμένοι στίς 
δυσκολίες. Τά δυό αυτά σκάφη έστάλησαν 
στά ναυπηγεία Καπρόνι, άπό όπου βγήκαν 
έπισκευασμένα καί μέ άρκετές βελτιώσεις. 
Τόν Νοέμβριο τού 1942 τό μίνι-ύποβρύχιο 
ήταν κιόλας έτοιμο. Οί τορπίλλες του είχαν 
άντικατασταθή άπό οκτώ βόμβες τών έκατό 
κιλών ή κάθε μία, πού ήσαν κρεμασμένες 
στά έξωτερικά πλευρά τοΰ σκάφους, τοΰ 
είχαν τοποθετήσει μιά ήλεκτρική μηχανή 
άντί τής Ντήζελ, τοΰ είχαν περιορίσει τό 
περισκόπιό του. "Ετσι, τό μικρό υποβρύ
χιο είχε άποκτήσει μεγαλύτερη αύτονομία 
(70 μίλλια) καί μεγαλύτερη ταχύτητα (7

κόμβους).
Κατά τήν διάρκεια τών δοκιμών στήν 

λίμνη Ίζέο οί χειρισταί τοΰ σκάφους έ- 
φθασαν σέ βάθος 47 μέτρα, πού άποτελοΰ- 
σε ρεκόρ στό είδος του. Καθώς περνούσαν 
όμως οί ήμέρες, ό Μασσάνο έπείθετο όλο 
καί περισσότερο, ότι οί έπιθέσεις εναντίον 
τών εχθρικών μονάδων έπρεπε νά γίνωνται 
μόνο άπό τό τριμελές πλήρωμα τοΰ μικροΰ 
ύποβρυχίου: οί βατραχάνθρωποι εμπόδιζαν 
τήν γρήγορη πλεΰσι τοΰ σκάφους, καθώς 
καί τήν ΰπερπήδησι τών έμποδίων πού τό 
μικρό υποβρύχιο συναντούσε μπροστά του 
(ναρκοπέδια, δίχτυα κλπ.). Ό  βατραχάν
θρωπος, πού έβγαινε άπό τό σκάφος, κάτω 
άπό τό νερό, άποσποΰσε μιά βόμβα καί τήν 
προσκολλοόσε στήν καρένα τοΰ εχθρικού 
πλοίου (τό ύποβρύχιο, στό μεταξύ, έμενε 
στόν βυθό, κάτω άπό τό άγκυροβολημένο 
σκάφος). "Οταν τέλειωνε τήν εργασία του, 
ό βατραχάνθρωπος ξανάμπαινε στό μίνι - 
ύποβρύχιο καί κατευθυνόταν πρός άλλο 
σημείο τοΰ λιμανιοΰ.

Ή  όλη εργασία γινόταν κάτω άπό τήν 
έπιφάνεια τής θάλασσας. Γιά νά βγή ό 
βατραχάνθρωπος άπό τό ύποβρύχιο, περ
νούσε πρώτα σέ ένα μικρό θάλαμο πού γέμι
ζε νερό. Τότε άνοιγε στό επάνω μέρος μιά 
μικρή «καταπακτή» καί ό βατραχάνρθωπος 
πεταγόταν έξω. "Οταν έπέστρεφε, γινόταν ή 
άντίστροφη διαδικασία: έμπαινε στόν θαλα
μίσκο, έκλεινε ή «καταπακτή», ό θαλαμί
σκος άδειαζε άπό τό νερό καί ό βατραχάν
θρωπος περνούσε μέσα στό σκάφος, άπό 
τήν εσωτερική πόρτα πού έκλεινε στεγανά.

Ένώ συνεχίζονταν οί δοκιμές τοΰ σκά
φους καί οί άσκήσεις τών πληρωμάτων, 
ώρίμαζε ένα σχέδιο έπιθέσεως: ή δράσις 
εναντίον ένός λιμανιού τής αμερικανικής 
ήπείρου. ' Η άλήθεια είναι, πώς άπό καιρό, 
ή ιταλική ναυτική διοίκησις τοΰ ’Ατλαντι
κού είχε καταστρώσει ένα σχέδιο έπιθέσεως 
μέ ύποβρύχιο έναντίον μιας βάσεως τοΰ 
Νέου Κόσμου. Έμπνευστής τοΰ σχεδίου 
αύτοΰ ήταν ό ναύαρχος Ρόμολο Πολακίνι. 
Μέ τήν πρόβλεψι δέ, ότι ή Βραζιλία θά 
έβγαινε στόν πόλεμο στό πλευρό τών Συμ
μάχων, έπελέγη γιά τήν έπίθεση στό λιμάνι

Ό  Γκίμπελ τό 1945, μετά τή χάρι πού έπήρε 
άπό τόν Πρόεδρο Τροΰμαν.

τοΰ Ρίο ντέ Τζανέιρο. Τό ύποβρύχιο πού θά 
έκανε τήν έπίθεση ήταν τό «Λεονάρδος ντά 
Βίντσι».

Τό Ιταλικό ύποβρύχιο θά έμπαινε στόν 
κόλπο τής Γκουαναμπάρα, πού άποτελοΰσε 
γιά τήν μεγάλη νοτιοαμερικανική πόλι ένα 
φυσικό λιμάνι, καί θά χτυπούσε τά πλοία 
πού ήσαν άγκυροβολημένο έκεΐ. «Μετά τήν 
δύσι τοΰ ήλιου», έλεγε τό σχέδιο τοΰ 
ναυάρχου Πολακίνι, «τό ύποβρύχιο θά 
κατευθυνθή πρός τό λιμάνι, περνώντας άνα- 
τολικά ή νοτιοδυτικά άπό τήν νήσο Κοτου- 
ντούμπα, άνάλογα μέ τίς πληροφορίες πού 
θά ύπάρχουν ώς τότε, καί θά άναδυθή, όταν 
θά έχη σκοτεινιάσει πιά έντελώς. Τότε θά 
κατευθυνθή πρός τό τμήμα τοΰ λιμανιού, 
όπου είναι άγκυροβολημένο τά πλοία. Οί 
τορπίλλες θά έκτοξευθοΰν κυρίως έναντίον 
τών πολεμικών σκαφών».

Ό  Μασσάνο έκλήθη στήν Λά Σπέτσια. 
Πήγε έκεΐ άποφασισμένος νά διαμαρτυρηθή 
γιατί καθυστερούσε ή έναρξις τής δράσεως 
τών νέων σκαφών, άλλά ό ναύραχος Βαλέ
ριο Μποργκέζε τόν πρόλαβε:

—"Εχω μιά σπουδαία δουλειά γιά σάς, 
τοΰ είπε. Θά έπιτεθήτε μέ τό σκάφος σας 
έναντίον τοΰ λιμένος τής Νέας ' Υόρκης!

Ό  Μασσάνο, παρά τόν ένθουσιασμό 
του, έμεινε κατάπληκτος:

— Γιατί τόσο μακριά; ρώτησε. 'Υπάρ
χουν τόσα λιμάνια στήν Μεσόγειο όπου 
βρίσκονται έχθρικά πλοία.

— Γιά λόγους ψυχολογικούς, τοΰ άπάν- 
τησε ό ναύαρχος. Σκεφθήτε τί έντύπωσι θά 
κάνη άν κατορθώσωμε νά βυθίσωμε ένα 
θωρηκτό κάτω άπό τό άγαλμα τής ’Ελευ
θερίας. Καί είμαι βέβαιος, ότι θά τά κατα
φέρετε θαυμάσια.

Ό  Μασσάνο άρχισε τίς προετοιμασίες. 
Τό σκάφος του θά μετεφέρετο στήν αμε
ρικανική ήπειρο άπό τό μεγάλο ύπερπόν- 
τιο ύποβρύχιο «Λεονάρντο ντά Βίντσι». 
Στήν άρχή έγιναν δοκιμές στήν Λά Σπέτσια 
καί κατόπιν στά άνοιχτά τοΰ Μπορντώ. 
Έπρόκειτο γιά ένα μεγάλο καί δύσκολο 
έγχείρημα καί έπρεπε νά μελετηθοΰν όλες 
οί λεπτομέρειες μέ σχολαστικότητα.

Δέν ύπήρχε, έξ άλλου, καιρός γιά χά
σιμο. Οί Σύμμαχοι είχαν ένισχυθή στόν 
’ Ατλαντικό καί άντιμετώπιζαν άποφασιστι- 
κά τά γερμανικά ύποβρύχια.

Στά μέσα τοΰ 1943 τά πάντα ήσαν 
έτοιμα: Τά σκάφη, τά πληρώματα, τά σχέ
δια. Ή  έπίθεσις είχε όρισθή γιά τό φθι
νόπωρο. Έπέπρωτο όμως καί ή έπιχείρη- 
σις αύτή τών ’Ιταλών νά μή πραγματοποι- 
ηθή. Στίς 8 Σεπτεμβρίου, ή ’Ιταλία συνθη
κολόγησε καί οί Γερμανοί κατέλαβαν όλες 
τίς Ιταλικές ναυτικές βάσεις. ' Ο Μασσάνο, 
ύπερασπιζόμενος τό πλοίο του, σκοτώθηκε. 
"Ετσι ή Νέα Ύόρκη δέν δέχθηκε τήν 
έπίθεσι πού μέ τόσους κόπους είχε έτοι- 
μασθή. Πάντως τό σχέδιο ήταν μεγαλεπή- 
βολο καί καλά οργανωμένο. "Αν είχε τεθή 
σέ εφαρμογή, πιθανόν νά κατεφέρετο ένα 
σοβαρό πλήγμα στόν συμμαχικό άγώνα.

GIULIO RAIOLA 
CARLO DE RISIO
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ΕΙΧΑΓΙΙΙΉ Ι·Ι>: TAX ΤΥΧΟΑΟΙΊΚΑΧ ΕΠΙΧΙΙΙΙΉ»]
ΕΠΙ ΠΑΙΜΓΟΧΤΟΧ ΛΝΟΙΜΙΠΟΧ

Τοϋ ’ Αντισυνταγματάρχου 
κ. Κων/νου Γιαννοπούλου
(Συνέχεια έκ  τοϋ προηγουμέ
νου καί τέλος)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΠ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙΑΟΨΕΙΣ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ

α.'Ο δρος ψυχολογικοί Επιχειρήσεις (ΨΕΠ), είναι σύγχρονος 
καί έτέθη οΰτως άπό τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου καί εντεύθεν, 
άνεξαρτήτως τού δτι ώς άποδεικνΰεται ίστορικώς (καί ώς προανε- 
πτΰχθη) ό άνθρωπος καί έναντι τοϋ συνανθρώπου του ή συνόλου 
άνθρώπων (ύπό τήν έννοιαν τού εχθρού, τών ουδετέρων, τών 
συμμάχων ή φιλίων, ήμετέρων) έχρησιμοποίει τάς ψυχολογικός 
επιχειρήσεις διά τήν διευκόλυνσιν ή επιβολήν τής θελήσεώς του, 
Επ’ ώφελεία τών Επιδιώξεων καί συμφερόντων του.

Αί ΨΕΠ Εν εύρεία έννοια Εμπεριέχουν πάσαν Ενέργειαν έκ 
μέρους Εκάστου τών Εφαρμοζόντων τάς ψυχολογικός Επιχει
ρήσεις, είτε Εν ειρήνη είτε Εν πολέμω Επί τή βάσει διαχρονικής 
χρησιμοποιήσεως καί συνδέσεως (δηλ. πρό τής ειρήνης, κατά τήν 
ειρήνην, μετά ταύτην, πρό τού πολέμου, κατά τόν πόλεμον καί 
μετά τόν πόλεμον) αύτών, δι’ Ενός συνεχούς φάσματος δράσεως, 
άποβλέποντος είς τόν Επηρεασμόν τοϋ άνθρωπίνου ψυχοπνευ- 
ματικού καί ιδεολογικού παράγοντος, Επί τώ σκοπώ Επιβολής 
συγκεκριμμένης συμπεριφοράς Επί τοϋ άντιπάλου (Εχθρού, ουδε
τέρων, συμμάχων ή φιλίων, ήμετέρων).

Ώ ς  έκ τούτου αύται δυνατόν νά διεξάγωνται, είτε είς περίοδον 
διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων (π.χ. είς περίοδον Ενόπλου 
συρράξεως) μεταξύ τών Κρατών, καθώς Επίσης καί όταν αί 
διπλωματικοί σχέσεις μεταξύ τών Κρατών ΰφίστανται (π.χ. περί
οδος ειρήνης), είτε οσάκις δέν ΰφίστανται διπλωματικοί σχέσεις 
δι’ οίουσδήποτε λόγους μή πολεμικούς (π.χ. γεωπολιτικοί λόγοι 
μεταξύ τών Κρατών, λόγοι μή Ενδιαφερόντων ή μή συμφερόντων 
κλπ.).

' Ο λεπτομερής καί ακριβής καθορισμός τής έννοιας τών ΨΕΠ 
δέν είναι Εφικτός καί εύκολος, ένεκα τής πληθώρας καί τής 
εύρύτητος τών τομέων καί άντικειμένων, άτινα άπτονται αυτών, 
άλλά προσέτι καί τών μεθόδων, τών χρησιμοποιουμένων καί 
δυναμένων νά έφαρμοσθοϋν Επί τοϋ προκειμένου.

Αί ΨΕΠ διεξαγόμενοι μεταξύ τών Κρατών, δυνατόν νά 
καλύπτουν άπαντας τούς τομείς δραστηριότητος τού άνθρωπίνου 
βίου (π.χ. έθνικο-πολιτικός, κοινωνικός, θρησκευτικός, οικονο
μικός, ιδεολογικός, στρατιωτικός, πολεμικός κτ.) καί νά διε- 
νεργοϋνται διά παντός τρόπου, μέσου καί μεθόδου, θεμιτού ή 
αθεμίτου, αναμενομένου ή όχι, καί ώς έκ τούτου είς τήν έννοιαν 
τοϋ «ολοκληρωτικού πολέμου» αύται Εμπεριέχονται ώς άναπό- 
σπαστον μέρος τούτου.

Αί ψυχολογικοί Επιχειρήσεις σημειούν τήν παρουσίαν των 
δεοντολογικώς ένεκα τής άπαιτουμένης ύποστηρίξεως, διευκο- 
λύνσεως ή ύποβοηθήσεως τών πρός έκπλήρωσιν Επιδιώξεων καί 
ίκανοποίησιν συμφερόντων, έξ ών καί ό Εκάστοτε Εκπορευόμενος 
ανταγωνισμός μεταξύ τών Κρατών, συνιστάμενος Εν αρχή έξ α
πλού άνταγωνισμοΰ, καταλήγει διερχόμενος διά τοϋ φάσματος 
τών ψυχολογικών Επιχειρήσεων είς τήν πολεμικήν Ενίοτε άναμέ- 
τρησιν ή δυνατόν όμως καί όχι, τών διαφορών Επιλυομένων είτε 
διά τής έπικρατήσεως τής θελήσεώς τοϋ Ενός Επί τοϋ άλλου άνευ 
πολέμου, είτε καί δι’ άλλων μέσων (π.χ. συμβιβασμός, διαπρα
γματεύσεις).

Κατόπιν τών ανωτέρω ό δυνάμενος νά διατυπωθή καί ύπό

Επιστημονικήν βάσιν, κατάλληλος ορισμός τών ΨΕΠ είναι ώς 
κατωτέρω:

«Ψυχολογικοί ’Επιχειρήσεις (ΨΕΠ) είναι τό σύνολον τών 
πολιτικών, Ιδεολογικών, οικονομικών, στρατιωτικών (καί άλλων) 
δραστηριοτήτων, τών άποβλεπουσών άφ’ Ενός μέν είς τόν 
ψυχολογικόν Επηρεασμόν τών Εχθρικών, ουδετέρων, συμμαχικών 
ή φιλίων στόχων, κατά' τρόπον εύνοοϋντα τάς Επιδιώξεις τοϋ 
διεξάγοντος ταύτας, άφ’ Ετέρου δέ νά καταστήσουν άπροσβλή- 
τους τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις καί τόν πληθυσμόν τούτου, έκ τής 
φθοροποιού άντιπάλου προπαγάνδας», 
β. Προεισαγωγικόν Ψυχολογικόν Ύπόβαθρον τών ΨΕΠ

Δεδομένου ότι αί ΨΕΠ είναι σύνολον δραστηριοτήτων, 
άναφερομένων είς όλους τούς τομείς τής ανθρώπινης προσωπι- 
κότητος καί καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ βίου τοϋ άνθρώπου, 
είναι Επάναγκες νά έντριφήσωμεν δι’ ολίγων είς τά ώς κάτωθι 
στοιχεία, τά άπαρτίζοντα τήν ψυχοπνευματικήν συγκρότησιν 
τούτου:

(1) ’Αντίληψις
Στοιχειοθετεί τήν βάσιν έπιγνώσεως Εαυτού καί περιβάλλον

τος Εν συσχετισμώ μέ άνωτέρας ψυχικός λειτουργίας, όπως είναι 
αί τοιαϋται τής κρίσεως καί τής λογικής (Σχεδ. 4).

(2) Διαδικασία Άντιλήψεως 
(α)’Ερεθισμός
Προέρχεται έκ τοϋ ίδιου άνθρωπίνου οργανισμού ή περι

βάλλοντος.
(β) Αίσθημα
Είναι ή μετατροπή τοϋ Ερεθισμού είς αίσθημα μέσω ύπο- 

δοχέως ή άγωγοϋ, ο'ίτινες καί άποτελοϋν τά αισθητήρια όργανα, 
καθώς καί μέσω ειδικών υποδοχέων (όπως είναι οί τοιοϋτοι Επί 
τοϋ δέρματος, τών σπλάχνων, βλενογόνων κτλ.).

(γ)’Ερεθίσματα
Διαβιβάζονται πρός τά ειδικά Εγκεφαλικά κέντρα διά τών 

καταλλήλων ειδικών οδών (π.χ. οπτική, ακουστική κλπ.) ώς καί 
διά τών μή ειδικών τοιούτων (κοινή αισθητική οδός κλπ.)

(δ)’Εγκεφαλικά Κέντρα (ή πρωτογενές Εγκεφαλικόν κέντρον) 
Είναι ό Εγκεφαλικός μηχανισμός ύπό μορφήν Ενιαίου οργά

νου.
(ε) Ψυχική Επεξεργασία ύπό Εγκεφάλου 
Είναι ή ψυχική λειτουργία μέ πολύπλοκου καί δυσνόητου 

μηχανισμόν.
(ζ) Συνειδητοποίησις - μετατροπή.
Είναι ή μετατροπή τοϋ αίσθήματος - είκόνος είς βίωμα μέ 

Εννοιολογικόν περιεχόμενον.
(3) Περιεχόμενον Συνειδητοποιήσεως - Μετατροπής.

(α) Βιώματα
Είναι τό σύνολον παραστάσεων - εικόνων, μετά συναισθηματι

κών φορτίων.
β) Συναισθηματικά Φορτία.
Είναι τά άποτελέσματα ίκανοποιήσεως ή οϋ τών άρχεγόνων 

Ενστίκτων, άτινα διαμορφοΰνται είς ψυχοσύμβολα καί καταλή
γουν Εν συνεχεία είς μνημονικήν παρακαταθήκην.

(γ) Συναίσθημα
Είναι στοιχείου βιώσεως, Εξυπηρετούν τάς συμφύτους τάσεις 

(δηλ. τά ένστικτα) ή άντιτιθέμενον, ότε έχομεν πλέον τό συναί-
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σθημα τής εύχαριστησεως (ηδονής) ή στενοχώριας (οδύνης).
(δ) Ψυχοσύμβολα
Είναι ζώσαι παραστάσεις, τά ζώντα δραστικώς καί δυναμικώς 

συστατικά τής ψυχικής όλότητος.
(4) Σύμφυτοι Τάσεις ή "Ενστικτα

Συνοδεύουν τό άτομον, άπό τής γεννήσεώς του, χαρακτηρι
ζόμενα ώς ένστικτα, ατινα έχουν σκοπόν τήν έπίτευξιν τής 
ηδονής (εύχαριστήσεως) καί τήν αποφυγήν τής οδύνης (στε
νοχώριας).
(5) Συσχετισμός Βιωμάτων - ’Ενστίκτων.

'Η  έπίδρασις των βιωμάτων, επί των ενστίκτων, δηλ. ή 
έξυπηρέτησις ή oG τούτων (θετική, άρνητική, ή ούδετέρα θέσις) 
διαμορφώνει άρχικώς τήν προσωπικότητα τοΰ άτόμου.
(6) Προσωπικότης.

Είναι ή συνισταμένη τών επιδράσεων καί διαμορφώσεων έκ 
των γονεϊκών προτύπων, τών διδασκαλιών έν γένει καί τοΰ 
περιβάλλοντος, τών κοινωνικών θεσμών, τής ασκούμενης κυριαρ
χικής εξουσίας, τοΰ θείου καί άνθρωπίνου νόμου (δηλ. τής ήθικής 
κτλ.) επί τώ σκοπώ άναλόγου φορμαλισμού καί καταστολής τών 
ενστικτωδών τάσεων, πρός ύποκατάστασιν τούτων, χάριν τής άρ- 
μονικής καί κοινωνικής συμβιώσεως.

(α)' Ωρίμανσις Προσωπικότητος
Συντελούν πρός ταύτην, αί πάσης φύσεως καταπιέσεις ή 

διαμορφώσεις βάσει τών άνωτέρω στοιχείων, μέ τομέα έπιδρά- 
σεως τάς άρχεγόνους τάσεις (ένστικτα), τείνουσαι πρός τήν 
σφαίραν τής έξιδανικεύσεως.

' Η προσέγγισις τής προσωπικότητος πρός τήν έξιδανίκευσιν 
έκφράζει ώριμότητα, τουτέστιν ή κρίσις καί ή λογική έπηρεάζουν 
τήν συμπεριφοράν καί τήν δρασιν τοΰ άτόμου, ένώ ή άπομά- 
κρυνσις έκ τής έξιδανικεύσεως συνθέτει άνώριμον προσωπικό
τητα, ής ή συμπεριφορά έν γένει επηρεάζεται άπό τό συναίσθημα.

(β)Άντικειμενικά - 'Υποκειμενικά Στοιχεία τής Προσωπι
κότητος.

’Αντικειμενικά στοιχεία, είναι τά συνειδητοποιούμενα τοιαΰτα 
έκ τρεχουσών συνθηκών καί παραστάσεων υπό τής προσωπικό
τητος εις τό περιβάλλον της καί ατινα προέρχονται έκ τών 
πραγματικών αισθήσεων.

' Υποκειμενικά στοιχεία είναι τά προερχόμενα έκ τής άτομικής 
έμπειρίας, μέσω τής άνακλήσεως τούτων, έκ τής μνημινικής 
παρακαταθήκης, όμοΰ μετά τοΰ ήδη ΰπάρχοντος είς αΰτά συναι- 
σθηματικοΰ φορτίου.

(γ) Ψυχοπνευματική Σφαίρα ’Ανθρώπινης Προσωπικότητος.
Είναι τό σύνολον τών ’Αντικειμενικών καί 'Υποκειμενικών 

στοιχείων τής προσωπικότητος, έφ ών καί ή τοποθέτησις τοΰ 
ύποβάθρου τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων (ΨΕΠ).

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΨΕΠ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ 
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ.»

α. Επιδιώξεις τών ΨΕΠ
Είναι αί μέ άνάλογον μεθόδευσιν, τροποποιήσεις καί διαμορ

φώσεις τών υποκειμενικών στοιχείων τής άντιλήψεως, τά όποια 
έχουν σαφεστάτην έξάρτησιν άπό τά συναισθηματικώς φορτι
σμένα βιώματα τής άνθρωπίνης άτομικής έμπειρίας.

β. Μεθόδευσις
Είναι τό σύνολον τών ένεργειών, δι’ ών έπιδιώκεται ή 

διαμόρφωσις καί τροποποίησις (μέ άνάλογον έπίδρασιν καί 
έπηρεασμόν) τών υποκειμενικών στοιχείων τής προσωπικότητος 
(δηλ. τής βιώσεως) έν τή σκοπίμω έπιδιώξει, τής έπιβολής 
έπιθυμητών τρόπων συμπεριφοράς, μέσω τής άντιλήψεως.

γ. Βίωσις
Είναι ή άλυσις τών άντικειμενικών καί υποκειμενικών στοι

χείων τής προσωπικότητος, ήτις καί στοιχειοθετεί οΰτω, διά τής 
εκατέρωθεν έπιδράσεως τούτων έπ’ άλλήλων, μίαν συνισταμένην 
σαφών χαρακτηριστικών τοΰ άτόμου, μέ βάσιν τά ψυχοσύμβολα 
έκ τής μνημονικής παρακαταθήκης, τάς παραστάσεις - εικόνας έκ

τοϊΓπεριβάλλοντος, καθώς καί τήν έν γένει έπίδρασιν τούτου, είς 
τήν διαμόρφωσιν τής προσωπικότητος τοΰ άτόμου.

δ.’Αγωγοί καί Σημεία ’Επαφής μετά τοΰ Ψυχολογικοΰ Στό
χου.

Είναι αί μή ικανοποιημένοι άπαιτήσεις τών ένστικτων αιτινες 
καί άποτελοΰν τήν άσφαλεστέραν οδόν έπαφής, λόγω τής μετ’ 
εύκολίας προβολής καί άλώσες τών συναισθηματικών φορτίων 
των, ατινα ίσχυρώς καί δυναμικώς συνοδεύουν ταύτας (Σχεδ. 20).

ε. Τεχνική Προβολής τών ΨΕΠ.
Είναι 6 κατάλληλος καί κεκαλυμμένος τρόπος ή μέθοδος, 

πρός ίκανοποίησιν τών ένστικτωδών άπαιτήσεων, δνευ προ- 
σκρούσεως είς τήν άνθρωπίνην κρίσιν καί λογικήν.

' Η λογική αϋτη, στοιχειοθετεί κυρίως καί τήν μορφήν ψυχο
λογικής δράσεως τών κεκαλυμμένων ψυχολογικών έπιχειρήσεων 
(ΚΕΚ/ΨΕΠ).

ζ.Ύπόβαθρον Εύοδώσεως τών ΨΕΠ
' Η μή ίκανοποίησις τών ένστικτωδών τάσεων διά τής ήδονής, 

άλλά καί ή πλήρωσις τούτων διά τής όδύνης, προσέτι δέ καί ή 
καταπίσεσις τούτων κατά τό στάδιον τής ώριμάνσεως τής 
προσωπικότητος, συνιστοΰν έπωφελεστάτας προϋποθέσεις πρός 
μετατροπήν τής συμπεριφοράς τοΰ άνθρώπου, έπ’ ώφελεία τοΰ 
έφαρμόζοντος τάς ΨΕΠ, άρκεϊ νά μήν άφυπνισθή ό έλεγχος τής 
κρίσεως καί τής λογικής.

η. Μή Εύάλωται Περιπτώσεις διά τών ΨΕΠ.
Είναι αί υπερώριμες προσωπικότητες, ταυτισθείσαι σχετικώς 

ή τείνουσαι νά ταυτισθοΰν μέ τήν έξιδανίσκευσιν, αιτινες 
πλειστάκις είναι απρόσβλητοι ή δυσκόλως προσβάλλονται, ένώ 
τουναντίον τό τελείως άντίθετον συμβαίνει μέ τάς ανώριμους 
τοιαύτας.

θ. Τέλος ένδείξεις άξιολογήσεως τοΰ βαθμοΰ άλώσεως τοΰ 
παράγοντος «ΑΝΘΡΩΠΟ », διά τών ΨΕΠ, δύναιταί τις νά 
άρυσθή καί έκ τής τυπολογίας τής άνθρωπίνης Ιδιοσυστασίας 
κατά «SIGAUD», καθ’ ήν καί έπί τοΰ προκειμένου ύφίστανται αί 
κάτωθι σχετικοί περιπτώσεις:

(Ι)Έγκεφαλικός Τύπος.
Προσβάλλεται δυσκόλως, καθ’ όσον έχει άνεπτυγμένας τάς 

πνευματικός καί νοητικάς καταστάσεις, δηλ. τήν κρίσιν καί 
λογικήν.

(2) Μυϊκός Τύπος
Βιολογικός τύπος, καθ’ δν αί ψυχοπνευματικαί καταστάσεις 

είναι όλιγώτερον ανεπτυγμένοι καί κατά συνέπειαν ή προσβολή 
τούτου διά τών ΨΕΠ δυνατόν νά έχη θετικά, αρνητικά ή ούδέτερα 
άποτελέσματα.

(3) Πεπτικός τύπος.
'Ως είς μυϊκόν τύπον.
(4.)’Αναπνευστικός τύπος.
Προσβάλλεται εύκόλως, είναι συγκινησιακός τύπος καί κυ

ριαρχεί είς αυτόν τό συναίσθημα.

5. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΨΕΠ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

α. Είς τό σημείον αύτό καί μετά τήν πραγματοποιηθείσαν 
εισαγωγήν είς τάς ΨΕΠ, υπό γενικήν βεβαίως θεώρησιν, δυνά- 
μεθα νά έπισημάνωμεν τήν άναγκαιότητα ύπάρξεως καί διεξα
γωγής τών ψυχολογικών έπιχειρήσεων, άπό καί διά τόν παρά
γοντα «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Τοΰτο ένισχύεται καί έκ τοΰ δτι ό άνθρωπος καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τοΰ βίου του, δέν είναι άμοιρος τής έξελίξεως τής ζωής 
καί τοΰ Σύμπαντος έν γένει, προσέτι δέ καί τής ύφισταμένης πρός 
τούτοις Νομοτελείας, έν τή προόψει δτι ό ψυχοπνευματικός του 
κόσμος είναι άναποσπάστως συνδεδεμένος μέ τάς όργανικάς του 
λειτουργίας καί μέ άπειρίαν έπιδράσεων έκ τοΰ περιβάλλοντος 
του, (π.χ. φυσικόν, κοινωνικόν, πολιτικόν, οίκονομικόν, ιδεο
λογικόν, πολεμικόν κτλ.) έντός τοΰ όποιου άναπτύσσεται καί 
δράστη ριοποιεϊται.

Είναι σκόπιμον νά τονισθή δτι ή ϋπαρξις τών ΨΕΠ, ώς 
εύρυτάτης διανθρώπινης δραστηριότητος, άποτελεϊ άναγκαιό-
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τητα άναμφισβήτητον έν τώ πλαισίω τής έξελίξεως καί άνελί- 
ξεως του άνθρώπου, καθ’ δσον ούτος δι’ αυτών (δηλ. τών ΨΕΠ) 
συνενοΰται εις ένα άδιάσπαστον δυναμικόν σύστημα, αενάως 
δρώντος μεταξύ τών όμοιων του, τούτων νοουμένων ώς εχθρών, 
συμμάχων, ουδετέρων, φιλίων καί ήμετέρων.

β.’Ιδιαιτέρως σήμερον αΐ ΨΕΠ συνθέτουν προσέτι ένα άνα- 
γκαίον κοινωνικόν φαινόμενον, διότι αύται άποτελοΰν προϊόν τής 
άνθρωπίνης κοινωνικής συμβιώσεως καί εμπεριέχονται ώς έξηρ- 
τημένη σχέσις, μεταξύ τών άνθρωπίνων παραγωγικών δυνάμεων, 
έντός του κοινωνικού συνόλου.

Αί ΨΕΠ συνεπάγονται άνθρωπίνην άλληλεξάρτησιν καί 
άλληλεπίδρασιν, συνθέτουσαι άνάλογον μέθοδον κοινωνικής 
δράσεως, έκφραζομένην διά τής «πειθοϋς», δηλ. διά τής μεθοδευ- 
ομένης προσπάθειας προκειμένου πεισθή τις (ψυχολογικός στό
χος) διά πράξιν ή παράλειψιν.

Αΰται θεωρούνται ώς συνέπεια καί άναγκαιότης τής λειτουρ
γίας τών κανόνων τών άνθρωπίνων κοινωνικών σχέσεων καί 
εμπεριέχονται ώς άναπόσπαστον στοιχείον εις την εξελικτικήν 
συνέχειαν τής δομής τών άνθρωπίνων κοινωνιών, ένθα ύφίστανται 
διαρκώς επηρεαζόμενοι καί διαμορφούμεναι μέσω αυτών αί 
διεκδικήσεις, οί άνταγωνισμοί, αί επιδιώξεις καί τά συμφέροντα 
τών άνθρώπων.

Αί ΨΕΠ εκφράζουν τήν άέναον δράσιν τού ενός άνθρώπου έπί 
τού άλλου, τήν έπιδιωκομένην επιβολήν τής εκατέρωθεν άνθρωπί
νης θελήσεως, τήν εύόδωσιν τών άνταγωνιστικών άνθρωπίνων 
τάσεων, καθώς καί τήν άποπειρουμένην δι’ αυτών ευμενή πρός 
έκμετάλλευσιν έξέλιξιν, τών επιρροών καί έπηρεασμών τούτων.

γ. Τέλος ή άναγκαιότης τών ΨΕΠ άπό καί διά τόν άνθρωπον, 
έπισημαίνεται καί έκ τών ’Αντικειμενικών Σκοπών αυτών, είτε 
γενικώς, είτε είδικώς, τόσον έν ειρήνη, όσον καί έν πολέμω, 
τούτων δυναμένων νά είναι έπί τακτικού ή στρατηγικού πλασίου 
ώς κατωτέρω:

(1) Γενικώς:
(α)’Εν Ειρήνη.

'Η  έξυπηρέτησις τών έθνικών έπιδιώξεων μέσω τής διά τών 
ΨΕΠ ΰποβοηθήσεως τούτων, πρός δημιουργίαν υγιούς έσωτε- 
ρικού μετώπου (έσωτερικής καταστάσεως) κατ’ άρχήν, μεθ’ ό καί 
έφαρμογή τής ορθής πολιτικής καί εις τό έξωτερικόν. 

β)Έν Πολέμω:
Ή  ύποστήριξις τών στρατιωτικών (πολεμικών) έπιχειρήσεων, 

'ίνα περαιτέρω καί διά τής ευνοϊκής έκβάσεως αύτών, ύλοποιηθή ό

Πολιτικός Σκοπός τού πολέμου, πρός έπίτευξιν τών ’Εθνικών 
έπιδιώξεων.

Εύνόητον δέ τυγχάνει, ότι τόσον ή κατάστασις τού έσωτε- 
ρικού, όσον καί ή τοιαύτη τού έξωτερικού καί δή είς πολε
μικήν περίοδον, δέον όπως εϋρίσκεται είς λίαν υψηλόν έπίπεδον, 
Έθνικώς ώφέλιμον.

(γ)’Ενδεικτικά παραδείγματα ψυχολογικών ’Αντικειμενικών 
Σκοπών (ΨΥΧ. ΑΝ. ΣΚ.) τόσον έν ειρήνη, όσον καί έν πολέμω:

1) Δημιουργία πολιτικής ένότητος εί τόν Λαόν καί έξασφά- 
λισις μαχητικού πνεύματος αύτού.

2.) Μείωσις τής μαχητικής ίκανότητος τού άντιπάλου καί 
πτώσις τού ήθικού τούτου.

3)’Επίδρασις καί έπηρεασμός, έπί τών θέσεων καί στάσεως - 
συμπεριφοράς τών ουδετέρων, συμμάχων ή φιλίων, έπ’ ώφελεία 
τού διεξάγοντος τάς ΨΕΠ.

4.) Διατήρησις καί έπαύξησις τού ’Εθνικού φρονήματος, είς 
τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις.

(2) Είδικώς
(α)Έν Ειρήνη.

Ή  έπιτυχής έφαρμογή ορθής πολιτικής, έφ’ όλων τών τομέων 
δράσεως τής χώρας, δι’ άποκομιδήν άναλόγων αποτελεσμάτων, 
έξασφαλιζόντων τήν έν γένει πρόοδον, καί άνάπτυξιν ταύτης, 
τόσον είς τό έσωτερικόν, όσον καί είς τάς σχέσεις αυτής μέ τό 
έξωτερικόν, έπ’ ώφελεία τών ’Εθνικών συμφερόντων.

(β)’Εν Πολέμω:
’ Η ύποστήριξις τών ’ Αντικειμενικών Σκοπών (ένδιαμέσων καί 

τελικών) τών Στρατιωτικών έπιχειρήσεων, πρός ύλοποίησιν τού 
Πολεμικού Σκοπού αύτών, έν άρμονία βεβαίως πάντοτε μέ τόν 
Πολιτικόν Σκοπόν τού Πολέμου.

(γ)’Ενδεικτικά παραδείγματα ψυχολογικών ’Αντικειμενικών 
Σκοπών (ΨΥΧ. ΑΝ. ΣΚ.) έν ειρήνη καί έν πολέμω.

1) ’Επίτευξις άγωνιστικού πνεύματος είς τόν Λαόν καί δημι
ουργία πίστεως είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, διά τήν τελικήν 
εκβασιν τή «Νίκης».

2) Έμπέδωσις δυσπιστίας εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις καί τόν 
Λαόν τού έχθρού, πρός τήν Κυβέρνησιν καί τήν ’ Ηγεσίαν των.

3) ’Ενθάρρυνσις διαφόρων τυχόν κινημάτων άντιστάσεως, 
έντός τής Χώρας τού έχθρού.

4) Συνεργασία μετά τών ούδετέρων, συμμάχων, ή φιλίων, έπ’ 
ώφελεία τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων τού διεξάγοντος τάς 
ΨΕΠ καί παρεμπόδισις συνεργασίας τού έχθρού μετ’ αύτών.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται άπό τις υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας Πόλεων γιά τή μείωσι τών θορύβων. Στά πλαίσια αυτής τής 
έκστρατείας γίνονται συνεχείς έλεγχοι, ιδίως στά δίκυκλα καί τά άλλα οχήματα. Στή φωτογραφία μας στιγμιότυπο άπό ένα τέτοιο 
έλεγχο.
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«Τό κέντημα είναι γλέντημα κι ’ ή 
ρόγα είναι σεργιάνι 
κ ι ’ αύτός ό δόλιος αργαλειός είναι 
σκλαβιά μεγάλη»

"Οσο κι ’ αν τό κέντημα είναι μιά 
εύχάριστη άπασχόληση, καθώς έν- 
δεικτικά τραγουδάει ό λαϊκός μας 
ποιητής, έχει καί καημούς καί πί
κρες κι ’ έγνοιες περίσσιες. Γιατί 
χρειάζεται όχι μονάχα τη δύναμη τής 
φαντασίας, μά καί την δεξιοτεχνία 
τοϋ χεριού, καί την ύπομονή, γιά νά 
γίνει κάτι τό ιδιαίτερα αντιπροσωπευ
τικό τής ευαισθησίας πού οδηγεί τήν 
κεντήστρα στό γοητευτικό της έργο.

Ή  τέχνη τού κεντήματος άνθισε 
σέ ώρισμένες περιοχές σέ βαθμό 
κλασσικής τελειότητας. 'Έγινε μιά 
μορφική έκφραση τού πιό ζωντανού 
συναισθηματικού καί καλλιτεχνικού 
αυθορμητισμού, πού φανέρωνε τό με
γαλείο τής καθαρά ποιητικής ιδιοσυ
γκρασίας τού λαού μας. Φυσικά απο
τελούσε τήν αντιπροσωπευτική καί 
γνήσια ψυχική του αναζήτηση μέσα 
στό χώρο των σχημάτων καί των 
χρωμάτων. 'Εκεί πάνω στίς γοητευ
τικές κορφάδες των βουνών μας, 
όπου ό άνθρωπος αισθάνεται δεμένος 
μέ τό φυσικό πριβάλλον, δημιουργεί 
τήν τέχνη σύμφωνα μέ τίς προσωπι
κές του ένοράσεις, χωρίς νά έπηρρεά- 
ζεται άπό άλλες αισθητικές ροπές, 
είναι ενωμένος μέ τό φυσικό χώρο σέ 
μιάν ενότητα πού τόν Ανυψώνει. ’Έ
τσι δημιουργεί σύμφωνα μέ τήν πη
γαία του καλλιτεχνική άντίληψη, άλ- 
λά καί κάτω άπό τήν κυριαρχική 
επίδραση τού όγκου των βουνών, των 
μεγάλων δασών, των ασίγαστων κε- 
φαλαριών πού τραγουδούν τήν αϊ- 
ωνιώτητα τού χρόνου. Τά σχέδια ε
πομένως πού άποτυπώνει μέ τό κέν
τημα ή χωριάτισσα τού βουνού έχουν 
κάτι άπό τό μεγαλείο τού χώρου. Τά 
χρώματα είναι έντονα καί συνήθως 
σκούρα. Ή  Απλότητα τού σχεδίου 
δίνει δύναμη στό σύνολο. ’Αντίθετα 
στούς κάμπους καί στά νησιά τό 
κέντημα έχει μιάν άλλη έκφραση. 
Έχει μιάν απαλότητα, έτσι καθώς 
είναι τό ήρεμο τοπίο καί ή γραφική 
άκρογυαλιά τού καλοκαιριού, μιά με
γαλύτερη ποικιλία καί πιό πολύπλοκα 
σχέδια καί συνδυασμούς χρωμάτων.

Η ΛΑ ΪΚ Η ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΗ

ΤΟ
ΚΕΝΤΗΜΑ

Τοΰ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ

Θά διαπιστώσουμε αύτή τή διαφορά, 
παρουσιάζοντας τρεις γνώμες πού 
Αφορούν διαφορετικά διαμερίσματα 
τής πατρίδος μας. Ή  πρώτη γνώμη 
είναι τής ’Αγγελικής Χατζημιχάλη 
καί άνεφέρεται στό ’Ηπειρώτικο κέν
τημα. Γράφει ή Χατζημιχάλη στή 
μελέτη της « Ηπειρωτική λαϊκή τέ
χνη» (Ανάτυπο άπό τόν Ε ’ τόμο τών 
’Ηπειρωτικών Χρονικών), ’Ιωάν., 
1930:

«Τά ήπειρωτικά κεντητά υφάσμα
τα διακρίνονται εις δύο: α) εις κεν
τήματα διά τόν στολισμόν τής φορε
σιάς καί β) εις κεντήματα τής κα
τοικίας. "Ολα είναι κεντημένα έπί 
λευκών υφασμάτων λινών ή μετα
ξωτών, συνήθως λευκών, διά μετάι- 
ξης λεπτοτάτων άποχράχτεων. Ό 
λων τών ειδών τάς βελονιάς τάς εύρί- 
σκομεν εις τά ήπειρωτικά κεντήμα
τα, έκ τούτων άναφέρομεν τάς Ακο
λούθους: τήν σταυροβελονιά τήν ρι- 
ζοβελονιά τήν ίση, τήν φουσκωτή ή 
άσταχωτή, ή όποια τόσον ομοιάζει 
πρός τήν σκυριανή καί παρουσιάζει 
κεντημένος καί τάς δύο όψεις τού 
υφάσματος. Τά διακοσμητικά θέματα 
τών κεντημάτων τοποθετούνται Ανα
λογίας τής χρήσεώς των κατά διαφό
ρους τρόπους, είναι σχεδόν πάντοτε 
αυτοτελείς συνθέσεις, είτε επαναλαμ

βάνονται είτε πληρούσαι μίαν ολό
κληρον επιφάνειαν». Μιλώντας έξ 
άλλου ή Αλησμόνητη λαογράφος γιά 
τά διακοσμητικά θέματα στήν κεντη
τική τέχνη τών Σαρακατσάνων σ ’ 
ένα ειδικό άρθρο της δημοσιευμένο 
στό περιοδικό «Νέα Εστία» (15 
'Απριλίου 1927) σημειώνει πώς τά 

θέματά τους είναι «άπό τά αγνότερα 
έλληνικά μοτίβα πού βρίσκομε στήν 
ελληνική κεντητική».

Ό  Αημήτρης Αουκόπουλος επίσης 
στό βιβλίο του «Πώς υφαίνουν καί 
ντύνονται οί Αίτωλοί», (1927) γράφει: 
«Λογιών λογιών κεντήματα πάνω σέ 
υφάσματα βλέπει κανείς καί στά πιό 
Απόμακρα χωριά τής Αιτωλίας. Αύτά 
έκτος τοΰ γενικού χαρακτήρα πού 
φυσικό είναι νάχουν, παίρνουν κι ένα 
μεγάλο μέρος Ατομικότητας στό κάθε 
χωριό πού ταξιδεύουν. Ή  φαντασία 
βλέπεις, έχει τήν ιδιότητα νά προσθέ- 
τη κάτι ή ν ’ άφαιρή λίγο άπό τό κάθε 
τι πού παίρνει άπ ’ Αλλού. Αυτό τό 
κάτι, πού βάνει σάν παραπανίσιο, 
δίνει τόν Ατομικό χαρακτήρα. Κ αί γι ’ 
αύτό συγκρίνοντας κεντίδια όμοια 
βλέπωμε διαφορές άπό χωριό σέ 
χωριό. Ένα παρατηρητικό μάτι μπο
ρεί νά διακρίνη άπειρες τέτοιες λε
πτομέρειες».

Ή  ’Αθήνα Ταρσούλη έξ άλλου 
στό βιβλίο της «Δωδεκάννησα», μι
λώντας γιά τήν παράδοση καί τήν 
ιδιομορφία τοΰ ροδίτικου κεντήματος 
θά υπογραμμίσει πέος «ένα άπό τά πιό 
χαρακτηριστικά παρακλάδια τής δια- 
κοσμητικής λαϊκής τέχνης τής Ρόδου 
στή μεγάλη άνθισή της, έχουμε νά 
καμαρώσουμε στά όνομαστά σ ' όλο 
τόν κόσμο κεντήματά της, πού κι ’ αυ
τά κρατάνε τήν παράδοσή τους Από τά 
πανάρχαια χρόνια.

Μέσα ωστόσο στίς διαφορές πού 
υπάρχουν στό κέντημα άπό τόπο σέ 
τόπο, Από βουνό σέ κάμπο καί νησί, 
διαγράφεται ή βαθύτερη ενότητα τοΰ 
καλλιτεχνικού γούστου, τοΰ ποιητι
κού αύθορμητισμοΰ τής λαϊκής φαν
τασίας, πού ιδιαίτερα συγκινεϊ γιά τήν 
γοητεία τών συνδυασμών, τής εύαι- 
σθησίας, τών χρωματικών τόνων, 
τών σχημάτων. Είναι ή συγκίνηση πού 
δίνουν όλα τά θαυμάσια έργα της 
ελληνικής λαϊκής τέχνης.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ν έ ο ι  κ η ι  η η ι α ε ι α
Τοϋ Δικηγόρου κ. Α. Μπεσιέρη

ΙΑ τήν ήθικήν θεμελίωσιν των 
νέων καί διά την άνωτέραν 

πνευματικήν μόρφωσιν, ή περίοδος 
τής ηλικίας των άπό τοΰ Ι6ου μέχρι 
τοϋ 25ου έτους είναι ή καταλληλότε
ρα διότι εις τήν ηλικίαν θύτην έχουν 
τάσιν πρός σύλληψιν μεγαλεπιβόλων 
σχεδίων. Τό νά έλθη κανείς εις τον 
"Αδην μέ ψυχήν γεμάτη άπό αδι
κήματα είναι τό μέγιστον έκ των 
κακών. (Σωκράτης). Δυστυχώς έ- 
χομεν αύξησιν εις τά αδικήματα των 
νέων. Ουτοι πρέπει νά πλουτισθοϋν 
καί μέ χριστιανικήν αισιοδοξίαν, δι
ότι μέ τήν απαισιοδοξίαν ποριστούν 
τον κόσμον συνεχώς ώς άπέραντον 
κοιλάδα κλαυθμώνος καί πανταχοΰ 
ευρίσκουν άφορμάς θρηνωδίας καί 
βλοφυρμοΰ, δι ’ αυτό καί είναι άστα
τοι, εύμετάβολοι ευκολίας μετακινού
μενοι, ανήσυχοι, ταραχώδεις, άστα- 
θεϊς. Έ κ τής τελευταίας τούτης σκέ- 
ψεως λαμβάνων αφορμήν ό Σωκρά
της (ώς άνω) διηγείται τά περί τοϋ 
δικαστηρίου τό όποιον περιμένει τάς 
ψυχάς των ανθρώπων εις τον άλλον 
κόσμον.

Ό  αρχαίος Έ λλην περί δ,τι ά- 
σχολήται «μίαν μόνην ύπελάμβανεν 
δντως άξίαν έαυτώ έντολήν, τήν υ
πηρεσίαν τής πατρίδος».

Ελάχιστοι δμως νέοι εις τό Παν
σπουδαστικόν Συνέδρων έφώναζαν 
κάτω αύτό τό πανί, δηλαδή ή Ε λ 
ληνική Σημαία». Δυστυχώς αύτοί λέ
γονται Έλληνες άλλά δέν είναι Έ λ
ληνες νέοι.

Οί νέοι προχωρούν είς πνευμα
τικήν καί ήθικήν ωριμότητα καί δέν 
πρέπει ν ’ άφεθοΰν εις τήν Απαισιο
δοξίαν. Ό  άριστος βίος είναι ή 
άσκησις τής δικαιοσύνης καί των 
άλλων άρετών, παροτρύνει δέ καί 
τούς άλλους ανθρώπους νά άκουλου- 
θήσουν αυτόν τόν τρόπον ζωής ενα- 
ρέτου ζωής, διαβιώσεως. Εΰστοχον 
πρωτοβουλίαν αποτελεί ή άπόφασις

περί ήθικοΰ οπλισμού, δι ’ Ανυψώ
σ ε ις  πνευματικούς καί ήθικώς. Ό  
νόμος δστις είναι βασιλεύς πάντων 
καί θνητών καί Αθανάτων, διοικεί τά 
πάντα δι ’ ύψηλοτάτου έξουσίας. Ή  
υποταγή είς τούς νόμους τής πολιτείας 
καί είς τούς ήθικούς είναι ύποχρέωσις 
των νέων καί παντός πολίτου.

Μέ τήν υποταγήν είς τούς νόμους 
καί τήν ύπακοήν είς τά δργανα τής 
τάξεως κρίνεται ό καλός πολίτης. 
Ό  πόθος τών νέων πρέπει νά φαί
νεται σαφώς έκδηλούμενος είς τόν 
πνευματικόν τομέα τής ζωής αύτών 
μακράν τής πολιτικής μέχρι τοΰ 24ου 
έτους. Δέν πρέπει νά στερήται ό νέος 
ό έν πλήρει Ανθήσει τών πνευματι
κών καί ήθικών δυνατοτήτων του, μέ 
συναίσθησιν τών κλίσεών του καί 
έχων έπίγνωσιν τοΰ προορισμού του ό 
όποιος προέρχεται είς τήν εκλογήν 
τοΰ επαγγέλματος του καί αρχίζει τήν 
σταδιοδρομίαν του. Πρέπει νά έξέλθη 
εάν διατελεϊ υπό τήν ζωηράν έπί- 
δρασιν τής πικρίας, ήν έδημιούργη- 
σεν είς τήν ψυχήν του ή Απαισιο
δοξία.

Τό σύνολον τών ικανοτήτων ενός 
Ανθρώπου είναι ή Αξία. Οί νέοι δμως 
οί όποιοι βοηθούν ή Ανήκουν είς οχλο
κρατικός ομάδας, έχασαν πάσαν ά
ξίαν. Ή  αξία είς τόν άνθρωπον είναι 
βασικόν γνώρισμα Κ αί έν τούτοις, 
ενώ τοιαύτη βαρεία πολυτελής, είναι 
ή εύθύνη διά τά θέματα τών νέων, ή 
πολιτεία δέν λαμβάνει τά Ανάλογα 
μέτρα
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Μερίς φοιτητών, δημαγωγοί ανευ 
ούδενός δισταγμού κολακεύοντες τάς 
ταπεινός έπιθυμίας των καί υπηρε
τώντας κόμματα κατώρθωσαν νά συ
γκεντρώσουν εις τάς χείρας των τήν 
πλειοψηφίαν τών φοιτητικών διοική
σεων. Οί νέοι αύτοί επιζητούν τήν 
ελευθερίαν εις ό'λα τά επίπεδα τής 
ανθρώπινης δράσεως (πολιτική ελευ
θερία, ελευθερία φρονήματος, συνει- 
δήσεως κ.λ,π.) διότι αί ελευθερίαι 
αϋταί είναι στοιχεία τού δημοκρατι
κού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος 
(βασιλευομένης ή Αβασίλευτου) Αλλά 
δημοκρατίαν καί ελευθερίαν λέγοντας 
έννοοΰμεν έλευθερίαν καί νόμον καί 
δχι όχλοκρατίαν.

Εις τό πρόσωπον των τοιούτων 
Ανθρώπων ζωγραφίζει ό Πλάτων 
τούς άδιστάκτους καί Ανήθικους δη

μαγωγούς οϊτινες προσποιούμενοι 
τόν δημοκρατικόν, είχαν δημιουργή
σει πραγματικήν όχλοκρατικήν τυ
ραννίαν. Θέλουν οί νέοι ούτοι νά είναι 
σήμερον εις καλυτέραν θέσιν, Αλλά 
δυστυχώς δεν γνωρίζουν ποιον δρό
μον νά Ακολουθήσουν διότι δέν ηύ- 
δοκίμησεν είς αύτούς τό ευαγγελικόν 
κήρυγμα. Ή  στάσις των Απαισιό
δοξων νέων είναι αποτέλεσμα κατω- 
τερότητος διότι υστερούν τών αισιό
δοξων κατά τήν Αξίαν, ένεκεν έλλεί- 
ψεως χριστιανικής παιδείας. Παρ ’ 
όλον δτι έμφανίζονται υπό τόν μαν
δύαν τής δημοκρατίας κατέχονται Από 
έρωτα πρός Απόκτησιν Απολυταρχι
κής πολιτικής δυνάμεως, χωρίς νά 
αισθάνονται τόν ήθικόν δισταγμόν.

Ή  Αστική τάξις είναι ή διακη- 
ρύξασα τήν Αρχήν τής έθνότητος καί

άναπτύξασα τόν έθνισμόν καί πατριω
τισμόν είς ϋψιστον βαθμόν. Ή  τάξις 
αύτή «ζεϊ καί βασιλεύει καί τόν κό
σμον ειρηνεύει». Ή  Αστική τάξις 
έκκινήσασα ώς προοδευτική έξελίχθη 
φυσικώς εις συντηρητικήν έναντι τής 
διεκδικούσης ήδη τήν κυριαρχίαν της 
εργατικής τάξεως. Τό βιβλίον, ή 
μάθηση, δέν κινεί σήμερον τό ενδια
φέρον είς πολλούς νέους. Δέν ελκύει. 
Ό  νέος, καθ ’ όλην τήν περίοδον τής 

άναπτύξεώς του έχει Ανάγκην προσε
κτικής καί διαρκούς παρακολουθή- 
σεως καί ίπιβλέψεως παιδαγωγικής 
μέχρις ό'του ή ιδιοσυστασία αυτού, ή 
πνευματική καί ή έθνική, διαμορφω- 
θή καί παγιωθή είς τόν ώριμον Αν
δρικόν ή γυναικεϊον τύπον «Τό γορ
γόν καί χάριν έχει». Τότε μέ τήν 
Αξίαν τού νέου θά είναι ή Αρετή, ή 
Ανδρεία, τό θάρροε.

η  αλ \ ι :>:ο >; δ ιμ >:ι>: ι : ι>: δ ι μ χ ι ν
Λραστηριότης κατά τούς μήνας Μάϊον - Ιούνιον

20 -5 -7 8  ώρα 10.05' Ποσειδώνος (IB' Α/Τ). 
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό ΚΑΡΑ- 
ΜΠΑΛΗΣ Κων/νος τοϋ Δημητρίου, ετών 33, 
καταζητούμενος από έτους δΓ άνθρωπο- 
κτονίαν έ ξ  άμελείας, όστις καί είχε μετα
τρέψει είς ταξί τό ύπ' άριθ. 110603 ΙΧΕ 
αϋτ-τον, τό όποιον ήτο πλήρες διαρρηκτι- 
κών έργαλείων.
26 -5 -78  ώρα 04.00' Σταθ. Λαρίσης (Δ' 
Α/Τ). Συνελήφθησαν εντός τοϋ ύπ' άριθ. 
294548 ΔΧΛ τού ΟΣΕ οί ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
' Αλέξανδρος τού Εύσταθίου γεν. τώ 1956, 
ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ Λάζαρος τού Ελευθερίου 
γεν. τό 1956, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξαν
δρος τοϋ Νεοφύτου γεν. τό 1953 μετά δύο 
Γερμανίδων νά ερευνούν διά τήν άνεύρε- 
σιν ποσότητος ήρωΙΥης.
28 -5 -78  ώρα 04.40' Αύξεντίου - Εύρυκλεί- 
δου (Ζ' Α/Τ). Συνελήφθησαν καί προσή- 
χθηοαν είς ΥΓΑ οί ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Εύστά- 
θιος ετών 24 καί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σπυ
ρίδων τοϋ Πέτρου έτών 24, διότι έκαναν 
χρήσιν ναρκωτικών, έντός τοϋ ύπ’ άριθ. ΕΤ 
3513 ΙΧΕ αύτ-του. Μικρά ποσότης ναρκω
τικών εύρέθη έντός τοϋ αύτ-του.

31 -5 -7 8  ώρα 00.06' Ά γ . Κων/νου 7 
(Δ' Α/Τ). Συνελήφθη έπ' αύτοφώρω ό 
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Κων/νος τοϋ Αλεξίου, έτών 
27, ένώ άφήρει χρήματα άπό τό ταμείοντοϋ 
έκείθε ζαχαροπλαστείου τοϋ ΔΑΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ Νικολάου.
2 -6 -7 8  ώρα 23.39' Κελεοϋ 8 (ΣΤ' Α/Τ). 
Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν είς ΣΤ' 
Α/Τ οί ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Αναστάσιος τοϋ Γε

ωργίου γεν. τό 1961 καί ΒΟΥΤΟΣ Γρηγό- 
ριος τοϋ Χαραλάμπους γεν. τό 1962 διότι 
είς έγκαταλελλειμένη άποθήκη συναρμολο
γούν δίκυκλον μοτ-ταν.
16-6-78ώρα 20.09' Λατομεία Βύρωνος 
(ΛΖ' Α/Τ). Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως οί ΒΑΓΙΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ Μιχαήλ 
γεν. τό 1960 καί ό λιποτάκτης ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ 

Αντώνιος τοϋ Μιχαήλ γεν. τό 1957 διότι 
είχον άφαιρέσει δίκυκλον μοτ-τα άνευ άριθ. 
κυκλοφορίας.
19 -6 -78  ώρα 03.50' Στ. ΗΣΑΠ Ά γ . Ε
λευθερίου (ΙΣΤ' Α/Τ). Συνελήφθησαν έπ- 
αύτοφόρω καί προσήχθησαν είς ΥΓΑ οι 
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Εύάγγελος τοϋ Παναγιώτου, 
έτών 20, ΔΙΝΗΣ Γεώργιος τοϋ Πέτρου, 
έτών 20 καί ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος τοϋ 
θεοδώρου, έτών 21, οί όποιοι άπεπειρά- 
θησαν ν' άφαιρέσουν τό ύπ' άριθ. 204473 
ΙΧΕ αύτ-τον.
24 -6 -78  ώρα 03.55' Σιβιτανίδου 30 (ΙΑ' 
Α/Τ). Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω ένώ 
προσεπάθουν διά ψαλίδος νά κόψουν τήν 
κλειδαριάν τής ύπ' άριθ. 59424 μοτ-τας, διά 
νά τήν άφαιρέσουν οί ΒΑΔΙΜΙΤΗΣ Κων/νος 
τού Δημητρίου έτών 18 καί ΜΑΡΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Παύλος τοϋ Νικολάου, έτών 39.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΜΕΣΟΥ 
ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ Μ Α ΙΌ Ν  

ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΝ 1978

1. -  15 -5 -78  Σχολή Κοινωνικών Λειτουρ

γών. Μαθήτριαι 40.
2. -  26 -5 -7 8  112ον Δημοτικόν Σχολεΐον 
' Αθηνών. Μαθηταί 80
3. -  27 -5 -7 8  72ον Δημοτικόν Σχολεΐον 
' Αθηνών. Μαθηταί 40.
4. -  2 6 -6 -7 8  Σχολή Άρχιφυλάκων. Δόκι
μοι 75.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ 
ΜΑ ΙΌ Ν ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΝ 1978

α )' Εκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας είς τό 
τηλέφωνο «100» είς 34.027 περιπτώσεις, 
β) Μετέφερεν είς Νοσοκομεία Σταθμούς 
Πρώτων Βοηθειών 970 αίφνιδίως άσθενή- 
σαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν είς 683 
παθόντας είς τροχαία άτυχήματα. 
γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 160 άτομο δια- 
τελοϋνται έν  μέθη.
δ)'Ενήργησε έλεγχον είς 426 Κέντρα τε
χνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν τών 
άνηλίκων.
ε)Έδωσε λύσιν είς 3.191 έπεισόδια μετα
ξύ ιδιωτών.
ζ)Έπελήφθη είς 1577 συγκρούσεις μέ ύ- 
λικάς ζημίας.
η)'Ανεϋρε καί παρέδωσε είς τούς κατό
χους των 128 κλαπέντα οχήματα, 
θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος 
καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών έκ 
θορύβων άπηύθυνε 2606 συστάσεις καί εύ
ρέθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά έπιδώση 
κλήσεις είς 1187 παραβάτας.,
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η mnPTVPiKH κητπβεςις ως ιπεςοι

«ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ 
ΝΑ ΕΙΠΩ  
ΤΗΝ
ΑΛΗΘΕΙΑΝ...»

ΑΡΘΡΟΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
κ. ΕΜΜ. ΨΑΡΑΚΗ

Σ  ΕΙΝΑΙ γνωστόν τό συνη- 
θέστερον καί κυριώτερον μέ

σον άποδείξεως τόσον έν τη ποινική 
όσον καί έν τή πολιτική δίκη είναι ή 
ίμμάρτυρος κατάθεσις. Τοΰτο όφεί- 
λεται εις τήν πληθώραν των ποικίλ- 
λων υποθέσεων τοΰ όσημέραι βίου, αί 
όποϊαι άγονται πρός έκδίκασιν  
ενώπιον τής δικαιοσύνης καί εις 
τήν αδυναμίαν έξασφαλίσεως εις τάς 
πλείστας των έκδικαζομένων περι
πτώσεων 'ετέρου πλήν τοΰ έμμαρτύ- 
ρου μέσου άποδείξεως. Ή  Αναμφι
σβήτητος μεγαλυτέρα χρησιμοποί
ησή έν τή πρακτική των δικα
στηρίων τοΰ έμμαρτύρου αποδεικτι
κού μέσου έν συγκρίσει πρός τά έτερα 
Αποδεικτικά μέσα δέν δύναται ασφα
λώς νά προσδώση εις τοΰτο καί τό 
προνόμιον τοΰ άφαλεστέρου αποδει
κτικού μέσου. Πλεΐστοι όσοι παρά

γοντες Αναγόμενοι εϊς τήν ψυχο
λογίαν, τό συμφέρον Αλλά καί αύτήν 
ταύτην τήν έν γένει διανοητικήν 
κατάστασιν τοΰ μάρτυρος, εμπο
δίζουν τούτον ότέ μέν έκουσίως, ότέ 
δέ άκουσίως οπούς προβή εις ειλι
κρινή καί Αντικειμενικήν κατάθεσιν 
περί τών περιστατικών δ ι ' ά καλείται 
νά καταθέση. Έ κ τοΰ λόγου τούτου 
έξηγεϊται τό παρατηρούμενον κα θ’ 
έκάστην φαινόμενον κατά τήν έκδί- 
κασιν τών δικαστικών υποθέσεων, 
τής Ακριβώς έκ διαμέτρου Αντιθέτου 
καταθέσεως διαφόρων μαρτύρων έπί 
τοΰ αύτοΰ συμβεβηκότος καταθε- 
τόντων. Πλεΐσται όσαι είναι άλ
λωστε αί αϊτίαι αίτινες μειοΰσιν 
ούσιωδώς τήν Αξίαν τής μαρτυρι
κής καταθέσεως καί δυσχεραίνουν 
τήν έπίπονον προσπάθειαν τών 
δικαστών πρός άνεύρεσιν τής ούσια- 
στικής Αλήθειας. Ή  πλάνη περί τήν 
Αντίληψιν τοΰ μάρτυρος, ή έλλειψις 
τής Ανάλογου προσοχής, ή ψυχική 
διέγερσις καί έν γένει ψυχική 
κατάστασις τούτου κατά τόν χρόνον 
τελέσεως τοΰ έπιδίκου συμβάντος, 
διάφοροι ψυχοπαθολογικαί κατα
στάσεις μειοΰσαι τήν ικανότητα  
άντιλήψεως, ώς καί αύτό τοΰτο τό 
οικονομικόν συμφέρον εις πλείστας 
περιπτώσεις, διαδραματίζουν πρω
τεύοντα ρόλον εις τήν διαμόρφωσιν 
τής μαρτυρικής καταθέσεως καί 
ούχί σπανίως περιορίζουν έάν δέν 
έκμηδενίζουν τήν ειλικρινή  καί 
Αντικειμενικήν έκτίμησιν τών γεγο
νότων καί τήν έν συνεχεία Ακριβή 
παράστασιν τούτων υπό τοΰ μάρτυ
ρος ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου.

Τούς παράγοντας τούτους ο'ί- 
τινες έπιδροΰν έπί τής Αξιοπιστίας 
καί ειλικρίνειας τών μαρτύρων έσχον 
ύπ ’ δψιν των καί οί νομοθέται τών 
Κωδίκων Πολιτικής καί Ποινικής 
Δικονομίας καί καθιέρωσαν τάς 
καταλλήλους διατάξεις διά νά 
καταστή έφικτός ό έλεγχος τής

ειλικρίνειας καί Αξιοπιστίας τοΰ 
μάρτυρος καί συνακολούθως ό όρθός 
τρόπος Απονομής τής δικαιοσύνης. 
‘Εν τή πρακτική τών δικαστηρίων ή 

προδιαληφθεϊσα Ανάγκη τοΰ έλέγ- 
χου τής Αξιοπιστίας τών μαρτύρων 
είχεν έπί βάλλει διαφόρους τρόπους 
έξετάσεως τούτων άναλόγως τής 
φύσεως κα ί τής σημασίας τών 
έκδικαζομένων υποθέσεων. ΕΙς υπο
θέσεις ήσσονος σημασίας ώς έκ τοΰ 
κατ ’ Αξίαν Αντικειμένου των, έπρυ- 
τάνευσαν λόγοι ταχείας Απονομής 
τής δικαιοσύνης καί καθιεράοθη ή 
έπ ’ άκροατηρίω ταχεία έξέτασις 
τών μαρτύρων. Ή  διαδικασία αϋτη 
τηρείτα ι διά  τήν ένώ π ιο ν  τοΰ 
Είρηνοδικείου υποθέσεις ώς καί διά 
τάς κατά τήν διαδικασίαν τών 
Ασφαλιστικών μέτρων έκδικαζ ο μέ
νος, λόγω τής κατεπειγούσης φύ
σεως τών είς τήν διαδικασίαν τού
την εΐσαγομένων διαφορών. Τού- 
ναντίον είς σοβαρωτέρας υποθέσεις 
λόγοι Αποσκοποΰντες είς τήν όρθήν 
Απονομήν τής δικαιοσύνης έπέβαλαν 
τήν καθιέρωσιν ετέρου συστήματος 
έξετάσεως τών μαρτύρων έπιτρέ- 
ποντος τόν έλεγχον τής Αξιοπιστίας 
καί είλικρινείας τούτων, ον έλεγχον 
δέν δύναται Ασφαλτος νά έπιτύχη ή 
έπί τροχάδην ένώπιον τοΰ Ακροατη
ρίου έξέτασις των. Τήν Ανάγκην 
ταύ την συνειδητοποιήσαν τες πε
πειραμένοι νομομαθείς έμβριθώς 
άσχοληθέντες μέ τήν ψυχολογίαν 
τών μαρτύρων καθιέρωσαν έν τή 
πρακτική τών δικαστηρίω ν τόν 
τρόπον έξετάσεως τών μαρτύρων έν 
τοϊς οΐκείοις γραφείοις παρουσία 
τών Εισηγητών Δικαστών καί τών 
πληρεξουσίων δικηγόρων τών δια- 
δίκων οίτινες παράγοντες τής δίκης 
ήρέμα καί Απερίσπαστοι Από τήν 
Αγωνίαν ήν δημιουργεί τό Ακρο- 
ατήριον καί τής παρατηρουμένης 
συνήθους έν αύτώ σπουδήν περί τήν 
περαίωσιν έξετάσεως τοΰ μάρτυρος,
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ΙΟΔΟΣΕΩΣ ΟνΣΙΠΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΠΙΟΣΥΝΗΣ

Ό  όρκος κάνα τόν μάρτυρα αξιόπιστο; Άναμφιβόλως ναί, άλλα ύπό ώρισμίνας προϋποθέσεις. Στις φωτογραφίες μας στιγμιότυπα άπό δίκες σί 
ελληνικά καί ξένα δικαστήρια. Επάνω οί: Λυμπερης, Αγγελοιτουλος καίΚαπρέτσος δικάζονται γιά τήν άγρια παιδοκτονία τής οποίας έμπνεοστής 
ήταν ό πρώτος. Κάτω: Τό Γαλλικό 'Αναθεωρητικό δικαστήριο, πού άνεγνώρισι: τήν ΛΟωότητα τοΰ Ντρεύφους.

όύνανται εύχερέστερον νά προβώσιν 
είς τόν Ελεγχον τής είλικρινείας τοΰ 
μάρτυρος ως καί τής άξιοπιστίας ήν 
δύναται νά παρέξη ή κατάθεσίς του 
είς τό Α ικαστήριον. ‘Α πό τής 
πλευράς αύτής δύναται νά παρα- 
τηρηθή ότι ούχί εύστόχως ήρχισεν 
προσφάτως καί Επί υποθέσεων ά- 
ρμοδιότητος τοΰ Πρωτοδικείου ή 
Εφαρμογή τοΰ συστήματος τής Επ' 
άκροατηρίω Εζετάσεως τών μαρ
τύρων διά τάς Εκ συγκρούσεως 
αύτοκινήτων άπορρεούσας άπαι- 
τήσεις άποζημιώσεως. Ή  δποψις 
αύτή Επιρρωνύεται Εκ τοΰ προ
σθέτου λόγου ότι ώς είναι γνωστόν 
τό μέγιστον ποσοστόν τών καταθε- 
τόντων είς τάς Εκ συγκρούσεως 
αύτοκινήτων διαφοράς είναι μάρ
τυρες μηδέποτε παρευρεθέντες είς 
τόν τόπον τής συγκρούσεως άλλά
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στρατολογηθέντες έκ τών ύστερων, 
έμφανιζόμενοι ώς αύτόπται μάρτυ
ρες. Ή  έλαφρά μειονεξία ήν ίνεφά- 
νιξεν ό μέχρι ηρό τίνος έφαρμο- 
ζόμενος τρόπος τής έξετάσεως τών 
μαρτύρων tv  τοΐς οίκείοις γραφείοις 
καί καθ ’ ώρισμένην ώραν, τής 
καθυστερήσεως δηλονότι ένίοτε 
περατώσεως τών διεξαγωγών δύ- 
ναται νά έξαφανισθή διά τής πιστής 
έφαρμογής τών σχετικών δικονο- 
μικών διατάξεων τών άρθρων 148 
καί 149 Κώδικος Πολιτικής Δικο
νομίας ώς πρός τόν χρόνον λήξεως 
τής έξετάσεως τών μαρτύρων. Κατά 
τάς διατάξεις ταύτας δέν δύνανται οί 
διάδικοι νά παρατείνουν αύτοβού- 
λως τάς προθεσμίας τών διεξαγω
γών εΐμή μόνον τή συναινέσει τού 
δικαστοϋ δστις θά παρέχη τήν 
συναίνεσίν του έ φ ' δσον υπάρχουν 
λόγοι δικαιολογούντες έπαρκώς τήν 
αΐτουμένην παράτασιν τής προθε
σμίας έξετάσεως τών μαρτύρων. 
'Ωσαύτως καί ή δυνατό της παρα- 
τάσεως τών προθεσμιών διά τήν 
διεξαγω γήν τών άποδείξεω ν ήν 
παρέσχεν τό αρθρον 149 παρ. 1 καί 
5 Κώδ. Πολ. Δικ., δέον όπως

παρέχηται κατόπιν έμπροθέσμως ύ- 
ποβληθείσης αίτήσεως τών διαδί- 
κων καί έ φ ’ δσον υπάρχει βάσιμος 
λόγος έπιβάλλων τήν χορήγησιν τής 
αίτουμένης νέας προθεσμίας διεξα
γωγής άποδείξεων καί ήτις προ
θεσμία έν πόση περιπτώ σει θά 
περιορίζεται έντός τών χρονικών 
πλαισίων τής προδιαληφθείσης 
διατάξεως.

Διά τού προεκτεθέντος τρόπου 
διεξαγωγών τών έμμαρτύρων άπο
δείξεων, δστις επιβάλλεται νά 
έφαρμόζηται δι ’ έν λόγον περισ
σότερον επί τών αύτοκινητικών υ
ποθέσεων τών έχουσών σοβαρόν 
οικονομικόν άντικείμενον άρμοδι- 
ότητος τών Π ρω τοδικείω ν, θά 
αποφεύγεται καί ή όδυνηρά παρέλ- 
κυσις τών δικών, άλλά καί ή όρθή 
απονομή τής ούσιαστικής δικαιο
σύνης έν τώ μέτρω τού δυνατού θά 
επιτυγχάνεται, ήν δέν έγγυάται ή 
ταχεία διεξαγωγή τών έμμαρτύρων 
αποδείξεων κατά τόν τύπον καί τήν 
μορφήν τής επί τών μικροδιαφορών 
τηρούμενης διαδικασίας.

Δ ΕΝ υπάρχει άμφιβολία, δτι ένας «ποι
ητής» μπορεί νά είναι κλέφτης καί νά 

παρουσιάζει ποιήματα «συναδέλφων» του 
γιά δικά του.

"Ενας κλέφτης, όμως, είναι δυνατόν νά 
είναι... ποιητής στό... έπαγάγγελμα του; 
Μάλιστα, μπορεί καί ίδού:

«"Ενας κάτοικος τών Αγίων ’Αναργύ
ρων — γράψανε πρίν άπό μέρες οί εφημε
ρίδες — ύπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων 
γιά τήν κλοπή άνθοκομικών ειδών. "Υ
στερα άπό ένέργειες τών άστυνομικών ορ
γάνων συνελήφθησαν οί... φιλανθεϊς δρά
στες» καί ακολουθούν τά ονόματα καί ή 
ήλικία δύο νεαρών.

Οϊ συλληφθέντες όμολόγησαν, ότι πρά
γματι είχανε κλέψει άνθοκομικά είδη άπό 
ένα κτήμα κοντά στούς Αγίους ’Αναργύ
ρους.

Κι αύτά, λοιπόν, τά καλά παιδιά είπανε 
στήν άνάκριση, ότι τούς άρεσαν τόσο πολύ 
τά λουλούδια, ώστε δέν μπόρεσαν νά άντι- 
σταθοΰν στόν πειρασμό!

"Ε, λοιπόν, τέτοιοι κλέφτες όχι μόνο... 
άνυψώνουν καί... εξευγενίζουν τό λωποδυ- 
τικόν έπάγγελμα, άλλά γίνονται καί τό... 
καλό παράδειγμα γιά τούς ανθρώπους, πού 
δέν άγαποϋν τά λουλούδια, άλλά έχουν τή 
μανία νά τά καταστρέφουν!

Συχνά βλέπουμε στό Πάρκο, στό Ζάπ- 
πειο καί άλλου, πινακίδες πού γράφουν: 
«Μή κόπτετε τά άνθη». Οί συλληφθέντες 
κλεφτολουλουδάδες (τά τό παλιό κλεφτο
κοτάδες) ποτέ δέν παραβήκανε τήν έντολή 
αύτή, γιατί ποτέ δέν κόψανε λουλούδια! 
"Οσες φορές, όμως αύτά τά πονόψυχα καί 
ρομαντικά παιδιά τά βρίσκανε έκτεθειμένα 
στά άνθοκομεΐα, τά μαζεύανε, όπως περι
συλλέγει κανείς ένα έγκαταλελειμένο παιδί. 
Καί πότε παρακαλώ; Στήν έποχή μας, πού οί 
περισσότεροι δείχνουμε τόση περιφρόνηση 
στά λουλούδια καί γενικά πρός τό πράσινο!

— Παιδιά, ένα δέντρο! Γρήγορα, τή 
μπουλντόζα νά τό ρίξουμε!

Δυστυχώς στήν έποχή μας αύτοί πού

Τά σοβαρά μέ γέλιο

A o u i l o i i t t u i

Kill
Τ| Μ ΐγ «Ιΐ1 >ΜΙ

Τοϋ κ. Γ. ΠΟΛΙΤΗ

άγαπάνε τά λουλούδια μετριούνται στά δά
χτυλα καί λίγοι προσφέρουν λουλούδια. 
«Οί εύδαίμονες έρασταί» τού ρομαντικού 
ποιητή πάψανε πιά νά κόβουνε ναρκίσσους 
καί μυρωμένα ρόδα, άλλά προσπαθούν μέ τή 
... ρόδα νά «κόψουν» κάποια Νταίζη ή 
κάποια Λιλάντα πού άπολαμβάνουν τό νές 
καφέ τους στή πλατεία Κολωνακίου. Καί οί 
... ξύπνοι πού οδηγούν μιά όρισμένη μάρκα 
αυτοκινήτου — προφανώς κατά τήν T.V. 
όσοι όδηγοΰν άλλα αυτοκίνητα είναι ... 
βλάκες! δώστου καί περνάνε καί ξαναπερ
νάνε πλάι άπ’ τά κορίτσια, αναστατώνον
τας τόν κόσμο μέ άσκοπα μαρσαρίσματα! 
"Αλλο τώρα, άν μερικές φορές άντί νά 
«κόψουν» τή Νταίζη ή τή Λιλάντα, κόβουν 
τούς άτυχους διαβάτες!

Τόπαμε: Στήν έποχή μας οί φιλανθεϊς 
πού προσφέρουν λουλούδια μετριούνται 
στά δάχτυλα. Μόνο οί δυό κλεφτολουλου
δάδες πρόσφεραν τά κλεμμένα άνθη μισο
τιμής!

Πώς είναι δυνατό, λοιπόν, νά κατηγο- 
ροΰνται τά... ρομαντικά αύτά παιδιά, πού 
στό κάτω - κάτω δέν έκοβαν τά λουλούδια, 
άλλά μόλις τάβρισκαν έτοιμα κομμένα στά 
πανέρια, τά βουτάγανε καί τά πουλάγανε 
στό παζάρι;

Τώρα, όμως βρίσκονται στή φυλακή, 
πού, όπως άποδείχθηκε τά σίδερά της δέν 
είναι μόνο γιά τούς λεβέντες, άλλά καί γιά 
τούς αίσθηματίες. Καί οί αίσθηματίες αύτοί 
δέν έκλεψαν τήν καρδιά μιάς κοπέλας, άλλά 
φρέσκα λουλούδια, γ ι’ αύτό καί καταλή
ξανε στό... φρέσκο! Καί δέν άποκλείεται 
σάν ρομαντικοί άνθρωποι μέσα στό φρέσκο 
νά τό ρίξουν στήν ποίηση γιά νά περνάνε οί 
ώρες τους εύχάριστα! ’ Εκτός, άν πίσω άπό 
τά κάγγελα κάθε βράδυ, κάνουν μελλοντικά 
σχέδια τραγουδώντας:
Θά κλέψω τριαντάφυλλα 
πού έχουν τόση χάρη 
καί θά τραβήξω ύστερα 
γραμμή γιά τό παζάρι!

Γιάννης Πολίτης
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ κ GUSTAVE ΤΗΙΒΟΝ

Η ΣΥΓΚΥΣΙΣ ΤΟΝ
"Ολες οι έποχές έχουν τά μειονε

κτήματα τους καί τις έλλείψεις τους. 
Έ άν μέ ρωτούσαν -ποιο είναι τό μειονέ
κτημα της έιτοχής μας, θά απαντούσα 
άδίστακτα άτι είναι ή σύγχυσις καί ή 
ανατροπή των άξιων.

Στούς τομείς, δπου ή έπιτυχία απαι
τεί τή συγκέντρωσι τού πνεύμοιτος καί 
τή δύναμι τής θελήσεως, έπιχειροΰν νά 
εισαγάγουν τήν άφαίρεσι, τήν παθητικό- 
τητα, τήν εύκολία: Ειδικά στις μελέτες: 
«Μαθαίνετε παίζοντας», «Τά έλληνικά 
χωρίς δάκρυα», «Τά άγγλικά χωρίς 
προσπάθεια καί μνήμη», «Έάν μπορεί
τε νά γράψετε, μπορείτε καί νά σχε
διάσετε» κλπ., αυτοί είναι οί τίτλοι τών 
μεθόδων έκμαθήσεως ή τά  έκδοτικά 
συνθήματα πού μάς κατακλύζουν κα
θημερινώς.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπο θά όμοιάσουμε 
κι’ έμεΐς σ’ αυτούς τούς ανθρώπους, γιά  
τούς όποιους όμιλεΐ ό Μολιέρος «πού 
ξέρουν τά  πάντα χωρίς τίποτα ποτέ νά 
έχουν μάθει».

Άντιθέτως, βλέπουμε ν’ άνθίζουν ή 
μελέτη, ή μέθοδος, ό υπολογισμός σέ 
τομείς όπου φυσιολογικά θά έπρεπε νά 
κυριαρχούν ή χαλάρωσις καί άκόμη 
αυτό τό άγνό καί άπλό υποσυνείδητο.

"Εχω, έδώ μπροστά μου, τρία μικρά 
βιβλία, τών όποιων οί τίτλοι μέ κάνουν 
νά όνειρεΰωμαι:

«Ή τέχνη νά γεύεσθε τά καλά κρα
σιά», «Είκοσι συνταγαί γ ιά  ένα κα
λόν ύπνο», «Πώς θά πραγματοποιήσετε 
τήν τέλεια άρμονία τοΰ ζευγαριού».

’Εξομολογούμαι τόν σκεπτικισμό μου 
σ’ αυτά τά τρία σημεία: Έ κεΐ δπου άνα- 
φερόμαστε στις φυσικές καί κατά μέγα 
μέρος βιολογικές λειτουργίες, ή μελέ
τη καί ή προσπάθεια, όχι μόνον δέν 
μπορούν νά φέρουν μεγάλο άποτέλεσμα, 
άλλά άντιθέτως απειλούν νά έκθέσουν 
μάλλον τόν έπιδιωκόμενο σκοπό.

Δέν μαθαίνουμε νά γευώμαστε τά 
κρασιά, δπως μαθαίνουμε τήν άλγεβρα 
ή τήν χημεία. Χρειάζονται τά έμφυτα 
δώρα καί ή τελειοποίησίς τους μέ τήν 
μακρόχρονη έξάσκησι.

Ή εύχαρίστησις τών αισθήσεων είναι 
δωρεά καί αμβλύνονται ή έξασθενοΰν 
κατά τό μέτρο ποϋ προσπαθούμε νά τις

προκαλέσουμε μέ τεχνάσματα τής σκέ- 
ψεως ή τήν άποστρέβλωσι τής θελήσεως. 
Μία νέα γυναίκα μοϋ έλεγε τελευταίως 
δτι έδοκίμαζε μία ασύγκριτη εύχαρίστη- 
σι, πέφτοντας στή θάλασσα. Γιά μένα, 
ή έπαφή μέ τό νερό (άλμυρό ή γλυκό) 
μοΰ προκαλεΐ όδυνηρή έντύπωσι κρύου 
ή έξορίας καί δ,τι κι' άν γραφτή γιά  
τήν άπόλαυσι τού μπάνιου ποτέ δέν θά 
άλλάξη αυτή τή δυσαρέσκεια σέ εύχα- 
ρίστησι.

Καί τί νά πούμε γιά  τήν λειτουργία 
δπως είναι ό ύπνος' τό μέσον γιά  νά 
μήν κλείση κανείς μάτι δλη τή νύχτα 
είναι ν’ άναρρωτιέται συνεχώς «πώς θά 
τά καταφέρω νά κοιμηθώ»; καί νά κι- 
νητοποιήση τήν προσοχή του γιά  νά ξα- 
ναβρή τις συνταγές τού ύπνου.

'Ως πρός τήν «άνθησι» τοΰ ζευγαριού, 
θά λυπόμουνα άπό τά βάθη τής καρ
διάς μου τόν νέο ερωτευμένο, ό όποιος 
πριν νά συναντήση τήν άγαπημένη του 
θ’ άναζητοΰσε τήν έμπνευσι μέσα σ’ ένα 
βιβλίο σεξολογίας.

Έ ν τούτοις — άφοΰ πρέπει νά όπο-, 
λογίζουμε καί τήν σύγχυσι τών ένστι
κτων, πού όφείλεται στήν τεχνητή καί 
γεμάτη άγχος καί φόβο ζωή μας — τέ
τοιες μελέτες μπορούν νά μάς προμη
θεύσουν τούς κοινόνες τής σωματικής καί 
ψυχικής ύγιεινής, πού εύνοοΰν τήν έλεΰ- 
θερη άσκησι τών φυσικών ροπών μας.

Είναι σάν ένα σύστημα δικτυώσεως, 
πού χωρίς τίποτα νά πρσσθέτη στό ξεκί
νημα ή στήν ποιότητα τής πηγής, έμπο- 
δίζει τό νερό νά χάνεται...

Σ ’ αυτό τό σημείο διαφαίνεται ή δια
φορά μεταξύ τών έπιστημών ποσ άπαι- 
τοΰν δραστηριότητα κατευθυνομένη καί 
μεθοδευμένη άπό τό μυαλό καί τών ζω
τικών καί διαισθητικών λειτουργιών πού 
έρμηνεύονται μέ μία αύθόρμητη προσ
αρμογή στά δντα καί στις περιστάσεις. 
Ή θεωρητική έκμάθησις — μέ δλη τήν 
σκέψι καί τήν έφαρμογή πού προϋποθέ
τει — είναι άπαραίτητη στις πρώτες καί 
ανεπαρκής πολύ συχνά στις δεύτερες.

Γνωρίζω μία έξοχη καθηγήτρια τής 
Νομικής, ειδικευμένη στις λύσεις τών 
συζυγικών συγκρούσεων, πού αυτή ή 
ίδια βρίσκεται στό τρίτο διαζύγιό της, 
(πού άποδεικνύει δτι άγνοεί στήν πρά- 
ξι δ,τι γνωρίζει σέ θεωρία), ένώ άναρ- 
ρίθμητα ζευγάρια, πού ποτέ δέν μελέ
τησαν τέτοια βιβλία, συμφωνούν θαυ
μάσια. ’Αλλά άκόμη, δέν γνωρίζω κα
νένα καθηγητή Μαθηματικών ή Ε λλη
νικών, πού ξέρει λιγότερο αύτή τήν 
έπιστήμη ή αύτή τή γλώσσα, άπό ένα 
πρωτοετή φοιτητή πού έρχεται νά δι- 
δαχθή κοντά του.

"Ισως θά έπρεπε νά δούμε σ’ αύτή 
τήν άναπροπή τών άξιών, μία άπό τις 
έκδηλώσεις τοΰ ίσοπεδωτικοΰ ένστικτου 
πού κυριαρχεί στήν έποχή μας.

’Από τή μιά πλευρά, λένε στόν άμαθή 
ή καί στόν άμελή: «αυτό πού οί άλλοι 
κοιτακτοΰν μετά άπό μεγάλη προσπά
θεια θά τό έχης χωρίς νά έργασθής», 
καί άπό τήν άλλη, δηλώνουν στούς δχι 
άρκετά προικισμένους: «δ,τι οί άλλοι 
κατέχουν φυσικά θά τ’ άποκτήσης, διά 
τής θελήσεως».

Είναι δύο δρόμοι χωρίς διέξοδο, διότι, 
άφήνοντας τούς έαυτούς μας στόν πρώ
το, χάνουμε τή σημασία τής προσπάθει
ας, έπιχειρώντας δέ ν’ άναρριχηθοΰμε 
στόν δεύτερο, έξαντλούμεθα μέ άχρη
στες προσπάθειες.

Καί ή άποτυχία είναι ή ίδια καί στις 
δύο περιπτώσεις.

Ά π ό δ .:  ΠΟΛΥ ΦΙΛΙΟΥ
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Δεξιά- Μέτρα Τάζεως τής 'Αστυνομίας Κέρ
κυρας, κατά τήν έπίσκεψη τήν 9 'Οκτωβρίου 
1933, στή Κέρκυρα τοΰ βασιλέως τής Σερβίας 
‘Αλεξάνδρου, ό όποιος παρέστη στήν έπιμνη- 

μόσυνο δέηση γιά τούς πεσόντες στή Κέρκυρα 
Σέρβους, στό νεκροταφείο τοΰ Βίδο. Κάτω: 
Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
κατά τήν άφιξη στήν Έλλ,ηνική πρωτεύουσα, 
τόν Μάρτιο τοΰ 1957 τοΰ άρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. ’Αριστερά διακρίνεται, στήν προ- 
σπάθειά του νά συγκροτήσει τό πλήθος ό τότε 
άστυνομικός Διευθυντής καί μετέπειτα άρχη- 
γός τοΰ Σώματος Θεόδ. Ρακιντζής. Στήν 
απέναντι σελίδα, στιγμιότυπο άπό τήν άφιξη 
έπίσης τοΰ Μακαρίου τόν Μάρτιο τοΰ 1957. 
Ή  φωτογραφία στό αεροδρόμιο τοΰ 'Ελληνι

κού.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π0ΛΕ8Ν

Ή ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία 
δράσεως, ιστορία αγώνων, ιστορία προσφοράς πρός 
τόν Ελληνικόν λαόν καί την πατρίδα. Τής ιστορίας 
αιιτής ελάχιστο δείγμα άποτελεϊ τό « Αλμπουμ τής 
Αστυνομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύονται 
κατ' άποκλειΟΓΓίκότητα παλαιοί άνέκδοτοι φωτογρα- 
φίαι.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»
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’Επάνω: Στιγμιότυπο άπό τήν άφιξη στις Σχολές τής 'Αστυνομίας Πόλεων τοϋ στρατηγού Γρίβα - Αιγενή. ’Αριστερά τού Αιγενή ό 
διευθυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών Ν. ’Αρχιμανδρίτης (Εϋγενής προσφορά τού τέως Άστυν. Δ/ντοϋ A ' κ. Κάλλια Δημητρίου). 
Κάτω: Μαθητές τής ’Αστυνομικής Σχολής Κέρκυρας αέ έκδρομή στην ’Ανάληψη Κέρκυρας τήν ί Μαίου 1931. Καθήμενοι έκ δεξιών 
πρός τά αριστερά, ό έκπαιόευτής Ύπαστυνόμος A ' Ρακιντζής Θεόδωρος καί ό άρχιφύλαξ Ρέππας. Μέ τό μαντολίνο ό δόκιμος 
άρστυφύλαξ Κιτσάκης Νικόλαος.
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’Επάνω: Oi μαθητές καί τό διδακτικό προσωπικό τής τελευταίας περιόδου τής λειτουργίας τής ’Αστυνομικής Σχολής στή Κέρκυρα 
τό 1939. Κάτω: Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τής 7ης εκπαιδευτικής περιόδου τού έτους 1948 παρελαύνοντες κατά τήν 'Εθνική 'εορτή 
τής 25ης Μαρτίου, πρό τοϋ μνημείου τοΰ 'Αγνώστου Στρατιώτου. (Εύγενής προσφορά τοΰ τέως ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ κ. Παπα- 
κώστα).
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Χόκινς Λίαν, μέλος τής συμμορίας των ληστών, πού έλή- 
στευσε τόν κ. Μιχ. Βλάχο, στό έπί τής όδοΰ Φ. Νέγρη I I 
κατάστημά τον.

ΣΤΗ ΊΣΙΓΠΠίαΠ,
τον Nomov

Συμμορία ληστών 
"Εμπορος ναρκωτικών 

Επικίνδυνος παραχαράκτης

Συμορία ληστών
"Ενα «σήριαλ» έγραψαν οί Γ ιαν- 

νησόπουλος Άντώνης, Μωρόπου- 
λος Γεώργιος καί Χόκινς Λίαν. Οί 
προαναφερθέντες καί συμφώνως 
πρός τό διαβιβαστικό τής. Άφαλεί- 
ας ’Αθηνών πρός τόν εισαγγελέα 
Πλημ/κών, κατόπιν προσυνεννοήσε- 
ως, την 17.30' ώρα τής 20—6—78, 
έπιβαίνοντες τοϋ ύπ ’ άριθ. 5474 
G.M. Ι.Χ .Ε αύτ/του, μάρκας ΒΟΛΞ 
ΒΑΝΓΚΕΝ, ιδιοκτησίας τής 3ης 
των κατηγορουμένων, μετέβησαν 
στην όδό Φωκίωνος Νέγρη άριθ. 13, 
(Κυψέλη) ένθα τό κατάστημα πω- 
λήσεως δώρων του ΒΛΑΧΟΥ Μι
χαήλ τοϋ Άνδρέου, κατοίκου ’Α 
θηνών, όδοΰ Θεμιστοκλέους 78 (Ε ' 
Α .Τ.). *0 έκ τών κατηγορουμένων 
ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ έστάθμευσε τό 
άνωτέρω αύτ/το σέ παρακείμενη 
όδό καί- οί έτεροι δύο μετέβησαν 
πλησίον τοϋ καταστήματος τοϋ 
Βλάχου, μέ σκοπό ή μέν γυναίκα νά 
είσέλθει εντός τοϋ καταστήματος 
καί μέ πρόσχημα τήν άγορά δώρων 
νά άπασχολήσει τόν καταστημα- 
τάρχη, ό δέ Γιαννησόπουλος νά 
άφαιρέσει ένα μικρό' τσαντάκι μέ

χρήματα τό όποιο συνήθως ό 
Βλάχος είχε στό κατάστημά του.

"Οταν έφθασαν έξωθι τοϋ κατα
στήματος, ό καταστηματάρχης τήν 
ώρα αυτή έξήλθε τούτου καί 
ήσχολεΐτο μέ τήν τακτοποίηση τής 
εξωτερικής προθήκης, ότε ό Γ ιαν- 
νησόπουλος άστραπιαίως είσήλθε 
έντός αύτοΰ καί άφήρεσε τό 
τσαντάκι πού περιείχε (125.000) 
δραχ. καί τό δελτίο ταυτότητος τοϋ 
καταστηματάρχου, τό όποιο τσαν
τάκι ήτο έπάνω στό τραπέζι τοϋ 
ταμείου.

"Οταν ό Γιαννησόπουλος έξήρ- 
χετο τοϋ καταστήματος, συνήντησε 
στήν είσοδο αύτοΰ τήν κατηγο
ρουμένη Χόκινς, στήν οποία είπε ή 
δουλειά έγινε καί πρέπει αύτή νά 
φύγει. ’Ακολούθως ούτος έπεβιβά- 
σθη τοϋ άνωτέρω αύτ/του πού τόν 
άνέμενε καί μέ οδηγό τόν Μωρό- 
πουλο κατευθύνθησαν πρός τήν όδό 
Πατησίων. *0 παθών έγκαίρως 
άντελήφθη τήν άφαίρεση τών χρη
μάτων του καί άφοΰ έπεβιβάσθη 
δικύκλου μοτοσυκλέττας τήν οποία 
ώδήγει διερχόμενο άτομο, άρχισε νά 
τούς καταδιώκει. Πλησίον τής Πλ.

’Αμερικής, τό αύτ/το τών δραστών 
έστάθμευσε, προφανώς λόγω βλά
βης, ότε ό παθών κατήλθε τής 
μοτοσυκλέττας καί προσεπάθησε νά 
συλλάβει τόν έκ τών δραστών 
συνεπιβάτη τοϋ αύτ/του Γιαννησό- 
πουλο, πλήν ούτος άσφάλισε τήν 
θύρα τοϋ αύτ/του καί άνύψωσε τόν 
ύαλοπίνακα τοϋ παραθύρου. Μετά 
ταΰτα τό αύτ/το ξεκίνησε καί ό 
παθών στή προσπάθειά του νά τούς 
συλλάβει συνεκρατεΐτο άπό τό μικρό 
άνοικτό παράθυρο τοϋ αύτ/του, μέ 
αποτέλεσμα νά συρθεί (20 έως 30 
μέτρα) νά τραυματισθεϊ μάλλον 
σοβαρώς σέ διάφορα μέρη τοϋ 
σώματός του καί νά παραιτηθεί τοϋ 
σκοποΰ του, καθ ’ όσον οί δράστες 
πρός διατήρηση τών κλοπιμαίων 
χρημάτων δέν έδίστασαν νά διέλθουν 
μέ τό αύτ/το πού έπέβαινον έγγύς 
σταθμευμένων αύτ/των, μέ σκοπό 
νά έξαναγκασθή ό παθών νά έγκατα- 
λείψει τίς προσπάθειές του, άδιαφο- 
ρώντας γιά τήν ζωή τούτου.

’Ακολούθως ούτοι έγκατέλειψαν 
τό αύτ/το στούς λαχανοκήπους τής 
περιοχής Κολωνοΰ (Λεάνδρου - 
Εύτοκίου) άφοΰ άφήρεσαν τίς πινα-
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'Επάνω: Γιαννησόπονλος Ά ντώνιος, ό αρχηγός τής σπείρας τών ληστών. 
Μέ πρωτοφανή θρασύτητα μπήκε στό κατάστημα τον κ. Βλάχον καί 
άρπαξε τό τσαντάκι μέ 125 χιλιάδες δραχμές. Δεξιά: Μωρόπονλος 
Γεώργιος, τό τρίτο μέλος τής σπείρας τών ληστών.

κίδες κυκλοφορίας τίς όποιες άπέ- 
κρυψαν πλησίον καί καθάρισαν 
τοϋτο γιά νά μή άνευρεθοϋν απο
τυπώματα.

Μετά ταΰτα μετέβησαν στήν 
οικία τοϋ Γιαννησοπούλου ένθα τούς 
άνέμενε ή κατηγορουμένη Χόκινς, 
έμοιράσθησαν τά χρήματα καί ό μέν 
Μωρόπουλος έδήλωσε ότι θά με- 
τέβαινε στήν ίδιατέρα του πατρίδα, 
οί δέ έτεροι δύο στό νησί Μύκονο.

Οί Γιαννησόπουλος καί Χόκινς 
τήν 28—6—78 άνευρέθησαν άπό ύ- 
παλλήλους τής Υπηρεσίας μας στή 
Μύκονο καί προσήχθησν ήμϊν γιά τίς 
άπολογίες των.

Στήν οικία του Γιαννησοπούλου 
άνευρέθησαν (30.000) δραχμές, εις 
χεϊρας του (2.000) δραχμές καί εις 
χεϊρας τής Χόκινς (9.000) δραχ.

"Απαντα τά χρήματα αυτά κα- 
τεσχέθησαν καί άπεδόθησαν στόν 
παθόντα. 'Ομοίως στόν χώρο ένθα 
ειχον έγκαταλείψ ει τό α ύ τ /το , 
άνευρέθη καί άπεδόθη στόν παθόντα 
τό δελτίο τής ’Αστυνομικής του 
ταυτότητος.

Έμπορος ναρκωτικών
Ά π ό  τό Τμήμα Διώξεως Ναρκω

τικώ ν τής Γ ενικής Α σ φ α λείας  
’Αθηνών συνελήφθη γιά παράβαση 

τοΰ Νόμου περί Ναρκωτικών ό 
Κάβουρτζίκης Βασίλειος τοΰ Κων- 
νου γεν. τό ’έτος 1947 στήν Άνθεια 
Άλεξανδρουπόλεως. Ό  Καβουρ- 

τζίκης, κατά τό διαβιβαστικόν τής 
προαναφερθείσης 'Υπηρεσίας, πρό 
5μήνου περίπου, ταξιδεύων ώς β ' 
μηχανικός εις τό πλοΐον «ΚΑΤΕΡΙ
Ν Α» τής 'εταιρίας «SEAHORSE 
HIDPING COMPANY» καί ευρισκό
μενος είς Καρότσι — Πακιστάν επί 
σκοπώ εισαγωγής καί έμπορίας είς 
τήν χώραν μας, παρά τίνος Πακι- 
στανοΰ ήγόρασε δέκα οκτώ (18) 
χιλιόγραμμα κατηργασμένης ινδικής 
καννάβεως (χασίς) αντί τοΰ ποσοΰ 
τών 65 δολλαρίω ν ΗΠΑ κατά 
χιλιόγραμμον.

Τήν άνωτέρω άγορασθεΐσαν πο
σότητα χασίς άπέκρυψεν εις τό 
μηχανοστάσιον τοΰ πλοίου, πλήν 
όμως κατά δήλωσίν του καί δι ’ ά
γνωστον ήμιν λόγον, διερχόμενον τό 
πλοΐον έκ διώρυγας Σουέζ άπέρριψεν 
είς αύτήν, έκ τής άνωτέρω ποσότητος 
τά εξ (6) χιλιόγραμμα.

Τήν υπόλοιπον ποσότητα κεκρυμ- 
μένην πάντοτε είς τό μηχανοστάσιον 
τοΰ πλοίου τήν 23 ή 24/11/77, ότε 
τοΰτο έφθασε είς λιμένα Πειραιύος 
είσήγαγεν είς τήν χώραν μας.

Τήν ποσότητα τούτην έκ τοΰ 
μηχανοστασίου τοΰ πλοίου, όπερ 
παρέμεινεν επί 20ήμερον πρός έπι- 
σκευήν, έπέτυχε κατά τάς συνεχείς έκ 
τούτου έξόδους του νά έζάγη καί νά 
συγκεντρώσει είς οικίαν του, εντός 
βαλίτσης ήν άπέκρυψεν είς κρύπτην 
Αποθήκης τής οικίας του καί άπό 
20ημέρου περίπου άνεζήτει Αγορα
στός πρός πώλησιν ταύτης (ποσό
τητος).

Τήν 16.10' ώραν τής 24-3-78 
κατελήφθη έν όδώ επί τής όδοΰ 
Ζακύνθου κρατών άνά χεϊρας βαλί
τσαν εντός τής όποιας ύπήρχεν 
τοποθετημένη ή άνωτέρω ποσότης 
κατηργασμένης ινδικής καννάβεως 
(χασίς).

’Επικίνδυνος παραχαράκτης
Ένας Αδίστακτος παραχαράκτης, 

συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια ’Α
θηνών. Πρόκειται γιά τόν σεσημα
σμένο κακοποιό Δημήτριο Χαντή 28
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'Επάνω: Ό  λαθρέμπορος ναρκωτικών Κα- 
βουρτζίκης Βασίλειος άπό τήν 'Ανθέια Άλε- 
ξανδρουπόλεως, Β ' μηχανικός στό πλοίο «Κα
τερίνα». Είσήγαγε στή χώρα μας 18 χιλιόγραμ
μα κατηργασμένης Ινδικής καννάβεως. Κάτω: 
Ή  ποσότητα του χασίς τήν όποια ό Καβουρ- 
τζίκης έφερε στην Ελλάδα

έτών άπό τό Λέχαιο κάτοικο τής ο
δού Φιλότιμου 12 στήν Κυψέλη. Ό  
Χαντής μαζύ μέ τόν άλλο «συνερ
γάτη» πού πέθανε πρίν λίγες ήμερες 
έξέόιδαν πλαστές άδειες όδηγήσεως. 
Οι δύο κακοποιοί διέθεταν πλαστές 
σφραγίδες, πλαστά έντυπα δημοσίων 
υπηρεσιών, ακόμη καί πλαστές σφρα
γίδες όνομάτων καί υπογραφών, 
ά ξιω μ α τικ ώ ν τής ’Α σ τυνομ ία ς, 
καθώς καί πλαστή σφραγίδα άστυ- 
νομικοΰ Τμήματος.

Ό  Χαντής έδιώκετο μέ δικα
στικό βούλευμα γιά πλαστογραφία, 
ΰπεξαίρεσι καί λαθρεμπόριο. Είχε 
καταδικασθή σέ 3 χρόνια καί 9μισυ 
μήνες φυλάκισι γιά κλοπές, σωμα
τικές βλάβες καί παράβασι τοΰ νόμου 
περί επιταγών. Είχε δραπετεύσει άπό 
τό Δημόσιο Ψυχιατρείο τόν ’Απρίλιο 
του 1977.

'Όταν συνελήφθη, οδηγούσε τό 
ΰπ ’ άριθμ. ΒΡ 7747 Ι.Χ. αυτοκίνητο 
τής συζύγου του, μέ πλαστή άδεια 
όδηγήσεως καί κυκλοφορίας!. Στό 
σπίτι του βρέθηκαν πινακίδες τού 
ύπ ’ άριθ. ΒΤ. 5449 Ι.Χ. αυτοκι
νήτου, τύπου Μερσεντές, πού είχε 
νοικιάσει ώς Δ η μ. Βουγιουκλάκης, 
στις 21 Μαρτίου, άπό τό γραφείο 
ένοικιάσεως αύτοκινήτων τοΰ I. 
Παπαδοπούλου, στήν οδόν ’Αμαλίας 
άριθμ. 44.

Ό  Ίδιος άπεκάλυψε, ότι τήν

Μερσεντές τήν μίσθωσε μαζί μέ τόν 
φίλο του Μιχαήλ Κ. Καισαριάδη, 28 
έτών πού πέθανε πρό τριημέρου στό 
νοσηλευτικό Ίδρυμα « Υ γεία »  άπό 
κίρρωσι τού ήπατος. Ό  φίλος του 
έμενε στήν οδόν Ξανθίππης 67, στό 
Κολωνό, καί συνειργάζοντο άπό 
όκτώ περίπου μηνών.

Τά σύνεργα
Στό σπίτι τοΰ Χαντή βρέθηκαν 

πινακίδες, τρεις πλαστές άδειες ο
δηγών, τρεις πλαστές άδειες κυκλο
φορίας, 17 πλαστά έντυπα δημοσίων 
υπηρεσιών, 6 πλαστές σφραγίδες τοΰ 
υπουργείου Σ υγκοινω νιώ ν κα ί 2 
δελτία ταυτότητος. Τά δελτία ταυτό- 
τητος τοΰ είχαν παραδόσει ιδιώτες, 
γιά νά πάρουν άδεια όδηγοΰ!

Στά χέρια 4 ιδιωτών βρέθηκαν 
καί κατασχέθηκαν Ισάριθμες πλαστές 
άδειες οδηγών. 01 άδειες έπωλοΰντο 
πρός 15.000 δρχ. ή μία.

Στό σπίτι τοΰ φίλου του πού 
πέθανε, βρέθηκαν 30 πλαστές σφρα
γίδες τοΰ υπουργείου Συγκοινωνιών, 
μία πλαστή σφραγίδα τοΰ άιστυνο- 
μικοΰ σταθμού Α γίου ’Ελευθερίου 
Άχαρνών, πλαστή σφραγίδα τής 

Τροχαίας Νέας ’Ιωνίας, τρεις πλα
στές σφραγίδες άστυνομικών, 12 
πλαστά έντυπα ’Αστυνομίας καί 
δημοσίων υπηρεσιών, 11 πλαστά 
έντυπα γιά άδειες κυκλοφορίας μέ 
σφραγίδα τής Νομαρχίας ’Αττικής, 
μιά πλαστή άδεια καί ένας γεμιστήρας 
καί 8 φυσίγγια πολεμικού όπλου.

Ό  Χαντής άποκάλυψε, ότι ό φίλος 
του άπό διετίας έπώλησε 10.000 
πλαστές άδειες όδηγήσεως! Στήν ύ- 
πόθεσι κατηγοροΰνται καί 6 ακόμη 
ιδιώτες. Οί 4 άπό αυτούς γιατί είχαν 
πάρει πλαστές άδειες όδηγήσεως καί 
οί δύο γιατί είχαν δώσει τήν ταυτό
τητά τους στόν Χαντή, γιά νά πάρουν 
άδεια!

Τήν «Μερσεντές» τήν είχαν πάει 
σέ συνεργείο, όπου άλλαξαν τόν 
χρωματισμό (άπό κόκκινο σέ πρά
σινο) καί παραποίησαν τόν άριθμό 
τοΰ πλαισίου. ’Ακόμα, κατώρθωσαν 
καί έξέδω σαν συμβολαιογραφική  
πραξι πληρεξουσιότητας, μέ πλαστή 
άδεια κυκλοφορίας καί πινακίδες (ΑΕ 
5873). Ό  Χαντής έπέδειξε στόν 
συμβολαιογράφο πλαστή άστυνομική 
ταυτότητα ώς Χούντας.
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Συνέχεια  ε κ  τής σελ. 519

Μιά σωστή αγωγή μιας γεννιδς καί δλα 
άλλάζουν. Γιατί σ ' αυτά τά ίδια χώματα 
γενιούνται οί ίδιοι πάντα άνθρωποι. Αύτοί 
πού μιά στενή συνάφεια μεταξύ έξωτερικών 
έρεθισμάτων καί εσωτερικών παραστάσεων 
τού πνεύματος επιδρά καί κάμει ώστε τά 
έργα τους νά έχουν γεωγραφική έξάρτησι. 
Νά είναι δηλαδή αύτοφυή γεννήματα τού 
τόπου, ν’ άναπηδοδν καί νά απορρέουν άπό 
τίς επιχώριες συνθήκες, νά προσαρμόζονται 
στον έλληνικό οΰρανό καί κλίμα, στό έδα
φος, στή θέα τού δρίζοντος, στή θέα τής 
θάλασσας άκόμη καί στό άγέρι, αυτό πού 
τόσο ύμνησε ό Σολωμός.

’Αλλά ή πρόσφατη άστικοποίηση άπε- 
μάκρυνε τούς "Ελληνες άπό τή δημιουργι
κή πνοή τής Φύσεως. Γιατί δ αστός παύει 
νά ζή κοντά της.

Τό περιβάλλον τών πόλεων παντού τό 
ίδιο, έπηρρεάζει δυσμενώς τή καλλιτεχνική 
δημιουργία. Είναι φυσικό λοιπόν ή μοντέρ
να Τέχνη πού καθρεφτίζει τόν έκνευρισμό 
καί τό άγχος τού σημερινού ανθρώπου, ν ’ 
άπευθύνεται σ ' αύτόν δχι πιά σάν άτομο, 
άλλά σάν μάζα.

Γι’ αύτό στή Τέχνη έπικρατεΐ ένας 
Μηδενισμός, πού εκφράζει την αίσθησι τού 
παραλόγου. Καταντά μιά προσφορά άνίας, 
ένα πνεύμα άρνήσεως, ένας ύμνος φθοράς, 
πού προξενεί ναυτία. Συνέπεια αύτοΰ είναι ό 
σύγχρονος καλλιτέχνης νά προχωρεί σέ 
δρόμο μοναξιάς. Νά ύψώνη γύρω του τείχη 
καί νά έργάζεται χωρίς έπικοινωνία, χωρίς 
διάλογο, χωρίς διέξοδο.

"Οπότε ό θεατής παραιτεΐται άπό τήν 
προσπάθεια νά καταλάβη, παύει νά είναι 
«μύστης», πεπεισμένος δτι «τίποτα δέν Αξί
ζει νά γίνη κατανοητό».

’Απεναντίας τό φυσικό περιβάλλον, δ 
«αισθητικός κόσμος» τού Πλάτωνος, είναι 
ή όρθή άφετηρία τής καλλιτεχνικής συνει- 
δήσεως. Καί ή ιδιορρυθμία του, χαρακτη
ρίζει καί διαβαθμίζει τήν καλλιτεχνική 
δημιουργία.

Ή  δέ προσπάθεια διεθνοποιήσεως τής 
άρχιτεκτονικής μορφής, έν όνόματι δήθεν 
τού κοινού υλικού καί τής συμπτώσεως 
μερικών συνηθειών θά όδηγήση σέ άπώλεια 
τής ποικιλίας τού άνθρωπίνου πνεύματος, 
σέ ίσοπέδωσι τών πάντων καί τόν πολιτι
σμό σέ άναπόφευκτο μαρασμό.

« Ή  ιστορία δέν γνωρίζει αύτήν τήν 
ίσοπέδωσιν» λέγει ό Καθηγητής ’Ιωάννης 
Θεοδωρακόπουλος. «Ά λλ’ ούτε ή Φύσις 
τήν έπικυρώνει», συνεχίζει, «διότι καί εις 
τήν μηχανικήν καί εις τήν έμβιον μορφήν 
της ή Φύσις είναι αύστηρώς ιεραρχημένη».

Θά φέρω ένα παράδειγμα:
Στήν άπέραντο δριζόντια τής αιγυπτια

κής έρήμου ή κρυσταλλική γεωμετρική 
μορφή τής πυραμίδος έναρμονίζεται άντι- 
θετικά. Ή  άντιγραφή της δμως μέσα στό 
τοπεΐο τής κλασσικής Ρώμης υπήρξε τρα
γική παρωδία.

’Ας γίνη λοιπόν ή στροφή πρός τήν ελ
ληνική Φύση. Μία σταυροφορία νά άνα- 
γκάση τόν "Ελληνα νά τήν πλησιάση.

Οί δάσκαλοι νά εκπαιδευτούν ειδικά. Νά 
είσαχθή μάθημα ΦΥΣΕΩΣ. "Η άγάπη της 
νά γίνη θρησκεία, δπως καί ή προστασία 
της.

Αί έξοδοι πρός τή Φύση νά γίνουν μέ 
βασικό μάθημα άνώτερο άπό τό σημερινό 
θησαυρισμό γνώσεων.

"Ετσι μόνον στόν "Ελληνα διά μέσου τής 
’Ελληνικής Φύσεως θά άνανήψη ή «έθνι- 
κή συνείδησι» άσχετη μέ τή πολιτική του 
τοποθέτησι, πού πρέπει νά διασταλή, γιατί 
ή εθνική συνείδησις στηρίζεται όχι μόνον 
στή κοινότητα γλώσσης, θρησκείας καί 
αίματος, άλλά καί στή κοινότητα παραδό
σεων, ήθών, έθίμων, πνευματικών υποθηκών 
καί ιστορικών άναμνήσεων.

Καί σ’ αύτά τά ήθη καί έθιμα, στίς 
τοπικές στολές, στόν άργαλειό, στή ρόκα, 
στό τζάκι καί σ ’ ότι άκόμη άπόμεινε άπό τή 
Λαϊκή Τέχνη θά νοιώθη κανείς πάντα λίγο 
’Ελλάδα.

Σπουδαίο συμπλήρωμα τής παραδοσιακής (ψ- 
χιτεκτονικής είναι καί ή γλυπτική. Στή φωτο
γραφία μας κάτω, βρύση μέ λαϊκή γλυπτική 
όιακόσμηση στή Πάρο.

ΤΑ ΣΑΘΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
Συνέχεια  έκ  τής σελ. 619 

κοινωνίες καί λαούς. Καί στήν εποχή μας ή 

κρίση υπήρξε αμείλικτη. Ή  μία μετά τήν 

άλλη έρχονται τώρα οί συνέπειες τού παρα

μερισμού τής πίστεως στήν αιωνιότητα, σάν 

πηγής καί θεμελίου κάθε πνευματικής άξίας

καί τής άντικαταστάσεώς της άπό τήν πίστη 

ότι οί πνευματικές άξιες δέν είναι τίποτε 

άλλο άπό τήν «άνωδομή» πού έκάστοτε 

δημιουργεί ή τεχνικοοικονομική «ύποδο- 

μή». Οί πνευματικές άξιες άποδυναμώνον- 

ται καί καταρρέουν. Σάν τά κλαδιά πού 

κόβονται άπό τό δέντρο μαραζώνουν καί 

ξεραίνονται. Τό μαράζωμα τής πνευματικής, 

τής εσωτερικής ελευθερίας, εκφυλίζει ό

λες τίς άλλες μορφές της καί κάνει στό 

τέλος τήν έλευθερία κατάλληλη μόνο γιά 

τόν κάλαθο τών άχρήστων, ώριμη γιά νά ύ- 

ποκύψη στήν τυραννία. « Ή  έλευθερία γιά 

νά τήν κάνουμε τί;» όπως είπε καί ό Λένιν. 

Ή  δέ δικαιοσύνη κατέληξε νά πάρη τήν 

μονόπλευρη μορφή πού πολύ σωστά ό 

Georges Bernanos έχαρακτήρισε ώς τόν 

«φαρισαϊσμό τής κοινωνικής δικαιοσύνης».

Καί τώρα ό άγριος άνεμος τής αύθαι- 

ρεσίας καί τής βίας σαρώνει καί τήν έλευ

θερία καί τήν δικαιοσύνη μαζί μέ κάθε άλλη 

πνευματική άξια. «Αισθάνομαι νά άνεβαίνη ή 

πλημμυρίδα τού νιχιλισμού» είχε πή ό Niet- 

zche. Καί σήμερα άποδεικνύεται πόσο διο

ρατικά ήταν τά λόγια του. ' Ο μηδενισμός!

Ιδού ή τραγική κατάληξη πρός τήν όποια 

βαδίζει ό μοντέρνος κόσμος, πού θεμελί

ωσε τήν ύπαρξή του έπάνω στόν ύλισμό καί 

τήν άρνηση τών αιωνίων πνευματικών νό

μων πού κυβερνούν τήν άνθρώπινη ζωή.

"Ας μήν αύταπατώμεθα. Από αύτή τήν 

ολοένα αύξανομένη άπειλή, ούτε τά φρα

στικά πυροτεχνήματα γιά τή δικαιοσύνη καί 

τήν έλευθερία, ούτε κανένα όσοδήποτε 

τέλειο οικονομικό καί κοινωνικό σύστημα, 

δέν πρόκειται νά μάς σώση. Τήν σωτηρία τού 

πολιτισμού μπορεί νά τήν φέρη μόνο ή 

άλλαγή τού πνευματικού προσανατολισμού 

μας, μόνο ή έκ νέου ύποταγή μας σ' 

αύτούς τούς αιωνίους πνευματικούς νό

μους, νόμους, πού, κατά κοινή ομολογία, 

στό Χριστιανισμό βρήκαν τήν τελειότερη καί 

άνυπέρβλητη έκφρασή τους.

Αλλοιώς θά μοιάζουμε μέ κομπογιαννί- 

τες, πού νομίζουν ότι μέ τά βότανά τους θά 

γιατρέψουν μιά νόσο πολύ βαρειά.
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Γράφει ό
'Αλέκος Βασιλείου

ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Πολεμώντας 
στό Αιγαίο». Ιστορικό Αφήγημα.
(Β' "Εκδοση, Αθήνα, 1978, σελ. 101).

Είναι άπό τά δυσκολώτερα τών πραγμά
των νά μπορέσει ό συγγραφέας πού κατα
πιάνεται μέ τό ιστορικό διήγημα, άπό τή μιά 
μεριά νά διατηρήσει τό ιστορικό πλαίσιο 
άλώβητο μέ άπόλυτο σεβασμό όχι σ' αύτά 
καθ' έαυτά μόνο τά γεγονότα, άλλά καί στις 
συνεκτικές συνέπειές τους, νά διακινηθε! 
μέσα άπό τό ιστορικό περίγραμμα, χωρίς νά 
τόν παρασύρει ό οίστρος ή ή συγκίνηση τοϋ 
ίδιου τοϋ ιστορικού θέματος, πού διάλεξε 
έλεύθερα νά τό άφηγηθεΐ κι άπ' τήν άλλη 
μεριά νά συλλέξει τόν λυρικό τόνο μέσα 
άπό μιά αναγωγή καί θετική παρουσίαση στό 
■χρώμα τής έποχής, πού κινούνται πρόσωπα, 
πράγματα καί γεγονότα. Μαζί, τέλος, είναι 
δύσκολη ή θεώρηση σέ πλάτος καί σέ άντι- 
κείμενο τού ιστορικού γεγονότος καθ' έαυ- 
τοΰ, όταν μάλιστα τούτο ύποθάλπτει στις 
βάσεις του καί τόν θρύλο. Είπαν παλιότερα, 
πώς γιά νά γράψεις τήν έλληνική ιστορία, 
πρέπει πρώτα νά'χεις σπουδάσει δικηγό
ρος, ώστε νά μπορείς κάθε στιγμή νά 
άντιδικεΐς καί νά διεκδικεΐς τίς ιστορικές 
σου άπόψεις. Ο γνωστός ποιητής καί 
συγγραφέας, έκδότης τών έφημερίδων 
«'Αθηναϊκός Τύπος» δικηγόρος κ. Ά ν -  
δρέας Χατζηγεωργίου μάς χάρισε τήν πο
λυτάραχη ζωή τοϋ Λάμπρου Κατσώνη στό 
ιστορικό του άφήγημα «Πολεμώντας στό 
Αιγαίο» σέ δεύτερη έκδοση μέ πρόλογο τοϋ 
δόκιμου λογοτέχνη κ. Δημήτρη Γιάκο. Δέν 
είχε τύχει νά τό έχουμε ξαναδιαβάσει καί μέ 
τό δίκηο σήμερα χαιρετίζουμε τήν παρουσία 
του σάν προφαντή. Συνηθισμένοι άπ' τίς 
ιστορικές πορτραιτογραφίες τού Ρομαίν 
Ρολλάν καί ιδιαίτερα τοϋ Αίμίλ Λούντβιχ καί 
τοϋ Στέφαν Τσβάϊχ, είχαμε προδιατεθεί 
πώς θά βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά άνά- 
δωση ήρωϊκών μεγεθών τής προσωπικό
τητας τοϋ Κατσώνη, βγαλμένον μέσα άπό 
τήν ιστοριογραφία σέ συνθετικές προσωπο
γραφικές γκάμες. Τίποτα άπ' όλα αύτά. 
' Εδώ δέν έχουμε τή σύνθεση τοϋ άτόμου 
μέσα άπό τά γεγονότα, άλλά τήν παράθεση 
τών γεγονότων κατά τρόπο λυρικό μέ πε- 
ζογραφικό βάθρο άξιώσεων άπό τήν προβο
λή τής ίδιας τής προσωπικότητας τοϋ Λάμ
πρου Κατσώνη. Ο τρόπος αύτός είναι μιά 
προσωπική άληθινή κατάκτηση τοϋ συγγρα
φέα καί τήν ύπογραμμίζουμε. Τελικά, θά 
μπορούσαμε νά ονοματίσουμε στηλίστα στό 
είδος τόν Α.Χ. καί νά τοϋ προσδώσουμε τά 
πρωτεία σ' αύτή τή νέα καινοτομία τοϋ 
βιογραφικοϋ ιστορήματος ή καλύτερα τοϋ

ιστορικού άφηγήματος. Καί μιλάμε γιά κατά
κτηση, γιατί ό άναγνώστης πού θά έπιχει- 
ρήσει «νά ξεφυλλίσει» τό «Πολεμώντας στό 
Αιγαίο», θά αιχμαλωτιστεί άβίαστα καί θά τό 
διαβάσει μέ κέφι καί μέ διάθεση καί μέ 
άπόλαυση.

Από ποϋ όμως αύτή ή αιχμαλωσία τοϋ 
άναγνώστη; Μόνο τό ύφος; Μόνο τό θέμα; 
Ή  ή ένταξη καί τό ξεδιάλεγμα ή ή ζωντανή 
παράθεση ή όλα μαζί; Όλα αύτά είναι 
συνηθισμένα στόν έλληνικό πεζό λόγο, 
γνωστά στόν καθένα καί χιλιοειπωμένα. 
Τίποτε άπ' αύτά. Τό έπίτευγμα έγκειται στό 
συνειρμό περιγραφής, γεγονότος, προσώ
που, τόπου καί δράσεως, μέ τόν άπλό 
έγκάρδιο τρόπο, έκεϊνον πού χρησιμοποιεί 
καθένας όταν πάλλεται.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΗ Σ  
ΑΣΦ ΑΛΤΟ Υ
Τοΰ Δοκ. Ύπαστυν. 

κ. Ή λία  Χαλυβοπούλου

ΣΧΕΔΟΝ, κάθε μέρα τό ίδιο δρομολόγιο.
Από τό μικρό καί φτωχό σπίτι τοϋ 

Αιγάλεω, όπου έμενε, μέχρι τήν λεωφόρο 
Ποσειδώνος. Εκεί ήταν ή άφετηρία.

' Από έκεΐάρχιζε ή «έργασία». Πάντα μαζί 
του είχε καί τά άπαραίτητα σύνεργα. Δύο 
τρία καθαρά πανιά, γιά νά καθαρίζη τά πάρ- 
μπρίζ τών αύτοκινήτων καί νά είσπράττη τό 
άνάλογο φιλοδώρημα. Στήν ώρα τής έργα- 
σίας του, τόν συνάντησα έγώ καί ό συνά
δελφός μου καί κάναμε τήν σχετική γνω
ριμία.

Είχαμε σταματήσει στό κόκκινο τοΰ ση
ματοδότου τής Τροχαίας. "Ενας ορμητικός 
καί γρήγορος σέ κινήσεις πιτσιρίκος, πε- 
τάχθηκε κυριολεκτικά μπροστά μας καί σέ 
λίγο είχε καθαρίσει τά τζάμια τοϋ περιπο
λικού αύτοκινήτου μας. ' Ο συνοδηγός μου 
έβαλε τό χέρι του στήν τσέπη τοϋ πανταλο
νιού του, έβγαλε ένα νόμισμα καί προσπά
θησε νά τό δώση στόν πιτσιρίκο.

-  Γιά τά περιπολικά τής άστυνομίας 
δωρεάν, άπήντησε χαμογελώντας καί έτρε- 
ξε δίπλα σ' άλλο αύτοκίνητο. Δέν κατωρ- 
θώσαμε νά άπαντήσουμε, διότι ήδη είχε 
άνάψει τό πράσινο. Χαμογελάσαμε καί οί 
δυό καί συνεχίσαμε τό πρωινό μας όκτάωρο 
μέ τό περιπολικό μας ατούς κεντρικούς 
δρόμους τοϋ Πειραιά. Αύτή ήταν ή πρώτη

μου έπαφή μέ τόν πιτσιρίκο τής άσφάλτου. 
Όμω ς, αύτή ή έπαφή μέ τόν μικρό μέ είχε 
συγκλονίσει. Προσπάθησα νά φέρω καί πάλι 
τό θέμα σέ συζήτησι, μέ μιά έρώτησι πρός 
τόν συνάδελφό μου.

-  Αλήθεια Κώστα, τόν γνωρίζεις αύτόν 
τόν πιτσιρίκο;

-"Ο χι καί πολύ καλά. Τόν γνώρισα πριν 
άπό δύο περίπου μήνες, όταν άρχισα νά 
κάνω ύπηρεσία μ' αύτό τό περιπολικό, σ' 
αύτή τή περιοχή. Τότε δέν κάναμε ύπηρε
σία μαζί, γι’ αύτό ίσως δέν τόν ξέρεις. Είναι 
καλό παιδί...

-  Πρόσεξες όμως τά λόγια του;
-  Ναι πάντα έτσι λέει. "Οπότε σταματά 

περιπολικό έκεϊ κοντά ατούς σηματοδότες, 
καθαρίζει τά τζάμια, χωρίς νά δεχθή φιλο
δώρημα. Καί τό σπουδαίο είναι, ότι αύτό τό 
παιδί πού είδες προηγουμένως, μέ τά λίγα 
αύτά χρήματα, πού κερδίζει έτσι, προσπα
θεί νά ζήση τήν παράλυτη μάννα του. 
Δέν έχει άλλο δικό του άνθρωπο στή ζωή. 
Αύτός καί ή μάννα του...

-  Καί ό πατέρας του;
-  Πέθανε πριν άπό δύο περίπου χρόνια.
-  Αλήθεια, τραγική ή μοίρα αύτού τοϋ 

παιδιού Κώστα...
-  Ναι, πραγματικά, είπε, ό συνάδελφός 

μου κουνώντας τό κεφάλι του. Συνεχίσαμε 
τήν περιπολία μας, σταματώντας τήν συ- 
ζήτησι σ' έκείνο τό σημείο. Χίλιες δυό 
σκέψεις πέρασαν άπό τό μυαλό μου έκείνο 
τό πρωινό όκτάωρο. Δέν μπορούσα νά 
ξεχάσω τήν μορφή τοϋ μικρού, ώς καί τά 
λόγια τοϋ συναδέλφου μου γι' αύτόν.

Πέρασε άρκετός καιρός άπό τότε, άπό 
τήν πρώτη μου συνάντησι μέ τόν μικρό τής 
άσφάλτου. Γύρω ατούς έπτά μήνες. Πάντα, 
όποτε καί νά περνούσαμε άπό έκεϊ, οί ύπη- 
ρεσίες του ήταν δωρεάν γιά μάς...

Ένα άπογευματινό όκτάωρο θυμάμαι, ή 
φωνή τοϋ ύπαστυνόμου άπό τό κέντρο, 
διέκοψε τήν συζήτησι, πού είχα μέ τόν 
συνοδηγό μου.

-  «Βήτα-ένα-ένα»
-  «Διαβιβάστε»
-  «Μεταβήτε στήν λεωφόρο Ποσειδώ- 

νος...»
Ένα σφίξιμο ένοιωσα στήν καρδιά. Σέ 

λίγο, είχαμε φθάσει στό σημείο όπου μάς 
είχε διατάξει τό «κέντρο». Κοντά στούς 
σηματοδότες τής λεωφόρου Ποσειδώνος. 
Πολύς κόσμος ήταν συγκεντρωμένος έκεΐ 
καί συζητούσαν γιά τό άτύχημα. Μέ μεγάλη 
δυσκολία κατωρθώσαμε νά μάθουμε τί είχε 
γίνει. ' Ο μικρός 'Αλέκος, είχε κτυπηθή άπό 
ένα αύτοκίνητο καί είχε μεταφερθή στό 
κρατικό νοσοκομείο. Ή  κατάστασίς του 
ήταν πολύ δύσκολη... "Ενα θαύμα θά τόν 
έσωζε!...

Γυρίσαμε πίσω, πρός τό περιπολικό μας, 
λυπημένοι. Τά μάτια μας ήταν βουρκωμένα.

-  Τό καϋμένο τό παιδί, ψέλλισε ό συ
νάδελφός μου καί ένα δάκρυ κύλισε στό 
μάγουλό του...

Καί πάλι ή φωνή τοϋ ύπαστυνόμου άπό 
τό κέντρο πού μάς καλοϋσε.

-  «Βήτα-ένα-ένα»...
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Τό πρωί τής 23—6—78 άνδρες τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων προσέφεραν στην υπηρεσία αι
μοδοσίας τοϋ Ίπποκρατείου Νοσοκομείου αί
μα, γιά τούς τραυματίες όπό τούς σεισμούς τής 
Θεσσαλονίκης.

Τή Σχολή Τουριστικών 'Επαγγελμάτων στην 
Πάρνηθα ίπεσκέφθησαν, τήν 10—5—78, όπου 
καί ένημερώθησαν γιά τό έργο τής Σχολής οί 
δόκιμοι άρχιφύλακες.

n O C U U O M K
επικαιρι

ο;
Τήν II—6— 78 Τγινε στά « ’Αστυνομικά» τής 
'Ηλιουπόλεως ή θεμελίωση τοΰ ίεροϋ Ναού 
'Αγίων ’Αναργύρων. Στή τελετή παρέστησαν 
ό 'Υφυπουργός Οικονομικών κ. Παπαρρηγό- 
πουλος, ό ‘Αρχηγός τής Α.Π. κ. Χαρ. Παπα- 
γεωργίου, πολλοί άλλοι έπίσημοι καί πλήθος 
κόσμου. Στή φωτογραφία χαρακτηριστικό στι
γμιότυπο.
Κάτω Αριστερά: "Ενα άκόμη στιγμιότυπο Από 
τή θεμελίωση τοϋ ίεροϋ Ναοϋ Άγιων Αναρ
γύρων στά « Αστυνομικά» 'Ηλιουπόλεως. 
Κάτω: Ή  έφετεινή περίοδος τών παιδικών 
κατασκηνώσεων άρχισε μέ αγιασμό πού Ιγινε 
παρουσία τοϋ A ' ύπαρχηγοΰ Α.Π. κ. Άγγε- 
λοπούλου, στις παιδικές κατασκηνώσεις τοϋ 
Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, στόν "Αγιο 
Άνδρέα ’Αττικής.



Στην Τροχαία ’Αθηνών πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο ’Αξιωματικών οί όποιοι θά μετά- 
σχουν τίς έπιτροπές έκόόσεως άδειας ίκανό- 
τητος όδηγών αύτοκινήτων. Τό στιγμιότυπο 
οπό τήν έναρξη τοΰ σεμιναρίου μέ όμιλητή τόν 
Διευθυντή Τροχαίας ’Αθηνών κ. Ραυτογιάννη.

-

Τίς Απογευματινές ώρες τής 5—7—78 έγινε 
στήν ’Αστυνομική Σχολή ή όρκωμοσία τών 
νέων άρχκρυλάκων. Τά πτυχία στοάς νέους 
άρχιφύλακες έπέδωσε 6 Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Παπαγεωργίου. Στή φωτο
γραφία οί νέοι ύπαξιωματικοί τοΰ Σώματος 
μετά τοΰ 'Αρχηγού καί τών Διοικητοΰ καί 
ΎποδιοιΚητοΰ τών Σχολών κ.κ. Κουβέλη καί 
’Αβραάμ.

Τό κέντρο έπιχειρήσεων τής ’Αμέσου Δρα- 
σεως έ,πεσκέφθησαν, όπου καί ένημερώθησαν 
γιά τή λειτουργία τής υπηρεσίας, οί σπουδά- 
στριες τής Σχολής Κοινωνικών λειτουργών 
τής Άποστολικής Διακονίας τής ’Εκκλησίας 
τής Ελλάδος.



ΣΥ Ν ΤΟ Μ Α ... Α ΛΛΑ ΟΧΙ Α ΣΗ Μ Α Ν ΤΑ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α
ΝΕΑ

’Αριστερά: Τόν Διοικητή των 'Αστυνομικών Σχολών κ. Κων/νο Κουβίλη ίπεσκέφθη τήν 
I—7—78 ό διευθυντής τών 'Αστυνομικών Σχολών τοΰ Κουβέιτ καί ένημερώθηκτ. γιά τή 
λειτουργία τών ’Αστυνομικών Σχολών. Δεξιά: Στίς 30—6—78 έγινε στή Σχολή ’Αξιωματικών 
'Αστυνομίας Πόλεων ή απονομή τών πτυχίων στους ’Ανθυπαστυνόμους πού {.φοίτησαν στό 

σεμινάριο έκπαιδεύσετος. Στή φωτογραφία οί μετεκπαιδευθέντες Άνθυπαστυνόμοι με τόν A ' 
Ύπαρχηγό Α.Π. κ. ’Αγγελόπουλο, τόν διοικητή τών Σχολών κ. Κουβίλη καί άλλους 
άξιωματικούς.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΤΑΕΕΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΚΥΡΙΟΝ Κ. ΣΑΨΑΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ.
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ.
ΕΝΤΑΥΘΑ
Θεωρούμε ύποχρέωσιν νά σάς έκφράσωμε 
τάς πλέον θερμός ευχαριστίας τόσον ήμών 
καί τής διοικήσεως τού ΣΧΕΜ όσον καί 
όλων τών φορτηγών αυτοκινητιστών διά 
τήν τόσον θετική συμβολή σας είς τήν 
άπρόσκοπον διεξαγωγή τών έργασιών τοΰ 
συνεδρίου μας τής 16-4 τήν διασφάλισιν τής 
τάξεως κατά τήν όλη παραμονή μας είς τήν 
πόλιν σας διά τήν όλοκλήρωσιν τών δια
δικασιών του κλαδικού συνεδρίου τού 
ΣΧΕΜ.
Τάς θερμάς ευχαριστίας όλων μας 
Τό παρόν τηλεγράφημα έστάλη είς κον 
Παν. Χριστόπουλον, Διοικητή Α ' Τμή
ματος Πάτρα, καί στόν Νομάρχη Άχάΐας,

Συνδικάτον Χερσαίων Έμπορευματικών 
Μεταφορών
Πρόεδορς Κοσμ. Μαστροκόλιας 
Γενικός Γραμματεύς Μιχαήλ Ρέζος. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Πρός τό
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ 
’ Ενταύθα.

Κύριε ’Αρχηγέ,
' Η ’ Επιτροπή ’ Ολυμπιακών ’ Αγώνων επι

θυμεί νά σας έκφράσει τίς πιό θερμές 
εύχαριστίες της, γιά τόν μεγάλο άριθμό 
άνδρών πού διαθέσατε, γιά τήν τέλεια 
οργάνωσή τους καί γιά τήν άπεριόριστη 
προσήλωση στό καθήκον τους. "Ετσι δη- 
μιουργήσθηκαν δριστες συνθήκες άσφαλεί- 
ας σέ μιά τέτοια εκδήλωση παγκοσμίου 
επιπέδου, μέ άποτέλεσμα νά μήν τολμήσει 
κανείς ούτε νά σκεφθεΐ ότι θά ήταν δυνατόν 
νά ένοχλήσει τούς υψηλούς ξένους Συνέ
δρους τής 80ής Συνόδου τής Διεθνούς ’ Ολυ
μπιακής ’Επιτροπής 1978.
Πέρα όμως άπό αύτά, διάχυτη καί συνεχής 
ήταν ή εντύπωση, στούς μετέχοντες στήν 
άνωτέρω Σύνοδο, ότι τό άγρυπνο μάτι τής 
’Αστυνομίας Πόλεων τούς κάλυπτε άπό- 
λυτα, καθ’ όλο τό 24ωρο. Θά μπορούσαμε 
νά πούμε ότι ό τομέας τών μέτρων ασφα
λείας γιά τήν Σύνοδο, ίσως υπήρξε ό πιό 
έπιτυχημένος τής όλης όργανώσεως καί υ
πόδειγμα γιά τούς ξένους.
Έπιτρέψατέ μας, κύριε ’Αρχηγέ, Ιδιαίτερα 
νά σημειώσουμε ότι, γιά τήν επιτυχία αύτών 
τών μέτρων άσφαλείας στό σύνολό τους, 
μεθοδευμένα συνεργάσθηκαν τό Κέντρο 
’Αλλοδαπών, οί υπάλληλοι τού όποιου 
είχαν τό μεγαλύτερο βάρος καί έδειξαν καί 
τόν μεγαλύτερο ενθουσιασμό στήν εκτέ
λεση τοΰ καθήκοντος τους, ή Υποδιεύ
θυνση Τροχαίας ’Αθηνών, οί Υπηρεσίες 
τού ’Αεροδρομίου Ελληνικού: 'Αλλοδα
πών - Συναλλάγματος - ’Αστυνομικά Τμή
ματα ’Ανατολικού καί Δυτικού ’Αεροδρο
μίου, τό ΚΑ' καί τό Β' ’ Αστυνομικό Τμήμα 
Αθηνών, καθώς καί ή Ύποδ/νση ’Ασφα
λείας ’Αθηνών.
Παρακαλούμε νά διαβιβάσετε τίς ευχαρι
στίες τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών 'Αγώ

νων πρός τό προσωπικό όλων τών άνωτέρω 
Υπηρεσιών σας, τό όποιο ήταν καθ’ όλα 
άψογο.
Διαβιβάζοντας τίς πιό θερμές εύχαριστίες 
τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, 
σάς εκφράζουμε καί τίς προσωπικές μας 
εύχαριστίες, γιά τήν συμπαράστασή σας 
στό έργο τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων καί διατελοΰμε μέ κάθε τιμή.

Ό  Α ' ’Αντιπρόεδρος 
Νικ. Νησιώτης

Ό  Γεν. Γαμματέας 
Νικ. Φιλάρετος

Άξιότιμον Κύριον 
X. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων

Κύριε ’Αρχηγέ,
Ή  ’Οργανωτική Επιτροπή τού 25ου 

Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, έπιθυμεϊ διά τής πα- 
ρούσης νά έκφράση τόσον πρός ’Υμάς 
προσωπικώς όσον καί πρός τά ΰφ’ Υμάς 
όργανα τάς λίαν θερμάς της εύχαριστίας διά 
τήν τόσον πρόθυμον καί άποτελεσματικήν 
σας συμπαράστασιν κατά τήν τέλεσίν του.

Χάρις είς τήν επιτυχίαν αύτήν τό 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ κατέστη, δυνάμει άποφάσεως 
τής Διεθνούς ’Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, 
τό υπόδειγμα διά τήν τέλεσιν τού λοιπού, 
άπάντων τών αγώνων Ράλλυ τοΰ Παγκο
σμίου Πρωταθλήματος.

Ή  ’Οργανωτική ’Επιτροπή κρίνουσα 
ότι ή Ύμετέρα συμπαράστασις συνέβαλεν 
σπουδαίως είς τήν επιτυχίαν τής τοιαύτης 
διεθνούς άναγνωρίσεως σάς ύποβάλη καί 
αύθις τάς θερμοτάτας της ευχαριστίας.
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Μετά τιμής 
’Αλέξανδρος Δαρδούφας 

Πρόεδρος ΕΛΠΑ

ΑΜΑΛΙΟΝ
ΟΦΡΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ
I. Μεταξά 219 

’ Αμαρούσιον

Πρός τό
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ
Τμ. Δημοσίων Σχέσων 
Γ ' Σεπτεμβρίου 11 
’ Αθήνας

Κύριοι,
Στή λήξη τοΰ σχολικού μας χρόνου, 

επιθυμούμε νά εύχαριστήσωμε τό κινηματο
γραφικό συνεργείο σας, τό όποιο μέ τόση 
προθυμία καί ενδιαφέρον, ψυχαγωγούσε τά 
παιδιά τοΰ ’ Ιδρύματος μας κατά τή διάρκεια 
τοΰ χρόνου.

Γιά τήν ψυχαγωγία πού τόσο άνάγκη 
τήν έχουν τά παιδιά μας, σάς ευχαριστούμε 
καί πάλι καί έλπίζουμε ότι θά έπαναληφθή.

Μετά τιμής
ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 

ΚΟΡΑΣΙΩΝ
Ή  Ύποδιευθύντρια 

Λ. Παπασωτηροπούλου

Πρός
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Εύχαριστούμεν θερμά τήν διεύθυνση 
τού τμήματος «Δημοσίων Σχέσεων» τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, διά τό ένδιαφέρον 
πού μάς έδειξε καί τήν ψυχαγωγία πού μάς 
προσέφερε, κατά τό διάστημα τού σχολικού 
έτους 1977-78.

Οί μαθήτριες 
τού Άμαλιείου.

Πρός
κ. Γενικόν Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πό
λεων ’ Αθηνών κ. Λεμονήν Κων/νον, Στα
δίου 10, Ενταύθα.

Κύριε Γενικέ,
’Επιθυμώ νά σάς ευχαριστήσω γιά τήν 

πολύτιμη συμπαράστασή σας όσον άφορά 
τήν φύλαξη τής αιθούσης έκθέσεων κατά 
τήν διάρκεια τής λειτουργίας τής έκθέσεως 
κοσμήματος.

Τήν 'Υποδιεύθυνση Αγορανομίας 'Αθηνών 
έπεσκέφθησαν 18 ιατροί διαφόρων ειδικοτή
των, οί όποιοι παρακολούθησαν σεμινάριο 
έπιμορφώσεως στην 'Υγειονομική Σ/ολή καί 
οί όποιοι προορίζονται γιά νά καταλάβουν 
θέσεις Νομιάτρων. Οί Ιατροί ένημερώθησαν 
άπό τόν άστυκτηνίατρο ‘Αστυνομικό Δ/ντή Β ' 
κ. Ά ναστααοβίτη έπάνω σέ θέματα ύγιεινής 
των τροφίμων καί διαχωρισμού των κατεψυ- 
γμένων κρεάτων καί ψαριών άπό τά νωπά, 
καθώς καί περί τοΰ τρόπου έλέγχου τών 
ζωϊκών ίν γένει τροφίμων. Στήν ένημέρωση 
παρέστη ό τότε διευθυντής τής 'Αγορανομίας 
κ. Νικολόπουλος.
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Θά ήθελα επίσης νά σάς συγχαρώ θερ
μότατα τόσο γιά τό ήθος όσο καί γιά τήν 
ευγένεια καί προθυμία των άνδρών τοϋ 
Σώματος, πού είχαν άναλάβει τήν φύλαξη 
αύτής τής έκθέσεως, πού ή άξία τών εκθε
μάτων της άνήρχετο σέ άρκετές δεκάδες 
έκατομμύρια δραχμές.

Μετά τιμής 
Δημ. Σιουφάς 

Γενικός Διευθυντής. 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Πρός τήν Φιλαρμονικήν 
τής Άστυν. Πόλεων Πειραιώς 
Πειραιά

’Αγαπητοί μας,
Μετά τήν λαμπρόν επιτυχίαν τής έν τφ 

Σταδίφ Νίκαιας - Κορυδαλλού έκδηλώσεως 
τής Ίεράς Μητροπόλεως, ήτις είχεν ώς 
στόχον τόν φρονηματισμόν καί τήν άναπτέ- 
ρωσιν τού ήθικοΰ τών χιλιάδων νέων τής 
Μητροπολντικής ήμών Περιφερείας, τών. 
φοιτώντων εις τάς Χριστιανικός Μαχητικός 
'Ομάδας (Χ.Μ.Ο.Μ.) καί τά Κατηχητικά 
Σχολεία τής Ί .  Μητροπόλεως, καί ένώ 
εισέτι τελοΰμεν ύπό τήν έντύπωσιν τού ώ- 
ραίου καί συγκινητικού θεάματος καί άκού- 
σματος τής έσπέρας τής 17ης Μάΐου έ.έ., 
διά τού παρόντος έπιθυμοΰμεν νά έκφρά- 
σωμεν τάς άπό βάθους καρδίας είλικρινεϊς 
ευχαριστίας ήμών διά τήν όλόθυμον συ- 
μπαράστασίν σας καί τήν ήθικήν προσφο
ράν σας χάρις είς τάς οποίας ή προσπάθεια 
ήμών αϋτη άπέδωκε καρπούς καί άφήκε 
μοναδικήν άνάμνησιν εις τάς ψυχάς όσων 
τήν παρηκολούθησαν.

' Η έκδήλωσις αύτη μάς έδωκε τήν εύκαι- 
ρίαν νά διαπιστώσωμεν ότι υπάρχει πολλή 
πνευματική ύγεία καί παλμώδης είσέτι εν
θουσιασμός είς τάς ψυχάς τών παιδιών μας 
καί ότι είναι άδικον νά κατηγορώμεν γενι
κώς τήν νεότητα έπί πνευματική άτονία καί 
ψυχική διαστροφή. Εύτυχώς ή νεολαία μας, 
εκτός λυπηρών εξαιρέσεων, εξακολουθεί νά 
παραμένη αδιάφθορος, γεγονός τό όποιον 
θεμελιώνει τήν ελπίδα μας, ότι ή πατρίς μας 
θά δυνηθή νά διατηρήση τήν πίστιν της καί 
τά Ιδανικά της, τά όποια έπί αΙώνας τήν 
έξέθρεψαν καί τήν έδόξασαν.

Εύχαριστούντες όθεν καί αύθις καί 
εύχόμενοι ύμΐν πλούσιας τάς ευλογίας τού 
Θεού έφ’ υμάς, τό έργον σας καί τόν οίκον 
σας.
Διατελοΰμν μετ’ εύχών καί διαπύρων καί 

ευχαριστιών πολλών 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΝΙΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πρός τόν Διευθυντήν τού
Περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Καλλιδρομίου 12

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Στή Βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου Ί -  

ωαννίνων στέλνετε δωρεάν τό περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τό όποιο 
διαβιβάζεται στό Σπουδαστήριό μας καί 
είναι πολύ χρήσιμο καί πολύτιμο γιά τήν

'Επάνω: Τό Π1ΚΠΑ Πεντέλης έπεσκέφθησαν όπου καί διένειμαν δώρα ατούς τροφίμους οί 
μαθητές τής Σχολής Άρχιφυλάκων. Κάτω: Τήν 10—6— 78 ή Διεθνής 'Εταιρεία Μεταφορών 
παρέθεσε δείπνο πρός τιμήν τής Τροχαίας ’Αθηνών στό ξενοδοχείο Κάραβελ, είς άναγνώρισι τοϋ 
τεραστίου Εργου τής Τροχαίας στό κυκλοφοριακό πρόβλημα τών 'Αθηνών. Παρέστησαν ό Β ' 
ϋπαρχηγός Α.Π. κ. Καραθανάσης, οί τέως αρχηγοί Α.Π. κ.κ. Καραμπέτσος καί Τζίμας, οί 
’Αστυνομικοί Διευθυνταί Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Λεμονής καίΝικολ.όπουλος, ό Διευθυντής 
Τροχαίας 'Αθηνών κ. Ραυτογιάννης καί περισσότεροι άπό 150 τροχονόμοι.

Τις πρωινές ώρες τής 30—6—78 στα γραφεία τοϋ 'Ομίλου Κυριών Φίλων 'Αστυνομίας Πειραιώς 
έγινε τελετή μέ τήν εύκαιρία τής λήξεως τών μαθημάτων τής Σχολής κοπτικής - ραπτικής καί τής 
απονομής γαμήλιων βοηθημάτων σέ θυγατέρες αστυνομικών. Πλήν τών μελών τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. 
παρέστησαν ό Β ' ϋπαρχηγός τής Α.Π. κ. Καραθανάσης, ό Γενικός ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Πειραιώς κ. Νικολόπουλος καί άλλοι προσκεκλημένοι. Στή φωτογραφία χαρακτηριστικό 
στιγμιότυπο άπό τή σεμνή τελετή.
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έρευνα, τήν ενημέρωση καί τήν μελέτη των 
έρευνητών καί των φοιτητών.

’Από τό περιοδικό μας λείπουν όρισμένα 
τεύχη τά όποια είναι άπαραίτητα γιά νά 
συμπληρώσουμε τή σειρά των τόμων. Αυτά 
είναι:
1972 τεΰχ. 435, 436, 437 καί τά τεύχη άπό 
Ίανουαρ. - Ίούν.
1974 τεϋχ. 459.
1977 τεϋχ. 488

Σχετικά μέ τή διαδικασία τής άποστο- 
λής θά σάς παρακαλούσαμε:
1. Νά τά στείλετε στήν διεύθυνση: Φιλοσο
φική Σχολή, Σπουδαστήριο ' Ιστορίας Νεω- 
τέρων Χρόνων, ’Ιωάννινα.
2. "Αν έχετε προγενέστερα τεύχη τοΰ περιο
δικού σάς παρακαλοΰμε, όλοκληρώνοντας 
τή δωρεά σας καί τήν προσφορά σας πρός 
τό "Ιδρυμά μας νά μάς τά στείλετε στήν 
παραπάνω διεύθυνση.

Μέ τιμή καί θερμές ευχαριστίες 
Ό  Διευθυντής τοΰ Σπουδαστηρίου 

Καθηγητής 
Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής

M A N U FA C TU R ER S H A N O V ER  T R UST  
C O M PANY

Πρός τόν Διεθυντήν Β’ Παραρτήματος 
’Ασφαλείας ’Αθηνών, Βύρωνος 19, Πλάκα, 
’ Αθήναι.

Κύριε Διευθυντά,
Τήν περασμένη έβδομάδα, κατά τήν άπου- 
σία μου στό έξωτερικό, δύο άπατεώνες 
άπέσπασαν άπό τήν σύζυγό μου ένα άρκετά 
σημαντικό ποσό. Τήν υπόθεση άνέλαβε τό 
Τμήμα σας καί μέσα σέ έλάχιστο διάστημα 
ένετόπισε τούς δράστες καί άνέκτησε τά 
κλεμμένα χρήματα πού έπεστράφησαν αμέ
σως στή σύζυγό μου άπό τόν κ. ’ Ιωάννη 
Στάμου.
’Επιθυμώ νά έκφράσω τόν θαυμασμό μου 
γιά τήν ταχύτητα καί άποτελεσματικότητα 
μέ τήν οποία ένήργησε ή υπηρεσία σας καί 
σάς παρακαλώ νά ευχαριστήσετε έκ μέρους 
μου καί έκ μέρους τής συζύγου μου τόν κ. 
Στάμου καί όσους άλλους υπήρξαν άμέσως 
ύπεύθυνοι γιά τήν έπιτυχία αύτή.

Μετά τιμής, 
Παναγής Βουρλούμης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

'Η  σύζυγος καί τά τέκνα τοΰ άποβιώ- 
σαντος τήν 16—4—78 Άρχιφΰλακος ΚΑ- 
ΛΑΝΤΖΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ διά τής πα- 
ρούσης εΰχαριστοΰν θερμώς τόν Δ/ντήν

τής ΥΠΕΝ ’Αστυν/κόνΔ/ντήνΑ' κ. ’Ακρι
βόν Γεώργιον, τόν Διοικητήν τοΰ Τμήμα
τος τής ΥΠΕΝ ’Αστυνόμον κ. Κολοβέαν 
καί όλους τούς ύπαλλήλους τής ΥΠΕΝ διά 
τό μέγιστον ένδιαφέρον τό όποιον έπέδει- 
ξαν κατά τόν χρόνον τής νοσηλείας του, διά 
τήν προσφοράν αίματος καί τήν παρουσία 
τους είς τήν κηδείαν. ’ Επίσης εύχαριστοΰν

πάντας έν γένει τούς συμπαρασταθέντας είς 
τό βαρύ πένθος τους.

Μετ’ εύχαριστίας 
Οίκογ. Θέμη Καλαντζή 

Κυζίκου 22 
Ν. Σμύρνη - ’Αθήνα

ΕΙς τήν αίθουσαν τοΰ Πνευματικοΰ Κέν
τρου ‘Αγίου Στυλιανού Γκύζη, έδόθη διά- 
λεξις ύπό τοΰ θεολόγου καθηγητοΰ - ίερο- 
κήρυκος κ. Χρήστου Δημ. Βαϊοπούλου μέ 
θέμα «Τά παιδιά μας κι’ έμεΐς».

' Ο όμιλητής, κύριος τής Διδακτικής καί 
μέ πλουσίαν Παιδαγωγικήν πείραν, διδά
σκων έπί σειράν έτών είς τά Αναμορφω
τικά Σχολεία άρμοδιότητος τοΰ ‘Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης, άνεφέρθη μέ πολλήν 
σαφήνειαν, παραστατικότητα καί συναρπα
στικά είς τάς διαφόρους τάσεις τοΰ παιδιού 
καί συνήθειας, ώς καί τά προβλήματα, τά ό
ποια δημιουργοΰνται κατά τήν σχολικήν ή- 
λικίαν έντός τής οίκογενείας καί τοΰ 
Σχολείου.

’Ανέπτυξε τάς ύποχρεώσεις τών γονέων 
πρός άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τών 
τέκνων των καί πρόληψιν άπό ένδεχόμενα 
σοβαρά παραπτώματά των.

’Ιδιαιτέρως έτόνισε τά καθήκοντα τών 
γονέων διά τήν κατά Χριστόν διαπαιδαγώ
γηση1 τών τρυφερών υπάρξεων μέ τήν εξής 
παραίνεσιν «Διά νά μή θρηνήσουμε όλοι 
μας καταστροφάς, πνευματικές καθιζήσεις 
καί άπώλειες πολλές στά θεμέλια τής γλυ
κείας μας Γαλανής ‘Ελλάδος, διά νά πατα- 
χθή τό ώργανωμένο έγκλημα, καί νά περι- 
ορισθοΰν οί θάνατοι άπ' τά ναρκωτικά καί 
τό άλκοόλ καί γιά νά Ιδοΰμε τά παιδιά μας, 
αύτόν τόν πολύτιμον θησαυρόν μας, τά 
βλαστάρια μας «ίματισμένα καί σωφρονοΰ- 
ντα», ώστε νά είναι ικανά νά αναζητήσουν 
καί νά βροΰν τήν ’Εθνική τους πυξίδα, ή 
όποια θά τούς δώση τόν άσφαλή ’Εθνικό 
καί Χριστιανικό προσανατολισμό, θά πρέ
πει άπαραιτήτως, άπ’ αυτή τή στιγμή καί 
χωρίς τήν παραμικρά άναβολή, τά παιδιά 
μας καί τά παιδιά όλου, τοΰ κόσμου καί τών 
πέντε ’Ηπείρων, νά οδηγηθούν τό γρηγο- 
ρώτερο είς τόν Χριστόν».

Ή  εύθύνη, είπε χαρακτηριστικά ό κ. 
Καθηγητής, άν τό παιδί καταλήξη είς τόν 
κατήφορον, είναι έξ όλοκλήρου τών γονέων 
καί τών Ιθυνόντων, μέ τήν άσυγχώρητον 
ολιγωρίαν των είς τήν κατεύθυνσιν καί τήν 
διαπαιδαγώγησιν τών νέων μας! ’ Ανέφερε 
μέ καταφανή συγκίνησιν ζωντανά παραδεί
γματα παιδιών — διότι τοΰ έγιναν βιώματα 
— τά όποια κατρακύλισαν έξ άφορμής τής 
έγκαταλείψεώς των, χωρίς καμιά έπίβλεψι, 
καί έφθασαν άκόμη μέχρι καί τοΰ έγκλή- 
ματος.

Ανάγκη, είπε, νά έπιστρατευθοΰμε οί 
πάντες, γονείς, έκπαιδευτικοί, Σύλλογοι. 
’Οργανώσεις, ’Εκκλησία καί Πολιτεία διά 
νά άναχαιτίσουμε μέ κάθε τρόπον καί μέσον 
όλας τάς κακάς συνήθειας τής συγχρόνου 
έποχής, αί όποϊαι άσκοΰν όλεθρίαν έπί- 
δρασιν είς τό παιδί, καί οϋτω δημιουργή-

σωμεν μίαν νέαν κοινωνίαν ώραίαν καί ΰ 
για.

«ΕΙΧΑΝΕ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ...»

Στή Θεσσαλονίκη τό θαύμα! ’Ανήλικοι 
βίασαν 9χρονη. ’Ανήκουστο, φροΰτο καί 
αύτό τής έποχής μας. Οί δράστες, δώδεκα 
χρόνων ό ένας καί δεκατριών ό άλλος, 
ξεσκολισμένος ό πρώτος, τελειόφοιτος ό 
δεύτερος, πολύ προχωρημένοι πρός τά έ- 
ρωτικά! Παρέσυραν μιά ένιάχρονη μαθη- 
τριούλα σέ ένα χαντάκι κι έκεΐ... τούς 
έπιασαν περαστικοί καί θά τούς δούμε στό 
έδώλιο. Καί οί δυό τους όμόφωνα στόν 
ανακριτή είπαν: είχαμε άνησυχίες!

Τόν βιασμό τόν συνηθίσαμε πιά, άλλά 
αύτό παρά είναι. Είχαμε τούς σάτυρους 
«έκφυλους» τούς «έπιδειξίες» μέ τίς ασελ
γείς πράξεις τους, τούς έξαναγκασμούς σέ 
άσέλγειες, όχι όμως τέτοιο πράγμα.

' Η Πολιτεία θά ρίξει τό τσεκούρι της, θά 
υποβληθούν σέ αναμορφωτικά καί θερα
πευτικά μέτρα τά παιδιά, στή στενή. Τί θά 
βγοΰν; δυστυχώς πιό δασκαλεμένοι άπό 
πρώτα. Μάς τό έχει διδάξει τό παρελθόν. 
’Εξελίσσονται σέ έγκληματίες μορφής. Τί 
φταίει; Αύτό τραβάει σέ μάκρος πολύ, τό 
άφήνουμε γιά άλλη φορά, άς ρωτήσουμε ό 
καθένας τόν έαυτό του.

’Εδώ πλέον παίρνει τό βάρος ή Κοινω
νία. Ποιά Κοινωνία; ‘ Η σημερινή, ή άδυφά- 
γος, καταναλωτική. Είμαστε όλοι μας καλο- 
περασάκηδες καί πονάμε μόνον όταν βλά
ψουν τά συμφέροντά μας.

Κερδοσκόποι, έτσι μάς μάθανε. ’Αφή
νουμε τά παιδιά μας στό έλεος τοΰ κόσμου 
καί γιατί όχι τοΰ υποκόσμου. Τί σάς λένε 
αυτές οί πορνό ταινίες πού κυκλοφορούν 
άνετα στό έξωτερικό καί όπου νάναι έρχο
νται καί έδώ μέ πρωταγωνιστές μικρά παι
διά, σχολιαρόπαιδα!

Πόσο χαμηλότερα μπορεί νά πέσει μιά 
κοινωνία; Κι όσο λέμε ότι πάμε μπροστά κι 
ή ευθύνη βαραίνει όλους μας.

’ Αφήσαμε τα παιδιά μας νά τά σπρώξουν 
στόν κατήφορο. Τί βλέπουν άπό τήν Τηλεό
ραση; Κι όσο άκούω πού όλοι μας τήν 
καταδικάζουμε συχνά. Καί τί κάναμε ν ’ 
άλλάξει κάτι. ’Απεναντίας κρεμάμε γύρω 
άπό τά περίπτερα αύτά τά άσμενα περιοδι
κά μέ τά μουντζουρώματα καί τό άλλο, 
τρέχουμε καί κάνουμε «ούρά» όταν παίζει 
κανά καλό έργο άπό αυτά πού τά βλέ
πουν λίγοι, γιατί δέν προλαβαίνουν όλοι, τά 
άπαγορεύει ό Εισαγγελέας, εύτυχώς πού υ
πάρχει ή εύθυξία σ’ αΰτούς άλλοιώς... καί 
κρατάμε λίγο ψηλά τόν κόσμο.

Φρένο καί χαληνό στίς ορέξεις πολλών 
νά σταθούμε καί νά μπορέσουν τά παιδιά νά 
κρατηθούν. Μή ξεχνάμε πώς αύτά δημιουρ
γούν πρότυπα καί πιθηκίζουν, δέν μποροΰν 
άκόμα νά έλέγχξουν καί τά άφομοιώνουν 
όλα. Είναι άκόμα καιρός. Προτοΰ άρχίσει ή 
διαπαιδαγώγηση στό σέξ άπό τό σχολείο. 
Τότε θά γίνουν άτσίδες, χωρίς ταμπού καί 
κατεστημένο. ’Αλοίμονο!...

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

'Ένα πτώμα στό αγροτόσπιτο
Μετά άπό ένα άνώνυμο τηλεφώνημα 

εσείς καί ό Σερίφης Σαμ Στάρι σπεύδετε στό 
μικρό άπομονωμένο άγροτόσπιτο όπου ξα
πλωμένο μπρούμυτα στό δάπεδο τής κουζί
νας βρίσκεται τό σώμα τοΰ Τζαίκομπ Κόμο 
μ' ένα τεράστιο μαχαίρι νά προεξέχη άπό 
τήν πλάτη του.

’ Αφού βεβαιωθήτε ότι ό γεωργός είναι 
νεκρός άπό 2 τουλάχιστον ώρες περιεργά- 
ζεσθε τήν κουζίνα. Προφανώς τό θύμα ετοί
μαζε τό πρωινό του εκείνο τό πρωί γιατί 
βλέπετε πολλές φέτες μπέικον απλωμένες 
στό τηγάνι, πάνω στό μάτι τής κουζίνας, 
τέσσερα αυγά καί πέντε φέτες ψωμί πάνω 
στό τραπέζι. "Ενα βάζο μαρμελάδα πού έχει 
άφαιρεθή τό πώμα του συμπληρώνει τήν 
είκόνα τού άνολοκλήρωτου πρωινού.

Άκούγοντας βήματα, στή πίσω πλευρά 
τοΰ σπιτιού, εσείς καί ό Σερίφης Στάρ 
τρέχετε πρός τά έκεΐ γιά νά συναντήσετε 
έναν ψηλό άξύριστο, ηλικιωμένο άνδρα πού 
βαδίζει πρός τό υπόστεγο.

— Ποιος είστε; τόν ρωτάτε.
—'Εγώ; Ό  Τζίμ Σκρόγκινς εργάζομαι 

έδώ. Ζώ ένα μίλι μακρυά άπό δώ. Μόλις 
έφθασα. "Αργησα κάπως σήμερα. Ποιος 
είστε;

—’Αφήστε το αύτό, πρός τό παρόν, τού 
άπαντάει ό Σερίφης Στάρ. Ό  έργοδότης 
σας, Τζαίηνκαμπ Κάμπ είναι νεκρός... 
έχει δολοφονηθή· Ξέρετε τίποτε γιά τό γε
γονός;

—Ό  Τζαίημς ... νεκρός; Ποιος θά μπο
ρούσε; Μά, τί εννοείτε; Δέν ξέρω τίποτα! 
"Οχι έγώ! Δέν τόν κάρφωσα».

Μαζί μέ τόν Σερίφη Στάρ όδηγεϊτε τόν 
άνθρωπο στήν κουζίνα όπου αντικρίζει 
έκπληκτος τό σώμα τού θύματος.

—'Ετοίμαζε τό πρωινό του μουρμουρί
ζει ό Σκρόγκινς. Ή ταν σκληρός άνθρωπος. 
Δύσκολος σάν έργοδότης. Ζόρικος στίς συ
ναλλαγές του. Πολλοί τόν άντιπαθοΰσαν. 
'Αλλά δέν τό έκανα αύτό’ Μέ είδατε πού 
έρχόμουνα.

— Βέβαια, συμφωνείτε. Σέ είδαμε νά 
έρχεσαι — άλλά νομίζω ότι ήταν ή δεύτερη 
φορά πού ερχόσουν. 'Υποπτεύομαι ότι ή
σουν έδώ ένωρίτερα καί δολοφόνησες τόν 
έργοδότη σου.

Γιατί έχετε τή γνώμη αυτή;

Στόν ιππόδρομο
Τέσσερα άλογα μόνο συμμετέχουν σέ 

μιά πολύ ένδιαφέρουσα κούρσα. Ό  άγώνας

μεταξύ τους είναι πολύ συναρπαστικός κι’ 
όταν φτάνουν στό τέρμα είναι τόσο κοντά 
τό ένα στ’ άλλο, πού πολλοί θεατές δέν 
καταλαβαίνουν ποιό έχει βγει πρώτο καί 
ποιό δεύτερο. ’Εν τούτοις, άκούγονται τά 
έξής στίς κερκίδες τών Ιδιοκτητών:

Άνδρέου: Τό άλογό μου, ή ’Αστραπή, 
πέρασε τόν Κεραυνό καί βγήκε δεύτερο.

Νικολάου: Τό δικό μου, τό Βέλος, τερ
μάτισε πρίν άπ' τή Θύελλα.

Στασινός: Ή  Θύελλα βγήκε πρώτη.
Λίγο άργότερα, όμως, όταν ανακοινώ

νεται στόν μεγάλο πίνακα ή σειρά κατατά- 
ξεως τών τεσσάρων αλόγων καί στήν όποια 
κατάταξι ή ’Αστραπή προηγείται άπ’ τό 
Βέλος, άποδεικνεύεται πώς όλα, όσα έχουν 
πει οί τρεις ιδιοκτήτες, είναι έντελώς λα
θεμένα.
Ποιό άλογο είναι τελευταίο;

Μπορείτε ν ’ άπαντήσετε;
1) Πού καί πότε δολοφονήθηκε 6 

άρχιδούκας τής Αύστρίας Φερδινάρδος;
2) Ποιος ήταν ό Χαίμ Σουτίν; 3) Ποιά 
είναι ή βουλγαρική ονομασία τών 
Βαλκανίων; 4) Τί σημαίνει ή λέξι «άκρό- 
νυχον»; 5) Πότε καθελκύστηκε ό 
«Ναυτίλος»; 6) Ποιος έγραψε τήν 
«’ Ατλαντίδα»; 7) Ποιος θεωρείται ό 
θεμελιωτής τής εύρωπαϊκής Βιολιστικής 
Σχολής; 8) Ποιος έγραψε τό έργο 
«Ντάμα Πίκα»;

"Ολες οί λύσεις στήν παραπλεύρως σελίδα.

Διαλέξαμε γιά σας
Δυό λωποδύτες έγδυσαν ένα σπίτι. "Ε

πειτα ό ένας λέει στόν άλλο:
— Πάμε τώρα νά κάνουμε τή μοιρασιά 

καί νά δούμε πόσο άξίζουνε αύτά πού 
πήραμε...

— Νά κάνουμε τή μοιρασιά καί νά

κοιμηθούμε σύμφωνοι, τοΰ άπαντά ό άλλος. 
Γιατί όμως νά σπάσουμε τό κεφάλι μας γιά 
νά δούμε τήν άξια τους άφού αύριο τό πρωί 
θά τήν γράφουν οί εφημερίδες...

Σ’ ένα καφενείο, κάποιος πελάτης λέει 
σ ’ έναν άλλον:

—"Αν δέν κάνω λάθος, έχουμε ξανα- 
συναντηθή έδώ πέρυσι!

—’Αλήθεια; Μέ γνωρίσατε;
— Γιά τήν άκρίβεια, δέν γνώρισα εσάς, 

άλλά τήν... όμπρέλλα σας!...
—"Ετσι, έ·; "Ομως δέν νομίζω πώς τήν 

είχα μαζί μου έκείνη τήν ήμέρα!...
— Σωστά!... Δέν τήν είχατε εσείς, άλλά 

έγώ!...

—'Αγάπη μου, λέει έκείνη, έχεις νά μοΰ 
δώσης μιά φωτογραφία σου;

— Ναί, άλλά είμαι μαζί καί μέ άλλους!
— Ποιούς άλλους!
— Κάτι... άστυνομικούς!...

' Ο δυστυχισμένος καί σέ άθλια οικονομική 
κατάστασι ευρισκόμενος πατέρας πηγαίνει 
τό παιδάκι του σ’ ένα κρατικό νοσοκομείο. 
Στά έξωτερικά Ιατρεία:

— Γιατρέ μου, λέει, ό μικρός μου κατά
πιε ένα εικοσάρικο.

— Μήν άνησυχήτε, τού άπαντά ό για
τρός. Δέν πρόκειται τό παιδί σας νά κινδυ- 
νεύση. Ό  μικρός θά μείνη έδώ κι’ ελπίζω, 
ότι σέ τρεις μέρες, τό άργότερο, θά τοΰ τό 
έχουμε βγάλει.

— Είσαστε βέβαιος, γιατρέ ότι θά τό 
βγάλετε σέ τρεις μέρες; τόν ρωτά.

— ’Ασφαλώς, κύριέ μου.
— Τότε, μήπως θά μπορούσατε νά μοΰ 

δίνατε μιά μικρή προκαταβολή;

1 2 3 4 5 6  } 8 » 10 11 12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩ1

1. Προσωνυμία τού Αϋτοκράτορος τής 
Γερμανίας Φρειδερίκου Α'.

652



2. Δι’ αΰτά εξάγεται συνήθως συνάλλαγμα 
άπό τόν τόπον μας. -  ’Αρχικά εταιρι
κού τύπου.

3. Ή  φήμη του ώς παλαιστοΰ καί άνυψωτοΰ
βαρών είχε ξεπεράσει τήν 'Ελλάδα κατά 
τό τέλος τού 19ου αίώνος (γεν.).

4. ’Αρχή μιας εντολής -  ’Ανείπωτοι, αν
έκφραστοι (άρχ.).

5. Γίνεται ευχή κοντά στήν επιτυχία (ένάρ- 
θρως) -  Ζή παρασιτικώς εντός τού έντε- 
ρικοΰ σωλήνος.

6. Δημιουργοΰνται συνήθως άπό τό λιμάρι- 
σμα.

7. ’Επιφώνημα θριάμβου (άρχ.) -  Άντι-
στρ., σημαίνει «στ’ άλήθεια» (άρχ.)

8. Ό  σχετικός μέ τόν οίκον τήςΘέμιδος, εις
τήν γεν. -  Φθόγγος τής μουσικής κλίμα- 
κος.

9. Μεταφ., σΰνολον όπαδών πού ύπακού- 
ουν τυφλά εις τόν αρχηγόν τους.

10. Μέ τέτοιους οιωνούς γίνονται συνήθως 
οί γάμοι (αίτιατ.) -  Είναι πολλά άπό τά 
δωμάτια των ξενοδοχείων.

Ι Ι .’Αντιστρ., ακέραια, ολόκληρα -  Γερμα
νός διπλωμάτης, ύπηρετήσας ύπό τό 
Έθνικοσοσιαλιστικόν καθεστώς τής 
χώρας του.

12. Σχετικά μέ τό ναυπηγεΐον ξενική λέξις 
-  Ή  μυθολογική χώρα τού βασιλέως 

Αίήτου.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Νοσογόνοι οργανισμοί
2. Τελούν συνήθως ύπό τήν κυριαρχίαν 

άλλου κράτους -  ’Επιστημονικόν σω- 
ματεΐον τής πόλεώς μας (άρχ.).

3. Μιά βαλκανική γλώσσα, εις τήν γεν.

4. Έργον τού γλύπτου αυτού είναι ό άνδριάς
τού Γλάδστωνος έν ’ Αθήναις (γεν.) -  

’ Αχανής ήπειρος (αίτ.).

5. Βιρμανική καταγωγής φυλή τής ’Ασίας
-  Είδος έγχορδου μουσικού όργάνου 

(ένάρθρως).

ό.Όρος τής Βουλγαρίας -  Τό συνδέουν 
πολλοί μέ τό ποδαρικό, άντιστρόφως 
(δημοτ.).

7. ' Υποδηλώνει τόν αποστάτην, ένάρθρως.

8. Τό μικρόν όνομα τού "Ελληνος λογίου 
τού 19ου αίώνος άσχοληθέντος μέ τήν 
λεξικογραφίαν (γεν.) -  ’Ιταλικός ποτα
μός.

9. Σύνηθες όνομα Κασίων (άντιστρ.) -  Τού 
σκορπιού ήμπορεΐ νά είναι καί θανατη- 
φόρον.

10. Τό θέμα τής διαδοχής του απασχολεί ένα 
βαλκανικόν λαόν (ένάρθρως) -  ' Αλιεύ- 
εται διά τήν εύγευστον σάρκα της (δημ.).

11. Ποταμός τής Γιουγκοσλαυίας (αίτιατ.)
-  'Ομοιωματικόν επίρρημα τής άρχ.

12. Ή  άνωτάτη ’Εκκλησιαστική ’Αρχή μας
(άρχ.) -  ’Ενέχει άοριστίαν -Πρόθεσις.

Ή  λύσις στό επόμενο

Ι ϋ
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ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ

ΦΕΥΓΟΥΝ

ΣΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 23—5—78 έκηδεύθη εις τό Νεκρο- 

ταφεΐον Ζωγράφου ό έ.σ. 'Αστυνόμος Α' 
ΣΕΤΤΑΣ Γεώργιος τοΰ Δημητρίου.

‘Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1908 εις 
Α γίαν "Αννα Εύβοιας. Κατετάγη εις τήν 
’Αστυνομίαν Πόλεων τό 1929 καί άπεστρα- 
τεύθη τό 1964 ώς συμπληρώσας 35ετή υπη
ρεσίαν. Εις τήν κηδείαν παρέστησαν πολ
λοί συγγενείς καί φίλοι, συμπατριώται καί 
συνάδελφοι έν ένεργεία καί συντάξει άστυ- 
νομικοί. Ή  Αστυνομία Πόλεων παρέστη 
δι’ άντιπροσωπείας ύπό τόν ’Αστυνόμον κ. 
Κατσαρέαν ό όποιος κατέθεσε στέφανον 
καί προέπεμψε τόν μεταστάντα διά συγκι
νητικών λόγων. Τήν κηδείαν παρηκολού- 
θησε καί ό Β' Ύπαρχηγός τοΰ Σώματος κ. 
Χρηστός Καραθανάσης. Έ κ  μέρους τής 
Πανελληνίου Ένώσεως Άποστράτων ’Α
ξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατέ
θεσε στέφανον καί άπεχαιρέτησε τόν νε
κρόν ό Γενικός Γραμματεύς έ.ά. 'Αστυ
νομικός Δ/ντής κ. Παρίσσης. Κατόπιν ώ- 
μίλησαν οί κ.κ. Νικ. Στασινόπουλος, πρόε
δρος τής ' Ενώσεως ’ Ελλήνων Λογοτεχνών' 
καί Γεώργ. Παπαστάμου, ’Επιθεωρητής 
Δημ. ’ Εκπαιδεύσεως.

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 13—5—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο- 

ταφεΐον Νέας Σμύρνης ό έ.σ. άστυνόμος Α'

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Γεώργιος τοΰ Στυλιανοΰ.
Ό  μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1907 είς 

Πασσαλιανά Χανίων Κρήτης. Είς τό άστυ- 
νομικόν Σώμα κατετάγη τό έτος 1929 ώς 
άστυφύλαξ.

Τό έτος 1943 προήχθη είς τόν βαθμόν 
τοΰ Ύπαστυνόμου Β '. Τό 1946 είς τόν 
βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Α '. Τό 1952 είς 
’Αστυνόμον Β' καί τό 1959 είς Αστυ
νόμον Α '. Άπεχώρησε τό έτος 1964, κατα
ληφθείς άπό τό όριο ήλικίας.

Τό ’ Αστυνομικό Σώμα παρέστη είς τήν 
κηδείαν τοΰ έκλιπόντος δι’ άντιπροσωπεί- 
ας, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε έπί 
τής σοροΰ στέφανον.

ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 12—5—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο

ταφείο Κηφισιάς ό έ.σ. ’Αστυνόμος Β' 
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γεώργιος τοΰ-Ίωάν- 
νου. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1901 είς 
Ίεράπετρα Κρήτης. Είς τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα κατετάγη τό έτος 1925 ώς άστυφύλαξ.

Τό 1943 προήχθη είς ’ Ανθυπαστυνόμον. 
τό 1944 είς Ύπαστυ νόμον Β' καί τό 1947 
είς Ύπαστυνόμον Α '. Άπεχώρησε, λόγω 
όρίου ήλικίας, τό 1953 μέ τόν βαθμόν τοΰ 
’Αστυνόμου Β'. Τό ’Αστυνομικόν Σώμα 
παρέστη δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής 
τής όποιας κατέθεσεν στέφανον έπί τής 
σοροΰ τοΰ μεταστάντος.

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τήν 25—8—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο- 
ταφεϊον Βύρωνος ό έ.σ. ’Αστυνόμος Α' 
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τοΰ Γε
ωργίου. Ό  έκλιπών ήτο άπό τούς πρώτους 
άστυνομικούς πού κατετάγησαν είς τό Σώμα 
καί έξεπαιδεύθησαν στήν τότε νεοσύστατη 
’Αστυνομική Σχολή Κερκύρας. Τό Αστυ
νομικό Σώμα παρέστη είς τήν κηδείαν τοΰ 
μεταστάντος δι* άντιπροσωπείας, ό έπικε
φαλής τής όποιας κατέθεσεν έπί τής σοροΰ 
του στέφανον.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Τήν 28—5—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο

ταφείο Άναστάσεως τοΰ Πειραιώς ό έ.σ. 
Ύπαστυνόμος Α' ΚΥΡΙΑΖΗΣ Φίλιππος 
τοΰ Κων/νου. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1902 είς Κοκάργιαλι Σμύρνης Μ. Ασίας. 
Είς τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τό 
έτος 1926 ώς άστυφύλαξ. Τό 1943 προήχθη 
είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Α’. 
’ Απεχώρησε τό έτος 1956, καταληφθείς άπό 
τό όριο ήλικίας.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα παρέστη είς τήν 
κηδείαν τοΰ μεταστάντος δι’ άντιπροσω- 
πείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε 
έπί τής σοροΰ στέφανον.

ΤΑΦΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Τήν 8—6—78 έκηδεύθη είς τό Νεκροταφείο
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Ν. Φιλαδέλφειας, ένα ακόμη ενεργό μέλος 
τής ’Αστυνομικής οικογένειας, ό Ύπαστυ- 
νόμος Α' (17480) ΤΑΦΑΣ Παντελής τοΰ 
' Ηλία. ' Ο έκλιπών, άγαπητός συνάδελφος, 
έγεννήθη τό έτος 1939 εις Ξάνθην. Εις τό 
'Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν 4—4— 
1960 ώς άστυφύλαξ. Είς τόν βαθμόν τοΰ 
Ύπαστυνόμου Β' προήχθη τό 1974 καί είς 
τόν βαθμόν τού Ύπαστυνόμου Α ' τό 1977. 
Ή το  έγγαμος καί πατήρ δύο άνηλίκων 
τέκνων. Εις τήν κηδείαν τοΰ έκλιπόντος 
παρέστησαν πολλοί φίλοι του, έν ένεργεία 
άστυνομικοί καί πλήθος κόσμου. Τό Αστυ
νομικόν Σώμα παρέστη δι’ άντιπροσωπείας 
ό επικεφαλής τής όποιας κατέθεσε επί τής 
σοροΰ στέφανον καί προέπεμψε διά συγκι
νητικών λόγων.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τήν 16—6—78 έκηδεόθη εις τό Νεκρο- 

ταφεϊον Καλλιθέας ό έ.σ. Ύπαστυνόμος Β' 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Στέφανος τοΰ ’Αθανασίου. 
Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1897 είς 
Κωνσταντινούπολιν. Είς τό αστυνομικόν 
Σώμα κατετάγη τό έτος 1924 ώς άστυφύ
λαξ. Τό 1943 προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ 
Ύπαστυνόμου Β', οπότε καί άπεχώρησε 
καταληφθείς άπό τό όριο ηλικίας. Τό ’Α
στυνομικόν Σώμα παρέστη δι’ άντιπροσω- 
πείας είς τήν κηδείαν τοΰ μεταστάντος, ό 
έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσεν έπί τής 
σοροΰ του στέφανον.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τήν 7—6—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο- 

ταφεΐον Πειραιώς ό έ.σ. άρχιφύλαξ ΚΩ
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοΰ Πέτρου. Ό  
έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1922 είς Νεστά- 
νην ’ Αρκαδίας. Είς τό άστυνομικόν Σώμα 
κατετάγη τό 1946. Τό 1973 πρήχθη είς τόν 
βαθμόν τοΰ άρχιφύλακος καί τό έπόμενον 
έτος άπεστρατεύθη λόγω όρίου ήλικίας. Τό

’Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι’ άντιπρο- 
σωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέ
θεσε στέφανον.

ΤΣΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τήν 16—6—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο- 

ταφείον Πειραιώς ό έ.σ. άρχιφύλαξ ΤΣΩ
ΛΟΣ Χρήστος τοΰ Πέτρου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1924 είς 
Άνάληψιν Αίτ-νίας. Είς τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα κατετάγη τό 1952. Προήχθη είς τόν 
βαθμόν τοΰ άρχιφύλακος τό 1975.

Είς τήν κηδείαν τοΰ έκλιπόντος ή ’Α
στυνομία Πόλεων παρέστη δι’ άντιπροσω- 
πείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσεν 
έπί τής σοροΰ στέφανον.

ΠΟΥΛΥΜΕΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τήν 14—6—78 έκηδεύθη είς τό Α' 

Νεκροταφεΐον ’Αθηνών ένα ακόμη έν ένερ
γεία μέλος τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, ό 
άστυφύλαξ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ’Ιωάννης τοΰ 
’ Ηλία.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1956 είς Οίτύλον

Λακωνίας. Είς τό ’ Αστυνομικόν Σώμα κατε
τάγη τό 1975 μέ όνειρα καί έλπίδες. Ό  
πρόωρος χαμός του μας έλύπησε καί μάς 
συνεκίνησε βαθύτατα.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι’ 
αντιπροσωπείας ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσε έπί τής σοροΰ του στέφανον καί 
προέπεμψε τόν έκλιπόντα διά συγκινητι
κών λόγων.

ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Τήν 17—6—78 έκηδεύθη είς τό Νεκρο

ταφεΐον Ζωγράφου ένας ακόμη έν ένεργεία 
άστυνομικός υπάλληλος, ό άστυφύλαξ 
ΤΡΑ Ι ΦΟΡΟΣ Χρυσόστομος τοΰ Θεοδώ’- 
ρου. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1940 είς 
Παλαιοχώριον ’Αρκαδίας. Είς τό άστυνο
μικόν Σώμα κατετάγη τό 1965 καί διεκρί- 
νετο διά τό ήθος καί τόν χαρακτήρα. Ή ταν 
άγαπητός είς όλους καί ό άδόκητος θάνατός 
του μας γέμισε μέ λύπη. Τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα παρέστη είς τήν κηδείαν τοΰ μετα
στάντος δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής 
τής όποιας κατέθεσε στέφανον καί προέ
πεμψε διά συγκινητικών λόγων.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχον
ται είς τούς αγαπητούς οικείους 
των μεταστάντων τήν εξ υψους 
παρηγοριάν καί στούς σεπτούς νε
κρούς μας νά είναι πάντοτε ελαφρό 
τό χώμα πού τούς σκέπασε καί ή 
μνήμη των αίωνία.
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’Από 3—8/7/78 Εγιναν στην ’Αθήνα οί σκοπευτικοί άγώνες ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 1978. Στους άγώνις 
Επρώτευσε ή 'Αστυνομία Πόλεων με 7 χρυσά, δύο άργυρό καί τέσσαρα χαλκά μετάλλια, επί συνόλου 30, τά όποια κατενεμήθησαν στις 
υπόλοιπες ομάδες. Στήν απονομή τών Επάθλων πού έγινε στό ’Εθνικό Σκοπευτήριο ' Υμηττού, παρέστησαν ό Γενικός Γραμματέας 
τοϋ Υ.Δ. Τάξεως κ. Σαψάλης, ύ αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλ.εων κ. Παπαγεωργίου καί άλλοι Επίσημοι. Στή φωτογραφία έπάνω οί 
σκοπευτές μέ τούς Επισήμους.

Κάτω: Μέ κατάνυξη εορτάσθηκε στίς 27—7—78 στό Πρεβαντόριο τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών στήν Έκάλη, ή μνήμη τοϋ 'Αγίου 
Παντελεήμονος στό ομώνυμο εκκλησάκι. Έ κ  μέρους τής ’Αστυνομίας παρέστη άντιπροσωπεία υπό τόν Α' Ύπαρχηγό 
κ. ’ Αγγελόπουλο. Στή φωτογραφία έπάνω στιγμιότυπο άπό τήν περιφορά τής Ίεράς Εΐκόνος. Διακρίνονται ό κ. Άγγε- 
λόπουλος, οί Άστυν. Δ/νταί κ.κ. Πάτσιος, Μιχελουδάκης καί Σηφάκης, ή Πρόεδρος τοΰ Ο.Φ.Α. κ. ’ Ιωακείμογλου, τά 
μέλη τοϋ 'Ομίλου καί πλήθος κόσμου.



'Αληθινό επίτευγμα γιά την ’Αστυνομία Πόλεων, αποτελούν οί παιδικές κατασκηνώσεις του Σώματος στόν "Αγιο Άνδρεά ’Αττικής, 
όπου τά παιδάκια των ’Αστυνομικών ευρίσκουν στοργή καί. περίθαλψη κατά τή διάρκεια του θέρους. Στίς φωτογραφίες μας 
στιγμιότυπα άπό τή ζωή των μικρών παραθεριστών. ’Επάνω: Ή  έπαρση τής σημαίας. Κάτω: Ή  χαρούμενη συντροφιά μετά τό 
μπάνιο.


