


Όπως κάθε, χρόνο, έτσι κ ι ' έφέτος ύπό τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κων. Τσάτσου παρετέθη τήν 28—7—78 δεξίωσις, πρός 
τιμήν των ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Στίς φωτογραφίες μας χαρακτηριστικά στιγ
μιότυπα ’Επάνω: Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσος, ό πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, ό Β '  Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Καραθα- 
νάσης καί οί νεοεζελθόντες τής Σχολής Ύπαστυνόμοι, στόν Κήπο τοΰ Προεδρικού Μεγάρου. Κάτω: Ό  'Αρχηγός Α.Π. κ. Παπα- 
γεωργίου, μέ μιά όμάδα άπό νέους Ύπαστυνόμους στην ίδια έκδήλωσι.



ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΝΣ
'Ο  γίγαντας Επεσε. 'Ο  άληθινός στρατιώτης ύπέκυψε στήν προαιώνια μοίρα τών ανθρώπων.
'Ο  στρατηγός Σάλωνας Γκίκας, ό ακούραστος εργάτης τής πατρίδος λύγισε άπό τού χρόνου τό 

βάρος, μαχόμενος, μέχρι τίς ύστατες στιγμές του, γιά τήνπραγματοποίησι τών μεγάλων του Ιδανικών.
«Ή ταν Εξαίρετος καί σάν άνθρωπος καί σάν στρατιώτης», είπε ό κ. πρωθυπουργός γιά τό 

στρατηγό Γκίκα. Οί χαρακτηρισμοί αύτοί, μόνο γιά Ενα μεγάλο μπορούν νά λεχθούν. Καί είναι 
άλήθεια, οτι ό Γκίκας υπήρξε άπό τούς μεγάλους τού “Εθνους, άπό τούς άξιους τής Πατρίδος.

' Η ζωή του, άπό τότε πού ώς νεαρός άνθυπολοχαγός άποφοίτησε άπό τη Σχολή Εύελπίδων, μέχρι 
τά βαθειά του γεράματα, ύπήρξε Ενας άσταμάτητος άγώνας, πότε στά πεδία τών μαχών καί πότε στό 
στίβο τής εύγενούς πολιτικής άμίλλης. Πολέμησε στό Μακεδονικό μέτωπο κατά τή διάρκεια τού 
πρώτου πολέμου, στή Μικρά ’Ασία, στήν ’Αλβανία, στή Μέση ’Ανατολή, στό Γράμμο καί στό Βίτσι.

’Αλλά, δέν Εγινε, δέν μπορούσε ποτέ νά γίνη «συνταξιούχος» ό στρατηγός Γκίκας. ’Ακατάβλητος 
μαχητής άνέλαβε νέα μεγάλα άξιώματα πού τού άνέθεσε ή Πολιτεία, κοσμώντας καί αύτά μέ τής 
προσωπικότητάς του τή δύναμη καί μέ τού έργου του τή λάμψη. Βουλευτής στήν άρχή, Εγινε στή 
συνέχεια 'Υπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων “Εργων καί πρόσφατα 'Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως, σέ μιά περίοδο κρίσιμη γιά τήν παγείωση καί τήν Εξασφάλιση τής ήρεμίας καί τής γαλήνης 
τού τόπου. Ή  θητεία του στό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως Εδωσε σέ δλους μας τήν εύκαιρία νά 
Εκτιμήσουμε τή σοφρωσύνη, τή μόρφωση καί τήν πατρική του άγάπη.

'Ο  θάνατος τού Στρατηγού Γκίκα γίνεται ιδιαίτερα αισθητός σέ μάς τούς ’Αστυνομικούς, γιατί 
κοντά μας στάθηκε άγέρωχος συμπαραστάτης συνήγορος καί οδηγός, σέ μιά άπό τίς πιό δύσκολες γιά 
τό Σώμα Εποχές.

’Αείμνηστε καί τετιμημένε στρατιώτη, προικισμένος μέ πίστη στό Θεό καί άγάπη πρός τήν 
Πατρίδα, υπήρξες άξιος ήγέτης στίς Επάλξεις, δπου σέ όδήγησε ή συνείδηση τού Εθνικού σου χρέους. 
Μέ τίς σκέψεις αύτές πλέκουμε στεφάνι, πού θά άποτελεΐ γιά δλους Εμάς, γιά δλους τούς "Ελληνες 
φωτεινό οδηγό στό δρόμο τού καθήκοντος καί τής θυσίας. Ή  ιστορία θά καταγράψει μέ χρυσά 
γράμματα τούς παλμούς τής άκούραστης καρδιάς σου, ή όποια περισσότερο άπό μισό αιώνα έδονεϊτο 
άπό τήν πίστη σου νά υπηρετήσεις, δ,τι είχε άξια καί Εδινε περιεχόμενο στή ζωή.

Στρατηγέ Σάλωνα Γκίκα. ' Ηρωικέ μαχητή, άληθινέ "Ελληνα, άξιε ήγέτη, αδέκαστε πολιτικέ, θά 
μένεις πάντα στή θύμισή μας. "Ολοι Εμείς, δσοι γνωρίσαμε τό συνετό 'Υπουργό, τόν καλό 
προϊστάμενο, τόν σωστό άνθρωπο, σέ κατευοδώνουμε μέ τής ψυχής μας τά μάτια στό μεγάλο σου 
ταξίδι. Μυριόστομη φθάνει στό Πανάγαθο Θεό ή προσευχή μας νά άναπαύσει τή ψυχή σου. Τό χώμα 
τής ’Αττικής γής πού σέ σκέπασε, άς είναι έλαφρό. Ή  μνήμη σου άς είναι αίωνία.

«Α. X.»
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ΑΨΙΙϋΙ'ΙΙΑΙΑ X T Η Α Ε ΙΜ Η
ΙϋΠΟΠΟΙ
m

«Μέ τό χαμόγελο στά χείλη...»
«...'Ως Ρώσον καί ώς άνθρωποι σάς εύγνωμονοΰμεν, διότι χάρις είς τάς 
θυσίας σας έκερδίσαμεν τόν άπαιτούμενον καιρόν διά νά παρασκευά- 
σωμεν την άμυνάν μας. "Ελληνες, ειμεθα εύγνώμονες πρός Σάς»

Ραδιοφ. Σταθμός τής Μόσχας

ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 
_______ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ_______

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ σβήσανε γιά πάντα 
μέσα στήν πένθιμη ήσυχία των λαγκα

διών. Τά χέρια, τά πόδια, τά φτερά των 
στρατιωτών μας πού πέρασαν κάποτε σάν 
’ Αρχάγγελοι άπό τά άγρια βουνά τής ’ Αλ
βανίας τά μάδησε ό θάνατος. Κι έκεΐ πού 
γελούσαν γλυκά τά άλησμόνητα μάτια, ή 
άνυπαρξία έβαλε διά παντός τίς σφραγίδες 
τών άδειων μηδενικών της. Δέν έχουνε 
μείνει παρά τά κόκκαλα!

Πού νάναι τάχα; Πού νάπεσαν; Πού νά 
κοιμούνται; Σέ ποια έρημα σκοτεινά βουνά; 
Σέ ποια κρύα λαγκάδια; Κανένας δέν ταρά
ζει πλέον τούς τάφους σας, ώ άγια, ώ 
ευλογημένα κόκκαλα τού πολέμου.

Κανένας δέν παραστάθηκε τίς τελευ
ταίες σας στιγμές άπάνω στή βράσι της 
μάχης!

Κανένα χέρι άγαπημένο δέν σάς χάϊδεψε 
τό μέτωπο πού ήταν κρύο στήν επιθανάτια 
αγωνία σας, άπάνω στό κόκκινο χιόνι.

Κανένας δέν σάς έκλεισε τά περίλυπα 
μάτια. Τό χώμα ρούφηξε τό αιμα σας άπό 
εύσπαλχνία, καί ό ήλιος στέγνωσε τίς 
πληγές σας άπό αγάπη.

Τριάντα οκτώ χρόνια τώρα, κανένας δέν 
μπόρεσε ναρθή γιά νά προσκυνήση τούς 
τάφους σας.

"Ενα κεραμίδι μέ λιβάνι άπάνω στό μα- 
κρυνό κιβούρι σας, δέν σάς τό φέρανε 
κανένα Ψυχοσάββατο.

"Ενα μάτσο λουλούδια μιλημένα καί φι
λημένα.
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"Ενα κεράκι άπό τό χέρι της μάνας σας.
"Ενα φρέσκο τριαντάφυλλο.
Δυό πόδια γονατισμένα έπάνω σας.
Τό «άλληλούϊα» ένός άσπρομάλλη πα

πά.
Τά κόκκινα αύγά πού άφήνουν στούς 

πεθαμένους.
Κανένας δέν σάς τάφερε, κανένας δέν 

μπόρεσε ναρθη κοντά σας έκεΐ πού άνα- 
παύεσθε νεκροί τού ' Ελληνο-ιταλικού πο
λέμου.

’ Εμείνατε γιά πάντα στά ίδια βουνά καί 
στά ίδια λαγκάδια πού σάς έφερε τό κύμα 
μιάς ήρωϊκής μάχης.

Μά όπου καί νάστε, όπου καί νά βρίσκε
στε εσείς έρημοι καί άλιβάνιστοι νεκροί 
τής ’ Αλβανίας, περισσότερο αύτό τό μήνα 
ή σκέψις μας περνά τά βουνά καί τίς 
θάλασσες πού μάς χωρίζουν, κι' έρχεται 
έπάνω στούς τάφους σας, δίπλα άπό τούς 
πρόχειρους ξύλινους σταυρούς πού σάς 
φυλάνε.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
«Αί ιταλικοί στρατιωτικοί δυνάμεις 

προσβάλλουν άπό τής 5.30 μ.μ. σήμερον τά 
ήμέτερα τμήματα προκαλύψεως τής έλλη- 
νοαλβανικής μεθορίου. Αί ήμέτεραι δυνά
μεις άμύνονται τού πατρίου έδάφους».

...ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7
Στό μέτωπο 'Ηπείρου σφοδρός άγών 

πυροβολικού. Στόν τομέα Φλωρίνης τμή-

Τ Α  ΤΟ Υ

4

ματά μας άνατρέψαντα ΐσχυράν άντίστασιν 
έχθροΰ είσεχώρησαν είς βάθος 5 χιλιομέ
τρων έντός 'Αλβανικού έδάφους καί κατέ- 
λαβον διά τής λόγχης ώχυρωμένα σημεία. 
Συνελάβομεν 9 άξκυματικούς καί 153 ό- 
πλίτας καί 100 κτήνη. 'Αεροπορικοί έπι- 
θέσεις τού έχθροΰ έστράφησαν κατ’ έξοχή 
κατά τού αστικού πληθυσμού. Προσεβλή- 
θησαν διά βομβών καί πολυβόλων 13 πόλεις 
καί χωρία. Έφονεύθησαν 90 καί έτραυ- 
ματίσθησαν 209 έκ τού άμάχου πληθυσμού. 
Κατεστράφησαν άρκεταί οίκίαι, 2 κλινι
κοί καί έν σχολείο. Τά βομβαρδίσαντα τήν 
Κέρκυραν ’Ιταλικά άεροπλάνα έφερον τά 
' Ελληνικά σήματα. ' Η ήμετέρα αεροπορία 
έξετέλεσε πολλάς έπιτυχεΐς αναγνωρίσεις 
καί έβομβάρδισε έπιτυχώς τά άεροδρόμια 
Κορυτσάς άπό χαμηλού ύψους, ώς καί 
συγκεντρώσεις μηχανοκινήτων μονάδων είς 
θέατρον ’ Ηπείρου. "Απαντα τά άεροπλάνα 
μας έπέστρεψαν είς τάς βάσεις των. Κα- 
τερρίφθη ένα έχθρικό άεροπλάνο διώξεως 
αίχμαλωτισμέντος τού όδηγοΰ, έτερο δέ 
βομβαρδιστικό έθεάθη πίπτων πλησίον τών 
έχθρικών γραμμών έν μέσω καπνού.

1.11.40



Στίς φωτογραφίες μας «στιγμιότυπα» άπό τύ 
ηρωικό ίπος τοΰ '40. ’Αριστερά, τραυματίας 
πολεμιστής στά χιονισμένα βουνά τής Πίνδου. 
’Επάνω, μεταφορά βαρέως πυροβολικού. Πί
νακας τοΰ Ούμβέρτου ’Αργυρού. (Μουσείο 
Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων). Κάτω: θυ- 
ελώδης βπίθεση γιά τήν Ανατροπή έχθροΰ άπό 
τίς θέσεις του.

... ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 39
Σκληροί Αγώνες έπί τής δυτικώς τού 

Πόγραδετς όρεινής περιοχής Εστέφθησαν 
Οπό σημαντικής επιτυχίας. Πείσμων άντί- 
δρασις τοΰ έχρθοΰ είς τήν περιοχή βορείως 
Πρεμετής έκάμφθη κατόπιν Ισχυρών επεμ
βάσεων τοΰ Πυροβολικού μας. Έ πί τής 
Εκατέρωθεν τής Αμαξιτής όδοϋ ζώνης, ό 
έχθρός ένήρηγσε προσβολΑς δι' Αρμάτων 
Αποτυχούσας. Κατελάβομεν Ανω τών 500 
αιχμαλώτων καί έκυριεύσαμε 6 πυροβόλα 
καί άφθονο Ολικό. Έπιτυχεστάτη έπίσης 
υπήρξε ή σημερινή δράσις τής Αεροπορίας 
μας. ’ Αναγνωρίσεις καί βομβαρδισμοί στα
θερών καί κινητών στρατιωτικών στόχων 
έξετελέσθησαν μέ διαπιστωθέντα Επιτυχή 
Αποτελέσματα. "Εν Εχθρικό Αεροπλάνο κα- 
τερρίφθη Εν Αερομαχία. "Απαντα τά ήμέ- 
τερα Επέστρεψαν άθικτα στάς βάσεις των.

4.12.40

... ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43
Καθ' δλη τήν ήμέρα τά στρατεύματα 

μας διεξήγαγον Επιθετικούς Αγώνας είς δια
φόρους τομείς τοΰ μετώπου. Οί Αγώνες 
ούτοι έστέφθησαν Οπό πλήρους Επιτυχίας 
καί έσχον ώς Αποτελέσματα τήν κατάληψι 
νέων Επικαίρων θέσεων Εντός ’Αλβανικού 
Εδάφους. Κατελήφθη τό ’Αργυρόκαστρο.

8.12.40

... ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 58
Έξηκολούθησαν καί σήμερον τοπικοί 

Επιχειρήσεις έπιτυχώς. Χιμάρα κατελήφθη. 
Τό 141 Τάγμα Μελανοχιτώνων Εξ 29 Αξιω

ματικών καί 677 όπλιτών, κυκλωθέν, πα- 
ρεδόθη. 'Ομοίως συνελήφθη αιχμάλωτος ό 
Διοικητής τοΰ 11ου τάγματος τοΰ 2ου συν
τάγματος Βερσαλλιέρων μετά τοΰ Επιτε
λείου του καί πολλών όπλιτών. Πολυάριθ
μο υλικόν περιήλθεν είς χεϊρας μας.

23.12.40

... ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 76
«Αί σημερινοί Επιτυχείς Επιχειρήσεις 

Απέφερον τήν κατάληψιν τής Κλεισούρας. 
Αΰτη εύρέθη έρημος κατοίκων λεηλατημέ
νη καί πυρπολημένη. Συνελήφθησαν περί 
τούς 600 αίχμάλωτοι, μεταξύ τών όποιων 20 
Αξιωματικοί, καί περιήλθον είς χεϊρας μας 
μία πολεμική σημαία, 4 πυροβόλα, άρματα 
μάχης, πολλοί όλμοι, πολλά αύτόματα όπλα 
καί παντοειδή Ολικά. Ή  Αεροπορία μας 
Εδρασε λίαν έπιτυχώς έπί τοΰ πεδίου τής 
μάχης, βομβαρδίσασα καί πολυβολήσασα 
Εχθρικούς στόχους. "Απαντα τά Αεροπλάνα 
μας έπέστρεψαν εις τάς βάσεις των».

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩ Ι ΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

«Προθύμως άναγνωρίζομεν ότι οί "Ελ
ληνες σύμμαχοί μας είναι οί πρώτοι πού μέ 
τάς υπέροχους νίκας των είς τήν Βόρειον 
"Ηπειρον ήνοιξαν τόν δρόμον καί κατέ- 
φερον Αποφασιστικά πλήγματα κατά τής 
φασιστικής ’ Ιταλίας. Αί έπιτυχίαι δέν είχαν 
μόνον τοπικήν σημασίαν, άλλά Επηρέασαν
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Η ΕΠΟΠΟΙ Ι Α ΤΟΥ «ΟΧΙ»

τήν δλην έξέλιξιν τού πολέμου. ' Η άμυνα 
τής Κρήτης έσωσε τήν Κύπρον, τήν Συρίαν, 
τό ’Ιράκ καί Ίσως τό Τομπρούκ» 
(Στρατάρχης Γουέηβελ, ’Αρχιστράτηγος 
Μέσης ’Ανατολής).

«Δέν τολμώ νά σκεφθώ τάς συνέπειας των 
γεγονότων τής Ελλάδος».
(’Επιστολή Χίτλερ πρός Μουσσολίνι, 22 ' 
Νοεμβρίου 1940).

«’ Η έπιβράδυνσις υπό τής ' Ελλάδος τής 
κατά Ρωσίας έπιθέσεως ϋπήρξεν όλεθρία 
διά τόν άγώνα τοΰ "Αξονος».
(170 άπόρρητον έγγραφον άρχείου Νυρεμ
βέργης).
«...Αί ψυχολογικοί συνέπειαι είναι δυσάρε
στοι καθ’ όσον ή "Ελληνική κατάστασις 
βαρύνει πολύ καί δυσμενώς έπί διπλωματι
κών προπαρασκευών, α’ίτινες εύρίσκονται 
έν πλήρει εξελίξει. ' Η Βουλγαρία, ή Ρωσία, 
ή Γιουγκοσλαβία καί αύτή ή Γαλλία, ένι- 
σχύθησαν αίσθητώς εις ό,τι άφορά τό ότι ή 
τελευταία λέξις τοΰ πολέμου δέν έλέχθη 
άκόμη. Αί στρατιωτικοί συνέπειαι είναι 
λίαν σοβαροί».
(Παράγραφοι επιστολής Χίτλερ πρός 
Μουσσολίνι άπό 20.11.40).
« Ή  χώρα μας, εις τήν όποιαν ιδιαιτέρως 
τιμάται ή ’Ανδρεία, παρακολουθεί μέ θαυ
μασμόν τόν άγώνα τών ' Ελλήνων είς * Αλ
βανίαν ό όποιος μάς συγκινεΐ τόσον ώστε,

άναφωνοΰμεν «Ζήτω ή "Ελλάς». 
(’Ιαπωνικοί έφημερίδες κατά Δεκέμ. 1940).

«...Ώ ς Ρώσοι καί ώς άνθρωποι σάς εΐμεθα 
εύγνώμονες διότι χάρις είς τάς θυσίας σας 
έκερδίσαμεν τόν άπαιτούμενον καιρόν διά 
νά παρασκευάσωμεν τήν άμυνάν μας. "Ελ
ληνες, εΐμεθα εύγνώμονες πρός Σάς». 
(Ραδιοφ. Σταθμός Μόσχας).

«...Ό  ’Αγών τής 'Ελλάδος, τά κατορθώ- 
ματά της δημιουργούν δι’ αύτήν δικαιώ
ματα άναμφισβήτητα».
(Στρατηγός Ντέ Γκώλ).

« Ή  ’Ιταλία εύρε τάς άπειλάς τοΰ έκφο- 
βισμοΰ άνωφελεϊς έναντι τοΰ ήρέμου θάρ
ρους σας. Κατέφυγεν επομένως είς άπρό- 
κλητον έπίθεσιν έναντίον τής Πατρίδος 
σας, αναζητούσα είς άστηρίκτους κατηγο
ρίας δικαιολογίαν τής αίσχράς της έπιθέ
σεως.

' Ο τρόπος μέ τόν όποιον ό * Ελληνικός 
λαός ΰπό τήν άξίαν έμπιστοσύνης ήγεσίαν 
σας αντιμετώπισε τούς κινδύνους καί τάς 
προκλήσεις τών τελευταίων μηνών, κατέ- 
κτησε τόν θαυμασμόν τοΰ Βρεταννικοΰ 
λαού διά τήν ' Ελλάδα. Αί άρεταί αύται θά 
ένισχύσουν τόν ’ Ελληνικόν λαόν καί κατά 
τήν παρούσαν στιγμήν τής δοκιμασίας. Θά 
σάς παράσχωμεν τήν δυνατήν βοήθειαν 
μαχόμενοι έναντίον κοινού εχθρού καί θά

μοιρασθώμεν τήν κοινήν νίκην.
Ουΐνστων Τσώρτσιλ».

«...”Αν τό άποτυχόν χάρις είς τήν νικηφό- 
ρον άντίστασιν τής ' Ελλάδος μεσογειακόν 
σχέδιον τοΰ Χίτλερ έπετύγχανεν, ή έπίθεσις 
τής Γερμανίας έναντίον τής Ρωσίας, θά 
είχεν όλως διάφορα αποτελέσματα. Οί ή- 
ρωες πού έχουν βάψει μέ τό αίμα τους τήν 
ίεράν γήν τής Βορείου Ηπείρου, οΐ μα- 
χηταί τής Πίνδου καί οί άλλοι, θά είναι ο
δηγοί μαζί μέ τούς Μαραθωνομάχους, θά 
φωτίζουν άνά τούς αιώνας τήν Οικουμένην» 
("Αντονυ Ήντεν, τότε υπουργός τών ’Εξω
τερικών τής Μεγάλης Βρεταννίας).

«’ Επολεμήσατε άοπλοι έναντίον πάνοπλων 
καί ένικήσατε. Μικροί έναντίον μεγάλων 
καί έπικρατήσατε. Δέν είναι δυνατόν νά 
γίνη άλλως, διότι είσθε ΕΛΛΗΝΕΣ. ’ Εκερ- 
δίσαμεν χρόνον διά νά άμυνθώμεν. Ώ ς  
Ρώσσοι καί ώς άνθρωποι σας εΰγνωμονού- 
μεν».
(Ραδ. Σταθμός Μόσχας).

« Ή  γενναιότης καί άποφασιστικότης τών 
Ελληνικών στρατευμάτων έκέρδισαν τόν 
θαυμασμόν τών έλευθέρων λαών τού Κό
σμου».
("Αντονυ Ήντεν, 21—3—41)
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Η ΕΠΟΠΟΙ Ι Α ΤΟΥ «ΟΧΙ
Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων στιγμι
ότυπα άπό τόν έπικό άγώνα τοϋ 'Ελληνικού 
Στρατού στά χιονισμένα βουνά τής 'Αλβανίας. 
’Αριστερά- Αντεπίθεση μετά τήν είσβολή. 

Αεζιά Έλληνες στρατιώτες σέ παρατηρητή
ριο τής Πίνδου τήν ώρα τής μάχης. Κάτω: Ή  
εύχή τής Μάνας δύναμη καί κουράγιο γιά τόν 
Έλληνα πολεμιστή.

ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ
ΟΙ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΑΡΤΑΡΙΝΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Ό  ’Ιταλός ψευτο Ναπολέων, ό άνεκδι- 

ήγητος λιονταρής Ντοϋτσε — όπως άλλω
στε καί κάθε όμοιο πρόσωπο τής «πάστας» 
του — έχει απασχολήσει συχνότατα τήν 
παγκόσμια εύθυμογραφία καί πολλές φορές 
δέχτηκε τά πυρά των εύθυμογράφων όλου 
του κόσμου μέ τά κωμικά του καμώματα.

Οί διάφορες γελοιότητές του — όταν 
λ.χ. σκαρφάλωνε σάν γλοιώδες άνδρείκελο 
πάνω στά τάνκς γιά νά έκφωνήση τούς 
προπετεϊς λόγους του ή όταν, μασούσε 
κανόνια έπιβουλευόμενος τήν άνεξαρτησία 
τών φιλειρηνικών λαών — προκάλεσαν τό 
άθώο, άλλ’ άρκετά τσουχτερό χιούμορ, τά 
βέλη τού όποιου έξετοξεΰθησαν κατά τοϋ 
άσυνειδήτου ύβριστοΰ κατ’ έπανάλειψι.

Μεταξύ τών πολλών πού έγράφησαν γιά 
τόν γελοίο Ταρταρίνο τής Ρώμης είναι καί 
τά άκόλυθα:

Διηγούνται ότι κάποτε στό σχολείο ενός 
’ Ιταλικού χωριού ό δάσκαλος είπε μιά μέρα 
στούς μαθητές του:

—Ά πό δώ καί πέρα παιδιά στήν προ
σευχή σας δέν θά λέτε πιά κάθε βράδυ 
«Δόξα σοι ό Θεός», θά λέτε «Δόξα σοι ό 
Ντοϋτσε».

"Ενας άπό τούς μαθητές του όμως σηκώ
θηκε στό θρανίο του δειλά - δειλά καί 
ρωτάει τό δάσκαλό του:

— Κι’ άμα πεθάνη ό Ντοϋτσε, τί θά λέμε 
κύριε;

—’Ανόητε — τοϋ άπαντάει ό δάσκαλος 
— τότε θά λέτε: «Δόξα σοι ό Θεός!»

' Ο Μουσσολίνι, διηγείται άλλος εύθυμο- 
γράφος, πηγαινοέρχεται ανήσυχος στό ι
διαίτερο γραφείο του. "Εχει πληροφορηθή 
ότι σ’ ένα μεγάλο τμήμα τής ’Ιταλίας 
έξερράγη επαναστατικό κίνημα στρεφόμε
νο εναντίον του καί εναντίον τών μεθόδων 
του. Περιμένει λοιπόν μέ άγωνία μπροστά 
στό τηλέφωνο, γιά νά μάθη άν κατεστάλη 
τό κίνημα καί άν τά νευρόσπαστά του 
μεταχειριζόμενα τίς γνωστές δολοφονικές 
μεθόδους των, έπέπλευσαν καί πάλι. Σέ μιά 
στιγμή όμως ό Ψευτο Ναπολέων σταυρώνει 
τά χέρια του *— χειρονομία προσφιλής στούς 
καμποτίνους τοϋ είδους του — στέκεται 
μπροστά σ’ ένα μεγάλο πορτραϊτο του καί 
άπευθυνόμενος πρός αυτό ρωτά μέ λύσσα:

— Γιά πές μου, άν επικρατήσουν οί 
έχθροί μου, τί θά γίνη τότε;

Καί τό πορτραϊτο του, διερμηνεϋον τήν 
γενική άγανάκτησι τοϋ άπαντά:

—Άπλούστατα. ’Εμένα θά μέ ξεκρεμά- 
σουνε, ένώ εσένα θά σέ κρεμάσουνε...

Μιά όμάς άπό παιδιά τής Τζιοβανέτζα 
( ’Ιταλικής νεολαίας) κουβέντιαζαν γιά τούς 
σύγχρονους μεγάλους άνδρες τής άνθρωπό- 
τητος. Τό κάθε παιδί λέει τί θά ήθελε νά 
είναι, άν ήταν γιός ένός άπό τούς μεγάλους 
άνδρες. "Ερχεται καί ή σειρά τού Ούμβέρ- 
του.

— Καί σύ, Ούμβέρτε, τί θά ήθελες νά

είσαι, άν ήσουν γιός τού Μουσσολίνι;
— ’Ορφανός, άπαντά ό τετραπέρατος 

Ούμβέρτος.

Καί τό εγχώριο χιούμορ δέν ύπελείφθη 
τίς ημέρες τοϋ πανεθνικού συναγερμού. Κι 
έσκάρωσε — μεταξύ άλλων — καί τό 
άκόλουθο χαρακτηριστικό τραγουδάκι:
Σάν σ ’ άρέσει Μουσσολίνι, 
ξαναπέρασε άπό ’δώ.
Νά σέ μάθουν οί εΰζώνοι 
άρκουδιάρικο χορό!...

Η ΚΟΡΥΤΣΑ
Κυλά ή βροντή τών κανονιών άπό τήν

άϊτορράχη.
Λές τά φαράγγια έστοίχειωσαν, βογγοϋν 

καί σειούνται οί βράχοι 
"Αναψε κόλασης φωτιά κάτω στον κάμπο ή

μάχη.
Κι’ ή λόγχη, πού άσυγκράτητη τήν ξένη 

διώχνει γέννα,
τό δρόμο άνοίγει νά διαβή καινούργιο

Είκοσιένα.
Νά την, σιμώνει ή Λευτεριά μέ τά φτερά

άπλωμένα.

Μέ μιας σκορπάει κι ό ούρανός ζαφείρια
καί τοπάζια

Γελά ή μ ατιά, άστραποβολοϋν στά στήθια 
τά τσαπράζια.

Κι ή Κορυτσά ή έλληνική, φοράει μέ 
μιάς γαλάζια

ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ
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Η ΑΘΗΝΑ είναι ώς όνομα καί 
ώς πράγμα άθάνατη. Καί τήν 

άθανασία αυτήν τήν οφείλει στό 
πνεύμα της. Γιατί μονάχα αύτό 
είναι πραγματικά άθάνατο.

'Ο  πρώτος μεγάλος τής ’Αθήνας 
ό καί πατριάρχης τοΰ άττικοϋ 
πνεύματος, είναι ό Αισχύλος δυ
νατός ώς άνθρωπος, όπως οί αιώ
νιες δρυς, πού, όπως λέγει ένας 
ποιητής, δέν πέρασαν άπό τά 
σχολεία των άνθρώπων. Δέν ξέ
ρομε άν ό Αισχύλος έπέρασε άπό 
σχολεΐον, άλλά ξέρομε καλά ότι 
όλοι πέρασαν καί περνούν άπό τό 
σχολείο όλων τών άνθρώπων. Καί 
ό,τι δέν έχουν μάθει μόνοι τους — 
άπό τήν τραγωδία τής ζωής — τό 
μαθαίνουν άπό τόν Αισχύλο. 
"Ομως όΑίσχύλος προχώρησε 
πολύ πέρα άπό τά θνητά καί 
έπλησίασε τούς θεούς. Είναι τόσον 
κοντά στούς θεούς, πού δύσκολα 
μπορεί κανείς νά τούς καταλάβει 
χωρίς αύτόν.

Καί ό Σοφοκλής είναι πολύ 
κοντά στούς θεούς όμως είναι πλη- 
σιέστερος στούς άνθρώπους παρ’ 
ό,τι στούς Θεούς.

Τέλος ό Εύριπίδης προσεγγίζει 
έξ ολοκλήρου τούς άνθρώπους καί 
ερμηνεύει τά αίσθήματά τους, τά 
βιώματά τους καί τούς πόθους των. 
Γιά τούς θεούς πιά άρχίζει ν ’ 
άμφιβάλει κι αύτό είναι τό δικό του 
δράμα. Οί θεοί, όμως, παρ’ όλη 
τήν αμφιβολία τοΰ Εύριπίδη, 
μένουν όρθιοι καί προσβλέπουν μέ 
τή γνωστή εκείνη θεϊκή άταραξία 
πρός τούς άνθρώπους, πού τυραν- 
νοΰνται άπό τά πάθη τους καί τά 
λάθη τους.

'Ο  Σωκράτης, πού είναι τό 
δεύτερο μεγάλο τής ’Αθήνας 
πνεύμα, παρ’ όλα όσα γίνονται 
γύρω του, στήν εποχή του, έπιμέ- 
νει ότι οί θεοί είναι όρθιοι καί 
πολύ κοντά στούς άνθρώπους. 'Ο 
ίδιος μάλιστα άκούει καί τόν Λόγο 
τοΰ ’Απόλλωνος, πού έρχεται άπό 
τούς Δελφούς, «τό γνώθι σ ’ αύτόν» 
’Ακούει καί κάποιαν άλλη φήμη, 
πώς είναι ό σοφώτερος τών άν
θρώπων, φήμη πού έρχεται άπό τό

Ή  σημερινή ’Αθήνα μέσα στήν όποια 
σήμερα ζοΰμε είναι ιστορία μαζί καί 
θρύλος. Τό σπουδαιότερο όμως είναι 
δτι ή 'Αθήνα είναι καί ζωή. Άλλά σ ’ 
αύτόν έδώ τόν τόπο δέν ύπάρχει ζωή 
χωρίς Ιστορία καί ή ζωή γίνεται γρή
γορα κΤ αύτή θρΰλος.

ΑΘΉΝΑ
«Ζαφειρόπετρα στής γης 

τό δαχτυλίδι»
I. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

’Ακαδημαϊκού

στόμα τοΰ ’Απόλλωνος. Τήν 
άγάπησε τήν ’ Αθήνα όσον τίποτε 
άλλο ό Σωκράτης καί όλη του ή 
φιλοσοφία δέν ήταν τίποτε άλλο 
παρά μιά άγάπη στήν ’ Αθήνα, πού 
τόν γέννησε καί τόν άνέθρεψε καί 
στό τέλος τοΰ έδωκε τό κώνειον. 
Ό  ϊδιος, όμως, δέν είπε γ ι’ αύτό 
κανένα πικρό λόγο πρός τήν 
’Αθήνα, γιατί πιστεύει στήν αί- 
ωνιότητά της. "Αν είπε κάτι πικρό, 
δέν ήταν γ ι’ αύτήν, τό είπε γιά 
τούς άνθρώπους τής ’Αθήνας, πού, 
καθώς αύτός πιστεύει, τήν'ίδρυσαν 
οί θεοί καί τήν κρατούσαν στήν 
ζωή.

"Ομως τό φώς πού χύνεται στήν 
’Αθήνα καί άπ' αύτήν επάνω σ ’ 
όλη τήν 'Ελλάδα καί σ ’ όλο τόν 
κόσμο, άπό τό τρίτο μεγάλο 
πνεΰμα της, τόν Πλάτωνα, έχει 
τόσα χρώματα, τόση ποικιλία 
καί τόσον μεταφυσικό βάθος, πού 
κανείς λόγος δέν μπορεί νά τό
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ήθελαν νά έπιζήσουν.
"Ενας νέος άπό τή Μακεδονία 

έφηβος 19 ετών έρχεται κοντά, 
στην κρίσιμη ώρα καί τής ’ Αθήνας 
καί δλου τοΰ ' Ελληνικού γένους, ό 
’Αριστοτέλης. Αυτός θά παραλά- 
βει τώρα τό πνεύμα τής ’Αθήνας 
καί θά τό δουλέψει μέ τόν τρόπο 
του, θά τό γενικεύσει καί θά 
δημιουργήσει μιά καινούργια 
γλώσσα ελληνική, άλλά καί παγ
κόσμια. Τήν οικουμενική γλώσσα 
τής φιλοσοφίας, πού θά συνο- 
δεύση τόν ’Αλέξανδρο εις τά 
βήματά του, τόν αιώνιο έφηβο τών 
'Ελλήνων, πού γιά τούς άλλους 
λαούς θά γίνει θεός, γιά τούς 
"Ελληνες όμως θά μείνει ό πλήρης 
άνθρωπος, πού πιστεύει στούς 
θεούς, τούς λατρεύει καί περιμένει 
πάντα άπ’ αύτούς τά καλά τους 
νεύματα.

Γρήγορα έγινε μέ τόν ’Αλέ
ξανδρο κι άλλη ’Αθήνα, ή ’Αλε
ξάνδρεια, πλούσια καί μεγάλη. 
Πλούσια καί στό πνεύμα- όμως ή 
παλιά ’Αθήνα, ή μητέρα, θά εξα
κολουθήσει νά ζεΐ, όχι μονάχα στή 
μνήμη τών άνθρώπων, άλλά πραγ
ματικά ώς τό σχολεΐον τής άνθρω- 
πότητος. Κι όταν οί θεοί τών 
'Ελλήνων θά άποτραβηχθοϋν άρ- 
γότερα πρός τά ορεινά κι ένας 
καινούργιος Θεός θά έλθει στήν 
'Ελλάδα, ό Θεός τοΰ Παύλου, κι 
όταν ό ίδιος ό Παύλος θά έλθει, θά 
εϋρει τήν ’Αθήνα άνέπαφη καί θά 
βρει τούς ’ Αθηναίους νά συζητούν 
τά πάντα καί θά συζητήσει μαζί 
τους γιά τόν καινούργιο Θεό καί θά 
τούς πει ότι αυτός είναι ό "Αγνω
στος Θεός πού είδε τό βωμό του 
καθώς άνέβαινε πρός τόν "Αρειο 
Πάγο.

Καί καθώς προχωρούν οί αι
ώνες τοΰ Χριστιανισμού, ή ’Αθή
να θά μείνει στό κέντρο τοΰ 
κόσμου καί τό πνεύμα της θά 
προσελκύει τούς νέους όλης τής 
τότε Οικουμένης. ’Ανάμεσα σ ’ 
αύτούς τούς νέους, "Ελληνες, 
Ρωμαίους καί άλλων εθνών θά 
είναι στόν 4ον αιώνα καί μερικοί 
νέοι άπό τή Μικρά ’Ασία, Χρι-

Στήν Απέναντι σελίδα, χαρακτηριστική άποψη 
τον Παρθενώνα. Κάτω, ό ναός τής άπτέρον 
Νίκης. Ό  Σωκράτης άγάπησε τήν ’Αθήνα δσο 
τίποτε άλλο καί δλη τον ή φιλοσοφία δέ ήταν 
τίποτε άλλο παρά μιά Αγάπη στήν ’Αθήνα, πού 
τόν γέννησε καί τόν Ανέθρεψε καί στό τέλος 
τοΰ έδωσε τό κώνειο.

έκφράσει καί νά τό περιγράψει. 
Μόνον ό ίδιος ό Πλάτων κατώρ- 
θωσε νά τό κάνει, γιατί τό φώς 
αυτό φαίνεται σέ όλη του τήν 
ποικιλία μέσα στούς διαλόγους 
του, πού είναι τόσο ζωντανοί, ώστε 
είναι σάν νά μήν έχουν παρελθόν, 
νά είναι πάντα μέσ’ στό παρόν. 
Καί μέσα άπ’ αύτούς τούς διαλό
γους είναι πού βλέπουμε καί τό 
μεγαλείο τοΰ Σωκράτη. 'Ο  Πλά
των έδωκε στόν Σωκράτη τήν 
αιώνια παρουσία του στή ζωή μας.

"Ενας συντηρητικός ’Αθηναίος, 
στήν εποχή τού Πλάτωνος, ίσως 
νά πίστευε ότι, έπειτα άπ’ όλη 
αυτή τή λάμψη, ή ζωή τής ’Αθή
νας έμελλε νά κλείσει πιά. Καί 
άσφαλώς υπήρχαν πολλοί πού τό 
πίστευαν αύτό τότε. "Ομως ό 
Πλάτων ό ίδιος ποτέ δέν πίστευε 
πώς τό πνεύμα τής ’Αθήνας μπο
ρούσε νά πάψει νά είναι. Είχε 
σαφέστατα προΐδει πώς οί "Ελ
ληνες έπρεπε νά ένωθοΰν, άν
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ΕΚΛΕΚΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΚΡΙΣΗ Τ01 
ΙΙ0ΛΙΙΙ1ΑΙ01 ΑΙΑΣ

Τοϋ Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ

στιανοί, άλλά έλληνολάτρεις. Θά 
γίνουν αυτοί επειτα Πατέρες τοΰ 
Χριστιανισμού καί φωστήρες τής 
Οικουμένης.

Καί ή ’ Αθήνα θά τροφοδοτεί τό 
πνεύμα δλων ώσπου θά γεννηθεί 
μιά καινούργια ’Αθήνα, ή Πόλη 
τοΰ Κωνσταντίνου καί αυτή θά 
πιστεύει εις Χριστόν, άλλά δέν θά 
μπορεί ποτέ νά λησμονήσει τήν 
παλιά ’Αθήνα, γιατί τίποτε και
νούργιο, πού θέλει νά είναι μεγά
λο, δέν γίνεται χωρίς τά παλιά- 
έτσι καί ή Βασιλεύουσα εγινε 
μεγάλη, γιατί έκλεινε μέσα της τό 
πνεύμα τής παλιάς ’Αθήνας. Πόλις 
ήταν κ ’ ή Βασιλεύουσα, όπως κ’ ή 
’Αθήνα πόλις. Τείχη είχε κ ’ ή 
βασιλεύουσα, όπως κ’ ή ’Αθήνα.

"Οταν θελήσει κανείς νά κατα
λάβει τήν Βασιλεύουσα καί τό 
μεγαλείο της, θά πρέπει πρώτα νά 
συλλάβει τό πνεύμα τής πόλεως, 
καί τό πνεύμα αύτό τής πόλεως 
είναι τό πνεύμα τής ’Αθήνας. Ή  
λάμψη τής Βασιλεύουσας κατά τόν 
Μεσαίωνα θά επισκιάσει τήν δόξα 
τής παλιάς ’Αθήνας, τήν σοφία 
της όμως δέν θά κατορθώσει ποτέ 
νά τήν επισκιάσει. ’Εξωτερικά θά 
πτωχεύει ή ’ Αθήνα, θά γίνει χωριό 
γιά αιώνες. 'Όμως μέσ’ στίς 
καρδιές των Ελλήνων καί όλων 
των άνθρώπων θά μεγαλώνει ό 
πλούσιος θρύλος της.

Κι όταν ή Βασιλεύουσα θά 
πέσει, θά υπάρχουν δύο θρύλοι 
μέσ’ στίς καρδιές των 'Ελλήνων 
καί δύο καημοί: Ό  καημός τής 
παλαιάς ’ Αθήνας καί ό καημός τής 
Πόλης. Καί κάποτε, υστέρα άπό 
αιώνες, θά σημάνει ή μεγάλη ώρα 
κι ή παλιά ’Αθήνα θά ξαναζήσει. 
Σκληρές μάχες θά γίνουν στά 
άρχαΐα χαλάσματα καί τά μνημεία 
καί ή Βασιλεύουσα θά παρακολου
θεί δουλωμένη τόν άγώνα.

Ή  σύντομη αύτή ιστορία είναι 
ή ιστορία τής ’Αθήνας, όπου μέσα 
σήμερα ζοΰμε. Είναι ιστορία μαζί 
καί θρύλος. Τό σπουδαιότερο όμως 
είναι ότι ή ’Αθήνα είναι καί ζωή. 
Ά λλά σ ’ αύτόν έδώ τόν τόπο δέν 
υπάρχει ζωή χωρίς ιστορία καί ή 
ζωή γίνεται γρήγορα κι αύτή 
θρύλος.

ΣΥΧΝΑ άκοϋμε νά γίνεται πολύς λόγος 
γιά τήν κρίσι πού μαστίζει σήμερα τόν 

πολιτισμό μας, τόν δυτικό λεγόμενο πολιτι
σμό. Καί οί εφημερίδες άσχολοϋνται μέ τό 
ζήτημα αύτό, άλλά καί σέ ύπευθυνότερη 
κλίμακα γράφονται άπό έπίσημους άλλά καί 
καί λέγονται σχετικά μέ αύτό πράγματα, σέ 
σημείο μάλιστα, πού νά έχουμε άρχίσει 
κάπως νά συνηθίζουμε καί στή φρασεολο
γία καί στήν ούσία τοϋ θέματος. Από 
πολλές κατευθύνσεις άκοϋμε κρίσεις καί 
άποφάνσεις γιά τήν κατάστασι πού βρίσκε
ται σήμερα ό πολιτισμός, ένώ δλα αύτά 
δημιουργούν σέ μάς τήν έντύπωσι πώς 
τριγμοί έπικίνδυνοι άπειλοϋν μέ κατάρρευσι 
αύτό πού μέ τόση καύχησι καί έπαρσι 
έμφανίζουμε σά δημιούργημα τής Εύρώπης 
καί τοϋ Χριστιανισμού. Ό  καθηγητής Ά . 
Τσιριντάνης είχεν ύποστηρίξει πρό έτών 
πώς ζοϋμε μιά μεταβατική περίοδο άνάμεσα 
στή διασταύρωσι δύο πολιτισμών, ένός πού 
φεύγει καί ένός πού έρχεται νά καταλάβη 
τή θέσι του. Καί ε ίν - άλήθεια πώς ό δικός 
μας, ό δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός φεύγει 
καί παραχωρεί σιγά -σιγά τή θέσι του σ ’ ένα 
καινούργιο, άγνωστό μας άκόμα καί στίς 
λεπτομέρειές του. Καί εϊναι σημαντική αύτή 
ή διαπίστωσι, γαιτί προσδιορίζει τό μέγεθος 
τής εύθύνης μας μπροστά στό φαινόμενο 
αύτό, πού φαίνεται πώς πάει νά σημαδέψη 
τό τελευταίο τούτο τέταρτο τού αιώνα μας. 
' Ωστόσο δέν φαίνεται νά άνησυχούν πολλοί 
γιά δλα αύτά. "Αλλα ζητήματα δευτερευ- 
ούσης φύσεως τούς άπασχολοϋν καί τούς

άπορροφούν. Καί ένώ τό τέλος έρχεται 
καλπάζοντας, έμείς άδιαφοροϋμε ή θεωριο- 
λογοϋμε. Τό πράγμα είναι σοβαρό καί πρέ
πει νά μάς άπααχολήση σέ μιά έρευνα γιά 
τήν διακρίβωσι τών αίτιων τής κρίσεως καί 
τών συνεπειών της, πού όλοι μας γευό
μαστε κάθε μέρα.

Ριζικές πολιτιστικές 
άνακατατάξεις

Από όσα είπαμε είναι φανερό ότι βρι
σκόμαστε στίς παραμονές ριζικών άνακατα-
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Οί έλπίδες πού είχαν στηριχθή παλιότερα στην έκβιομηχάνιση καί στην οικονομική Ανάπτυξη, γιά 
ένα βαθύτερο έξανθρωπισμό τοϋ Ανθρώπου καί γιά βελτίωση τής ποιότητος τής ζωής του, 
άπεδείχθησαν φρούδες. Γιατί ή προηγμένη τεχνολογία καί οί έπιστημονικές κατακτήσεις έδειξαν, 
πώς δέν μπορούν νά έξευγενίσουν τόν άνθρωπο καί νά τόν κάνουν χαριτωμένο πλάσμα.

τάξεων στόν πολιτισμό μας. Ή  κρίσι του, 
καθώς αναλύεται, γίνεται δείκτης τής νέας 
αύτής πορείας. Ο γάλλος καθηγητής στή 
Σορβόννη Μ. Duverger, γράφει παραστατι
κά: « Ή  καταπληκτική υλική έπιτυχία τοϋ 
δυτικού συστήματος άρχίζει νά συντροφεύ
εται άπό μιά πραγματική άνθρώπινη έπιτυ
χία. ' Η χαρά τής ζωής -  ή εύτυχία, θά 
έλεγεν ό Saint-Just -  δέν άναπτύσσεται μέ 
τόν ρυθμό τών παραγομένων ποσοτήτων. 
' Αντίθετα φαίνεται ότι όπισθοχωρεϊ άνάλο- 
γα μέ τό δσο αύτές αύξάνουν. Οί πόλεις 
γίνονται άβίωτες, τήν στιγμή πού σχεδόν 
όλος ό κόσμος είναι άναγκασμένος νά ζή σ' 
αύτές, ή φύσι είναι μολυσμένη καί κατε
στραμμένη, τήν στιγμή πού δοκιμάζουμε μιά 
αύξανόμενη άνάγκη νά τήν ξαναβροΰμε, οί 
καθημερινές μετακινήσεις είναι άφόρητες, 
τήν στιγμή πού οί διαδρομές μακραίνουν, τό 
γήρας παίρνει τή μορφή κατάρας, τήν στι
γμή πού ό άριθμός τών γερόντων αύξάνει, ή 
κυριαρχία τών μεγάλων συλλογικών όργανι- 
σμών σφίγγει διαρκώς, τήν στιγμή πού ό 
καθένας έχει τις δυνατότητες καί τήν έπι- 
θυμία ν ' άναπτύξη τήν άτομικότητά του, τά 
μέσα ένημερώσεως άποκτηνώνουν τις μά
ζες, ένώ θά μπορούσαν νά τις εισαγάγουν 
σ' ένα άνθρωπισμό μέ διαστάσεις παναν
θρώπινες» (Μ. Duverger: Ίανός, οί δύο 
όψεις τής Δύσεως, έν Άρχιμ. Ήλ. Μα- 
στρογιαννοπούλου. Ή  άγωνία τοϋ σύγχρο
νου άνθρώπου σ. 210). Ό  Π. Μελίτης θά 
μιλήση γιά τήν «κόπωσι» τού πολιτισμού 
(«Συζήτησις» Α ' σ. 189) μέ έκδηλώσεις τήν

έλλειψι ένθουσιασμοΰ στόν σύγχρονο άν
θρωπο, τήν σαπίλα στήν κοινωνία μας καί 
τήν άγωνία καί τόν τρόμο μπροστά στό 
σκοτεινό μέλλον.

"Ολα τά παραπάνω είναι ένδεικτικά μιας 
άνωμαλίας στό πολιτιστικό μας σύστημα καί 
σημαίνουν συναγερμό γώ τή σωτηρία του 
δσο είναι ίσως άκόμη καιρός. Ο όργανι- 
σμός τοϋ πολιτισμού μας είναι κουρασμέ
νος καί τοϋ χρειάζεται τόνωσι. Οί άνθρωποι 
πού διαθέτουν σοβαρή σκέψι καί ένδιαφέ- 
ρον άνησυχούν καί δραστηριοποιούνται. Ό 
λοι όμως πρέπει νά δραστηριοποιηθούν γιά 
τή σωτηρία τοϋ πολιτισμού μας. Καί ή 
δραστηριοποίησι θά προέλθη σάν καρπός 
τής άνησυχίας, κι' αύτή πάλι σάν καρπός 
τής συνειδητοποιήσεως τής κρίσεως γιά 
τήν όποια μιλάμε.

Μερικά παραδείγματα
"Αν σταθούμε στά γεγονότα τού καιρού 

μας, όπως τά παρουσιάζει κάθε μέρα ό 
τύπος, μπορούμε νά πεκΛοϋμε γιά τήν 
ϋπαρξι τής κρίσεως αύτής. "Ας φυλλομε
τρήσουμε, λοιπόν, τις έφημερίδες, άς ά- 
κούσουμε λίγο ραδιόφωνο, άς δούμε λίγη 
τηλεόρασι κι' έχουμε έτοιμο τό ύλικό γιά τή 
σύνθεσι τής άρρώστειας πού κατατρώει τά 
σπλάχνα τού πολιτισμού μας.

α) Σωστός καννιβαλισμός
Πριν άπό καιρό γράφθηκε πώς σέ μιά

φυλακή τής Αμερικής ήταν κλεισμένος 
ένας κατάδικος σέ ισόβια, ήλικίας 35 έτών. 
Αύτός ό κατάδικός ζήτησε νά μετατροπή ή 
ποινή του σέ θάνατο καί νά έκτελεσθή γιατί 
δέν άντεχε, όπως είπε, νά μείνη σ' όλη του 
τή ζωή μέσα. Τό αίτημά του έγινε δεκτό άπό 
τό αρμόδιο δικαστήριο. Καί τότε συνέβη 
κάτι, πού ίσως πέρασε άπαρατήρητο. 'Από 
τήν ίδια στιγμή άρχισε νά κτυπάη τό τηλέ
φωνο τής φυλακής. Νά τί είπε ό διευθυν
τής: Τηλεφωνούν άνθρωποι πού θέλουν νά 
συμμετάσχουν στό έκτελεστικό άπόσπα- 
σμα. Δέν ύπάρχει έλλειψι άπό έθελοντές 
δημίους». («Ή  Καθημερινή» 14-11-1976).

Ά ν  καταλάβατε καλά, ένας άνθρωπος 
πρόκειται νά έκτελεσθή καί πολλοί άλλοι 
συνάνθρωποί του σπεύδουν νά πάρουν στό 
χέρι τό όπλο γιά νά τόν έκτελέσουν αύτοί. 
Τί νά ύποθέση κανείς; Ασφαλώς θά περι
μένουν νά νοιώσουν κάποιαν εύχαρίστησι, 
κάποιο σαδισμό οί έθελοντές δήμιοι, συμμε
τέχοντας στό άπόσπασμα καί πιέζοντας τή 
σκανδάλη καί βλέποντας τό θύμα τους νά 
σωριάζεται κάτω νεκρό. Κανείς βέβαια δέν 
άναγκάζει τούς άνθρώπους αύτούς νά λά
βουν μέρος στή μακάβρια διαδικασία. Στή 
θέσι τους, άλλοι θά έτρεχαν μακρυά, άπό 
εύαισθησία μπροστά στό άπεχθές θέαμα 
ένός άνθρώπου πού έκτελεΐται. Αύτοί όμως 
μόνοι τους έπιδιώκουν νά παίξουν ρόλο 
πρωταγωνιστή στό δράμα αύτό.

' Η εϊδησι φέρνει στήν ψυχή μας πλατειά 
θλίψι. Πώς ό άνθρωπος πλάσθηκε άπό τά 
χέρια τοϋ Θεού καί πώς τόν κατάντησε ή 
ζωή τής άμαρτίας! Πλάσθηκε γιά ν ' άγαπά 
καί νά συμπονή στή δυστυχία τοϋ άλλου.
' Ακόμα γιά νά λυπάται στή λύπη τοϋ άλλου. 
Κι' έκείνος, μέ τή δούλεψί του στήν άμαρ- 
τία, διέστρεψε τις έσωτερικές του διαθέ
σεις καί έγινε άπάνθρωπος, σαδιστής, φί- 
λαυτος καί αίμοβόρος. Μακρυά άπό τόν 
Θεό ό άνθρωπος βρίσκεται σέ διαρκή παρα
ζάλη. Δέν ξέρει τ ί θέλει. Πελαγοδρομεί. Ζή 
μέσα στά φώτα τοϋ πολιτισμού του, ύπο- 
τάσσεται στις συμβατικότητες τής κοινω
νικής ζωής. Μά στήν άλήθεια είναι δυστυ
χισμένος. "Οταν σβύνουν τά φώτα, δταν 
βρεθή μόνος του μέ τόν έαυτό του, τότε 
άναλογίζεται τήν άβυσσο τής καρδιάς του, 
τήν άδημονία τής ψυχής του, τό άγχος του. 
Τότε όλομόναχος συνειδητοποιεί πόσο χα
μηλά τόν έρριξε ή άποστασία καί πόσο τόν 
έταπείνωσεν ή άμαρτία. "Ετσι στεκόμαστε 
όλοι μας άφωνοι μπροστά σέ έκδηλώσεις, 
πού προδίδουν όχι άπλώς έλλειψι πολιτι
σμού ψυχής, άλλά άληθινό πρωτογονισμό 
καί σκληρότητα καί πάθος.

Οί έλπίδες πού είχαν στηριχθή παληό- 
τερα στήν έκβιομηχάνισι καί στήν οικονο
μική άνάπτυξι, γιά ένα βαθύτερο έξανθρω- 
πισμό τοϋ άνθρώπου καί γιά βελτίωσι τής 
ποιότητος τής ζωής του, άπεδείχθησαν 
φρούδες. Γιατί ή προηγμένη τεχνολογία 
καί οί έπιστημονικές κατακτήσεις στόν αιώ
να μας έδειξαν, πώς δέν μπορούν νά έξευ
γενίσουν τόν άνθρωπο καί νά τόν κάμουν 
χαριτωμένο πλάσμα. ' Αντίθετα, πολλές φο
ρές, οί άνέσεις τής ζωής καί ό πειρασμός
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'Επάνω, ό μεγάλος Ντοστογιέφσκυ, «άν, λέγει, 
ό θεός δέν ύπάρχει, τότε όλα έπιτρέπονται». 
Κάτω, μετά τις πορνοταινίες καί τήν άλλη 
κίτρινη φιλολογία πού έμπορεύεται τό γυναι
κείο σώμα, τελευταία γράφτηκε πώς γίνεται 
τής μόδας στην Εύρώπη μιά «ύποκουλτούρα» 
με τό σύνθημα «ταπεινώστε τή γυναίκα». Στην 
Απέναντι σελίδα: Μιά άποψη τοΰ "Αμστερ
νταμ, οπού πολλές έκκλησίες μετατράπησαν σέ 
καταστήματα καί ταβέρνες.

τού πλούτου έγιναν ό τάφος τής ήθικής, 
τής έντιμότητος καί τής ανθρωπιάς. Τώρα 
γεγονότα οάν τό παραπάνω κρούουν τόν 
κώδωνα του κινδύνου καί μάς προειδοποι
ούν νά σταματήσουμε τήν ξέφρενη πορεία 
τής άποστασίας μας. Γιατί μόνο τό πνεύμα 
τού Θεού είναι πνεύμα ειρήνης, άληθινής 
άδελφωσύνης καί άνθρωπισμοϋ. Καί ό πολι
τισμός μας δέν θά άναρρώση άπό τή φρικτή 
του κρίσι, άν δέν στραφούμε πρός τις πηγές 
καί άν δέν όμολογήσουμε τήν πλάνη μας. 
"Οσο γρηγορώτερα γίνει αύτό, τόσο περισ
σότερες θά είναι οί γλυκές έλπίδες γιά μιά 
έσωτερική αλλαγή μας, πού άμέσως θ' 
άλλάξη τήν δψι τού κόσμου. Είδ' άλλως θά 
συνεχίσουμε νά είμαστε μάρτυρες καί 
πότε - πότε θύματα -  γιατί δέ όχι καί 
δράστες -  έκδηλώσεων μίσους, σκληρότη- 
τος καί οαδισμοϋ πού κηλιδώνουν τόν πολι
τισμό μας, άνατρέπουν τήν ήθική τάξι καί 
έπιβεβαιώνουν τή δεινή πνευματική μας 
κρίσι. "Οταν ένας πολιτισμός, οάν τόν δικό 
μας, έκτρέφει τέτοιους άνθρώπου ς- θηρία, 
αύτό άκρεϊ γώ νά μάς πείση πόσο έχει άπο- 
τύχει καί πόσο χρειάζεται μιά προσπάθεια 
γιά τή σωτηρία του.

β) Βάναυση άνθρώπινη 
μεταχείρισι

Πριν άπό καιρό ό Πρόεδρος Κάρτερ 
έπισκέφθηκε τήν πόλι του, τό Πλαίηνς τής 
Γεωργίας, εύθύς μετά τήν έκλογή του. ΚΓ 
έπειδή ήταν Κυριακή πρωί πήγε στήν έκκλη- 
σία τών Βαπτιστών, στούς όποιους άνήκει, 
γιά νά έκκλησιασθή. Λέει λοιπόν, ή ειδησι 
πώς, πρός χάριν τού Κάρτερ, οί λευκοί 
κάτοικοι τού Πλαίηνς έπέτρεψαν, γιά πρώτη 
φορά, τήν είσοδο μαύρων στήν έκκλησία 
τους («Βραδυνή» 22-11-76). "Εχουμε συ
νηθίσει άρκετά στήν ιδέα τών φυλετικών 
διακρίσεων στήν Αμερική, ώστε νά μή μάς 
κάνη ίσως έντύπωση ή ειδησι αύτή. ' Υπάρ
χει όμως σ' αύτήν μιά λεπτομέρεια πού

πρέπει νά προσεχθή. Καί ή λεπτομέρεια 
είναι πώς ρατσιστικά σκέπτονται καί ένερ- 
γούν οί χριστιανοί. Καί βέβαια ξέραμε πώς 
οί λευκοί στήν 'Αμερική καί άλλοϋ έχουν 
τόσο έξημμένα τά πνεύματά τους στό 
ζήτημα αύτό, πού δέν έπιτρέπουν στούς 
μαύρους νά φοιτούν στά ίδια σχολεία μέ 
τούς λευκούς, νά ψωνίζουν άπό τά ίδια 
καταστήματα μέ τούς λευκούς, νά ταξιδεύ
ουν μέ τά ίδια μέσα όπως οί λευκοί. Θά 
περίμενε όμως κανείς καί στήν έκκλησία 
οί.... θρησκευόμενοι λευκοί νά έκαναν τέ 
τοιες διακρίσεις; Τότε τί νόημα μπορεί νά 
έχουν τά λόγια τού Άπ. Παύλου: «Ούκ ένι 
άρσεν καί θήλυ, ούκι ένι δούλος ή έλεύ- 
θερος»; "Ολα αύτά πολύ άπλά σημαίνουν 
πώς έχει τόσο πολύ διαβρωθή ή συνείδησί 
μας καί έχει τόσο πολύ προχωρήσει τό κακό 
ώστε νά φθάση νά θίξη καί τά πιό τίμια καί 
ιερά, όπως είναι ή Θρησκεία καί ή ' Εκκλη
σία. "Η γιά νά είμαστε πιό δίκαιοι τό κακό 
μεγάλωσε τόσο πολύ, ώστε δέν άφησε 
περιθώρια στή Θρησκεία γιά νά έπιδράση 
καί νά άναγεννήση τις άνθρώπινες καρδιές. 
Έ τσι οί άνθρωποι περιωρίσθηκαν στούς 
τύπους τής Θρησκείας κι' έχασαν τήν 
ούσία. Έ τσι ό πολιτισμός μας γκρεμίζεται 
σιγά - σιγά κάτω άπό τά πλήγματα πού 
δέχεται άπό τή διαγωγή μας. Κι' όλα αύτά 
βέβαια, όχι στόν μεσαίωνα, ούτε στή ζούγ
κλα, άλλά στό τελευταίο τέταρτο τού 20οϋ 
αιώνα καί στή χώρα τών θαυμάτων, τήν 
' Αμερική. Καί όχι άπό άπιστους είδωλολά- 
τρες, άλλά άπό χριστιανούς, πού έπικαλοϋν- 
ται τό δνομα ' Εκείνου, πού ήλθε «πάντας» 
τούς άνθρώπους νά σώση, καί νά άνυψώση 
καί νά θεώση. Ντροπή μας.

γ) Καπηλεία τών ιερών
Στήν ' Ολλανδία μερικές έκκλησίες τόν 

τελευταίο τούτο καιρό, πού ώς φαίνεται δέν 
έχουν πιστούς γιά νά γεμίσουν τις Κυρια
κές, ένοικιάζονται, προφανώς άπό τούς 
άρχηγούς τών δογμάτων στά όποια άνή- 
κουν, γιά νά χρησιμοποιηθούν σάν καταστή
ματα έπίπλων, τυχηρών παιγνιδιών, τροφίμων 
κλπ. Γράφει σχετικά μιά έφημερίδα: «' Απο

τελεί πραγματικό στίγμα διά τήν χώραν ή 
μετατροπή τών Οίκων τού θεού εις κατα
στήματα καί ταβέρνας. Είναι μία πρόκλησις, 
κάτι τό άπαράδεκτον διά τούς χριστιανούς, 
άλλά καί διά τό θρησκευτικόν αίσθημα τών 
λαών τής Εύρώπης... ' Η τραγική αύτή κατά- 
στασις είναι περισσότερον όξεϊά εις τό 
"Αμστερνταμ. Εις τήν ολλανδικήν αύτήν 
πόλιν, τό κέντρον τών ναρκωτικών, τών 
τοξικομανών, τών χίππυς καί τού διεθνούς 
ύποκόσμου τού λαθρεμπορίου, αί λουθηρα
νικοί έκκλησίαι δέν ύπηρετούν πλέον τόν 
Θεόν. Αί 1300 καί πλέον έτών αύταί έκκλη- 
σίαι έχουν μετατροπή εις άντρα έμπορίου 
καί μεθυσιού» («Έθν. Κήρυξ» 29-2-1976). 
Είναι όμολογουμένως φοβερό νά γίνεται μιά 
πόλις κέντρον κάθε λογής παρανομίας καί 
άνηθικότητος. ' Αλλά καί τό νά προσφέρων- 
ται οί ναοί τής χριστιανοσύνης γιά νά γίνουν 
ταβέρνες, σούπερ-μάρκετς ή καί αίθουσες 
έστω συνεδρίων, ξεπερνά κάθε όριο άνο- 
χής καί διακηρύσσει πώς ό πολιτισμός μας 
έχει πάρει τήν κάτω βόλτα καί δέν είναι 
μακρυά ή ώρα τής όλοκληρωτικής του 
καταστροφής. Αύτό δείχνει πώς έξέλιπε 
κάθε ίχνος ντροπής καί άνθρωπισμοϋ άπό 
τούς άνθρώπους πού ζούν έκε ϊ καί πού θά 
πρέπει ή άθεοι νά είναι ή άσυνείδητοι. Οί 
άθεοι μάς έχουν συνηθίσει σέ τέτοιου 
είδους κατορθώματα. Γιατί, όπως γράφει ό 
Ντοστογιέφσκυ, «άν ό Θεός δέν ύπάρχει, 
τότε όλα έπιτρέπονται». Καί είδαμε στις 
χώρες τής σοβιετίας νά γκρεμίζωνται έκ- 
κλησίες, νά μετατρέπωνται άλλες σέ μου
σεία άθείάς, ή σέ στρατώνες, ή σέ άπο- 
θήκες κλπ. Καί οί άσυνείδητοι έπίσης μάς 
έχουν συνηθίσει άπό τέτοια φοβερά πρά
γματα. Γ ιατί αύτός πού δέν έχει τό φραγμό 
άπό τή φωνή τής συνειδήσεως μέσα του, 
είναι ικανός γιά κάθε είδους άτιμία. Αύτό 
πού γίνεται στό "Αμστερνταμ καί σέ άλλες 
πόλεις τής Ολλανδίας, μιάς χώρας μέ 
άφθονα ύλικά μέσα, μέ πλούτο καί άνέσεις 
είναι σωστή καπηλεία τών ιερών, ή πιό 
ειδεχθής δηλ. μορφή τής καπηλείας. Καί 
μόνο αύτό άρκεϊ γιά νά χαρακτηρίση, σέ 
μεγάλο ποοοστό τούς άνθρώπους τής έπο- 
χής μας καί τήν πολιτιστική της στάθμη.
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δ) Κυνική άδιαντροπιά
"Οπως έγραψε ή έφημερίδα, ό ηλικίας 65 

έτών ιδρυτής τής γνωστής εταιρείας μοτο
ποδηλάτων HONDA άπεφάσισε νά άποσυρ- 
θή άπό τήν ενεργό άνάμειξί του στά τής 
έταιρείας, λόγω ήλικίας. Στούς δημοσιο
γράφους δήλωσε τά έξής: «είμαι πολύ ή- 
λικιωμένος γιά νά διευθύνω μιά σύγχρονη 
άπαιτηπκή εταιρία. ' Υπάρχουν μερικά πρά
γματα πού δέν τά καταλαβαίνω πώ. Καί 
μάλιστα χωρίς νά καταλαβαίνω γιατί δέν τά 
καταλαβαίνω». 'Ω ς έδώ θαυμάσια. Νά ένας 
άνθρωπος μέ αύτογνωσία καί θάρρος. Ω 
στόσο ή συνέχεια είναι έκπληκτική. Ο 
ρεπόρτερ τού περιοδικού «Νιούσγουηκ» 
τόν ρώτησε: «Καί δέν μοϋ λέτε, ποώ ήταν ή 
σπουδαιότερη συμβολή τής έταιρίας σας 
στόν πολιτισμό τού αιώνα μας;». Καί ιδού ή 
άπάντησι τού εκατομμυριούχου: «"Ακούσε 
παιδί μου, δέν ξέρω τί έννοεις λέγοντας 
συμβολή. Ποτέ μου δέν σκέφθηκα νά συνει
σφέρω στήν κοινωνία. Τό μόνο πού μ' 
ένδιέφερε ήταν νά κάνω λεφτά» («Βρα- 
δυνή» 10-2-1977). Τί νά ύποθέση κανείς. 
Πρόκειται γιά στιγμή ειλικρίνειας ή γιά 
κυνική όμολογία άπανθρωπιάς καί άνηθικό- 
τητος. "Ενας άνθρωπος στά 65 του παραδέ
χεται πώς ποτέ του δέν σκέφθηκε, μέ όσα 
έκαμε στή ζωή του, νά βοηθήση τήν κοινω
νία. Τό μόνο πού σκεπτόταν ήταν τά λεφτά. 
Πόσο κωμικό, πόσο τραγικό, πόσο άπαίσιο 
είναι τούτο τό πράγμα. Καί πόσο τρομα
κτικό γ ι' αύτούς πού, μέ τις ίδιες άρχές, 
πέρασαν τά χρόνια τής ζωής των, άπολαμ- 
βάνοντας τού πολιτισμού μας τά άγαθά άπό 
τό ένα μέρος, γκρεμίζοντάς τον μεθοδικά 
μέ τό άλλο. Τό νά σκέπτεται κανείς έτσι 
είναι τραγικό. Τό νά δηλώνει όμως άδιάν- 
τροπα ή καί νά κοκκορεύεται γι' αύτό, είναι 
άπαίσιο, χαμηλώνει σέ έπικίνδυνα έπίπεδα 
τή στάθμη τού πολιτισμού μας, φανερώνει 
άσυνειδησία έγκληματική, πού δμως ή άνε- 
κτική κοινωνία μας, συμβατικά έστω, χει
ροκροτεί καί ίσως καί θαυμάζει. Αλήθεια 
πού πάμε;

ε) Άποχαλίνωσι παθών
Τόν Μάρτιο τού 1976 μερικοί καθηγηταί 

ιδιωτικών σχολείων πού άπεργοϋσαν στήν 
' Αθήνα, δημοσίευσαν στήν έφημερίδα πρό- 
σκλησι, μέ τήν όποιαν καλοϋσαν τούς μαθη
τής των νά δούν μαζί τους δυό κινηματο
γραφικές ταινίες, πού ή μιά είχε τόν εΰγλω- 
το τίτλο: «'Απαγορευμένα παιγνίδια». Οί 
ταινίες θά παιζόντουσαν στούς άθηναϊκούς 
κινηματογράφους « Αλκυονίδα» καί «Λα- 
βόρα». Καί ή έφημερίδα πού άνέγραψε τήν 
είδησι διετύπωσε τό άπλό άλλά καί καυτό 
έρώτημα: «Αύτούς ποιός τούς σκέπτεται»; 
έννοώντας τούς μαθητάς τών ιδιωτικών 
σχολείων, πού μέ έπιστολή τους διαμαρ
τύρονταν γιατί σέ λίγους μήνες θά άντιμε- 
τώπιζαν άπολυτηρίους έξετάσεις, χωρίς ά- 
νάλογη προπαρασκευή. (Βλ. «Βραδυνή» 4 - 
3-1976). Δέν γνωρίζουμε άν είχαν δίκαιο ή 
άδικο οί έκπαιδευτικοί πού έκαμαν τήν 
άπεργία, ούτε άν ή έφημερίδα έκαμε σωστά 
πού έρριξε τό βάρος τού έρωτήματός της

στό χάσιμο τών μαθημάτων. 'Εκείνο πού 
ξέρουμε είναι πώς μέχρι τώρα μάς ήταν 
άγνωστες τέτοιου είδους προσκλήσεις κα
θηγητών πρός τούς μαθητάς των νά πάνε 
νά δούν μαζί έργο πορνό καί άσεμνο. 
"Οταν, λοιπόν, φθάσαμε στό κατάντημα οί 
δάσκαλοι νά προτρέπουν τούς μαθητάς των 
στό κακό, στέκεται πιά στά πόδια του ό 
πολιτισμός μας; Ασφαλώς οί μέρες του 
είναι μετρημένες, άν δέν έχει άρχίσει 
άκόμη ή άντίστροφη μέτρησι...

στ) ’ Εξευτελισμός τής γυναίκας
Αφού άκούσθηκαν κηρύγματα γώ τήν 

ισότητα τών δύο φύλων καί ή φεμινιστική 
κίνησι προωθήθηκε ιδιαίτερα στή διάρκεια 
τού 1976, πού είχε χαρακτηρισθή σάν παγ
κόσμιο έτος τής γυναίκας, άκοΰμε τώρα 
ειδήσεις πού είναι τόσο έξευτελιστικές γι' 
αύτήν. Μετά τίς πορνοταινίες καί τήν άλλη 
κίτρινη φιλολογία πού έχει κατακλύσει τόν 
κόσμο καί έμπορεύεται τό γυναικείο σώμα, 
τελευταία γράφθηκε πώς γίνεται τής μόδας 
στήν Εύρώπη μιά «ύποκουλτούρα» μέ τό 
σύνθημα «ταπεινώστε τή γυναίκα». Στά 
πλαίσια τής προσπάθειας αύτής ή γυναίκα 
θεωρείται άντικείμενο, άπέναντι στό όποιο 
μπορεί νά έκδηλώσει καθένας τά σαδιστικά 
καί κτηνώδη ένστικτά του, δηλ. νά βασα
νίση, νά καταπιέση, νά άλυσσοδέση μιά 
γυναίκα καί, μέ τήν άπειλή τής βίας, νά τήν 
ύποχρεώση νά γίνη έρμαιό το υ ." Ηδη περιο
δικά καί φωτογραφίες άνέλαβαν νά λανσά
ρουν τή νέα μόδα.(«Ταχυδρόμος» Βόλου 
13-2-1977). Κατά τήν έφημερίδα τό νέο 
αύτό φαινόμενο θά έχει σοβαρές κοινω
νικές συνέπειες, διότι θά προκαλέσει πολλά 
άτομα, κυρίως νέους, σέ έπιθέσεις βίας, 
ταπεινώσεις καί έξευτελισμοϋ τών γυναικών 
ή άκόμη καί θά συντελέσει στήν αύξηση τών 
σεξουαλικών έγκλημάτων. ΚΓ αύτή ή νέα 
μορφή έκδηλώσεως τού έσωτερικού κό
σμου μερικών άνθρώπων είναι ένδεικτική 
τού πολπιστικοϋ δείκτου των.

Συμπεράσματα
Βεβαίως δέν μπορούμε νά γενικεύσωμε 

καί μέ άφετηρία τά παραδείγματα πού άνα- 
φέραμε νά καταλήξωμε σέ σφαλερά συμπε
ράσματα όσον άφορά στόν πολιτισμό μας. 
'Ωστόσο δέν μπορούμε καί νά άρνηθούμε 
πώς κατά ένα σημαντικό ποσοστό τά παρα
δείγματα αύτά σημαδεύουν γενικά τή ζωή 
μας καί τής δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, πού 
μάς άναγκάζει νά άνησυχοΰμε. Κάτι δέν 
πάει καλά στήν έποχή μας καί Ισως έχουν 
δίκηο δσοι κρούουν τόν κώδωνα τού κινδύ
νου, καλώντας σέ συναγερμό όλους μας γιά 
νά περισωθή δ,π είναι δυνατόν. Χρειάζεται 
λοιπόν, γενναίο φρόνημα γιά νά άναγνω- 
ρίσουμε τά σφάλματά μας καί νά άγωνι- 
σθοϋμε γιά τήν διόρθωσί τους. "Ολα τά 
συμπτώματα δείχνουν πώς ό πολιτισμός μας 
κλυδωνίζεται καί είναι έτοιμόρροπος. Μπο
ρεί καί νά έπιζήση. Αύτό θά έξαρτηθή άπό 
τή δική μας βασικά στάσι. Καί άπό τή θέσι 
πού θά δώσουμε στήν άξια τού άνθρώπου. 
Δέν πρόκειται νά ξαναβρούμε τό δρόμο μας 
άν δέν συνέλθουμε καί δέν έπιστρέψουμε 
στίς πηγές μας τίς ζωηφόρες. Ή  άποστα- 
σία μας άπό τό Θεό καί ή αύτόνομη άνά- 
πτυξί μας μακρυά άπό τήν πατρική του 
θέρμη, είναι ή αίτια τής κακοδαιμονίας μας. 
Ό σ ο είναι καιρός άς έπιστρέψουμε. Αλ- 
λοιώς θά δοκιμάζουμε τίς συνέπειες τής 
άπερισκεψίας καί τής άποστασίας μας καί 
θά ταφούμε κάτω άπό τά έρείπια τού 
πολπισμού μας, πού τόν γκρεμίζουν τά ίδια 
μας τά χέρια. ' Ο πολιτισμός μας κινδυνεύει 
άπό τήν περιφρόνησι τών ήθικών άρχών, 
άπό τήν άποκλειστική λατρεία μας στήν ύλη. 
Ό τα ν  μάθουμε νά ικανοποιούμε σύμμετρα 
τίς άνάγκες μας, τότε θά έξισορροπήσουμε 
τά πράγματα καί θά φανούμε ικανοί γιά 
άληθινή οίκοδόμησι ή καί διατήρησι ένός 
πολιτισμού, σάν τόν δικό μας πού, θεωρη
τικά τούλάχιστον, στηρίζεται στό πνεύμα καί 
στίς άξιες του.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

0 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
Τι ακριβωι ειυαι

Τοΰ Ύφυπ. ’Εξωτερικών 
κ. Ά νδρ. I. Άνδριανόπουλου

ΛΑ στήν ούσία άρχισαν δταν 
στά 1848, μέ προφητική σιγου

ριά, ό Κάρλ Μάρξ καί ό Φρήντριχ 
Ένγκελς διετράνωσαν στό Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο : «"Ενα
στοιχειό άπειλεϊ τήν Εύρώπη, τό 
στοιχειό τοΰ κομμουνισμού». Ένά- 
μισυ αιώνα περίπου αργότερα, τό ένα 
τρίτο τοΰ πληθυσμού τής γης ζεΐ 
κάτω άπό καθεστώτα πού ισχυρί
ζονται δτι είναι κομμουνιστικά. Έν 
τούτοις άπ ’ δλο αύτό τόν κόσμο, 
μόλις πενήντα εκατομμύρια είναι μέ
λη τοΰ Κομμουνιστικού κόμματος, 
καί κανείς άπ ’ αύτούς δέν θά μπο
ρούσε ρεαλιστικά νά υποστήριξή δτι 
οί κοινωνίες πού τελικά κατόρθωσαν 
νά φτιάξουν μέ μαζικές στερήσεις, 
κακουχίες, άδιάσπαστη Αφοσίωση, 
θάρρος, προδοσίες καί δολοπλοκίες, 
καί τελικά μέ μεγάλες ποσότητες 
αίματος, έκφράζουν τόν πραγματικό 
κομμουνισμό.

Ό  Μάρξ πήρε τό όνομα γιά τήν 
ιδεώδη κοινωνία πού οραματιζότανε 
άπό τίς Γαλλικές «κομμούνες», τά 
χωριά τής φεουδαρχικής έποχής πού 
είχαν τήν γή καί τό βιός κοινό γιά 
όλους τούς κατοίκους, Αλλά δέν μπο
ρούσε νά ίκανοποιηθή μέ τέτοιες 
μικρές κοινωνικές μονάδες. Ή  φιλο

δοξία του ήτανε γιά μιά πρόσφατα 
έκβιομηχανισμένη Εύρώπη, διαμορ
φωμένη σ ’ ένα κομμουνιστικό κό
σμο. "Οπως προέβλεπε, τ ’ άλλα 
συστήματα θ ' αναγκάζονταν νά υπο
χωρήσουν ή, έάν άντιδροΰσαν, θά 
συντριβόντουσαν.

Μέ τήν έμφάνιση τής βιομηχανι
κής έποχής στίς αρχές τοΰ 19ου 
αιώνα, οί ιδιόκτητες βιομηχανίες άρ
χισαν ν ’ απασχολούν δλο καί περισ
σότερους έργάτες. Οί ιδιοκτήτες αυ
τών τών έργοστασίων αποκόμισαν 
τεράστια κέρδη, πού έπανεπένδυαν 
φτιάχνοντας περισσότερα εργοστά
σια Ό  έργάτης είχε γίνει μιά Ασή
μαντη μονάδα σ ’ ένα ανώνυμο πλή
θος, απόλυτα Αποξενωμένος άπό τό 
Αντικείμενο τής κοπιώδους έργασίας 
του.

Ή  δουλειά ήταν γενικά σκληρή, 
πολύ συχνά έπικίνδυνη, καί μέ πενι
χρές Ανταμοιβές. Αύτό στήν πράξη 
ήταν τό οικονομικό σύστημα τοΰ 
καπιταλισμού στά πρώτα χρόνια σχη- 
ματοποίησής του, καί ό Μάρξ τδβλε- 
πε νά όδηγή Αναγκαστικά στον αυξα
νόμενο πλουτισμό τών ιδιοκτητών 
τών μεγάλων έπιχειρήσεων καί στήν 
αναπόφευκτη έξαθλίωση τής έργατι- 
κής τάξης.

Ό  Μάρξ λοιπόν καλοΰσε τούς 
έργάτες νά έπαναστατήσουν. Τούς 
παρακινούσε στά γραπτά του νά κα
ταλάβουν τά έργοστάσια άπό τούς 
καπιταλιστές, δχι βέβαια μέ σκοπό 
νά γίνουν καπιταλιστές οί ίδιοι, Αλλά 
γιά νά θέσουν τά μέσα τής παραγωγής 
στά χέρια τής γενικώτερης κοινότη
τας πρός όφελος όλων τών πολιτών. 
Αύτή ή έν διάμεση κοινωνία πού θά 
έλέγχη τά μέσα τής παραγωγής, άπο- 
καλεϊται δικτατορία τοΰ προλεταριά
του. Είναι Ακριβούς ότι ή Σοβιετική 
"Ενωση καί τά άλλα όποκαλούμενα 
κομμουνιστικά κράτη έχουν πετύχει, 
Αλλά δέν είναι κομμουνισμός. Ό  
αληθινός κομμουνισμός έρχεται μόνο 
μέ τό 'επόμενο βήμα· δταν δηλαδή τό 
κράτος δίνει πίσω αύτήν τήν ιδιοκτη
σία στό λαό, πού συνεχίζει νά ζή 
αρμονικά καί συμφιλιωμένα, χωρίς 
τήν διοικητική έποπτεία μιας άρχου- 
σας τάξης. Ό  πραγματικός κομμου
νισμός δέν υπάρχει στήν ούσία που
θενά στόν κόσμο σήμερα, καί δπως 
φαίνεται ποτέ δέν πρόκειται νά έμφα- 
νισθή. Στήν πράξη, είναι τό καρρότο 
πού κρέμεται συνέχεια μπροστά άπό 
τόν άποκαμωμένο γάιδαρο πού μά
ταια ίδρωκοπά γιά νά τό φτάση. Είναι
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Στην Απέναντι σελίδα κάτω: Ό  «πατριάρχης» 
τής κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας Κάρλ 
Μάρξ. Δεξιά: Πολωνοί έργάτες μετά άπό μιά 
'Απεργία, κατά τήν όποια όιεκδικοΰσαν μεγα
λύτερη άμοιβή καί Ανθρωπινότερη έργασία. 
Παρά τις Ατέλειωτες διακηρύξεις πάνω στό 
περιεχόμενο τού κομμουνισμού, όλος αύτός ό 
χείμαρρος των λέξεων φαίνεται νά έξαντλεπαι 
στόν Αγώνα γιά τήν πραγμάτωση τού σοσιαλι
σμού.

δηλαδή ή Επανεμφάνιση τοΰ Παρά
δεισου στή γη, δχι μονάχα τή φορά 
αυτή γιά τόν Άδάμ καίτήνΕΰα, άλλά 
γιά τόν κάθε θνητό. Παρά τίς ατέ
λειωτες διακηρύξεις καί τούς όγκους 
των προφητικών κειμένων πάνω στό 
περιεχόμενο τοΰ κομμουνισμού, όλος 
αύτός ό χείμαρρος των λέξεων φαί
νεται νά έξαντλήται στόν άγώνα γιά 
τήν πραγμάτωση τοΰ σοσιαλισμού. 
’Ακόμα καί σήμερα, γιά τόν κομισ- 
σάριο πού οδηγεί τήν κρατική λιμου- 
ζίνα καί τόν αγρότη ή τόν εργάτη πού 
σπρώχνει τό φορτίο τής παραγωγής, 
ό κομμουνισμός Εξακολουθεί νά άπο- 
τελή τόν ιδανικό σκοπό, τό τέλος τοΰ 
άγώνα καί τής δοκιμασίας.

Παρ ’ όλο πού ό Μάρξ καί όλοι 
του οί πιστοί έπέμειναν άλλά καί 
συνεχίζουν νά Επιμένουν ότι ό σοσια
λισμός είναι μοναχά ένας προσωρι
νός σταθμός στό δρόμο γιά τόν 
πραγματικό κομμουνισμό, κανείς 
τους δέν τόλμησε νά περιγράψη αύτό 
τόν τελικό παράδεισο πάνω στή γή 
παρά μόνο μέ τούς πιό γενικούς 
όρους. Μέ τήν τελική Επίτευξη τοΰ 
κομμουνισμοΰ ή άνθρώπινη απληστία 
καί ό Εξοντωτικός άνταγωνισμός θά 
πάψη, υποτίθεται, νά ύπάρχη. Τό 
κάθε άτομο θά συνεισφέρη σύμφωνα 
μέ τίς ίκανότητές του καί θά άπο- 
λαμβάνη άνάλογα μέ τίς ανάγκες του. 
Δέν θά υπάρχουν αιτίες γιά Εγκλή
ματα ή γιά παράνομες πράξεις προ
σωπικής ιδιοτέλειας, θά Εξαφανι- 
σθοΰν οί φυλετικές καί οί ταξικές 
διαμάχες, καθώς καί κάθε αιτία πο
λέμου ή ύπαρξης κυβερνήσεως. Δη
λαδή μιά απόλυτη τελειότητα άλλά 
δυστυχώς, όχι άκόμα αύτοΰ τοΰ κό
σμου. Στήν ούσία ή αρμονική αυτή 
κοινωνία δέ φαίνεται νά είναι κοντό
τερα σήμερα άπ ’ ότι ήταν τήν Εποχή 
πού ό Μάρξ τήν πρωτοσυνέλαβε 
διανοητικά.

"Αν καί πολλά άπό τά κράτη πού 
πρόσκεινται έντονα πρός τόν σοσια
λισμό δέν τόν βλέπουν άναγκαστικά 
σάν τό τέρμα τών κοινωνικοοικονο
μικών Εξελίξεων, Εν τούτοις ουδέπο
τε εύαγγελίζονται τόν κομμουνισμό 
σάν τήν άναπόφευκτη επόμενη ή τελι
κή φάση. Ή  Βρεταννία όπου γεννή
θηκε ό καπιταλισμός, τώρα ζή κάτω 
άπό ένα βασικά σοσιαλιστικό σύστη
μα Μιά μακροχρόνια καί βασικά 
αργή Εξέλιξη διά μέσου Ελεύθερων 
Εκλογών υπήρξε στήν ούσία ή βάση 
αυτής τής συνεχιζόμενης διαρθρωτι
κής άλλαγής. Οί κομμουνιστές όμως 
απορρίπτουν τόν δημοκρατικό σοσια
λισμό τής μορφής αύτής, υποστηρί
ζοντας ότι ένα σύστημα μέ περισσό
τερα άπό ένα πολιτικά κόμματα άνα- 
πόφευκτα Επιτρέπει τήν σύγκρουση 
μεταξύ καπιταλιστών καί Εργαζομέ
νων. Πιστεύουν άντίθετα ότι ένα 
μικρό κόμμα πειθαρχημένων κομ
μουνιστών πρέπει νά κατασκευάσει 
μιά σοσιαλιστική κοινωνία πού, στήν 
ούσία, κατά τήν κρίση τους, θά λει
τουργεί πρός τό συμφέρον τοΰ λαοΰ 
ολόκληρου.

Γιά τόν Εντοπισμό λοιπόν καί τήν 
Εννοιολογική διαλεύκανση τοΰ περιε
χομένου τοΰ κομμουνισμοΰ στόν ση

μερινό κόσμο, θά μπορούσε κανείς νά 
προχωρήση στήν διατύπωση ώρισμέ- 
νων γενικών κριτηρίων. ’Ιδιαίτερα, 
μέ βάση τίς διακρίσεις αυτές, μπορεί 
κανείς νά Εντοπίση τό είδος τοΰ 
καθεστώτος πού τυπικά θεωρείται 
κομμουνιστικό. Πρώτο στοιχείο λοι
πόν πρέπει νά είναι ή απόλυτη κρα
τική ιδιοκτησία όλων τών μέσων 
παραγωγής. Δεύτερο, ή εύδιάκριτη 
παρουσία Ενός ολοκληρωτισμού — 
δηλαδή ή κυβερνητική μηχανή καί 
όλος ό κρατικός έλεγχος νά βρίσκε
ται άποκλειστικά στά χέρια μιας 
μικρής μειοψηφίας — στήν περίπτω
ση αύτή στούς άφοσιωμένους κομ
μουνιστές. Καί τέλος, πρέπει απα
ραίτητα νά ύπάρχη ένας μεσσιανικός 
σκοπός: ή άναπόφευκτη δηλαδή Εγκα
θίδρυση μιας ’ιδανικής παγκόσμιας 
κοινωνίας πού άποκαλεϊται κομμου
νισμός. Οί δυνατότητες πραγματο
ποίησης αύτοΰ τοΰ δράματος καί τό 
Ενδιάμεσο θυσίασμα τοΰ Εργαζόμενου 
λαοΰ γιά τό όφελος τών κρατικών 
γραφειοκρατών πού απολαμβάνουν 
αύτό τό «μεταβατικό στάδιο», είναι 
όμως κάτι πού περίτεχνα συσκοτί
ζεται στις διαφωτιστικές διακηρύξεις 
τών προπαγανδιστών καί τών κομμα
τικών κομμισσαρίων.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Στό άρθρο πού ά κο λο υ θεϊ, 
γραμμένο άπό τόν ειδικό στό 
θέμα, καθηγητή τής Σχολής 
Κοινωνικής 'Εργασίας - Διακο- 
νισσών κ. ’ Ιωάννη Παπαγεωρ- 
γίου, γίνεται μιά ενδιαφέρουσα 
καί διεξοδική έρευνα, έπάνω 
στό πρόβλημα τών ναρκωτικών 

Η μελέτη, θά όλο- 
κληρωθή σέ συνέχειες, πού θά 
δημοσιευθούν σέ έπόμενα τεύ 
χη τού περιοδικού μας καί στίς 
όποιες, θά είδοϋν τό φώς τής 
δημοσιότητας, άγνωστα μέχρι 
τώρα στοιχεία τά όποια βασί
ζονται σέ στατιστικές καί έρ ευ 
νες, πού είναι καρπός πολύ
χρονου μόχθου τού κ. Παπα- 
γεωργίου.

ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «Ναρκωτικά» νοούνται 
γενικά «οι ούσίες έκεΐνες, φυτικής ή 

χημικής προελεύσεως, οί όποιες άσκοΰν 
ποικίλλη φαρμακολογική ένέργεια στό Κεν
τρικό Νευρικό Σύστημα τών άνθρώπων ή 
τών ζώων, άπό τής άπλής διεγερτικής μέχρι 
τής κατασταλτικής καί έχουν τήν κοινή χα
ρακτηριστική ιδιότητα νά προκαλοΰν «έθι- 
σμό» ή κατό τήν όρολογία τής Παγκοσμίου 
' Οργανώσεως ' Υγείας «έξάρτηση φυσική ή 
ψυχική» (1).

' Η κατάχρηση τών ναρκωτικών όδηγεΤ τά 
άτομα στήν «Τοξικομανία» ή κατά τήν 
Π.Ο.Υ. στήν έξάρτηση άπό τήν ναρκωτική 
ουσία, δηλαδή «στήν κατάσταση τής χρο
νιάς ή περιοδικής δηλητηριάσεως τού όρ- 
γανισμοϋ, κατά τήν όποια ή άπόκτηση τής 
συνήθειας τής χρήσεως ναρκωτικών ούσιών 
έχει σάν άποτέλεσμα, όχι μόνο τήν άνάγκη 
τής συνεχούς αύξήσεως τής δόσεώς των, ή 
έξασφάλιση τής όποιας έπιδιώκεται μέ κάθε 
θεμιτό ή άθέμιτο μέσο, άλλά καί ή δημι
ουργία κάποιας ψυχικής ή σωματικής έξαρ- 
τήσεως καί ή όποια συνήθεια είναι άδύνατο 
νά άποβληθεϊ μέ τήν θέληση τού χρησιμο- 
ποιοΰντος τις ναρκωτικές ούσίες, άλλά 
άπαιτεΐται ειδική πρός τούτο θεραπευτική 
μεταχείρηση, μέ άμφίβολα όμως, τις περισ
σότερες φορές άποτελέσματα». Κατά συ
νέπεια τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής το
ξικομανίας είναι: α) ή άκατανίκητη έπι- 
θυμία ή άνάγκη γιά τήν λήψη τής ναρκω

τικής ούσίας, μέ κάθε νόμιμο ή παράνομο 
μέσο ή τρόπο, μέχρι καί τής διαπράξεως 
έγκληματικών πράξεων, β) ή τάση διαρ
κούς αύξήσεως τής δόσεως, γ) ή ψυχολο
γική καί βιολογική (ψυχοσωματική) έξάρ
τηση άπό τήν τοξική ούσία, δ) ή καταστρο
φική δράση στό άτομο, τήν οικογένεια καί 
τήν κοινωνία, ε) ή άπόλυτος κυριαρχία τής 
τοξικής ναρκωτικής ούσίας στήν προ
σωπικότητα τού άτόμου, τό  όποιο μέ τήν 
θέληση του άδυνατεΤ πλέον νά άποβάλλει 
τήν δημιουργηθεΐσα έξάρτηση καί στ) ή 
άδυναμία τής έπιστήμης, γενικά όπως θε
ραπεύσει τήν νοσηρή αύτή κατάσταση (έρ
γο δύσκολο άν όχι άκατόρθωτο καί πολυ
δάπανο) (2).

II. Οί ναρκωτικές ούσίες καί ή χρήση των 
σάν μέσο άνακουφίσεως άπό τούς σωμα
τικούς καί ψυχικούς πόνους καί φυγής άπό 
τήν πραγματικότητα καί τις δυσκολίες τής 
καθημερινής ζωής, ώς έπίσης ή χρησιμο
ποίησή των σέ θρησκευτικές τελετές ή γιά 
συμβολικούς σκοπούς (3) ήταν γνωστές 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων, σέ όλους τούς 
γνωστούς λαούς τής γής (Αιγύπτιοι, Βαβυ

λώνιοι, Μήδοι, Πέρσες, ' Ινδοί, ' Εβραίοι, Κι
νέζοι (4), ' Αρχαίοι"Ελληνες (5), πλήν όμως 
σημειοϋται ότι ειδικά στήν ’ Αρχαία ' Ελλάδα 
δέν άναφέρονται περιπτώσεις καταχρήσε- 
ως ναρκωτικών ούσιών γιά ήδονιστικούς 
σκοπούς καί συνεπώς καί «Τοξικομανίας» 
(6). Στίς σύγχρονες κοινωνίες ή χρησιμο
ποίηση τών ναρκωτικών ούσιών, έκτός τής 
ιατρικής, γιά ήδονιστικούς σκοπούς ή σάν 
μέσο φυγής άπό τήν πραγματικότητα, κυρί
ως μεταξύ άτόμων τού ύποκόσμου καί τών 
κατωτέρων λαϊκών τάξεων, έμφανίζεται πε
ρί τά τέλη τού 19ου αιώνα, γιά νά παρουσι
άσει σημαντική αύξηση μετά τήν περίοδο 
τού Α \  Παγκοσμίου Πολέμου καί νά κατα
στεί πραγματική συμφορά, άληθινή Θεο
μηνία, σέ βαθμό άπειλοΰντα τήν άποδιοργά- 
νωση τών συγχρόνων κοινωνιών, μετά τόν 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν έκτός τών 
μέχρι τότε χρησιμοποιουμένων ναρκωτικών 
ούσιών π.χ. τού αιθέρα, όπίου, μορφίνης, ή- 
ρωίνης, κοκαΐνης καίχασισίου, ένεφανίσθη- 
σαν καί νέα ναρκωτικά καί ιδιαίτερα τά 
συνθετικά - χημικά, τά όποια δυστυχώς είναι 
εύκολο νά παρασκευασθούν μέ ύλικά, τά ό-
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ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στ ή φωτογραφία μας δισκία ΕΛ—ΕΣ—ΝΤΙ, άπό ζό άρχεΐο τής ' Υποόιευθύνσεως Γενικής 
Ασφαλείας ‘Αθηνών. Ή  διάδοση τών ναρκωτικών, Ιδίως μεταξύ τής νεολαίας, άποτελεΐ, χωρίς 

Αμφιβολία, τό όξύτερο ίσως κοινωνικό πρόβλημα τής ίποχής μας.

ποια εύκολα καί σέ μεγάλες ποσότητες εύ- 
ρίσκονται, σέ πρόχειρα έργαστήρια, ένώ 
συγχρόνως ή ανάπτυξη τών συγκοινωνιακών 
μέσων καί τών έπικοινωνιών κατέστησαν 
περισσότερο εύκολη τήν διακίνησή των καί 
φυσικά καί τήν προμήθεια καί τήν χρήση 
των, άπό όλες τίς κοινωνικές τάξεις πλέον, 
άκόμη καί άπό τήν μέση άστική τάξη, ή ό
ποια καί άποτελεΐ τό βασικό στήριγμα κάθε 
κοινωνίας (7).

III. -  Τό πρόβλημα τών ναρκωτικών είναι 
άναμφιβόλως πολυσύνθετο καί περιλαμβά
νει, τόσο άπό διεθνή, όσο καί άπό ' Ελληνι
κή πλευρά, μεταξύ άλλων καί τά έπί μέρους 
θέματα: α) τής παραγωγής καί διακινήσεως 
(λαθρεμπόριο) καί β) τής χρήσεως ή κατα- 
χρήσεως (τοξικομανία), τά όποια καί άποτε- 
λοΰν τό άντικείμενο τής παρούσης μελέτης 
μέ σκοπό τόν προσδιορισμό τής έκτάσεως 
τούτου.

IV. -' Η παραγωγή ναρκωτικών ούσιών, γιά 
ιατρικούς - θεραπευτικούς σκοπούς ρυθμί
ζεται άπό τίς διατάξεις τής « Ενιαίας Συμ- 
βάσεως τού 1961 έπί τών ναρκωτικών» 
(Ν.Δ. 1105/1972) καί τής «άπό 21-2-1971

έν Βιέννη ύπογραφείσης συμβάσεως έπί 
τών ψυχοτρόπων ούσιών» (Ν.348/1976). Ει
δικά γιά τήν παραγωγή όπίου, γιά ιατρικούς - 
θεραπευτικούς σκοπούς, είναι έξουσιοδο- 
τημένες οί χώρες: ' h/δία-Σοβιετική "Ενω- 
ση-Τουρκία-Βουλγαρία-Γιουγκοσλαβία καί 
Περσία, ένώ ταυτόχρονα καλλιεργείται πα
ράνομα ή ύπνοφόρος μήκων στό λεγόμενο 
«Χρυσό Τρίγωνο», δηλαδή τήν περιοχή πού 
περιλαμβάνεται μεταξύ Λάος - Βιρμανίας 
- Ταϋλάνδης, τήν Τουρκία, τίς χώρες τής 
Μέσης Ανατολής (8) τό Νεπάλ, τό Πα
κιστάν, τό Άφχανιστάν καί τό Μεξικό. Ή  
Ελλάδα, άν καί κατά τό παρελθόν ήταν 

παραγωγός χώρα όπίου (9) καί βάσει τών 
διατάξεων τής Ενιαίας Συμβάσεως τού 
1961 έπί τών Ναρκωτικών, είχε τό δικαίωμα 
νά διατηρήσει τό προνόμιο τής παραγωγής 
όπίου, παρά ταύτα, έφαρμόζουσα τίς διατά
ξεις τού άρθρου 22 τής συμβάσεως ταύτης, 
μέ τό Ν.Δ./μα 1216/1972 (Φ.Ε.Κ. Α '. 133/ 
72) άπαγόρευσε τήν καλλιέργεια τής ύπνο- 
φόρου μήκωνος.

Ή  σύναψη τών προαναφερθεισών διε
θνών συμβάσεων καί ή δραστηριοποίηση ό- 
ρισμένων χωρών στά θέματα έλέγχου τής 
παραγωγής ναρκωτικών ούσιών καί διώξεως 
τής λαθραίας παραγωγής καί διακινήσεώς 
των, προκάλεσε, στήν άρχή, μιά βάσιμο 
έλπίδα, δτι τό λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών 
θά μειωθεί σιγά-σιγά, στό έλάχιστο, ώστε 
τούτο νά έλέγχεται άπό τά διάφορα κράτη, 
πρός σωτηρία τής άνθρωπότητας (10). Στήν 
πραγματικότητα όμως έγινε τό άντίθετο, 
διότι κατά τίς τελευταίες μεταπολεμικές 
δεκαετίες, ή παραγωγή ναρκωτικών ούσιών 
αύξήθηκε σέ βαθμό πάρα πολύ μεγάλο, 
ώστε μόνο γιά τό όπιο νά ύπολογίζεται άπό 
τό άρμόδιο Γραφείο τού Ο.Η.Ε., δτι ένώ ή 
έτήσια παραγωγή γιά φαρμακευτικούς σκο
πούς, βάσει τών διεθνών συμβάσεων άνέρ- 
χεται σέ έννιακόσιους τόννους ή παρά
νομος παραγωγή του ύπερβαίνει τούς 1200 
τόννους (στοιχεία έτους 1970) (11).

Ή  άλματώδης αύξηση τών παρανόμως 
παραγομένων ναρκωτικών ούσιών όφείλεται 
στό ότι: α )Ή  παραγωγή των έξαρτωμένη 
άπό τήν βασική άρχή τής ζητήσεως, άπο- 
φέρει στούς παραγωγούς, σέ σχέση μέ άλ
λες άπασχολήσεις των, ικανοποιητικό εισό
δημα καί στούς λαθρεμπόρους γενικά ση
μαντικά κέρδη καί οί όποιοι έκ τού λόγου 
τούτου έπιδιώκουν τήν άπόκτηση καί διακί
νηση μεγαλυτέρων ποσοτήτων. Χαρακτηρι
στικά άναφέρεται δτι 10 κιλά όπίου, τά ό
ποια στόν τόπο τής παραγωγής στοιχίζουν

160 δολλάρια Η.Π.Α., τελικά θά πουλη
θούν, κατόπιν διαφόρων έπεξεργασιών καί 
μετατροπών, σάν 10 κιλά ήρωίνης, συνολι
κής άξίας 500.000 δολλαρίων (12), β) Τά 
μέτρα έλέγχου τής νομίμου παραγωγής 
είναι άνεπαρκή καί πολύ περισσότερο άτε- 
λή, μέ άποτέλεσμα οί παραγωγοί μέ σκοπό 
αύξήσεως τού είσοδήματός των, όπως προ- 
αναφέρθηκε, νά έχουν τήν δυνατότητα νά 
δηλώνουν καί νά παραδίδουν στις άρμόδιες 
κρατικές άρχές, ποσότητες μικρότερες άπό 
τίς πραγματικές, τής διαφοράς φυσικά διο- 
χετευομένης στό παράνομο έμπόριο (13), 
γ) Στήν παραγωγή, έκτός τών κατ' έξοχήν 
ναρκωτικών καί συνθετικών ναρκωτικών ού
σιών (άμφεταμίνες-βαρβιτουρικά-παραισθη- 
σιογόνα κ.λ.π.), τά περισσότερα τών όποιων 
είναι μέν χρήσιμα στήν ιατρική, πλήν όμως ή 
άλόγιστος χρήση των, φθάνουσα πολλές 
φορές, μέχρι τού βαθμού τής καταχρήσεως 
δημιουργεί σοβαρές καταστάσεις τοξικομα
νίας μέ τρομερές έπιπτώσεις, ώστε νά πα- 
ρατηρεΐται, άτυχώς, τό φαινόμενο τά έμπο- 
ρικά συμφέροντα τών μεγάλων φαρμακοβιο
μηχανιών καί τά ύπ' αύτών χρησιμοποιού
μενα μέσα διαφημίσεως τών προϊόντων 
τους, ώς καί ή άγχώδης ζωή τής κατανα
λωτικής κοινωνίας, νά έχουν σάν άποτέλε
σμα, καθημερινά, διαρκώς καί μεγαλύτερος 
άριθμός άτόμων νά χρησιμοποιεί τά φάρμα
κα ταύτα καί συνεπώς νά αύξάνεται ή διοχέ
τευση ύπό τούτων μεγαλυτέρων ποσοτήτων 
στό έμπόριο, οί όποιες άν γιά διαφόρους 
λόγους δέν είναι δυνατόν νά διατεθούν 
στήν νόμιμο άγορά, μέ έλαφρά τήν συνεί
δηση, μερικές άπ' αύτές νά τίς διαθέτουν 
στήν παράνομο άγορά (14). Ταυτόχρονα 
όμως είναι δυνατή ή παρασκευή ναρκωτικών 
ούσιών, σέ πρόχειρα έργαστήρια μέ ύλικά, 
τά όποια εύρίσκονται άφθονα στήν έλεύθε- 
ρη άγορά καί τών όποιων ή προμήθεια δέν 
παρουσιάζει καμιά δυσκολία, άκόμη καί σέ 
μαθητές γυμνασίων (15), δ) Πολλές χώρες, 
ε ίτε  άγνοοΰν τήν λαθραία καλλιέργεια τών 
φυτών τής ύπνοφόρου μήκωνος, τής κόκας 
καί τής ' Ινδικής Καννάβεως στήν περιοχή 
των, ε ίτε διότι δέν έχουν τήν διάθεση ή τήν 
δυνατότητα νά λάβουν τά ένδεικνυόμενα 
μέτρα, γιά νά μή προκαλέσουν άναταραχή 
στις λαϊκές μάζες, οί όποιες κατά κανόνα 
άσχολοϋνται μέ τήν καλλιέργεια τών φυτών 
τούτων, ε ίτε γιά νά μή κλονίσουν τήν 
άσταθή πολιτική των θέση, διότι όρισμένοι 
καλλιεργητές είναι ισχυροί τοπικοί πολιτικοί 
παράγοντες, ή άκόμη καί όταν άποφασίσουν 
νά ένεργήσουν, έχει έν τώ μεταξύ δημιουρ-
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων, «κά
τι» άπό τόν «κόσμο- τών ναρκωτικών. Δεξιά: 
'Ασθενοφόρο μεταφέρει στό νοσοκομείο τοξι

κομανή, πού εύρέθη σέ δρόμο ’Αμερικανικής 
μεγαλουπόλεως. Στήν Απέναντι σελίδα έπάνω: 
Φυτά χασίς πού καλλιεργούσε σέ γλάστρες 
"Έλληνας τοξικομανής. Κάτω: Ή  Βερόνικα 

Μύλλερ, ένα Ακόμη θΰμα τού «άργοϋ θανάτου». 
Συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών.
γηθεΐ τέτοια κατάσταση ασυδοσίας, ώστε τό 
έργο τών σωμάτων άσφαλείας νά είναι 
δυσχερές, όπως π.χ. στήν Αίγυπτο, δπου 
διεξήχθησαν μάχες μεταξύ στρατού καί 
καλλιεργητών όπίου, σέ περιοχή άπέχουσα 
μόλις 45 χιλιόμετρα άπό τό Κάιρο, στήν 
όποια άνακαλύφθησαν 900 στρέμματα καλ
λιεργημένα μέ ύπνοφόρο μήκωνα (16) ε) 
Κατά τήν Μόνιμο Επιτροπή τών Ηνωμέ
νων Εθνών έπί τών Ναρκωτικών καί τό 
' Ανώτατο Δικαστήριο τής Σοβιετικής ' Ενώ- 
σεως μερικές χώρες καλλιεργούν διαρκώς 
μεγαλύτερες έκτάσεις, μέ φυτά άπό τά 
όποια παράγονται ναρκωτικές ούσίες γιά 
καθαρά οικονομικούς λόγους, άδιαφορού- 
σαι γιά τις έππτώσεις στήν διεθνή κοινωνία 
άπό τήν άνέντιμο αύτή ένέργεια (17). Εν
δεικτικά άναφέρονται οί περιπτώσεις: (α) 
Τής Τουρκίας, ή όποια τό έτος 1971 διέ
κοψε τήν καλλιέργεια τής ύπνοφόρου μή- 
κωνος, κατόπιν συμφωνίας μετά τών ΗΠΑ, 
άπό τις όποιες έλαβε καί σημαντική οικονο
μική βοήθεια (18), προκειμένου νά άποζη- 
μιώσει τούς πληττομένους οικονομικά χω
ρικούς της έκ τής διακοπής ταύτης, πλήν 
όμως στήν συνέχεια, προκειμένου νά κα
λύψει τό τεράστιο άνοιγμα τού έμπορικοϋ 
της ισοζυγίου, ιδιαίτερα σέ συνάλλαγμα, τήν 
έπανέλαβε, άθετοΰσα γιά μιά άκόμη φορά 
τήν ύπογραφή της καί μάλιστα σέ μεγαλύ
τερη έκταση, ώστε νά άναφέρεται ότι τό 
1976 οί καλλιεργηθεΐσες έκτάσεις άνήλθαν 
σέ 216.000 στρέμματα, άντί 108.000 τού 
έτους 1975, τών όποιων φυσικά ή παραγωγή 
δέν ήταν δυνατό νά έλεγχθεΐ, ένώ συγχρό
νως σήμερα καλλιεργούνται παράνομα στή 
χώρα αύτή, άλλά στήν πραγματικότητα μέ 
τήν άνοχή τών ' Αρχών καί τεράστιες έκτά- 
σεις μέ ύπνοφόρο μήκωνα, τών όποιων ή 
παραγωγή σέ όπιο, μετατρεπομένη σέ ήρω- 
Τνη διοχευτεύεται λαθραία στις ΗΠΑ (19). 
Στήν προκειμένη περίπτωση άξιοσημείωτο 
είναι τό δημοσιευμένο στό περιοδικό «TIME 
MAGAZINE» κυνικό σχόλιο τής τουρκικής 
έφημερίδος «Χουριέτ», ή όποια έγραφε: 
«Λυπούμεθα γιά τούς άμερικανούς ήρωϊ- 
νομανεϊς, άλλά είναι άδικον νά έναποτεθή 
τό βάρος έπί τής Τουρκικής οικονομίας 
(20)». Λυπάται βέβαια ή έφημερίδα «Χου
ριέτ», διότι τά οικονομικά συμφέροντα τής 
Τουρκίας έπιβάλλουν νά δηλητηριάζει μέ 
ήρωΤΥη τόν «πολιτισμένο» κόσμο καί είναι 
άκόμη άληθές, ότι κατά τήν πρόσφατο 
συζήτηση γιά τήν άρση τού έμπάργκο, 
Αμερικανός Γερουσιαστής δήλωσε, ότι ή 

μόνη προσφορά τής Τουρκίας στήν Αν
θρωπότητα είναι ή προμήθεια σ' αύτή ήρω- 
1Υης, πλήν όμως κάθε καλόπιστος καί άντι- 
κειμενικός παρατηρητής διερωτάται: «έ-

φθασαν άραγε σέ τέτοιο βαθμό άποδιοργα- 
νώσεως τά δήθεν πολιτισμένα κράτη, ώστε 
νά άνέχονται αύτή τήν έγκληματική καί κυ- 
νική συμπεριφορά τής Τουρκίας;» Καί άρα
γε ή άνοχή αύτή θά ύφίστατο σέ περι
πτώσεις πού ή χώρα μας, προκειμένου νά 
βελτιώσει τά οικονομικά της έστω καί σέ 
μικρότερη έκταση, ένεργοΰσε κατά τόν 
αύτό τρόπο ώς ή Τουρκία; Δέν ύπάρχει καμιά 
άμφιβολία, ότι τό γεγονός τούτο θά έξο- 
γκώνετο, θά παραμορφώνετο, θά γενικεύ- 
ετο καί ή παγκόσμια κατακραυγή θά μάς 
κυνηγούσε συνεχώς. Ο Πολιτισμένος Κό
σμος, είναι φανερό, ότι κρίνει μέ δύο μέτρα 
καί δύο σταθμά, άνάλογα μέ τά συμφέρον- 
τά του, τά όποια δέν διαφέρουν άπό τά συμ
φέροντα τού πλέον κακόπιστου καί άνεντί- 
μου έμπόρου (21) καί (8)- Τού Λιβάνου, όπου 
ό Ο.Η.Ε. είχε έφαρμόσει εύρύτατοπρόγραμ- 
μα άντικαταστάσεως τής καλλιέργειας τής 
' Ινδικής Καννάβεως μέ ήλιοτρόπια, μέ σκο
πό τόν περιορισμό τής παραγωγής Χασίς καί 
δπου, λόγω τών καταστροφών άπό τόν 
πρόσφατο συνεχιζόμενο έμφύλιο πόλεμο 
καί τήν έπελθοϋσα οικονομική κρίση, οί 
Λιβανέζοι χωρικοί έπανήρχισαν τήν εύρύτα- 
τη καλλιέργεια τής ' Ινδικής Καννάβεως, ή 
όποια ύπολογίσθηκε τό έτος 1977, σέ 100. 
000 τόννους φυτά ή σέ 6.000 τόννους τού 
περιφήμου Λιβανέζικου Χασίς, άξίας 9 δισε
κατομμυρίων δολλαρίων (22) καί στ) Παρά- 
γονται άπό διάφορες χώρες τεράστιες πο
σότητες ναρκωτικών, όχι μόνο γιά τήν βελ
τίωση τών οικονομικών τους, άλλά καί γιά νά 
χρησιμοποιηθούν οάν μέσο γιά τήν άποδιορ- 
γάνωση τής κοινωνικής συνοχής άντιπάλων 
παρατάξεων. Στό θέμα τούτο άναφέρονται 
οί συγκεκριμένες καταγγελίες, περί παραγω
γής άπό τήν Κίνα καί διοχετεύσεως στις 
δυτικές άγορές μεγάλων ποσοτήτων ναρ
κωτικών, μέ σκοπό τήν καταστροφή τών 
«καπιταλιστικών κοινωνιών» (23) ώς καί άνα- 
λόγων ένεργειών τής Β. Κορέας (24). Τό
σον ή Κίνα τού Μάο, όσο καί ή Β. Κορέα, 
στήν προκειμένη περίπτωση έφαρμόζοντας 
τις άρχές τού Λένιν ότι «ή έπαναστατική 
τάξη γιά νά πραγματοποιήσει τούς σκοπούς

της, πρέπει νά χρησιμοποιεί καί τήν πιό 
παραμικρή «σχιμάδα» άνάμεσα ατούς άντι- 
πάλους» (25) δέν παραβλέπουν καί τό μέσο 
τούτο, δηλαδή τής μέ τά ναρκωτικά δια- 
βρώσεως τών άστικών κοινωνιών. (26).

' Η ' Ελλάδα δέν άναφέρεται σάν χώρα, 
ε ίτε  νομίμου, ε ίτε  παρανόμου παραγωγής 
ναρκωτικών ούσιών τηρούσα μετά θρησκευ
τικής προσηλώσεως τις σχετικές διατάξεις- 
τών διεθνών συμβάσεων καί είναι άκόμη 
πρός τιμή τών Ελληνικών Φαρμακοβιομη
χανιών τό γεγονός, ότι παρά τόν έξοντω- 
τικό συναγωνισμό τών ξένων πολυεθνικών 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών καί παρά τούς 
δυσμενείς όρους λειτουργίας των, έν τού- 
τοις ποτέ δέν χρησιμοποιήσανε σάν μέσο 
έπιβιώσεως τό άνέντιμο τούτο μέσο τής 
λαθραίας παραγωγής καί διοχετεύσεως στήν 
παράνομο άγορά, συνθετικών ναρκωτικών 
ούσιών, πράγμα τό όποιο εύχερέστατα θά 
ήταν δυνατό νά πράξουν. Στή χώρα μας 
παρατηρεΐται σποραδικά, άπό μεμονωμένα 
άτομα, γιά δική τους χρήση ή γιά μικρο- 
εμπόριο στήν έσωτερική άγορά, παράνομος 
καλλιέργεια όλιγαρίθμων, κατά κανόνα, φυ
τών 'Ινδικής Καννάβως, τά όποια συνήθως 
καλλιεργούνται σέ αύλές σπιτιών, σέ γλά
στρες, σέ ταράτσες, σέ ξένους άγρούς, 
μακρυά άπό κατοικημένες περιοχές, σέ δα
σώδεις περιοχές (27) καί τά όποια, τις 
περισσότερς φορές, άνακαλύπτονται καί 
καταστρέφονται άπό τις άστυνομικές άρ
χές. Συγκεκριμένα, κατά έτη ή άνακάλυψη 
άπό τις άστυνομικές άρχές καί ή κατα
στροφή καλλιεργουμένων λαθραία φυτών 

Ινδικής Καννάβεως έχειώς έξής: (28) 
α. -"Ετος 1971: 610δενδρύλλια 
β. -"Ετος 1072:4 41 δενδρύλλια 
γ. -"Ετος 1973:1579 δενδρύλλια 
δ. -Έ το ς  1974: 632 δενδρύλλια 
ε. -Έ το ς  1975:1086 δενδρύλλια 
στ.-" Ετος 1976: 423 δενδρύλλια

Στήν ' Ελλάδα όμως άπαντάται καί αύτο- 
φυής Ινδική Κάνναβις, σέ άγρια μορφή, 
ιδιαίτερα στις περιοχές τής Θράκης, 'Ανα
τολικής καί Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσα-
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λίας, Πελοποννήσου κ α ί' Ηπείρου (29), ή ό
ποια καταστρέφεται, κάθε χρόνο, άπό τίς 
αρμόδιες Κρατικές ' Αρχές (Χωροφυλακή -  
Αγροφυλακή -  Στρατός). Τέλος σημειοΰ- 

ται, ότι στήν περιοχή τοϋ Οργανισμού 
ΚωπαΤδος Βοιωτίας, κατόπιν άδειας τών άρ- 
μοδίων Υπηρεσιών Γεωργίας, μέχρι καί τοϋ 
έτους 1977, βάσει τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 
1970/39, καλλιεργείτο σέ έκταση περίπου 
6.000 στρεμμάτων, Κλωστική Κάνναβις (ca- 
nabis Sativa) γιά τήν παραγωγή πρώτης 
ϋλης (ξυλώδη ύλικό) γιά τίς άνάγκες τοϋ 
λειτουργοϋντος στήν περιοχή έργοστασίου 
παρασχιδοσανίδων, πλήν όμως καί ή καλλι
έργεια αυτή έγκαταλείφθηκε ώς μή συμφέ- 
ρουσα, τοϋ έργοστασίου χρησιμοποιοϋντος 
τώρα άλλη πρώτη ϋλη.

' Η παραγωγή ναρκωτικών ούσιών, άρχικά 
είχε σάν σκοπό τήν κάλυψη τών τοπικών 
άναγκών (θεραπευτικές - διατροφής - τελε
τουργικές - ήδονιστικές κ.λ.π.) (30), άπό τίς 
άρχές όμως τοϋ 19ου αιώνα, άρχισε άπό τήν 
Κίνα ένα συστηματικό λαθρεμπόριο αύτών
(31) , τό όποιο σήμερα έχει κυριολεκτικά 
κατακλύσει όλη τήν υδρόγειο, άφ' ένός μέν 
λόγω τής άθρόας παραγωγής των καί άφ' 
έτέρου λόγω τής άλματώδους άναπτύξεως, 
μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τών 
συγκοινωνιακών μέσων καί τών έπικοινωνιών
(32) καί έχει διασυνδεθεΐ μέ τεράστια οικο
νομικά καί πολιτικά συμφέροντα, ώστε έν- 
δεικτικά άναφέρεται ότι οί έτήσιες έπί τών 
ναρκωτικών ούσιών συναλλαγές άνέρχονται 
σέ μισό δισεκατομμύριο δολλάρια (33). Τό 
άνήθικο τοϋτο έμπόριο διεξάγεται άπό όρ- 
γανωμένες συμμορίες, οί όποιες διαθέτουν 
τεράστιους οικονομικούς πόρους, ώστε νά 
είναι σέ θέση νά έξαγοράζουν, σέ όρισμέ- 
νες περιπτώσεις καί συνειδήσεις, άρτιες

συγκροτημένες διοικητικές καί νομικές ύ 
πηρεσίες, έργαστήρια, έπιστημονικό προ
σωπικό, τελειότατα ιδιόκτητα μέσα μετα
φοράς καί έπικοινωνιών, μέ χρήση κρυπτο
γραφικών κωδίκων (34α) καί στις όποΤες 
μετέχουν πόσης φύσεως άτομα, άνεξαρ- 
τήτως φυλετικής, έθνικής, κοινωνικής, οι
κονομικής καί έπαγγελματικής ίδιότητος ή 
καί πολιτικών πεποιθήσεων, είναι δέ κατά 
τοιοΰτο συνωμοτικό τρόπο όργανωμένες 
καί μάλιστα μέ πλήρη διαχωρισμό τών διαφό
ρων σταδίων παραγωγής καί καταναλώσεως 
ώστε καί όταν άκόμη ή Interpol καί οί 
Εθνικές Αστυνομικές Αρχές έπιτύχουν 

νά έξαρθρώσουν μιά τοπική ή διεθνή σπεί
ρα, είναι άπόλυτα βέβαιο, ότι πρόκειται περί 
κατωτέρου κλιμακίου καί όχι περί τών ιθυ
νόντων τό αισχρό τοϋτο έμπόριο. Σημει- 
οϋται ότι τά τεχνάσματα καί οί χρησιμοποι
ούμενες μέθοδοι γιά τήν μεταφορά καί τήν 
διαφήμησι ούσιών, άπό τίς διεθνείς σπεί
ρες είναι άσυλλήπτου σατανικότητας, πρό 
τών όποιων ώχριά καί ή πλέον τολμηρά 
φαντασία τών μυθιστοριογράφων (35). "Αν 
τό μεγαλύτερο όνειρο καί έπιδίωξη τών 
λαών τής γής είναι ή συναδέλφωση καί ή 
έπικράτηση τής παγκόσμιας ειρήνης, τότε 
άτυχώς πρέπει νά παραδεχθούμε, ότι παρά 
τίς σχετικές προσπάθειες καί αύτό άποτε- 
λεΐ έμφανές δείγμα έκφυλισμοϋ τοϋ συγ
χρόνου πολιτισμού, ή διεθνής συνεργασία 
έχει έπιτευχθεΐ μόνο στό παράνομο κύ
κλωμα παραγωγή - διακίνηση - πώληση 
ναρκωτικών ούσιών (36).

Τά δύο ταϋτα στοιχεία, ή άνεξέλεγκτος 
καί πλούσια παραγωγή ναρκωτικών ούσιών 
καί ή άπρόσκοπτος διακίνησή των έχει σάν 
άποτέλεσμα καθημερινά στόν ήμερήσιο τύ
πο νά άναφέρονται πολυάριθμες περιπτώ
σεις άνακαλύψεως καί κατασχέσεως τερα
στίων ποσοτήτων ναρκωτικών (37)σέ όλα τά 
γεωγραφικά μήκη καί πλάτη τής ' Υδρογείου
(38) , οί όποιες όμως άτυχώς άποτελοϋν 
μόνο τό 1/10 τής συνολικά διακινουμένης 
παρανόμως ποσότητος ναρκωτικών ούσιών
(39) .

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
' Η ' Ελλάδα δέν είναι παραγωγός χώρα 

ναρκωτικών ούσιών, παρανόμως ή νομίμως, 
πλήν όμως λόγω τής γεωγραφικής της 
θέσεως άποτελεΐ κόμβο τών διαφόρων ό- 
δών μεταφοράς αύτών, τών όποιων πολλές 
ποσότητες, κάθε χρόνο, διαρκώς μεγαλύ
τερες, χάρις στήν δραστηριότητα τών κατα
διωκτικών άρχών άνακαλύπτονται, κατά
σχονται καί καταστρέφονται συλλαμβανο- 
μένων τών λαθρεμπόρων, γεγονός τό όποιο 
παραδέχθηκε καί ή έπισκεφθεϊσα τό έτος 
1971 τριμελής έπιτροπή έμπειρογνωμόνων 
τού Ο.Η.Ε. (40). 'Ενδεικτικά άναφέρονται οί 
περιπτώσεις άνακαλύψεως καί κατασχέ
σεως άπό άπό τίς ' Ελληνικές Καταδιωκτι
κές Αρχές: α) Στίς 6-1-1977, στά Ίσθμια, 
στό Κυπριακό μότορσιπ «Γκλόρια«, 11 τού- 
λάχιστον τόννων χασίς (πρωτοφανής ποσό
τητα χασίς, τόσο γιά τά Ελληνικά όσο καί 
γιά τά παγκόσμια δεδομένα (41)), β) Στίς 
6-8-1977 στήν Κρήτη, στό μότορσιπ «Ρεγ- 
γίνα» 4.000 κιλών χασίς γ) Στίς 12-4-1978, 
στά άνοικτά τής Κρήτης, στό ' Ιταλικό Μό- 
τορσιπ «Νουέβα Ίνιμπουργκ» 2092 κιλών 
χασίς καί δ) Στίς άποσκευές δύο εικοσά
χρονων Όλλανδέζων τής Κάρεν Σάκ καί 
τής Μπρεζίτ Ντανεντέκον, τόν Ιανουάριο 
τοϋ 1978, στό άεροδρόμιο τοϋ Ελληνικού 
16 κιλών καθαρής ήρωΐνης, άξίας 640 έ- 
κατομμυρίων δραχμών (42).

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΚΣυνεχίζεται) 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

1. ’Ιωάννου Κ. Παπαγεωργίου. Ναρκωτικά 
( Ή  όγδοη πληγή του Φαραώ), έκδοση 
'Αδελφότητος Φιλατρινών «Ή  Έράνη», 
’Αθήνα 1977 σελ. 9. Θεοδ. Δακουρά. Ναρ
κωτικά καί Τοξικομανείς, Θεσσαλονίκη 
1975, σελ. 11. Βλ. Γωγούση, Ναρκωτικά καί 
Τοξικομανείς, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 15. 
Ά ντ. Κουτσελίνη - Γ. Δημοπούλου. Ναρ
κωτικά (συνοπτική παρουσίασις), έκδ. GU
TENBERG, Άθήναι 1973, σελ. 9.
2. I. Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ. 10. Ά . 
Κουτσελίνη - Γ. Δημοπούλου, ένθα άν. σελ. 
10. Βλ. Γωγούση, ένθα άν. σελ. 17. Θεοδ. 
Δακουρά, ένθα άν. σελ. 93. Γ. Φιλιππό- 
πουλου. Δυναμική Ψυχιατρική, Άθήναι, 
έκδ. Α. Καραβία, 1971 σελ. 276. Γεωργίου 
Λογαρά. Φαρμακολογία, τόμος Γ ', Θεσσα
λονίκη 1975, σελ. 445. Γεωργίου Ίωακεί- 
μογλου. Ή  Τοξικομανία έν τή Δημοσία 
'Υγεία καί οί συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις, 
περιοδικό «’Αρχεία τής Φαρμακευτικής», 
περίοδος Γ ',τόμ. 18ος(1962)σελ.6. Άθαν. 
Παραδέλλη καί Σ. Καραχάλιου: Ψευδαι- 
σθησιογόνα Φάρμακα, περιοδικό «Δελτίον 
’Ιατρικής Έταιρείας'Ηρακλείου Κρήτης», 
τόμ. 111, τεύχος 6/1973 σελ. 24. Γ. Τσατσά 
Εικοσαετής δράσις τής Διεθνούς ’Επιτρο
πής Ναρκωτικών, περιοδικό «’Αρχεία τής 
Φαρμακευτικής», περίοδος Γ ', τόμ. 22ος 
(1966) σελ. 83. LIFE, ’Επιστημονική βι
βλιοθήκη: «Φάρμακα», σελ. 55.
3. Γ. Π. Γιαννουλάτου. Τό έν Δελφοϊς 
Μαντεΐον καί ή Άπολλωνιακή Μανία, 
Άθήναι 1927, σελ. 27, 45 WILL DURANT. 
Παγκόσμια Ιστορία Πολιτισμού, τόμ. Β'
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« Ή  Κλασσική μας κληρονομιά— ' Ελλάς» 
μετάφρασις Τάσου Κωνσταντινίδη, Άθή- 
ναι 1965, σελ. 209.
4. Παν. Κρητικού. Μαθήματα Φαρμακο
γνωσίας (Πανεπιστημιακοί παραδόσεις) ’ Α- 
θήναι 1973,σελ. 17-21. "ΑνναςΕύσταθιά-ου 
δου Κοκκέβη.' Η έπίδρασις τής χρονιάς χρή
σης Καννάβεως στίς νοητικές λειτουργίες, 
’Ιωάννινα 1976, σελ. 21.
5. Διοδώρου τού Σικελιώτου. Βιβλιοθήκης 
'Ιστορικής, Βίβλος Πρώτη παρ. 97,7 (έκδ. 
Ελληνικός ’Εκδοτικός ’Οργανισμός τόμ 
Α'). Ηροδότου ’ Αλλικαρνασσέως. Ίστο- 
ρίαι, παρ. 202. 'Ομήρου «Ίλιάς», Θ ' 306- 
307, «’Οδύσσεια», Δ ' 219-236. "Αννας Εύ- 
σταθιάδου - Κοκκέβη, ένθα άν. σελ. 27 έπ. 
Παν. Κρητικού - Στέλλας Παπαδάκη. Μή- 
κωνος καί ’Οπίου Ιστορία καί έξάπλωσις 
έν τή περιοχή τής ’ Ανατολικής Μεσογείου 
κατά τήν ’Αρχαιότητα, ’Ανάτυπο έκ τής 
’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδοςτού 1963. ’Εν 
Άθήναις 1965. Ί .  Δάμπαση. Ίστορικαί 
Ίατρικαί μελέται, Άθήναι 1966, σελ. 13. 
Κ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία, τόμ. Α' 
έκδ. Ε ' Άθήναι 1966, σελ. 278.
6. ’ I. Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ. 8
7. Ί .  Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ. 8. Ήλία 
Ψυχογιού. Ναρκωτικά Φάρμακα, Χρήσις, 
κατάχρησις καί έξάρτησις έξ αυτών, περιο
δικό «’Αστυνομικά Χρονικά» τόμ. ΚΒ' 
σελ. 315.
8. Θ. Δακουρδ, ένθα άν. σελ. 175. Ήλία 
Ψυχογιού, ένθα άν. σελ. 677.
9. Κ. Παπαδάτη. Ή  καλλιέργεια τής ύ- 
πνοφόρου μήκωνος έν τή ’Ανατολική Μα
κεδονία, περιοδικό ’Αρχεία Υγιεινής», 
Άθήναι 1951, τεύχη 9—12, σελ. 332 έπ.
10. FREDERE SONDERN. Ναρκωτικά Πα
γκόσμιος Πόλεμος κατά τών λαθρεμπόρων, 
μετάφρασις Αστυνόμου Α' Δημ. Μόρου,, 
περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά» τόμ. Δ' 
σελ. 3.200.
11. ’ Ηλ. Ψυχογιού, ένθα άν. σελ. 676.
12. 'Ηλ. Ψυχογιού, ένθα άν. σελ. 679. Βλ. 
Γωγούση, ένθα άν., σελ. 111 έπ. Μ. Α. Ή  
μάστιγα τής εποχής μας «Τά ναρκωτικά», 
περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. 
ΚΒ’ σελ. 140.
13. Ή λ. Ψυχογιού, ένθα άν. σελ. 67. Βλ. 
Γωγούση, ένθα άν. σελ. 108.
14. Θεόδ. Δακουρδ, ένθα άν. σελ. 177.
15. Κ. Λαδιά. Τά ναρκωτικά καί ή φθορο
ποιός έπίδρασις των έπί τών νέων «’ Αστυ
νομικά Χρονικά», τόμ. ΚΒ' , σελ. 480 FACT 
SHEETS, έκδοσις τού BUREAU OF NA
RCOTICS καί DANGEROUS DRUGS U.S. 
DEPARTEMENT OF JUSTICE, σελ. 7
16. «Καθημερινή» τής 29—7—1978
17. Φιλ. Τερζή. Ή  μάχη κατά τών Ναρ
κωτικών, «’ Επιθεώρησις Χωροφυλακής, 
τόμος 1ος (1970), τεύχος 14. Κ. Βουγιούκα. 
Ναρκωτικά ή μάστιγξ τού αίώνος μας, 
«ΆστυνομκάΧρονικά»,τόμ. Κ' σελ. 14.
18. Δημήτρη Γκούτα. ' Η μάστιγα τών Ναρ
κωτικών, Αθήνα 1977, σελ. 70.
19. FACT SHEETS, ένθα άν. σελ. 6. «Βρα- 
δυνή» τής 29—9—1975 καί τής 7—5—1976. 
«Βραδυνή» τής 5—4— 1976 σχόλιο «Τουρ
κικό όπιο καί άμερικανική προστασία». 
Α.Χ. "Ελληνες νέοι τού Λονδίνου στά

Ντόνελ Γκράνκε, άλλοόαπΛ τοξικομανής. Συ- 
νελήφθη καί αυτός προσφάτως άπό τό Τμήμα 
Διώξεως Ναρκωτικών τής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών.

δίχτυα τού «λευκού θανάτου», Αστυνομικά 
Χρονικά, τόμ. ΚΓ' σελ. 223. Έμ. Κολο- 
λάκη. Αί ναρκωτικοί οΰσίαι - τάσις των 
νέων πρός ταύτας καί σχέσις πρός τήν 
έγκληματικότητα, Δικαιοσύνη 1972, σελ. 
140. ΑΣΤΕΡΙΞ. Τό όπιον. Ή  Κίνα πλη
ρώνει μέ τό ίδιο νόμισμα τό Δυτικό Κόσμο, 
«Άστυν. Χρονικά», τόμ. ΚΔ', σελ. 139, 
140. LIFE Διεθνής Έγκληματικότης Ναρ
κωτικά», «Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. Η ' 
σελ. 8159.
20. TIME MAGAZINE, ’ Η Διεθνής πορεία 
τής ήρωΐνης, μετάφρασις Μιχ. Διαμαντο- 
πούλου, υπομοιράρχου «’ Επιθεώρησις Χω
ροφυλακής», τόμ. Γ ' (1972) σελ. 631.
21. Ά .  Τσιριντάνη. Φίλοι καί εχθροί, πε
ριοδικό «Συζήτησις», τόμ. ΚΖ' (1970), σελ. 
119
22. «Βραδυνή» τής 7—9—1977 (Συγκομιδή 
Ρεκόρ σέ μαριχουάνα θά έχη έφέτος ό 
Λίβανος).
23. «Καθημερινή» 26—2—1978 Μ.Α. Ή  
Μάστιγα τής εποχής μας τάΝαρκωτικά «’ Α
στυνομικά Χρονικά», τόμ. ΚΒ' σελ. 140 
ΑΣΤΕΡΙΞ, ένθα άν. σελ. 139, 140.
24. «Καθημερινή» τής 16—10—1976.
25. Β. Λένιν. Ό  Αριστερισμός. Παιδική 
άρρώστεια τού Κομμουνισμού, έκδ. Οίκος 
Γνώσεις, Αθήνα Χ.Χ., σελ. 334„ 363, 379, 
406,407,408.
26. Άνδρέα ’Ιωσήφ, Ή  Κίνα πωλεΐ όπιον 
καί αγοράζει όπλα, έφημερίς «Άκρόπολις» 
18—1—-1968 Κ. Κωνσταντινίδου. Τά ψυχο- 
παθολογικά φαινόμενα τής συγχρόνου Κοι
νωνίας, έκδ. ’ Ιωνία, ’ Αθήνα σελ. 59 — Δημ. 
Βεζανή — Γ ενική Πολιτειολογία — Μέρος 
Α ', Άθήναι 1947, σελ. 79. Ί .  Παπαζα- 
χαρίου. Παραδόσεις Κοινωνικής Βιολο
γίας, τεύχος Α ', Άθήναι 1960, σελ. 65. 
ΑΣΤΕΡΙΞ, ένθα άν. σελ. 140. Σαράντη 
Άντωνάκου. Ό  Λευκός θάνατος, «Στρατι
ωτική ’Επιθεώρησις», τεύχος 5/1977 σελ. 
103.

27. Μ. Στριγγάρη. Χασίς, Β' έκδοσις, Ά 
θήναι 1964, σελ. 364. Δημ. Παπαδοπούλου. 
Ή  Κάνναβις, έκδοσις Β ', Άθήναι 1974, 
σελ. 63.
28. Πηγή: ’Εκθέσεις ετών 1971 - 1976 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
29. Δημ. Παπαδοπούλου, ένθα άν. σελ. 63.
30. Μ. Στριγγάρη, ένθα άν. σελ. 347. "Αν
νας Εύσταθιάδου - Κοκκέβη, Ή  έπίδραση 
τής χρονιάς χρήσης καννάβεως στίς νοη
τικές λειτουργίες, ’Ιωάννινα 1976 σελ. 21 
έπ.
31. GIUSEPPE MAYDA. Ό  άνθρωπος 
στούς τεχνητούς παραδείσους, περιοδικό 
«' Ιστορία», τεύχος 110/1977 σελ. 36.
32. ’Ηλ. Ψυχογιού, Ναρκωτικά, «Αστυνο
μικά Χρονικά», τόμ. Κ Γ', σελ. 419. Κ. 
Βουγιούκα. Ναρκωτικά. Ή  Μάστιξ τού 
αίώνος μας, «Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. 
Κ' σελ. 12.
33. Κ. Βουγιούκα, ένθα άν. τόμ. Κ ' σελ. 13
34. Τελευταία στήν νήσο Κέρκυρα, οί κα
ταδιωκτικές άρχές συνέλαβαν ’ Ιταλούς λα
θρέμπορους ναρκωτικών, οί όποιοι σέ κά
ποιο σημείο τής νήσου είχαν άποκρύψει 
σημαντική ποσότητα χασισίου καί οί ό 
ποιοι διέθεταν καί ταχύπλοο σκάφος, τού 
όποιου ό άσύρματος είχε τέτοια εμβέλεια, 
ώστε νά είναι δυνατή ή επικοινωνία μέ 
πλοία πλέοντα στόν ’Ινδικό Ωκεανό καί 
συγκεκριμένα στήν περιοχή Συγγαπούρης. 
34α.Ί. Παπαζαχαρίου. Ή  τοξικομανία καί 
ή σχέσις αυτής πρός τήν έγκληματικότητα, 
«’ Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. ΙΑ ' , σελ. 98.
35. Θ. Δακουρδ, ένθα άν. σελ. 169 έπ. Βλ. 
Γωγούση, ένθα άν. σελ. 110. Αστυνομικά 
Χρονικά «Η Κινεζική Μαφία ποτίζει μέ η
ρωίνη τήν Ευρώπη», τόμ. ΚΕ' σελ. 632. 
FACT SHEETS κλπ. σελ. 6.
36. Ί .  Παπαγεωργίου. Ή  έκ τού κινδύνου 
τών ναρκωτικών διαφώτισις, «Έπιθεώρη- 
σις Χωροφυλακής», τόμ. Θ ', σελ. 39. Τού 
ίδιου, Ναρκωτικά (Ή  όγδοη πληγή τού 
Φαραώ), έκδ. ’ Αδελφότητος Φιλιατρινών» 
«Ή  Έράνη», Άθήναι 1977σελ.42.
37. ’Ενδεικτικά άναφέρεται ότι τό έτος 1976 
κατεσχέθησαν στήν Δυτική Ευρώπη 703 
κιλά ήρωΐνης (’ Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. 
ΚΕ' σελ. 632).
38. Βλέπε σχετικά εφημερίδα «Καθημερι 
νή» τής 13—8—1976 (Παράδεισος τών λα
θρεμπόρων ναρκωτικών έγινε τό Μαϊάμι), 
τής 31—10—1976 (Λαθρεμπόριο Ναρκωτι
κών γιά χρηματοδότηση τών διεθνών τρο
μοκρατών), τής 30—12—1976 (Οί συλλή
ψεις γιά ναρκωτικά αύξάνονται στήν ' Ελ
λάδα) καί 21—7—1978 (Νταλίκα μέ 1600 
κιλά χασίς).
39. Αστυνομικά Χρονικά, τόμ. ΚΕ' σελ. 
632.
40. Βλ. Γωγούση, ένθα άν. σελ. 121. Θ. 
Δακουρά, ένθα άν. σελ. 190, όπου καί 
σχετικοί πίνακες κατασχεθεισών ποσοτή
των ναρκωτικών, προοριζομένων.γιά χώρες 
τής Δυτικής Εύρώπης.
41. «Βραδυνή» 8—1—1977 (τά κεντήματα 
μύριζαν πολύ βαρειά...)
42. Έκθεση Δραστηριότητος Αστυνομίας 
Πόλεων 1977, σελ. 54. «Καθημερινή» τής 
22—7—1978
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ΟμιΛια του Προέδρου τη ι Οημουρατιαι
Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
κ. Κ. Τσάτσος όμίλησε τήν 8-8- 
78 στό Κυβερνείο Θεσσαλονί
κης πρός τίς άντιπροσωπεϊες 
των ’ Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’ Ασφαλείας, μετά τούς 
καταστρεπτικούς σεισμούς πού 
έπληξαν τή Συμπρωτεύουσα. Τό 
κείμενο τής όμιλίας τού κ. Προέ
δρου τής Δημοκρατίας έχ ε ι ώς 
έξής:

Αποστολή τού ανθρώπου 
είναι νά έκτελεϊ τό καθήκον 
του. Βρισκόμαστε στή ζωή 
όχι γιά νά καλοπερνούμε, 
πού αύτό δέν συμβαίνει πολύ 
εύκολα, αλλά γιά νά έκτελοΰ- 
με κάποιο καθήκον καί νά 
έχουμε τή συνείδησή μας 
άναπαυμένη στό τέλος τής 
ζωής μας, ότι τήν πίστιν τε- 
τηρήκαμεν.

"Οταν, όμως, σέ έκτακτες 
περιπτώσεις, ό πολίτης, είτε 
μέ έργα πολέμου κάνει κάτι 
παραπάνω άπ' ότι είναι καθή
κον του, όταν προσφέρει ένα 
κομμάτι τού έαυτού του, μέ 
κίνδυνο τής ζωής του, μέ 
άφοσίωση, μέ πίστη, μέ φα
νατισμό γιά νά βοηθήσει τό 
κοινωνικό σύνολο, τότε έχει 
ή Πολιτεία χρέος νά έκφρά- 
σει τήν εύγνωμοσύνη της 
πρός αύτούς πού έκαναν κά
τι πέρα άπό τό καθήκον τους, 
νά τούς έπαινέσει καί νά άνα- 
γνωρίσει αύτή τήν προσφο
ρά. Θά είναι παράλειψη σή
μερα άν δΓ έμοϋ ή 'Ελληνι
κή Πολιτεία δέν έξέφραζε 
όχι μόνον πρός τούς παρόν
τος καί πρός έκείνους τούς 
όποιους έκπροσωπείτε, τήν 
εύγνωμοσύνη της, τόν έπαι
νό της, τή βαθύτατη ικανο
ποίησή της, διότι σέ μιά κρί
σιμη ώρα, δύσκολη, έγινε άπ' 
όλους μιά προσφορά πού ύ- 
περέβαινε τό καθήκον.

Βέβαια μέσα στήν ιστορία 
μας σέ πολλές περιπτώσεις 
ό "Ελληνας έτήρησε αύτή

τήν στάση καί σέ ώρες πολε
μικών άγώνων καί σέ ώρες 
ειρηνικών άγώνων.

Αλλά αύτό δέν σημαίνει 
ότι έπειδή αύτό συμβαίνει σέ 
έμάς καί σέ άλλες ίσως έκλε- 
κτές φυλές στόν κόσμο, αύ
τή ή πράξη δέν πρέπει νά 
έξαίρεται.

"Οχι γιά νά δώσουμε μιά 
ικανοποίηση σ' αύτούς πού 
έκαναν αύτή τήν προσφορά 
γιατί αύτοί πού κάνουν αύτή 
τήν προσφορά έχουν μιά έ- 
σωτερική ικανοποίηση πού ε ί
ναι πολύ ισχυρότερη άπό κά
θε έπαινο πού ποοέρχεται 
άπό όποιονδήποτε τρίτο, άλ- 
λά γιατί οφείλουμε στό σύνο
λο τό κοινωνικό πού άνήκου- 
με αύτό τό παράδειγμα οφεί
λουμε δηλαδή νά έπαινέσου- 
με δημόσια πράξεις, οί ό
ποιες άποτελοΰν παράδειγμα 
πρός μίμηση γιά όλους τούς 
"Ελληνες πολίτες.

Σ' αύτή τήν δύσκολη ώρα 
πού πέρασε ό τόπος μας 
έχοντας άνοιχτά έξωτερικά 
προβλήματα κρίσιμα, οικονο
μικά προβλήματα πολύ δύ
σκολα, μέσα σέ μιά παγκό
σμια οικονομική κρίση, ή θεο
μηνία τής Θεσσαλονίκης ύ- 
πήρξε ένα βαρύτατο πλήγμα.

' Εάν ζούσαμε σέ μιά έποχή 
όπου οί στρατιωτικές μας δα
πάνες, ή δαπάνη τής πολε
μικής μας έτοιμότητος, ή ά- 
νάγκη έπιβολής μέτρων άντι- 
δημοτικών γιά νά συγκρατή
σουμε τόν τόπο άπό τήν διε
θνή οικονομική κάμψη, δηλα
δή νά τόν καταστήσουμε άξιο 
νά γίνη ισότιμο μέλος τής 
Ε.Ο.Κ., έάν δέν είχαμε ό
λα αύτά, θά είμαστε σέ θέ
ση εύκολα νά άντιμετωπίσου- 
με καί τό πρόβλημα τών σει
σμών.

Σεισμοί έγιναν πολλοί 
στήν 'Ελλάδα, τούς άντιμε-

τωπίσαμε όλους γρήγορα καί 
άποτελεσματικά άλλά αύτή 
τήν φορά μάς ήλθε ή θεομη
νία ύπό συνθήκας πολύ δυ
σμενείς. Γ ι’ αύτό χρειάσθη- 
κε μεγάλη προσπάθεια όλων 
τής πολιτείας πρώτα καί ό
λων τών πολιτών καί όλων ύ- 
μών πού είργάσθητε έδώ στό 
πεδίο τής μάχης, γιά νά άν- 
τιμετωπισθεΐ αύτή ή κατάστα
ση. Θά τήν ξεπεράσουμε καί 
αύτή τήν θεομηνία καί ή Θεσ
σαλονίκη θά ξαναβρεί τόν 
έαυτό της. Νά είστε βέβαιοι, 
ότι οί Θεσσαλονικείς θά θυ
μούνται ότι όλοι όσοι άνή- 
κουν στίς ένοπλες δυνάμεις, 
στή χωροφυλακή, στό πυρο
σβεστικό Σώμα, όλοι στάθη
καν παράπλευρα στό λαό καί 
έδωσαν χεϊρα βοήθειας σέ 
μιά πολύ δύσκολη ώρα.

Αύτό τό παράδειγμα τό 
έδώσατε έσείς καί θέλω καί 
έγώ νά δώσω τό παράδειγμα 
μιάς Πολιτείας πού άναγνω- 
ρίζει τήν προσφορά έκείνων 
οί οποίοι κάνουν, καίτοι ε ί
ναι δημόσιοι λειτουργοί, κάτι 
παραπάνω άπό ότι άπαιτεί τό 
δημόσιο λειτούργημά τους.

Θά παρακαλέσω όλους 
τούς παρόντος νά διαβιβά
σουν στούς συναδέλφους 
των τόν έπαινό μας, τίς εύ- 
χαριστίες μας καί τήν εύχή 
μας νά προκόψουν καί στό 
μέλλον.

Απ’ αύτή τήν περιπέτεια 
διδαχθήκαμε ότι όπου ύπάρ- 
χει οργανωμένη τάξη έκεί 
έχουμε καί άπόδοση. ’ Εσείς 
έχετε καλή οργάνωση καί 
μπορέσατε στό πρώτο σόκ 
πού ήρθε νά άντιμετωπίσετε 
τά πράγματα όπως έπρεπε. 
"Εχω τήν ιδέα, ότι αύτή τή 
στιγμή ό παράγων ψυχολογί
ας είναι ό χειρότερος. Ελ
πίζω όμως σύντομα νά ξεπε- 
ρασθή.
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Τ ΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΝ μοί
ραν των τριάκοντα άστυφυ- 

λάκων, πού έπολεμοΰσαν ώς αξιω
ματικοί είς τό Μέτωπον, έζήλευαν 
δλοι οί άλλοι αστυνομικοί πού 
ήσαν υποχρεωμένοι νά έκτελοϋν 
τήν άστυνομικήν υπηρεσίαν των 
είς τά μετόπισθεν.

'Από τής επομένης τής κηρύ- 
ξεως του πολέμου, πολλοί έκ των 
άξιωματικών καί άνδρών τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, έξέφρασαν 
τήν επιθυμίαν των, όπως άποστα- 
λοΰν είς τήν ’Αλβανίαν.

’ Εκ των πρώτων, ό ύπαστυνόμος 
A ' , τότε καί νϋν Διευθυντής Β' κ. 
Λουκάς Παπακωνσταντίνου, όστις 
ήτο διοικητής του I ' Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έ- 
σπευσεν δι’ έγγραφου αίτήσεώς 
του πρός τό Τμήμα Γενικής ’Α
σφαλείας, νά ζητήση «όπως προσ- 
ληφθή είς οίονδήποτε εθελοντικόν 
Σώμα, 'ίνα έν τώ Μετώπω προσφέ
ρει μέχρι θανάτου πάσαν υπηρε
σίαν υπέρ τής πατρίδος». Καί ή ευ
καιρία δέν ήργησε νά δοθή.

"Οταν μετ’ όλίγας εβδομάδας 
άπό τής ένάρξεως τών εχθροπρα
ξιών είς τήν ’Αλβανίαν ό Στρατός 
μας άνέτρεψεν τήν ’Ιταλικήν

έπίθεσιν καί ήρχισεν προελαύνων 
άκαθέκτως εντός τοϋ ’Αλβανικού 
εδάφους, έδημιουργήθη αύτομάτως 
τό πρόβλημα τής άστυνομεύσεως 
τών καταλαμβανομένων νέων εδα
φών καί ή εντός αύτών ασφάλεια 
τών στρατιωτικών μας μονάδων.

Έ κ τής ανάγκης ταύτης έξι- 
κνούμενον τό Γενικόν Έπιτε- 
λεΐον, έζήτησεν κατά τό δεύτερον 
δεκαήμερον τού Νοεμβρίου τοϋ 
1940, άπό τό 'Υπουργεΐον Δημο
σίας ’Ασφαλείας, όπως συγκρο- 
τήση πάραυτα καί άποστείλλη είς 
’Αλβανίαν, ειδικόν μηχανοκίνη
τον ’Αστυνομικόν Σώμα. Τούτο 
έξέδωσεν άμέσως τάς δεούσας 
διαταγάς καί εντός 24 ωρών, ήτο 
έτοιμον διά τό Μέτωπον. Τό 
ειδικόν αύτό απόσπασμα, άπετε- 
λεΐτο κατά τό μεγαλύτερον μέρος 
του άπό αξιωματικούς, ύπαξιωμα- 
τικούς καί όπλίτας τής Χωροφυ
λακής, ύπηρετούντας είς τήν Διεύ- 
θυνσιν τής Ειδικής ’Ασφαλείας 
καί έτέθη ύπό τάς διαταγάς τού 
άντισυνταγματάρχου κ. Δρακοπού
λου Δημητρίου.

Ό  τότε υφυπουργός, όμως τής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας κ. Κ. Μα- 
νιαδάκης, έχων ύπ’ όψιν του τάς

«' Επί τή εύκα ιρίρ τής έκ  τής ζώνης 
επιχειρήσεων επιστροφής τών άνδρών 
τής Αστυνομίας Πόλεων καί έχοντας 
ύπ' όψιν, ό τ ι οϋτοι κα ίτο ι άνήκοντες ε ίς  
τό  Αστυνομικόν Σώμα, τοϋ όποιου ή 
άρμοδιότης καί α ί υποχρεώσεις δέν 
ήσαν διά τό  Μέτωπον, όμως μετέσχον 
καθαρώς πολεμικής άποστολής, ύπέ- 
στησαν τάς στερήσεις καί τάς κακου
χίας τοϋ πολέμου καί έκπροσωπή- 
σαντες τό  Σώμα τής ' Αστυν. Πόλεων, 
άπέδειξαν, ότ ι έχ ε ι καί τούτο τόν ίδιον 
έθνικόν παλμόν μέ τόν στρατόν τοϋ 
Μετώπου, πράγμα διά τό  όποιον έκφρά- 
ζομεν τήν ευαρέσκειάν μας».

άθρόας προσφοράς άξιωματικών 
καί άνδρών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, δ ι’ εθελοντικήν συμμετοχήν 
των είς τόν πόλεμον τής ’Αλβα
νίας καί επηρεασμένος άπό τάς 
άλεπαλλήλους σχετικός αιτήσεις 
τού ύπαστυνόμου Λ. Παπακων
σταντίνου, έκρινε σκόπιμον, όπως 
είς τό άπόσπασμα εκείνο άντιπρο- 
σωπευθεΐ καί ή ’Αστυνομία Πό
λεων.

’ Απέστειλλεν, λοιπόν, τήν σχε
τικήν διαταγήν είς τό Άρχηγεΐον 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
τούτο έν συνεχεία, διέταξεν τόν 
άστυνόμον τότε κ. Μπουραντάν, 
όπως έπιλέξη 20 άστυφύλακας 
μοτοσυκλετιστάς, οί όποιοι ύπό 
τήν διοίκησιν τού ύπαστυνόμου 
Λ. Παπακωνσταντίνου θά έπλαι- 
σίωναν τό συγκροτηθέν ’Αστυνο
μικόν άπόσπασμα.

Τό μηχανοκίνητον αύτό τμήμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπιβαΐ- 
νον τρικύκλων μοτοσυκλεττών καί 
εξοπλισμένων δι’ οπλοπολυβό
λων, παρήλασε τήν 9ην πρωινήν 
τής 21ης Νοεμβρίου, διά τών 
κεντρικών οδών τής πρωτευού- 
σης, ύπό τάς ένθουσιώδεις ζη-

Στιγμιότυπα άπό τή συμμετοχή τής ‘Αστυνομίας Πόλεων, στήν έποποάα τής 'Αλβανίας. ’Επάνω: 'Αστυφύλακες κατά τήν διανομή συσσιτίου σέ 
Ιταλούς αΙχμαλώτους. Δεξιά- Ό  ίπικεφαλής τής 'Αστυνομικής Φάλαγγος είς ’Αλβανίαν, Ύπαστυνόμος τότε κ. Αουκας Παπακωνσταντίνου, 
δεύτερος έξ άριστερών. Είς τό μέσον μέ τά πολιτικά ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Ν. Βέης. Ή  φωτογραφία ίμπρός άπό ενα Ιταλικό 
άχυρό.
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΠΕΒΝ 
ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΙΑΣ

Τοϋ Δημοσιογράφου Γ. ΤΡΑΥΛΛΟΥ. ΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1955
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Δεξιά: Μία όμάόα 'Ελλήνων μαχητών σέ 
Ανάπαυλα τής μάχης, κατά τόν Έλληνοϊταλι- 
κό πόλεμο. Ό  πρώτος έκ δεξιών είναι ό έν 
συντάξει Αστυνομικός Δ/ντής κ. Στόκος Κων- 
νος ό όποιος ύπηρετών στην ’Αστυνομία 
μετέβη έθελοντικώς στό 'Αλβανικό Μέτωπο. 
Στην Απέναντι σελίδα: ‘Αξιωματικοί καί οπλί
τες τής 'Αστυνομίας Πόλεων στό Αργυρό
καστρο, μετά Από μία μάχη.

τωκραυγάς καί επευφημίας τοϋ 
πλήθους.

Τήν μεσημβρίαν τής ιδίας ημέ
ρας, έπιβιβασθέν είδικώς διατε- 
θέντος σιδηροδρομικού συρμοΰ, 
άνεχώρησεν εις Λάρισαν καί 
έκεΐθεν δι’ αυτοκινήτων είς Κα
λαμπάκαν καί ’Ιωάννινα.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
Μετά τινας, ημέρας, οί αστυ

νομικοί μας, εύρίσκοντο είς τά 
ιερά έδάφη τής Βορείου ’Ηπεί
ρου,τά όποια εϊχεν άπελευθερώσει 
ό ήρωϊκός Στρατός μας καί ήρχι- 
σαν έκτελοΰντες καθαρώς πολε
μικός άποστολάς.

Αί άποστολαί αύται, συνί- 
σταντο κυρίως είς τήν φρούρησιν 
των γεφυρών καί των όδών, πού 
οδηγούσαν είς τήν πρώτην γραμ
μήν τού πυράς, είς υπηρεσίας 
άντικατασκοπείας, είς μεταφοράν 
τραυματικών έκ τών πεδίων τών 
μαχών, είς παροχήν άμέσου βοή
θειας καί περιθάλψεως, είς τά έκ 
τών αεροπορικών βομβαρδισμών 
θύματα τών ’Αλβανικών πόλεων 
καί χωρίων καί είς έμπιστευτικάς 
άποστολάς, εντός τού ’Αλβανικού 
εδάφους.

Διά τήν εξαιρετικήν δρασιν, 
τήν όποιαν έπέδειξαν οί άστυνο- 
μικοί μας, είς όλους αυτούς τούς 
τομείς όπου διετάχθησαν νά δρά
σουν, ή Άνωτέρα Στρατιωτική 
Διοίκησις ’Αργυροκάστρου, είς 
τήν όποιαν ύπήγοντο, έξέφρασεν 
έπανειλημμένως τήν απόλυτον 
ευαρέσκειάν της.

Είδικώς διά τόν επί κεφαλής 
τού άστυνομικοΰ άποσπάσματος, 
ύπαστυνόμον κ. Λ. Παπακωνσταν
τίνου, ό άνώτερος Στρατιωτικός

Διοικητής ’Αργυροκάστρου, άντι- 
στράτηγος Β. Μ. Μελας, άφιέ- 
ρωσεν ολόκληρον άπόσπασμα τής 
'Ημερήσιας Διαταγής ’Αξιωματι
κών τής 12ης ’Απριλίου 1941, είς 
τήν όποιαν προέτεινε τήν άπονο- 
μήν τού «Μεταλλείου έξαιρέτων 
πράξεων» είς τόν έν λόγφ ύπαστυ
νόμον, διότι «ύπηρετών είς ειδι
κήν 'Υπηρεσίαν έν τή πόλει τού 
’Αργυροκάστρου έπεβοήθησε κα
τά πολύ τό έργον τής Άνωτέρας 
Στρατ. Διοικ. ’ Αργυροκάστρου 
κατά δέ τούς συνεχείς βομβαρδι
σμούς έπεδείξατο ψυχραιμίαν καί 
θάρρος».

"Οπως προκύπτει άπό μίαν 
βεβαίωσιν τού Διευθυντοΰ τού 
Στρατιωτικού Νοσοκομείου’ Αργυ
ροκάστρου, άρχιάτρου κ. Τσάκου, 
ό ύπαστυνόμος Παπακωνσταντί
νου, είσήλθεν είς τό έν λόγω 
Νοσοκομεΐον τήν 19ην Δεκεμβρί
ου 1940, πάσχων έξ αίματεμέσεως 
καί μεγάλου βαθμού βαρυκοΐας, 
καί έξήλθεν αύθαιρέτως τού Νοσο
κομείου τήν έπομένην τής εισα
γωγής του, παρά τήν άντίθετον

γνώμην καί τάς αυστηρός συστά
σεις τών θεραπόντων ιατρών του.

Περί τής αίτιας τής αίματεμέ
σεως καί τής βαρυκοΐας, τού ύ- 
παστυνόμου, όμιλεΐ ένα άλλο άπό
σπασμα τής 'Ημερήσιας Διατα
γής τού άντιστρατήγου κ. Μελά.

Είς τούτο άναφέρεται ότι «είς 
τόν ύπαστυνόμον Α ' Παπακων
σταντίνου Λουκάν τού Ίω αν. 
άπονέμω έπαινον διότι κατά τόν 
βομβαρδισμόν τής πόλεως τού 
’Αργυροκάστρου ύπό ’Ιταλικών 
άεροπλάνων τήν 18ην Δεκεμβρίου 
1940, έπεδείξατο άκραν ψυχραι
μίαν καί άρίστην διαγωγήν έπι- 
δοθείς είς τήν παροχήν πρώτων 
βοηθειών πρός τούς τραυματισθέν- 
τας "Ελληνας καί ’Αλβανούς, μετ’ 
αυτοθυσίας, ήτις έφθασεν είς τό 
σημεΐον ώστε νά διατρέξη ή ζωή 
του προφανή κίνδυνον ένεκα συνε- 
χίσεως τού βομβαρδισμού, έργα- 
σθείς άκαταπονήτως καθ’ όλον τό 
διάστημα τής ήμέρας καί τής 
έπελθούσης νυκτός. Τούτον θεωρώ 
ικανόν νά τύχη καί τής ήθικής 
άμοιβής τής επ’ άνδραγαθία προ-
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αγωγής».

’Αλλά, διά την τοιαύτην δράσιν 
τοΰ ύπαστυνόμου Παπακωνσταντί
νου, άπεστάλλει καί επιστολή εις 
τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, παρά τοΰ Βόρειό-’Ηπει- 
ρώτου ίατροΰ κ. Γρηγ. Λαμποβο- 
τιάδου, τοΰ όποιου τήν σύζυγον 
εσωσεν ό κ. Λ. Παπακωνσταντίνου 
έκ βεβαίου θανάτου, μεταφέρας 
αύτήν, βαρέως τραυματισμένην, 
επί των ώμων του, εις τό Νοσοκο- 
μεΐον καί ενώ έσυνεχίζετο σφο
δρότατος ό βομβαρδισμός τής 
πόλεως τοΰ ’Αργυροκάστρου.

Τ ’ άνωτέρω, άποτελοΰν άσφα- 
λώς μίαν λεπτομέρειαν, άπό τήν 
πολυσχιδή δράσιν πού άνέπτυξε τό 
άπόσπασμα τής ’Αστυνομίας είς 
τήν ’Αλβανίαν.

Οί άστυνομικοί μας, έξετέλε- 
σαν μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί 
θαυμαστής άφοσιώσεως, άπάσας 
τάς υπηρεσίας πού τούς άνετέ- 
θησαν καί ή δράσις των έπεξετάθη 
εκτός άπό τήν πόλιν τοΰ ’Αργυ
ροκάστρου καί είς τό Δέλβινον, 
τούς 'Αγίους Σαράντα καί τήν 
Χειμάρραν, όπου πλειστάκις άπε- 
στάλησαν, επιφορτισμένοι μέ 
είδικάς άποστολάς.

Μετά τήν έκπλήρωσιν τής άπο- 
στολής των, άπαντες οί αστυφύ
λακες μέ επί κεφαλής τόν ύπα- 
στυνόμον Παπακωνσταντίνου, έπέ- 
στρεψαν είς ’Αθήνας, πειθαρχη- 
μένοι καί ώς συντεταγμένον τμή
μα.

Θά κλείσωμεν τό παρόν κεφά- 
λαιον μέ τήν τελευταίαν παρά
γραφον τής ήμερησίας Διαταγής 
τοΰ 'Υφυπουργείου Δημοσίας 
’Ασφαλείας, τήν κοινοποιηθεΐσαν 
ύπό τής Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών τήν 29ην Μαρτίου 1941. 
'Η  παράγραφος αΰτη έχει οϋτω:

«Τήν 21—11—40 παρουσιάσθη 
επείγουσα άνάγκη άποστολής είς 
τό Μέτωπον 50 μοτοσυκλετιστών 
μετά τών οπλοπολυβόλων των 
προκειμένου νά χρησιμοποιηθώσι 
ύπό τοΰ Γενικοΰ Στρατηγείου, ώς 
μηχανοκίνητον τμήμα είς καθαρώς 
στρατιωτικός επιχειρήσεις. Τό 
τμήμα τοΰτο συγκροτηθέν ύπό τοΰ 
'Υπουργείου αύθημερόν καί τεθέν 
έν πορεία πρός τήν Β. ’Ήπειρον, 
άπετελέσθη έκ 30 οπλιτών τής Β. 
Χωροφυλακής, ενός 'Υπαστυνό- 
μου καί 20 αστυφυλάκων. ’Ήδη 
έκλείψαντος τοΰ λόγου δι’ όν τό 
τμήμα τοΰτο άπεστάλη, διετάχθη ή

έπιστροφή του.
’Επί τή ευκαιρία ταύτη, τής έκ 

τής ζώνης τών έπιχειρήσεω ν 
έπιστροφής τών άνδρών καί έχον- 
τες ύπ’ όψιν ότι ούτοι καίτοι 
άνήκοντες είς τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων, ής ή άρμοδιότης καί αί ύ- 
ποχρεώσεις δέν ήσαν διά τό 
Μέτωπον, όμως μετέσχον καθαρώς 
πολεμικής άποστολής ύπέστησαν 
τάς στερήσεις καί κακουχίας τοΰ 
πολέμου καί έκπροσωπήσαντες τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
άπέδειξαν ότι έχει καί τοΰτο τόν 
ίδιον έθνικόν παλμόν μέ τόν 
στρατόν τοΰ Μετώπου, έκφράζω- 
μεν τήν εύαρέσκειάν μας είς τούς:

'Υπαστυνόμον Α ' Λουκάν Πα
πακωνσταντίνου καί άστυφύλακας, 
Βενιώτην Κ., Γεωργακόπουλον Γ., 
Κανελλόπουλον Κ., Μουζουράκην 
Γ., Μπέρτζον Β., Γαλάνην Ά θ., 
Γκύραν Κ., Ματζώρον Χρ., Μπαλ- 
τάν Γ., Νιαρχάκον Νικ., Νίκαν 
Πάτρ., Παπαθανασίου Εύάγγ., 
Παπαϊωάννου Στέφ.,· Παπασταύ- 
ρου Παν., Σταυρόπουλον I. καί 
Χρυσικόπουλον Άθαν.».

Τ Γ. ΤΡΑΥΛΛΟΣ

679



Δυό φορές τούς χαλεπούς εκείνους καιρούς ή ελ
ληνική επαρχία, χωρίς τή μεσολάβηση τού εμπορίου, 
ήρθε σέ μαζική καί άμεση βοήθεια τών δύο μεγάλων 
άστικών κέντρων καί παρ’ όλες τίς αφαιμάξεις ύπό τών 
ιατακτητών καί τών άνταρτών μετά καί κατά τήν 
έξάπλωση αύτών στήν ύπαιθρο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α'
κ. ΗΛ. ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΣ Αριστερά: Παιδάκια τής κατοχής. (Τοΰ ζω

γράφου Όρέστη Κανέ,λλη). Κάτω: Ό  συγγρα- 
φεύς τοΰ άρθρου, διακεκριμένος λόγιος καί 
συγγραφεός πολλών βιβλίων τέως Αστυνομι
κός διευθυντής κ. Ήλιος Χαϊδεμένος. Στήν 
Απέναντι σελίδα «στιγμιότυπα» Από τή μαύρη 
κατοχή. ’Επάνω: Ό  Αγκυλωτός σταυρός κυ
ματίζει στόν ιερό Βράχο τής Άκρσπόλεως. 
Κάτω: Γερμανοί στρατιώτες πρό τοΰ μνημείου 
τοΰ 'Αγνώστου Στρατιώτου.■ΠΜΪΟΒΑΣ

ΕΝΟΣ ΑΑΟΥΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ

Μ ΕΤΑ τά Δεκεμβριανά καί τή συμφω
νία τής Βάρκιζας, ή ζωή άρχισε νά 

ζωηρεύη γύρω άπό τά πολλά έρείπια, καί 
κάτω άπό πολλές βιοτικές άνάγκες. ' Εκείνη 
ή ζωή, τής όποιας ή άξια είχε πέσει τόσο 
πολύ μέ τόν κατοχικό όλεθρο καί τόν 
μετακατοχικό Δεκεμβριανό σκοτωμό. Καί, 
πού, άλλοίμονο, έμελλε γιά πολύν καιρό 
ακόμη νά αίμορραγεΐ άπό πολλούς κρου
νούς αίματος στήν ' Ελληνική ύπαιθρο καί 
στά ' Ελληνικά βουνά. "Οπως καί τό βιοτι
κό επίπεδο, άρχομένου τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 
1945 είχε πέσει στό μηδέν.

Πραγματικά, ή καθ’ όλον τόν πολυτά
ραχο Δεκέμβριο νεκρή ’Αγορά, δέν είχε 
τώρα σχεδόν τίποτε νά προσφέρη στήν 
κατανάλωση. Δέν έμεναν παρά λίγες άραιές 
διανομές εφοδίων εξωτερικού διακινουμέ- 
νων διά μέσου τών όργανώσεων ΕΜ. ΕΛ., 
καί κατόπιν πυκνότερες διαμέσου τής ΟΥΝ- 
ΡΑ, στό πλαίσιο τής συμμαχικής βοήθειας, 
ή όποια, όμως, κατάντησε νά είναι παρηγο
ρητική, μολονότι σημαντικότατη, άπό τήν 
κακή διαχείριση τών έφοδίων.

’Αλλά, δέν πέρασε χρόνος πολύς, καί ή 
«Έλευθέρα» άγορά, άρχισε νά εμπλουτί
ζεται πρός τά τέλη τοΰ ’Ιανουάριου μέ 
διάφορα εγχώρια είδη. Είχε συμβεΐ ώστε, 
έκτος άπό τήν έπανασύνδεση τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ εμπορίου μέ τίς πηγές, καί πρίν ή 
δραστηριοποιηθεί τό εξωτερικό εισαγωγικό

εμπόριο, νά κατακλύσουν τήν ’Αθήνα πο
λυάριθμοι κάτοικοι τών έπαρχιών, προκει- 
μένου νά τύχουν κάποιας ιατρικής περι- 
θάλψεως, ή νά νοσηλευθοΰν σέ νοσοκομεία, 
οί περισσότεροι δέ προκειμένου νά προμη
θευτούν είδη ένδύσεως, ΰποδήσεως, γεωρ
γικής καί οικιακής χρήσεως. Καί, φυσικά, 
έφεραν μαζύ τους τά αναγκαία χρήματα άπό 
τήν επαρχία, συνάμα δέ, μετέφεραν καί 
διάφορα έγχώρια είδη, προκειμένου νά τά 
διαθέσουν στήν άγορά, πρός άπόκτηση 
συμπληρωματικών χρηματικών μέσων.

"Ετσι, δυό φορές τούς χαλεπούς εκείνους 
καιρούς ή ’Ελληνική 'Επαρχία, χωρίς τή 
μεσολάβηση τοΰ έμπορίου, ήρθε σέ μαζική 
καί άμεση βοήθεια τών δύο μεγάλων άστι
κών κέντρων, καί παρ ’ όλες τίς άφαιμάξεις 
ύπό τών κατακτητών καί τών άνταρτών μετά 
καί κατά τήν έξάπλωση αυτών στήν Οπαι- 
θρο. Καί ήρθε, στήν άρχή τής κατοχής όταν 
μεγάλες μάζες τοΰ πληθυσμού τών δύο 
πόλεων μετακινήθηκαν πρός τίς έπαρχίες 
γιά νά είσκομίσουν είδη διατροφής, καί 
στήν άρχή τής άπελευθερώσεως όταν όπως 
είπαμε, μεγάλες μάζες τών κατοίκων τής 
επαρχίας ήρθαν στό Κέντρο γιά τή θερα
πεία συσσωρευμένων άναγκών τους κατά τά 
χρόνια τής κατοχής. ’Αλλά, στήν πραγ
ματικότητα, τό ’Ελληνικό χωριό, τό ΰγει- 
έστερο αύτό κύτταρο τοΰ ’Ελληνικού κορ- 
μιοΰ, πού δυστυχώς ύπέκυψε σέ άσθένειες 
τής εποχής, δέν έπαυσε ποτέ νά θυμάται, 
κάθε φορά πού συγκομίζει τούς καρπούς τής 
γής, τά άπόδημα στό υδροκέφαλο Κέντρο

τέκνα του, άκόμη καίτώρα πού ψυχορραγεί. 
Δέν παραμένουν παρά οί γέροντες. Θεία 
είναι ή προσφορά τών γερόντων. "Ετσι, καί 
άπ’ αύτή τή στοργική συμπεριφορά τής 
’Επαρχίας στούς άστικούς πληθυσμούς 
πάντοτε, άλλά καί στίς δύσκολες στιγμές 
τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ πού στάθηκαν ό 
Γολγοθάς του, θάξιζε ’δώ νά έπαναλάβη 
κανείς τά λόγια τοΰ ποιητή:
—’Επαρχία, άγάπη μου!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΩΣΤΕ, χάρη στήν ’Επαρχία, πού ή 
έντονη παρουσία της ήρθε τήν πιό κατάλ
ληλη στιγμή, έμπλουτίστηκε ή ’Αθηναϊκή 
καί ή Πειραϊκή άγορά καί ζωήρεψε ή 
κίνηση. Οί κάτοικοι όμως τής έπαρχίας, 
κάθε φορά πού πηγαινοέρχονταν, στό γυ
ρισμό, δέν έφευγαν μέ μεγάλη υπόληψη γιά 
τό 15θήμερο δελτίο τιμών τοΰ έμποροβιο- 
μηχανικοΰ επιμελητηρίου, μ’ όλο πού αυ
τοί τά είδη τους τά πωλοΰσαν στήν άγορά 
τίς περισσότερες φορές μέ τιμές κατώτερες 
καί άπό τίς τιμές τής ίδιας τής άγοράς.

Πραγματικά, μιά πολύ μεγάλη ζήτηση 
σέ είδη όπως σέ φορέματα λαϊκής κατανα- 
λώσεως, βατίστες, δρίλια, κάμποτ, άλατζά- 
δες, συνδονόπανα, νήματα κ.λ.π., καί ένας 
μεγάλος συνωστισμός πρό τών πρατηρίων 
τών βιομηχανιών χαρακτήριζε τήν κίνηση 
στήν ϋφασματαγορά. ’ Αλλά, τά περιζήτητα
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αύτά είδη της κυκλοφορούσαν καί διαμέσου 
μεσαζόντων. Τά δέ πρατήρια, άφοΰ τά είδη 
διέρρεαν καί άπό δλλους δρόμους, δέν 
έκάλυπταν τή ζήτηση. ’Εξάλλου, δέν έξέ- 
διδαν τιμολόγια, καί δέν τηρούσαν τίς τιμές 
τού δελτίου.

'Ως πρός δέ τήν έμπορία τών νημάτων, 
είχεν άρχίσει άπό τότε νά επικάθεται στήν 
άγορά μιά κατακραυγή, ώς πρός τό κόστος 
σέ σχέση μέ τήν τιμή πού είχε τό βαμβάκι, 
καίτήν ποσότητα πού χρειαζόταν γιά ένα 
πάκο. Καί ήταν δικαιολογημένη ή κατα
κραυγή αύτή, γιατί κάθε άδικαιολόγητη υ
περτίμηση τών νημάτων, όπως πραγματικά 
συνέβαινε, έπληττε τίς έξηρτημένες μικρο- 
βιομηχανίες καί τίς βιομηχανίες πλεκτών, 
κυριώτερα δέ τό κοινωνικό σύνολο.

"Ετσι, είχε δημιουργηθεϊ ένα τεράστιο 
ζήτημα, τό όποιον, άφού πρωτοβεβαιώθηκε 
καί καταγγέλθηκε άπό τήν υποδιεύθυνση 
’Αγορανομίας ’Αθηνών, πέρασε σέ άνώ- 
τερα υπουργικά κλιμάκια, καί άφοΰ παρέ- 
μεινε άλυτο σέ διάρκεια χρόνου πολλοΰ, 
έφθασε καί σ ’ αύτή τή Βουλή όπου καί 
συζητήθηκε στή συνδερίαση τής 9ης Φ/ 
ρίου 1948.

’Αλλά έκεϊνο πού έκανε ν ’ άνεβαίνει ή 
τιμή τών βιομηχανικών ειδών καί τής λίρας 
ήταν τό γεγονός ότι οί βιομήχανοι είχαν 
άποτιμήσει τά είδη τους σέ έκατοστά τής 
λίρας σέ χρόνο πού, στήν άγορά τών 
τροφίμων επικρατούσαν οΐ δραχμές. Συνέ
πεια τούτου ήταν, ότι κατ’ άνάγκην ανέ
βαιναν οί τιμές αύτών τών ειδών μέ τό 
άνέβασμα τής λίρας καί σέ ρυθμό, πού
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Στίς Επάνω φωτογραφίες, τό δράμα τής πείνας 
καί τής δυστυχίας τοϋ 'Ελληνικού λαού σέ όλο 
του τό «μεγαλείο». Μικρά 'Ελληνόπουλα, 
σωστά φαντάσματα τοϋ εαυτού τους, σκελε
τωμένα καί Ετοιμοθάνατα άπό τήν έλλειψη 
στοιχειωδών μέσων διατροφής. Τά παιδιά 
ύπήρξαν τά μεγαλύτερα θύματα τής «Νέας 
Τάζεως» πού θέλησε νά έπιβάλη ό Χιτλερισμός 
στόν κόσμο καί τής άσυνειδησίας καί αισχρο
κέρδειας τών Εμπόρων τής μαύρης άγοράς.

άρχιζε νά θυμίζη τόν καλπάζοντα πληθω
ρισμό τοϋ περασμένου χρόνου, καί νά 
προξενη καί τήν εύλογη άνησυχία γιά τόν 
επιπλέον κίνδυνο νά παρασυρθή καί ή 
αγορά τών τροφίμων.

’ Εν όψει αυτών τών κινδύνων, δέν έβλεπε 
κανείς καμμιά δύναμη πού θά μπορούσε νά 
συγκροτήσει τήν κατάσταση στό συντο- 
μώτερο χρόνο, δεδομένου ότι ένας τερά
στιος τζίρος σέ δραχμές άπό τήν προπασχα- 
λινή έμποροβιομηχανική κίνηση τής άγο
ράς έμελλε νά έπενδυθή στό χρηματιστή
ριο. Καί καθ' όλες τίς ένδείξεις, ούτε καί 
αυτή ή άναμενόμενη καί έπιβραδυνόμενη 
άφιξη τού Κυριάκου Βαρβαρέσσου πού θ’ 
άνελάμβανε υπεύθυνα τόν οικονομικό τομέα 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ άγορανομι- 
κοΰ, θά πρόφθανε νά προλάβη τήν κατά
σταση.

"Ετσι είχαν τά πράγματα τήν άνοιξη τού 
1945, καί μπροστά στήν αδράνεια, ή δράση, 
ή όποιαδήποτε δράση πού άν πιθανώς δέν 
είχε καλά άποτελέσματα, στό κάτω κάτω, 
ποτέ δέν θά μπορούσε νά κάνει μεγαλύτερο 
κακό άπό τό άναμενόμενο, ήταν προτιμό
τερη άπό τήν μοιρολατρική ένατένιση τών 
πραγμάτων.

"Ομως, δέν άρκοϋσε ή κατασταλτική δρά
ση τής 'Αγορανομίας δηλαδή ή ποινική 
δίωξη τών χονδροεμποροβιομηχάνων καί 
νηματουργών, τής ’Αθήνας, Σύρου καί 
Χαλκίδος, άλλά έκρίθη ότι παράλληλα 
πρός αυτήν τήν δράση, έπρεπε νά γίνη ή 
άναγνώριση τού έδάφους. Δηλαδή, μιά προ
σωπική έπαφή μέ τούς κύκλους άπό τούς 
οποίους προέρχοταν, ή είχε σχέση ή άνα- 
στάτωση τής άγοράς πού είχε κιόλας άρχί- 
σει, καί οδηγούσε πάλι στόν πληθωρισμό, 
παρά τήν πρόσφατη σταθεροποίηση τού 
νομίσματος καί σέ ήμέρες ελευθερίας καί 
όχι κατοχής.

Αύτή ή έπαφή έγινε τήν παραμονήτής 
Κυριακής τών Βαΐων στίς 28 ' Απριλίου στά 
γραφεία τής Ύποδ/σεως ’Αγορανομίας 
’Αθηνών, πού είχαν διαρρυθμισθεΐ έτσι 
ώστε νά μπορούν νά υποδεχθούν περί τούς 
30 έμποροβιομηχάνους, μέ τά προεδρεία 
τοϋ έμποροβιομηχανικοϋ έπιμελητηρίου, 
τοϋ συνδέσμου βιομηχάνων καί τού έμπο- 
ρικοΰ συλλόγου 'Αθηνών. "Ακόυσαν πολ
λά, καί γιά τίς τιμές, καί γιά τά τιμολόγια, 
καί γιά τούς μεσάζοντες, καί περισσότερα 
γιά τά νήματα καθώς καί γιά τή λίρα. Δέν 
είχαν νά προσθέσουν τίποτε, ούτε καί ν ’

άφαιρέσουν. Καί, σιωπηρά, παραδέχτηκαν 
τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν ύφα- 
σματαγορά. Μίλησαν μόνον οί έκπρόσωποι 
τών οργανώσεων, καί έθιξαν καί τό θέμα τής 
λίρας καί τής πίστεως στή δραχμή. Στό 
θέμα αύτό, ή ’Αγορανομία, πάντοτε πί
στευε, ότι οί κύκλοι έκεϊνοι άπό τά χέρια 
τών οποίων έκείνες τίς ήμέρες περνούσαν οί 
περισσότερες δραχμές τού δραχμοβίοτου 
' Ελληνικού λαού, οί ίδιοι αύτοί κύκλοι θά 
μπορούσαν νά συντελέσουν στήν συγκρά
τηση τών τιμών καί τής λίρας. Καί τό 
πρόβλημα ήταν, πού φυσικά, δέ σκέφτηκε ή 
’Αγορανομία ότι μπορούσε νά λύση, άλλ’ 
άπλώς νά τό θίξη, πώς θά ήταν δυνατό νά 
τεθή ϋπό έλεγχο, δς ήταν καί ένα μέρος, άπό 
τό τεράστιο προπασχαλινό τζίρο σέ νέες 
δραχμές τών έμποροβιομηχάνων καί νά 
διοχετευθεΐ στίς Τράπεζες, καί όχι νά έπεν- 
δυθεϊ σέ λίρες. "Αν αύτό μπορούσε νά γίνη 
θά άπέτρεπε τόν κυοφορούμενο άμεσο κίν
δυνο τής έπιδεινώσεως καί γενικότερης 
άναστατώσεως τής ’ Αγοράς.

Καί άν μπορούσε νά ξαναγίνη, έτσι 
ώστε, νά δημιουργηθεΐ έκ τών άνω κάποια 
στροφή πρός τήν Τραπεζική πίστη, τότε, θά 
έπανέρχονταν καί ή πίστη τών μικροκατα- 
θετών, τίς καταθέσεις τών όποιων έξανέ- 
μισαν τά μέτρα τών «τριών καθηγητών», καί 
ή πίστη τής «οικιακής βοηθού» έκείνης, 
τής οποίας ή όδύνη γιά τήν ίδια τύχη, 
πέρασε άπό τή μύτη τής πέννας τού Γε- 
ώργιου Βλάχου.

Οί σκέψεις αύτές έγιναν άντίλογος στή 
συγκέντρωση έκείνη, σέ άπάντηση τών

όσων είπαν οί έκπρόσωποι τού έμπορο- 
βιομηχανικοΰ κόσμου. Καί τά λόγια αύτά 
σχετικά μέ τήν πίστη όπως παρά πάνω είναι 
διατυπωμένα πού άκούστηκαν άπό στόμα
τος τού Δ/ντή τής ’ Αγορανομίας, καί άλλα 
πολλά γιά τά νήματα, γιά τίς τιμές, γιά τούς 
μεσάζοντες, γιά τά τιμολόγια, φάνηκε πώς 
άκούστηκαν μέ «κατανόηση» καί οπωσδή
ποτε άφήκαν έντύπωση. "Ομως, στήν πραγ
ματικότητα, δέν υπήρξε καμμιά κατανόηση, 
καί οί ίδιες συνήθειες έξακολούθησαν στήν 
ύφασματαγορά σά νά μή συνέβη τίποτε. * Η 
άνοδική πορεία τής λίρας καί τών τιμών 
συνεχίζεται. ’Αλλά, άν δέν βγήκε κάτι τό 
ωφέλιμο άπό τούτη τή συγκέντρωση, βγήκε 
άπό κάποια άλλη καθώς θά πούμε σέ άλλες 
σελίδες. Κι’ όσο γιά τούτη καί τό άρνητι- 
κό της άποτέλεσμα, άσχοληθηκε καί κά
ποιος άγνωστος άκροατής τών «τραγικών» 
έκείνων διαπιστώσεων, καθώς τίς άπεκά- 
λεσε, σέ τετράστηλο δημοσίευμά του στό 
φύλλο τής 5—5—45 τής εβδομαδιαίας πο
λιτικής καί οικονομικής έφημερίδος «ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ» τού Παναγ. Κανελλό- 
πουλου. (1).

(1) Γράφει: «Τήν περασμένη έβδομάδα 
έλαβε χώραν μιά τραγική σκηνή γιά τή 
βιομηχανία. "Ενας "Ελλην, ό άστυ. Δ/ντής 
τής Αγορανομίας, ό κ. Χαϊδεμένος, έκά- 
λεσεν εις τό Τμήμα, ό,τι φεΰ καλύτερον έχει 
νά παρουσιάσει ή ' Ελληνική κλωστοϋφαν
τουργία. Έκεϊ άπεδείχθη ότι τά νήματα πού 
κοστίζουν 3.000 τό πάκο σέ τιμή βάμβακος 
500 δρχ. πωλοϋνται 6.000 καί 7.000 μέσω 
μεσαζόντων, όπως καί πολλά άλλα είδη καί
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Γερμανοί ’Αξιωματικοί σέ δρόμο των ’Αθη
νών. Οι καταχτητές ήταν οϊ μόνοι πού όέν 
πείνασαν, άφοΰ τό σύνολο σχεδόν τών Αγαθών 
τού 'Ελληνικού λαού, μεταξύ τών όποιων τά 
βασικώτερα, όπως τό λάδι, τά όσπρια καί τό 
ψωμί έόημεύοντο γιά τίς άνάγκες τών στρα
τευμάτων κατοχής.

χωρίς τιμολόγια. Ήκούσθησαν σκέψεις 
καί κατευθύνσεις, πού θά έπρεπε νά είχαν 
ριφθεϊ πρό πολλοϋ άπό καθέδρας επιμελη
τηρίων καί συλλόγων. ’ Εκεί άπεδείχθη ότι 
πλήν ενός ή δύο βιομηχάνων μεταξύ τών 
όποιων έλαμψε σά φάρος τό όνομα τοϋ κ. 
Κατσάμπα, όλοι οί άλλοι ακολουθούν τόν 
ίδιο δρόμο».

ΣΗΜ. Πραγματικά υπήρξαν φωτεινές 
εξαιρέσεις καί τότε, άλλά καί στην κατο
χή ή 'Ελληνική βιομηχανία, παρ’ όλες τίς 
άντιξοότητες, βάσταξε τό βάρος τής άνερ- 
γίας, καί μισθοτροφοδοτοΰσε ένα μεγάλο 
μέρος τού πρό τού 1941 έργατοϋπαλληλικοΰ 
προσωπικού.

Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΑΣ
1II ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ τού πρώτου 

ελεύθερου Πάσχα (6 Μάΐου), ή ’Αθηναϊκή 
’ Αγορά παρουσίασε τή μεγαλύτερη άγορα- 
στική κίνηση. Σέτρίαδισεκατομμμύριαυπο
λογίστηκε άπό χρονικογράφο τής εποχής 
τό ποσόν τών νέων, βέβαια, δραχμών, πού 
έπεσε στήν ’Αγορά, μόνον τή Μεγάλη 
Πέμπτη, Παρασκευή, καί Μ. Σάββατο (1).

' Η ’ Αγορά τών τροφίμων βάσταξε ικανο
ποιητικά τό βάρος τής καταναλώσεως. Ά λ 
λά ή ΰφασματαγορά, καθώς άνιστορήσαμε 
ήδη, είχε περάσει στό χορό τών άνατιμή- 
σεων. Καί τό ρυθμό τού χορού, έδινε, ό 
ρυθμός τής άνοδικής πορείας τής λίρας, μέ 
τήν τιμή τής οποίας ήταν δεμένα τά βιομη
χανικά είδη. Καί τής χρυσής λίρας πάλιν 
τήν τιμή άνέβαζε ή μεγάλη ζήτηση άπό

τούς κύκλους πού διέθεταν τίς περισσότε
ρες δραχμές. Συνέβαινε όμως νά γίνεται 
επένδυση δραχμών καί σέ υφάσματα πού 
έδιναν κάποια ασφάλεια στούς επενδυτές. 
"Οπως όμως καί νά είχαν τά πράγματα, ή 
ίδια αιτία, δηλαδή ή έλλειψη τής πίστεως 
στή δραχμή, έφερνε τό ίδιο άποτέλεσμα, 
δηλαδή τήν επιδείνωση τής καταστάσεως.

Ή  έλλειψη πίστεως πρός τή δραχμή, 
εξακολουθούσε νά ΰπάρχη σ’ ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα άπό τόν καιρό τής 
κατοχής. ’Αλλά τόν κρίσιμο τούτο χρόνο, 
δηλαδή τήν άνοιξη τού ’45, ό κίνδυνος άπό 
τή λίρα, έλόχευε στήν ΰφασματαγορά καί 
στά εμπορικά καταστήματα, γιατί σ ’ αυ
τούς τούς κύκλους συσσωρεύονταν σέ πε
ρισσότερες δραχμές. Θά μπορούσε κανείς 
νά πή, πώς αυτός ό κίνδυνος, ήταν ένα 
καζάνι πού έβραζε, έχοντας μέσα του τά 
βιοτικά άγαθά, καί τίς δραχμές καί τίς 
λίρες, όλα τούτα άνακατωμένα μέσα σ ’ ένα 
άνελέητο κονταροχτύπημα άπό τήν προ
σφορά καί άπό τή ζήτηση, πού ήταν ό 
υπέρτατος νόμος τής φιλελεύθερης οΐκονο- 
μίας.

Κι’ ήταν τούτο τό καζάνι π’ έβραζε 
χωρίς άσφαλιστική δικλείδα, έτοιμο νά 
έκραγή άπό στιγμή σέ στιγμή. Καί νά 
ξετινάξη πάλι τή λίρα στά μεσούρανα σά 
φωτοβολίδα. Καί τούτο τό ξετίναγμα νά 
παρασύρη στό στρόβιλο τού χορού τού 
Ζαλόγγου καί τήν άγορά τροφίμων καί 
μαζί της καί τό καταναλωτικό κοινό. Πρός 
τό παρόν, μετά τό Πάσχα, οί τιμές τών 
έμπορικών καταστημάτων στήν Αιόλου καί 
Σταδίου, άλλαζαν άπό τή μιά μέρα στήν 
άλλη.
Πρός τό παρόν, μετά τό Πάσχα, ή τιμή τής 
λίρας άνέβηκε στίς 26.000 (23—24 Μάΐου) 
άπό 5.400 πού είχε τήν 1η Απριλίου.

Τί θά γίνη παραπέρα σά θά ντυθούν μέ 
τό χρυσό χιτώνα όλες οί δραχμές οί προπα- 
σχαλινές καί οί μεταπασχαλινές άπό τίς 
καθημερινές συναλλαγές; Ή  γενική κατά
σταση μύριζε κατοχική μούχλα, καί δέν 
άφηνε καμμιά άμφιβολία ότι πεντέξη μήνες 
μετά τή σταθεροποίηση (9.11.44), δ τόπος 
έμπαινε σ’ ένα κύκλωμα νέου αδυσώπητου 
πληθωρισμού σέ ήμερες έλευθερίας τώρα, 
καί όχι κατοχής.

Ό  Γεώργιος Βλάχος άπό τίς στήλες του 
του άνησυχούσε σφόδρα.

I) «Τό τελευταίο τριήμερο τής Μ. Έβδομά- 
δρος είσεπράχθησαν άνω τών τριών δισεκατομμυ
ρίων. Τά μικρά μόνον καταστήματα είσέπρατταν 
200 - 300 χιλ. Τά μεγαλύτερα 700 χιλ. - 1 έκατ.» 
Έφημ. «Άκρόπολις» 25.5.45 σελ. 1η.
ΣΗΜ. Δέν άναφέρονται αί εισπράξεις τών πρατη
ρίων τών βιομηχανιών καί τών μεσαζόντων.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ 
Ο ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ
ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΛΙΡΑΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Γράφει ό Καθηγητής κ. Νικόλαος Βασιλειάδης

«' Ο άνθρωπος είναι 
ζώον πού κατα
σκευάζει εργαλεία» 

(Κ. Μάρξ)

Είπαν, δτι ό κομμουνισμός 
«είναι ένας μαχόμενος αν
θρωπισμός* άλλα τελικώ ς  
άπεδείχθη, δτι τό κυριώτερον 
θϋμα τοΰ μαχομένου τούτου 
ανθρωπισμού είναι... ό άν
θρωπος!

Ο ΑΘΕΟΣ Μάρξ ύποστηρίζει, ότι ό κομ
μουνισμός «συμπίπτει μέ τόν άνθρω- 

πισμόν». ΔΓ αύτοϋ θέλει νά εϊπη, δτι ή 
μαρξιστική θεωρία είναι κατ' έξοχήν άνθρω- 
πιστική. Διά τούτο ώνόμαζε τήν άθεϊστικήν 
φιλοσοφίαν του «πραγματικόν φιλανθρωπι- 
σμόν». Είναι σωστός ό ισχυρισμός αύτός; 
Διά νά άπαντήσωμεν εις τό έρώτημα πρέπει 
νά ίδωμεν πώς θεωρεί καί ποιαν άξίαν δίδει 
εις τόν άνθρωπον ό μαρξισμός.

Ό  Μάρξ διδάσκει, δτι ό άνθρωπος δέν 
είναι δημιούργημα τού Θεού μέ άθάνατον 
ψυχήν, άλλά «ζώον, πού κατασκευάζει έρ- 
γαλεΐα»! Εις δσους πιστεύουν, δτι ό άνθρω
πος έχει άθάνατον ψυχήν, οί μαρξισταί 
άπευθύνουν τήν ειρωνικήν άποστροφήν: 
«Σείς άκόμη έφαντάσθητε τήν γελοίαν δο
ξασίαν τής άθανασίας τής ψυχής». Κατά 
τόν Μάρξ ό άνθρωπος είναι άπλοΰν δημι
ούργημα τών έξωτερικών ύλικών περιστά
σεων, τό όποιον στερείται «έσωτερικοϋ 
αύθυπάρκτου ψυχικού κόσμου». Κατάγεται 
άπό τό κτήνος (ό Μάρξ είναι Δαρβινιστής), 
καί είναι τμήμα τής ύλικής μόνον φύσεως. 
Ή  σκέψις καί τό πνεύμα τού άνθρώπου, 
λέγει ό Μάρξ, είναι άπλή άντανάκλασις τής 
ύλης, ή όποια άποτελεϊ καί τήν μοναδικήν 
πραγματικότητα.

Οί Μάρξ καί Ένγκελς διδάσκουν, δτι ή 
ζωή τών άνθρώπων έξηγεΐ τήν συνείδησιν 
καί τάς ιδέας των, καί δχι ή συνείδησις καί αί 
ίδέαι τήν ζωήν. ' Η ζωή τών άνθρώπων είναι 
προϊόν μακράς έξελίξεως, ή όποια έξηρτή- 
θη άρχικώς άπό τήν φυσικήν όργάνωσιν τών

Δεξιά, ίνα στιγμιότυπο άπό μία ίορτή στή 
Μόσχα γιά τά τριάντα χρόνια τής συντριβής 
τοΰ φασισμού. Στην άπέναντι σελίδα οί «σύν
τροφοι» Στάλιν καί Κροΰτσεφ άπό τις ηγετι
κές φυσιογνωμίες τού Σοβιετικού κομμουνι
σμού. Καί οί δύο ξεπέρασαν μέ τίς ένέργειές 
τους τό «δόγμα» τών Μάρξ καί 'Ένγκελς, δτι ό 
άνθρωπος είναι ζώον, χωρίς καμία ούσιαστική 
διαφορά άπό τά άλογα κτήνη.

άτόμων καί τάς σχέσεις, τάς όποιας ή 
όργάνωσις αύτή συνεπάγεται μέ τήν φύσιν. 
' Η έξέλιξις αύτή καθορίζεται κατόπιν κυρί
ως άπό τήν « πρακτικήν ένέργειαν» τών άν
θρώπων. ' Η πρώτη «πράξις» τών άνθρώπων 
εις τήν ιστορικήν ζωήν των, ή όποια καί 
«τούς διέκρινεν άπό τά ζώα» είναι «ή πα
ραγωγή τών μέσων τής ύπάρξεώς των». ' Ο 
Μάρξ εις τό έργον του «Γερμανική Ιδ εο 
λογία» (Die Deutsche Ideologie, έδημοσιεύ- 
θη μόλις κατά τό 1932) γράφει, δτι «ό άν
θρωπος διακρίνεται τού ζώου άπό τό γεγο
νός δτι, δαμάζων τήν φύσιν, δημιουργεί άφ1 
έαυτοΰ τά μέσα πρός ίκανοποίησιν τών 
άναγκών του». Οί Μάρξ καΓΕνγκελς έγρα
ψαν έπίσης: Δυνατόν νά διακρίνη κανείς 
τούς άνθρώπους άπό τά ζώα διά τής συνει- 
δήσεως, διά τής θρησκείας ή δΓ δ,τιδήποτε 
άλλου θελήση». Έ ν τούτοις οί άνθρωποι 
«άρχίζουν μόνοι των νά διακρίνωνται άπό τά 
ζώα», άπό τής στιγμής κατά τήν όποιαν 
«άρχίζουν νά παράγουν μόνοι των τά μέσα 
τής ύπάρξεώς των». Πρός τούτοις διά τόν 
Μάρξ τό άτομον-άνθρωπος δέν έχει καμ-

μίαν άξίαν. ' Αξίαν έχει μόνον ή «τάξις». ' Ο 
μαρξισμός δέν ένδιαφέρεται διά τό τί συμ
βαίνει εις τό άτομον, άλλά διά τό τί συμ
βαίνει εις τήν τάξιν. Τό πάν διά τόν μαρξι
σμόν είναι ή τάξις. Τό άτομον είναι πιόνι διά 
τήν άνοδον καί τόν θρίαμβον τής τάξεως, 
δηλαδή τού προλεταριάτου.

Ό  Κ. Κάουτσκυ, έκ τών κορυφαίων καί 
έγκυροτέρων έρμηνευτών τού μαρξισμού 
εις τό βιβλίον του « Ηθική καί Υλιστική 
Άντίληψις τής Ιστορίας», όπου άναλύει
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καί άναπτύσσει τήν κομμουνιστικήν θεωρί
αν, γράφει: «...Ούτε ώς σκεπτόμενον ούτε 
ώς ήθικόν πλάσμα είναι ό άνθρωπος ούσιω- 
δώς διάφορος τού ζώου. ' Η διαφορά (άν- 
θρώπου καί ζώου) έγκειται ίσως εις τό ότι (ό 
άνθρωπος) παράγει (...). 'Αλλά καί τούτο τό 
εύρίσκομεν εις τόν ζωικόν κόσμον (...). 
Λοιπόν δέν διακρίνει τόν άνθρωπον άπό τό 
ζώον ή παραγωγή μέσων καταναλώσεως 
ούτε ή χρησιμοποίησις έργαλείων. "Ο,τι 
είναι χαρακτηριστικόν των άνρθώπων είναι ή 
παραγωγή έργαλείων χρησιμευόντων εις 
τήν παραγωγήν, τήν έπίθεσιν, τήν άμυναν. 
Τό ζώον δύναται εις τήν καλυτέραν περί- 
πτωσιν νά εύρη τό έργαλεΐον. Δέν είναι 
εις θέσιν νά τό έφεύρη (...). Ή  τεχνική 
πρόοδος άποτελεΐ τήν βάσιν τής συνολικής 
έξελίξεως τής άνθρωπότητος. Επ' αυτής 
καί ούχί έπί ιδιαιτέρου τινός θείου σπινθή- 
ρος στηρίζεται πάν, καθ' δ διακρίνεται ό 
άνθρωπος άπό τό ζώον (...). Μέ τήν έφεύ- 
ρεσιν μέσων παραγωγής ό ζωάνθρωπος 
άρχίζει νά γίνεται άνθρωπος καί ό πιθηκάν
θρωπος νά γίνεται δίπουν». Τά ίδια έφρόνει 
καί έδίδασκε καί ό Στάλιν. ' Ο άνθρωπος εις 
τήν ψυχρόν γλώσσαν τού Στάλιν δέν ζυγίζει 
περισσότερον άπό ένα έργαλεΐον ύπό τούς 
εύνοϊκωτέρους όρους ό άνθρωπος είναι τό 
πλέον πολύτιμον κεφάλαιον.

' Εκ των άνωτέρω καταφαίνεται ή πλήρης 
άντίθεσις τού κομμουνισμού πρός τόν Χρι
στιανισμόν όσον άφορά τήν άξίαν άνθρω
πος. Ο μαρξισμός ύποστηρίζει, ούτε λίγο- 
οϋτε πολύ, ότι ό άνθρωπος είναι ζώον χω
ρίς καμμίαν ουσιαστικήν διαφοράν άπό τά ά
λογα κτήνη. Ό τ ι δέν έχει μέσα του τίπο
τε  τό εύγενές καί υψηλόν. Καί ότι τήν ζωήν 
του ρυθμίζουν οί έξωτετρικοί οικονομικοί 
παράγοντες καί μόνον αύτοί. Ό  Μάρξ 
έγραψε, «τό τί είναι οί άνθρωποι δέν καθο
ρίζεται άπό τήν συνείδησή τους, άλλά άντί- 
στροφα, τό κοινωνικό τους είναι τό καθορί
ζει ή συνείδησή τους».

Αί παραμορφωτικοί όμως καί άντιανθρω- 
πιστικαί αύταί ίδέαι έλέγχονται άσύστατοι 
καί άποδεικνύονται λογικώς άπαράδεκτοι. 
Παρατρέχομεν τήν προϋπόθεσιν τού ιστορι
κού ύλισμοΰ, ότι ό άνθρωπος κατάγεται άπό 
τό κτήνος, διότι, διά νά μή εΐπωμεν περισ
σότερόν τι, έξακολουθεί ν ' άποτελή μέγα 
καί άλυτον πρόβλημα καί δΓ αύτούς άκόμη 
τούς έξελικτικούς. ' Ερχόμεθα λοιπόν εις 
άλλο σημεϊον τής μαρξιστικής άνθρωπολο- 
γίας.

1. Λέγει ό Κάουτσκυ: «Τό ζώον δέν είναι 
εις θέσιν νά έφεύρη τό έργαλεΐον, ένώ ό 
άνθρωπος τό έφευρίσκει».'Αλλά πού οφεί
λεται ή έφευρετικότης τού άνθρώπου; Δέν 
είναι δημιούργημα μιας τυφλής ύλικής δυ- 
νάμεως, ή όποια είναι όλως άσχετος πρός 
τήν συνείδησιν καί τόν ψυχικόν κόσμον τού 
άνθρώπου. ' Η έφευρετικότης είναι άποτέ- 
λεσμα σκέψεως καρπός τού λογικού του. 
Προηγείται ή σκέψις, ό συλλογισμός, ό στο
χασμός, ή γνώσις καί άκολουθεί ή τεχνική 
έφεύρεσις.'Η  τεχνική έφεύρεσις δέν ζή 
ζωήν πρωτογενή καί άνεξάρτητον τού πνεύ
ματος πηγάζει άπό τό πνεύμα. Προηγήθη ή

γνώσις τής φυσικής δυνάμεως τού ήλεκτρι- 
σμοϋ καί έπηκολούθησαν αί άτελείωτοι έ- 
φαρμογαί καί έφευρέσεις. Προηγήθη ή γνώ
σις των νόμων τής παγκοσμίου έλξεως, τής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως κ.λ.π. καί έπηκο- 
λούθησε τό άλμα, ό περίπατος των άστρο- 
ναυτών εις τό διάστημα, καί ή προσσελή- 
νωσίς των. ' Η λογικότης βοηθεϊ τόν άνθρω
πον νά παρατηρή, νά ύπολογίζη, νά μελετά, 
νά συγκρίνη καί διακρίνη, νά ταξινομή τάς 
γνώσεις του, καί τέλος νά τάς άξιοποιή μέ 
τάς έφευρέσεις καί κατασκευάς του.

2. Εις τήν λογικήν του φύσιν οφείλει ό 
άνθρωπος τήν γλώσσαν ή τόν προφορικόν 
λόγον, τό σπουδαϊον τούτο μέσον συνεν- 
νοήσεως μέ τούς άλλους άνθρώπους. 'Ι
σχυρίζεται ό Κάουτσκυ, ότι αύτό τό όποιον 
ώδήγησεν εις τήν έφεύρεσιν τής γλώσσης, 
είναι ή άνάγκη τής συνεργασίας.'Αλλ' ό 
ισχυρισμός τού ύλιστοϋ Τσέχο-' Ιουδαίου 
είναι πολύ άφελής. Διότι, έρωτώμεν διατί αί 
μέλισσαι καί οί μύρμηγκες παρ' δλην τήν 
άρτίαν συνεργασίαν, τήν θαυμαστήν καί 
λεπτήν τέχνην των καί τήν έκπληκτικήν των 
όργάνωσιν, δέν έχουν γλώσσαν; Διατί εις τό 
βάθος τής κυψέλης ή τής φωλέας τών μυρ- 
μήκων δέν άκούεται κανείς διάλογος; Διατί 
δέν όμιλεί ό άπομιμούμενος όλας σχεδόν 
τάς φωνάς παπαγάλος; "Η όρθότερον διατί 
δέν διατυπώνει καί δέν έκφράζει σκέψεις 
καί συλλογισμούς, άφοϋ έχει δργανον κα
τάλληλον δι' όμιλίαν; Διατί δέν όμιλεί ό 
πίθηκος, ό όποιος έχει όλόκληρον τήν 
φωνητικήν συσκευήν μή έξαιρουμένης καί

τής σταφυλής; Διατί, έστω, δέν συνεννοεί
ται ό ένας πίθηκος μέ τόν άλλον, όπως 
συνεννοούνται οί κωφάλαλοι άνθρωποι, οί ό
ποιοι έξωτερικεύουν τάς σκέψεις των μέ 
χειρονομίας τόσον έπιτυχημένας καί νεύ
ματα τόσον ζωηρά καί έκφραστικά; ' Απλού- 
στατα, διότι τά ζώα δέν έχουν έσωτερικόν 
κόσμον. ' Ο προφορικός λόγος τού άνθρώ
που είναι έκφρασις τού ένδιαθέτου λόγου 
είναι ύπερεκχείλησις τού πλουσίου έσωτε- 
ρικοϋ κόσμου, ό όποιος περικλείεται εις τά 
άνεξερεύνητα βάθη τής άθανάτου ψυχής 
του, τού κόσμου τών ιδεών. Ό  άνθρωπος 
καί όταν άκόμη δέν όμιλή, έκφράζει τόν 
έσωτερικόν συναισθηματικόν του κόσμον μέ 
χειρονομίας, μέ συσπάσεις τού προσώπου, 
μέ τήν λάμψιν τού-βλέμματος, μέ τήν κίνη- 
σιν τής όφρύος, μέ τήν κίνησιν ή τήν 
σύσπασιν τών χειλέων, μέ τήν γραφίδα.Διότι 
τάς ιδέας συλλαμβάνει καί έπεξεργάζεται 
τό λογικόν του. Δέν δημιουργεί ή γλώσσα 
τάς έννοιας. ' Αντιθέτως αί έννοιαι, αί ίδέαι, 
δημιουργούν τήν γλώσσαν. Τό κτήνος δέν ό 
μιλεί, διότι δέν έχει ιδέας, διότι άγνοεΐ τάς 
έννοιας. Τό πρόσωπον τού ζώου, καί αύτού 
άκόμη τού άνθρωποειδοϋς πιθήκου, είναι 
πάντοτε άνέκφραστον. Είδατε ποτέ ζώον νά 
γελά; Εις τό «πρόσωπον» τού παπαγάλου, 
καί όταν άκόμη μιμήται φωνήν άνθρώπου, 
δέν ζωγραφίζεται κανένας μορφασμός. Δι
ότι ούτε ιδέας ούτε έσωτερικόν κόσμον 
έχει. Ούτε συναισθάνεται τά όσα λέγει. Μι
μείται μηχανικώς ώρισμένας κραυγάς ή 
φωνάς έπαναλαμβάνει στερεοτύπως, εύ-
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καίρως άκαίρως, μίαν σύντομον πρότασιν 
καί τίποτε περισσότερον. ' Ο λόγος του δέν 
έχει κανέναν ειρμόν. Τό ζώον έχει απλώς 
τυφλά ένστικτα. ' Επομένως ή άβυσσος, ή ό
ποια χωρίζει τόν λογικόν καί σκεπτόμενον 
άνθρωπον άπό τό άλογον κτήνος, είναι α
πύθμενος. Καί τό μεταξύ των χάσμα άγε- 
φύρωτον. Οί δέ ισχυρισμοί τού άθεου Κά- 
ουτσκυ καί των όμοίδεατών του είναι άστει- 
ότητες καί σοφίσματα.

3. Τί είναι έκεϊνο, τό όποιον ώθεϊ τόν άν
θρωπον εις τήν δημιουργίαν έργων τέχνης, 
εις τήν έρευναν καί τήν σπουδήν τού περί 
αύτόν κόσμου; Μόνον ό οικονομικός πα
ράγων, λέγουν οί μαρξισταί. Ούδέν τούτου 
άφελέστερον. Καί ιδού διατί:

Βελτιώσατε τούς όρους ζωής οίουδή- 
ποτε ζώου. Τό ζώον θά έξακολουθή νάζή 
καί νά τρώγη. Τίποτε άλλο. Πόσα ζώα δέν 
ζοϋν σήμερον ύπό άρίστας συνθήκας, μέσα 
εις θαυμάσιους ζωολογικούς κήπους ύπό 
τήν άγρυπνον καί στοργικήν φροντίδα τού 
άνθρώπου καί έκπαιδεύονται άπό ειδικούς 
έκπαιδευτάς κ.τ.λ.; Τό αποτέλεσμα; Φοβού
μενα απλώς τό αίωρούμενον μαστίγιον τού 
θηριοδαμαστοϋ άκολουθούν ρυθμικώς τούς 
ήχους μουσικής καί προβαίνουν εις μερικός 
μηχανικός κινήσεις ή έκτελούν ώρισμένα 
άκροβατικά νούμερα. Ούδέν όμως άπό τά 
ζώα αύτά άφήκε ίχνη πολιτισμού! Κανένα 

f ζώον δέν έζωγράφισε ή δέν έδειξε έστω 
διάθεσιν νά έκφράση διά τής τέχνης κάτι τό 
όποιον αισθάνεται. Κανένα πτηνόν-παρά τό 
γλυκύ του κελάδημα καί τήν θαυμαστήν 
ποικιλίαν τών λαρυγγισμών του-δέν άπεδεί-

χθη μουσικοσυνθέτης! Καί δμως ύπάρχουν 
ωδικά πτηνά, τά όποια ζοϋν εις παραδεισια
κούς καί άσφαλείς άπό έξωτερικάς προσβο- 
λάς ζωολογικούς κήπους καί εις άνετα 
κλουβιά! Τό πτηνόν κελαδεΐ έξ  ένστικτου 
καί όχι διότι παρορμάται άπό έοωτερικά σκι
ρτήματα. ' Επαναλαμβάνει δέ πάντοτε τό 
ίδιον μέλος καί εις τήν ίδιαν κατ' έτος 
έποχήν.

Ο άνθρωπος όμως; Αύτός συνθέτει εις 
οίανδήποτε πολιτιστικήν κατάστασιν καί άν 
εύρίσκεται. Ό ταν οί καννίβαλοι τής Δ. Α
φρικής έδέχθησαν τόν Χριστιανισμόν, συ
νέθεσαν άσματα θαυμαστής ποιητικής ώ- 
ραιότητος καί συγκινητικών τόνων. Ό  άν
θρωπος φιλοσοφεί, συνθέτει, δημιουργεί 
όχι μόνον όταν ζή άνέτως, άλλά καί όταν 
άκόμη εύρίσκεται ύπό δεινός οικονομικός 
συνθήκας καί όταν πλέη μέσα εις τήν 
θλΐψιν. ' Ωραιότατα ποιητικά έργα καί θαυ
μάσιοι συγκινητικοί συνθέσεις έγιναν εις 
στιγμάς μελαγχολίας, πόνου καί βαθείας 
ψυχικής οδύνης!

' Εξ άλλου εις κάθε έποχήν ύπήρξαν καί ύ
πάρχουν μουσικοί, καλλιτέχναι, έπιστήμο- 
νες καί έρευνηταί άνεξαρτήτως τού οικονο
μικού παράγοντος. Ό  λόγος είναι απλούς: 
Ό  άνθρωπος έχει σώμα καί σωματικός 
άνάγκας, καί άποβλέπει καί εις οικονομι
κούς σκοπούς. Αλλ' είναι καί πνεύμα. 
Έχει μέσα του τόν θειον σπινθήρα. Τήν 
αθάνατον ψυχήν. Δέν είναι ζώον, τό όποιον 
κατασκευάζει έργαλεϊα. Είναι δημιούργημα 
τού ζώντος Θεού. Είναι «ισόθεος» καί 
«θεοειδής». Είναι ύπεύθυνον προσωπικόν 
δν, τό όποιον δημιουργεί θεία συνεργασία

καί έπιθέτει τήν σφραγίδα τής προσωπικό
τητάς του έπί τού έξω, άλλά καί έπί τού έσω 
κόσμου. ' Αναπτύσσει ήθικόν καί πνευματι
κόν πολιτισμόν, ό όποιος καθορίζει έν συνε
χεία τούς οικονομικούς όρους τής ζωής 
του. Πρό τού άνθρωπίνου μεγαλείου καί τού 
πνευματικού έσωτερικοϋ του πλούτου μένει 
έκπληκτος ό θεολόγος Γρηγόριος καί ανα
φωνεί; ' Ο Θεός έδημιούργησε τόν άνθρω
πον «έν μικρώ μέγαν», «έπόπτην τής όρατής» 
ύλικής κτίσεως, «μύστην τής νοουμένης (...) 
έπίγειον καί ούράνιον, πρόσκαιρον καί άθά- 
νατον», «άπτόμενον Θεού». Καί συνεχίζει, 
διαπορών μέ τόν βαθύτατα φιλοσοφικόν καί 
θεολογικόν του νοΰν: «Τί καινόν (παράδο
ξον, έκπληκτικόν, άνεξήγητον, άκατανόη- 
τον) περί έμέ μυστήριον (...). Μικρός είμι καί 
μέγας, ταπεινός καί ύψηλός, θνητός καί 
άθάνατος, έπίγειος καί ούράνιος»!

"Ωστε οί δυνατότητες τού θεοειδούς 
άνθρώπου δέν περιορίζονται μόνον εις 
τήν... κατασκευήν έργαλείων, όπως έπιμέ- 
νουν οί άντιανθρωπισταί μαρξισταί. ’ Ο άν
θρωπος δέν έκφράζεται έξ ένστικτου, μη
χανικώς καί όμοιομόρφως. Χάρις εις τό 
λογικόν του διαθέτει ικανότητας άπιθάνους. 
«Πολλά τά δεινά κούδέν άνθρώπου δεινό- 
τερον πέλει», τραγωδεΐ ό χορός εις τήν 
« Αντιγόνην» τού Σοφοκλέους, ύμνών τήν 
δύναμιν, τήν τόλμην, τήν έπινοητικότητα 
τού άνθρώπου. Καί άπαριθμεΐ εις τήν συνέ
χειαν τό πώς αί πράξεις τού άνθρώπου τόν 
παρουσιάζουν ώς ένα θαυμαστόν δημιούρ
γημα έπί τής γής, τό όποιον έδάμασε τήν 
άψυχον καί έμψυχον φύσιν καί έδημιούρ
γησε πνευματικόν καί τεχνικόν πολιτισμόν. 
Έ χει, έκτος τών άλλων, δύναμιν δημιουργι
κήν καί άναπλαστικήν. Εκφράζει διά τών 
θαυμάσιων έμπνεύσεων τής ποιήσεως, τής 
μουσικής, τής γλυπτικής, τής άρχιτεκτονι- 
κής, τής λογοτεχνίας, τής έπιστήμης, πρα
κτικής ή θεωρητικής κ.τ.λ. τόν πλούσιον 
έσωτετικόν του κόσμον. Καί τούτο, διότι 
«Πνεύμα θειον τό ποιήσαν» τόν άνθρωπον, 
«πνοή δέ Παντοκράτορος» ή διδάσκουσα 
καί έμπνέουσα αύτόν ( Ίώβ λγ' 4). Δι' αύτό 
άκριβώς ό άνθρωπος είναι «καρδία βαθεΐα» 
(Ψαλμ. ξγ '7 ) καί δύναται νά έξερευνά τό 
«βαθύ βάθος», τό βαθύτερον νόημα καί τήν 
ούσίαν τών όντων (Έκκλησ. ζ ' 24).

Ό λα όμως αύτά καθιστούν τήν διαφοράν 
τού άνθρώπου καί τού κτήνους άβυσσώδη. 
Τόσον άγεφύρωτον καί άβυσσώδη, όση είναι 
καί ή διαφορά τού τυφλού, μηχανικού ένστι
κτου καί τής λογικής, άθανάτου καί αιωνίου 
ψυχής.

' Η άρνησις τής βασικής αύτής αλήθειας 
άποτελεί μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας άδυνα- 
μίας τού άντιθέου κομμουνισμού, ό όποιος 
κλεισμένος καί περιχαρακωμένος πεισματι- 
κώς μέσα εις τόν στενόν ύλισμόν του, 
καταντά τό πλέον άντι-άνθρωπιστικόν σύ
στημα όλων τών έποχών.

Είπαν ότι ό κομμουνισμός «είναι ένας 
μαχόμενος άνθρωπισμός» άλλά τελικώς ά- 
πεδείχθη ότι τό κυριώτερον θύμα τού μαχο- 
μένου τούτου ανθρωπισμού είναι... ό άν
θρωπος!

Χαρακτηριστική άποψη τοΰ κέντρου τής Μόσχας, τής μητροπόλεως αύτής τοΰ διεθνούς 
Κομμουνισμού. Οί κάτοικοί της θά έχουν άσφαλώς διαπιστώσει περισσότερο άπό τούς πολίτες 
τών άλλων κομμουνιστικών χωρών, άτι τό κυριώτερο θύμα τοΰ «μαχομένου άνθρωπισμοΰ», 
πράγμα πού λέγεται γιά τόν κομμουνισμό είναι ό ίδιος ό άνθρωπος.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η προοταβια 
του
περιβαΑΑουτος
Μ ΙΑ ΠΑΛΙΑ παροιμία ατό βό

ρειο τμήμα τής ‘Αγγλίας λέγει 
περίπου τά εξής:

«"Οπου υπάρχουν σκουπίδια υ
πάρχουν λεφτά».

"Οσον αφορά τόν υλικό τομέα, οί 
Ευρωπαίοι, στό σύνολό τους, δέν 
γνώρισαν ποτέ άλλοτε μιά τέτοια 
ευημερία Δυστυχώς, δέν γνώρισαν 
επίσης ποτέ άλλοτε, τέτοια μόλυνση.

Άφ ’ οτου ιδρύθηκε ή Εύρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότης τό 1958, ό 
ρυθμός άναπτύξεώς της ήταν χωρίς 
προηγούμενο, κ ι' άν ή ευημερία καί ή 
απόκτηση αγαθών μπορούσαν νά ύ- 
πολογισθοϋν μόνο μέ βάση τό εισό
δημα τού καθενός (π.χ. ή απόκτηση 
αυτοκινήτου καί συσκευής τηλεορά- 
σεως), θά μπορούσαμε λογικά νά 
πούμε, άτι οί πολίτες τής Κοινότητος 
βρίσκονται σήμερα σέ μιά κατάσταση 
πολύ καλύτερη, άπό ποτέ άλλοτε. Κι ’ 
δμως, ή ευημερία, ή ευτυχία, όποια- 
δήποτε λέξη κι ’ άν χρησιμοποιή
σουμε — δέν έξαρτώνται μόνο άπό 
τήν υλική άνεση: ή ποιότητα τής ζωής 
είναι έξ ίσου σημαντική.

Πρός τί νά έχουμε ένα καλό 
μισθό, δταν οί συνθήκες εργασίας 
είναι ανυπόφορες; Ή υλική άνεση,

πρέπει νά συνοδεύεται άπό τή συνει- 
δητοποίηση τής πρωταρχικής σπου- 
δαιότητος, πού έχει ή ποιότητα τής 
ζωής.

Μέχρι σήμερα, οί ’Εννέα ένέ- 
κριναν νομοθεσία, πού άφορά τούς 
τομείς τής άπομακρύνσεως τών απο
βλήτων, τής προστασίας τού υδρο
βίου περιβάλλοντος καί τής προλή- 
ψεως τής μολύνσεως στήν ατμό
σφαιρα. "Εχουν ληφθεϊ μέτρα ώστε ο
ρισμένα χημικά προϊόντα καί άλλες 
επικίνδυνες ύλες πού είσάγονται στήν 
αγορά νά μή επηρεάζουν τό φυσικό 
περιβάλλον.

Σύμφωνα μέ τό σημερινό πρό
γραμμα δράσεως τής Κοινότητος γιά 
τό φυσικό περιβάλλον, ή Κοινοτική 
νομοθεσία εφαρμόζεται σταδιακά 
προκειμένου νά συμβάλλει στόν ά- 
γώνα έναντίον τών διαφόρων μολύν
σεων, πού απειλούν τήν εύημερία μας. 
"Έγινε επίσης έντατική προσπάθεια 
γιά νά έκτιμηθοΰν οί κίνδυνοι πού 
δημιουργεί ή μόλυνση γιά τήν άνθράο- 
πινη υγεία. Τά προβλήματα πού δημι
ουργεί ή έκρηκτική άστυφυλία στήν 
Ευρώπη εξετάζονται καί λαμβάνονται 
μέτρα γιά τήν δημιουργία καλύτερων 
δρων ζωής καί έργασίας. ‘Επίσης, ή

Κοινότητα έστρεψε τήν προσοχή της 
καί σέ μεγάλο άριθμό προϊόντων, 
ώστε νά διασφαλισθοΰν ή υγεία καί τά 
συμφέροντα τών καταναλωτών στήν 
Κοινότητα.

‘Εξ άλλου, γιά τήν μελλοντική 
καταπολέμηση τής μολύνσεως, τά 
κράτη - μέλη τής Ε.Ο.Κ. συμφώνη
σαν στήν αρχή δτι «δποιος μολύνει, 
πληρώνει».

"Ας ελπίσουμε δτι αύτό θά ενθαρ
ρύνει τούς βιομηχάνους καί τούς 
καταναλωτές νά φροντίσουν ώστε, ή 
υλική άνεση νά μή επιτυγχάνεται μέ 
τίμημα τήν φθορά τής ποιότητος τής 
ζωής. Γιατί, τελικά ή λύση τών 
προβλημάτων πού αφορούν τό φυ
σικό περιβάλλον, θά έξαρτηθεϊ άπό 
τήν ίδια μας τήν συμπεριφορά απέ
ναντι στή διαδικασία παραγωγής καί 
στίς ενδεχόμενες επιπτώσεις της στό 
φυσικό περιβάλλον. Θά πρέπει νά 
θυμηθούμε δτι ή μόλυνση, δπως ό 
Καθηγητής Richie Calder έχει τονί
σει, «όφείλεται στήν απληστία δχι 
μόνο τών βιομηχάνων πού έπιδιώ- 
κουν νά κερδίσουν χρήματα γρήγορα, 
άλλά καί τών καταναλωτών πού θέ
λουν ν ' αποκτήσουν πολλά μέ λίγα 
χρήματα».
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΥΠΟΚΛΟΠΗ
ΤΗΛΕΟΟΝΙΚΠΝ ΣΥΝΛΙΑΛΕΞΕΠΝ

Τοϋ Είσαγγελέως Πρωτοδικών 
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ

Προστασία, βάσει τοΰ ίσχύοντος Ποινικού Κωδικός, τής παραβιά- 
σεως τοΰ άπορρήτου τών τηλεφωνημάτων έν δψει τών κατά τά 
τελευταία έτη παρατηρούμενων υποκλοπών τηλεφωνικών συνδια
λέξεω ν.

ΑΤΑ τό άρθρον 19 τοΰ ίσχύ- 
οντος νΰν Συντάγματος άπό 

11ης 'Ιουνίου 1975 τό απόρρητον 
τών επιστολών καί τής καθ ’ οίονδή- 
ποτε άλλον τρόπον έλευθέρας άντα- 
ποκρίσεως είναι απολύτως άπαρα- 
βίαστον.

Ή  απόλυτος συνταγματική προ
στασία «τής καθ’ οΐ ον δήποτε άλλον 
τρόπον άνταποκρίσεως» ή Επικοινω
νίας εν ή καί τής τηλεφωνικής κα
θίσταται ανενεργός όταν δέν επιβάλ
λονται έκ ποινικών διατάξεων κυρώ
σεις εις τά κρατικά όργανα ή ΐδιώ
τας οΊτινες παραβιάζουν τό απόρ
ρητον τών τηλεφωνημάτων, δι ’ υπο
κλοπής διά διαφόρων μηχανικών μέ
σων τών τηλεφωνικών συνδιαλέξε
ων. Ποΐαι όμως ποινικαί διατάξεις 
ισχύουν παρ ’ ήμΐν έν περιπτώσει 
παραβιάσεως τοΰ ώς άνω άπορρήτου 
τών τηλεφωνημάτων; Κατ ’ άρχάς τό 
άρθρ. 250 Π.Κ. προβλέπει κυρώσεις 
μόνον έν περιπτώσει παραβιάσεως έκ 
μέρους τών τηλεφωνικών υπαλλήλων 
τοΰ άπορρήτου τών τηλεφωνημάτων. 
Περαιτέρω δέ ωσαύτως ό ισχύων 
ήμέτερος Ποινικός Κώδιξ προστα
τεύει τό άπαραβίαστον τών άνταπο-

κρίσεων έναντι τών κρατικών όργά- 
νων (πλήν τών ώς άνω άναφερομε
νών τηλεφωνικών υπαλλήλων) καί 
τών ιδιωτών διά τών διατάξεων τών 
άρθρων 259, 370 καί 371 Π.Κ. Ή  
προαναφερθεϊσα δέ προστασία είναι 
άμεσος έκ τών διατάξεων τών άρ
θρων 259 καί 370 Π.Κ. καί έμμεσος 
έκ τών διατάξεων τών άρθων 259 καί 
διά τής καθιερώσεως τής έπαγγελ- 
ματικής έχεμυθείας τών έν τώ άρθρα) 
τούτα) όριζομένων προσώπων. Έπι- 
προσθέτως δέον νά λεχθή έν προ- 
κειμένω ότι τό μέν άρθρ. 259 Π.Κ. 
ευρίσκει 'εφαρμογήν έν περιπτώσει 
καθ’ ήν ύπάλλληλός τις έν τή έν
νοια τοΰ άρθρ. 13 Π.Κ. καί τοΰ 
άρθρ. 263 Π.Κ., ώς προσετέθη διά 
Ν.Δ. 1234/72, προβαίνει διά διαφό
ρων τεχνικών μεθόδων κατά παρά- 
βασιν τών καθηκόντων τής ΰπηρε' ας 
του εις υποκλοπήν τηλεφωνικών συν
διαλέξεων έπί σκοπώ ΰλικοΰ ή ήθι- 
κοΰ όφέλους εις εαυτόν ή εις άλλον ή 
έπί σκοπώ υλικής ή ήθικής βλάβης 
τοΰ Κράτους ή τρίτου τινός καί μόνον 
έφ ’ όσον ή ώς άνω παράβασις δέν 
είναι τιμωρητέα έξ άλλης διατάξεως 
νόμου. Έφ ’ όσον όμως δέν συντρέ

χουν αί ώς άνω προϋποθέσεις, προ- 
κειμένου περί υπαλλήλων ή έάν είναι 
ϊδιώται έκεΐνοι οΊτινες προβαίνουν είς 
τήν υποκλοπήν τηλεφωνικών συνδια
λέξεων διά διαφόρων είς τήν διάθε- 
σίν των μηχανικών μέσων, μαγνητο
φώνων κλπ., ή διά συνδέσεως τής 
τηλεφωνικής συσκευής τοΰ όμιλοϋν- 
τος δι ’ είδικοΰ μηχανήματος μετά
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Ό  'Ελληνικός Ποινικός Κώδικας προστατεύ
ει διά πολλών διατάξεων τό άπόρρητο τών 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Παρά τήν αύστη- 
ρότητα όμως τοΰ νόμου καί παρά τίς προ
σπάθειες τοϋ ΟΤΕ παρατηρούνται συχνά υπο
κλοπές, κυρίως άπό Ανεύθυνα άτομα, τά όποια 
υποτίθεται ότι άσκοϋν τό έπάγγελμα ντέντε- 
κτιβς.

τής τοΰ δράστου, πρός γνώσιν τοΰ 
προφορικώς διαβιβαζόμενου είς τινα 
απορρήτου, ερωτάται είναι έφαρμο- 
στέα έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει 
ή διάταξις τοΰ άρθρου 370 Π.Κ.;

Ή καταφατική άποψις είς τό ώς 
άνω έρώτημα είναι ύποστηρικτέα έν 
δψει τοΰ απολύτου τής ώς άνω συν
ταγματικής προστασίας τής καθ ’ οί- 
ονδήποτε τρόπον άνταποκρίσεως καί 
έπικοινωνίας. Συγκεκριμένως τό άρ- 
θρον 370 έδάφ. γ ' 77.Κ. άναγράφον 
«όστις άθεμίτως (ήτοι άνευ δικαιώ
ματος)... καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
εισχωρεί είς ξένα απόρρητα, άνα- 
γιγνώσκων, αντιγράφων ή άλλως 
πως άποτυπώνων επιστολήν ή άλλο 
έγγραφον», παρέχει τήν ευχέρειαν νά 
ύποστηριχθή ή άποψις δτι ή άπα- 
ρίθμησις είς τό άρθρ. 370 Π.Κ. τών 
τρόπων διά τών οποίων εισχωρεί τις 
είς ξένα απόρρητα ένδεικτικώς μόνον 
άναφέρεται είς τά γραπτά μέσα επι
κοινωνίας καί ούχί αποκλειστικούς 
καί ώς έκ τούτου δύναται νά είπη τις 
δτι τό άρθρον τοΰτο απαγορεύει τήν 
καθ ’ οίονδήποτε τρόπον, άνευ δικαι
ώματος είσχώρησιν είς τό απόρρητον 
καί τών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. 
Έν προκειμένω δέ διά τής 'ερμη
νείας ταύτης καθ’ ημάς δέν παρα- 
βιάζεται κατ ’ ούσίαν ή έν τω άρθρ. 7 
παράγραφος I τοΰ ίσχύοντος Συντά
γματος 1975 καί ή έν τω άρθρω I 
Π.Κ. άναγραφομένη άρχή «nullum 
crimen nulla pena sine lege» διότι, τό 
άπό λυτόν τοΰ άρθρου 19 τοΰ Συν
τάγματος δεσμεύει τήν κρατικήν έ- 
ξουσίαν ούχί μόνον υπό τήν έννοιαν 
τής αποχής άπό τής παραβιάσεως τοΰ 
απορρήτου τω·’ τηλεφωνικών άντα- 
ποκρίσεων άλλόι καί υπό τήν έννοιαν 
τής παροχής προστασίας διά τής 
’επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά 
τών ένεργούντων άντιθέτως πρός τό 
προαναφερθέν άρθρον. Η έπιβολή 
καί έν τή παρούση περιπτώσει ποι

νικών κυρώσεων αποτελεί λογικούς 
άναγκαίαν συνέπειαν τής τηρήσεως 
τών διατάξεων περί προστασίας τών 
τηλεφωνικών ανταποκρίσεων κατά 
τήν ’εφαρμογήν τής διατάξεως τοΰ 
άρθρου 19 τοΰ Συντάγματος. Οϋτω 
διά τής ώς άνω διδομένης λύσεως 
προστατεύονται ίσοδυνάμως υπό τοΰ 
κοινοΰ νομοθέτου πάντα τά ’επίσης 
ίσοδυνάμως υπό συντακτικοΰ νομο
θέτου προστατευόμενα μέσα άνταπο
κρίσεως (Οϋτω Δ. Καρανίκας έγχει- 
ρίδιον Ποιν. Δικ., Γ ' σελ. 318, Con
tra Μπουροπ. Έρμ. Π.Κ. Τόμος Β ' 
σελίς 687). ’Εάν δέ άντιθέτως δε- 
χθώμεν δτι διά τής ώς άνω διδο- 
μένης λύσεως προσκρούομεν είς τήν 
έπικρατήσασαν έκ τής νομολογίας 
τών ήμετέρων δικαστηρίων άπαγό- 
ρευσιν τής άναλογικής ‘εφαρμογής 
πρός θεμελίωσιν τοΰ άξιοποίνου, 
φρονοΰμεν δτι εύρισκόμεθα πρό νο
μοθετικού κενού διά τήν κάλυψιν τοΰ 
όποιου ένδείκνυται νά θεσπισθή ειδι
κή προστατευτική διάταξις έν δψει 
άφ ’ ενός τής προεχούσης θέσεως ήν 
έλαβε ή τηλεφωνική επικοινωνία είς 
τήν σύγχρονον ’εποχήν καί άφ ’ ετέ
ρου διότι ή άκρόασις τηλεφωνικής

συνδιαλέξεως τρίτων διά τής παρεμ
βολής είς τήν τηλεφωνικήν γραμμήν 
άπαιτεΐ χρησιμοποίησα τεχνικών μέ
σων καί άποτελεϊ οϋτω πράξιν έμφα- 
νίζουσαν κοινωνικοηθικήν άπαξίαν 
καί μαρτυρούσαν έντονον έγκληματι- 
κήν διάθεσιν τοΰ δράστου (βλ. σχε
τικούς Γ. Μαγκάκη περί ποινικής 
προστασίας τοΰ απορρήτου τών τηλε
φωνημάτων έν Ποιν. Χρον. ΙΔ ' σελίς 
10) .

"Οθεν κατά τό γε νΰν ή παρε
χόμενη ποινική προστασία τοΰ απορ
ρήτου τών τηλεφωνημάτων είναι έλ- 
λειπής, καθ ’ δσον ώς ανωτέρω έξε- 
τέθη τό άρθρον 370 Π.Κ. ρητώς 
μόνον προστατεύει τό απόρρητον τών 
γραπτών κειμένων καί ώς έκ τούτου 
έάν τά κρατικά όργανα ή ίδιώται 
παραβιάσουν τό άπόρρητον τών τηλε
φωνημάτων θά διωχθοΰν μόνον έφ ’ 
δσον Υπάρχει ποινικόν αδίκημα καί 
συντρέχουν αί προϋποθέσεις τοΰ άρ
θρου 259 Π.Κ. ή αί προϋποθέσεις 
’εφαρμογής τοΰ άρθρου 250 Π.Κ. υπό
τών τηλεφωνικών υπαλλήλων ή έχο- r /  r μεν περιπτώσεις συμμετοχής κατα
τήν παραβίασιν τών ώς άνω ποινικών
διατάξεων.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ κ. I. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ή  ’έντρομη σήμερα ανθρωπότητα άγωνιώντας άπό τό καυτό αίμα 
του Αλληλοσπαραγμού καί πνιγμένη άπό τό άγχος «τί τέξεται ή 
έπιοϋσα» στρέφει τά βλέματά της μ ετ ' ικεσίας πρός τήν παιδεία 
καί εναποθέτει στη σχολική ζωή τήν κάθε ελπίδα.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ
λ\ι:>:α  >:το ν  α\η χ α ρ π ο ιη α \ι:ρ

ΚΟΜΟ

Πίστη πρός τό Θεό καί άγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, είναι τά δυό 
μεγάλα όπλα μέ τά όποια ό άνθρωπος μπορεί νά άσφαλίσει καί 
στηρίξει τήν επιστήμη του καί νά άντιμετωπίση τήν παρούσα 
άβεβαιότητα.

ΠΟΤΕΛΕΙ γεγονός άναμφισβή- 
τητο, ότι οί ηθικές άξιες, ύ- 

πέστησαν τελευταία, κατάφωρη μεί
ωση, άφοΰ δέν κατόρθωσαν νά άνα- 
στηλώσουν τό γόητρό τους στις ε
πάλξεις της άνθρώπινης δραστηριό
τητας καί νά κατευθύνουν τό σκάφος 
τής άνθρώπινης ζωής σέ άσφαλή 
λιμένα.

Ή  εποχή μας, εποχή των τεραστί
ων προόδων, διέρχεται μιά ήθική 
κρίση άνευ προηγουμένου, ή οποία 
σείει επικίνδυνα τό οικοδόμημα τοΰ 
ανθρώπινου πολιτισμού, γιατί ή πρα
γματική πρόοδος τής άνθρωπότητας 
καί ή σταθερότητα τού άνθρώπινου 
πολιτισμού, χωρίς άμφιβολία, έξαρ- 
τάται, κυρίως, άπό τήν όλη διανο
ητική καί ήθική ανάπτυξη τού άν- 
θρώπου καί όχι άπό τίς υλικές σχέ
σεις τής ζωής τον.

Ό  θείος Πλάτωνας μέσα άπό τά 
βάθη των αιώνων επισημαίνει τόν 
κίνδυνο, πού απορρέει άπό τήν κο
λοσσιαία δύναμη τής επιστήμης, πού 
άπαρνεϊται τήν ήθική καί άγνοεί τίς 
άνθρώπινες άξιες. «Πάσα τε επιστή

μη, λέγει, χωριζομένη δικαιοσύνης 
καί τής άλλης άρετής πανουργία ού 
σοφία φαίνεται».

Δυστυχώς όμως ό άνθρωπος, θα
μπωμένος άπό τίς παρούσες επιτεύ
ξεις καί τεράστιες προόδους του, πού 
άσφαλτός, τοΰ έξωράϊσαν καί λάμ
πρυναν τόν βίο του, τοΰ έπέτρεψαν νά 
άποδυθεϊ σέ διαπλανητικά ταξίδια 
άναψυχής μέσα στό στολισμένο στε
ρέωμα, νά βάλει τό δάκτυλό του 
ό,τι χτές τοΰ ένέπνεε φόβο καί ενα
τένιζε αυτό μέ θρησκευτικό δέος, 
έλαβε τή θέση τοΰ δυνατού καί κομ
πάζει καί άδιαφορεϊ γιά τή θύελλα 
τής σημερινής άβεβαιότητας. Αυτός ό 
νοήμονας καί λογικός, ώς μωρός καί 
νήπιος δέν θέλει νά δει τή ζοφώδη 
νύχτα, πού άπό στιγμής σέ στιγμή 
τείνει νά καλύψει τή γή!

Δέν θέλει νά δει τό φάσμα τής 
άτομοβόμβας, πού πλανάται ατούς 
γαλανούς ούρανούς τής ύφηλίου καί 
άπειλεΐ νά κονιοτροποιήσει τήν άν- 
θρωπότητα.

Δέν θέλει νά άνανήψει καί νά 
άντιληφθεϊ τή δραματική σοβαρότητα

Τό σπουδαιότερο ίργο πού έχει νά έπιτελέσει ή 
σύγχρονη παιδεία είναι νά κάνει τόν άνθρωπο 
Ανθρωπιστή, νά τοΰ δείξει τά πνευματικά 
Ιδεώδη καί νά δημιουργήσει Ανθρώπους πού θά 
γνωρίζουν δχι τόσο πώς νά διασπούν τά άτομα. 
Αλλά πώς νά χρησιμοποιούν τή δύναμή τους 
πρός τό καλό.
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τής ηθικής κρίσεως τών ημερών 
μας, πού τόν οδηγεί μέ σταθερό βήμα 
στό χάος καί την καταστροφή καί νά 
θέσει στόν 'εαυτό του τό έρώτημα, πού 
πηγαίνω, πού κατευθύνω τό σκάφος 
μου σέ ανοιχτούς ώκεανούς χωρίς 
πυξίδα καί ποιό λιμένα αναζητώ ν ’ 
άράξω χωρίς πηδάλιο;

Άσφαλτός, θά άντιληφθεί, δτι ού
τε πορεία είναι δυνατή στούς άτέρ
μο νες ώκεανούς χωρίς πυξίδα καί 
πηδάλιο, άλλά ούτε ή τεράστια, ή 
κολοσσιαία δύναμη τής έπιστήμης 
είναι δυνατόν νά χαλιναγωγηθεί χωρίς 
Θρησκεία, χωρίς Πίστη στό Θεό καί 
στίς αιώνιες καί άκατάλυτες άνθρώ- 
πινες άξιες, χωρίς ηθική, χωρίς άρε- 
τή, χωρίς τόν ήλιο τής αγάπης πρός 
τό συνάνθρωπο, ό όποιος θά θερμάνη 
τήν ανθρώπινη καρδιά καί θά φωτίσει 
τό σκοτισμένο άνθρώπινο μυαλό, γιά 
νά 'βρει τό δρόμο τής αληθινής ευ
τυχίας καί τής πολυπόθητης ειρήνης.

Πίστη πρός τό Θεό καί άγάπη 
πρός τόν συνάνθρωπο, είναι τά δυό 
μεγάλα όπλα μέ τά όποια ό άνθρω
πος μπορεί νά άσφαλίσει καί στη
ρίξει τήν επιστήμη του καί νά άντι- 
μετωπίσει τήν παρούσα αβεβαιότητα.

Ή  έντρομη σήμερα άνθρωπότητα 
άγωνιώντας άπό τό καυτό αίμα τού 
άλληλοσπαραγμοΰ καί πνιγμένη άπό 
τό άγχος «τί τέξεται ή επιούσα» 
στρέφει τά βλέμματά της μετ ’ ικε
σίας πρός τήν ΠΑΙΔΕΙΑ καί εναπο
θέτει στή ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ τήν κάθε 
της ελπίδα, σάν τό γυιό πού άναζη- 
τάει έλεος σωτηρίας στίς άγκάλες τής 
μητέρας του.

Προσβλέπει στήν εκπαίδευση νά 
άναλάβει τή μεγάλη προσπάθεια γιά 
μιά αναθεώρηση τών πραγμάτων, γιά 
τήν προσαρμογή «τών πάντων» πρός 
τή σύγχρονη πραγματικότητα, καί νά 
θέσει ένα νέο πανανθρωπιστικό ιδεώ
δες, ώς σκοπό άγωγής, πού θά άντα- 
προκρίνεται στά πράγματα καί τά νεώ- 
τερα ιδανικά μέ τό όποιο θά ζυμωθεί 
καί θά γαλουχηθεϊ ή νέα γενιά, ώστε 
νά μπορέσει νά υπηρετήσει καί έν 
τω πνεύματι τού Έλληνο-Χριστια- 
νισμοϋ «άγαπάτε άλλήλους» τόν Πο
λιτισμό, τήν Κοινωνική 'Ιδέα καί τίς 
άνθρώπινες άξιες, τίς όποιες ό Γλυ
κύς τής Παρθένου Υιός, ό Θεάνθρω
πος, δίδαξε επί τής γής.

Ό  σοφός Άγγλος 'Ελληνιστής

καί παιδαγωγός R. Liuinqstone παρα
τηρεί σχετικά; Ζοϋμε, λέγει, σ ’ ένα 
κόσμο πού ή δύναμή μας, μάς πα
ρέχει όλες τίς δυνατότητες νά προκα- 
λέσουμε μιά άπεριόριστη καταστροφή 
καί έχουμε άνάγκη άπό μιά εκπαί
δευση, πού μάς διδάσκει όχι άπλώς, 
τό πώς νά μεταχειριζόμαστε πρός τό 
καλό. Νά δημιουργήσουμε μέσα σέ 
κάθε άνδρα καί σέ κάθε γυναίκα ένα 
στερεό πυρήνα μιας πνευματικής ζω
ής πού θά άνθίσταται στήν τριβή τής 
καθημερινής ζωής μέσα στό μηχανο
ποιημένο κόσμο μας.

Αύτό άκριβώς είναι τό πιό σοβα
ρό έργο τής Παιδείας. Τό σύγχρονο 
πραγματικό πρόβλημα είναι νά κά
νουμε τόν άνθρωπο ανθρωπιστή, νά 
τού δείξουμε τά πνευματικά ιδεώδη 
χωρίς τά όποια δέν υπάρχει άληθινή 
καί διαρκής ούτε ευτυχία ούτε επι
τυχία, νά δημιουργήσουμε ανθρώπους 
πού θά γνωρίζουν δχι τόσο πώς θά 
διασπούν τά άτομα, άλλά πώς νά 
χρησιμοποιούν τή δύναμή τους πρός 
τό καλό.

Νά ή μεγάλη 'Ιστορική ’Επιταγή. 
Ή  επιταγή τών καιρών μας. Νά 
δημιουργήσουμε άνθρώπους. Αν
θρώπους μέ ανώτερη ψυχική Παι
δεία Άνθρώπους δηλ. εσωτερικά 
μέν μορφωμένους, μέ πίστη καί αφο
σίωση στίς άκατάλυτες άνθρώπινες 
αξίες, τίς όποιες δίδαξε ό Θεάν
θρωπος επί τής γής, γιά νά μπορούν 
νά άντιστέκονται μέσα στό ΤΕΧΝΙ
ΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ καί νά χρησι
μοποιούν αυτόν γιά τό καλό τού ε
αυτού τους καί τής προκοπής τους, 
έξωτερικά δέ άνθρώπους γραμματι
σμένους, γιά νά μπορούν νά παρακο
λουθήσουν τήν καταπληκτική ταχύ
τητα τού Τεχνικού Πολιτισμού, καί 
συνάμα νά προάγουν αύτόν καί πάν
τοτε έπ ’ άγαθώ τού συνόλου καί τής 
προκοπής τους.

Νά τό επιτακτικό καί σοβαρό 
έργο τής ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ή δημιουργία 
ανθρώπων «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΚΟΣΜΗ- 
ΜΕΝΩΝ», γιατί τίποτε δέν είναι ω
ραιότερο, ούτε ωφελιμότερο, άλλά 
καί τίποτε πιό χαριέστερο, άπό τού νά 
είναι ό άνθρωπος άνθρωπος.
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Τά ’Ελευσίνια Μυστήρια, επί αιώνες άπετέλεσαν την άστείρευτη 
πνευματική πηγή, στήν όποια εκατομμύρια άνθρωποι αναζήτησαν καί 
βρήκαν ψυχική ανακούφιση καί γαλήνη. Έζησαν ώς τό 400 μ.Χ. οπότε ό 
Θεοδόσιος Β ' , γοητευμένος άπό τήν διδασκαλία τοΰ Ναζωραίου έκλεισε τό 
ιερό καί μέ νόμο απαγόρευσε τίς χιλιόχρονες μυστικές τελετουργίες.

Τ ΡΙΑΝΤΑ έξη μόλις χιλιόμετρα άπό τήν 
' Αθήνα, στόν δρόμο πρός τήν Κόρινθο, 

άνάμεα σέ σπίτια καί πανύψηλες καμινάδες, 
σώζονται τά έπιβλητικά ερείπια μιας άπό τίς 
σημαντικώτερες άρχαΐές πόλεις τής ' Αττι
κής, Πρόκειται γιά τήν ' Ελευσίνα, τήν προ- 
στατευομένη τής Δήμητρας, τήν πόλι, όπου 
ή μεγάλη θεά δίδαξε στους άνθρώπους τήν 
καλλιέργεια τών δημητριακών.

Στήν σκοτεινή εποχή τού μύθου χάνεται 
ή άρχή τής ιστορίας τής Ελευσίνας. Κατά 
τήν μυθολογία, πρώτος συνοίκισε τήν περιο
χή ό Κρόκων, πού νυμφεύθηκε τήν Σαισάρα 
κόρη τού Κελεοϋ. ' Ο Κελεός θεωρείται ώς 
ό πρώτος βασιλεύς τής πόλεως. Οί κόρες 
του, Διογένεια, Παμμερόποη καί Σαισάρα 
ύποδέχθηκαν καί μέ προθυμία φιλοξένησαν 
τήν Δήμητρα, ή όποια, μεταμορφωμένη σέ 
φτωχή γριούλα, άναζητοϋσε τήν κόρη της 
τήν Περσεφόνη, πού είχε άρπάξει ό άρχον
τας τοΰ Κάτω Κόσμου, ό Πλούτων. Γιά 
άνταμοιβή ή θεά χάρισε πολύτιμα δώρα στις 
θυγατέρες τού Κελεοϋ καί δίδαξε στόν γιό 
του, τόν Τριπτόλεμο, τήν καλλιέργεια τοΰ 
σιταριού καί τίς μυστικές τελετές, οί όποι
ες  κάνουν εύτυχισμένη τήν ζωή τών θνητών 
καί ήρεμο τόν θάνατό τους.

"Αλλη παράδοσις άναφέρει, ότι ό Κελεός 
ήταν γιός τοΰ ' Ελευσίνος. Ό ταν ό πρώτος 
βασίλευε στήν πόλι, έφθασε έκεϊ στρατός 
άπό τήν Θράκη ύπό τήν άρχηγία τοΰ Εύμό-

λπου, γιου τοΰ Ποσειδώνος καί τής Χιόνης. 
Μέ τόν Εύμολπο, συνδέθηκε μέ φιλία ό 
Κελεός. Ό  πρώτος βοήθησε τόν δεύτερο 
στόν πόλεμο τών ' Αθηναίων έναντίον τών 
' Ελευσινίων. ' Από τόν πόλεμο αύτό βγήκαν 
νικηταί οί ' Αθηναίοι, τών όποιων ό βασιλεύς 
Έρεχθεύς, σκότωσε σέ μονομαχία τόν γιό 
τοΰ Εύμόλπου, Ίμμάραδο.

"Ετσι ή ' Ελευσίνα ύπετάγη στό ' Αθηναϊ
κό Κράτος. Όμως οί Αθηναίοι άναγνώ- 
ρισαν μερικά προνόμια στούς ' Ελευσίνιους 
άπό τά όποια τό σπουδαιότερο ήταν ή 
διοίκησις τών περιφήμων Μυστηρίων. Λέγε
ται ότι πρώτος ό Εϋμολπος κατέγραψε εις 
«τρισχίλια έπη», δηλαδή σέ ύμνο 3.000 
στίχων τά σχετικά μέ τήν άφιξι τής Δήμη
τρας στά άνάκτορα τοΰ Κελεοϋ, τίς τελε
τές πού έκείνη παρέδωσε στις κόρες του, 
τά ιερά Μυστήρια κ.ά. Γιός τοΰ Εύμόλπου 
ήταν ό Κήρυξ. Από αύτούς προήλθαν τά 
δυό μεγάλα γένη τών εύπατριδών τής ' Ε
λευσίνας, οί Εύμολπίδες καί οί Κήρυκες, 
στά όποια είχαν άνατεθή καί τά άνώτατα 
άξιώματα τών Μυστηρίων. ' Από τά δυό γένη 
έξελέγοντο ό ιεροφάντης, ό δαδούχος, ό 
ίεροκήρυξ καί οί άλλοι ιερατικοί ύπάλληλοι. 
Τά Ελευσίνια Μυστήρια, ιδίως μετά τό 
1.000 π.Χ. περίπου άπετέλεσαν τήν αιτία, 
ώστε ή Ελευσίνα νά γίνη μεγάλο καί 
σεβαστό, σέ όλόκληρη τήν Ελλάδα, θρη
σκευτικό κέντρο. ' Η ένδοξη πόλις, ή όποια

έκτός τών άλλων ύπήρξε καί πατρίδα τοΰ 
Αισχύλου, διατήρησε τήν άκμή της πολλά 
χρόνια μετά τήν γέννησι τοΰ Χριστού, ώς τό 
395, όταν τήν λεηλάτησαν οί Βησιγότθοι μέ 
τόν Αλάριχο καί άργότερα, όταν ό Θεο
δόσιος Β' άπαγόρευσε έντελώς τήν τέλεσι 
τών Μυστηρίων. Αλλά, τί ήσαν άκριβώς 
αύτά τά ’ Ελευσίνια Μυστήρια, τά όποια, άπό j
τήν άρχαιότητα καί μέχρι σήμερα προβλη
μάτισαν συγγραφείς καί έρευνητάς καί δί
χασαν τίς γνώμες Ελλήνων καί ξένων 
άρχαιολόγων καί ιστορικών; Στις γραμμές
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πού ακολουθούν, θά προσπαθήσουμε νά 
δώσωμε, μιά όσο γίνεται περισσότερο σαφή 
εικόνα τού αρκετά σκοτεινού καί ώς τώρα 
πολυσυζητημένου θέματος, βασιζόμενοι 
στήν έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία καί στά 
πορίσματα τών τελευταίων άνασκαφικών 
έρευνών στόν χώρο τής ιερής πόλεως.

Τά «μυστήρια» άποτελοΰν χωρίς άμφιβο- 
λία έκδήλωσι δλων τών πρωτογόνων θρη
σκειών. ' Ο άνθρωπος ένοκοσε έξ  άρχής τήν 
άνάγκη νά «πλησιάση», νά «έπικοινωνήση» 
μέ τό θείο, γιατί άκριβώς αισθανόταν άνί-

Στήν φωτογραφία άπέναντι: οΐ σπουδαιότερες θεότητες τής ίλευσινιακής λατρείας. ’Από άριστερά 
Ζευς, Διόνυσος, ’Αμφιτρίτη, Ποσειδών, Δήμητρα, Τριπτόλεμος, Περσεφόνη, Έλευσίς, Εϋμολπις. 
(Παράστασις σέ άττικό κύπελλο τοΰ Ίέρωνος). Στήν φωτογραφία ίπάνω: μύησις στά Έλευσίνια 
Μυστήρια. Στήν δεξιά πλευρά, ή θυσία τοΰ μυστικού χοίρου. ( ’Ανάγλυφη παράστασις σέ 
μαρμάρινη τεφροδόχο, μουσείο Ρώμης). Κάτω: σύνοδος τών θεών στήν ’Ελευσίνα. (Παράστασις 
σέ άρχαία ύδρία).

σχυρος νά άντιμετωπίση μόνος τίς τρομε
ρές δυσκολίες πού σέ κάθε του βήμα 
συναντούσε κατά τόν άγώνα του γιά τήν 
έξασφάλισι τών μέσων τής ζωής. Τόν πρω
τόγονο άνθρωπο τρόμαζαν τά στοιχεία τής 
φύσεως, οί μετεωρολογικές άλλαγές καί 
αυτά άκόμη τά άγρια θηρία. Οί κίνδυνοι τόν 
άπειλοϋσαν κάθε στιγμή. Μή μπορώντας νά 
βρή άλλο προστάτη άναζήτησε θαλπωρή 
στίς άνώτερες, τίς άόρατες, τίς έξωγήινες 
δυνάμεις. Μέ τήν πάροδο τών αιώνων καί 
τήν προαγωγή τής διανοίας, αυτές οί υπερ
φυσικές δυνάμεις καταστάλαξαν στήν έννοια 
τού Θεού. Ο Θεός ήταν ό άπόλυτος 
κυρίαρχος τού κόσμου, τιμωρός, άλλά καί 
βοηθός τοΰ άνθρώπου. Ο πρωτόγονος 
άνθρωπος «άνακάλυψε» τά «μυστήρια», 
στήν προσπάθειά του νά μυηθή πρός τό 
«θείο». Γιά τόν λόγο αύτό «μυστήρια» 
συναντούμε σέ όλες τίς θρησκείες καί σ' 
όλους τούς λαούς, άπό τήν βαθειά άρχαιό- 
τητα ώς τίς ήμέρες μας. Ό χ ι μόνο οί 
πολυθεϊστικές, άλλά καί οί μονοθεϊστικές 
θρησκείες, μεταξύ τών όποιων καί ή έβρα- 
ϊκή, καί αύτή ή χριστιανική στηρίζουν μεγά
λο μέρος τής λατρείας τους στά «μυστή
ρια». «Μυστήρια» όνομάσθηκαν γιατί τό σύ
νολό τους συνθέτουν ιερές πράξεις ή 
τελετές πού είναι μυστικές, άπόκρυφες, 
άκατανόητες καί «άρρητες». Χαρακτηριστι
κό τών «μυστηρίων» όλων τών θρησκειών ύ-

πήρξε ή άπόλυτη μυστικότης πού έπρεπε 
νά διακρίνη τούς μυουμένους, γιά τούς 
όποιους προεβλέποντο αύστηρές κυρώ
σεις σέ περίπτωσι πού οί τελευταίοι παρέ- 
βαιναν τήν άπ' άρχής τής μυήσεως διδο- 
μένη ύπόσχεσι, ότι θά σεβασθοΰν καί θά 
τηρήσουν κατά τρόπο άπόλυτο, ό,τι έβλε
παν καί ό,τι μάθαιναν κατά τήν περίοδο τής 
μυήσεώς τους. Οί άρχαϊοι "Ελληνες, άλλά 
καί οί άνατολικοί λαοί πίστευαν, ότι τά 
έππεύγματα τοΰ πνεύματος, στά όποια 
συγκατελέγοντο καί τά μυστήρια δέν έπι- 
τρεπόταν, ούτε καί συνέφερε νά μεταδί- 
δωνται άδιακρίτως καί άνεξέλεγκτα σέ ό
λους τούς άνθρώπους. ' Αλλά, άς έπανέλ- 
θωμε στόν ιερό χώρο τής Ελευσίνας άς 
άναζητήσωμε, περπατώντας στά σεπτά της 
έρείπια, τά μηνύματα τών Μυστηρίων της. 
Τά 'Ελευσίνια Μυστήρια έχουν τήν άρχή 
τους, όπως προαναφέραμε στήν λατρεία 
τής Δήμτητρας μιάς χθονίας θεάς, πού ή 
ΰπαρξίς της ήταν γνωστή στούς Πελασγούς 
καί τούς άλλους προελληνικούς πληθυ
σμούς. Τόίδ ιο άκριβώς συνέβαινε μέ τούς 
θεοποιηθέντες ήρωες όπως ό Βοιωτός 
Τροφώνιος πρός τιμήν τού όποιου ιδρύθηκε 
καί τό γνωστό μαντείο.

Τήν κόρη τής Δήμητρας, τήν ώραία 
Περσεφόνη, άγάπησε σύμφωνα μέ τόν μύ
θο πού άναφέρεται καί στόν σχετικό ' Ομη
ρικό "Υμνο, ό θεός τού "Αδη, ό Πλού-
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τωνας. Μέ τήν συγκατάθεσι τοϋ Δία, ό 
άρχοντας τοϋ Κάτω Κόσμου άρπαξε μιά 
ήμερα τήν Περσεφόνη, τήν στιγμή πού ή 
νέα μάζευε λουλούδια στόν κάμπο τής 
μυθικής Νύσης. Στις κραυγές τής Περσε- 
φόνης, έτρεξε έξαλλη ή Δήμητρα, χωρίς 
δμως νά βρή τήν άγαπημένη της θυγατέρα. 
"Ετσι, κατέφυγε στόν "Ηλιο τόν παντεπό- 
πτη, ό όποιος τής είπε δλη τήν άλήθεια.

Οργισμένη ή Δήμητρα άπό τήν συμπερι
φορά τού Δία, δέν ξαναγύρισε στόν "Ολυ
μπο, άλλά, άφοΰ μεταμορφώθηκε σέ γρι- 
ούλα γύριζε τις πολιτείες καί τά χωριά, 
αναζητώντας τήν Περσεφόνη. Κάποτε έ- 
φθασε καί στήν ' Ελευσίνα. Κουρασμένη κα
θώς ήταν, στάθηκε νά ξεκουρασθή σέ ένα 
πηγάδι, κάτω άπό μιά έλιά, λίγο έξω άπό τήν 
πόλι. Στό πηγάδι έφθασαν λίγο άργότερα οί 
κόρες τοϋ Κελεοϋ, «κοιράνου» (προκρίτου) 
τής 'Ελευσίνας. Εκείνη τούς διηγήθηκε 
πώς καταγόταν άπό τήν Κρήτη, ότι είχε 
αίχμαλωτισθή άπό ληστάς καί ότι κατόρθωσε 
νά δραπετεύση, όταν τό πλοίο τους έφθασε 
στό Θορικό, μιά πόλι τής 'Ανατολικής Θρά
κης. Ή  άγνωστη θεά παρακάλεσε τις θυ
γατέρες τού Κελεοϋ νά τήν όδηγήσουν 
στήν πόλι, όπου προσελήφθη σάν τροφός 
τοϋ μικροϋ γιοϋ τοϋ Κελεοϋ Τριπτόλεμου.
' Η Δήμητρα, άντί γιά γάλα, έδινε στόν μικρό 
άμβροσία, γιατί είχε σκοπό νά τόν κάνη 
άθάνατο. ' Η γρήγορη άνάπτυξις τοϋ μικροϋ 
έκίνησε τήν περιέργεια τής μητέρας του, 
πού ρώτησε τήν ξένη γιά τόν τρόπο τής 
άνατροφής του. Αύτό έξόργισε τήν θεά, ή ό
ποια, άφοϋ άποκάλυψε τήν ταυτότητά της, 
διέταξε τούς ' Ελευσινίους νά κτίσουν με

γαλοπρεπές ιερό κάτω άπό τήν άκρόπολι. 
'Εκεί άποσύρθηκε ή Δήμητρα θρηνώντας 
συνεχώς γιά τόν χαμό τής Περσεφόνης. ' Η 
θλΐψις καί ή όργή τής θεάς είχαν σάν άποτέ- 
λεσμα νά γίνη στείρα ή γή. Οί γεωργοί 
έσπερναν, άλλά δέν θέριζαν. ' Υπήρχε κίν
δυνος νά έξαφανισθή τό άνθρώπινο γένος. 
Μπροστά στό τραγικό αύτό δεδομένο ό 
Δίας παρακάλεσε τήν Δήμητρα νά εύλο- 
γήση καί πάλι τήν γή καί ύποσχέθηκε νά 
δώση πίσω τήν Περσεφόνη. Τελικά καί μετά 
τήν έπιμονή τοϋ Πλούτωνα, συμφωνήθηκε 
νά μένη ή Περσεφόνη τόν μισό χρόνο κοντά 
στόν θεό τού "Αδη καί τόν ύπόλοιπο κοντά 
στήν μητέρα της. Μετά τήν συμφωνία ή γή 
άρχισε νά πρασινίζη ξανά καί ή μεγαλό- 
καρδη θεά δίδαξε στόν Τριπτόλεμο τήν 
καλλιέργεια των σιτηρών καί τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο ήθελε νά γίνεται ή λατρεία της. 
Τόν μύησε δηλαδή στά «Σεμνά Όργια» καί 
όρισε δτι κανείς δέν έπιτρεπόταν νά μάθη 
τά μυστικά τους, άν δέν ήταν μυημένος. ' Η 
ίδια ή θεά τά όνόμασε «'Ελευσίνια Μυ
στήρια» καί τήν τέλεσί τους άνέθεσε στις 
εύγενεϊς οικογένειες τής πόλεως πού όνο- 
μάσθηκαν οικογένειες τών «Μυσταγωγών».

Ή  έννοια τού μύθου είναι, νομίζομε, 
άρκετά σαφής. Τό πάθος τής Δήμητρας 
μετά τήν άρπαγή τής κόρης της άπό τόν 
θεό τού "Αδη καί ή έμφάνισίς της κάθε 
χρόνο μετά άπό έξάμηνη παραμονή στά 
παλάτια τοϋ Κάτω Κόσμου, συμβολίζουν τό 
πένθος τής φύσεως γιά τήν ξήρανσι τών 
φυτών, τήν γονιμοποίησι τοϋ σπόρου πού ή 
Γή κρατά στοργικά στά σπλάχνα της καί τήν 
έπανεμφάνισι τών φυτών πού άναγεννώνται

ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
’Αριστερά: Κεφαλή Καρνάτιόος, άπό τά μικρά 

Προπύλαια τής Έλευσϊνος. Κάτω: "Αποψη 
τών μεγάλων Προπυλαίων. Στήν άπέναντι 
σελίδα· Τό περίφημο μεγάλο άνάγλυφο τής 
Έλευσϊνος, όπου είκονίζονται οί τρεις άπό τις 

σπουδαιότερες θεότητες τής Έλευσινιακής 
θρησκείας. Ή  Δήμητρα ή Περσεφόνη καί ό 
Τριπτόλεμος.

άπό τόν θάνατο. ' Αναφέραμε προηγουμέ
νως, ότι ή Δήμητρα άνέθεσε τήν τέλεσι τών 
' Ελευσινίων στά εύγενή γένη τής πόλεως καί 
ιδιαιτέρως στούς Εύμολπίδες. Αύτοί μόνοι 
είχαν τό δικαίωμα νά τελοϋν τίς σχετικές 
τελετές καί νά διοικούν τά ιερά πού ήσαν 
άφιερωμένα στήν Δήμητρα καί τήν Περσε
φόνη. Από τήν οικογένεια τών Εύμολπι- 
δών, έκλέγονταν σέ δλη τήν διάρκεια τών 
Μυστηρίων ένας «ιεροφάντης» καί ένας 
«δαδούχος». « Ιεροφάντης» λεγόταν ό 
«φαίνων» αύτός δηλαδή πού έδειχνε στούς 
μύστες τά ιερά, ό άρχηγός τής μυήσεως, ό 
τηρητής τών τύπων κατά τήν διάρκεια τών 
τελετών. Ο ιεροφάντης, πού κατείχε τό 
άξίωμα ίσοβίως, έπρεπε νά είναι άρτιμελής 
καί άγαμος. "Οταν έκτελοϋσε τά καθήκοντά 
του, φορούσε περίλαμπρη κόκκινη στολή μέ 
χρυσά άστρα καί στόλιζε τά μαλλιά του μέ 
διάδημα. Βοηθοί του ήσαν οί κήρυκες καί οί 
έπιμεληταί. Ο ιεροφάντης, έκτός τών άλ
λων τελετουργιών, όρκιζε καί στόν όρκο τής 
μυστικότητος τούς μύστες τών ' Ελευσινίων 
Μυστηρίων. Οί κήρυκες κατείχαν τήν δεύ
τερη θέσι στό ιερατείο τής ' Ελευσϊνος καί 
ήσαν άπόγονοι τοϋ ήρωος Κήρυκος.

' Εκτός άπό τόν ιεροφάντη, τόν δαδούχο 
καί τούς κήρυκες, βαθμός τής έλευσινιακής 
ίερωσύνης ήταν καί ό «έπί βωμώ ίερεύς» 
έκλεγόμενος καί αύτός άπό τά δυό εύγενή 
γένη, δηλαδή τούς Εύμολπίδες καί τούς 
Κήρυκες. Τά δυό αύτά γένη έξηγοϋσαν 
στούς ύποψηφίους μύστες τά τής μυήσε
ως. Από πλευράς μυουμένων, άνώτερος 
ήταν ό βαθμός τοϋ έποπτου. Ό  βαθμός 
αύτός άπενέμετο έπειτα άπό αύστηρή καί 
μακρόχρονη δοκιμασία τοϋ μύστου. Γιά νά 
γίνη κανείς έπόπτης, ήταν άπαραίτητο νά 
πάρη μέρος πρώτα στήν έορτή τής καθάρ-
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σεως. "Επειτα ακολουθούσε ή μύησις πού 
ήταν πάντοτε μυστική τελετή. Μετά τήν 
πρώτη φάσι τής μυήσεως, ό μύστης< δοκι
μαζόταν ένα όλόκληρο χρόνυ έως δτου γίνη 
δεκτός στήν έποπτεία. ' Ο μυούμενος στά 

Ελευσίνια Μυστήρια, γνώριζε, έκτός άπό 
τήν άλήθεια, τήν εύδαιμονία καί τήν ελπίδα. 
Πολλοί ύποστηρίζουν, δτιή άποκάλυψις τών 
Μυστηρίων, δέν ήταν τίποτε άλλο άπό τήν 
άναπαράστασι, υπό μορφήν ιερού δράματος 
τών σχετικών μέ τήν Δήμητρα καί τήν 
Περσεφόνη παραδόσεων. Στήν συνέχεια 
έδειχναν στοάς μύστες τό ταξίδι τής ψυχής 
στόν ' Υπόγειο κόσμο καί τούς δίδασκαν τά 
μέσα γιά νά έπιτύχουν α'ισιο τέλος τού 
ταξιδιού αύτοϋ.

Ό  ιεροφάντης έδινε στούς μύστες καί 
πρακτικές πληροφορίες γιά τήν τοπογραφία 
τού "Αδη, τά έμπόδια καί τά τέρατα πού θά 
συναντούσαν, καθώς καί πληροφορίες γιά 
τήν τοπογραφία τών ' Ηλυσίων Πεδίων. ' Α
κόμη ό ιεροφάντης, τούς δίδασκε τούς 
ύμνους πού θά τούς προφύλαγαν άπό τούς 
κινδύνους καί θά τούς άνοιγαν τις πόρτες 
τών ' Ηλυσίων. Όταν τό δράμα τελείωνε, οί 
μύστες, όδηγούμενοι άπό τόν ιεροφάντη 
καί τόν δαδούχο, πήγαιναν στήν αίθουσα 
τής μυήσεως, ή όποια έν μικρογραφία άνα- 
παριστοΰσε μέ λεπτομέρειες τήν τοπογρα
φία τού Κάτω Κόσμου. "Επειτα τούς άπο- 
κάλυπταν τά διάφορα ιερά άντικείμενα καί ή 
τελετή τελείωνε μέ τήν έπίσκεψι στούς 
ναούς τής Δήμητρας, τής Κόρης καί τού 
Πλούτωνα.

Οί άνασκαφές καί οί νεώτερες έρευνες 
άποκάλυψαν, ότι στό έλευσινιακό Τελεστή- 
ριο καί τά άλλα ιερά τής πόλεως, κατά τήν 
τέλεσι τών Μυστηρίων δέν γινόταν καμιάς 
μορφής όργια, μέ τήν κακή έννοια τής 
λέξεως, ούτε ύπήρχε κάτι τό τερατώδες καί 
τό μυστηριώδες, πού γινόταν «έν κρυπτφ 
καί παραβύστω». Απεναντίας άπό πολλά 
μικρά άντικείμενα καί ιδίως άγγεϊα μέ πα
ραστάσεις μπορεί νά συμπεράνη κανείς, ότι 
τά «Μυστήρια» δέν ήταν άλλο άπό μιά 
όλοκληρωμένη ήθική καί κοσμογονική δι
δασκαλία, γιά τό πρόβλημα τής ζωής καί τού 
θανάτου καί γιά τόν τρόπο έξασφαλίσεως 
τής αίωνίας μακαριότητος. Είναι σήμερα 
σχεδόν βέβαιο, ότι οί μύστες καί οί έπό- 
πτες, πού γνώριζαν όλόκληρο τόν κύκλο 
τών Μυστηρίων διδάσκονταν τά σχετικά μέ 
τήν παρούσα καί τήν μέλλουσα ζωή ζητή
ματα, τά περί άθανασίας καί εύθανασίας, τά 
άναφερόμενα στήν άνάστασι καί τήν κρίσι 
τών καλών καί κακών πράξεων τών άνθρώ- 
πων.

Είπαμε, ότι βασική ύποχρέωσις τών μυ
στών, ήταν ή αύστηρή τήρησι τού όρκου 
περί μυστικότητος. Στό σημείο αύτό, πολλοί 
συνεδύασαν μέ τήν ' Ελευσίνα καί τά Μυ
στήρια, τήν γνωστή ιστορία τής διάσημης 
έταίρας τής Φρύνης πού καταδικάσθηκε 
άπό τόν "Αρειο Πάγο στήν ποινή τού θανά
του, έπειδή βεβήλωσε τά Ελευσίνια Μυ
στήρια, δέν τήρησε δηλαδή τό άπόρρητο 
έκείνων, πού γνώρισε ώς μύστης κατά τις 
ειδικές τελετές. Είναι γνωστό, σύμφωνα

πάντοτε μέ τό σχετικό θρύλο, ότι ό δικη
γόρος τής έκπάγλου καλλονής έταίρας, 
έπέτυχε τήν άπαλλαγή της άπό τήν θανα
τική καταδίκη, όταν έσυρε τόν χιτώνα τής 
Φρύνης καί θάμπωσε μέ τήν όμορφιά τής 
πελάτιδός του τούς δικαστάς. Σύμωνα μέ 
άλλη παράδοσι ή Φρύνη έξελέγη λόγω τής 
ώραιότητός της νά ύποδυθή τόν ρόλο τής 
θεάς σέ μιά θεατρική παράστασι, πού θά 
δινόταν στήν ' Ελευσίνα, κατά τήν διάρκεια 
τών Μυστηρίων. Επειδή όμως φανέρωσε 
μερικά περιστατικά, πού έγιναν κατά τό 
διάστημα τών έορτών, θεωρήθηκε ότι παρα
βίασε τό άπόρρητο.

' Ιδιαίτερη αίγλη γνώρισαν τά ' Ελευσίνια 
Μυστήρια άπό τήν έποχή πού ή ' Ελευσίνα 
έχασε τήν αύτοτέλειά της καί άπετέλεσε 
άπλό δήμο τής Αττικής. Τότε, δικαίωμα 
συμμετοχής στά Μυστήρια, είχαν όλοι οί 
' Αθηναίοι πολίτες καί άργότερα οί σύμμαχοί 
τους καί οί ύπόλοιποι Ελληνες. Οί Αθη
ναίοι, γιά πολιτικούς κυρίως λόγους, έδω
σαν στά ' Ελευσίνια, πανελλήνιο κύρος καί 
κάλεσαν όλους τούς " Ελληνες νά μυηθοϋν 
στήν λατρεία τής θεάς. Τό πνευματικό αύτό 
προσκλητήριο τής ' Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
είχε πράγματι τεράστιο άντίκτυπο άφοϋ, 
άπό όλα τά σημεία τής ' Ελλάδος, έφθαναν 
στήν 1 Ελευσίνα χιλιάδες άνθρωποι. ' Η αίγ
λη τού «μυστηρίου» έθελγε κυρίως έκεί- 
νους, πού, βαρυεστημένοι άπό τις διάφο
ρες φιλοσοφικές σχολές, άναζητοϋσαν 
«κάτι άλλο», ιδίως στά προβλήματα τά σχε
τικά μέ τήν άρχή καί τόν προορισμό τής 
ζωής, τήν μετά θάνατον τύχη τής ψυχής, 
τήν εύδαιμονία κτλ. Οί Αθηναίοι μάλιστα

γιά νά προπαγανδίσουν περισσότερο τήν 
σημασία τών Έλευσινίων, άλλά καί άπό 
άληθινή πίστι, ίδρυσαν στήν πρωτεύουσα τό 
λεγόμενο ' Ελευσίνιο, σημαντικό ιερό, κάτω 
άπό τήν Άκρόπολι. Τό ιερό αύτό, μαζί μέ 
τόν Παρθενώνα καί τό Θησείο, άνήκε στά 
έορταστικώτερα τής πόλεως. Στό ' Ελευσί
νιο, έφερναν τά «ιερά» άντικείμενα άπό τήν 

Ελευσίνα κατά τήν διάρκεια τών Μυστη
ρίων. ' Εδώ έπίσης συζητούσαν τά θέματα 
πού άφοροϋσαν τήν έορτή τών Έλευσι- 
νίων καί έδώ φυλασσόταν ό «πέπλος» τής 
Άθηνάς κατά τά Παναθήναια. Στό 'Ελευ
σίνιο, σέ έξαιρετικές μόνο περιπτώσεις καί 
προκειμένου γιά ζητήματα ιερατικού δι
καίου, συνερχόταν ή Βουλή τών Πεντακο- 
σίων. ' Εδώ έπίσης πρόσφεραν τις σχετικές 
θυσίες οί λεγόμενοι «έπιμεληταί τών Μυ
στηρίων» καί έδώ στήνοταν οί στήλες έπά- 
νω στις όποιες γράφονταν τά όνόματα όσων 
τιμωρούνταν μέ δήμευσι τής περιουσίας 
τους, γιά άδικήματα άσεβείας πρός τούς 
θεούς.

Στά ' Ελευσίνια Μυστήρια μυήθηκαν όλοι 
σχεδόν οί μεγάλοι τού πνεύματος, όπως 
φιλόσοφοι, ποιηταί, ιστορικοί κ.λ.π., άλλά καί 
στρατιωτικοί καί πολιτικοί, τόσο άπό τήν 
ήπειρωτική Ελλάδα, όσο καί άπό τις έλ- 
ληνικές άποικίες. Μετά τήν κατάκτησι τής 
χώρας άπό τούς Ρωμαίους, οί περισσότεροι 
αύτοκράτορες, μεταξύ τών όποιων ό Μάρ
κος Αύρήλιος, ό Άννϊνος ό Εύσεβής, ό 
' Αδριανός κ.ά. όδηγημένοι άπό τήν βαθειά 
πίστι τους στά Μυστήρια εύεργέτησαν μέ 
κάθε τρόπο τήν ιερή πόλη τής Δήμητρας.

Μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα γίνονταν οί
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σχετικές μέ τά Ελευσίνια εορτές πού 
διαρκοϋσαν δέκα ήμέρες. "Αρχιζαν δηλαδή 
στις 13 καί τελείωναν στις 23 τού μηνός 
Βοηδρομιώνος. Τήν πρώτη ήμέρα έφθαναν 
στην Ελευσίνα οί έφηβοι τών 'Αθηνών. 
Τήν έπομένη μεταφέρονταν σκεπασμένα 
τά ιερά άπό τήν ' Ελευσίνα στό ' Ελευσινιο 
τών ' Αθηνών καί έτελούντο οί γεφυρισμοί. 
Στήν γέφυρα δηλαδή τού Κηφισού, πού 
βρισκόταν στήν ' Ιερά ' Οδό, άπό τήν όποια 
οί έορταστές άνέβαιναν άπό τήν ’ Ελευσίνα 
στήν ’ Αθήνα, περίμεναν οί λεγόμενοι γεφυ- 
ρισταί, οί όποιοι πείραζαν τούς προσκυνη
τής πού έπέστρεφαν μέ διάφορα σκώμματα 
τά περισσότερα πάρα πολύ τολμηρά. Μέ 
άνάλογα σκώμματα άπαντοϋσαν καί οί οπα
δοί τών ' Ελευσινίων. ' Από τά σκώματα αύτά 
προήλθε καί τό ρήμα γεφυρίζω πού σημαίνει 
βρίζω καί χλευάζω έκ τού άσφαλοΰς. Τά 
σκώμματα αύτά ονομάζονταν γεφυρισμοί. 
Καί έπειδή έκεϊνοι πού γύριζαν άπό τήν 
’ Ελευσίνα καί έκείνοι πού πήγαιναν πρός 
συνάντησί τους ήσαν συνήθως σέ άμαξες, 
τά άμοιβαΐα πειράγματα όνομάσθηκαν «τά 
έξ  άμάξης», έκφρασις πού διατηρήθηκε 
μέχρι σήμερα. Από τούς γεφυρισμούς 
γεννήθηκε ή κωμωδία, γιατί τά σκώμματα 
άναφέρονταν στήν έορτή τού Διονύσου, 
κατασκευάζονταν στήν στιγμή σέ στίχους 
ιαμβικούς καί άπαγγέλλονταν ύποκριτικά. 
Τέτοιους χαριτωμένους γεφυρισμούς, διέ
σωσε ό ’ Αριστοφάνης στούς «Βατράχους» 
άπό τόν 416 στίχο καί μετέπειτα. Στις 15 
τού μηνός, δηλαδή τήν τρίτη ήμέρα τών 
έορτών, οί μύστες έφθαναν όλοι στήν ' Αθή
να καί συναθροίζονταν στήν Ποικίλη Στοά.
' Εκεί ό ιεροφάντης καί ό δαδούχος, οί δυό, 
όπως ήδη είπαμε, άνώτατοι ιερείς τών 
μυστηρίων, άφού άπέκλειαν όσους δέν ή
σαν "Ελληνες, ή είχαν καταδικασθή γιά 
φόνο, έκαναν τό έπίσημο κήρυγμα καί προσ
φωνούσαν τούς μύστες.

Τήν έπομένη ήμέρα, 16η Βοηδρομιώνος 
γινόταν στό φάληρο ό λεγόμενος καθαρμός 
. «"Αλαδε μύσται» (στήν θάλασσα μύστες), 
καλούσε τούς μύστες ό ίεροκήρυξ. ’ Εκείνοι 
έσπευδαν νά βουτήξουν στά νερά τής 
φαληρικής άκτής, όπου λούζονταν μαζί μέ 
τό χοιρίδιο, πού κάθε ένας έσφαζε τήν άλλη 
μέρα πρός τιμήν τών θεοτήτων τής ' Ελευ
σίνας. Ή  έξοδος τών μυστών πρός τό 
Φάληρο γινόταν άπό ειδική πύλη, ή όποια 
μάλιστα έφερε αύτό τό όνομα. « Ή  άλαδε 
έξελαύνουσιν μύσται» ( ’ Από τήν όποια προ
έρχονται οί μύστες πηγαίνοντας στήν θά
λασσαν) Στήν πύλη αύτή άναφέρεται σχε
τική έπιγραφή, ή θέσις της όμως δέν έγινε 
δυνατόν νά καθορισθή ώς σήμερα.

Στις 17 καί 18 τού μηνός γίνονταν καί 
άλλες θυσίες στό Ελευσινιο. Από αύτές 
ξεχώριζαν τά Έπιδαύρια, πρός τιμήν τού 
’ Ασκληπιού, πού είχε μυηθή στά ' Ελευσίνια 
Μυστήρια. Αφού τις δυό αύτές ήμέρες 
γίνονταν οίάπαραίτητες προετοιμασίες, τήν 
έπομένη 19η, τά ιερά έπέστρεφαν καί πάλι 
στήν ’ Ελευσίνα. Ή  ήμέρα αύτή ήταν ή 
λαμπρότερη όλόκληρου τού έορταστικού 
κύκλου τών ’ Ελευσινίων. Σχηματιζόταν πο-

Στήν άπέναντι σελίδα, ό μεγά
λος ποιητής Αισχύλος. Γεννήθη
κε στήν ' Ελευσίνα καί είχε μυ
ηθή στά ’ Ελευσίνια μυστήρια.

μπή, πού άρχιζε άπό τό Ελευσινιο τών 
’ Αθηνών, περνούσε τήν ’ Ιερή Πύλη κοντά 
στό Δίπυλο καί άπό τήν ' Ιερά ' Οδό κατευ- 
θυνόταν πρός τήν ' Ελευσίνα. Στήν κεφαλή 
τής πομπής βρισκόταν μιά άμαξα πού μετέ
φερε τό άγαλμα τού ’ Ιάκχου, συνοδευόμε- 
νο άπό ειδικό ιερέα, τόν λεγόμενο ίακχα- 
γωγό. Ακολουθούσαν άλλες άμαξες μέ τις 
ιέρειες καί τά μυστικά ιερά καί έπειτα οί 
μύστες λαμπροφορεμένοι, γεμάτοι θρη
σκευτική κατάνυξι καί ψάλλοντας ύμνους. 
Τά κεφάλια τους στόλιζαν στεφάνια άπό 
μυρσίνη, ένώ στά χέρια τους κρατούσαν τήν 
μυστική ράβδο. Τις ιερές άμαξες καί τούς 
μύστες συνόδευε ώς τήν ' Ελευσίνα έφιππη 
τιμητική φρουρά άπό Αθηναίους έφήβους.

Ποιούς άκριβώς ύμνους έλεγαν οί μύ
στες δέν ξέρομε. Μπορούμε όμως νά 
έχωμε μιά ιδέα άπό τούς «Βατράχους» τού 
Αριστοφάνη, όπου ό ποιητής άναφέρειτόν 

ύμνο πρός τόν Ίακχο παραλλαγμένο καί 
όπως βεβαίως έπρεπε νά διαμορφωθή γιά 
τήν ύπόθεσι τής κωμωδίας του. "Ελεγαν 
λοιπόν οί μύστες, σύμφωνα πάντα μέ τόν 
Αριστοφάνη: «"Ελα μέ μάς τούς εύσεβεΐς 

όπαδούς τών μυστηρίων, νά χορέψης στε
φανωμένος μέ δροσερό, γεμάτο ώραίους 
καρπούς στεφάνι μυρτιάς. Ίακχ ’ ώ Ίακχε!» 
Καί σέ άλλο σημείο: « Ώ ς  λαμπρό, φωτεινό 
άστρο φωτίζεις τήν νυχτερινή τελετή καί 
φεγγοβολεΐ άπό τήν λάμψι σου τό λιβάδι. 
Ίακχ ’ ώ Ίακχε! Καί τών γερόντων ξανα- 
νοιώνουν τά γόνατα καί τούς φεύγουν οί 
λύπες καί λ ησμονοΰν τά πολλά περασμένα 
χρόνια μέ τήν τιμή τής θεϊκής συντροφιάς 
σου. Αλλά σύ, Ίακχε, πήγαινε μπροστά καί 
φωτίζοντας μέ τήν λαμπάδα σου φέρε στόν 
χορό τά παλληκάρια στό άνθοστόλιστο παχύ 
λειβάδι».

’ Εκτός άπό τούς ύμνους οί μύστες άνα- 
φωνούσαν καί όρισμένες έπικλήσεις στόν 
Ίαχκο ώς έπωδό έκείνων πού έλεγαν οί 
ιερείς. Συνηθέστερη έπίκλησις, πού έπανα- 
λαμβανόταν συχνά ήταν τό «Ίακχ’ ώ "Ιακ
χε ώ!», άπό τό όποιο προήλθε καί τό 
δηλωτικό τής έπιφωνήσεως ίακχίζειν. Τό
σος πολύς ήταν ό κόσμος πού άκολουθοϋ- 
σε τήν πομπή καί τόση ή δύναμις μέ τήν 
όποια καλοϋσαν τόν '  Ιακχο, ώστε νά άκού- 
γεται καί στά γύρω βουνά τής ' Αττικής. ' Η 
πορεία διεκόπτετο σέ όρισμένα σημεία, 
όπου ύπήρχαν ιερά. ’ Εδώ ψαλλόταν ειδικός 
γιά κάθε θεό ύμνος καί γινόταν θρησκευ
τικός χορός. ' Ωραία περιγραφή τής πομπής 
δίνει ό Λουκιανός. Γράφει: «Τό έλευσίνιο 
άρμα, πού λαμποκοπούσε άπό χρυσάφι φορ
τωμένο μέ λουλούδια καί άνθοστέφανα

βγήκε άπό τό ιερό καί πήγαινε σιγά - σιγά 
στήν ' Ιερά ' Οδό. Πρώτα προχωρούσαν οί 
δαδούχοι, κανηφόροι, μουσικοί καί ώραΐες 
λυγερόκορμες αύλητρίδες. Τό άρμα, μέσα 
στό όποιο καθόταν μιά άπό τις ώραιότερες 
γυναίκες τής έορτής, σταματούσε κάθε τόσο 
μπροστά στούς βωμούς πού συναντούσε 
στό δρόμο. Κανηφόροι έστρωναν τόν δρόμο 
μέ λουλούδια καί τέσσερις κοπέλλες, λευ- 
κοντυμένες καί μισόγυμνες, έκαιγαν κιννά- 
μωμο καί λιβάνιζαν μέ χρυσά θυμιατήρια. 
Κιθάρες καί αύλοί καί άνθρώπινες φωνές, 
ρυθμικά συνταιριασμένα έψαλλαν χαρού
μενα τραγούδια. Οί όρχηστρίδες έπαιρναν 
στάσεις καί κινήσεις συμβολικές σέ προκλη
τικούς χορούς καί ό κόσμος ένθουσιασμέ- 
νος, έξαλλος, φώναζε: «Εύοΐ, Ίακχε». Αν
τηχούσαν κατόπιν οί σάλπιγγες καί έδιναν 
τό σύνθημα. Ό λο ι θαύμαζαν τό κάλλος τής 
γυναίκας -  θεάς καί ή ήμέρα έκείνη γιά 
τούς ’ Αθηναίους ήταν μώ άπό τις καλύ
τερες, ήμέρες χαράς καί γιορτής...».

"Όταν ή πομπή περνούσε άπό τις ιερές 
λίμνες Ρειτοί, (τήν σημερινή λίμνη Κου- 
μουνδούρου) καί έμπαινε στό έδαφος τής 
' Ελευσίνας, τούς έορταστάς περίμεναν οί 
Κροκωνίδες, άπόγονοι άρχαίου έλευσινια- 
κοΰ γένους. Οί τελευταίοι έδεναν στό χέρι 
καί στό πόδι κάθε μύστη μιά ταινία, σύμ
βολο άγνισμοϋ πού τούς προστάτευε άπό τά 
άτυχήματα καί τά κακά πνεύματα. Αργά τό 
βράδυ, τά ιερά σύμβολα καί τό πλήθος 
έφθαναν στήν ' Ελευσίνα, όπου τούς ύποδέ- 
χονταν οί ντόπιοι. Ιδιαιτέρα έπισημότης 
δινόταν στήν ύποδοχή τού ’ Ιάκχου, έμπρός 
άπό τό ιερό τής Δήμητρας. ’ Εκεί, έπάνω σέ 
ειδική έξέδρα, περίμεναν τήν πομπή οί 
ιερείς καί οί προύχοντες τής πόλεως μέ έπί 
κεφαλής τόν ιεροφάντη. ’’ Οταν ή τελετή τής 
ύποδοχής τελείωνε, ό ιεροφάντης έπαιρνε 
μέ κατάνυξι τά ιερά άπό τις ιέρειες καί τά 
τοποθετούσε καί πάλι στό Τελεστήριο. Οί 
δυό έπόμενες νύχτες, δηλαδή ή 20ή καί ή 
21η, ήσαν άφιερωμένες στις μυστικές τελε
τές, πού άποτελούσαν καί τό σπουδαιότερο 
μέρος τών Μυστηρίων.

’ Αναφέραμε παραπάνω, ότι σπουδαίο μέ
ρος τής μυστικής τελετής ήταν ή άναπα- 
ράστασις τού δράματος πού ύπέστησαν ή 
Δήμητρα καί ή Περσεφόνη. '  Η άναπαράστα- 
σις αύτή ένίσχυε στούς μύστες τήν πίστι, 
δτι, οί περιπέτειες τής θεάς καί τό αίσιο 
τέλος τους έξασφάλιζαν τά άγαθά, τά ό
ποια άπολάμβαναν όσοι γίνοντανόπαδοί τών 
Μυστηρίων. Στό σημείο αύτό πρέπει νά 
έπισημάνωμε τό γεγονός, δτι οί άναπαρα- 
στάσεις γύρω άπό τήν ζωή καί ιδίως τό 
πάθος τών θεών ήταν κάτι γενικό γιά όλες 
σχεδόν τις θρησκείες καί άπέβλεπε βασικά 
στήν ένίσχυσι τής πίστεως. "Ας μήν ξε
χνούμε τις άκολουθίες τών Παθών καί τής 
Σταυρώσεως τού Θεανθρώπου, πού καλύ
πτουν μιά ολόκληρη έβδομάδα. ’ Η διαφορά 
στήν άναπαράστασι τού Δράματος τού Χρι
στού μέ έκεΐνο τής Δήμητρας είναι, δτι στήν 
πρώτη περίπτωσι γίνεται μέ εικόνες, ένώ 
στήν δεύτερη τόν ρόλο τών θεών ύποδύον- 
ται οί ίδιοι οί ιερείς ώστε νά δίνεται μεγα-
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λύτερη έμφασις καί ζωντάνια. Οί νεώτερες 
έρευνες άπέδειξαν, ότι κατά τήν άναπαρά- 
στασι δέν χρησιμοποιούνταν τεχνικά μέσα, 
ώστε ή έπίδειξις νά έχη κάποια υπερφυσική 
χροιά. ' Απεναντίας ή τελετή ήταν άπλή καί 
μόνο οί υποβλητικές ψαλμωδίες ένίσχυαν 
τήν φαντασία τών πιστών. Σάν έξαίρεσι 
μπορούμε νά άναφέρωμε τήν στιγμή κατά 
τήν όποια, ένώ τό Τελεστήριο ήταν σκο
τεινό, άναβαν ξαφνικά οί λαμπάδες καί 
έμφανιζόταν ό ιεροφάντης μέ τήν λαμπρή 
στολή του. Άπό τό άνάκτορο, τό ίερώτερο 
δωμάτιο τού Τελεστηρίου, έφερνε καί έπι- 
δείκνυε στούς μύστες τά ιερά τά «δεικνύ- 
μενα».

Μέ τά «δρώμενα», τά «δεικνύμενα» καί 
τά «λεγόμενο» τών ' Ελευσινίων Μυστηρίων 
άσχολήθηκαν εκτός τών άλλων καί μερικοί 
άπό τούς Πατέρες τής ' Εκκλησίας όπως ό 
Κλήμης ό Αλεξανδρεύς, ό όποΤος δίνει 
πολλά σοβαρά στοιχεία γιά τίς άπόκρυφες 
έκεϊνες τελετουργίες. Αναφέρει μεταξύ 
άλλων ό μεγάλος ιεράρχης, ότι ύπήρχε 
μυστική ρήσις, σύνθημα, στό όποιο άπαντοΰ- 
σαν οί μύστες έπειτα άπό όρισμένη μυστική 
έρώτησι. Τό σύνθημα ήταν άπόδειξις γιά τό 
ότι ήσαν μυημένοι στά μυστήρια. Τό σύνθη
μα περιλάμβανε τίς φράσεις: « ' Ενήστευσα, 
ήπια τόν κυκεώνα, πήρα άπό τήν κίστην (τό 
μυστικό κιβώτιο) καί άφού έκανα τό έργο, 
έβαλα πάλι στό καλάθι άπό τό καλάθι πάλι 
στήν κίστη). Από αύτή τήν μυστική ρήσι 
πολλοί συμπεραίνουν, ότι στήν κίστη φυλασ
σόταν τό μυστικό «ιερό» σύμβολο, πού δέν 
ήταν άλλο άπό τό όμοίωμα τού αιδοίου τής 
Δήμητρας. ' Η φράσις ύποδηλοϊ, ότι ό μύ
στης έπαιρνε άπό τήν κίστη τό όμοίωμα τού 
αιδοίου καί άφού ερχόταν σέ έπαφή μέ 
αύτό, τό έβαζε στό καλάθι καί έπειτα ξανά 
στήν κίστη. ' Η πράξις αύτή έσήμαινε, ότι ό 
μύστης, έρχόμενος σέ σαρκική έπαφή μέ 
τήν θεά, συνδεόταν, γινόταν τρόπον τινά 
παιδί της καί έτσι έξασφάλιζε τά άγαθά, πού 
ύποσχόταν τό έλευσινιακό ιδεώδες. Καί στό 
σημείο αύτό πρέπει νά έπισημάνωμε τήν 
πίστι πού ύπάρχει σέ πάρα πολλές θρη
σκείες, δτι δηλαδή, ή κατά κάποιον τρόπο 
σαρκική ένωσις τού άνθρώπου μέ τό θείο, 
έξασφαλίζει στόν πρώτο τήν σωτηρία. Κάτι 
τέτοιο έπιδιώκεται μέ τήν Θεία Κοινωνία, 
κατά τήν όποια ό Χριστιανός όταν μεταλάβη 
τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού, 
έξαγνίζεται καί έπιτυγχάνει τήν σωτηρία τής 
ψυχής του.

Πρό τής «έπαφής» τού μύστη μέ τό ιερό 
σύμβολο καί, όπως λέει τό «σύνθημα» τών 

Ελευσινίων, ήταν ύποχρεωμένος, προκει- 
μένου νά έξαγνισθή, νά νηστεύση έννέα 
ήμέρες, όσες δηλαδή ή θεά έμεινε νηστική 
άναζητώντας τήν Περσεφόνη. Ακόμη, ό ύ- 
ποψήφιος μύστης έπρεπε νά πιή τόν κυ
κεώνα, κρασί άνακατεμένο μέ άλεύρι καί 
άλλα ύγρά προϊόντα τής γής. Τέτοιο ποτό 
ήπιε καί ή Δήμητρα, όταν έφθασε στό 
άνάκτορο τού Κελεοϋ στήν ' Ελευσίνα. ' Α
κολουθούσαν καθαρμοί μέ λουτρό τού μύ
στη καί θυσίες πριν γίνη δεκτός στά μυστή
ρια. "Ολα αύτά βεβαίως ύπό τήν προϋπό-

θεσι, δτι ό μύστης είχε προηγουμένως 
μυηθή, είχε δηλαδή διδαχθή μερικά πράγ
ματα σχετικά μέ τά μυστήρια άπό τόν 
λεγόμενο μυσταγωγό. Στήν διδασκαλία αύ
τή πρέπει νά συμπεριλαμβάνονταν καί ήθι- 
κές έπιταγές άπό τίς όποιες σάν σπουδαι
ότερες άναφέρονται ό σεβασμός πρός 
τούς γονείς, ή φιλανθρωπία, ή άγάπη πρός 
τά όρφανά, ή άγάπη πρός τά ζώα καί κυρίως 
ή λατρεία τού θεού. "Ετοιμος πλέον ό 
μύστης, έξαγνισμένος καί γνώστης όλων 
τών μυστικών τελετών, έμπαινε στό Τελε
στήριο, όπου έβλεπε ζωντανή τήν άναπα- 
ράστασι τού θείου δράματος. Μιά ιδέα άπό 
τόν τρόπο πού γινόταν ή μύησις στήν αύλή 
τού τελεστηρίου μάς δίνει κάποια σκηνή τής 
περίφημης ρωμαϊκής σαρκοφάγου τής Τόρ- 
ρε Νόβα, πού είναι άπομίμησις παλαιοτέρων 
έλληνικών έργων καί πού παριστάνει τήν 
μύησι τού ' Ηρακλέους στά ' Ελευσίνια Μυ
στήρια. Τό άνάγλυφο χωρίζεται σέ τρεις 
σκηνές. Ή  μιά στό άριστερό τής παρα- 
στάσεως έμφανίζει τόν Ηρακλή ώς ύπο- 
ψήφιο μύστη. Ό  ήρωας κρατά τό μυστικό 
χοιρίδιο καί στέκει ταπεινός μπροστά στόν 
ιεροφάντη, πού έχει στά χέρια του κάποιο 
σκεύος μέ καρπούς. Στό άλλο άκρο ό Η
ρακλής, τέλειος πλέον μύστης, προσέρχε
ται πρός τίς δυό θεές, τή Δήμητρα καί τήν 
Κόρη. Στή μεσαία σκηνή φαίνεται καθισμέ
νος καί μέ σκεπασμένο τό πρόσωπο καί 
όλόκληρο τό σώμα. ' Ο ιεροφάντης όρθιος 
κρατά τό λίκνο (είδος κόσκινου μέ τό όποιο 
κυρίως καθαριζόταν τό σιτάρι). Άπό τό 
λίκνο πέφτουν μερικοί καρποί έπάνω στό 
κεφάλι τού μυουμένου, σέ ένδειξι τής 
εύτυχίας πού τόν περιμένει μετά τήν εύλο- 
γίατής θεάς.

ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Γιά τήν ιστορία παραθέτομε μιά άκόμη 

ένδιαφέρουσα περιγραφή μερικών άπό τά 
«δρώμενα» κατά τά μυστήρια, ή όποια κατά 
πάσαν πιθανότητα όφείλεται σέ κάποιον 
άγνωστο μυημένο. Αναφέρει έντυπωσια- 
σμένος ό άγνωστος όπαδός τής θεάς: 
«Είδα τόν ιεροφάντη μέ ένδυμα λαμπρό, μέ 
διάδημα στό κεφάλι καί μέ κυματιστούς 
πλοκάμους στούς ώμους του. Είχε ύφος 
αύστηρό καί φοβερό, πού φανέρωνε όλη 
τήν δύναμί του. Κατά διαταγήν του ό ίερεύς 
- κήρυξ φώναξε «' Εκάς οί βέβηλοι!» (Μα
κριά όσοι είναι μολυσμένοι άπό τά πάθη). 
Καί άπειλούσε μέ θάνατο όσους κατώρθω- 
ναν νά μπούν στό Τελεστήριο, χωρίς νά 
έχουν τό δικαίωμα. Δεύτερος ίερεύς ξά
πλωσε στά πόδια του τά θύματα τής θυσίας 
καί τά εύλόγησε. "Εγινε μέ βροντερή φωνή 
ή άνάγνωσις τών νόμων τής μυσταγωγίας 
καί έψαλλαν ύμνους πρός τιμήν τής θεάς. 
Σέ λίγο άντήχησε παντού μιά καταχθόνια 
βοή. Λές καί μούγκριζε ή ίδια ή γή κάτω άπό 
τά πόδια μας. Βροντές καί άστραπές πού 
παρίσταναν τέρατα καί φαντάσματα πλανιό
ταν στόν Θόλο καί γέμιζαν τούς ιερούς 
τόπους μέ στριγγές φωνές, πού έκανε τό 
αίμα νά παγώνη στις φλέβες μας. Στενα
γμοί σπάραζαν τίς ψυχές μας. Μέ άποτρό- 
παιες μορφές άντιπαθητικές φυσιογνωμίες 
καί ζωηρά τά σημάδια τού πόνου καί τού 
θανάτου, πρόβαλαν στά μάτια μας ή θανα
τηφόρα λύπη, οί όλέθριες φροντίδες, ή 
φτώχεια, ή άρρώστια, ό θάνατος. ' Ο ιερο
φάντης έξηγοϋσε τά διάφορα αύτά θέματα. 
Βλέπομε κατόπιν νά όρμοΰν ' Εριννύες καί 
Μέγαιρες καί νά χτυπούν άλύπητα τά πρό
σωπα τών άμαρτωλών μέ μαστίγια. Ό  ιερο
φάντης κατόπιν μάς όδήγησε σέ δάση, 
καταπράσινα άπό άσφοδελούς καί μΰρα καί 
μέσα σέ χαρούμενες πεδιάδες, στήν κατοι
κία τής μακαριότητας, όπου άστράφτει τό 
θείο φώς καί μέ τραγούδια άρμονικά έξαί- 
ρετες φωνές γέμιζαν τό άπειρο. Εκεί 
βρίσκεται καί τό άγαλμα τής θεάς. Εδώ 
είδαμε καί άκούσαμε πράγματα καί λόγια 
πού δέν μπορούμε νά τά φανερώσουμε, 
γιατί μάς έκλεισε τό στόμα ή θεά, καί τούτο 
μόνο σάς λέγω: "Οτι μεθυσμένος άπό χαρά 
καί άνέκφραστη άγαλλίαση, έψαλλα ύμνους 
μακαρίζοντας τόν έαυτό μου καί τήν εύτυ- 
χία μου».

Φάσις τών τελετών τής μυήσεως ήταν 
πιθανόν έκείνη πού άναφέρει ό ' Ιππόλυτος, 
ένας άπό τούς πρώτους έπισκόπους Ρώμης 
καί δόκιμος συγγραφεύς τού 3ου αιώνα μ.Χ. 
Γράφει ό Ιππόλυτος, ότι «ό ιεροφάντης... 
νυκτός έν ' Ελευσΐνι ύπό πολλώ πυρί τελών 
τά μεγάλα καί άρρητα μυστήρια βοά, καί 
κέκραγε λέγων «ιερόν έτεκε κούρον Βρι- 
μώ Βριμόν» τουτέστιν ισχυρά ισχυρόν». Οί 
λόγοι αύτοί τού ' Ιππολύτου έδωσαν άφορμή 
νά ύποτεθή, ότι γινόταν καί άναπαράστασις 
τής γεννήσεως θείου βρέφους. Τό βρέφος 
όνομαζόταν Βριμόν, ένώ Βριμώ ήταν ή 
Δήμητρα. ' Ως ποιόάκριβώς σημείο έφθανε ή 
άναπαράστασις δέν γνωρίζομε. Άπό άλλο 
Χριστιανό συγγραφέα, ό όποιος φυσικά 
μέμφεται τά Ελευσίνια Μυστήρια, πληρο-
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ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Ό  Μέγας άμφορεύς, Από τά ώραιότερα ελλη
νικά Αγγεία. Φυλάσσεται ατό Μουσείο τής 
Έλευσϊνος.

φορούμεθα, δτι μάλλον ό ιεροφάντης παρι- 
στάνοντας τόν σύζυγο τής Δήμητρας, έκτε- 
λούσε μέ τήν ιέρεια, ύποδυομένη τήν θεά, 
τήν ιερή πράξι τής γεννήοεως τού θείου 
τέκνου. Μετάάπ' αύτό άναβαν οί λαμπάδες 
καί τό Τελεστήριο δονούσε ή κραυγή, μέ τήν 
όποια άνήγγειλαν τήν γέννησι τού θείου 
βρέφους. Αύτό θά χάριζε τήν χαρά καί τήν 
εύτυχία στόν κόσμο. Ποιό άκριβώς ήταν τό 
θείο βρέφος πού όνομάζεται Βριμόν δέν 
είναι γνωστό. Σύμφωνα μέ μιά άποψι έπρό- 
κειτο γιά τόν Πλούτο, ό όποιος ήταν γέννημα 
τής Δήμητρας καί έφερνε τήν εύδαιμονία 
στούς άνθρώπους.

Φαίνεται όμως, ότι Ισως στά ύστερώτερα 
χρόνια τόν ρόλο τής Δήμητρας ύποδυόταν 
όχι μόνο ή ιέρεια, άλλά καί άλλες γυναίκες, 
οί όποιες μάλιστα έπρεπε νά διακρίνωνται 
γιά τήν όμορφιά τους. Έτσι, έκτός άπό τήν 
Φρύνη, γιά τήν όποια προαναφέραμε, δτι 
«έπαιξε» στά ' Ελευσίνια άλλη παράδοσις 
θέλει στόν ρόλο τής θεάς, τήν γνωστή έ- 
ταίρα τής Κορίνθου, τήν περιβόητη Λάϊδα. 
Ή  Λάϊδα σύμφωνα πάντοτε μέ τήν παρά- 
δοσι, είχε σταθμεύσει στό Σούνιο, κατά τήν 
έπιστροφή της άπό ένα ταξίδι στόν έρωμέ- 
νο της Φρύγιο πρίγκηπα Άρσάμβη. Οί 
ιερείς τής Έλευσϊνος άναζητούσαν στό 
Σούνιο «τήν καλλίστη των γυναικών». Έτσι, 
άνακάλυψαν τήν Λαϊδα καί παρά τήν άρνησί 
της τήν όδήγησαν στήν Ελευσίνα. Εκεί 
τήν έρωτεύθηκε ό ιεροφάντης, χωρίς όμως 
νά κατορθώση νά τήν δελεάση, παρά τις 
άπειλές καί τις ύποσχέσεις του. ' Η Λαϊδα, 
μέ τήν βοήθεια τού παλιού φίλου της, στρα
τηγού Λεοντίδη, κατόρθωσε νά φύγη άπό 
τήν τελετή καί νά φθάση στήν Κόρινθο.
' Αλλά καί έκεϊ τήν καταδίωξε τό ιερατείο.
' Ενώ διασκέδαζε στόν περίφημο κήπο της 
μέ τόν ' Αρίστιππο, τόν Εύριπίδη καί τούς 
φίλους της, συνελήφθη καί όδηγήθηκε στήν 
' Ελευσίνα. Δικάσθηκε γιά άσέβεια πρός τήν 
θεά, άλλά τελικά άθωώθηκε.

Γενικά, πρέπει νά πούμε, δτι ένώ γιά τις 
φανερές έκδηλώσεις τών ' Ελευσινίων γνω

ρίζομε άρκετά πράγματα, άφοϋ πολλά άπό 
αύτά διέσωσαν άρχαίοι συγγραφείς καί πολ
λά έργα τής τέχνης, γιά τις μυστικές 
ιερουργίες οί γνώσεις μας είναι περιορι
σμένες λόγω τού άπορρήτου, πού ύπόσχον- 
ταν ότι θά τηρήσουν οί μυημένοι. Χαρα
κτηριστικά μπορεί νά άναφερθή, ότι καί 
αύτός ό πάντα «όμιλητικός» περιηγητής 
Παυσανίας άν καί όπως φαίνεται έμαθε 
άρκετά δέν άποκαλύπτει τίποτε στό έργο 
του, ίσχυριζόμενος δτι έμποδίσθηκε άπό 
κάποιο όνειρο. «"Οσο γιά τά συμβαίνοντα 
έντός τού τοίχου τού ιερού τής Έλευσι- 
νος», λέει ό Παυσανίας, «καθώς καί τό 
όνειρο πού είδα, μοΰ άπαγορεύεται νά τό

περιγράφω, άλλά καί όσοι δέν είδαν τήν 
τέλεσι τών Μυστηρίων ώς άμύητοι δέν είναι 
δυνατόν νά μάθουν τίποτε». Καί συνεχίζει 
σέ άλλο σημείο ό Παυσανίας: «Θά ήθελα νά 
μιλήσω άναλυτικά γιά όσα σχετίζονται μέ τό 
Έλευσίνιο, όπως τό λένε, ιερό, πού είναι 
πάντα στήν Πνύκα, άλλά έμποδίζομαι άπό 
κάποιο όνειρο πού είδα».

Είτε γιατί πράγματι είδε κάποιο όνειρο ό 
Παυσανίας, ε ίτε  γιατί φοβόταν τήν όργή τού 
θεού, σώπασε, όταν έφθασε στό κρίσιμο 
σημείο. Λέγεται, ότι καί ό Αισχύλος, πού 
ήταν γιός τού ' Ελευσινίου ίερέως Εύφορί- 
ωνος, άναγκάσθηκε νά αύτοεξορισθή, γιατί 
κατηγορήθηκε, ότι στόν «Προμηθέα» του 
φανέρωσε ένα άπό τά σπουδαία μυστικά 
τών Ελευσινίων. Αλλά καί ό πολύς Αλ
κιβιάδης, πού έδειξε στούς φίλους του, όσα 
γίνονταν καί λέγονταν στό Τελεστήριο καί 
μόνο μπροστά στούς μυημένους, καταδικά
σθηκε έρήμην σέ θάνατο -  πρόφθασε νά 
φύγη άπό τήν ' Αθήνα -  καί ή περιουσία του 
δημεύθηκε.

Γιά τήν όλοκλήρωσι τού θέματος πρέπει 
νά άναφερθή, ότι έκτός άπό τά ' Ελευσίνια 
Μυστήρια, πού τελούνταν κατά τόν μήνα 
Βοηδρομιώνα (Σεπτέμβριο) καί λεγόνταν 
Μεγάλα, τόν μήνα ' Ανθεστηριώνα (τέλη 
Φεβρουάριου) τελούνταν τά Μικρά ' Ελευ
σίνια Μυστήρια. Τά Μικρά, συνέπιπταν μέ 
τήν άρχή τής β λαστήσεως, ένώ τά Μεγάλα 
άρχιζαν μέ τήν έναρξι τής σποράς, πράγμα 
πού δείχνει, ότι άρχικά ή έλευσινιακή θρη
σκεία ήταν γεωργική καί ότι οί τελετές 
άπέβλεπαν στήν συνδρομή τής θεάς κατά 
τήν σπορά καί τήν καρποφορία. Οί έορτές 
τών Μικρών Μυστηρίων γίνονταν στήν "Α
γρα, μικρό χωριό τών Αθηνών κοντά στό 
Στάδιο, δπου ύπήρχε ιερό τής Δήμητρας. 
Τά Μικρά Μυστήρια θεωρούνταν ιός προ
ετοιμασία γιά τήν συμμετοχή στά Μεγάλα. 
Στήν Ά γρα  οί πιστοί ύποβάλλονταν στούς 
λεγάμενους καθαρμούς, πού δέν ήσαν τί
ποτε άλλο, άπό ένα λουτρό στόν Ίλισσό. 
Ό  ύποψήφιος μύστης έλουζε, ε ίτε όλό- 
κληρο, ε ίτε μέρος μόνο τού σώματός του

καί βεβαίως σύμφωνα μέ όρισμένους τύ
πους. Γ ιά τόν έξαγνισμό ήταν άρκετό καί ά- 
πλό ράντισμα μέ νερό τού ' Ιλισού. Σχετικά 
άνακαλύφθηκε μαρμάρινο άνάγλυφο τού 
5ου αιώνα π.Χ., στό όποιο παριστάνεται ή 
Περσεφόνη, ή κάποια ιέρεια νά ραντίζη μέ 
νερό τό γυμνό σώμα νεαρού μύστη.

"Ενας περίπατος στόν χώρο τών ' Ελευσι
νίων Μυστηρίων, κινεί άκόμη καί σήμερα τόν 
θαυμασμό, καί ύποβάλλει τόν περιηγητή μέ 
τόν πλούτο καί τήν ποικιλία τών έρειπίων. Τό 
Τελεστήριο, είναι τό σπουδαιότερο οικοδό
μημα τού άρχαιολογικοϋ χώρου τής ' Ελευ- 
σΐνος. Έδώ, όπως καί άλλοϋ άναφέραμε, 
γίνονταν μέ μεγάλη μυστικότητα καί εύλά- 
βεια τά μυστήρια. Μιά προσεκτική παρατή- 
ρησις πείθει, ότι τό οικοδόμημα αύτό φέρει 
ίχνη όλων τών έποχών, δηλαδή τής Μυκηνα
ϊκής, τής έποχής τού Πεισιστράτου, τού 
Κίμωνος καί τού Περικλέους. Τό τελεστή
ριο, πού, στήν έποχή τής άκμής του, ήταν 
διώροφο, είναι μιά μεγάλη αίθουσα 53, 15 
151,80 μ. Ή  μισή έχει σκαφή στόν παρακεί
μενο βράχο. Στόν έπάνω όροφο πού λεγόταν

μέγαρο καί όπου φυλάσσονταν τά ιερά, 
άνέβαινε κανείς άπό σκαλοπάτια, σκαλισμέ
να στόν βράχο. Τό έλευσινιακό Τελεστήριο 
δέν έχει τίποτε κοινό, ούτε έσωτερικά, ούτε 
έξωτερικά μέ τούς γνωστούς έλληνικούς 
ναούς.' Η μεγάλη αίθουσαέχειστίςπλευρές 
της βαθμίδες στις όποιες κάθονταν 3.000 
περίπου προσκυνηταί. Τήν στέγη στήριζαν 
έξη κιονοστοιχίες μέ έπτά κίονες κάθε μία. 
Οί κολώνες, άπό πωρόλιθο, πατούσαν έπά
νω σέ στρογγυλές βάσεις άπό μαύρο έλευ- 
σινιακό μάρμαρο. ' Από τά ώραιότερα τμή
ματα τού Τελεστηρίου είναι ή θαυμάσια 
στοά τού Φίλωνος τού 4ου αιώνα π.Χ., έργο 
τού περιφήμου άρχιτέκτονος Φίλωνος. Τό 
Τελεστήριο συγκοινωνούσε μέ τόν ναό τής 
Δήμητρας.

Τά Ελευσίνια Μυστήρια, έπί αιώνες 
άπετέλεσαν άστείρευτη πνευματική πηγή, 
στήν όποια έκατομμύρια άνθρωποι άναζή- 
τησαν καί βρήκαν ψυχική άνακούφισι καί 
γαλήνη. Έζησαν ώς τό 400 μ.Χ. όπότε ό 
Θεοδόσιος Β ', γοητευμένος άπό τή διδα
σκαλία τού Ναζωραίου έκλεισε τό ιερό καί 
μέ νόμο άπαγόρευσε τις χιλιόχρονες λει
τουργίες. Μαζί μέ τό «λάλον ύδωρ» τής 
Κασταλίας στέρεψε καί τό «καλλίχορον 
φρέαρ». Μαζί μέ τόν Φοίβο, στερήθηκε καί 
ή Δήμητρα τις ιερές προσφορές της καί ό 
πολιτισμός, ένός άκόμη πνευματικού κέν
τρου. Τό τραγικό είναι, ότι ή βεβήλωσις τού 
χώρου, πού άρχισε μέ τόν Θεοδόσιο, συνε
χίζεται στήν ύλιστική έπρχή μας, περισσό
τερο βάρβαρα καί συστηματικά. Τά ιερά 
έρείπια, όπου έλαμψε ό έλληνικός λόγος 
καί όπου ό άνθρωπος βρήκε τήν ήθική 
δικαίωσί του έπί τής γής, σκεπάζονται καί 
φθείρονται άπό τήν μαρμαρόσκονη. Είναι κι 
αύτό μιά «έκδήλωσις» τών δύσκολων και
ρών πού περνάμε.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’Αστυνόμος Β’
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

HIIVAH
I 0 V ΠΔΡΙΠΝΟν
Του ’Αρχαιολόγου 

κ. Α. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΥ

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ καί κομψό αυτό 
μνημείο βρίσκεται κτισμένο 

σέ μιά άπό τίς πιό εξαιρετικές 
θέσεις τής ’Αθήνας.

’Από την Πύλη τοΰ Άδριανοϋ 
άρχίζει ή μεγάλη λεωφόρος Συγ- 
γροΰ, πού καταλήγει στό Φαλη- 
ρικό Δέλτα καί ή λεωφόρος Διο
νυσίου ’Αρεοπαγίτου πού οδηγεί 
πρός τήν ’Ακρόπολη των ’Αθη
νών.

Πρόκειται γιά μιά θριαμβευτι
κή άψίδα, πού έκτισαν οί ’Αθη
ναίοι κοντά στό ναό τοΰ ’Ολυμπί
ου Διός, πρός τιμή τοΰ Ρωμαίου 
αύτοκράτορα Άδριανοϋ, ό όποιος 
ύπεραγαποΰσε τήν Αθήνα.

Ό  προορισμός τοΰ μνημείου 
δέν ήτο γιά νά χρησιμεύει σάν 
πύλη, άλλά σάν ορόσημο, τό ό
ποιο νά διαχωρίζει τήν άρχαία 
πόλη τοΰ Θησέως άπό τήν νέα 
πόλη τοΰ ’ Αδριανοϋ, πού ήτο στο
λισμένη μέ μεγαλόπρεπα οικοδο
μήματα όπως λ.χ. Βιβλιοθήκη, ύ- 
δραγωγεΐο, τείχος κ.ά. πού έγιναν 
μέ έξοδα τοΰ Άδριανοϋ.

* Η Πύλη τοΰ ’ Αδριανοϋ άποτε- 
λεΐται άπό μία μεγάλη άψίδα ΰψους 
18 μέτρων, 'πλάτους 13 καί βάθους

Ή  Πύλη τοΰ Άδριανοϋ, όπως είναι σήμερα. 
Χτίσθηκε άπό τούς ‘Αθηναίους πρός τιμή τοΰ 
αύτοκράτορος Άδριανοϋ, ό όποιος ύπεραγα
ποΰσε τήν Αθήνα.

2%, ήόποία πλαισιώνεται καί άπό 
τίς δυό πλευρές της μέ παραστάδες 
κολλημένες σέ τοίχο άπό πεντε
λικό μάρμαρο. Οί παραστάδες δια- 
κοσμοΰνται μέ κιονόκρανα κοριν- 
θιακοΰ ρυθμοΰ. Πάνω άπό τό ήμι- 
κυκλικό τόξο τής Πύλης, πού τό 
άνοιγμά της φθάνει τά 6 μέτρα,

πατούν 4 μικροί κίονες, πού σχη
ματίζουν 3 παραθυροειδή άνοίγμα- 
τα καί έπιστεγάζονται άπό μικρό 
άέτωμα.

Ή  Πύλη τοΰ Άδριανοϋ σχημα
τίζει κόγχες μέσα στίς όποιες τήν 
παλιά εποχή ίσως νά είχαν τοπο
θετήσει διάφορα άγάλματα, πού 
σήμερα δέν εόρέθησαν. Τό μνη
μείο έκτίσθη κατά πάσα πιθανό
τητα άπό τούς Αθηναίους λίγα 
χρόνια μετά τόν θάνατο (138 μ.Χ.) 
τοΰ Άδριανοϋ.

Κατά μίαν άλλη έκδοχή ή Πύ
λη έκτίσθη άπό τόν φίλο τοΰ Ά - 
δριανοΰ, ‘Ηρώδη τόν Αττικό.

Τήν περίοδο δέ τής Τουρκο
κρατίας ή Πύλη Άδριανοϋ ώνο- 
μάζετο «Καμαρόπορτα» ή «Πόρτα 
τής Βασιλοπούλας».

Τελικά κλείστηκε μέ τείχος καί 
έγκαταλεί φθη κε.
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ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΣΥΓΤΡΑΦΕΩΣ PETER BLOS

Προβληματιομοι 
και ίητηματα της εφηβείας
Μετάφραση καί διασκευή ύπό του ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ Α ' κ. Ί .  Σταθαρά.

Ε πειδή  ό άνήλικος είναι βαθειά άπασχολημένος σέ ένα πόλεμο 
συναισθηματικής χειραφετήσεως άπό τούς γονείς του, ή βοήθεια ή οποία του 
προσφέρεται άπό αύτούς προσκρούει μάλλον στήν αντίδρασή του, στήν 
άρνησι άποδοχής, άντί νά άντλεΐται άπό αύτόν τόν ’ίδιο.

Γ Α ΠΑΙΔΙΑ μόλις αρχίζουν νά 
πλησιάζουν πρός την ήβην 

ζοΰν μέσα σέ ένα καινούργιο κόσμο, 
μεταξύ τής παιδικής ηλικίας καί τής 
ένηλικιότητος, άντικρύζοντας τώρα 
τόν ενα δρόμο, υστέρα τόν άλλο, 
χωρίς νά είναι βέβαια γιά τό ποιό 
δρόμο θέλουν νά Ακολουθήσουν, δέν 
νοιώθουν πραγματική σιγουριά γιά 
τό τίποτα.

Κάθε ένας άπό αύτούς τούς νέους 
είναι παράξενος, ενίοτε αδέξιος, άλλά 
πάντοτε αναποφάσιστος καί έκλιπα- 
ρών, ντροπαλός άλλ ’ επίσης καί 
Αδιάντροπος, πεισματάρης, κάποτε 
δμως λογικός, Απρόσεκτος καί προ
σεκτικός, μνησίκακος, Ανόητος καί 
σοφός.

Φαίνονται ότι άσπάζονται τίς 
συντηρητικές ιδέες καί τούτο γιατί 
φοβούνται νά Αναπτύξουν πρωτοβου
λία Κυριαρχούνται άπό επαναστατι
κές ιδέες, γιατί πιστεύουν ότι κάθε 
γενεά πρέπει νά δραπετεύση, νά άπε- 
λευθερωθή άπό τό κόσμο έκεϊνο πού 
έχει δημιουργήσει ή προηγούμενη γε
νεά.

Μελετούν καί όταν σπουδάζουν 
ένα Αντικείμενο τά μυαλά τους πη
δούν πιό πολύ μπροστά άπό τίς

συγκινήσεις τους. Σκέπτονται καί οί 
συγκινήσεις χρωματίζουν τό κάθε τί. 
Δέν μπορεί νά βρεθούν οί κατάλληλες 
λέξεις γιά νά περιγραφή ή ψυχική 
δομή τού εφήβου.

« Ό  έφηβος» είναι Αδέξιος καί 
ψυχρός. Ό  νεανίας καί ή νεαρά άπό 
ηλικίας 13-19 χρόνων Αποτελούν τό 
στόχο έπικρίσεως των μεγαλυτέρων 
καί πολύ συχνά μιά έκφραση μομφής. 
Τά παιδιά κατά καιρούς είναι μιά 
δοκιμασία γιά μας, άλλά μιά θαυμά
σια καί γλυκειά δοκιμασία Είναι τά 
παιδιά μας. Είναι τό ξεδιπλωμένο 
μέλλον. Πάνω άπό όλα όμως είναι 
άνθρωποι. ’Αμέσως πιό κάτω Ακο
λουθεί μιά ψυχαναλυτική μελέτη τού 
εφήβου άπό τόν ’Αμερικανό συγγρα
φέα Peter Bios, ή οποία καθώς πι
στεύομε, μας δίδει μιά εναργή εικόνα 
τής προσωπικότητος τού έφήβου»

' Απλά
πράγματα γιά την εφηβεία

’Ενωρίς στή δεύτερη δεκαετία τής 
ζωής κάθε Αγόρι καί κορίτσι εισέρ
χεται στό στάδιο τής σεξουαλικής 
ώριμάνσεως - τής εφηβείας. Οί φυσι
κές μεταβολές στό σώμα Ασκούν μιά

βαθειά έπίδρασι στή συνόλη προσω
πικότητα — συναισθηματική, διανοη
τική καί ψυχοπνευματική.

’Εφηβεία θά μπορούσαμε νά όνο- 
μάσουμε τήν χρονική εκείνη περίοδο 
τής ζωής τού Ατόμου κατά τήν οποία 
ή έξηρτημένη παιδική ηλικία καί οί 
τρόποι διαβιώσεως έγκαταλείπονται 
κατά τό μάλλον καί ήττον πρός τό 
συμφέρον του. Αύτό δέν μπορεί νά
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κατορθωθεί χωρίς συγκρούσεις καί 
συγκεχυμένα αισθήματα — ιδιοτρο
πία, κατήφεια, μοναξιά, αύτοδισταγ- 
μός.

Κάθε έφηβος πρέπει νά άρχίση 
τήν ερευνά προκειμένου νά βρή τήν 
προσωπική του ταυτότητα, τήν ατο
μική του θέσι όσον άφορά τίς σχέσεις 
του μέ τήν εργασία, τά πολιτικά του 
δικαιώματα, τίς πνευματικές του καί 
τίς ήθικές του δεσμεύσεις. ' Ο καθέ
νας είναι άνάγκη νά μάθη καί έθισθή 
στήν Αμοιβαιότητα των ερωτικών 
θωπειών προκειμένου νά προπαρα- 
σκευασθή γιά τόν ένήλικο ρόλο του 
συζύγου ή τής συζύγου, τοΰ πατέρα ή 
τής μητέρας. Γιαυτή τή μετάσταση 
στήν ενήλικη ζωή προκειμένου νά 
έπιτευχθή μία προσέγγιση σέ ένα 
βαθμό σταθερότητος θά απαιτηθούν 
χρόνια.

Ή  έφηβεία δέν διαδέχεται τήν 
παιδική ηλικία άλματωδώς, Αλλά 
πραγματοποιεί τήν έμφάνισή της βαθ- 
μιαίως. Μεταξύ τής ήλικίας τών 9 
καί 12 — πού καλούμε περίοδο τής 
προεφηβείας — τό παιδί χάνει λίγο 
Από τή γοητεία, τό θέλγητρο καί τό 
εύάγωγο τής παιδικής ηλικίας. ’Αρ

χίζει νά στενοχωρήται, νά παρουσιά- 
ζη Ανησυχητικές διαθέσεις γύρω Από 
τίς συνηθισμένες ρουτίνες στό σπίτι, 
νά Αντιδρά σέ πρότυπα κανόνων καί 
κανονισμών προκλήσεων. Ό  τρόπος 
τής γλωσσικής έκφρΑσεως καί οί 
συνήθειές του διακρίνονται Από μία 
υπερευαισθησία. Ή προσοχή του καί 
ή συγκέντρωσις διανύουν μία περίοδο 
δοκιμασίας. Υποφέρουν. Ή  κατ’ 
οίκον έργασία καταντά σωστό βασα
νιστήριο. Σέ κάθε τρόπο καί εκδή- 
λωσι οί προέφηβοι καί οί γονείς 
διαπληκτίζονται καί Αντιμάχονται.

Τό παιδί σ ’ αυτή τήν ηλικία έχει 
έμπλακεϊ σέ ένα πόλεμο μέ τό χρόνο. 
Ποτέ δέν Αρχίζει τίποτα Αρκετά γρή
γορα καί Αρνεϊται νά δέχεται τή 
βοήθεια στό σχεδίασμα καί στό προ
γραμματισμό. Τά Αγόρια μπαίνουν 
στή σκηνή τής «παιδικής συμμορίας» 
τρελλαίνονται γιά τά θορυβώδη καί 
περιπετειώδη παιχνίδια, τούς Αρέ
σουν οί φανταστικές ιστορίες καί 
διακρίνονται γιά κρυψίνοια καί μυ- 
στικοπάθεια γύρω Από τή ζωή έξω 
Από τό σπίτι.

’Αποφεύγουν τά κορίτσια καί προ
τιμούν νά παίζουν μεταξύ τους. Τά

Ο! νεαροί πιστεύουν σέ ούτοπία, μέ τήν έλπίόα 
δτι μπορούν νά άνακαλύψουν ένα κόσμο καλλί
τερο άπό έκεϊνο πού έχουν κληρονομήσει άπό 
τούς μεγαλυτέρους τους. 'Εάν δέν μπορέσουν 
νά δημιουργήσουν αύτόν τόν κόσμον, τότε 
Ίσως προσπαθήσουν νά άποσπάσουν τά προνό
μια τοΰ ένηλίκου άπό τήν μεγαλύτερη γενιά διά 
τής βίας.

κορίτσια συμπεριφέρονται είτε σάν 
Αγοροκόριτσα είτε σάν «μικρές γυναί
κες- καί δείχνουν διακαή διάθεσι νά 
«πειράζουν» τό Αντίθετο φύλο. ’Ανή
κει καί αυτό στή λειτουργική φύσι τής 
εφηβείας νά φέρνη τήν τάξι καί τήν 
κατευθυντήριο πορεία μέσα σ ’ αύτές 
τίς άστατες, τίς σπασμωδικές Αρχές 
τής «Αναπτύξεως». Ή  εφηβική η
λικία, ή περίοδος κατά τήν οποίαν 
έπιτυγχνάνεται ή σεξουαλική ώρίμαν- 
σις, Αρχίζει μέ ορμονικές μεταβολές 
στό Αναπαραγωγικό σύστημα κι αύ
τές μέ τή σειρά τους εισάγουν άλλες, 
δευτερεύουσες, δμως Αλλαγές. Στά 
Αγόρια Αναπτύσσεται ή τριχοφυΐα στό 
πρόσωπο καί παρουσιάζεται μιά Αλ
λαγή στό χρώμα καί στόν τόνο τής 
φωνής. Στά κορίτσια Αρχίζουν νά 
μεγαλώνουν τά στήθη καί νά παρου-
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Στους έφηβους έναλλάσσονται ή μεγάλη αισιο
δοξία καί ή μεγάλη Απαισιοδοξία. Αύτοϋ τοΰ 
είδους οι παλινδρομήσεις, αύτές οί ταλαντεύ- 
σεις τής ψυχικής διαθέσεως έχουν ώς Απο
τέλεσμα μία άκραία έπίδειξη Ανεξαρτησίας, 
ενός πρωτοφανούς κυνισμοΰ, καιροσκοπισμού 
ή Ανάλγητου Αντ/συναισθηματισμού.

σκίζεται ενα στρογγύλεμμα στή μέση 
καί καμπυλότητα στις περιφέρειες.

Ό  Εφηβος παρουσιάζει παλινδρο
μήσεις, αϊωρούμενος ταχέως από την 
ανεξαρτησία στην έξάρτησι καί ό- 
πίσω. Φαίνεται πολύ φοβισμένος τή 
μία μέρα, υπεραισιόδοξος καί πλήρης 
αύτοπεποιθήσεως τήν άλλη. Παρου
σιάζεται ιδιότροπος, κατηφής, υπερ
ευαίσθητος, πότε απόλυτα σίγουρος 
γιά τό τί θέλει καί επιζητεί, γιά τό 
λόγο δτι επιθυμεί προφανώς εντελώς 
άντίθετα καί ασυμβίβαστα πράγματα.

Στήν ηλικία τών 14 ή 15 ετών μιά 
άλλη μεταβολή κάνει τήν έμφάνισί 
της στό χαρακτήρα τοΰ εφήβου. Τό 
παιδί Εξακολουθεί ακόμα νά είναι 
άστατο, κατσούφικο, άδύνατο νά 
προίδη τό μέλλον, εχθρός καί πολέ
μιος τοΰ αϋθεντικοΰ κύρους τής πα
τρικής Εξουσίας ακόμα καί τοΰ ίδιου 
τοΰ εαυτού του — παρ ’ δλα ταΰτα 
δμως δέν παύει νά αναπτύσσεται πε
ρισσότερο κατά πολλούς τρόπους.

Τό Ενδιαφέρο του γιά τό αντίθετο 
φΰλο Εχει ήδη άφυπνισθεϊ καί Εκφρά
ζεται ανοιχτά. Στό στάδιο τοΰτο τό 
αναπτυσσόμενο παιδί μπορεί νά πα
ρουσιάζεται τόσο λεπτολόγο γύρω 
άπό τήν Εμφάνισί καί τούς τρόπους 
συμπεριφοράς, δσο απρόσεχτο καί 
αδιάφορο φαινόταν μπροστά άπό λίγα 
χρόνια Τώρα ό Εφηβος δείχνει κατά 
πολύ πιό υπεύθυνος. Μπορεί νά ριχθή 
μέ άφοσίωσι στή δουλειά, μέ καινούρ
για ζωτικότητα καί υπευθυνότητα 
Πέραν τούτου καταπίπτει σέ μιά αυ
τοεξέταση σέ ενα αυτοέλεγχο καί 
χρησιμοποιεί παιδικά πρότυπα λύσε- 
ως τών προβλημάτων του — περι
αυτολογώντας, κομπάζοντας, σκυ
θρωπιάζοντας — πάντως προσπαθεί 
δμως νά λύση τά προβλήματα του 
Επάνω σέ ενα πιό ώριμο Επίπεδο.

‘Επειδή ό άνήλικος είναι βαθειά 
απασχολημένος σέ ενα πόλεμο συναι
σθηματικής χειραφετήσεως άπό τούς

γονείς του, ή βοήθεια ή οποία τοΰ 
προσφέρεται άπό αύτούς προσκρούει 
μάλλον στήν άντίδρασί του, στήν 
άρνησι άποδοχής, άντί νά άντλεϊται 
άπό αυτόν τόν Ίδιο. "Ενας δάσκαλος 
ή άλλος άνήλικος συχνά Εξυπηρετεί 
σάν πρότυπο τοΰ άνήλικου. Μέ τήν 
ελευσι τής σεξουαλικής ώριμάνσεως 
οί Ενυπάρχουσες άνάγκες τής άγάπης 
τών προσώπων απομακρύνονται άπό 
τά μέλη τής οικογένειας του καί 
κατευθύνονται σέ μέλη τοΰ αντιθέτου 
φύλου Εκτός τοΰ οίκογενειακοΰ του 
περιβάλλοντος. Τό γεγονός δτι ό 
άνήλικος άρχίζει νά άποσύρη τήν 
προσοχή του άπό τά πρόσωπα πού 
βρίσκονται πολύ πλησίον του τόν 
καθιστά, μονήρη τύπο καί άτομο πού 
τό χαρακτηρίζει τό στοιχείο μιάς 
Εντονης αύτοσυγκεντρώσεως. Κατά 
τήν διάρκεια αυτής τής περιόδου ή 
σεξουαλική Εκφρασις είναι φυσική 
καί οί άνήλικοι απασχολούνται σέ 
κάποια μορφή μέ σεξουαλικούς πει
ραματισμούς. Θωπείες Ερωτικές, χαϊ
δέματα, περιπτύξεις, Ερωτικά παιγνί

δια είναι κοινά Ό  αύνανισμός στά 
άγόρια τουλάχιστον προτού άποκα- 
τασταθή ή Ενήλικος σεξουαλικότης 
είναι σχεδόν καθολικός. (Οί φυσικές 
συνέπειες, τά όλέθρια αποτελέσματα 
τοΰ αύνανισμοΰ, ή στειρότης, ή ήλι- 
θιότης κ.λ.π. πού κατά καιρούς Εχουν 
χρησιμοποιηθεί ώς πανάκεια καί δια
δοθεί μετ ’ Επιτάσεως άναιροΰνται 
σήμερα άπό τήν ιατρική Επιστήμη ώς 
απλοϊκοί καί άφελεϊς δογματισμοί καί 
άκόμα ώς πλήρεις μύθοι). Διά μέσου 
αυτών τών πειραματισμών ό Εφηβος 
ανακαλύπτει τίς προσωπικές του δυ
νάμεις καί συγκινήσεις, τίς άτομικές 
του ικανότητες, τά Ενδιαφέροντα καί 
τίς Επιθυμίες. Βαθμιαίους φθάνει σέ 
Ενα αύτοεκλεγόμενο κώδικα κοινω
νικής συμπεριφοράς καί ήθών. Είναι 
παράδοξο δτι ή ηθική προσωπικότης 
ή οποία τελικούς αναφαίνεται μετά τήν 
άνηλικιότητα φέρει συχνά μιά στενή 
ομοιότητα μετά τά είδωλα τοΰ παρελ
θόντος — τούς γονείς — τά όποια 
είδωλα ό άνήλικος φαίνεται τόσο 
αποφασισμένος νά απόρριψη καί νά
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άπαρνηθή. Οί νεαροί πιστεύουν σε 
ουτοπία, μί την ελπίδα δτι μπορούν 
νά άνακαλύψουν 'ένα κόσμο καλλί
τερο Από εκείνο πού έχουν κληρονο
μήσει Από τούς μεγαλύτερους τους.

’Εάν δεν μπορέσουν νά δημιουρ
γήσουν αυτόν τόν κόσμο καί νά 
δικαιώσουν τόν ιδεαλισμό τους καί 
τίς ελπίδες τους, τότε ίσως προσπα
θήσουν νά άποσπάσουν τά προνόμια 
τού ενήλικου άπό τήν μεγαλύτερη 
γενεά διά τής βίας. ‘Ακάθεκτοι όρ- 
μοΰν πρός τά ίμπρός περιφρονοΰντες 
τά εμπόδια, κάποτε δμως νοιώθουν 
Απογοητεύσεις καί αποθαρρύνονται 
άπό τό μέγεθος τού άγώνος πρός τήν 
ώριμότητα, Ή  μεγάλη αισιοδοξία 
καί ή μεγάλη Απαισιοδοξία ίναλλάσ- 
σονται. Αυτού τού είδους οί παλιν
δρομήσεις, αύτές οί ταλαντεύσεις τής 
ψυχικής διαθέσεως έχουν ώς Αποτέ
λεσμα μία άκραία έπίδειξι Ανεξαρτη
σίας, ενός πρωτοφανούς κυνισμού, 
καιροσκοπισμού ή άναλγήτου άντισυ- 
ναισθηματισμοΰ. "Ενας νοήμων ενή
λικος, πού συλλαμβάνει τά προβλή
ματα τής παιδικής ψυχής, Αποβαίνει 
ή μόνη Ασφαλής γέφυρα γιά τή μετά- 
βασι τού Ανηλίκου άπό τήν παιδική 
ηλικία στήν ίφηβεία καί στό στάδιο

τής ένηλικότητος. Αυτό δμως μπορεί 
νά γίνη μόνον μέχρις ώρισμένου βαθ
μού.

Οί στοργικοί γονείς διακαίονται 
άπό τήν έπιθυμία νά μοιράσουν μέ τό 
παιδί τους τήν Αγωνία καί τά σφάλ
ματα τής νεανικής του Απειρίας. Βρι
σκόμαστε σέ Αδυναμία νά προστατεύ
σωμε τά παιδιά μας άπό δλες τίς 
κατεπείγουσες Ανάγκες τής προσω
πικής τους ζωής καί τής Ατομικής 
τους άναπτύξεως. Ή  ζωή ξεκινά καί 
πάλι άπό κάθε γενεά καί τά μαθή
ματα τής ζωής κάθε άτομο τής νέας 
αύτής γενεάς πρέπει νά τά μαθαίνει εκ 
νέου κατά τό δικό του τρόπο καί διά 
μέσου τής προσωπικής του έμπει- 
ρίας.

"Ενας έφηβος έτσι είναι φυσικό νά 
κάνη πολλά λάθη, νά λάβη πολλές 
εσφαλμένες Αποφάσεις προκειμένου 
νά μάθη καί νά διδαχθή άπό αύτές. 
‘Εάν επιτρέπεται νά γίνεται αύτό σέ 
καταστάσεις μικρότερος σημασίας 
(ποιά ζακέττα ή ποιό φόρεμα πρέπει 
νά φορέση γιά τό σχολείο, ποιά ώρα 
πρέπει νά κάνη αύτή τή δουλειά ή τήν 
άλλη) ίσως πιό σημαντικές εξεγέρ
σεις ή Ανταρσίες είναι δυνατόν νά

προλαμβάνωνται καί άποφεύγωνται.
“Ασχετο δμως μέ τό πόση φροντίς 

καί προσοχή καταβάλλεται ή σύγ- 
κρουσις μεταξύ γονέων καί τέκνων 
είναι Αναπόφευκτος. Τό πρόβλημα 
τής προκλήσεως τής πατρικής 
εξουσίας Από τήν εφηβεία μπορεί νά 
λυθή μόνον μέ ειλικρινή έκτίμησι των 
διαφορών, τήν Αμοιβαία κατανόησι 
καί τήν Ανάγκη γιά συμβιβασμό. Ή  
έφηβεία είναι βαθειά έμπειρία πού 
Απαιτεί μάθησι καί Από τούς γονείς 
καί άπό τό παιδί.

Οί γονείς θά πρέπει νά κατα
νοούν δτι άπό τή δική τους νεανική 
ηλικία έχουν έπέλθει τόσες μετα
βολές στό χρονολογημένο κώδικα 
σχετικά μέ τό τρόπο ένδύσεως, τό 
τόπο των ψυχαγωγικών συγκεντρώ
σεων, τών διασκεδάσεων καί τά 
πρότυπα τής γλωσσικής έκφράσεως.

Πάντως δπως καί αν συμπερι- 
φέρεται ό έφηβος χρειάζεται Ακόμα 
πάρα πολύ τούς γονείς του. Περισ
σότερο άπό κάθε άλλο ό έφηβος έχει 
Ανάγκη τής εμπιστοσύνης τών γο
νέων του, χρειάζεται τή στοιχειώδη 
τους καλωσύνη. Καί οί γονείς φέρουν 
Ακόμα τήν εύθύνη γιά τό Ανήλικο 
παιδί τους.
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Ο ΤΝΜΕΙΊΙΤΒΝΪ
ΛΥ ΝΛΛίΙΊΙΧΊΉΧ

«Είμαι ό σύγχρονος ’Αντίχριστος. Βρίσκομαι μπροστά σας ολόγυμνος. 
Μαζύ μου ένεφανίσθη νέος κομήτης στόν ουρανό. ' Ο πρώτος σοσιαλιστής 
ύπήρξεν ό Χριστός καί εγώ είμαι ό πρώτος θρησκευτικός κομμουνιστής. 
’Ακούστε με εργάτες...»

Γ Ι ΗΤΑΝ ό Συλβέστρος Μα
τούσκα, πού δικάστηκε οπό τού 

κακουργιοόικείου τής Βουδαπέστης, 
διότι άνετίναξε τό έξπρές, τό όποιον 
έξεκίνησεν άπό τήν Ουγγρικήν πρω
τεύουσαν κατά τά μεσάνυχτα τής 
12ης Σεπτεμβρίου 1931 διά τήν Βιέν
νην, άλλά δέν έφθασεν εκεί έφ ’ όσον 
κατεκριμνήσθη εϊς βάραθρον 24 μέ
τρων μαζί μέ τήν σιδηράν γέφυραν 
τοΰ Μπία Τόρμπαγι; Τί συμφέρον 
είχεν ό άνθρωπος αυτός νά στείλει είς 
τόν άλλον κόσμον 22 όμοιους του μέ 
τήν βόμβαν πού έτοποθέτησεν είς 
τάς σιδηροτροχιάς γεμάτην άπό «έ- 
κραζίτιδα» καί πικρικόν όξύ καί νά 
διαπράξη δύο άκόμη άποπείρας, μίαν 
είς τό Γιούτερμποκ τής Γερμανίας 
καί μίαν άλλην είς τό ~Α νσπαχ τής 
Αύστρίας; Πώς αύτός ό πρώην δη
μοδιδάσκαλος καί κατόπιν επιχειρη
ματίας, ό εύϋπόληπτος πολίτης, ό 
πιστός Καθολικός, ό καλός οικογε
νειάρχης, πού αγαπούσε τήν γυναίκα 
του καί τήν κόρη του, διέπραξε τέτοια 
εγκλήματα, τά όποια ώργάνωσε συ
στηματικά ψύχραιμα, μέ σατανικήν

λεπτολογίαν; Οί δικασταί τής Βουδα
πέστης εύρίσκονται ίνώπιον άλύτου 
αινίγματος, όπως οί συνάδελφοί των 
τής Βιέννης, πού καταδίκασαν ήδη 
τόν Ματούσκα είς πολυετή ειρκτήν 
διά τήν Απόπειραν τού "Ανσπαχ καί 
όπως ό'λοι οί άστυνομικοί, άνακριταί, 
ψυχίατροι κλπ., πού ήσχολήθησαν μέ 
τήν άπίστευτον περίπτωσή) του. "Αν 
τήν ένεφάνιζεν είς κανένα εργον του ό 
"Εντγκαρ Ούάλλας, ό'λοι θά έλεγαν 
ότι ό μακαρίτης μυθιστοριογράφος 
τό παραξηλώνει είς άπιθανότητα. Καί 
όμως ό Ματούσκα υπάρχει μέ σάρκα 
καί όστά καί καλείται νά δώση λόγον 
των πράξεών του είς τήν Δικαιοσύ
νην, πρός τούς λειτουργούς τής ό
ποιας δίδει μαθήματα ψυχικών επι
στημών καί θεολογίας...

Φαίνεται περίεργον πώς ό Λουίτζι 
Πιραντέλλο, ό Ιταλός δραματουρ
γός, πού έλαβεν τό βραβεϊον Νόμπελ 
διά τήν φιλολογίαν, δέν ήσχολήθη 
άκόμη μέ τόν Ματούσκα. ’Αληθώς ό 
Ούγγρος δυναμιτιστής δικαιολογεϊτήν 
«θέσιν» τού Πιραντέλλο, ότι κανείς 
δέν μπορεί νά άποφανθή θετικά πού

Σ ' αύτή τή σελίδα (πάνω, ό Ματούσκα σέ 
χαρακτηριστική φωτογραφία. Κάτω: Ό  Μα
τούσκα άνάμεσα σέ δύο αστυνομικούς οδη
γείται στό δικαστήριο. Στήν άπέναντι σελίδα, 
τά μάτια τοΰ Λεό Γκασπάρ, ό όποιος, κατά 
τούς Ισχυρισμούς τοΰ Ματούσκα, τόν έξώθησε 
στό έγκλημα.
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τελειώνει ή πραγματικότης καί ποΰ 
αρχίζει τό βασιλέων τής φαντασίας 
καί δτι ή γραμμή πού χωρίζει τήν 
τρέλλα από τήν φρονιμάδα είναι δυσ
διάκριτος, τόσον ώστε νά συγχύζων- 
ται διαρκώς τά όρια. "Αν ό Ματού- 
σκα δεν είναι τρελλός, πάντως κα
τορθώνει νά υποκρίνεται εις τήν εντέ
λειαν καί τούτο έπί στη, άφ ’ δτου 
συνελήφθη μετά τήν απόπειραν τού 
Μπία Τόρμπαγκι. Εις τό κακουργιο- 
δικεϊον τής Βουδαπέστης παίζει τόν 
ρόλον του θαυμάσια

Είσήχθη άλυσσόδετος εις τήν αί
θουσαν. Μιά χονδρή μαύρη άλυσσίδα 
βάρους πολλών χίλιογράμμων, συνέ
δεε τούς καρπούς τών χεριών του μέ 
τούς αστραγάλους του, σύμφωνα μέ 
τά κρατούντα έν Ουγγαρία. Μέσα εις 
τό δικαστήριον τού άφηρέθησαν τά 
δεσμά, τά όποια δμως πάλιν τού 
έφηρμόσθησαν, προσωρινούς πρός τι
μωρίαν, διότι ηύθαδίασε, ίσχυρισθείς 
δτι έπαυε τό Ουγγρικόν ύπουργεΐον 
τών Στρατιωτικών μή έπιβεβαιώσαν 
τήν απονομήν πολεμικού παρασήμου 
εις αύτόν, όπως έπέμεινεν ό ίδιος.

Άφηγήθη τήν ζωήν του, τήν δρα- 
σιν του κατά τόν πόλεμον, τάς εμπο
ρικός επιχειρήσεις του, τάς επινοή
σεις του, όπως ή τού «Κρασιού τής 
Τίγρεως». Ό  Ματούσκα εϊχεν επι
νοήσει... μόνον τό όνομα χτυπητόν, 
πού νά κάμνη έντύπωσιν. Τό αποτέ
λεσμα έπήλθε. Τού έστάλησαν παραγ
γελίαι καί τότε μόνον έσκέφθη δτι 
έπρεπε νά φτιάση καί τό κρασί. Κατε- 
σκεύασεν ένα ποτόν έντελώς άνού- 
σιον διά τό όποιον λίγο έλειψε νά τόν 
δείρουν οί καταναλωταί...

Κατόπιν άφηγήθη πώς τού έγινεν 
ή «άποκάλυψις» τής αποστολής του 
ν ’ άνατινάζη τραίνα Τό 1930 έπήγε 
μαζί μέ τή γυναίκα του εις τό χωριό 
του, όπου έχρημάτισε δημοδιδάσκα
λος καί τό όποιον μετά τόν πόλεμον 
περιήλθεν εις τήν Γιουγκοσλαβίαν. Οί 
συγχωριανοί του τόν ύπεδέχθησαν 
έγκαρδίως. Τόν είχαν γνωρίσει άπό 
παιδάκι καί κατόπιν ταπεινόν καί 
άσημον. Τώρα έπανήρχετο σπουδαίος 
επιχειρηματίας. Ή Κοινότης τού πα
ρέθεσε γεύμα Ό  Ματούσκα παρήπιε 
καί όταν έπήγε νά πλαγιάση, εύρήκεν

επάνω στό κρεβάτι του, τόν «Λεό». 
Ό  «Λεό» αύτός ύπήρξεν ό κακός του 
δαίμων, τό πνεύμα πού τού υπέβαλε 
τήν ιδέαν νά άνατινάζη τά τραίνα 

— Ήταν ξαπλωμένος, είπεν ό 
Ματούσκα καί μέ κύτταζε μέσα στά 
μάτια Τόν ρώτησα τί ήθελε. Μοΰ 
άπήντησε: «Πρέπει νά γίνης ένδοξος 
εις δλον τόν κόσμον. Νά κόμης τήν 
γήν νά τρέμη καί τούς αιώνας νά 
επαναλαμβάνουν τό όνομά σου. Πρέ
πει νά όργανώσης άνατινάξεις τραί
νων. Νά μή λυπηθής κανένα γιά 
τίποτε! Θά μιλούν γιά σένα όπως καί 
γιά τόν Λέοντα Τρότσκυ, πού ήρχισε 
μέ άνατινάξεις τραίνων (έπί τσαρικού 
καθεστώτος) καί είς τό τέλος έκυ- 
ριάρχησεν είς τήν χώραν του...». «Μά 
παρετήρησα ό Τρότσκυ είναι κομ
μουνιστής». ’Εκείνος μοΰ άπήντησε: 
«Καί σύ θά ιδρύσης τό Κομμουνιστι
κόν Χριστιανικόν κόμμα». Πάλιν τόν 
ήρώτησα: «Άπό ποΰ ν ’ άρχίσω; 
Άπό τήν Ίδρυαιν τού κόμματος ή 
άπό τάς άνατινάξεις;» «Ν’ άρχίσης 
καί τά δυό μαζί!», μοΰ άπήντησεν ό 
« Λ ε ό » .
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Ό  «Λεό» αύτός, κατά τόν Μα
τούσκα, δέν είναι ένας αλλά ’έχει 
πολλές υποστάσεις. Τόν συνήντησε 
καί προηγουμένως καί εις άλλος πε
ριστάσεις τής ζωής του, υπό μορφάς 
διαφόρων ανθρώπων, πού ένεσάρκω- 
ναν τό πνεύμα τού κακού.

— Άρχικώς, είπεν ό Ματούσκα, μέ 
προόριζαν γιά παππά, κάποιο όμως 
«κακό πνεύμα τής νεότητάς μου» μέ 
έμπόδισε καί μ ’ έκανε έγκληματία.
"Έτσι έξέπεσα άπ ’ τη χάρι τού Θεού.

Παρά τάς έρωτήσεις τού προέ
δρου, ό Ματούσκα δέν ήθέλησε νά 
διευκρινήση τό σημεϊον αύτό. 'Ο
πωσδήποτε — συνέχισε — μπόρεσε 
νά νικήση αύτόν τόν πρώτον «Λεό», 
γιατί κατόρθωσε νά γίνη μαθητής 
καλλίτερος άπ ’ αύτόν. Ό  Σατανάς 
όμως δέν τόν αφισεν ήσυχο. 'Αργό
τερα έβαλε νά τόν συναντήση στήν 
Βουδαπέστη ένας άλλος «Λεό», κά
ποιος όραματιστής καί μαγνητιστής.

— Θά ήταν κάποιος αγύρτης! τόν 
όιέκοψεν ό πρόεδρος.

Ό  Ματούσκα όμως έξηγέρθη:
— ΤΗταν πρώτης τάξεως άνθρω

πος, έξήγησε. Παράξενος βέβαια, άλ
λα έξαιρετικός. Τόν γνώρισα στό 
διδασκαλείο, (σημ. Ό  Ματούσκα, 
όπως άνεφέραμεν παραπάνω, άρχισε 
τήν σταδιοδρομίαν του ώς δημοδιδά
σκαλος) όταν ήμουν 17 έτών. Τότε 
ώργανώθη μιά πνευματική εσπερίς. 
Ό  «Λεό» έκανε διάφορες ταχυδακτυ
λουργίες μέ τραπουλόχαρτα, άνακά- 
λυψε μιά καραίτσα τήν όποιαν έκρυ
ψα εγώ κάπου. Ό  «Λεό» μού είπε: 
«Είσαι καλό παιδί καί θά γίνης με
γάλος άνθρωπος!» Σ ' δλη μου τή 
ζωή ό άνθρωπος αύτός έγινεν ό 
ρυθμιστής τών πράξεών μου. Γιά νά 
καταλάβετε τί σπουδαίος ήταν, σάς 
λέγω τό εξής: “Εβαλε ένα χωριατό
πουλό καί τοϋρριξε δυο σφαίρες μέ 
περίστροφο στήν καρδιά Έβαλα τό 
χέρι μου νά δώ τίς πληγές καί βρήκα 
στό στήθος του, στό μέρος τής καρ
διάς, ένα μικρό στεφάνι όπό τριαντά
φυλλα. Τόν λάτρευα, μά Ασφαλώς τό 
παιδί αύτό ήταν ό σατανάς προσω- 
ποποιημένος...

Ά πεδείχθη δτι πράγματι τότε εις 
τό διδασκαλείον τής Βουδαπέστης 
ύπήρχεν ένας συμμαθητής τού Μα
τούσκα, όνόματι Λεό Γκασπάρ, πού 
διεκρίνετο διά τήν άμέλειάν του.

Τόν τρίτο «Λεό» ό Ματούσκα 
συνάντησε σ ’ ένα χωριό δπου ήταν

Ή  σιδηροδρομική γέφυρα τού 
Μπία Τόρμπαγκι, τήν όποια άνα- 
τίναξε ό Ματούσκα, μέ άποτέ- 
λεσμα νά σκοτωθούν 22 άνθρω
ποι.

δάσκαλος. Ό  «Λεό» αύτός τόν έξ(ώ
θησε σέ έγκλήματα, διά τά όποια ό 
δυναμιτιστής δέν ήθέλησε νά πή τί
ποτα. Ό  τέταρτος ήταν ένας Βιεννέ- 
ζος, όνόματι Σαμπένσκη, ό οποίος 
είχε λάβη διάφορα διπλώματα ευρε
σιτεχνίας, άλλά ήμπόδισε τόν Ματού
σκα νά λάβη καί αύτός διπλώματα 
γιά δικές του έφευρέσεις. Ό  πέμπτος 
«Λεό» ήταν κάποιος Αύστριακός α
πόφοιτος τών φυλακών, όνομαζόμέ
νος Στάϊν)
— Ποιος σέ έξώθησε νά δια- 

πράξης τίς Απόπειρες κατά τών τραί
νων; ήρώτησε ό πρόεδρος.

— Ό  «Λεό» τής Βουδαπέστης, 
απάντησε σοβαρώτατα ό Ματούσκα. 
Μαζί μ ’ αύτόν πέρασα άρκετά χρόνια 
στό διδασκαλείο. Αύτός ήταν ό ισχυ
ρότερος άπ ’ δλους καί ρύθμιζε τή 
ζωή μου. Ό  πρόεδρος έχασε τήν 
υπομονή του:

— Τί παραμύθια είν ’ αύτά πού 
μάς διηγείσαι; τόν άποπήρε ώργισμέ
νος. Τί νόμισες πώς είναι τό δικα
στήριο;

ΤΗρθε τότε ή σειρά τού Ματούσκα
νά έξεγερθή.

— Δέν λέγω παρά μόνο τήν αλή
θεια, τόνισε.

— Πιστεύεις στά πνεύματα; τόν 
ρώτησε ό πρόεδρος.

— Ναί, Απάντησε ό κακούργος. 
"Αν ΰπάρχη Θεός, θά ύπάρχη καί 
σατανάς. ’Επαναλαμβάνω πώς δέν 
σάς διηγούμαι καθόλου παραμύθια 
Δέν έπιτρέπω ν ’ άρνήται τό δικαστή
ριό σας τήν ϋπαρξι τού Θεού!... 
Βλέπω δέ δτι δυστυχούς μέσα στήν 
αίθουσα δέν υπάρχει ό Εσταυρωμέ
νος...

— Πρόσεχε, τόν Απείλησε ό πρό- 
δερος, γιατί θά διατάξω νά σοϋ ξανα
βάλουν τά δεσμά! Ό  Ματούσκα 
συμμαζεύθηκε κάπως.

Συμπληρώνων τήν άφήγησίν του 
ό δυναμιτιστής έτόνισεν δτι μετανοεί 
διά τά έγκλήματά του καί δτι λυπά
ται διά τά θύματά του.

"Οταν ή αποδεικτική διαδικασία 
έφθασεν είς τήν Απόπειραν τού Μπία

Τόμπαγκι, διά τήν όποιαν δικάζεται 
τώρα είς τήν Βουδαπέστην, ή συνε- 
δρίασις τού δικαστηρίου μετεβλήθη 
είς θεατρικήν παράστασιν. Είς τήν 
αίθουσαν παρίσταντο ώς μάρτυρες 
οι χήρες καί τά όρφανά εκείνων πού 
σκοτόυθηκαν κατά τήν άνατίναξι τού 
τραίνου. Τά άτυχή γυναικόπαιδα έ- 
κλαιαν μέ δυνατούς λυγμούς.

— Τί αισθάνεσαι, ρώτησε ό πρό
εδρος τόν Ματούσκα, πού βλέπεις τά 
θύματά σου αύτά καί τ ’ άκοΰς νά 
θρηνούν;

Ό  Ματούσκα άρχισε νά κλαίη κι ’ 
αύτός γοερώς, μεταξύ δέ τών λυγμών 
του άπήντησε:

— Δέν ήθελα ανθρώπινα θύματα! 
Θά προσευχηθώ γιά τούς νεκρούς!

Ό  πρόεδρος τόν διέκοψε μέ όρ- 
γήν:

— Μ ή βλασφημής! τού φωνάζει. 
Νά σεβασθής τόν περίβολον δπου εύ- 
ρίσκεσαι. "Ενώ έγινες αιτία νά σκο
τωθούν 22 άνθρωποι, έσπευσες Αμέ
σως μετά τήν απόπειραν νά άνα- 
μιχθής μεταξύ τών επιβατών, πού 
διεσώθησαν, γιά νά νομισθή δτι καί 
σύ ταξίδευες μέ τό τραίνο. Γιά νά 
έμφανισθής μάλιστα καλλίτερα ώς 
θύμα, αύτοετραυματίσθηκες μέ τόν 
σκοπόν νά ζητήσης άποζημίωσι άπό 
τήν Σιδηροδρομικήν Εταιρεία.

Ό  Ματούσκα ό οποίος σ η μειω
τέο ν ήτοιμάζετο ν ’ άνατινάξη Αντί 
τής γεφύρας τού Μπία - Τόρμπαγι 
μίαν άλλην σιδηροδρομικήν έπί τού 
Δουνάβεως, άναφέρεται πάλιν εις τόν 
«Λεό» καί βέβαιοί δτι ήθελε ν ’ 
άνατινάξη ένα φορτηγό τραίνο καίδχι 
τό έξπρές Βουδαπέστης - Βιέννης. 
Διά τεχνικούς λόγους τό φορτηγόν 
έσταματήθη κατά τήν διάρκειαν τής

διαδρομής διά ν ' άφίση νά περάση τό 
έπιβατικόν. Έξακριβοΰται δτι πρά
γματι έτσι είχε συμβή.

Ό  Ματούσκα άρνεϊται δτι [.σκό
πευε νά ληστεύση τό ταχυδρομείον 
τού καταστραφέντος τραίνου καί τά 
θύματα κι ’ ίπαναλαμβάνει διά πολ
λοστήν φοράν δτι δ ι' δλα φταίουν οί 
διάφοροι «Λεό», οί κακοί του δαί
μονες, μεταξύ τών όποιων περιλαμ
βάνει τήν φοράν αύτήν καί τόν Λέον
τα Τρότσκυ!

— 'Ο σατανάς, προσθέτει, δού
λευε έναντίον μου!

Τήν επομένη ν τής συνεδριάσεως 
αύτής νέον μακάβριον γλέντι: επιδει
κνύονται είς τόν κατηγορούμενον διά



φοροι φωτογραφίαι της καταστροφής 
του Μπία Τόρμπαγκι, βαγόνια τσα
κισμένα, πτώματα παραμορφωμένα. 
Ό  Ματούσκα ξεσπα σέ διάτορον 
θρήνον μέ λυγμούς.

— Καί όμως, παρατηρεί ό πρό
εδρος, όταν σέ συνέλαβαν στην Βιέν
νη καί σοΰ έδειξαν αύτές τις φωτο
γραφίες, έγέλασες.

— ’Έκαμα πολύ κακά, άπαντά ό 
Ματούσκα. Θά προσευχηθώ. Τί μου 
μένει άλλο νά κάμω;

Ό  πρόεδρος διαβάζει τά πρακτικά 
τής δίκης τοϋ Ματούσκα, πού έγινε 
πρίν 13 χρόνια είς τήν Βιέννην, καί 
υπενθυμίζει ότι τότε ό Ματούσκα είχε 
πή ότι ήθελε νά πέση ι/ΐς τόν Δ ούναβιν 
κατά διαταγήν τοΰ «Λεό».

— 'Αντί τούτου όμως, προσθέτει 
είρωνικώς ό πρόεδρος, έπεσες μέσα 
σέ μιά μπανιέρα, άφοΰ έκαμες χα
μάμ...

— Πραγματικώς, διαπιστώνει ό 
Ματούσκα, υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ των δυό...

— Αύτός ό «Λεό», γιά τόν όποι
ον τόσον λόγο μάς κάνεις, είναι 
άρκετά πρόσφατη έπινόησίς σου, πα
ρατηρεί ό πρόεδρος.

— Μου είχε άπαγορεύση ό ίδιος 
νά μιλώ γι ’ αύτόν, άπαντά ό Ματού
σκα.

’Αρχίζει πάλιν ή συζήτησις περί 
τοϋ Αεό. Ό  Ματούσκα λέγει ότι πρίν 
διαπράξη τήν απόπειραν τόν εϊχεν 
συναντήση είς τήν Βουδαπέστην καί 
συνωμίλησε μαζί του.

— Περίεργον, παρατηρεί ό πρό
εδρος αυτός ό «Αεό» εΰρίσκεται πάν
τοτε όπου θέλεις καί όταν θέλεις.

— "Οπου καί όταν θέλει εκείνος! 
έπιμένει ό Ματούσκα. Υπεύθυνος 
γιά τήν μοίρα μου είναι αύτός εκατό 
τοίς εκατό. Τώρα όμως πού έμαθα ότι 
καί ό Τρότσκυ ονομάζεται Λέων, έχω 
πεποίθησιν εκατόν πενήντα τοίς ’ε
κατό.

— Είς τήν Βιέννην είπε ότι σοΰ 
έφερε ένα σκίτσο. Μπορεί ένα φάν
τασμα νά φέρη σκίτσα; Καί πώς 
βρήκες ένα σκίτσο στήν τσέπη σου, 
πού έξηγοϋσε πώς θά έκανες τήν 
απόπειρα μαζί μέ μιά άγγλική τανά
λια γιά τό ξεβίδωμα τών τροχιών.

— Τότε ό «Λεό» θά είναι πραγμα
τικό πρόσωπο πού ζή, άπαντά ό 
Ματούσκα καί προσθέτει ότι τον 
συνώδευε κάποτε ώς τήν πόρτα τοϋ 
σπιτιοΰ του, χωρίς ποτέ νά μπή μέσα 
ότι ήταν άνθρωπος 55 έτών, παντρε

μένος, σοβαρός καί θεοφοβούμενος.
Ένας άπό τούς «Αεό» αύτούς άνε- 

καλύφθη υπό τάς εξής συνθήκας: 
κατά διαταγήν τοΰ προέδρου μετε- 
φέρθη είς τήν αίθουσαν ένα μεγάλο 
«πανώ» πού παρίστανε ένα άνθρωπον 
ψηλόν καί άδύνατον.

— Αύτός είναι ό «Λεό!» φώναξε 
ό Ματούσκα καί έσηκώθη άμέσως 
όρθιος.

’Απεκαλύφθη τότε τό υπόλοιπον 
μέρος τοΰ «πανώ» πού έφερε τό 
όνομα «Αεό». Τό πανώ είχε στολή 
άπό τόν διευθυντήν τοΰ ιπποδρομίου, 
ό όποιος έξητάσθη ώς μάρτυς καί 
κατέθεσεν ότι έγνώρισε κάποιον υ
πνωτιστήν όνόματι Γιάνος Κίς, διά 
τον όποιον υποθέτει ότι είναι ό «Λεό» 
Ό  υπνωτιστής αύτός ήτο άρχικάός 
«άρτίστας», ό οποίος κατώρθωνε νά 
σταματά σφαίρας ριφθείσας διά περι
στρόφου. Βραδύτερον μεταξύ τών 
αξιωματικών πού είχαν άποστρατευ- 
θή διά λόγους υγείας, όπως είχε 
συμβή μέ τόν Ματούσκα πολλοί άπό 
τούς όποιους κατεστράφησαν έξ αι
τίας τοΰ ύπνωτιστοΰ. Ό  Ματούσκα 
έπεβεβαίωσε τήν κατάθεσιν, μέ τήν 
προσθήκην ότι ό «Λεό» αύτός τοΰ 
έπρότεινε νά γίνη συνεταίρος του καί 
τοΰ έδίδαξε διάφορα «τρίκ», ιδίως μέ 
τραπουλόχαρτα· επειδή όμως ό Μα
τούσκα δέν ήτο καλό μέντιουμ δέν 
έπραγματοποιήθη ή συνεργασία Ό  
συνήγορος τοΰ Ματούσκα δόκτωρ 
Αεβάϊ έζήτησε νά έξετασθή ένας άλ
λος μάρτυς, ό όποιος άντιθέτως βε
βαιώνει τά εξής: Ό  Γιάνος Κίς υ
πνώτισε κάποτε τόν Ματούσκα είς τό 
«Καφέ Νιοΰ Γιόρκ» τής Βουδαπέ
στης καί κατόπιν είπε: «Μέ τόν 
άνθρωπον αύτόν, άν ήθελα θά μπο

ρούσα νά ανατινάξω στον άέρα τήν 
Βουλή. Τόσα χρόνια κάνω τόν υπνω
τιστή καί ποτέ δέν συνήντησα τέτοιο 
έξαιρετικό μέντιουμ». Δυστυχώς ό 
Κίς δέν μπορεί νά κλητευθή ώς 
μάρτυς καί ό ίδιος, διότι έχει πεθάνη 
πρό τετραετίας, πρίν δηλαδή άρχίση ή 
δυναμιτιστική δράσις τοΰ μαθητοΰ 
του...

Ή  ύπεράσπισις προσπαθεί νά έμ- 
φανίση τόν Ματούσκα ώς φρενοβλα
βή μολονότι ό ίδιος διαμαρτύρεται 
όταν άκούη είς τό δικαστήριον νά υ
ποστηρίζεται τούτο. Άντιθέτως ένας 
άπό τούς κορυφαίους ψυχιάτρους τής 
Βουδαπέστης, παρακολουθήσας τήν 
δίκην, βέβαιοί ότι ό Ματούσκα υπο
κρίνεται θαυμάσια καί ότι είναι απο
λύτως υπεύθυνος διά τάς πράξεις του. 
Ή 15ετίς κόρη τοΰ Ματούσκα, πού 
έφθασεν άπό τήν Βιέννην, όπου κα
τοικεί μαζί μέ τήν μητέρα της, είς τήν 
Βουδαπέστην καί ένεργεί διά νά έξε
τασθή ώς μάρτυς, προσελθοΰσα είς 
τά γραφεία μιάς έφημερίδος έδήλωσεν 
ότι ό πατέρας της έφέρετο πάντοτε 
πολύ καλά καί είς αύτήν καί είς τήν 
μητέρα της καί ότι κατέβαλλε πάσαν 
προσπάθειαν διά νά τάς καταστήση 
εύτυχεϊς.

— Δέν είναι ένοχος! προσέθεσεν. 
Είναι άπλώς ασθενής. Θέλουν νά τόνε 
έμφανίσουν ώς κομμουνιστήν, χωρίς 
νά είναι. Τώρα πού όλοι τόν έχουν 
έγκαταλείψει, νοκοθω πώς τον άγα- 
πώ διπλά παρά πρώτα...

Ό  ίδιος είς μίαν έπιστολήν του, 
πού άνεγνώσθη έπ ’ άκροατηρίου, 
γραμμένην είς τήν φυλακήν, λέγει: 
«Σας παρακαλώ νά μέ έπισκεφθήτε 
άν θέλετε νά δήτε μίαν ψυχήν άλη- 
θινά άλτρουϊστικήν. Πάντοτε έδιδα 
πολλά στούς φτωχούς καί στους 
έπαίτας. "Ημουν πολύ εύσεβής σ ’ 
όλη μου τή ζωή, συνέβη μάλιστα μιά 
ημέρα νά πάω δέκα φορές στήν εκ
κλησία Έπολέμησα τήν άθεΐαν καί 
ήθελα νά γίνω παπάς. Γι ’ αύτό πολ
λοί μέ πείραζαν στο σχολείο. Έλεγαν 
πώς θά έγινόμουνα παπάς, όπως ό 
άγιος Συλβέστρος. Άν όμως Σύλ- 
βεστροι υπάρχουν δύο, οί Λεό είναι 
δεκατρείς...». Καί καταλήγει στο υ
στερόγραφο: «Τά έγραψα αύ τά γιά νά 
συμβάλω στήν άτομική ψυχολογία 
Έχω μελετήσει τόν εαυτόν μου, μά 
δέν κατώρθωσα νά λύσω τό πολύ
πλοκο πρόβλημα τοΰ εγώ μου».

Είς άλλας έπιστολάς του, πάντοτε



άπό τήν φυλακήν, λέγει: «Είμαι ό 
σύγχρονος ’Αντίχριστος. Βρίσκομαι 
μπροστά σας ολόγυμνος. Μαζί μου 
ένεφανίσθη νέος κομήτης στόν ούρα- 
νό. Ό  πρώτος σοσιαλιστής ύπήρξεν 
ό Χριστός καί έγώ είμαι ό πρώτος 
θρησκευτικός κομμουνιστής. ’Ακού
στε με, έργάται...».

“Ας σημειωθή συναφώς ότι όταν ό 
Ματούσκα προέβη εις τήν απόπειρα 
τού Μπία Τόρμπαγκι άφήκε προη
γουμένως κάτω άπό μίαν πέτραν ένα 
ψύλλον τής έφημερίδος τού Χίτλερ 
« Άνγκριφφ» ( Έπίθεσις), όπου είχε 
γράψη μέ μολύβι: « Έργάται αδελφοί 
μου! Είμαστε μαζί σας. Άπό σήμερα 
θά έχετε δουλειά. "Ολα θά τά πλη- 
ρώσουν οί κεφαλαιούχοι. Κάθε μήνα 
θά άκοΰτε νά γίνεται λόγος γιά μάς. 
Οί φίλοι μας είναι παντού. Ύπογρ. 
Μεταφραστής».

Ό  Ματούσκα εις τήν φυλακήν 
έγραψε δύο σενάρια ταινιών: « Ή  
φιλία τής αστυνομίας» καί« Ή  δύνα- 
μις μέ τά χρυσά κύματα». Διά νά 
κάμη «άντιαθεϊστικήν προπαγάνδαν», 
όπως έδήλωσεν ό ίδιος, έπενόησε 
νέαν μέθοδον φωτεινής διαφημίσεως 
δι ’ άεροπλάνου καί νέον τύπον πυρο
βόλων, τά όποια προσέφερεν εις τούς 
Κινέζους.

— Γιατί όχι καί ατούς Γιαπωνέ
ζους; τόν ρώτησε ό πρόεδρος.

— Γιατί οί Γιαπωνέζοι είναι πολύ 
βίαιοι, έξήγησεν ό δυναμιτιστής.

— Μά καί σύ είσαι βίαιος!
— Ναι, άλλά έγώ είμαι προωρι- 

σμένος άπό τήν Θείαν Πρόνοιαν.
Ένας μάρτυς, φίλος τού Ματού

σκα, τόν ένεφάνισεν εις τό δικαστή- 
ριον, ώς... αισθητικόν! Εις μικρόν 
ηλικίαν, ό μέλλων δυναμιτιστής τού 
είχεν έκμυστηρευθή κάποτε: «Δέν υ
πάρχει, τίποτε τό ωραιότερο άπό μιά 
έκρηξι σέ μιά ήσυχη νύχτα...

Άλλοι μάρτυρες, πού τόν έγνώ- 
ρισαν επίσης μικρόν, είπαν ότι τού 
άρεσεν ιδιαιτέρως νά περπατή επάνω 
εις τάς σιδηροτροχιάς καί, κολλών
τας τό αύτί του στό χώμα, ν ’ άκούη 
άπό μακρυά τόν κρότον τού τραίνου 
πού έπλησίαζε.

Είναι λοιπόν τρελλός ό Ματού
σκα; Φέρει τά στίγματα τού εκφυ
λισμού, εφόσον, όπως έγραψεν ό 
ίδιος στήν γυναίκα του όλα τά μέλη 
τής οικογένειας του, υπήρξαν φυμα-

■

τικά Μία χαρακτηριστική στιχομυ
θία μεταξύ αύτοΰ καί τού προέδρου 
παρέχει πολλάς άμφιβολίας καί ενι
σχύει τόν ψυχίατρον, πού βέβαιοί ότι 
ό Ματούσκα υποκρίνεται. Ό  πρόε
δρος τόν ήρώτησεν άν ήθελε νά 
άνατινάξη τό τραίνο μόνον ή καί τήν 
γέφυραν τού Μπία Τόρμπαγκι, όπως 
πράγματι συνέβη.

— Τό τραίνο, άπήντησεν ό κατη
γορούμενος.

— “Οχι, έπέμεινεν ό πρόεδρος, 
ήθελες νά άνατινάξης τήν γέφυραν γιά 
νά γκρεμισθοΰν καί άλλα τραίνα Ό  
κατηγορούμενος ίγέλασε.

— Μά πώς είναι δυνατόν, κύριε 
πρόεδρε; Θά ύψοΰντο οί σηματοφό
ροι επί τής γραμμής γιά νά σταμα
τήσουν τά άλλα τραίνα μετά τήν 
καταστροφή τού πρώτου...

Φαίνεται ότι καί οί συνήγοροι τού 
Ματούσκα ήρχισαν νά σκέπτωνται 
περίπου, όπως καί αυτός. Ιδού κάτι 
απίστευτο ν, πού μετεδόθη έκ Βουδα
πέστης, μέσω τού Γερμανικού πρα
κτορείου Τρανζόσεαν, σχετικούς μέ 
τήν συνεδρίασιν τού δικαστηρίου. 
«Σήμερον, εις τήν δίκην τού Ματού
σκα έγινε λόγος περί κάποιου νέου 
φαρμάκου, όνομαζομένου «Στραμόνιε 
Μεσταλίν», τό οποίον, ώς λέγεται, 
καθιστά τόν άνθρωπον άνίκανον... νά 
ψευσθή!... Τήν σχετικήν άνάπτυξιν 
τής θεωρίας τού φαρμάκου έκαμεν ό 
συνήγορος τού Ματούσκα άλλ ’ αί 
απόψεις του άπερρίφθησαν υπό τού 
δικαστηρίου, τό οποίον έδέχθη ότι 
τίποτε δέν έπηρέασε τήν έλευθέραν 
βούλησιν τού κατηγορουμένου!».... 
Συμπληρωματικούς άλλο τηλεγράφη
μα άπό τό Παρίσι έλεγε: « Αγγέλ
λεται έκ Βουδαπέστης, ότι ό πρόε
δρος τού δικαστηρίου, άπαντών εις 
τόν συνήγορον όστις έδήλωσεν ότι ό 
Ματούσκα δέν πρέπει νά μείνη άνευ 
ψυχικής άμύνης έναντι τών κατηγό
ρων του καί ότι θά έπρεπε νά τού γίνη 
ένεσις ειδικού όροΰ όποος άναγκασθή 
νά είπη τήν αλήθειαν, έτόνισεν ότι ό 
κατηγορούμενος, ώς έκ τού νόμου 
έχει δικαίωμα δύναται νά υπεράσπι
ση εαυτόν καθ ’ όν τρόπον νομίζει 
καλλίτερον».

Τά τηλεγραφήματα δέν άναφέρουν 
άν ό θαυματουργός αυτός όρος τής 
φιλαλήθειας είναι έπινόησις τού ίδιου 
τού Ματούσκα...
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Του
κ. Ν. Ροδινοΰ

Ό αοι έργάζονται γιά τήν κατάλυσι τών 
ιδανικών μας καί βάλθηκαν νά όδηγήοουν 
τούς νέους μας μέ έπιταχυνόμενο ρυθμό 
στήν άποδιοργάνωσι, δέν χτυπούν αόριστα 
τις πατρίδες· δέν φωνάζουν απλώς «κάτω 
τά σύνορα». Τήν 'Ελλάδα μας χτυπούν! 
Αύτήν ύπονομεύουν. Τό γιατί εύκολα τό 
έννοοϋμε.

Γιατί έδώ κτυποΰν καμπάνες τού πολιτι
σμού- καμπάνες τής Ορθοδοξίας. Εδώ οί 
ψίθυροι τών αιώνων μέ τό κρυφομίλημα τών 
μεγάλων ' Ελλήνων φιλοσόφων φθάνουν ώς 
ύπενθύμισι χρέους. ' Εδώ ένας πολυάνθρω
πος χορός ήρώων, έθνομαρτύρων, όσιων 
καί άγιων ψάλλει τόν ύμνο τής έλευθερίας 
άπό τις Θερμοπύλες ώς τόν Μαραθώνα καί 
τή Σαλαμίνα’ άπό τό Κούγκι καί τό Ζά
λογγο ώς τό 'Αρκάδι- άπό τά Δερβενάκια 
ώς τά Ψαρά άπό τόν "Εβρο, τό Περιθώρι, τή 
Μουργκάνα, καί τήν Πίνδο, ώς τήν Κρήτη 
καί τήν μαρτυρική Κύπρο.

Εδώ ή Άκρόπολις άντιφωνεϊ μέ τήν 
Πνύκα γιά τό πνεύμα τής έλευθερίας, τής 
ίσότητος, τής άδελφοσύνης, τού σεβασμού 
τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας, τής ίερότη- 
τος τών νόμων, τού μεγαλείου τού έλληνι- 
κού πνεύματος. Σ ' αύτή τήν άντιφωνία, πού 
πήρε ν ' άκούγεται άσίγαστα μ' ένα παναρ- 
μόνιο ήχο έδώ καί δυό χιλιάδες χρόνια, τονί
σθηκε ή ιδέα τής δημοκρατίας κι οί γλυκό-
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λάλοι φθόγγοι τής Ορθοδοξίας.
Ή  ιστορία του πολιτισμού μας, πολιτι

σμού έλληνικοΰ, ταυτόχρονα όμως οικου
μενικού, πού είναι γραμμένη στις μετώπες 
καί στις όρθιες ή τις σπασμένες κολώνες 
τού Παρθενώνος, μαστιγώνει άλύπητα τις 
άδειες ψυχές μέ τις παράλογες φιλοσοφίες 
καί τά άντικοινωνικά συνθήματα. ΠροκαλεΤ 
αύτά τ ' άλαλάζοντα κύμβαλα ν ' άφήσουν 
τις φλυαρίες, τις ούτοπίες, τόν βερμπαλι
σμό καί νά σκεφθοϋν ύπεύθυνα, τίμια, καθα
ρά· νά κοιτάξουν κατάματα τόν κόσμο καί 
τούς άνθρώπους.

Ή  φωνή πού άκούστηκε πάνω στήν 
Πνύκα τήν ήμέρα, πού οί ’ Αθηναίοι φιλό
σοφοι, κουνώντας τά κεφάλια τους κι άφή- 
νοντας νά διαγραφή ένα ειρωνικό χαμόγελο 
στά χείλη τους, είπαν στόν άπόστολο τού 
Χριστού «άκουσόμεθά σου πάλιν», άντηχεϊ 
καί σήμερα. Κι αύτή ή φωνή κάνει τούς 
σκλάβους τών παθών νά τινάζονται σύγκορ
μοι. Στό άκουσμά της, τό μολυσμένο άπό 
τήν άμαρτία πνεύμα τους παίρνει νά χλωμι- 
άζη, όπως ή φλόγα τού κεριού κάτω άπό τή 
λάμψι τού ήλιου. Καί καθώς τά κύματα τής 
θάλασσας τής γαλανής, πού λάμπει γύρω- 
τριγύρω μας σάν δροσερό ζαφείρι, παίρ
νουν στή ράχη τους τά πλεούμενα γιά νά 
μεταφέρουν τίς φωνές τού Παρθενώνος 
καί τής Πνύκας πέρα άπ τήν Ελλάδα- κα
θώς ό πεντακάθαρος γλαυκός ούρανός

Ο! άδειες ψυχές των άπάτριδων άρέσκονται 
στήν άβυσσο. Τό φώς τίς κάνει νά άναπηδοϋν 
τίς τρομάζει· τίς σκοτώνει. Αύτό πού τίς θρέφει 
καί τίς συντηρεί είναι τό σκοτάδι. Γιά νά 
ζήσουν πρέπει νά περπατάνε μέ σφαλιστά τά 
μάτια. Μ ’ άνοιχτά μάτια ζαλίζονται, σκοντά
φτουν, πέφτουν, κατρακυλούν...

άντιλαλεί τούτες τίς φωνές σ' όλόκληρο 
τόν πλανήτη, αύτοί πού χτυπούν τήν Πατρί
δα μας νοιώθουν πώς μέσα στις ψυχές τους 
παλεύουν ή μέρα μέ τή νύχτα. "Ομως, 
συνηθισμένοι στά σκοτάδια, κλείνουν τ ' αύ- 
τιά τους γιά νά μή άκούσουν τούτη τή δοξα
σμένη μουσική, πού θυμίζει στόν άνθρωπο 
τόν ούρανό, τήν οίκουμενικότητα, τήν εύθύ- 
νη καί τό χρέος του. Κλείνουν τά μάτια, γιατί 
δέν θέλουν ν ' άντικρύσουν τούτο τό σελά
γισμα τών αιώνων. Καί τότε ή μέρα γίνεται 
γι' αύτούς όλοένα πιό μελαγχολική, καί τό 
σκοτάδι τής νύχτας πήζει τριγύρω τους πιό 
πολύ καί τούς τυλίγει στό σκοτεινό του 
σάβανο. Οί άδειες ψυχές τών άπάτριδων 
άρέσκονται στήν άβυσσο. Τό φώς τίς κάνει 
ν ' άναπηδοϋν τίς τρομάζει· τίς σκοτώνει. 
Αύτό πού τίς τρέφει καί τίς συντηρεί είναι 
τό σκοτάδι. Γιά νά ζήσουν πρέπει νά περπα
τάνε μέ σφαλιστά τά μάτια. Μ' άνοιχτά 
μάτια ζαλίζονται, σκοντάφτουν, πέφτουν, 
κατρακυλούν...

Χτυπούν τήν ' Ελλάδα, γιατί ό άντίλαλος 
τών φωνών τής Πατρίδος καί τής Πίστεως, 
άντί νά τούς ξυπνάη καί νά τούς σπρώχνη 
στήν έκπλήρωσι τού χρέους, τούς άνάβει τό 
μίσος γιά τήν Πατρίδα καί τήν ’ Ιστορία μας. 
Καί παίρνουν νά μεταφέρουν στά σχολεία 
μας συνθήματα ξενόφερτα, χαλκευμένα 
στά σκοτεινά χαλκεία άνθελληνικής προ
παγάνδας. Μυκτηρίζουν τίς έθνικές γιορ
τές, τίς ρυπαίνουν μέ βλάσφημες φωνές. 
Κατηγορούν τήν 1 Ελλάδα, παραποιούν τήν 
' Ιστορία μας -αύτήν πού όλος ό κόσμος τήν 
σέβεται καί τήν θαυμάζει- άπλώνουν πανώ 
μέ συνθήματα «κάτω ή Πατρίδα», πετάνε 
χρειάζεται άλήθεια ήρωϊσμός γιά ένα τέτοιο 
έγχείρημα (!)- μπογιά στούς κατάλευκους 
άνδριάντας φωτεινών μορφών, περιγελούν 
τήν προσφορά τους, τήν μετρούν μέ τά δικά 
τους ύλιστικά μέτρα, καί βρίσκουν πώς οί 
άγώνες τους είναι...άνάξιοι (!) κι οί σκοποί 
τους συμφεροντολογικοί!

Κι όμως· άν τούτοι οί κατήγοροι ήταν 
τίμιοι, θά βλεπαν διαφορετικά τά ιστορικά 
μας γεγονότα. Τί σημασία έχει άν στό 
πέρασμα τού χρόνου καί σέ στιγμές κρίσι
μες σκόνταψε κι ή Πατρίδα μας;

"Ομως άς ξέρουν οί ρέκτες τού άναρχι- 
σμοϋ καί τού διεθνισμού, πώς έχουν ξεπέ- 
σει στήν συνείδησι τού "Εθνους. "Εχουν 
ήθικά μηδενισθή στά μάτια τών μαθητών 
τους, στά μάτια τών νέων μας. "Ας μάθουν 
πώς ή Πατρίδα μας δέν τρομοκρατείται άπό 
τίς παράτονες, βραχνές φωνές τους. Γιατί 
τά γνήσια παιδιά της -άνάμεσά τους καί σείς 
πού διαβάζετε τούτες τίς γραμμές- άκοϋνε 
τίς φωνές πού ’ ρχονται άπό τήν ' Ακρόπολι 
καί τήν Πνύκα σάν ψαλμούς προφητικούς, 
μεγαλόπνοους καί ρίχνονται στόν όμορφο 
χορό τής δημιουργίας, πού αιώνες τώρα 
σέρνει ή ' Ελλάδα ώς ιδέα, ώς πολιτισμός, 
ώς ιδανικά. Ενώ οί προσκυνημένοι καί οί 
Φιλισταϊοι τού καιρού μας, γιά τούς όποιους 
πραγματικότητα είναι ή ούτοπία καί μόνιμος 
πόθος ή ιδεολογία τού «τίποτε», δυσφη
μούν τήν ' Ιστορία μας, οί λεβεντονιοί τής 
' Ελλάδος μέ γεμάτη τήν ψυχή άπό Χριστό 
κι ' Ελλάδα παίρνουν νά βαδίζουν πρόθυμοι, 
άταλάντευτοι, περήφανοι τόν δύσβατο δρό
μο τής ιστορικής μας εύθύνης. Ένα δρόμο 
δύσβατο, πού γιά νά τόν βαδίσης θέλει 
«άρετήν καί τόλμην», όπως έγραψε ό Κάλ- 
βος. Ένα δρόμο, πού όδηγεΐ όλόϊσια, χωρίς 
παρακλάδια στή δημιουργία, στό άληθινό 
μεγαλείο, στή δόξα. Οί ίδιοι πάλι μ' άτσα- 
λωμένη τή θέλησι είναι έτοιμοι νά προτά
ξουν τά στήθη γιά νά φυλάξουν τά σύνορα, 
νά ύπερασπίσουν Θερμοπύλες καί ν ’ άπο- 
κρούσουν τόν άποιοδήποτε βαρβαρισμό, 
πού θά τολμήση ν ' άπλώση τό βέβηλο χέρι 
του στά ιερά καί τά δσιά μας. Θά τού ποϋν: 
Θέλεις νά κτυπήσης τήν Ελλάδα; «Μολών 
λαβέ»!...

Ν. ΡΟΔΙΝΟΣ
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Αίτια και προΛηψκ τπι 
εγκΛηματικοτητοζ 
των νέων
Του κ. Άποστ. Βλάχου 
Πρωτοδίκου - Δικαστοϋ ανηλίκων

Η λεπ τομερ ής ε ις  τόν τύπον καί ζωηρά 
έξιστόρησις τών τελουμένων έκάστοτε ιδίως 
φόνων, ληστειών, βιασμών, μοιχειών, αιμομι
ξιών, διαρρήξεων, άπατών καί άλλων εγκλημά
των μεταβάλλει όλα αύτά τά εγκλήματα σέ 
κοινά θέματα συζητήσεων έκ  μέρους πάσης 
κοινωνικής τάξεως άτόμων καί αυτών άκόμη τών 
παίδων, έφήβων καί νέων.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ. καί τέλος)

β) Τ η λ ε ό ρ α σ ι ς .
"Ο,τι έλέχθη γιά τόν κίνδυνο έν σχέσει μέ τήν εγκληματικό

τητα τών ανηλίκων καί τών νέων γενικώς άπό τήν κακή χρήσι τοϋ 
κινηματογράφου, μπορεί άναλόγως νά έπαναληφθή καί γιά τήν 
άντίστοιχη κακή χρήσι της τηλεοράσεως, ή όποια κακή χρήσις 
περιλαμβάνει τήν διά τής τηλεοράσεως παρουσίασι έργων βίας, 
διαφθοράς καί ζωής υλιστικής ή δυστυχώς καί έργων άντιχρι- 
στιανικοϋ σαφώς περιεχομένου, ’ Εδώ ό κίνδυνος μπορεί να γίνε 
ται καί πολύ μεγαλύτερος, άν μάλιστα ληφθή ύπ' όψιν ότι ή τηλεό- 
ρασις είναι έγκατεστημένη έντός τοϋ ιερού χώρου τής οικογέ
νειας, ή όποια (οικογένεια) πρέπει νά είναι ή «κατ' οίκον 
έκκλησία» καί έντός τής όποιας είναι δυνατόν νά ύπάρχουν 
νεαροί βλαστοί, πού τόσο πολύ ύπόκεινται εις τήν κακή τηλεο
πτική έπίδρασι, μέ άποτέλεσμα τά νεαρά αύτά άτομα νά συνη
θίζουν καί νά ώθοϋνται εις τό έγκλημα καί τήν άνηθικότητα, ήτις 
τελευταία (άνηθικότης) είναι καί ό προθάλαμος τοϋ έγκλήματος. 
' Εδημοσιεύθη προσφάτως εις τόν τύπον τό έξής περιστατικόν: 
Δύο κορίτσια ήλικίας 13 έτών διέπραξαν εις ένα χωριό τής 
Γερμανίας πλησίον εις τήν Κολωνίαν φοβερόν έγκλημα. Τήν 
Δευτέραν τό πρωί δέν έπήγαν εις τό σχολείον των, άλλ' 
έπερίμεναν εις τόν δρόμον, άπ' όπου έπερνοϋσαν πολλοί μικροί 
μαθηταί. Από αύτούς έδιάλεξαν ένα μικρό άγόρι ήλικίας έπτά 
έτών. Τοϋ ύποσχέθηκανά τοϋ δείξουν τό ινδικόν χοιρίδιον, πού 
έκρυπταν εις τήν σοφίταν τής κατοικίας των, καί τού έταξαν ένα 
παιγνίδι. ’ Εκεί, πού άπεμόνωσαν τόν πτωχόν μικρόν, τόν έπνιξαν 
«μέ ένα μπορνούζι, πού τύλιξαν γύρω άπό τό λαιμό του». Διά νά
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βεβαιωθούν διά τόν θάνατόν του, τού έφραξαν τό στόμα καί τά 
ρουθούνια. Τό έγκλημα αύτό έγινε κατά τόν είδησιογράφον ύπό 
τόν έπηρεαομόν ταινίας, πού παρηκολούθησαν τά δύο κορίτσια 
τήν προηγουμένην ήμέραν εις τήν τηλεόρασιν καί ή όποια 
κατέληγε εις άγρίαν δολοφονίαν μέ στραγγαλισμόν.

Νά τό έπαναλάβωμεν λοιπόν καί ήμεϊς έδώ τό σύνθημα: 
Γονείς, σώσατε τά παιδιά σας άπό τά δολοφόνο θεάματα. Μή 
άμελήτε, τό κακόν θέαμα κίνδυνος θάνατος.

γ) Τ ό  θ έ α τ ρ ο
Εάν τό θέατρο άποβλέπη εις τήν μετά τέρψεως καί ψυχα

γωγίας άληθοϋς ηθική βελτίωσι τού θεατού εξευγενίζει τόν 
άνθρωπο καί τόν βοηθεί εις τήν άπαλλαγή του άπό τά διάφορα 
άμαρτωλά πάθη καί άδυναμίας τού χαρακτήρος του. Τό άντίθετο 
συμβαίνει όμως μέ τό κακό θέατρο πού άντί νά διδάσκη τήν ήθική, 
τήν εύπρέπεια καί τήν πραγματική κοσμιότητα προβάλλει καί 
διαφημίζει τήν ήθική άκαθαρσία καί τήν διαφθορά, αί όποΐαι 
άσφαλώς προετοιμάζουν ώς παρετηρήσαμεν ήδη, τήν πρός τό 
έγκλημα καταστρεπτική πορεία τού άπειρου καί άνωρίμου νέου. 
"Ετσι λοιπόν όρθώς καί ή επιστήμη της έγκληματολογίας κατα
τάσσει καί τό κακό θέατρο στά αίτια της έγκληματικότητος. Είναι 
δέ δυστύχημα γιά τόν εύλογημένο τούτο τόπο τών μαρτύρων τής 
πίστεως καί ήρώων τής πατρίδος, τήν 'Ελλάδα δηλαδή, τό ότι 
πολύ συχνά ή άτμόσφαιρά του μολύνεται άπό άσεμνου ή καί 
άθλιεστάτου άκόμη περιεχομένου θεατρικά έργα.

δ) Ή  μ ο υ σ ι κ ή  κ α ί  " Α σ μ α τ α  ( τ ρ α γ ο ύ δ ι α ) .
' Η καλή μουσική καί τό πραγματικά καλό τραγούδι καλλιεργούν 

καί έξευγενίζουν τήν ψυχή τού άνθρώπου. Σχετικά ό ιστορικός 
Πολύβιος άναφέρει ότι ό νομοθέτης θέλοντας νά μετριάση τήν 
τραχεία ιδιοσυγκρασία τών κατοίκων τής άρχαίας ' Αρκαδίας τούς 
ύπεχρέωσε νά διδάσκωνται τήν μουσική. Τόση σημασία εύλόγως 
έδόθη τότε εις τήν έξευγενιστική δύναμπής μουσικής. Αλλά και 
τά καλά τού ώφελίμου πράγματι περιεχομένου γιά τήν ψυχή τού 
άνθρώπου καί τού νέου άσματα (δηλ. τραγούδια) άνάλογη καλή 
έπίδρασι μέ εκείνη τής, ψυχωφελούς μουσικής είναι δυνατόν νά 
έχουν.

Άντιθέτως όμως ή κακής ήθικής ποιότητος καί άντιστοίχου 
κακού περιεχομένου άσεμνος καί χυδαία μουσική, ώς καί τό 
παρόμοιο μέ αύτή τραγούδι άποτελούν, καθώς διδάσκει καί ή 
εγκληματολογία, αίτια τής έγκληματικότητος δυνάμενα νά έπι- 
δράσουν άντιστοίχως κακώς καί καταστρεπτικώς εις τήν ψυχήν 
τού άπειρου καί άκριτου νέου καί περισσότερον τού άνηλίκου. 
Διότι διά τών ειδών αύτών δήθεν τέχνης έξοικειώνεται ή ψυχή καί 
ό χαρακτήρ αύτοΰ μέ τό έγκλημα. Σχετικώς ή διακριθεΐσα 
μουσικοκριτικός καθηγήτρια τού ' Εθνικού καί ' Ελληνικού ’ Ωδεί
ου καί δημοσιογράφος Σοφία Σπανούδη ύπέδειξε τόν έκ τής 
μουσικής καταπτώσεως ή έκφυλίσεως μεγάλο κίνδυνο. Δυστυχώς 
δέ καί παλαιότερον καί ιδιαιτέρως σήμερον, κυρίως διά τών 
μαζικών μέσων άναμεταδόσεως π.χ. ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, 
κινηματογράφου, πίκ - άπ, μαγνητοφώνου, ώς καί διά τού θεάτρου 
καί κινηματογράφου ή τοιαύτη μουσική καί τά άνάλογα τραγούδια 
μεταδίδονται εύρύτατα. Οϋτω δέ καί ή νεολαία ύπόκειται εις τάς 
άντιστοίχως βλαβερός καί καταστρεπτικός έπιδράσεις των. 
' Υπάρχουν δυστυχώς άσματα προσβάλλοντα βάναυσα τά θεία καί 
τήν ήθικήν καί διά τών όποιων έπιχειρεΐται ή κατεδάφισις τών 
σωτηριωδών έκείνων άξιών διά τών όποιων είναι δυνατόν νά 
συγκρατηθή τό άτομο καί πολύ περισσότερον ό νέος άπό τού νά 
διαφθαρή καί νά έγκληματίση.

ε) ' Η ά σ ε μ ν ο ς  τ έ χ ν η  κ α ί  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α .
Μεγάλον κίνδυνον διατρέχει ή νεολαία έκ τών άσέμνων καί 

ρυπαρών ήθικώς βιβλίων, περιοδικών, έντύπων, ώς καί έκ τών 
άστυνομικών μυθιστορημάτων. Τά τοιούτου είδους λίαν βλαβερά 
έργα έκτυπούμενα άνά χιλιάδας μικρών εύχρήστων καί μικράς 
σχετικής τιμής πωλήσεως τευχών κυκλοφορούν δυστυχώς εύ- 
ρέως. Διαβάζονται δέ μέ άπληστίαν ύπό τών νέων. Εδώ πρέπει 
νά τονισθή ότι ή έπιστημονική ή καλλιτεχνική άξια εν ό ς  έργου 
(π.χ. βιβλίου, κινηματογραφικού, θεατρικού, μουσικού κλπ.) δέν

δύναται, ούτε πρέπει νά άποκλείη τόν χαρακτήρα αύτού ώς 
άσέμνου. "Αλλωστε καθ' ήμάς, τουλάχιστον, ούδεμίαν τέχνην 
άποτελεϊ ή έξαχρείωσις, ή χυδαιότης καί ή άνηθικότης τινών 
ψευδοσυγγραφέων καί ψευδοκαλλιτεχνών έν γένει ώς αϋται 
έκφράζωνται διά τών διαφόρων βλαβερών πνευματικών έρνων 
τους. Διότι ή τέχνη, δέον νά άποβλέπη καί νά άφιερώνεται εις τήν 
άληθινή ήθική άνοδο καί ήθικώς ύγιή τέρψι τού άνθρώπου καί όχι 
εις τήν πνευματική αύτού τύφλωσι. Τά άσεμνα βιβλία καί τά 
ρυπαρογραφήματα δύνανται νά προκαλέσουν πλημμελή άντίληψιν 
περί τών ορίων τού θεμιτού ή άθεμίτου καί καλλιεργούν ιδίως εις 
τόν άπειρον νέον έδαφος πρός συμπεριφοράν άντικοινωνικήν. 
' Η εις τά άστυνομικά μυθιστορήματα περιγραφή έγκλημάτων 
διεγείρει τήν φαντασίαν, ιδιαίτερα δέ τών άτόμων έκείνων, τά ό
ποια έπηρέαζονται εύχερώς, ώς είναι οί άνήλικοι καί έν γένει οί 
νέοι. Περιέχουν τά μυθιστορήματα αύτά περιπετιώδης διηγήσεις 
περί άσυνήθων έγκλημάτων καί έγκληματιών καί περί άστυνομικών 
χρησιμοποιούντων έντελώς άσυνήθεις μεθόδους έξιχνιάσεως καί 
καταδιώξεως. Περιγράφουν συχνά τόν βίον καί τά δήθεν κατορ
θώματα παλαιοτέρων ή συγχρόνων ληστών, φονέων καί άλλων 
κακούργων, ώς καί ρυπαρούς καί σκανδαλώδεις έρωτας. Παΐδες 
λοιπόν καί νεαρά γενικώς άτομα έχονται διάνοιαν όχι διαυγή ή 
ρέποντα πρός τήν περιπέτεια έξωθοΰνται διά τών άνωτέρω έργων 
εις άναλόγους άνηθίκους πράξεις καί άντικοινωνικήν συμπερι
φοράν.

Τό έγκλημα είναι κατά τούς άνωτέρω συγγραφείς διά τόν 
έγκληματίαν «ήρωά» των κατά κάποιον τρόπον ένα είδος άθλη- 
τικοϋ παιγνιδιού διά τού όποιου ούτος προσπαθεί νά έπιτύχη τήν 
μεγαλυτέραν τελειότητα κατά τήν τέλεσίν του καί θεωρεί ό 
δυστυχής αύτός ώς ζήτημα φιλοτιμίας τό νά νικήση οπωσδήποτε 
εις τό τοιοϋτον άθλιον άγώνα του πρός τά όργανα τού νόμου καί 
τής τάξεως. Πρόκειται δηλαδή όχι περί πραγματικών έγκληματιών, 
άλλά περί έξαιρετικών άτόμων, τούς όποιους έδημιούργησεν ή 
ήθικώς νοσηρά ένταΰθα φαντασία πολλών ψευδοσυγγραφέων. 
Διότι ό καθ' έξιν καί κατ' έπάγγελμα έγκληματίας δέν είναι τοι- 
ούτος άθλητής, έχων δηλαδή έπιδεξιότητα πνεύματος καί σώμα
τος, ούτε έγκληματεϊ καί κακουργεί μέ άνιδιοτέλειαν άλλ' είναι ό 
δυστυχής καί ταπεινός δούλος τού χρήματος ώς καί τών 
άνωμάλων καί βδελυρών πολλάκις παθών του. Δέν είναι έξυπνος 
καί έφευρετικός, άλλά χαμηλής νοημοσύνης καί εύφυΐας, έπιπό- 
λαιος, καί άπερίσκεπτος. «Πτωμαΐνη τών περιπτέρων» πολύ

Ή  είς τά άστυνομικά μυθιστορήματα περιγραφή έγκλημάτων διεγείρει 
τήν φαντασία, Ιδιαίτερα δέ τών άτόμων έκείνων, τά όποια έπηρεά- 
ζονται εύχερώς, ώς είναι οί άνήλικοι καί έν γένει οί νέοι.
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έπιτυχώς έχαρακτήρισεν διακεκριμένος επιστήμων ιατρός τά 
ανήθικα κα εγκληματικά αναγνώσματα.

Είναι λοιπόν κατόπιν τών ανωτέρω έπιτακτική ή ανάγκη νά 
έπισημαίνεται διαρκώς παρά τών γονέων, διδασκάλων, ' Εκκλησίας 
καί Πολιτείας, έγκαίρως δέ καί δεόντως ό τεράστιος αύτός 
κίνδυνος διά τούς νέους. ' Η Πολιτεία καί τά όργανά της μαζύ μέ 
τούς φυσικούς τών νέων προστάτας πρέπει συνεπώς νά έπα- 
γρυπνοΰν καί νά λαμβάνουν μέ πλήρη συναίσθησιν εύθύνης καί 
θάρρος όλα τά κατάλληλό έν προκειμένω μέτρα. Μέ άγάπην, 
άποφασιστικότητα, τόλμη καί άληθινή σύνεσι είναι άνάγκη όλοι 
μας νά συμβάλλωμε έτσι εις τήν διάσωσιν τής κινδυνευούσης 
νεολαίας έκ τών ώς άνω κινδύνων, διότι άλλως πολύ γρήγορα όλοι 
μας θά θρηνήσωμεν έπί τών έρειπίων τής άστοργίας, άδιαφορίας 
καί τής δειλίας μας έναντι τού καταστρεπτικού κύματος τής 
αύτοαποκαλουμένης τέχνης έκείνης, ήτις έπ' όνόματι τής περί 
τέχνης ιδέας, άλλ' έλαυνομένη έκ κινήτρων εύτελών καί ποτα- 
πών, καταστρέφει καί βλάπτει τήν έλπίδα τού έθνους μας τήν 
άνώριμον καί άπειρον μικράν ήλικίαν καί νεολαίαν γενικώς ό- 
δηγοϋσα οϋτω αύτήν εις τήν έξαχρείωσι καί τήν έγκληματικήν της 
έκτροπήν καί όλεθρο ψυχοσωματικό. Πρέπει όμως έδώ νά 
τονισθή ιδιαιτέρα ότι δέν άρκεϊ ή άποφυγή τού κακού έντύπου. 
Εναι άνάγκη τά παιδιά καί οί νέοι γενικώς νά προμηθεύωνται καί 
νά μελετούν τό καλό έντυπο. Τούτο τό καλό έντυπο εύτυχώς 
ύπάρχει, διότι στόν τόπο μας κυκλοφορούν σήμερα άρκετά 
κατάλληλα γιά παιδιά καί νέους, βιβλία, περιοδικά κλπ. έντυπα. 
Αύτών ή άνάγνωσις θά συμβάλη άποφασιστικά στήν άποτροπή τού 
νέου άπό τήν άντικοινωική καί έγκληματική του συμπεριφορά, 
στ) Ο τ ύ π ο ς .

' Ανάλογοι σκέψεις δύνανται νά διατυπωθούν καί γιά τόν τύπο, 
δηλ. διά τά περιοδικά καί τάς έφημερίδας γενικώς, οσάκις αύται 
έκτρέπονται τής άποστολής των, ή όποια είναι ή πραγματική 
μόρφωσις τού λαού ή ήθική του βελτίωσις καί ή ειλικρινής 
πληροφόρησίς του.

Ή  λεπτομερής εις τόν τύπον καί ζωηρά έξιστόρησις τών 
τελουμένων έκάστοτε ιδίως φόνων, ληστειών, βιασμών, μοιχειών, 
αιμομιξιών, διαρρήξεων, άπατών καί άλλων έγκλημάτων μετα
βάλλει όλα αύτά τά έγκλήματα σέ κοινά θέματα συζητήσεων έκ 
μέρους πάσης κοινωνικής τάξεως καί ήλικίας άτόμων καί αύτών 
τούτων άκόμη τών παίδων, έφήβων καί νέων. Περιγράφονται δέ 
συχνότατα τά έγκλήματα ύπό τού τύπου έκείνου, όστις οϋτω 
λησμονεί τό καθήκον καί τήν άποστολήν του, κατά τρόπον 
έπιζητοϋντα νά προκαλέση α'ίσθησιν, δηλαδή ζωηρώς καί όχι 
δυσαρέστως εις τόν άναγνώστην, κατά τρόπον φαιδρόν, άλλά καί 
ύπονοοΰντα έγκρισιν καί έπαινον, ένίοτε δέ σκοπίμως παρέχονται 
αί σχετικοί ειδήσεις άνακριβώς ή άβασίμως. Όταν λοιπόν 
ένεργοϋν κατ' αύτόν τρόν τρόπον οί έφημερίδες καί τά περιοδικά 
ώθούν ιδίως τούς άνηλίκους καί τούς νέους πρός άντικοινωνικήν 
καί έγκληματικήν συμπεριφοράν διαφημίζουσαι καί προβάλλουσαι 
συνεχώς καί έντόνως τά έγκλήματα αύτά, ώς καί άλλα καί 
ένδοξοποιοϋσαι έτσι τούς έγκληματίας. Κατά τήν έγκληματολο- 
γίαν διά τής λεπτομερούς περιγραφής έγκλημάτων βιασμού καί 
προσβολών κατά τών ήθών δύναται νά προκληθή τεραστία ήθική 
μόλυνσις τής Κοινωνίας, ιδιαίτερα δέ τών άτόμων έφηβικής καί 
νεανικής ήλικίας. Κίνδυνος ύπάρχει καί έκ τής δημοσίας έπ' 
άκροατηρίου διαδικασίας καί τών περί ταύτην σχετικών δημο
σιευμάτων τών έφημερίδων ιδιαίτερα διά τήν νεολαίαν. Σχετικώς 
άναφέρομεν ότι κατά τινα δίκην εις Η.Π.Α. έτηλεγραφήθησαν 12 
έκατομμύρια λέξεις άπό τόν τόπον διεξαγωγής της, ήτοι 960 
σελίδες πυκνά τυπωμένης έφημερίδος. Πολλοί άνήλικοι καί νέοι 
παρακολουθοΰντες τήν δίκην παρατηρούντες δέ καί άντιλαμβα- 
νόμενοι πού ή άδεξιότης τών δικαζομένων συνέβαλεν εις τήν 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν αύτών διδάσκονται πώς νά διαπράττουν 
τό έγκλημα τελειότερον.

Ή  έλευθερία τού τύπου έκ πολλών λόγων καί έξ άπόψεως 
έγκληματολογίας πρέπει νά διατηρηθή καί νά έξασφαλισθή δ ι- 
άποτελεσματικών καί ιδιαιτέρως πραγματικών έγγυήσεων. Τό 
κράτος όμως ούδαμώς περιορίζει τήν έλευθερίαν τού τύπου καί 
τής σκέψεως γενικώς άλλά συμβάλλει άποφασιστικώς εις τήν 
πραγματικήν σωτηρίαν τής Κοινωνίας καί τής νεολαίας, έάν 
συναισθανόμενον τόν άληθές νόημα τής άποστολής του, εις τό ό

ποιον περιέχεται καί ή προστασία τής άληθοΰς ήθικότητος καί τής 
πραγματικής νομιμοφροσύνης τών νέων, πατάσσει άκάμπτως τήν 
ρυπαρογραφίαν. Εναι άνάγκη νά άποφεύγωνται εις τόν τύπον αί 
καταχρήσεις καί αί παρεκτροπαί. Νά μή δημοσιεύωνται ωσαύτως 
άκατάλληλοι ήθικώς καί φωτογραφίαι καί εικόνες είδησεογρα- 
φικαί, διαφημιστικοί καί έν γένει τοιαϋται διά τών όποιων είναι 
δυνατόν νά πλήττεται καιρίως καί θανασίμως ή ήθικότης τού νέου 
καί νά άνοίγεται οϋτω ένώπιον αύτοΰ ή όλεθρία λεωφόρος τής 
διαφθοράς καί τού έγκλήματος.

Ό θεν , έν όψει όλων τών άνωτέρω σχετικώς, όρθώς ό άξιότιμος 
Είσαγγελεύς τού "Αρ. Πάγου κ. Εύστ. Μπλέτσας ζητεί όπως οί 
Εισαγγελείς «έντείνουν εις τό έπακρον τήν παρακολούθησιν καί 
δίωξιν τών άσέμνων ταινιών καί έντύπων». Όρθώς έξ  άλλου 
ούτος ύποστηρίζει ότι ή χορήγησις άδειας διά τήν προβολήν μιας 
κινηματογραφικής ταινίας άπό τάς έπιτρπάς έλέγχου κινηματο
γραφικών ταινιών ούτε προεξοφλεί ούτε δεσμεύει τήν κρίσιν τής 
Είσαγγελικής άρχής καί τών δικαστηρίων διά τό άν ή ταινία είναι 
«άσεμνος» καί έπομένως δικαιολογείται ή ποινική δίωξις καί 
ένδεχομένως ή καταδίκη τών ύπευθύνων. Εις τά τακτικά δικα
στήρια μόνον άνήκει κατά τό σύνταγμα -  άποφαίνεται ό κ. 
Είσαγγελεύς τού Άρείου Πάγου -  ή διαπίστωσις άν εις κάθε 
συγκεκριμένην περίπτωσιν συντρέχουν οί ύποκειμενικοί καί άντι- 
κειμενικοί όροι ένός έγκλήματος καί όχι εις διοικητικός έπιτρο- 
πάς, όπως αί έπιτροπαί «έλέγχου ταινιών». Σημειωτέρον ότι ό κ. 
Είσαγγελεύς διά δύο σχετικών βαρυσημάντων καί μνημειωδών 
έγγράφων του τού ένός άπευθυνομένου πρός τήν διεύθυνσιν 
σωφρονιστικής διοικήσεως τού Υπουργείου Δικαιοσύνης πού 
έστάλη εις άπάντησιν σχετικού έρωτήματος αύτής πρός αύτόν καί 
τού έτέρου (έγκυκλίου) άπευθυνθέντος πρός τούς Εισαγγελείς 
έφετών τού Κράτους θέτει όρθώς τά πράγματα εις τήν θέσιν των 
(βλ. εις άμφότερα ταΰτα εις τά όποια καί περιέχονται άντιστοίχως 
αί ώς άνω παραπομπαί). Τόν λόγον λοιπόν νΰν έχουν οί άξιοι 
πράγματι τής άποστολής των δικαστικοί λειτουργοί διά τήν 
προστασίαν τής νεολαίας καί τής κοινωνίας άπό τούς άδιστάκτους 
διαφθορείς τών τελευταίων (νεολαίας - κοινωνίας). Ούδεμία 
ολιγωρία, ταλάντευσις καί παράλειψις καθήκοντος έπιτρέπεται 
παρ' ήμών. ' Η νεολαία καί ή κοινωνία μας σειόνται έκ θεμελίων, ή 
οικογένεια, ή πίστις καί ή Πατρίς κατεξευτελίζονται άπό άσυ- 
νείδητους έμπόρους τού «πνεύματος» καί τής «τέχνης», ούτως 
ώστε ή έν προκειμένω παράβασις καθήκοντος μας έρχομένη εις 
άντίθεσιν πρός τε τό γράμμα καί τό πνεύμα τών ώς άνω δύο 
Είσαγγελικών έγγράφων συνιστά καθαρόν προδοσίαν. Καί άν μία 
έστω ψυχή άπωλεσθή ύπεύθυνος θά είναι διά τόν ήθικόν της 
θάνατον έκεΐνος όστις έτάχθη νά προστατεύση τήν ήθικότητά της 
καί άντί νά ένεργήση ώς ώφειλεν καί ήδύνατο διά τήν προστασίαν 
της, έν τούτοις ούτος σκοπίμως ή ού έκ διαφόρων λόγων 
ήδράνησεν ή άντέδρασεν κακώς. «Οί έχοντες ώτα άκούειν 
άκουέτωσαν», οίοιδήποτε καί άν είναι οϋτοι. 
ζ) Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς .

Μέγα κίνδυνον άποτελεΐ διά τήν νεότητα καί ό κακός 
τουρισμός πού είναι κάτι τό έντελώς διαφορετικόν άπό τόν 
ώφέλιμο, εύπρεπή καί καλόν έν γένει τουρισμόν. Διά τού κακού 
τουρισμού γίνεται συχνά μιά άσύδοτη καί πολλή έπικίνδυνη 
μεταφορά λίαν βλαβερών μηδενιστικών, άναρχικών, άθεϊστικών 
παραλόγων καί άνηθίκων ιδεών καί συνηθειών, αί όποΐαι δύνανται 
νά δημιουργήσουν σύγχυσιν φρενών καί ιδεών, ιδίως εις τόν 
άπειρον νέον, νά τόν καταστήσουν δέ λίαν έπικίνδυνο, τόσον διά 
τόν έαυτόν του, όσον καί διά τούς άλλους. Νά τόν άπομακρύνουν 
άπό τήν ήθικήν, τήν σεμνότητα, τήν σοβαρότητα, καί τήν τάξιν καί 
νά τόν μεταβάλουν άκόμη εις τρόφιμον τών φυλακών ή καί τών 
αισχρών καί ήθικών ρυπαρών κοινοβίων ή μιμητήν τών μελών τών 
τελευταίων τούτων άθλιων άνθρωπίνων ομάδων.

' Επιβάλλεται όμως όπως οί νέοι καταλλήλως βοηθούμενοι, καί 
οί ίδιοι συνηθίζουν νά αύτοπροστατεύωνται άπό τις κακές γενικώς 
έπιδράσεις. Νά μήν έντυπωσιάζωνται άπό τό άλλόκοτον καί 
παράδοξον. Νά μήν μιμούνται τό κακόν άλλά τό καλόν.

η) Τ ά  ο ι ν ο π ν ε υ μ α τ ώ δ η  π ο τ ά  κ α ί  τ ά  
ν α ρ κ ω τ ι κ ά .

' Αλλαι αίτίαι τής έγκληματικότητος τών νέων, είδικώς άναφε-
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ρόμεναι ενταύθα, είναι ή κατάχρησις οινοπνευματωδών ποτών καί 
ή χρήσις ναρκωτικών ούσιών.

Βέβαια ό χρόνος καί χώρος δέν επιτρέπει διεξοδικήν άνά- 
πτυξιν τών σημαντικωτάτων διά τήν αντικοινωνικήν συμπεριφοράν 
τών άνηλίκων καί τών νέων έν γένει τοιούτων αίτιων.

a ) 'Αλλά κατ' άρχήν άς λεχθούν μερικά περί τής καταχρή- 
σεως τών οινοπνευματωδών ποτών ώς είναι π.χ. τό κρασί, ούϊσκι, 
κονιάκ κλπ. ' Η κατάχρησις τών οινοπνευματωδών ποτών κατά τόν 
καθηγητήν τής έγκληματολογίας Κ. Γαρδίκαν είναι ή μεγαλυτέρα 
αίτια έγκλημάτων. Οί μέθυσοι είναι παράγοντες κοινωνικής 
άποσυνθέσεως. Κατά δέ τόν "Ομηρον τό νά έχαρακτηρίζετο 
κάποιος ώς μέθυσος ήτο ώσάν νά ύβρίζετο δεινώ ς.' Ο δέ Πλάτων 
άναφέρει: «Χαλεπόν τοϊς άνθρώποις ή μέθη». Είναι διά τήν 
νεαράν ήλικίαν μέγας ό κίνδυνος έκ τών οινοπνευματωδών ποτών, 
διότι ή προμήθεια αυτών γενικώς είναι εύχερής καί προσιτή εις 
τούς νέους. Εκ της καταχρήσεώς των δημιουργεΐται εις τό 
άτομο διαταραχή τών ψυχικών λειτουργιών σοβαρωτάτη καί έτσι 
έχομεν φιλονικίας, βιαιοπραγίας καί τό άτομο γίνεται γενικώς 
εύερέθιστο καί έπιθετικό φθόνον καί μέχρις έγκλήματος άκόμη. 
Είναι άνάγκη όπως εις τήν οικογένεια καί τό σχολείο γίνωνται 
έγκαίρως γνωστοί εις τούς άνηλίκους καί τούς νέους οί φοβεροί 
κίνδυνοι, οί όποΤοι δημιουργοΰνται έκ τής καταχρήσεώς τών 
οινοπνευματωδών ποτών. 'Επίσης ή Πολιτεία έχει χρέος νά 
ένημερώνη μέ συνέπεια καί ειλικρίνεια τό κοινό καί τούς νέους 
περί τών σχετικών κινδύνων. Πέραν όμως τών λόγων προέχουν τά 
έργα. Οί γονείς κυρίως καλούνται νά μή δίδουν έν προκειμένω τό 
κακόν παράδειγμα στά τέκνα των μεθυσκόμενοι οί ίδιοι, διότι έτσι 
καταστρέφουν ό,τι ένδεχομένως τό σχολεΐον καί ή καλή μερίς τής 
κοινωνίας προσπαθούν μέ κόπο νά κτίσουν. ' Επιβάλλεται καί έδώ 
όπως καθιστούν τούς έαυτούς των οί γονείς τά κατάλληλα έκεΐνα 
ύποδείγματα πρός μίμησιν έκ μέρους τών παιδιών τους. Άνα- 
λόγους ύποχρεώσεις έχομεν όλοι οί ύπερβάντες τήν νεανικήν 
ήλικίαν έναντι τών άνηλίκων καί τών νέων, παρέχοντες έτσι τούς 
έαυτούς μας ώς τά άξια πρός μίμησιν πρότυπα καί άγωνιζόμενοι 
πρός τούτω. ' Εδώ πρέπει νά διευκρινήσωμεν ότι άλλο είναι ή καλή

Είναι Ανάγκη σοβαρά καί έπηακτική δπως δλοι έκεϊνοι, οί όποιοι 
όύνανται νά βοηθήσουν ήθικώς καί ύλικώς τά παιδιά καί τούς 
νέους μας, διά νά άποφύγουν τήν έκτροπήν τους πρός τό έγκλημα, 
δπως έκπληρώσουν έναντι αύτών μέ Αγάπην, συνέπειαν, Ανιδιοτέλειαν 
καί έπιμονήν τό χρέος τους.

καί λογική χρήσις των, ήτις δέν βλάπτει.
β) Ναρκωτικοί ούσίαι: Εξ άλλου ό έκ τής χρήσεως τών

ναρκωτικών ούσιών ώς είναι π.χ. τό χασίς, ή ήρωΐνη, τό όπιον, ή 
κακάίνη κλπ., κίνδυνος είναι τεράστιος καί ολέθριος διά τήν 
νεότητα ιδίως. ' Η άπόκτησις τής συνήθειας τής χρήσεώς των 
προέρχεται κυρίως έκ τού κακού παραδείγματος, τών κακών καί 
άνηθίκων συναναστροφών, έν συνδυασμώ καί μέ τήν περιέργειαν, 
ώς καί τήν τάσι πρός μίμησιν πού έχει ό άπειρος νέος. ' Ο κακός 
έπίσης τουρισμός συμβάλλει άποφασιστικά εις τήν διάδοσιν τών 
ούσιών αύτών, καθώς καί ή έντεχνος διαφήμησίς των ύπό 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Ή  χρήσις καί ή συνήθεια τών ναρκω
τικών δύνανται ταχέως νά μεταβάλλουν τό άτομον καί τόν νέον 
εις ψυχοσωματικόν έρείπιον, εις στοιχεΐον άντικοινωνικόν, βλαβε- 
ρώτατον καί λίαν έπικίνδυνον, τόσον διά τόν έαυτόν του, όσον καί 
διά τήν κοινωνίαν. ' Επιβάλλεται λοιπόν όπως κατατοπίζωνται οί 
νέοι έγκαίρως περί τών σοβαρωτάτων κινδύνων πού δημιουργεί ή 
άπλή και άπαξ μόνον χρήσις τών τοιούτων ούσιών. Είναι δέ άνάγκη 
όπως λαμβάνωνται τά κατάλληλα έκείνα μέτρα διά τήν έπιτυχή 
πρόληψι καί καταστολή τής χρήσεως καί διαδόσεως τών λίαν 
καταστρεπτικών διά τήν νεολαίαν καί τήν κοινωνίαν γενικώς 
ναρκωτικών ούσιών άνευ δισταγμών.

' Επίλογος
' Εν δψει λοιπόν όλων τών άνωτέρω είναι άνάγκη σοβαρά καί 
έπιτακτική όπως όλοι έκεϊνοι, οί όποιοι δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν 
ήθικώς καί ύλικώς τήν νεαράν ήλικίαν νά άποφύγη τήν έκτροπήν 
της εις συμπεριφοράν άντικοινωνικήν καί έγκληματικήν, όπως 
έκπληρώσωμεν έναντι αύτής μέ άγάπην, συνέπεια, άνιδιοτέλειαν 
καί έπιμονήν τό χρέος μας. ' Ενεργούντες τοιουτοτρόπως γινό- 
μεθα παράγοντες καλυτέρων ήμερών τής Κοινωνίας μας. Συμβάλ- 
λομεν ούτω καί εις τήν δημιουργίαν ύγιοΰς κοινωνικού περιβάλλον
τος τών τέκνων μας, γενικώς τών νέων καί ήμών τών ίδιων.' Αλλά 
καί οί άνήλικοι καί οί νέοι πρέπει νά συνδράμουν εις τούτο. Διότι 
δέν άρκοϋν οί μονομερείς έκ μέρους τών ένηλίκων προσπάθειες 
ύπέρ τής νεολαίας. Επιβάλλεται όπως καί οί ίδιοι οί νέοι 
θελήσουν νά βοηθήσουν τούς έαυτούς των καί νά τούς προφυ- 
λάξουν άπό τούς πολυειδεϊς ήθικούς κυριώτατα κινδύνους, τάς 
κακάς έπιρροάς καί τάς έντέχνως συγκεκαλυμμένας παγίδας, τάς 
όποιας ό έχθρός τού άνθρώπου καί έχθρός τών νέων γενικώς 
διάβολος καί τά όργανά του έχουν τοποθετήσει μέ δολιότητα καί 
πανουργίαν ένώπιον τών νέων, χρησιμοποιούντες πρός τούτο 
έκάστοτε πλεΐστα όσα δολώματα, διά νά παρασυρθούν οί μή 
έχοντες έπαρκή πείραν τής ζωής νέοι ε ις  τήν καταστροφήν των. 
Διότι ό άνθρωποκτόνος πονηρός αύτό θέλει: Τήν δυστυχίαν 
όλων ήμών καί τών νέων φυσικά.

Πρέπει νά πιστεύση άδιστάκτως, σταθερώς καί πλήρως ό νέος 
ότι ό μοναδικός καί πραγματικός φίλος του είναι ένα καί μόνον: ό 
Κύριος ήμών ' Ιησούς Χριστός. "Οτι γνωρίζων ό νέος τό άληθινόν 
θέλημα τού Θεού καί ιδίως έφαρμόζων αύτό, δύναται νά σωθή καί 
νά είναι τότε πραγματικά εύτυχής. Νά έχη ειρήνη καί πρόοδο 
άληθινή καί όχι κίβδηλη. Νά νικήση τήν ύλη καί τόν κόσμον τής 
πονηριάς, τού ψεύδους καί τής φθοράς. Νά κατακτήση τήν 
άφθαρσία, τήν αιώνιον εύτυχία καί χαρά καί νά άποφύγη τήν 
κατολίσθησί του εις τό έγκλημα καί τήν καταστροφή.

Εις τήν πληρότητα καί αύξησιν όμως τής πίστεώς του ταύτης 
πολλαπλώς καί άποφασιστικώς βοηθείται ώς προανεφέρθη σχε- 
τικώς ό νέος καί άπό τό άντίστοιχον καλό παράδειγμα τής μετ' 
έργων όρθής πίστεως τών ένηλίκων. ' Αντίθετα πολύ βλάπτεται ή 
ψυχή του άπό τό κακό παράδειγμα αύτών.

"Ας άγωνισθώμεν λοιπόν άπό κοινού άνήλικοι καί ένήλικες εις 
τήν οίκοδόμησιν. Προορισμός είναι ή διά τής γνώσεως τού θελή
ματος τού θεού καί δ ι' άγώνος πρός έφαρμογήν του τελειοποίησίς 
μας έν άληθεία, έχοντες πρό οφθαλμών ώς ζωντανόν πρότυπον 
τόν ' Αρχηγόν τής Ζωής μοναδικόν καί πραγματικόν Λυτρωτήν καί 
Σωτήρα Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, Όστις. δακτυλοδεικτών 
τόν άληθινόν σκοπόν τής προσωρινής έπιγείου μας Ζωής, πα- 
ραγγέλει εις όλους άνεξαιρέτως ήμάς διά τής θεοπνεύστου 
γραφΐδος τού ' Αποστόλου τών ' Εθνών Παύλου: «τά άνω ζητείτε», 
«τά άνω φρονείτε».

713



Τό παράξενο καί τόαο μακάβριο εμπόριο 
άνθρωπίνων πτωμάτων, πού ξεθάβονταν μιά 
- δυό μέρες μετά τόν ενταφιασμό τους, ήταν 
άρκετά διαδεδομένο κατά τόν περασμένο 
αιώνα. Σέ μιά περιοχή τής 'Αγγλίας όμως, 
δυό εγκληματίες συνέλαβαν τήν ιδέα νά 
άπλοποιήσουν αυτή τήν διαδικασία ξεπερ- 
νώντας τήν φάσι τού ένταφιασμού καί τής 
έκταφής: Προτίμησαν νά σκοτώνουν άνθρω- 
πους καί, κατόπιν, νά πωλοΰν τά πτώματά 
τους...

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΚΑΊ
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΡΙΚΗΣ

ΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ύπόθεσις, πού έκανε γνω
στά στήν ιστορία τού εγκλήματος τά 

ονόματα του Μπέρκ, τού Χαίαρ καί του 
δόκτορος Νόξ, άρχισε τήν νύχτα τής 30ής 
Νοεμβρίου 1827. Ο παπουτσής Ούίλλιαμ 
Μπέρκ, έμενε μέ τήν ερωμένη του "Ελεν 
Μάκ Ντούγκαλ στό πανάθλιο πανδοχείο, 
πού διατηρούσε μέ τήν έρωμένη του Μάγκ 
Λαίρντ ό Ούίλλιαμ Χαίαρ. ' Εκείνη τήν νύχτα 
οί δυό άνδρες βάδιζαν μέ χίλιες προφυλά
ξεις στά στενά σοκκάκια τού ' Εδιμβούργου, 
γιατί μετέφεραν ένα πτώμα μέσα σέ ένα 
τσουβάλι. Λίγο πριν άπό τά μεσάνυχτα 
έφθασαν στήν Σέρτζεονς Σκουαίρ, τήν 
πλατεία των Χειρουργών καί σταμάτησαν 
μπροστά στό σπίτι τού δόκτορος Ρόμπερτ 
Νόξ, ένός άπό τούς διασημοτέρους καθη- 
γητάς τής άνατομίας καί τής χειρουργικής 
στήν περίφημη Ιατρική Σχολή τού Έδιμ-

σετε άλλο»;
Πριν τούς κάνουν αύτή τήν έρώτησι, ό 

Μπέρκ καί ό Χαίαρ δέν είχαν ποτέ τους 
ύποπτευθή ότι οί νεκροί θά μπορούσαν νά 
είναι πηγή κέρδους, τό πτώμα, πού μόλις 
είχαν παραδώσει στόν γιατρό, κατόπιν συμ
φωνίας, ήταν ένός άλήτη, πού είχε πεθάνει 
άπό φυσικό θάνατο στό πανδοχείο τού 
Χαίαρ. ' Η πρότασις όμως τού Νόξ τούς 
άνοιξε νέες προοπτικές.

«Θά δούμε τί θά μπορέσωμε νά κάνωμε γιά 
σάς», άπάντησε άπλά ό Μπέρκ.

Οί δυό φίλοι χαιρέτησαν τόν γιατρό καί 
εξαφανίσθηκαν μέσα στήν νύχτα.

"Ενα «καλό πτώμα» σέ άρκετά «καλή 
κατάσταση», ήταν τότε ένα έκλεκτό είδος 
στήν άγορά γιά τόν ιατρικό κόσμο τής 
πρωτεύουσας τής Σκωτίας, όπως ό Μπέρκ 
καί ό Χαίαρ δέν άργησαν νά πληροφορη-

βούργου. Ή  πόρτα άνοιξε. "Ενας κοντός 
άνθρωπάκος, πού φορούσε γυαλιά μέ 
χρυσό σκελετό, εμφανίστηκε μέ τά νυχτικά 
του. «Περάστε κύριοι», είπε ό δόκτωρ Νόξ. 
«Σάς περίμενα». Οδήγησε τούς επισκέ
πτες του οέ ένα άνατομικό τραπέζι. «' Αφή
στε το έδώ κύριοι», είπε ό γιατρός. "Επειτα 
μέ τήν βοήθεια τών Μπέρκ καί Χαίαρ 
τράβηξε τό πτώμα άπό τό τσουβάλι καί 
ρίχνοντας ένα έπαγγελματικό βλέμμα, δια
πίστωσε: «Δέν είναι πολλή ώρα πού άφηοε 
τήν τελευταία του πνοή. Από τί πέθανε;» 
« Από τό ποτό», άπάντησε ό Μπέρκ. « Ό  
καημένος ό γέρος δέν είχε κανένα φίλο καί 
τόν σκότωσε τό άκλοόλ». ' Ο Νόξ κοίταξε 
τούς δυό άνδρες, δυό γεροδεμένους 1 Ιρ
λανδούς, σαράντα έτών περίπου καί ρώ
τησε:

«Τί λέτε; φτάνουν δέκα λίρες;»
' Ο Μπέρκ, ό «οικονομολόγος» τής συν

τροφιάς, έσφιξε, χωρίς νά πή λέξι, τό χέρι 
τού γιατρού, γιά νά έπισφραγίση τήν συμ
φωνία. Δέκα λίρες ήταν δέκα φορές περισ
σότερα άπό όσα είχε ύπολογίσει.

«Πιστεύετε κύριοι», είπε ό γιατρός Νόξ, 
«ότι θά μπορέσετε σύντομα νά μοΰ παραδώ-

θοϋν. Ή  χειρουργική προσείλκυε όλο καί 
περισσότερους σπουδαστάς, ή πρώτη ύλη 
όμως γιά τήν μελέτη τής άνατομίας ήταν 
σπάνια.

"Ολες οί ιατρικές Σχολές τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, έκαναν άγώνα γιά νά προμη- 
θευθοΰν πτώματα άνθρώπων πού είχαν 
πεθάνει πρόσφατα. Τότε οργανώθηκαν συμ
μορίες, άπό έπαγγελματίες νεκρόσυλους

Στήν άπέναντι σελίδα: Ή  συνταρακτική υ
πόθεση του ’Εδιμβούργου πέρασε καί στόν 
κινηματογράφο. Ή  φωτογραφία είναι άπό τήν 
ταινία «Τό άδιέζοδο τής βίας», ή όποια άναφέ- 
ρεται σ ' αύτό άκριβώς τό θέμα, δηλαδή ατούς 
νεκρόσυλους τοΰ 'Εδιμβούργου. Σ ' αύτή τή 
σελίδα έπάνω Αριστερά: Ό  δόκτωρ Νόμπερ 
Νόξ, διάσημος καθηγητής τής άνατομίας καί 
Χειρουργικής στό πανεπιστήμιο τοΰ ’Εδιμ
βούργου. Ό  Νόξ δέν ένδιαφερόταν μέ πιό 
τρόπο τοΰ προμήθευαν τά πτώματα δεξιά, 
σκηνή φρίκης μετά άπό τή σύληση τάφου. Τό 
πτώμα βρίσκεται στά χέρια μάγων. Κάτω 
Αριστερά, ό Ούίλιαμ Μπέρκ, ό όποιος υπήρξε ό 
/εγκέφαλος τής όργανώσεως.
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καί κανείς δέν ήταν βέβαιος ότι θά έβρισκε 
τήν αιώνια άνάπαυσι στόν τάφο του.

Οί «νεκραναστάτες», έτσι έλεγαν τούς 
νεκρόσυλους αυτούς, έδειχναν τόσο έπαγ- 
γελματικό ζήλο, ώστε πολλές φορές οί 
συγγενείς τών νεκρών, πού τά πτώματά 
τους είχαν κλαπή άπά τούς τάφους τους, 
συγκεντρώνονταν έξω, άπά τις Ιατρικές 
Σχολές καί λιθοβολούσαν όργισμένα τά 
παράθυρα. Μερικοί έφθασαν μάλιστα στό 
σημείο νά περιφράξουν τούς τάφους μέ 
σιδερένια κλουβιά, γιά νά προστατεύσουν 
τούς νεκρούς τους. Μπορεί κανείς, άκόμη 
καί σήμερα, νά δή αύτές τις περιφράξεις 
ατούς τάφους όρισμένων νεκροταφείων 
τής Μεγάλης Βρεταννίας.

Μερικές νύχτες άργδτερα ό Μπέρκ καί 
ό Χαίαρ, μαζί μέ τίς έρωμένες τους, ήταν 
καθισμένοι μπροστά σέ ένα μπουκάλι ούίσκι 
κακής ποιότητος. Βχαν πιή άρκετά, όταν ό 
Μπέρκ παρατήρησε:

«Νομίζω πώς ό κύριος Τζόζεφ, φαίνεται 
άδιάθετος. Εσείς τί λέτε;»

' Ο κύριος Τζόζεφ, ένας φτωχός άνθρω- 
πάκος, ήταν έκείνη τήν νύχτα, έκτός άπά 
τούς Μπέρκ, ό μόνος πελάτης τού πανδο
χείου τού Χαίαρ στό Τάννερς Κλόουζ στήν 
δδό τών Βυρσοδεψών.

«Ναί», είπε ή Μάγκ Λαίρντ, «νομίζω πώς 
έχει παρωτίτιδα».

« Επικίνδυνη άρρώστια», άποφάνθηκε ό 
Μπέρκ. «Κάποιος θά έπρεπε, νά έβαζε 
τέλος στούς πόνους του».

Τήν έπόμενη νύχτα, ό Μπέρκ καί ό 
Χαίαρ έμφανίσθηκαν πάλι στήν πλατεία τών 
Χειρουργών. ' Ο Χαίαρ κρατούσε τά τσου
βάλι στούς ώμους του, όταν ό Μπέρκ 
χτύπησε τήν πόρτα.

«Ά », είπε χαρούμενα ό δόκτωρ Νόξ, 
τρίβοντας τά χέρια του, «άκόμη ένα».

Αφού έξέτασε τά πτώμα έπάνω στό 
άνατομικό τραπέζι ρώτησε:

« Από τί πέθανε»;
« Από έπιπλοκή», άπάντησε ό Μπέρκ. ' 

Ο Νόξ δέν ζήτησε νά μάθη περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Δύο έβδομάδες άργότερα, ό Μπέρκ καί 
ό Χαίαρ, μέ τό τσουβάλι τους, έκαναν τήν 
τρίτη φορά τήν έμφάνισί τους στήν Σέρ- 
τζεονς Σκουαίρ. Ή ταν σχεδόν μεσάνυχτα 
καί ό γιατρός έμφανίσθηκε πάλι μέ τά 
νυχτικά του.

«Καλησπέρα κύριοι. Περάστε παρακα
λώ».

Τό έμπόρευμα ήταν αύτή τή φορά ένα 
έξαιρετικό πτώμα. "Ενας γεροδεμένος άν- 
δρας μέ πελώρια μουστάκια, πού ό Χαίαρ 
δέν είχε άκούσει καλά τό όνομά του, όταν 
έφθασε στό πανδοχείο του. Τούς μήνες 
πού άκολούθησαν, ό Μπέρκ καί ό Χαίαρ 
έκαναν συχνές έπισκέψεις στόν δόκτορα 
Νόξ καί τού παρέδιδαν διακριτικά τό έμπό- 
ρευμά τους.

"Οπως οί περισσότεροι άνδρες, πού γί
νονται ξαφνικά πλούσιοι, ό Μπέρκ άρχισε νά 
ένδιαφέρεται γιά άλλες γυναίκες, έκτός 
άπά τήν έρωμένη του. Από καιρό είχε 
προσέξει μιά γυναίκα έλευθερίων ήθών, τήν 
Μάρκ Πάττερσον, μιά άπά τίς ώραιότερες 
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κοπέλλες τής Σκωτίας, μέ τέλειο, καλλί
γραμμο σώμα καί περιέργως, άγγελικό, ά- 
θώο πρόσωπο. Τά οικονομικά του όμως δέν 
τού είχαν έπιτρέψει, ποτέ ως τότε νά τήν 
πλησιάση.

Τό χρήμα τής ιατρικής έπιστήμης τού 
έδωσε έπί τέλους αύτή τήν εύκαιρία. "Ετσι 
μιά ήμέρα όδήγησε τήν κοπέλα στό σπίτι 
τού άδελφού του Κονσταντίν, ένός ρακο
συλλέκτη τού Εδιμβούργου.

' Ο Μπέρκ έξήγησε στόν άδελφό του πώς 
είχε νά συζητήση προσωπικές ύποθέσεις 
μέ τήν νεαρή «λαίδη» καί πίστευε ότι ή 
κρεβατοκάμαρα ήταν τό καταλληλότερο καί 
διακριτικώτερο μέρος γ ι' αύτό τό είδος τών 
συζητήσεων.

Λίγα λεπτά άργότερα όμως, οί γείτονες 
είδαν τήν έρωμένη τού Μπέρκ, τήν "Ελεν, 
νά κατευθύνεται στό σπίτι τού Κονσταντίν, 
κατακόκκινη άπό θυμό, κρατώντας ένα χον
δρό σιδερένιο ραβδί στό χέρι. Μιά άπό τίς 
φίλες της είχε δή τόν Μπέρκ νά μπαίνη στό 
σπίτι τού Κονσταντίν μέ τήν Μαίρη Πάττερ
σον καί είχε σπεύσει νά τής άναγγείλη τό 
εύχάριστο νέο. ' Ο Κονσταντίν στάθηκε ά- 
δύνατον νά τήν έμποδίση.

Ή  "Ελεν δρμησε έξαλλη στό δωμάτιο, 
όπου όμως τήν περίμενε ένα περίεργο

Στίς  φ ω τογραφ ίες άπ έναντι 
σκηνές άπό τό μακάβριο «έμ- 
πόριο» τών νεκρών. ’ Αριστερά: 
Νεκρόσυλοι άναζητοϋν πτώ
ματα σέ νεκροταφείο. Δεξιά: 
Ή  έ κ τ έ λ ε σ η  τ ο ύ  Ο ύ ίλ ια μ  
Μπέρκ.

θέαμα. Ό  Μπέρκ, στεκόταν όρθιος στά 
πόδια τού κρεβατιού, όπου ήταν ξαπλωμένη 
ή Μαίρη. Ή  δύστυχη όμως ήταν νεκρή.
' Υπερτιμώντας τήν άντοχή της στό πιοτό, ή 
Μαίρη, μέ συντροφιά τόν Μπέρκ, είχε πιή 
περισσότερο άπό ένα λίτρο τζίν γιά νά 
γιορτάση μαζί του τό εύχάριστο γεγονός 
τής γνωριμίας τους.

Ό  Χαίαρ, πού είχε άκολουθήσει άπό 
μακριά τήν "Ελεν, έμφανίσθηκε μέ τήν 
σειρά του καί κατόρθωσε νά τήν πείση νά 
γυρίση στό πανδοχείο, βεβαιώνοντάς την 
ότι ό Μπέρκ, στήν πραγματικότητα, είχε 
θυσιασθή πρός όφελος τού μακάβριου συν
εταιρισμού τους.

Τό πτώμα τής άτυχης Μαίρης Πάττερ
σον ήταν άκόμη ζεστό, όταν οί δυό άνδρες 
τό άκούμπισαν στό άνατομικό τραπέζι τού 
δόκτορος Νόξ.

«Θεέ μου», φώναξε αύτός. «Ποτέ δέν 
μοΰ παραδώσατε κάτι τόσο ώραΐο».

«Ναί», συμφώνησε ό Μπέρκ. «Αύτή είναι 
καί ή δική μου γνώμη. Θά έλεγα μάλιστα ότι 
άξίζει νά πάρωμε κάτι παραπάνω».

' Ο Νόξ όμως δέν μπορούσε νά αύξήση 
τήν τιμή. Τήν είχε μάλιστα μειώσει σέ οκτώ 
λίρες τό καλοκαίρι

«Τί ρόλο παίζει ό καιρός σέ αύτή τήν 
ύπόθεσι;», είχε ρωτήσει ό Μπέρκ.

« Ε ξ  αίτιας τού πάγου», έξήγησε ό 
γιατρός. « Οταν κάνη ζέστη, είμαι ύποχρε- 
ωμένος νά προμηθεύωμαι μεγάλες ποσό
τητες πάγου, γιά νά διατηρηθούν τά πτώ
ματα καί αύτό στοιχίζει άκριβά».

' Ο Μπέρκ καί ό Χαίαρ άνακγάσθηκαν νά 
συμφωνήσουν, μέ τήν έλπίδα ότι σύντομα ό 
χειμώνας θά τούς άπέφερε περισσότερα 
κέρδη.

"Οταν οί μαθηταί τού δόκτορος Νόξ, 
συγκεντρώθηκαν τό άλλο πρωί γύρω στό 
άνατομικό τραπέζι, ή Μαίρη Πάττερσον 
ήταν τό ίδιο ώραία στόν θάνατο, όπως καί 
στήν ζωή. Βλέποντας τό καλλίγραμμο σώμα 
τής νέας γυναίκας, ένας "Αγγλος φοιτητής 
παρατήρησε:

«Περίεργο, μού φαίνεται γνωστό».
«Ναί Μπίλ», άπάντησε ένας νεαρός 

Σκωτσέζος, «φαίνεται πώς είναι ή Μαίρη 
Πάττερσον».

Οί μαθηταί τού Νόξ δέν πρόδωσαν τόν 
καθηγητή τους. Ή  έξαφάνισις όμως τής 
ώραίς Μαίρης άπό τούς δρόμους τού ' Εδιμ
βούργου δέν πέρασε άπαρατήρητη. ' Ιδιαι
τέρως άνάμεσα στήν πλούσια πελατεία της.
' Ο άνθρωπος, πού έντυπωσιάσθηκε περισ
σότερο άπ αύτή τήν έξαφάνισι, ήταν ένας 
μεγαλόσωμος ' Ιρλανδός θαυμαστής της, ό 
Μάκ Λάφλιν. Αποφασισμένος νά μάθη τί 
είχε συμβή στήν ώραία του έρεύνησε ό 
Ιδιος προσωπικά καί δέν άργησε νά μάθη 
τήν έπίσκεψι τής Μαίρης Πάττερσον στό 
σπίτι τού άδελφού τού Μπέρκ, άπό όπου 
είχαν χαθή τά ίχνη της.

Ό  Ιρλανδός άνακάλυψε τελικά τόν 
Μπέρκ, δέν είχε όμως καμιά άπόδειξι έ- 
ναντίον του.

Ενώ δ Μάκ Λάφλιν τριγύριζε στούς 
στενούς δρόμους τού ' Εδιμβούργου, διαδί
δοντας ότι ή έξαφάνισις τής ώραίς Μαίρης 
ήταν ύποπτη, ό Μπέρκ καί ό Χαίαρ είχαν 
άναλάβει μιά νέα παραγγελία τού δόκτορος 
Νόξ. ' Επρόκειτο γιά τό πτώμα μιάς ήλικιω- 
μένης γυναίκας καί ένός άγοριοϋ δέκα έτών 
περίπου.

' Η παραγγελία δέν άργησε νά έκτελεσθή 
καί τήν στιγμή πού οί δύο άνδρες προσπα
θούσαν νά κρύψουν τά πτώματα μέσα σέ μιά 
μεγάλη κασέλα τής "Ελεν, αύτή διαμαρτυ- 
ρήθηκε:

« Όχι, δχι. Δέν θά βάλετε δύο πτώματα 
στήν ώραία μου κασσέλα. Θά μού τήν 
καταστρέψετε».

Αύτοί τότε γιά νά μή τήν δυσαρεστή- 
σουν, βρήκαν ένα άδειο βαρέλι άπό ρέγγες 
σέ ένα γειτονικό άδιέξοδο δρομάκι καί 
έβγαλαν τά πτώματα άπό τήν κασσέλα τής 
"Ελεν. Όταν αύτή άντίκρυσε τό μικρό 
άγόρι, στράφηκε στούς δυό άνδρες μέ τόν 
τρόμρ ζωγραφισμένο στό πρόσωπό της.

«Θεέ μου», φώναξε. «Χαθήκαμε. Αύτό 
τό άγόρι είναι ό Τζίμμυ Ούίλσον, ό ήλίθιος».

"Επειτα βγήκε τρέχοντος άπό τό δωμά
τιο, ούρλώζοντας άπό φόβο.

Οί Σκωτσέζοι, άνθρωποι ιδιαιτέρως προ
ληπτικοί, πίστευαν καί πιστεύουν άκόμη ότι 
ή όργή τού ούρανοϋ καί τής Κολάσεως 
ξεσπά έπάνω σέ αύτούς πού θά τολμούσαν 
νά πειράξουν ένα άτομο πνευματικά άνά- 
πηρο.



Τήν νύχτα τής 31ης Οκτωβρίου 1828, 
ένδεκα μήνες ακριβώς μετά τήν έπίσκεψί 
τους μέ τό πρώτο πτώμα στόν δόκτορα Νόξ, 
καί έπειτα άπό δεκατρείς φόνους πού είχαν 
διαπράξει, ό Μπέρκ καί ό Χαιαή πού σέ
βονταν πάντοτε τά έθιμα, κάλεσαν δλους 
τούς γείτονες σέ «πάρτυ» γιά νά τιμήσουν 
τήν γιορτή Χάλλουγουιν. Τό άλκοόλ καί τό 
λικέρ έρρευοαν άφθονα Κατά τά μεσά
νυχτα, ή κουβέντα είχε ζωηρέψει καί ή 
εύθυμία ήταν γενική. Στήν γιορτή αύτή 
έλαβε μέρος καί μιά ήλικιωμένη ' Ιρλανδή 
κυρία, έβδομήντα έτών, ή Μαίρη Νόσερτυ, 
οίκότροφος τών Χαίαρ, πού έδειχνε πώς 
εκτιμούσε πολύ τήν φιλοξενία τους.

Τήν άλλη μέρα, κατά τό μεσημέρι, ένας 
άπό τούς καλέσμένους, πού είχε φύγει 
νωρίς, πέρασε άπό τό πανδοχείο τών Χαίαρ, 
γιά νά μάθη νεώτερα γώ τήν συνέχεια τού 
γλεντιοΰ. Κανείς άκόμη δέν είχε σηκωθεί 
καί όλες οί πόρτες ήταν άνοιχτές. Ό  
έπισκέπτης έτοιμαζόταν νά φύγει διακρι
τικά, όταν πρόσεξε τήν ώραία κασσέλα τής 
"Ελεν. Μηχανικά άνασήκωσε τό σκέπασμα 
καί τότε όπισθοχώησε πανικόβλητος μπρο
στά στή θέα τού πτώματος τής Μαίρη Ντό- 
σερτυ.

Ο άνθρωπος έτρεξε γρήγορα νά φω- 
νάξη τήν άστυνομία. Βρήκε έναν άστυφύ- 
λακα στήν γειτονιά.

«' Ελάτε γρήγορα», φώναξε «ένα πτώμα. 
Μέσα σέ μιά κασσέλα».

"Οταν ό άστυφύλακας καί ό άνθρωπος 
έφθασαν σιό πανδοχείο τού Χαίαρ, ό 
Μπέρκ καί ή έρωμένη του έπαιρναν τό 
πρωινό τους.

«"Ερχομαι γιά τό πτώμα», δήλωσε ό 
έκπρόσωπος τού νόμου.

10  Μπέρκ, πού έτρωγε έκείνη τήν στιγμή 
μιά παχειά φέτα μπαίηκον, τόν κοίταξε

απορημένος:
«Τό πτώμα; Ποιό πτώμα;»
«Μέσα στήν κασσέλα», ούρλιασε ό καλε

σμένος. «Είναι μέσα στήν κασσέλα».
Ό  άστυφύλακας, άνασήκωσε τό σκέπα

σμα τής κασσέλας.
«Δέν ύπάρχει τίποτε άπολύτως μέσα», 

είπε.
Ό  Μπέρκ πήρε ιδιαιτέρως τόν έκπρό- 

σωπο τού νόμου καί τού είπε έμπιστευτικά: 
«Μή δίνετε σημασία σέ αύτά πού λέει αύτός 
ό άνθρωπος Δέν είναι καλά στό λογικά του. 
"Επειτα, ήπιε πάρα πολύ χθές τήν νύχτα».

Ό  άστυφύλακας κούνησε τό κεφάλι μέ 
κατανόησι καί έστειλε άπότομα στόν διά
βολο τόν πολίτη μέ τίς τόσο καλές προ
θέσεις, ένώ ό Μπέρκ συνέχισε νά τρώη μέ 
τήν ήσυχία του τό μπέηκον.

Ό  Μπέρκ καί ό Χαίαρ περίμεναν νά 
νυχτώση καλά έκεΐνο τό Σάββατο, γιά νά 
παραδώσουν τό πτώμα στόν δόκτορα Νόξ. 
' Ο γιατρός έλειπε γιά τό Σαββατο-Κύριακο, 
ό ύπηρέτης του όμως παρέλαβε τό πτώμα.

Ο Μπέρκ καί ό Χαίαρ κοιμήθηκαν ώς 
άργά τήν Κυριακή τό πρωί. Τούς ξύπνησε ή 
άστυνομία. ' Ο Μάκ Λάφλιν, άνθρωπος πού 
δέν έχανε εύκολα τό θάρρος του είχε έπί 
τέλους κατορθώσει νά πείση τήν άστυνομία 
άτι ή Μαίρη Πάττερσον είχε έξαφανισθή μέ 
τρόπο μυστηριώδη. Στήν έρευνα πού έγινε, 
οί αστυνομικοί άνακάλυψαν τούς δύο φοι- 
τητάς, πού είχαν άναγνωρίσει τό καλλί
γραμμο σώμα τής Μαίρης Πάττερσον έπάνω 
στό άνατομικό κρεβάτι τού δόκτορος Νόξ.

Στό σπίτι τού τελευταίου είχαν τήν τύχη 
νά βρούν τό πτώμα τής μικρόσωμης κυρίας 
Νόσερτυ, τό μόνο άποδεικτικό στοιχείο 
όλης αύτής τής ύποθέσεως.

' Ο Χαίαρ καί ή έρωμένη του όμολόγησαν 
άμέσως, γιά νά σώσουν τήν ζωή τους καί 
πραγματικά τό κατόρθωσαν. Κατέθεσαν έ-

ναντίον τού Μπέρκ, πού είχε συλληφθή, 
άλλά πού οί άστυνομικοί δέν είχαν κατορ
θώσει νά τού πάρουν λέξι. ' Ο τελευταίος 
δικάσθηκε, καταδικάσθηκε καί έκτελέσθηκε 
στις 28 Ιανουάριου 1829. Ή  "Ελεν Μάκ 
Ντούγκα, πού καί αύτή δέν μίλησε, άθω- 
ώθηκε. Τό ζεύγος Χαίαρ ούτε κάν δικά
σθηκε

' Ο δόκτωρ Νόξ δέν παραδέχθηκε ποτέ 
πώς ήταν έν γνώσει τών έγκλημάτων, αύτών 
πού τού προμήθευαν πτώματα γιά τό έργα- 
στήριό του. Καταστράφηκε όμως οικονομικά 
άπό τό σκάνδαλο, έξαφανίσθηκε καί τελικά 
ξεχάσθηκε έντελώς. ' Η Μάγκ Λαίρντ πήγε 
στήν Γαλλία, όπου πέθανε έπτά χρόνια 
άργότερα. ' Η " Ελεν Μάκ Ντούγκαλ έφυγε 
στήν Αύστραλία, όπου παντρεύτηκε καί 
έζησε άλλα σαράντα χρόνια. Ό  Χαίαρ 
έζησε καί αύτός σαράντα χρόνια άκόμη. 
Πέθανε σέ ήλικία ογδόντα έτών, σέ ένα 
δρόμο τού Λονδίνου, όπου είχε καταντήσει 
ζητιάνος.

Στό πτώμα τού Ούίλλιαμ Μπέρκ έκανε 
νεκροψία ό δόκτωρ ' Αλεξάντερ Μόνρο, τού 
Πανεπιστημίου τού Εδιμβούργου Ό  σκε
λετός του βρίσκεται άκόμη κρεμασμένος 
στό Μουσείο ' Ανατομίας αύτοϋ τού Πανεπι
στημίου. "Ενας σκελετός κοντού καί εύ
ρωστου άνθρώπου, μέ μιά έπιγραφή, δπου 
διαβάζει κανείς: «Ούίλλιαμ Μπέρκ, φονιάς».

Τό όνομά του όμως έγινε διάσημο. Οί 
σπουδασταί τής γλώσσας τού Σαίξπηρ θά 
βρίσκουν αιωνίως σέ όλα τά έπίσημα άγγλι- 
κά καί άμερικανικά λεξικά τό ρήμα «to 
lurbue», πού σημαίνει «σκοτώνω μέ άσφυξία 
ή χωρίς κανένα σημείο βίας, ώστε νά ύ- 
πάρξη ένα πτώμα, πού νά μπορή νά που- 
ληθή γιά νά χρησιμοποιηθή γιά άνατομικές 
μελέτες».

JACK SANDERS
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

/WO ΣΧΟΛΕΣ ΚΠΤΠ 
ΤΗΣ ΤΡΟίϊΙΟΚΡΠΤΙΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΠ
■ Η αύξηση τής έγκληματικότητος πού παρατηρεϊται στίς 
γειτονικές χώρες, όδήγησε τήν 1 Ελβετία στήν απόφαση νά 
έγκρίνη τήν λειτουργία σχολών, πού έχουν σάν σκοπό τήν 
εκπαίδευση τών πολιτών γιά τήν άντιμετώπιση εγκλη
ματικών ενεργειών. Αύτή τή στιγμή λειτουργούν δύο 
τέτο ιες  σχολές. ' Η μιά κοντά στή Ζυρίχη καί ή άλλη στό 
Λοκάρνο, στίς όχθες τής λίμνης Μαζέρ.

ΙΝΑΙ γνωστόν ότι ο! 'Ελβετοί 
είναι ό πιό προνοητικός λαός 

τοΰ κόσμου. Τά χρηματοκιβώτια τών 
Τραπεζών τους τό άποδεικνύουν πλή
ρως. Είναι ακόμη γνωστή ή σημασία 
πού άποδίδουν στήν εκπαίδευση. Ή  
'Ελβετία δεν βασίζεται πλέον στίς 
γραφικές λίμνες της καί στά άριστο- 
κρατικά εκπαιδευτικά της ιδρύματα, 
όπου συγκεντρώνονται οί βλαστοί 
πλουσίων οικογενειών. Οί απόγονοι 
τοΰ Γουλιέλμου Τέλλου, έχουν εδώ 
καί καιρό προσθέσει στόν παιδαγω
γικό έξοπλισμό τους ένα νέο τομέα: 
τήν έκπαίδευσι κατά τής τρομοκρα
τίας καί τών άπαγωγών.

Παρ ’ όλη τήν εΰξησι τής έγκλη
ματικότητος, πού παρατηρεϊται στήν 
έποχή μας, ή 'Ελβετία φαίνεται ότι 
μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχει πολύ 
λίγα δυσάρεστα τέτοια κρούσματα 
(μία μόνο απαγωγή: τής μικρής άνε- 
ψιας τοΰ βασιλέως τοΰ κασσίτερου 
Άντινόρ Πατίνο, τό φθινόπωρο τοΰ 
1977 στήν Γενεύη, έναντι τών 288 
απαγωγών πού έγιναν τόν ίδιο χρόνο 
στήν ’Ιταλία).

Ή  αϋξησις όμως τής έγκληματι
κότητος πού παρατηρεϊται στίς γει
τονικές χώρες (Γαλλΐα, Γερμανία, 
Αυστρία, Ιταλία), ώδήγησε τήν 'Ελ

βετία στό νά άσχοληθή μέ τρόπο 
πρακτικό μέ τό πρόβλημα αυτό. Αυτή 
τήν στιγμή λειτουργούν δύο σχολές. 
Ή  μία στά βόρεια, στό Γουϊντερ- 
θορ, βιομηχανικό κέντρο πλησίον τής 
Ζυρίχης, καί ή άλλη στά νότια, στό 
Λοκάρνο, στίς όχθες τής λίμνης Μα
ζέρ. Οί δυό αυτές σχολές, πού έχουν 
τούς Ίδιους στόχους, παρά τό ότι 
εφαρμόζουν μερικές όμοιες μεθόδους, 
είναι πολύ διαφορετικές. Έχουν τήν 
εικόνα τών δύο άντιστοίχων διευθυν
τών τους.

’Από τρεις ήμερες 
μέχρι έξι μήνες

Ό  Μπροΰνο Νταμμέρ (41 χρονών, 
Γουΐντερθορ) καί ό Τζιόρτζιο Μπο- 
ρόττο (34 χρονών, Λοκάρνο), είναι οί 
δύο διευθυντές τών σχολών αυτών. 
Ζυγίζουν ό καθένας άπό άρκετά κιλά, 
έχουν ύψος περίπου 1.79 καί χέρι πού 
όταν σφίξη σπάει κόκκαλα.
Ό  Νταμμέρ είναι φαλακρός καί υ
περβολικά διακριτικός καί ό Μπορό- 
το έχει πλούσια καστανά μαλλιά καί 
ανεξάντλητη φλυαρία καί γαλαντομία 
(χωρίς άλλο θά είναι ιταλικής κατα
γωγής). Παρά τά σχετικά άρθρα τοΰ 
τύπου, ό Νταμμέρ προσποιείται ότι 
δέν γνωρίζει τόν Μπορόττο. Αντί

θετα, αυτός ό ταλευτάϊος δηλώνει 
πώς έχει άκούσει γιά τόν Νταμμέρ 
καί ζητά νά πληροφορηθή τις μεθό
δους του. Ό  Νταμμέρ είναι πολύ 
παλαιός στό επάγγελμα Είναι ό εμ- 
πειρογνώμων τής άσφαλείας Γουϊν- 
τερθορ (τής ελβετικής Λούντ). Μετά 
άπό μακροχρόνια έξάσκησι στά ό
πλα, σεμινάρια σκοποβολής υψηλού 
επιπέδου στήν Έφ Μπί “Αϊ καί 
μαθήματα μέ τόν Ραϋμόν Σασία — 
τόν μεγάλο Γάλλο σπεσιαλίστα — ό 
Νταμμέρ Ίδρυσε εδώ καί πέντε ήδη 
χρόνια μιά σχολή κατά τής τρομο
κρατίας, πού άπό πέρυσι αποτελεί 
τμήμα μιας μεγάλης εκπαιδευτικής 
μονάδος — ειδικής σέ θέματα άσφα
λείας.

Κυριώτεροι μαθηταί: τό προσω
πικό τών Τραπεζών καί οί μεταφο
ρείς χρημάτων. Μέ τήν βοήθεια 13 
έκπαιδευτών (δέκα γιά τήν έκμάθησι 
τών διαφόρων όπλων καί τρεις γιά 
τήν σκοποβολή) ό Νταμμέρ έδίδαξε 
τό 1977 σέ διακόσιους έπαγγελματίες 
τής άσφαλείας τούς νόμους τής αυτο
άμυνας. Είκοσι «βίπς» (έξέχουσες 
προσωπικότητες) 'Ελβετοί ή διευ- 
θυνταί 'ελβετικών οΊκων τοΰ εξωτε
ρικού, παρακολούθησαν άκόμη τά 
μαθήματα αυτά Μερικοί χρειάσθηκε 
νά εφαρμόσουν τά μαθήματα πού 
έμαθαν καί πού περιλαμβάνουν δύο 
κατηγορίες: τά πρακτικά καί τά τε
χνικά, κλιμακώνονται δέ σέ ένα χρο
νικό διάστημα πού κυμαίνεται άπό 
τρεις ημέρες μέχρι έξι μήνες (800 καί 
1500 ελβετικά φράγκα γιά τις τρεις η
μέρες, ανάλογα μέ τόν άριθμό τών 
προσώπων πού παρακολουθούν τό 
σεμινάριο).

— Κατ’ αρχήν προσπαθώ, εξη
γεί ό Μπροΰνο Νταμμέρ, νά μάθω 
στους μαθητάς μου νά σκέπτωνται 
τόν κίνδυνο. Τί μπορεί νά συμβή; Τί 
μπορούν νά κάνουν; Μελετούμε τούς 
παράγοντες τών τελευταίων άπαγω- 
γών γιά τήν έξαγωγή συμπερασμά
των. ‘Επιχειρώ άκόμη νά τούς κάνω 
νά αποκτήσουν μεγάλη παρατηρητι-
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Ή  τρομοκρατία Εχει πάρει έπικίνόυνες διαστάσεις σ ' όλόκληρη τήν Εύρώπη. Στή φωτογραφία ό 
Γκιουζέπε Σίρκια, πρώην βοηθός ενός Σικελοΰ άρχηγοΰ τής Μαφίας, σκοτώθηκε προσφάτως ίξω 
άπά μία φυλακή του Παλέρμο.

κότητα, πράγμα πού θά τούς έπιτρέ- 
ψη τήν συγκέντρωσι περισσοτέρων 
πληροφοριών σέ μία σοβαρή περί- 
πτωσι. Παράλληλα γίνεται ή σωμα
τική έκπαίόευσις, σύμφωνα με μιά 
μέθοδο τον Μπροΰνο Νταμμέρ. Πρό
κειται γιά ένα είδος καράτε, προσιτό 
σέ δλονς πού ταιριάζει περισσότερο 
στόν δρόμο παρά στήν αίθουσα των 
σπόρ, σύμφωνα με τό όποιο δ αμυ
νόμενος μεταχειρίζται όποιοδήποτε 
αντικείμενο πέσει στά χέρια του.

Γιά τούς κατόχους άδειας όπλο- 
φορίας, ό Νταμμέρ έχει δημιουργήσει 
δύο πεδία σκοποβολής, όπου οί εκ
παιδευόμενοι ρίχνουν περίπου 300 
σφαίρες τήν ημέρα. Έάν άκολουθή- 
ση κανείς τίς συμβουλές του, ένας 
μέσος σέ προσόντα μαθητής πρέπει 
νά μπορεί νά τραβά τό δπλο σέ δύο 
δευτερόλεπτα "Ομως άκόμη κι αν οί 
μαθηταί του έχουν δλως εξαιρετικά 
προσόντα, άκόμη κι αν είναι ειδικοί 
στήν χρήσι τοϋ περιστρόφου ή του 
όποιουδήποτε άλλου όπλου, ό 
Μπροΰνο Νταμμέρ τούς δίνει πάντα 
τήν "ίδια συμβουλή:

— Μην κάνετε τίποτα γιά δσο 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπο
ρείτε. Αύτό κάνει τόν επιτιθέμενο νά 
άνησυχή περισσότερο άπό εσάς. ‘Αρ
γά ή γρήγορα θά έλθη ή στιγμή τής 
δράσεως. Αύτή τήν στιγμή δμως θά 
πρέπει νά χτυπήσετε δυνατά, χωρίς 
νά χάσετε χρόνο.

Περίπου τίς ΐδιεζ συμβουλές δίνει 
καί ό Τζιόρτζιο Μπορόττο. Αυτός 
έχει είδικευθή στίς άπαγωγές καί οί 
μαθηταί του ανήκουν στούς άνθρώ- 
πους εκείνους — ή στά μέλη των 
οικογενειών τους — πού κινδυνεύουν 
νά πέσουν θύματα απαγωγών. Δέν 
διοργανώνει παρά δύο σεμινάρια τών 
έξι μηνών κάθε χρόνο, πού παρα
κολουθούν κατ’ άνώτατο δριο έξι 
άτομα Τό 1977: έξι 'Ελβετοί, δύο 
Γερμανοί, δύο 'Ιταλοί, ένας Γάλλος, 
ένας "Αγγλος. Γιά περισσότερη ά- 
σφάλεια, οί μαθηταί δέν συναντώνται 
ποτέ μεταξύ τους. Ό  κάθε ένας

παρακολουθεί διαφορετικό μάθημα 
πού ρυθμίζεται τήν τελευταία στιγμή.

"Ενα στυλό: 
φονικό όπλο

Ή  ψυχολογία καί ή μελέτη τής 
εγκληματολογίας, είναι ένα άκόμη 
μέρος τού προγράμματος μέ 150 ώρες 
μαθημάτων. Κι αυτός έχει έφεύρη μιά 
μέθοδο καράτε προσαρμοσμένη 
στήν εύρωπαϊκή νοοτροπία καί μορ
φολογία. "Ομως γιά τήν καθημερινή 
αυτοάμυνα έχει ένα όλόκληρο οπλο
στάσιο:

— "Ενα άναπτήρα, πού δταν ή 
φλόγα του δυναμώνει γίνεται ένα 
επικίνδυνο φλογοβόλο.

— "Ενα στυλό, πού γίνεται θανά
σιμο δπλο δταν χρησιμοποιείται σάν 
εγχειρίδιο.

— "Ενα μπρασελέ ρολογιού, πού 
δταν τοποθετήται στίς φάλαγγες τού 
γεριού γίνεται ή σιδερένια άμερικα- 
νική γροθιά.

— Μπλουζόν, σακκάκι, εσάρπα, 
καπέλλο, άλεξίσφαιρα.

— Τό καπάκι τού σκουπιδοντε- 
νεκέ γίνεται ή πιό αποτελεσματική 
άισπίδα.

Κατά τόν Τζιόρτζιο Μπορόττο, ή

άμυνα αυτοσχεδιάζεται: τά δπλα πού 
θά μάς επιτρέψουν νά άντιμετώπι
α ου με τούς διαφόρους κινδύνους πρέ
πει νά βρεθούν μέσα στόν δρόμο. 
"Εχει διαγράψει άπό τήν διδασκαλία 
του τά πυροβόλα δπλα, άλλά διδάσκει 
τά άκροβατικά κόλπα, τούς χίλιους 
δυό τρόπους μέ τούς όποιους δέν 
χάνει κανείς τόν προσανατολισμό του 
άκόμη κι άν έχει δεμένα μάτια, τίς 
τεχνικές τής έπιβιώσεως καί τών πρώ
των βοηθειών.

Παρ ’ δλα αυτά, γιά τόν Μπο
ρόττο, τό απόλυτο δπλο είναι ή 
ηλεκτρονική. Δ ιατηρεϊ επαφές μέ άγ- 
γλικούς καί γερμανικούς οίκους ει
δικούς γιά τόν εξοπλισμό πού έξου- 
δετερώνει τίς άπαγωγές καί εργάζε
ται γιά νά όλοκληρώση τήν κατα
σκευή μικροσκοπικών πομπών, πού 
μπορούν νά κρυφθούν μέσα σέ κάποιο 
κουμπί ή δόντι. Μέ τούς πομπούς 
αυτούς τό σήμα τού συναγερμού θά 
γίνεται άμέσως τήν στιγμή τής έπι- 
θέσεως καί τά «μπίμπ - μπίπ» πού θά 
έκπέμπουν θά έπιτρέπη τήν παρακο- 
λούθησι τού θύματος. Πρόκειτα ά
σφαλτός γιά ένα σύστημα πού θά είναι 
πολύ δαπανηρό. "Ομως πρέπει νά 
μάς βρή τό κακό γιά νά καταλάβουμε 
πόσο άξίζει ή ζωή μας:
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Εις την Σουηδίαν μετά την νομιμοποίησιν των αμβλώσεων ό άριθμός έπενταπλα- 
σιάσθη. Προσέτι ό αριθμός των κρυφών άμβλωσεων παραμένει υψηλός καί 
αναμφίβολος σταθερός πρό καί μετά τήν ελευθεριότητα πού έθέσπισε ή νομοθεσία.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ γύρω από τό 
δράμα των έκτρώσεων, έλαβε 

μορφήν πάθους καί πολεμικής, ώστε 
από τής μιας στιγμής εις τήν άλλην 
κανείς δέν ήξεύρει πλέον περί τίνος 
πρόκειται.

Ό  καθηγητής Milliez, κοσμήτωρ 
του πανεπιστημιακού συγκροτήματος 
Broussais - Hotel -  Dieu, καταθέτει 
εις μίαν δίκην: «Είμαι έναντίον τής 
έκτρώσεως, Λλλ ’ εις συγκεκριμμένας 
θεραπευτικός ή «κοινωνικός» (δπως 
λέγουν) περιπτώσεις θά έσυνθηκολο- 
γοϋσα μέ τήν ψυχήν καί τήν συνεί
δησή’ μου».

’Αλλά είτε διότι ό χώρος τής 
έπεμβάσεώς του δέν ήτο ό ένδεδει- 
γμένος, είτε διότι ό Τύπος παρου
σίασε κακώς (ή παρηρμήνευσε, δπως 
παραπονεΐται ό ίδιος) τήν μαρτυρίαν 
τού κοσμήτορος, ή έντύπωσις τού 
κοινού είναι οίκτρά ’Απροκάλυπτα, 
οί μεγάλοι τίτλοι τόν φέρουν τάχα 
«εύμενώς διακείμενον πρός τήν έκ- 
τρωσιν». Τό ’Εθνικόν Συμβούλων 
τού ’Ιατρικού Συλλόγου έφθασεν εις 
τό σημεΐον νά άποκηρύξη ένα άξιό- 
λογον καθηγητήν, ό 'υπουργός Δημο
σίας Υγείας έπεμβαίνει.
Τό ίμβρυον καί ή συνείδησις

Εις τήν ιδίαν δίκην δπου κατέ- 
θεσεν ό κοσμήτωρ Milliez, ό καθη-
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γητής Monod υποστηρίζει: «Τό έμ- 
βρυον δέν έχει συνείδησιν». Τί είναι 
όμως συνείδησις, βιολογικώς, διά 
τόν καθηγητήν Monod, ό όποιος δια
τείνεται δτι τά πάντα είναι μία άνα- 
γκαιότης εις τήν βιολογικήν ζωήν; 
Πώς, τότε, δύναται νά στηρίξη τήν 
κρίσιν του; Δέν γνωρίζει δτι πολύ 
πλησίον του, ό συνάδελφός του καθη
γητής Lacan, άναλύων τήν σύστασιν 
τού άνθρωπίνου δντος, δέν ευρίσκει 
παρά «απατηλόν λόγον τού εγώ» καί 
«άλλοτρίωσιν τού υποκειμένου», ύ- 
παγωγήν είς έν είδος μαθηματικών 
εξισώσεων καί απουσίαν πόσης άλ
λης έννοιας πλήν τού πόθου; Πού εύ- 
ρίσκεται ή «συνείδησις» είς τό σό
μπαν, δπως τό Αντιλαμβάνονται τό
σοι νέοι πανεπιστημιακοί καί μάλιστα 
νεώτεροι; Τό άτομον άναλύεται είς 
μηχανισμούς, οί όποιοι είναι «έκτος 
τού ανθρώπου» καί τούς οποίους 
έξουσιάζει. Ποια συνείδησις λοιπόν 
είναι ακόμη δυνατόν νά ύπάρχη καί τί 
είναι «συνείδησις» είς τούς ορίζοντας 
αύτούς;

Καί δμως έπρεπε νά έλθη κάποιος 
ξένος πρός κάθε θρησκευτικήν ζωήν 
(ή τουλάχιστον νά νομίζη δτι είναι), ό 
Jean Rostand, πού ΐΥπενθυμίζει, δτι ό 
βιολόγος ματαίως έθεσε καί θέτει τό 
πρόβλημα τής συνείδήσεως έπί τού 
βιολογικού πεδίου. Αύτός ό Rostand

διετύπωσε τήν παρατήρησιν είς τόν 
καθηγητήν Monod, δτι ένα έμβρυον 
είναι αναμφιβόλους ανθρώπινον ον, 
καί δτι ή προσομοίωσίς του πρός 
κάτι νεκρόν είναι άδύνατος: τό έμ
βρυον δέν είναι νεκρόν, έφ ’ όσον 
δύναται ν' αναπτύσσεται.

Ό  ιατρός Jerome Lejeune, καθη
γητής τής βασικής γενετικής είς τήν 
Faculte de Paris, άντικρούει τόν κα
θηγητήν Monod είς τό έπιστημονικώ- 
τερον πεδίον: Δέν δύναται ό κ. Monod 
νά βεβαιώνη δτι δέν υπάρχει κεντρι
κόν νευρικόν σύστημα πρό τού πέμ
πτου μηνάς τής κυήσεως, έφ όσον 
υπάρχει τούτο ήδη άπό τού δευτέρου 
μηνάς. Καί ό καθηγητής Lejeune 
θέτει τό εξής έρώτημα, τό όποιον 
οδηγεί είς μίαν τελείως μεταφυσικήν 
προοπτικήν: "Ενα άτομον δέν είναι 
ποτέ «ώλοκληρωμένον», πώς λοιπόν 
ήμπορείτε νά θεωρήσετε τήν διακο
πήν τής κυήσεως ώς κανονικήν, υπό 
τό πρόσχημα δτι ό άνθρωπος είναι 
«ώλοκληρωμένος»;

Συγχρόνως ή Revue'du Praticien 
δημοσιεύει τήν άνακοίνωσιν, ή όποια 
έγινεν είς τήν ’Ιατρικήν ’Ακαδημίαν 
ΰπό τού καθηγητοΰ Guy Le Lorier έπί 
τών έμπειριών τής νομοθεσίας έπί 
τής άμβλώσεως, έκεΐδπου αΰτη «ένο- 
μιμοποιήθη». "Ας τάς "ίδωμεν:
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Είς τήν Δανίαν, ή άμβλωσις Επι
τρέπεται άπό τοΰ 1956 (κίνδυνος διά 
τήν ζωήν τής μητέρας, συνθήκαι 
ζωής τής μητέρας, αποτέλεσμα βια
σμού ή αιμομιξίας, προφανής κίνδυ
νος σοβαρών Ανωμαλιών). Ή  άπό- 
φασις λαμβάνεται άπό μίαν ‘Επιτρο
πήν (ψυχιάτρου, γυναικολόγου, διευ- 
θυντοΰ ενός Κέντρου διά τήν προστα
σίαν τών μητέρων).

Εις τήν Σουηδίαν καί Νορβηγίαν, 
άπό τοΰ 1963, νομοθεσία λίαν «φιλε- 
λενθέρα»: άρκεϊ ή γνωμάτευσις δύο 
ιατρών.

Εις τήν Μεγ. Βρεταννίαν, άδεια 
Αμβλώσεων άπό τοΰ 1968, μέ σχεδόν 
τάς αύτάς αιτιολογίας, όπως εις τήν 
Δανίαν, εις τάς όποιας προστίθεται 
«ή πιθανή ζημία εις τά ήδη γεννη- 
θέντα τέκνα»(;)

"Ας ίδωμεν τώρα τά Αποτελέσμα
τα: παντού όπου ή νομιμοποίησις τών 
Αμβλώσεων άπεφασίσθη κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον άπό 10 ετών καί πλέον, τά 
περιστατικά νομίμων Αμβλώσεων 
δέν έπαυσαν ν ’ αύξάνωνται: Εις τήν 
Δανίαν έγιναν διπλάσια μεταξύ 1960 
καί 1969- πλέον τών διπλάσιων είς 
τήν Νορβηγίαν μεταξύ 1964—1969. 
Είς τήν Βρεταννίαν εντός δύο έτών 
(1968—1970) άπό 35.000 (μετά τήν 
δημοσίευση’ τοΰ νόμου) είς 86.363.

Είς τήν Σουηδίαν ό Αριθμός Επεντα- 
πλασιάσθη. Προσέτι, ό αριθμός τών 
κρυφών Αμβλώσεων παραμένει υ
ψηλός καί άναμφιβόλως σταθερός 
πρό καί μετά τήν ελευθεριότητα πού 
έθέσπισε ή νομοθεσία. Είς όλας τάς 
άναφερθείσας χώρας αί γεννήσεις Ε- 
μειώθησαν.

Ή έξέλιξις τής νομοθεσίας πρός 
πλήρη ελευθερίαν φαίνεται Αναπόφευ
κτος είς όλας τάς χώρας, όπου μία 
άπαρχή γενικευμένης νομιμοποιήσε- 
ως έγινε παραδεκτή: Ή έξέλιξις
γίνεται είδικώτερον άπό τό μονοπάτι 
τών «ψυχιατρικών Ενδείξεων».

Είναι ή ζωή «ένα κακόν»;

«Τίποτε πρός τό παρόν δέν άπο- 
δεικνύει — συμπεραίνει ό ιατρός Le 
Lorier — ότι αί διάφοροι φάσεις τών 
άναφυέντων άπό τήν ήθελημένην δια
κοπήν τής κυήσεως προβλημάτων, 
dvrεμετωπίσθησαν άπό Εκείνους, οϊό
ποιοι μελετούν τήν μεταρρύθμισα· τής 
νομοθεσίας μας...».

Τό συμπέρασμα τούτο είναι ίδικόν 
'  μας: Μία δημαγωγική έρευνα δυναμέ- 

νη νά συγκινήση τήν συναισθηματι- 
κότητα τοΰ κοινού είναι εύκολος, Ενώ 
ή βαθεία πραγματικότης τοΰ ανθρω
πίνου δράματος έχει άλλην ευρύτητα. 
Λέγουν: Ή  άμβλωσις δέν είναι λ.ύσις,

Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Τοκετός άπό 
Ανάγλυφο τής "Οστια. 'Επάνω: θάνατος κατά 
τόν τοκετό. Οί άμβλώσεις κατά τήν Αρχαιό
τητα άπαγορεύοντο άπό τόν νόμο καί τιμω
ρούντο αύστηρώς.

Επιβάλλεται ή μύησις είς τήν χρήσιν 
τών προφυλακτικών. Ή  φόρμουλα 
δέν είναι εύπρόσδεκτος· καθιστά τήν 
γέννησα καί τήν ζωήν ένα κακόν πού 
πρέπει ν ’ αποφεύγεται. Αυτό πού 
απαιτείται είναι καλλ.ιέργεια ολοκλή
ρου τοΰ Ατόμου καί όλων τών Ατό
μων, ή όποια νά δείχνη μέ αλήθειαν 
καί μέ συνέπειαν τί είναι ή ζωή, τί 
είναι νά δίνη κανείς ζωή. Τί σημαίνει 
νά ζή κανείς καί ν ' Αγαπά. Αύτό όμως 
δέν δύναται νά Επιτευχθή, ούτε μέ τήν 
Εφαρμογήν Ενός νόμου, ούτε άπό τής 
μιάς ημέρας είς τήν άλλην. Ή  έκ- 
τρωσις δέν θά καταστή ποτέ λύσις, 
Εάν οί άνθρωποι δέν μάθουν γιατί 
ζοΰν, γιατί διαιωνίζουν τό γένος των 
προσφέροντες ζωήν είς νέα πλάσμα
τα. Ή  καλλιέργεια τής Ελευθέρας 
συνειδήσεως θά καθορίση τήν πει
θαρχίαν τής ύπάρξεως, πού Απαιτεί
ται καί διά τό ειδικόν αυτό θέμα. Αλλά 
καί διά κάθε ηθικόν Ανθρώπινον πρό
βλημα.

Μετάφρασις: Κ. Α. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ
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Στη
Ναυμαχία της ΣαΑαμιυαι

Σύμμαχος των 
Περσών, 
μετέσχε τής 
ναυμαχίας με 
πέντε πλοία της.

' Η ■' Αλικαρνασσός, 
ή κυριώτερη 
των έξι δωρικών 
πόλεων στη 
Μ. ’Ασία.
Τό Μ αυσωλείο 
της, ένα από 
τά επτά 
θαύματα του 
κόσμου.

Στήν άπέναντι σελίδα, 
ή ναυμαχία τής 
Σαλαμΐνος. Λεπτομέρεια 
άπό πίνακα τοΒ 
Κων/νου Βολωνάκη.
( ‘Εκ τής συλλογής του 
'Αρχηγείου Ναυτικοΰ).

Π ΕΡΑΣΑΝ κι’ δλας κάπου 
τέσσαρα χρόνια άπό τότε. 

Πρίν λίγες βδομάδες άπό τήν 
ξαφνική κι’ άναίτια επέμβαση των 
Τούρκων στη μαρτυρική μας 
Κύπρο, μιά ήμερήσια εκδρομή άπό 
τό εξωτικό καί πανέμορφο νησί 
τής Κώ πού βρισκόμουνα, ώς τήν 
άπέναντι Τουρκική άκτή, τό 
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ — τήν παλιά 
'Αλικαρνασσό, — μ έφερε μπρο
στά στά έρείπια καί τά λείψανα 
μιας σημαντικής κΓ ιστορικής 
πόλης.

’Εννιά μίλια απέχει, μέ τά 
έκδρομικά καραβάκια, άπό τήν 
Κώ, ή ' Αλικαρνασσός. Στά βόρεια 
παράλια τοΰ Κεραμεικοΰ κόλπου, 
καί σ ’ όχυρότατη θέση καί φύση 
κτισμένη ή πόλη.

Ή  σημερινή ονομασία της 
«ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ» δέν είναι 
Τούρκικης καταγωγής άλλά Τούρ
κικης προέλευσης, καί σημαίνει 
«σκοτεινό, υγρό, κακώς άεριζό- 
μενο διαμέρισμα φυλακής».

Κατά τόν 15ον αίώνα, οί Ίωαν- 
νΐτες 'Ιππότες τής Ρόδου, κατέ
λαβαν τήν Αλικαρνασσό, τήν 
οχύρωσαν, καί έπεσκεύασαν τήν 
άκρόπολή της, τήν οποίαν κ ι’ 
άφιέρωσαν στόν "Αγιο Πέτρο καί 
τήν μετονόμασαν «ΣΑΝ ΠΕΤΡΟ» 
(Πετρόνιουμ).

Αυτή ή λέξη άπό διαδοχικές 
παραφορές καί παραποιήσεις έγινε 
Πετρούνι γιά τούς ντόπιους, καί 
γιά τούς άπέναντι της κατοίκους 
τής Κώ, Πετρούμ. Τό 1522, όταν

έφυγαν οί 'Ιππότες, καί τό κατέ
λαβαν οί Τούρκοι, τά υπόγεια τοΰ 
φρουρίου μετατράπηκαν σ ’ άπαί- 
σια δεσμωτήρια γιά τούς αίχμα- 
λωτιζόμενους Χριστιανούς, καί σ ’ 
απάνθρωπες Τούρκικες φυλακές, 
άπό τίς όποιες γενικεύθηκε τόνομα 
κ ι’ άπό παραφθορά σέ παραφθορά 
τό άρχικό Πετρόνιουμ, έγινε 
Μπουντρούμ!!...

Ή  Α λικαρνασσός ήταν ή 
σημαντικότερη τών έξι Δωρικών 
πόλεων στή Μ. ’Ασία, πού άποτε- 
λοΰσαν τή Δωρική έξάπολι. Οί 
άλλες πέντε ήταν ή Λίνδος, ή 
Ίαλυσός, ή Κάμειρος (στή Ρόδο), 
ή Κώς, κι’ ή Κνίδος.

Ή ταν δη λ. ένα είδος συμπολι
τείας. ’Αλλά, ή 'Αλικαρνασσός 
άποβλήθηκε άπό τήν συμπολιτεία, 
έπειδή παραβίασε ένα άγωνιστικό 
έθιμο!

"Οπως άναφέρει ό 'Ηρόδοτος 
πού ήταν γεννημένος έκεΐ, ένας 
άθλητής άπό τήν ' Αλικαρνασσό, ό 
Άγασικλής νίκησε σ ’ ένα άγώνα 
κι’ ήταν υποχρεωμένος νά άφιε- 
ρώση στό ιερόν, τόν τρίποδα τόν 
όποιον έπαιρνε σάν έπαθλο. Ό  
Άγασικλής, περιφρόνησε τό κα
θιερωμένο τούτο έθιμο, καί πήρε 
μαζί του τόν Τρίποδα, γιά νά τόν 
φέρει στήν πατρίδα του. Αυτό τό 
έπεισόδιο έγινε αιτία ν ’ άποκλει- 
σθή ή Αλικαρνασσός άπό τήν 
έξάπολι...

Ή  Αλικαρνασσός κτίσθηκε 
άπό Τροιζήνιους καί οί πρώτοι 
άποικοί της ήταν "Ιωνες καί
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Ό  Θεμιστοκλής, ό «έγκέφαλ.ος» τής μεγάληι 
νίκης των 'Ελλήνων στην Σαλαμίνα.

Δωριείς. Οί πιό όνομαστοί βασι
λιάδες της ήταν ή ’Αρτεμίσια 
(Έλληνίδα τήν καταγωγή, άφοΰ ή 
μάνα της ήταν Κ ρητικιά), ό 
Μαύσωλος κ ι’ ό Λύγδαμις, έγγο- 
νός ή γιος τής ’Αρτεμίσιας, κι’ 
αυτός έγινε άφορμή νά φύγει ό 
' Ηρόδοτος άπό τήν πατρίδα του.

'Η  ’Αρτεμίσια, πήρε μέρος στή 
περσική εκστρατεία κατά τής 
'Ελλάδας μέ πέντε τριήρεις, πο
λέμησε ήρωϊκά καί διακρίθηκε 
στή ναυμαχία τής Σαλαμίνας. 
Διακρίθηκε άκόμη στό πολεμικό 
συμβούλιο των Περσών γιά τίς 
ορθές γνώμες της οί όποιες όμως 
δέν είσακούσθηκαν.

"Οπως είναι γνωστό, στή ναυμα
χία τής Σαλαμίνας, ό άδελφός τοΰ 
Ξέρξη, Άριαβίγνης, ήταν ό στό
λαρχος τοΰ Περσικού στόλου κ ι’ 
έπέβαινε τής ναυαρχίδας του, όταν 
ό Θεμιστοκλής διέταξε τόν τιμο
νιέρη του νά κατευθύνει τό σκάφος 
ενάντια στή βαρβαρική ναυαρχί
δα καί νά τήν είσβολίσει!

Προλαβαίνει όμως ένας άπό 
τήν Παλλήνη τής ’Αττικής ό 
Άμεινίας καί πέφτει μέ τό σκάφος 
του στά πλευρά τοΰ έχθρικοΰ. 
Ό  Άριαβίγνης, πού βλέπει τόν 
άμεσο κίνδυνο, διατάζει έφοδο κ ι’ 
όρμάει πρώτος επί κεφαλής τών 
άνδρών του.

' Η επίθεση όμως τών ' Ελλήνων 
είναι τόσο ορμητική πού ό ’ Αρια- 
βίγνης έκσφενδονίζεται στή θά
λασσα καί επειδή δέν ήξερε νά 
κολυμπά ό στόλαρχος, πνίγεται!

Σέ λίγη ώρα ή θάλασσα εκ
βράζει τό πτώμα στήν επιφάνεια. 
Ή  ’Αρτεμίσια, μαντεύει πώς ό 
Θεμιστοκλής θά στήσει τρόπαιο 
τό πτώμα τοΰ Πέρση βασιλόπαιδα 
- στόλαρχου, σπεύδει παραπλέει 
κι ’ αρπάζει μόνη της στό πέρασμα, 
τό πτώμα τοΰ στολάρχου της.
Μέ κάποια άλλαγή τοΰ καιροΰ, 

στίς τάξεις τών βαρβάρων παρα- 
τηρεΐται σύγχυση. 'Η  ’Αρτεμίσια 
επικεφαλής τοΰ στολίσκου της, 
γιά νά σωθεί σέ στιγμές άδιεξό- 
δου, βυθίζει περσικά σκάφη.

’Έτσι, δίνει τήν εντύπωση στούς 
"Ελληνες ότι τό καράβι της είναι 
'Ελληνικό καί δέν τό κυνηγούν. 
"Εχει όμως άρπάξει τό πτώμα τοΰ 
’ Αριαβίγνη, κι’ αύτό είναι άρκετό 
νά τήν έξιλεώση στά μάτια τοΰ 
Ξέρξη!

Τελευταία υποχωρεί ή ’Αρτε
μίσια. Ή  άντρική κ ι’ άτρόμητη 
καρδιά της δέν θέλει νά παραδεχτεί 
τήν ήττα. Παρακολουθεί τά ελεει
νά ναυάγια τών φυγάδων συμμάχων 
της. Ξαφνικά, βλέπει τόν ’ Αμεινία 
μέ τό σκάφος του νάρχεται κατά 
πάνω της, γιατί, αύτός, δέν μπο
ρούσε νά άνεχθεΐ μιά γυναίκα νά 
πολεμά τούς "Ελληνες, μιά γυναί
κα πού είχε κι’ όλας έπικηρυχθεΐ. 
'Ο  Θεμιστοκλής, είχε δώσει ρητές 
εντολές νά μή λερώσει κανείς τό 
άκόντιό του μέ γυναικείο αίμα καί 
όριζε άμοιβή 10.000 δρχ. γιά 
κείνους πού θάπιαναν ζωντανή τήν 
’Αρτεμίσια. Εύτυχώς γ ι’ αυτήν, ό 
Άμεινίας δέν ήξερε τή ναυαρχίδα 
της. Μπροστά στή πλώρη τοΰ 
καραβιού τής Αρτεμίσιας βρί
σκονταν ή ναυαρχίς τοΰ ΔΑΜΑ- 
ΣΙΘΥΜΟΥ βασιλιά τών Καλυ- 
δνίων (Λέρου - Καλύμνου).

'Η  Αρτεμίσια πρό τοΰ κινδύ
νου πού διέτρεχε άν άναγνωρί- 
ζονταν, όρμάει καί βυθίζει τό 
φιλικό αύτό σκάφος τών Περσών!

Τό τέχνασμα είχε πετύχει. 'Ο 
Άμεινίας πού έβλεπε νά βυθίζεται 
τό εχθρικό καράβι νομίζει — καί 
μέ τό δίκιο του — ότι τό καράβι 
πού έβύθισε ή Άρτεμ ισία ήταν 
Περσικό.! Αντίθετα, ό Ξέρξης, 
πού τούχαν στήσει άσημένιο 
θρόνο στό Αιγάλεω καί παρακο
λουθούσε άπ’ έκεΐ τίς κινήσεις τής

βασίλισσας Αρτεμίσιας, νομίζει 
ότι αύτή βούλιαξε έλληνικό
καράβι. Καί τότε άκριβώς, κατά
πληκτος άπό τή μαχητικότητα τής 
γυναίκας αυτής άναφωνεΐ τό περί
φημο:
«Οί μέν άνδρες γεγόνασι μοι 
γυναίκες
αί δέ γυναίκες άνδρες!»

' Η ' Αλικαρνασσός, εμφανίζεται 
σάν ελεύθερη πόλη τό 454 π.Χ. καί 
παρουσιάζεται σάν σύμμαχος τών 
Αθηναίων. Στίς αρχές τοΰ Δ' π.Χ. 
αιώνα βασιλεύει ό ΕΚΑΤΟΜΝΟΣ, 
ήγεμόνας καί κύριος όλης τής 
Καρίας, καί μεταθέτει τήν πρωτεύ- 
ουσά του άπό τήν Αλικαρνασσό 
στά Μύλασσα (Μ. Ασίας). "Οταν 
πέθανε ό ' Εκάτομνος, βασιλεύει ό 
ΜΑΥΣΩΛΟΣ καί μετά τό θάνατο 
αυτού, άρχει ή άδελφή καί σύζυγός 
του Αρτεμίσια, πού πεθαίνει κι’ 
αύτή ύστερα άπό δύο χρόνια, άπό 
καϋμό καί θλίψη γιά τό χαμό τοΰ 
αδελφού καί συζύγου της.

"Οπως είναι γνωστό, ή Α λ ι
καρνασσός ήταν ή πατρίδα τοΰ 
πατέρα τής ιστορίας 'Ηρόδοτου, 
καί τοΰ ιστορικού Διονυσίου τοΰ 
' Αλικαρνασσέως.

’ Από τά μνημεία πού σώζονται, 
τά σπουδαιότερα είναι ή άγορά, 
κοντά στό λιμάνι, οί Ναοί Άρεως, 
Αφροδίτης κι 'Ερμή. Τό πιό 
σπουδαίο όμως καί τό πιό σημαν
τικό ήταν τό Μαυσωλείο της, δηλ. 
ό τάφος τοΰ βασιλιά Μαύσωλου, 
πού συγκαταλέγονταν μεταξύ τών ε
πτά θαυμάτων τοΰ άρχαίου κό
σμου, καί τόν όποιον κατέστρε
ψαν τελείως οί Σταυροφόροι.

Αρχαία τριήρης, άπό τά πιό συνηθισμένα 
πολεμικά πλοία τής έποχής.
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Τό Μαυσωλείο ήταν ένα τερά
στιο ορθογώνιο τετράπλευρο άδυ
το, είχε μήκος 63 πόδια, περιφέ
ρεια 411, κι’ ΰψος 38 πόδια, 
κοσμημένο μέ περιστύλιο άπό 36 
κολώνες, καί κατέληγε στό επάνω 
μέρος σέ πυραμοειδή στέγη καί 
πάνω άπ’ αύτή, υπήρχε μαρμά
ρινο «τέθριππο άρμα».

Τό όλο οικοδόμημα είχε συνο
λικό ϋψος 140 πόδια (περίπου 46 
μέτρα) καί περίμετρο 440 πόδια 
(περίπου 144 μέτρα). Τό μνημείο 
αύτό πού είχε σχήμα ναού στηρί
ζονταν σέ τετραγωνικό κρηπίδω
μα. 'Η  περιφέρεια τοΰ κρηπιδώ
ματος ήταν 144 μέτρα, οί δέ 
πλευρές του 29x37 μ. Πάνω στή 
βάση αύτή υψώνονταν τό κυρίως 
οικοδόμημα σέ δυό πατώματα.

Τό εσωτερικό τοΰ πρώτου 
πατώματος ήταν μιά πελώρια 
αίθουσα στό βάθος τής όποιας μιά

δίοδος όδηγοΰσε στό θάλαμο τοΰ 
τάφου όπου ήταν ή σαρκοφάγος 
πάνω στήν όποια ήταν τοποθετη
μένη μιά στάμνα κι’ ένα πολεμικό 
κράνος άπό γυαλιστερό λευκό 
μάρμαρο. Έ τσι τά περιγράφει ό 
Ιππότης διοικητής τοΰ κάστρου 
πού βρήκε άθικτη τή νεκρική 
αίθουσα τό 1522, καί κατεδάφισε 
καί τό υπόλοιπο σωζόμενο — 
μέχρι τότε — τμήμα τοΰ Μαυ
σωλείου.

Τό Μαυσωλείο ήταν δημιούρ
γημα των πιό έπιφανών ' Ελλήνων 
καλλιτεχνών. Κατά τόν Πλίνγιο, 
πού τό περιέγραψε, άρχιτέκτονές 
του ήταν ό Σάτυρος κι’ ό Πυθεύς, 
οί όποιοι κι’ έχάραξαν τίς υπογρα
φές των πάνω στά κτίσματα. Τό 
Μαυσωλείο διατηρήθηκε άνέπαφο 
επί 1790 χρόνια κι’ υμνήθηκε άπό 
ποιητές κ ι’ άπό τούς Χριστιανούς 
πατέρες τής ’ Εκκλησίας, μέχρι τό 
1200 μ.Χ. όπότε, γιά πρώτη φορά 
κατέπεσε μέρος αύτοΰ άπό τρομα
κτικό ισχυρό σεισμό.

Τό 1402, οί 'Ιπ π ό τες τοΰ 
Τάγματος των Ίωαννιτών, μάζε
ψαν τά λιθάρια τοΰ μνημείου, 
κατεδάφισαν καί τό άπομένον 
υπόλοιπον κι’ επειδή πρόβλεψαν 
τήν έπίθεση των Τούρκων τό 1523,

Τό Μαυσωλείο τής 'Αλικαρνασσού, άπό παλιά 
λιθογραφία. Τό (κλείσε ή 'Αρτεμίσια, γιά νά 
έναποθέσει τά λείψανα τοΰ άδελφοΰ τους 
Μαυσώλου.

χρησιμοποίησαν τό γλυπτικό μαρ
μάρινο υλικό του γιά τήν κατα
σκευή άσβεστίου, καί μ’ αύτό 
έπούλωσαν τά ρήγματα των τει
χών καί τών λοιπών οχυρωματι
κών έργων.

Τό 1857 έγιναν άνασκαφές άπό 
τόν Ά γγλο Σάρλ Νιοΰτον, κι’ 
έφεραν σέ φώς πολυάριθμα άρχαι- 
ολογικά ευρήματα πού βρίσκονται
— όπως καί τόσα άλλα ελληνικά
— στά Μουσεία τοΰ Λονδίνου! Τό 
Μαυσωλείο ήταν μίγμα ’Ανατολι
κής κι’ Ελληνικής Τέχνης. Ό  
πλουσιώτατος διάκοσμος, ή με
γαλοπρέπειά του, τά χρυσοποίκιλ
τα άγάλματα, κι’ ή σαρκοφάγος, 
γεμάτη άπό χρυσές ταινίες καί 
χρυσά αντικείμενα φανέρωναν τόν 
άμύθητο πλοΰτο τοΰ Μαυσώλου 
καί τό μέγεθος τής ματαιοδοξίας 
του!

Ό  βασιλιάς Μαύσωλος, Πέρ- 
σης σατράπης τής Ν.Δ. Μικρασίας 
τό Ίδρυσε τό μνημείο αυτό γιά τόν 
έαυτό του, καί γιά τή σύζυγο κι’ 
άδελφή του ’Αρτεμίσια!

'Ο  Λουκιανός, ΰστερα άπό 500 
χρόνια, γράφει καί βάζει στό 
στόμα τοΰ κυνικοΰ Διογένη τήν 
εξής έρώτηση πρός τόν Μαύσωλο, 
πού κι’ οί δυό τους φυσικά είχαν 
πεθάνει πιά. Λέγει ό Διογένης 
λοιπόν:

«”Ε, άνθρωπε τής Καρίας, 
ήσουν ώραΐος, γιγαντόσωμος, 
δεσπότης καί σατράπης κι’ είχες 
τεράστιο τάφο πολυτελώς διακο
σμημένο. Δυστυχώς, Μαύσωλε,

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
δέν τό βλέπεις πιά τό Μαυσωλείο 
σου, οΰτε έχεις τήν ομορφιά καί τή 
δύναμή σου. Τό κρανίο σου φαλα
κρό κ ι’ άσαρκο δέν διαφέρει 
καθόλου άπό τό δικό μου!...»

"Ολα τά διασωθέντα κομμάτια 
είτε άπό τήν μαρμάρινη ζωφόρο 
πού παρίστανε Άμαζονομαχία ή 
Κενταυρομαχία, είτε άπό τό με
σαιωνικό τείχος πού άπεκαλύφθη 
τό 1846 δώδεκα έντειχισμένες 
άνάγλυφες πλάκες μεταφέρθηκαν 
στό Βρεταννικό Μουσείο.

Τόν Ίδιο χρόνο έγιναν κι’ 
άλλες άνασκαφές άπό τόν Ίδιο τόν 
"Αγγλο Σάρλ Νιοΰτον — ό όποιος 
πρώτος είχε ανακαλύψει τό 1836 τή 
θέση τοΰ Μαυσωλείου — κι’ δ,τι 
βρέθηκαν — πολυάριθμα αρχιτε
κτονικά έργα, μεταφέρθηκαν στό 
Βρεταννικό Μουσείο!

' Η σημερινή ' Αλικαρνασσός 
(Μπουντρούμ) είναι έδρα υποδι
οίκησης τοΰ νομοΰ Σμύρνης. Οί 
μέχρι τοΰ 1922 "Ελληνες κάτοικοί 
της πού ανέρχονταν σέ 5.000, μετά 
τή Μικρασιατική καταστροφή 
κατέφυγαν, οί περισσότεροι στό 
'Ηράκλειο τής Κρήτης καί λιγώ- 
τεροι στό άπέναντι νησί τής Κώ.

Σήμερα, μόνον τάφοι λαξευμέ- 
νοι πάνω σέ βράχους, μαρτυρούν 
τό παρελθόν τής πόλης. Ά π ’ τά 
παλιά της φρούρια, ελάχιστα 
έρείπια διακρίνονται. Τό σημερινό 
της κάστρο είναι κτίσμα τών 'Ιπ- 
ποτικών χρόνων, δπως μαρτυροΰν 
οί θυρεοί του.

'Ο  Τούρκικος τουρισμός, χωρίς 
καμμιά ντροπή, δλες τίς Ε λλη
νικές Μικρασιατικές πόλεις δπως 
τήν "Εφεσο, τή Πέργαμο, τή 
Σμύρνη, τή Μίλητο, τή Φιλαδέλ
φεια κ.ά. πού παρουσιάζουν κά
ποιο ένδιαφέρον άρχαιολογικό κ ι’ 
ανάπτυξαν πλούσια δράση κι’ 
άκμή κατά τήν αρχαιότητα, οί 
σφετεριστές τών θησαυρών μας, οί 
Τούρκοι, τίς επιδεικνύουν σάν 
δικά τους ένώ είναι γνωστό δτι 
οΰτε Ίχνος αρχαιολογικής ή άρχι- 
τεκτονικής ή γλυπτικής έργον υ
πάρχει πού ν ’ άνήκει στούς Τούρ
κους. "Ολα, τά πάντα, είναι Ε λ 
ληνικά, κι’ οί πολυπληθείς ξένοι 
τουρίστες πού επισκέπτονται τήν 
Τουρκία, οί περισσότεροι άκατα-
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τόπιστοι, ίσως πείθονται άπό τούς 
έντεχνα τοποθετημένους ξεναγούς, 
πώς υπάρχουν... Τούρκικες αρχαι
ότητες!!

'Ο  όρμος τής 'Αλικαρνασσού 
πού διανοίγεται ανάμεσα των 
άκροτηρίων Χουσείν μπουρνοΰ 
(άρχ. Τερμέριον) καί Ταουσάν 
Μπουρνοΰ, έχει άνοιγμα στομίου 
11 μιλίων καί χωρίζεται σε δυό 
κολπίσκους άπό τούς όποιους ό 
δυτικός λέγεται Παρθένια άπό τή 
φερώνυμη νησίδα (τουρκ. Τσε- 
λεχή) κ ι’ έχει φρούριο τού 17ου 
αιώνα τό «Τσιφούτ Καλεσί) δηλ. 
«Όβριόκαστρο». Ό  άνατολικός, 
έχει μπροστά του τό νησάκι «Καρά 
- άντά» (άρχ. Άρκόνησος) χω
ρίζεται κι’ αυτός σέ δύο λιμανά- 
κια, καί τό ένα — άνατολικό — οί 
Τούρκοι τό χρησιμοποίησαν γιά 
τήν εγκατάσταση των ναυπηγείων 
των κατά τόν αγώνα τού 1821, τό δέ 
δυτικό σάν κύριο τόπο προσόρ- 
μησης των πλοίων των, όπου κ ι’ ή 
σημερινή πόλη.

Τά παρά τήν άκτή άρχαΐα 
κτίσματα, τείχη, ναοί, κ.λ.π. 
διακρίνονται σχετικώς- μέσα δέ 
άπ’ τά τείχη διακρίνεται τό άρχαΐο 
θέατρο, μερικές κολώνες άπό τό 
ναό τού Βάκχου κι’ ή βάση 
πελώριου κτίσματος πού — υπο
θέτουν — ότι ήταν Μαυσωλείο. 
Δέν άμφισβητεΐται άκόμη πώς ή 
μικρή πεδιάδα τής πόλης κρύβει 
άρχαιολογικούς θησαυρούς στούς 
κόλπους της.

Τό κάστρο τού Μπουντρούμ 
(άρχ. Ζεφύριον άκρον) είχε κατά 
τήν άρχαιότητα καί τήν μυθολογία 
μας, ... σύζυγο τό σημερινό «Κα- 
πλάν Καλεσί» (άρχ. Σαλμακίς) καί 
μπαίνοντας στό λιμάνι στή Ν.Δ. 
πλαγιά, τρέχει άκόμη καί σήμερα, 
κάποιο νερό - νάμα, άπ’ τήν παλιά 
κρήνη τής Σαλμακίδας. "Οπως 
λέγει ή μυθολογία μας, όσοι έπιναν 
άπ’ αύτό τό νερό γίνονταν θη
λυπρεπείς!

’Από τό γεγονός αύτό, κι’ ό 
μύθος τής νύφης Σαλμακίδας, ή ό
ποια — μέ τήν συγκατάθεση των 
θεών — συσσωματώθηκε μέ τόν 
'Ερμαφρόδιτο!...

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ.

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΧΙίΑΗΠΙΟΧ
' Η λατρεία του

σ’ ολόκληρη τήν άρχαία ' Ελλάδα

Τό σπουδαιότερο κέντρο 
λατρείας του ’Ασκληπιού 
ήταν ή 'Επίδαυρος. Στήν 
περιοχή τής ’Επίδαυρου 
ήταν κτισμένο τό μεγαλύ
τερο καί κοσμολόγητο  
τέμενος τού 'Ασκληπιού. 
'Από τήν ’Επίδαυρο ή

λατρεία τού 'Ασκληπιού 
διεδόθη σ ' ολόκληρη σχε
δόν τήν άρχαία ' Ελλάδα, 
μέ άποτέλεσμα νά κτι- 
σθοΰν πάρα πολλοί ναοί 
τού ‘Ασκληπιού τά λεγά
μενα « ’Ασκληπιεία».

Ό  ’Ασκληπιός υπήρξε ένας 
άπό τούς νεώτερους θεούς τού έλ- 
ληνικοΰ Πανθέου. Ό  ’Ασκληπιός 
έμφανίζεται κατά τούς όμηρικούς 
χρόνους, άλλά χαρακτηρίζεται 
άπό τό όμηρικό έπος σάν μιά 
μορφή ρευστή, όχι έντελώς συγκε
κριμένη. Ό  'Ησίοδος τόν άναφέ- 
ρει σάν θεόν, προστάτη των ιατρών 
καί τής υγείας.

' Η λατρεία τού ’ Ασκληπιού είχε 
πολύ διαδοθεί σ ’ όλόκληρη σχε
δόν τήν άρχαία ' Ελλάδα. Τό σπου
δαιότερο όμως κέντρο τής λατρεί
ας του ήταν ή ’Επίδαυρος. Στήν 
περιοχή τής Έπιδαύρου ήταν κτι
σμένο τό μεγαλύτερο καί κοσμο
λόγητο τέμενος τού ’Ασκληπιού. 
Ά πό τήν ’Επίδαυρο ή λατρεία τού 
Ασκληπιού διεδόθη σ ’ όλόκληρη 
σχεδόν τήν άρχαία 'Ελλάδα, μέ 
άποτέλεσμα νά κτισθοΰν πάρα 
πολλοί ναοί τού Ασκληπιού, τά 
λεγάμενα «Ασκληπιεία». "Ενα 
λοιπόν άπό τά Ασκληπιεία αυτά 
ήταν καί τό Άσκληπιεΐον τών 
’ Αθηνών, πού άνεκάλυψε ή άρχαι- 
ολογική σκαπάνη, στούς νοτιοδυ
τικούς πρόποδες τής Άκροπόλεως 
τών Αθηνών.

Κάτω: "Αγαλμα ‘Ασκληπιού, πού φυλάσσεται 
στό ‘Εθνικό ‘Αρχαιολογικό Μουσείο ‘Αθη
νών. Στήν άπέναντι σελίδα, άριστερά τό θέατρο 
καί δεξιά τό Στάδιο τής Έπιδαύρου, τής 
πόλεως άπό τήν όποία ή λατρεία τοΰ ‘Ασκλη
πιού διεδόθη σ ' όλόκληρη σχεδόν τήν Ελ
λάδα.
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’Αποτέλεσμα τής άνασκαφής 
τοϋ ’Ασκληπιείου ήταν νά βρε
θούν πάρα πολλά άναθηματικά 
άνάγλυφα σχετικά μέ τήν λατρεία 
τοϋ ’Ασκληπιού καί τίς θεραπευ
τικές του ικανότητες, όπως επίσης 
καί άξιόλογα άγάλματα τοϋ θεοϋ.

"Ενα άναθηματικά άνάγλυφο, 
πού κατασκευάσθηκε πρός τιμήν 
τοϋ ’Ασκληπιού άπό κάποιο πιστό 
’Αθηναίο, παρουσιάζει τόν ’Α
σκληπιό νά κάθεται σ ’ ένα άνα- 
παυτικό θρόνο. 'Ο  θεός έχει 
σκεπάσει μέ τό ίμάτιό του τό πίσω 
μέρος τοϋ θρόνου του, άφήνοντας 
έτσι άκάλυπτο τό στήθος του. Τό 
άριστερό του χέρι άκουμπα νωχε- 
λικά στό βραχιόνιο τοϋ θρόνου, 
ενώ τό δεξί του, λυγισμένο, δίνει 
τήν έντύπωση στόν θεατή πώς θά 
έπρεπε μ’ αυτό νά κράταγε τήν 
ιατρική του ράβδο, πού ήταν άπό 
τά ιερά του σύμβολα'.

’Από τήν ένθρονη στάση τοϋ 
’Ασκληπιού τό ίμάτιό του γίνεται 
πολύπτυχο, φθάνοντας μέχρι κάτω 
στούς άστραγάλους. Οί πτυχές τοϋ 
ίματίου του είναι πράγματι δοσμέ
νες μέ έντεχνο τρόπο άπό τόν 
καλλιτέχνη. Ό  θεός τέλος πατεΐ 
σέ υποπόδιο δημιουργώντας προ

οπτική-σ’ ολόκληρο τήν σύνθε
ση. ’Ίσως ό καλλιτέχνης του νά 
έχει έπηρεασθεΐ άπό ζωγραφικά 
πρότυπα. Πάντως τό κατεσκεύασε 
γύρω στό 330 π.Χ.

"Ενα άλλο επίσης άνάγλυφον 
,άφιέρωμα στόν ’Ασκληπιό βρέ
θηκε κι αύτό μαζί μέ τάλλο στό 
’Ασκληπιείο των ’Αθηνών. Τό 
θέμα τής συνθέσεως στό άνάγλυφο 
είναι σχετικό μέ τήν ιατρική 
έπέμβαση τοϋ ’Ασκληπιού γιά νά 
θεραπεύσει τόν τραυματισμένο 
ώμο ενός νέου. Ή  μεγαλόπρεπη 
στάση τοϋ θεοϋ τής ιατρικής, πού 
κρατεί στ’ άριστερό του χέρι τήν 
ιατρική του ράβδο, εκπέμπει θεϊκό 
μεγαλείο. Στό βάθος δεξιά υπάρχει 
ή δεύτερη σκηνή. Ό  νέος μετά τήν 
έπέμβαση του ’ Ασκληπιού έχει 
θεραπευθεΐ καί άναπαύεται ξαπλω
μένος σέ κρεβάτι, ένώ τό ιερό φίδι 
τοϋ γλύφει τόν τραυματισμένο ώμο 
του. Τό άνάγλυφο φέρει στό κάτω 
μέρος επιγραφή, ή όποια μας 
πληροφορεί, ότι ή ’ Αρχΐνος εις τό 
Άμφιάραον άνέθηκεν.

Μέσα όμως στή μεγάλη ποι
κιλία τών άναθημάτων άναγλύφων 
πού είχαν άφιερωθεΐ άπό πιστούς

πρός τόν ’Ασκληπιό περιλαμβά
νεται καί ένα εντελώς άπλό άνά
γλυφο. Παρουσιάζει μέ έξώγλυφο 
τρόπο ένα γέρο άνδρα μέ μακρύ 
ίμάτιό νά σκύβει καί ν ’ αγκαλιάζει 
σεμνόπρεπα ένα τεράστιο σκέλος. 
"Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά 
τό σκέλος, θά δοϋμε νά είναι 
έξωγκωμένη μιά φλέβα, πράγμα 
πού φανερώνει τό είδος τής άρρώ- 
στιας καί τήν αίτια, γιά τήν όποια 
άφιερώνεται τό άνάγλυφο στόν 
’Ασκληπιόν άπό τόν άρρωστο. 
Κατά πάσα πιθανότητα ό άρρω
στος έπασχε άπό φλεβίτιδα.

Σύμφωνα μέ τήν εγχάρακτη 
έπιγραφή πρόκειτα γιά τό άφιέ- 
ρωμα τοϋ Λυσιμαχίδου, γυιοΰ τοϋ 
Λυσιμάχου, τοϋ άρχοντος τών 
Άχαρνών. Ή  κατασκευή του 
χρονολογείται γύρω στό 339 π.Χ.

Είναι άλήθεια, ότι σ ’ όλα αυτά 
τά άνάγλυφα πού είχαν άφιερωθεΐ 
πρός τιμή τοϋ ’ Ασκληπιού διακρί
νει κανείς σήμερα μιά συμπαθη
τική όψη τής άρχαίας θρησκείας 
καί ιδιαίτερα τής λατρείας τοϋ 
Άσκληπιοΰ, τοϋ θεοϋ τής ιατρι
κής καί τής υγείας.

ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ
727



Δεξιά: Χαρακτηριστική γελοιογραφία, που δημοσιεύτηκε στις 'Ιταλικές έφημερίόες. Ή  Ιταλία 
είναι, ώς γνωστόν, (ατό τις χώρες ίκεϊνες πού στην κυριολεξία υποφέρουν άπό τή δράση των 
τρομοκρατών. Στή φωτογραφία ένα Αεροπλάνο, θύμα τρομοκρατικής ένεργείας.

ΕΙΝΠΙ ανΝΠΤΟΝ ΝΠ ΚΠΤΠΠ0 ΛΕΙΤ1 ΙΙΘΙ
Μέ τίς συνθήκες πού επικρατούν 
σήμερα ή άστυνομία δέν ήμπορεΐ νά 
εξασφάλιση την προστασία δλων 
των κατοίκων μιας χώρας. Ή  
απειλή λοιπόν είναι ή ιδία γιά 
δλους. Ό  καθείς μας πρέπει νά 
συνειδητοποιήση αύτήν τήν κατά
σταση καί τούς κινδύνους πού 
προκύπτουν καί νά τούς άποδεχθή 
δπως ό στρατιώτης στό πεδίο τής 
μάχης. “Ετσι θά είναι σέ θέση οί 
άρχές νά μήν υποκύπτουν ποτέ στόν 
έκβιασμό.

Σέ ένα βιβλίο πού έγραψα μετά 
τόν πόλεμο τής Αλγερίας, ώρισα 
τήν τρομοκρατία σάν τό κυριώτερο 
δπλο τού σύγχρονου πολέμου.
' Αλλά κάθε πολεμικό δπλο μπορεί 
νά χρησιμοποιηθή γιά πολλούς 
σκοπούς. "Ενα τουφέκι, ένα αύτο- 
ματο, ένα περίστροφο, έκρηκτικοί 
μηχανισμοί, στρατιωτικά κυρίως δ- 
πλα, χρησιμοποιούνται άπό πολύ 
καιρό άπό τούς κακοποιούς κατά 
τήν πραγματοποίησι τών έγκλημα- 
τικών τους πράξεων.

Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν τρο
μοκρατία. Δέν είναι μόνο ένα δπλο 
πού μπορεί νά χρησιμοποιηθή γιά 
πολλούς καί διαφορετικούς σκο
πούς.

Μετά τήν μάχη τής Αλγερίας, 
κατά τήν διάρκεια τής όποιας καί

#· ■*.

κατόπιν δλοι γνωρίσαμε τήν πιά 
μεγάλη τρομοκρατική όργάνωσι, 
τόν «ΟΑΣ», είχα γράψει:

«Μιά συμμορία γκάγκστερς χω
ρίς πολιτικό ιδανικό, άλλά καί χωρίς 
ένδοιασμούς, άποφασισμένη 
νά χρησιμοποιήση τά ίδια μέσα, θά 
άποτελοΰσε έξ αύτής καί μόνης 
τής ύπάρξεώς της ένα σοβαρό κίν
δυνο».

Πράγματι τό νά τρομοκρατήσης 
ένα άτομο ή μιά όμάδα άτόμων, 
αύτό σημαίνει δτι δέν τούς δίνεις 
καμμιά εύκαιρία νά γλυτώσουν άπό 
ένα βίαιο θάνατο καί συχνά σκλη
ρό, έάν οί άπαιτήσεις τών τρομο
κρατών, όσον ύπερβολικές κι άν 
είναι, δέν ικανοποιηθούν στό πιό 
σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ό 
έκβιασμός πού όδηγεΐ στόν θάνα

το, άν άρνηθής νά ύποκύψης.
"Οπως είχε προβλεφθή, οί «γκά

γκστερς» δλων τών κατηγοριών 
χρησιμοποιούν σήμερα τήν τρομο
κρατία είτε γιά πολιτικούς σκο
πούς, περισσότερο ή λιγότερο κα
θορισμένους είτε γιά νά άποσπά- 
σουν άπό τά θύματά τους μυθώδη 
χρηματικά ποσά.

Οι όμηροι

' Η σύλληψις όμήρων είναι ή μέ
θοδος πού χρησιμοποιείται πιό συ
χνά. Μπορεί νά είναι άποτέλεσμα 
έκλογής μεταξύ προσωπικοτήτων 
πού μπορούν νά πληρώσουν μεγά
λα λύτρα (άπαγωγή τού βαρώνου 
' Αμπαίν) ή άνθρώπων πού άντιπρο- 
σωπεύουν μίαν χώρα (οί Ίσραηλι-
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ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΡΟΖΕ ΤΡΙΝΚΙΕ. ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΣΤΗΝ ΦΙΓΚΑΡΟ

ι iPomoKPHTin της εποηης mnz;

νων του Μονάχου) και αυτό για να 
άσκηθή πίεσις έπί τής κύβερνήσε- 
ώς των ή έπί μίας κοινωνικής τήξε
ως (άπαγωγή του Σλέγιερ στήν 
Γερμανία).

' Αλλά οί τρομοκράται έχουν άν- 
τιληφθή ότι μία άνθρώπινη ζωή 
είναι άνεκτίμητη καί ότι ή ζωή ένός 
ασήμαντου άτόμου είναι τό ίδιο 
πολύτιμη μέ έκείνη μιας μεγάλης 
προσωπικότητος. "Ετσι οί όμηροι 
άνήκουν συχνά σέ δλες τίς κοινω
νικές τάξεις: ταξιδιώται ένός άε- 
ροπλάνου ή ένός τραίνου (τά θύ
ματα τών Μολούκων στήν ' Ολλαν
δία) ή άντρες καί γυναίκες πού 
τυχαία τούς συναντούν σέ διάφο
ρους δημοσίους χώρους: οίλησταί 
στίς τράπεζες ή οί διαρρήκται κά
ποιας κατοικίας.

Ο ρόλος 
τής άστυνομίας

Μέ τίς συνθήκες πού έπικρα- 
τοϋν σήμερα, ή άστυνομία δέν 
ήμπορεί νά έξασφαλίση τήν προ
στασία όλων τών κατοίκων μιας 
χώρας. Ή  άπειλή, λοιπόν, είναι ή 
ιδία γιά όλους. Ό  καθείς μας 
πρέπει νά συνειδητοποιήση αύτήν 
τήν κατάστασι καί τούς κινδύνους 
πού προκύπτουν καί νά τούς άπο- 
δεχθή δπως ό στρατιώτης στό πε
δίο τής μάχης. "Ετσι θά είναι σέ 
θέση οί άρχές νά μήν ύποκύπτουν 
ποτέ στόν έκβιασμό. Καί άν έφαρ- 
μοστή άπόλυτα αύτό τό μέτρο, 
τότε οί τρομοκράται δέν θά έχουν 
νά κερδίσουν τίποτα άπό τήν κρά- 
τησι τών όμήρων.

’ Αλλά τό μέτρο αύτό είναι άνε- 
παρκές. Άφοΰ οί άπειλούμενοι 
κάτοικοι μιας πόλεως δέν ή μπο
ρούν νά έξασφαλίσουν τήν ίδια 
τους τήν άσφάλεια -μέ τούς γνω
στούς πλέον κινδύνους- κάποιος 
πρέπει νά τούς προστατεύση. Γιά 
νά τό έπιτύχη ή άστυνομία, έχει 
άνάγκη τήν συνεργασία όλου τού 
πληθυσμού. ΓΓ αύτό ό Γάλλος ύ- 
πουργός Δικαιοσύνης ζήτησε τελ
ευταία νά καταγγέλη κάθε πολί
της στήν άστυνομία τά άτομα πού 
ύποψιάζεται ότι είναι τρομοκράται.
Αλλά ή λέξις «καταγγέλλω» συγ- 

κενεύει μέ τήν λέξι «καταδίδω» 
κάτι τό άπαράδεκτο γιά έναν έντι
μο πολίτη. Γιά νά είναι άποτελε- 
σματική αύτή ή συνεργασία, πρέπει 
νά όργανωθή.

Γιά νά είναι σέ θέση οί δικαστι
κοί λειτουργοί νά δικάσουν τούς 
τρομοκράτες, οί άρχές πρέπει νά 
φροντίσουν γιά τήν άσφάλειά τους. 
Καί δέν είναι άγνωστες οί άπειλές 
πού τούς άπευθύνονται. Τό Ιδιο

συμβαίνει καί μέ τούς ένόρκους 
τών κακουργοδικείων. Πώς θά κρί
νουν μίαν ύπόθεσι τρομοκρατών 
όταν άπειλοϋνται συνεχώς γιά τήν 
έτυμηγορίαν τους. 'Ορισμένοι - 
έχομε τό παράδειγμα τής ' Ιταλίας- 
άναζητοΰν τήν σωτηρία τους στήν 
φυγή. "Αλλοι ένορκοι πάλι, γιά νά 
άποφύγουν τά άντίποινα, κρίνουν 
μεροληπτικά τίς ένέργειες τών 
τρομοκρατών ή καταλήγουν σέ εύ- 
νοϊκή άπόφασι γιά τούς κατηγορου
μένους.

Μία όργανωμένη συμμορία κα
κοποιών μπορεί νά καταργήση τόν 
κάθε δικαστή ή νά τόν ύποβάλη σέ 
άφόρητες πιέσεις. Τά σημερινά 
κακουργοδικεία πρέπει νά άναπρο- 
σαρμοσθούν στίς συνθήκες πού 
έπικρατοΰν. Προτεραιότης πρέπει 
νά δοθή στήν άσφάλεια τών δικα
στικών.

Τά πλαίσια δράσεως τών συγ
χρόνων τρομοκρατών δέν έχουν 
πλέον όρια ούτε σύνορα. "Ετσι 
διαφεύγουν τήν τιμωρία. ΓΓ αύτό ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Ζι- 
σκάρ ντ' Έσταίν έζήτησε τελευ
ταία καί άπό τίς φίλες χώρες νά 
λάβουν τά άναγκαΐα νομοθετικά 
μέτρα γιά τήν καταστολή τής τρο
μοκρατίας, αύτοΰ τού νέου «γκα- 
γκστερικοΰ»εΐδους πού ταλαιπωρεί 
τήν κοινωνία μας.

Τό πρόβλημα τής καταστολής 
τής τρομοκρατίας θά έπρεπε νά 
μελετηθή σέ ύψηλότερο έπίπεδο, 
δηλαδή στόν Ο.Η.Ε. Ή  έπίλυσίς 
του μπορεί νά πραγματοποιηθή μό
νο έπί διεθνούς πεδίου γιατί είναι 
μιά πολύ σοβαρή ύπόθεσις.

Στόν άγώνα έναντίον τών τρο
μοκρατών, τό άπόλυτον όπλο είναι 
ή μή ύποχώρησις στίς άπαιτήσεις 
των, ώστε νά μήν έπωφεληθοϋν 
άπό τήν κράτησι όμήρων. Οί κίν
δυνοι πάντως είναι άπρόβλεπτοι.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΕΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

' Η συμμετοχή τής ' Ελλάδος στήν παγκόσμια τουριστική κίνηση 
είναι 1,5% περίπου. Τό ποσοστό αυτό δέν είναι καθόλου μικρό άν 
λάβουμε ϋπόψη, ότι σέ έκταση ή ' Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις τό 
ένα χιλιοστό τής έπιφανείας τής γής, ένώ ό πληθυσμός της 
άποτελεϊ τά 2/3 χιλιοστά τοΰ συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού.

Τά μνημεία τοΰ όρχαιοελληνικοΰ καί βυζαντινοΰ πολιτισμού, οί όμορφιές τής 'Ελλάδος, τό ήπιο 
κλ.ΐμα της καί ή γνωστή φιλοξενία τών 'Ελλήνων είναι άπό τά προσόντα ίκεϊνα πού προσελκύουν 
Εκατομμύρια τουριστών στή Χώρα μας.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι μιά δρα
στηριότητα μέ άξιόλογη συμ

βολή στην ελληνική οικονομία. Ή  
συμμετοχή του στό ακαθάριστο εγ
χώριο προϊόν υπολογίζεται σέ 4,5% 
τουλάχιστον καί τό μεγαλύτερο τμή
μα της (2,8%) προέρχεται άπό τόν 
τουρισμό των άλλοδαπών. Έκτιμά- 
ται ότι απασχολεί 2% περίπου τοΰ 
συνολικού εργατικού δυναμικού αμέ
σως, χωρίς νά περιλαμβάνονται στό 
ποσοστό αυτό όσοι άσχολούνται μέ 
τήν διακίνηση των τουριστών, σέ ε
στιατόρια καί κέντρα διασκεδάσεως 
καί ό'σοι προσφέρουν άλλες υπηρε
σίες στους τουρίστες (τράπεζες, κα
ταστήματα κ.λ.π.).

Τό τουριστικό συνάλλαγμα τό 
1976 έφθασε τά 823,7 'εκατ. δολλά- 
ρια, αποτελώντας έτσι τό 18,5% των 
συνολικών εισπράξεων τής χώρας 
άπό τήν πώληση άγαθών καί υπηρε
σιών στό έξωτερικό. Τό πιό θετικό 
χαρακτηριστικό τοΰ τουρισμού όμως 
είναι ή συμβολή του στήν περιφε
ρειακή άνάπτυζη καί τόν περιορισμό 
τής μεταναστεύσεως. Τέλος, ό τουρι
σμός άποτελεΐ ένα δυναμικό κλάδο

τής ελλην.κής οικονομίας άφοΰ ή αύ
ξηση τής άπασχολήσεως σ ' αυτόν υ
πολογίζεται σέ 9,5% έτησίως τά τε
λευταία 15 χρόνια Δέν μπορεί νά 
άρνηθεϊ κανείς βέβαια δτι ή άνάπτυ- 
ξη τοΰ τουρισμού είχε ορισμένες δυσ
μενείς επιπτώσεις, όπως είναι ή άλ- 
λοίωση τού τοπίου, ή απότομη μετα
βολή ήθών, ή μόλυνση τοΰ περιβάλ
λοντος καί ή εγκατάλειψη ορισμένων 
παραδοσιακών παραγωγικών δρα
στηριοτήτων πρός όφελος τοΰ τουρι
σμού. Παρ ’ όλα αυτά θεωρείται έν 
γένει ότι ή καθαρή συμβολή του στήν 
κοινωνική καί οικονομική ανάπτυξη 
τής χώρας υπήρξε θετική, καί ή πε
ραιτέρω άνάπτυξή του είναι επιθυμη
τή.

Ή  ζήτηση τουριστικών υπηρε
σιών είναι βασικά συνάρτηση τοΰ 
βιοτικού έπιπέδου τοΰ λαού άλλά 
επηρεάζεται σημαντικά καί άπό τόν 
συρμό. Στήν εποχή μας τά ταξίδια 
είναι πολύ τής μόδας, έχει δέ υπο
λογιστεί ότι ένας σύγχρονος αστός 
μετακινείται στό διάστημα ενός μη
νάς κατά μέσον όρο περισσότερο άπ ’ 
όσο μετακινείτο ένας μέσος αστός

σ ’ ολόκληρη τή ζωή του τόν περα
σμένο αιώνα

Οί λόγοι γιά τούς οποίους ταξι
δεύουν οί άνθρωποι είναι βασικά 
τέσσερις: γιά ν ’ άλλάξουν περιβάλ
λον, γιά νά έπισκεφθοΰν τόπους ιστο
ρικής σημασίας, γιά νά έξασκήσουν 
μερικά πάρεργα (χόμπυ) - άθλητισμό, 
κυνήγι, ψάρεμα κ.λ,π., ή νά έπισκε- 
φθούν συγγενείς τους. Ή  χώρα μας 
καί ολόκληρη ή Μεσόγειος, παρου
σιάζει πολλά προτερήματα άπό του
ριστικής άπόψεως. Πρώτο, διαφέρει 
σέ κλίμα καί φυσικό περιβάλλον άπό 
τίς πλούσιες βόρειες χώρες άπ ’ όπου 
κυρίως όρμώνται οί τουρίστες. Δεύ
τερο, έχει πολλά μνημεία καί τόπους 
ιστορικούς, έπειδή δέ ό άρχαίος ελ
ληνικός πολιτισμός άποτελεΐ τή βάση 
τοΰ ευρωπαϊκού καί γενικά τού δυτι
κού πολιτισμού τά μνημεία αυτά έ
χουν γιά τούς τουρίστες ιδιαίτερη 
σημασία

Τρίτο, τό ήπιο κλίμα τής χώρας 
μας εύνοεϊ τήν άσκηση όλων σχεδόν 
τών δραστηριοτήτων γιά πολλούς 
μήνες τό χρόνο, προσελκύοντας έτσι 
όσους θέλουν νά συνδυάσουν τίς δια-
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κοπές τους μέ τόν αθλητισμό ή άλλα 
πάρεργα. Τέλος, δεδομένου δτι Έλ
ληνες υπάρχουν καί ευδοκιμούν σέ 
δ λα σχεδόν τά μέρη τής γης, καί ό 
τελευταίος λόγος είναι πολύ σημαντι
κός παράγων δημιουργίας τουριστι
κού ρεύματος πρός τή χώρα μας. Γιά 
τούς λόγους αυτούς τά ευρωπαϊκά 
κράτη τής Μεσογείου δέχονται τό 
46,8% τής παγκοσμίου τουριστικής 
κινήσεως.

Ή  συμμετοχή τής 'Ελλάδας στην 
παγκόσμια τουριστική κίνηση είναι 
1,5% περίπου. Τό ποσοστό αυτό δέν 
είναι καθόλου μικρό, αν λάβωμε υπό
ψη δτι σέ έκταση ή 'Ελλάδα κατα
λαμβάνει μόλις τό ένα χιλιοστό τής 
επιφάνειας τής γής ενώ ό πληθυσμός 
της αποτελεί τά 2,3 χιλιοστά τού 
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού. 
Δεδομένου πάντως τού ενδιαφέρον
τος τού παγκοσμίου τουριστικού ρεύ
ματος γιά τήν περιοχή τής Μεσογεί
ου, ή 'Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατό
τητες ν' άναπτύξει άκόμη περισσό
τερο τόν τουρισμό της.

Γενικά οί προοπτικέ; τουριστι
κής έξελίξεως τής 'Ελλάδας είναι 
πολύ ευνοϊκές γιά τούς εξής λόγους: 
τό κόστος ζωής στην 'Ελλάδα είναι 
σχετικά χαμηλό καί δέν αυξάνεται μέ 
υψηλότερο ρυθμό άπό τό άντίστοιχο 
κόστος τών άνταγωνιστριών χωρών. 
Δεύτερο, ή σύνδεση τής χώρας μέ τήν 
Ε.Ο.Κ. θά επηρεάσει ευνοϊκά τόν 
τουρισμό γιατί έχει παρατηρηθεί δτι 
τό τουριστικό ρεύμα άκολουθεΐ κατά 
κανόνα τήν αύξηση τών έμπορικών

συναλλαγών καί τή σύσφιξη τών 
πολιτιστικών σχέσεων. Τρίτο, ή βελ
τίωση τών σχέσεων τής 'Ελλάδας μέ 
τις βαλκανικές χώρες καί ή στενό
τερη σύνδεσή της μέ τήν άραβική 
άγορά δημιουργούν αξιόλογες πηγές 
αύξήσεως τής τουριστικής ζητήσεως. 
Τέλος, οί άνταγωνίστριες μεσογεια
κές χώρες ( ’Ιταλία, Γαλλία καί ’Ι
σπανία) έχουν εξαντλήσει σχεδόν 
πλήρως τίς δυνατότητες έξυπηρετή- 
σεως τουριστών, ούτως ώστε νά 
προβλέπεται έκτροπή τού τουριστι
κού ρεύματος πρός τήν 'Ελλάδα στό 
προσεχές μέλλον.

Τά βασικά προβλήματα τού του
ριστικού τομέα είναι δύο: Τό πρώτο 
δημιουργεί ή εποχικότητα τής τουρι
στικής κινήσεως. Άπό τούς ξένους 
τουρίστες πού επισκέπτονται τήν 
'Ελλάδα οί μισοί έρχονται μέσα στό 
τρίμηνο ’Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, τό 
ένα τρίτο κατά τούς μήνες ‘Απρίλιο, 
Μάιο, ’Ιούνιο καί ’Οκτώβριο καί τό 
υπόλοιπο ένα έκτο κατά τή διάρκεια 
τού χειμερινού πενταμήνου, άπό Νο
έμβριο μέχρι Μάρτιο. Λόγω τής επο- 
χικότητας αυτής οί παραγωγικοί συν
τελεστές πού εργάζονται στόν κλάδο 
αυτό άπασχολοΰνται μερικά μέ συνέ
πεια τήν αύξηση τού κόστους. Ή  
εποχικότητα αύτή μπορεί νά μειωθεί 
μέ κατόιλληλη διαφήμιση καί τιμο
λογιακή πολιτική. Πρός τήν κατεύ
θυνση αύτή δέν έχει δμως σημειωθεί 
πρόοδος, γιατί άπό τήν εξέταση τών 
αφίξεων συμπεραίνει κανείς αύξηση 
τής συγκεντρώσεως τουριστών τούς

θερινούς μήνες κατά τά τελευταία 
χρόνια, άντίθετα άπ ’ δτι συμβαίνει 
στις άλλες τουριστικά αναπτυγμένες 
χώρες ( ’Ιταλία, 'Ελβετία, ’Ισπανία 
κ.λ. π.).

Τό δεύτερο πρόβλημα τού τομέα 
είναι ή σχετικά χαμηλή σύνδεσή του 
μέ τήν ελληνική οικονομία. Τή σύν
δεση ενός τομέα μέ τήν υπόλοιπη 
οικονομία διαπιστώνουμε μελετών
τας τόν πίνακα εισροών - 'εκροών. 
"Οσο περισσότερες εισροές έχει ό 
κλάδος τόσο μεγαλύτερη ώθηση δίνει 
ή ανάπτυξή του στή μεγέθυνση καί 
άλλων βιομηχανιών. Ό  τουρισμός, 
δπως προκύπτει άπό τόν πίνακα εισ
ροών - εκροών τής ελληνικής οικο
νομίας πού κατάρτισε τό ΚΕΠΕ, χρη
σιμοποιεί εισροές τής τάξεως τού 
!3% μόνον — ενώ στή βιομηχανία τό 
ποσοστό αυτό υπερβαίνει τό 65%. 
Έτσι, ή ανάπτυξη τού τουριστικού 
τομέα δέν έχει σημαντικές δευτερο
γενείς επιδράσεις στήν προώθηση 
άλλων οικονομικών δραστηριοτή
των.

Παρά τίς αδυναμίες αυτές, ό 
τουρισμός ελκύει τό κρατικό εν
διαφέρον, κυρίως έπειδή είναι ένας 
συναλλαγματοφόρος κλάδος μέ μεγά
λες προοπτικές καί επειδή Αποτελεί 
μοναδικό σέ πολλές περιπτώσεις 
εργαλείο βελτιώσεως τής χωροτα
ξικής διανομής τού είσοδήματος, 
υπολογίζεται δέ δτι ή αύξηση τής 
τουριστικής κινήσεως τά 'επόμενα 
χρόνια θά είναι τής τάξεως τού 12 - 
!4% έτησίως.

Τά ελληνικά νησιά εγκατεσπαρμένα σ ' όλες τίς 'Ελληνικές θάλασσες, μέ τή δική του τό καθένα «προσωπικότητα», δπως καί οί Ιαματικές πηγές 
άποτελοΰν σπάνια καί σπουδαία γιά τή χώρα μας τουριστικά προσόντα. Στίς φωτογραφίες μας έπάνω καί είς τό Αριστερό τής σελίδος γραφικές 
«γωνιές» άπό τήν όμορφη Θάσο. Στό δεξιό τής σελίδος τά παγκόσμια γνωστά λουτρά τοΰ Καϊάφα. Στήν Απέναντι σελίδα, ένα άπό τίς χιλιάδες τών 
έργων τέχνης, πού προσελκύουν ίκατομμύρια τουριστών στήν 'Ελλάδα Τό περίφημο άνάγλυφο τής Ήγησοΰς, ατό 'Εθνικό ‘Αρχαιολογικό Μουσείο 
'Αθηνών.
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Ή  καθύβριση του Θεού νοείται ώς τοιαύτη ύπό αντικειμενικήν εποψιν, 
χωρίς νά απαιτείται, όπως εχει προσβληθη καί τό θρησκευτικόν συναί
σθημα των τρίτων, ενώπιον τών όποιων τελείται τό έγκλημα τής έξυβρί- 
σεως. Τυγχάνει δηλονότι τούτο τυπικόν καί οόχί εκ τού Αποτελέσματος, 
καθ * οσον ουδόλως έκ τού κειμένου τού νόμου προκύπτει οτι, ή τέλεσις τού 
έν λόγω αδικήματος, προϋποθέτει τήν έπέλευσιν ώρισμένου Αποτελέ
σματος.

ΤΟ  ΙΤΚ/ιΗΛΙΛ ΙΗ>: KAKOBWYAOV 
BAAWHAtlAX
' Υπό Γ. Η. ΚΡΙΠΠΑ 
Δ/ρος Πολιτικών Επιστημών

Ω Σ ΓΝΩΣΤΟΝ ή κακόβουλος βλασφη
μία τιμωρείται δΓ άρθρου 198 του 

Ποιν. Κώδικος.
Διά τής napayp. 1 τής ώς άνω διατάξε- 

ως τιμωρείται ό δημοσίρ καί κακοβούλως 
καθ' οίονδήποτε τρόπον καθυβρίζων τόν 
Θεόν. 'Ενταύθα, ώς γίνεται γενικώς άπο- 
δεκτόν (1), έννομον άγαθόν οΰτινος τήν 
προστασίαν σκοπεί ή ύπ' δφιν διάταξις είναι 
ούχί ό Θεός, δστις βεβαίως δέν έχει άνά- 
γκην άνθρωπίνης προστασίας, άλλά τό θρη
σκευτικόν συναίσθημα τών πολιτών, δπερ 
προσβάλλεται έκ τής βλασφημίας (2).

Ώ ς  Θεός θά πρέπει νά νοηθή ούχί ό 
κατά τάς άντιλήψεις καί τά δόγματα έκά- 
στου, άλλά τό Ύπέρτατον "Ον τό ώς 
τοιοϋτον θεωρούμενον ύπό πόσης γνωστής 
μονοθεϊστικής θρησκείας (3) ίδίρ δέ τής 
Χριστιανικής. ' Επομένως ε ις  τήν έννοιαν 
τού Θεού θά περιλάβωμεν καί τά τρία 
πρόσωπα τής Αγίας Τριάδος (4). Κακό
βουλος βλασφημία δθεν είναι άξιόποινος 
καί άν άπευθύνεται ού μόνον κατά τού 
Θεού, άλλά καί κατά τού ' Ιησού Χριστού ή 
τού Αγίου Πνεύματος.

Καθύβρισις τού Θεού είναι έννοια εύ- 
ρυτέρα τής έξυβρίσεως καί περιλαμβάνει 
πάσαν έκδήλωσιν περιφρονητικήν πρός τόν 
Θεόν(5). Δέν άπαιτεΐται έπομένως χρήσις 
έξυβριστικών έκφράσεων άποκλειστικώς. 
Αξιόποινοι είναι ώσαύτως καί έκφράσεις 

προσβάλλουσαι ού μόνον εύθέως τόν Θεόν, 
άλλά καί τήν θείαν καί ιερόν ιδιότητά Του(6), 
ώς καί τάς συνέπειας τής τοιαύτης ιδιότη
τάς Του, τ.έ. δτι, ώς Θεός τυγχάνει παν

τοδύναμος, πάνσοφος, παντογνώστης, έ- 
λεήμων, δίκαιος, μακρόθυμος, άνεξίκακος, 
πολυεύσπλαχνος κλπ., έστω καί άν τά στοι
χεία ταϋτα δέν τυγχάνουν εύθέως άντιλη- 
Γττά ύπό τών πάντων. 'Αρκεί δτι, προσιδι
άζουν εις τήν έν λόγφ ιδιότητά Του καί 
βεβαίως δέν άπαντώνται κατά τήν αύτήν 
τούλάχιστον έκτασιν εις τόν άνθρωπον. Εις 
τήν έν λόγω γνώμην ώς πρός τάς συνέ
πειας τής θείας καί ίεράς ίδιότητος τού 
Θεού δέον νά καταλήξωμεν έκ τού δτι, 
έξυπηρετεΐται ό σκοπός τού νόμου, τ.έ. καί 
διά καθυβρίσεως τούτων έχομεν προσβο
λήν τού θρησκευτικού συναισθήματος τού 
κοινού κατά τήν αύτήν έκτασιν μέ τήν 
εύθέως κατά τού Θεού καθύβρισιν. Αρκεί 
ή καθύβρισις τών στοιχείων τούτων τής 
ιδιότητάς Του νά έχη χαρακτήρα καταφρο
νητικόν καί ούχί βεβαίως νά άποτελή άπλήν 
άμφισβήτησιν τούτων έπί τού θεωρητικού 
πεδίου, όπότε καί δέν συντρέχει τό άξιό- 
ποινον καί έπί άπλής θεωρητικής άμφισβη- 
τήσεως ώς πρός τήν ΰπαρξιν τού Θεού (7) 
καί έφ ' όσον αύτη δέν περιέχει τό στοι- 
χεϊον τής καθυβρίσεως. ' Υπό τών έν τή ώς 
άνω ύποσημειώσει ήμετέρων συγγραφέων 
ύποστηρίζεται όμοφώνως δτι, δέν συνι- 
στοΰν άξιόποινον πράξιν οί σαρκασμοί, αί 
κατάραι, αί άνόητοι έκφράσεις, αί είρωνεΐαι 
ή αί μικροβλασφημίαι. Ή  τοιαύτη άποψις 
ούδόλως αίτιολογουμένη ύπό τούτων φρο- 
νούμεν δτι, δέν είναι όρθή καθ' άπασαν τήν 
έκτασιν της, καθ' δσον έρευνητέον τυγχά
νει ούχί έάν μία έκφρασις συνιστά κατάραν 
ή ειρωνείαν ή άνόητον έκφρασιν ή μικρο-
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βλασφημίαν ή ότιδήποτε παρεμφερές, άλλ' 
έάν τυγχάνη «καθύβρισις», ύφ' ήν έννοιαν 
αΰτη έσκιαγραφήθη. ' Επομένως καί ή άνό- 
ητος έκφρασις καί ή μικροβαλοφημία κλπ. 
ούδόλως τυγχάνουν a priori μή άξιόποινοι, 
καθ' δσον ούδόλως δικαιούμεθα νά σταθώ- 
μεν ε ις  τήν φύσιν μιας έκφράσεως ώς 
κατάρας ή μικροβλασφημίας κλπ, ώς άνω 
καί νά μήν χωρήοωμεν περαιτέρω εις τήν 
έρευναν τής συνδρομής τών στοιχείων τής 
καθυβρίσεως συμφώνως τώ νόμω. Κατ' 
άκολουθίαν κάλλιστα είναι δυνατόν μία τοι- 
αύτη έκφρασις νά είναι άξιόποινος καί ώς έκ 
τούτου ή προαναφερομένη γνώμη τών ή- 
μετέρων συγγραφέων (μή αίτιολογουμένη 
άλλωστε) δέν είναι όρθή, ώς ούδόλως 
στηριζομένη εις τόν νόμον.

' Η καθύβρισις τού Θεού είναι δυνατόν νά 
γίνη «καθ' οίονδήποτε τρόπον», ώς ρητώς 
όρίζει τό άρθρον 198 Π.Κ., δηλονότι προ- 
φορικώς, έγγράφως, διά κινήσεων, χειρο
νομιών, συμβολισμών, εικόνων κ.λ.π. (8), ή 
διά τού τύπου (9). Φρονοϋμεν όμως περαι
τέρω ότι, διά τής έννοιας «καθ' οίονδήπο
τε τρόπον» δέν νοεί ό νομοθέτης μόνον τόν 
τρόπον έκφράσεως τής καθυβριστικήςέκδη- 
λώσεως, άλλ' έπί πλέον τό άξιόποινον είναι 
δυνατόν νά συντρέχη καί έάν ή βλασφημία 
στρέφεται ούχί άμέσως κατά τού Θεού, 
άλλά καί έμμέαως. Τοϋτ' αύτό άλλωστε 
δέον νά καταλήξωμεν ότι δέχονται οί έν 
ύποσημειώσει άναφερόμενοι συγγραφείς, 
έφ ' δσον όμιλοϋν καί περί «συμβολικού» 
τρόπου έκφράσεως τής καθυβριστικής κατά 
τού Θεού έκδηλώσεως. έν δψει τής φρά- 
σεως τού νόμου «καθ' οίονδήποτε τρό
πον». Οϋτω ώς κακόβουλος βλασφημία θά 
θεωρηθή ή καταφρονητική έκδήλωσις έναν- 
τίον είκόνος τού Θεού ή ένός τών προσώ
πων τής Αγίας Τριάδος, ή έναντίον θεο- 
πνεύστου κειμένου, ώς έ.π. τής 'Αγίας 
Γραφής ή ιερού σκεύους ή ιερού Ναού κλπ. 
έφ ' δσον ή έκδήλωσις περιέχει τό στοι- 
χεΐον τής καθυβρίσεως τού Θεού.

Ή  βλασφημία δέον νά γίνη «δημοσία». 
Δέν άπαιτεϊται δηλ. νά γίνη εις δημόσιον 
τόπον, άλλ' ένώπιον περισσοτέρων άνθρώ- 
πων μή άποτελούντων στενόν οικογενεια
κόν ή φιλικόν κύκλον, έφ ' όσον μεταξύ 
δράστου καί τρίτων δέν ύφίσταται στενός 
οικογενειακός δεσμός ή ψυχικός σύνδε- 
σμος(10). Προκειμένου περί τού έν λόγω 
ψυχικού συνδέσμου δέον οϋτος νά νοηθή 
ώς έξαιρετικώς στενός, ϊνα άποκλεισθή τό 
άξιόποινον, έ.π. ή βλασφημία ένώπιον συνα
δέλφων εϊς τινα έργασίαν τυγχάνει παρά
νομος καίτοι ύφίσταται ψυχικός δεσμός 
μεταξύ των, όμοίως ή βλασφημία ένώπιον 
συμφοιτητών ή συνυπηρετούντων έν τώ 
στρατεύματι(11) καίτοι ύφίσταται μεταξύ 
των ώρισμένος ψυχικός δεσμός. Ομοίως ή 
βλασφημία είναι άξιόποινος ώς «δημοσία» 
λαμβάνουοα χώραν ένώπιον γεν. συνελεύ- 
σεως άνωνύμου έταιρείας (12). ' Ο δράστης 
δέν άπαιτεϊται νά άπευθύνεται πρός ώρι- 
σμένον πρόσωπον (13). Δημοσία γενομένη 
θεωρείται ή βλασφημία ώσαύτως, όταν λαμ- 
βάνη χώραν έντός μεταφορικού μέσου δη-

Τό έγκλημα τής κακοβούλου βλασφημίας, ώς 
τοΰτο καθορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 198 Π.Κ. 
άφορα δχι μόνον είς τόν Τριαδικόν θεόν, άλλά 
καί τό πρόσωπον τής Θεοτόκου, τούς 'Αγίους 
τής εκκλησίας κ.λ.π.
μοσίας χρήσεως (λεωφορεία, σιδηρόδρο
μοι), κέντρα διασκεδάσεως κ.λ.π. (12) (13). 
Δημοσία θεωρείται γενομένη βλασφημία έξ 
άλλου όταν πραγματοποιείται διά τού τύπου 
άρκεϊ τό έντυπον νά έτέθη είς κυκλκοφο- 
ρίαν ώς άπαιτεϊ ό έκάστοτε νόμος περί 
τύπου(14).

Τέλος ή βλασφημία ώς καθύβρισις τού 
Θεού δέον νά είναι κακόβουλος. Περί τής 
έννοιας ταύτης έκ μέν τών άλλοδαπών 
συγγραφέων δέν ύφίσταται έπεξεργασία, 
έκ τού ότι άλλοία είναι ή διατύπωσις τού 
γερμανικού νόμου (παρ. 166 τού γερμαν. 
Ποιν. Κώδ). ' Εκ τών ήμετέρων συγγρα
φέων άναφέρεται ή έννοια τής κακοβου
λίας άνευ έπεξεργασίας πλήν τού Καρανίκα 
(πρός δν καί συμφωνεί ό Αίδαλής) ύπο- 
στηρίζοντος ότι, ώς κακόβουλος θά θεω
ρηθή ή βλασφημία, έφ ' όσον ό δράστης 
έκδηλώνει έχθρικήν πρός τόν Θεόν νοοτρο
πίαν (15), έπικαλούμενος τούς γερμανούς 
συγγραφείς Schdnke - SchrOder. Ούτοι 
όμως είς τά δύο κύρια σημεία τού έργου 
των, άτινα άναφέρονται ε ί τό κακόβουλον 
(bdswillig) (16) δέχονται ότι ώς τοιοϋτον θά 
θεωρηθή ούχί μόνον ή έκδήλωσις έχθρικής 
διαθέσεως, άλλά πάν έτερον ταπεινόν κίνη- 
τρον (Oder sonst aus einem niedrigen Be- 
weggrund), έν οίς καί ή χαιρεκακία, ή 
σαδιστική διάθεσις, ή φιλαργυρία, ή ιδιο
τέλεια, ή άδιαφορία διά τό καθήκον κλπ. 
' Επομένως ή έννοια τής κακοβουλίας είναι 
έν προκειμένω εύρυτέρα τής άπλής έχθρό- 
τητος καί δέον νά ληφθή ύπ' δψιν ώς καί έν 
Γερμανίρ. Κατ' άκολουθίαν τούτου άξιόποι- 
νος τυγχάνει ή βλασφημία καί όταν ό 
δράστης προέβη είς τήν πράξιν του ού 
μόνον λόγω έχρθότητος πρός τόν Θεόν, 
άλλά καί έξ  αίτιας οίουδήποτε έτέρου τα
πεινού αιτίου, ώς έ.π. ϊνα δημιουργήση τήν 
έντύπωσιν τού «μοντέρνου» τού μή λαμβά- 
νοντος σοβαρώς ύπ' δψιν τόν Θεόν, ή ϊνα

έπιδείξη δυναμισμόν καί άναγκάση έτερον 
νά προβή είς ένέργειαν ώρισμένην κλπ. καί 
άν ή βλασφημία έκφράζεται ύπό άίρεσιν, 
έ.π. έάν ό δράστης άπειλή έτερον όπως 
πράξη τι, δηλών ότι άλλως θά βλασφημήση 
καί άναφέρων ρητώς τήν βλασφημίαν προ
σθέτων άπλώς τό μόριον «θά».

Είς πάσαν όμως περίπτωσιν ή κακόβου
λος βλασφημία δέον νά γίνεται δημοσία, 
τών δύο τούτων στοιχείων τής άντικειμενι- 
κής ύποστάσεως τού έγκλήματος άπαιτου- 
μένων ούχί διαζευκτικώς άλλά άθροιστικώς, 
ώς προκύπτει έκ τής φράσεως τού νόμου 
«δημοσία καί κακοβούλως».

' Η καθύβρισις τού Θεού νοείται ώς τοι- 
αύτη ύπό άντικειμενικήν έποψιν, χωρίς νά 
άπαιτήται όπως έχει προσβληθή καί τό 
θρησκευτικόν συναίσθημα τών τρίτων, ένώ
πιον τών όποιων τελείται τό έγκλημα τής 
έξυβρίσεως (17). Δηλονότι τυγχάνει τούτο 
τυπικόν καί ούχί έκ τοΰ άποτελέσματος, 
καθ' όσον ούδόλως έκ τού κειμένου τού 
νόμου προκύπτει ότι, ή τέλεσις τού έν λόγω 
έγκλήματος προϋποθέτει τήν έπέλευσιν ώ- 
ρισμένου άποτελέσματος. Αξιοσημείωτος 
είναι καί ή έν προκειμένω διάταξις τής παρ. 
166 τοΰ γερμανικού Ποινικού Κώδικος, ήτις 
άπαιτεϊ όπως ή βλασφημία προκαλή άγανά- 
κτησιν (Argernis gibt) ϊνα θεωρηθή ώς αξιό
ποινος. Έν τούτοις ώς έκ τής τοιαύτης 
διατυπώσεως τοΰ γερμανικού νόμου, ήτις 
σαφώς όμιλεΐ περί ώρισμένου άποτελέσμα
τος, δέν ύφίσταται όμοφωνία έν τή γερμα
νική έπιστήμη. Οϋτω oi SchOnke - Schroder 
(σελ. 706) καί ό Dalke (σελ. 162) ύπο- 
στηρίζουν ότι, ή προσβολή τού θρησκευτι
κού συναισθήματος άπαπεΐται νά συντρέχη 
τούλάχιστον δΓ ένα τών παρόντων, ένώ ό 
Loftier (σελ. 293) ύποστηρίζει ότι, άπαι- 
τεΐται ή προσβολή τού θρησκευτικού συναι
σθήματος περισσοτέρων έκ τών παρόντων 
προσθέτει δέ ότι, έφ ' δσον ή βλασφημία 
διαπράττεται διά τού τύπου, ή τοιαύτη 
προσβολή τοΰ θρησκευτικού συναισθήμα
τος τών άναγνωστών δέον νά θεωρηθή ώς 
δεδομένη έάν άποδειχθή ό δόλος τού 
δράστου.

Ώ ς  πρός τήν ύποκειμενικήν ύπόστασιν 
τού ύπό άνάπτυξιν έγκλήματος οϊκοθεν 
νοείται ότι, άπαιτεϊται δόλος τού δράστου. 
' Αρκεί δέ καί ένδεχόμενος δόλος (18). ' Εκ 
τού ότι ή βλασφημία ώς έλέχθη λαμβάνεται 
ύπό άντικειμενικήν έποψιν προκύπτει ότι, ή 
τυχόν καλή πίστις τού δράστου δέν αίρει 
τήν ύποκειμενικήν ύπαιτιότητα (19), ούδέ 
έχει σημασίαν άν ό δράστης ώθήθη είς τήν 
πράξιν του έξ ίδιας θρησκευτικής πεποι- 
θήσεως, καθ' όσον ένταϋθα δέν πρόκειται 
περί συγγνωστής πλάνης (19), δεδομένου 
δτι ή τοιαύτη πλάνη δέν είναι νοητή (20) ού
δόλως συντρεχόντων έν προκειμένω τών 
στοιχείων τών άρθρων 30 καί 31 τοΰ Ποι
νικού Κώδικος. Έξ άλλου ή έξ ίδιας θρη
σκευτικής ή άλλης πεποιθήσεως τέλεσις 
τοΰ έγκλήματος ούδόλως αίρει τό άξιόποι- 
νον, τοΰτο δέ διότι, άλλως θά εϊχομεν 
παράβασιν τής ύπό τού συντάγματος κατο- 
χυρουμένης άρχής τής ίσότητος, έάν έθε-
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ωρεΐτο επιτρεπτή ή τοιαύτη άρσις του αξιο
ποίνου λόγω ιδιαιτέρου θρησκευτικού ή 
ήθικοϋ λόγου ή ιδιαιτέρας τοιαύτης άντι- 
λήψεως. Τυχόν έπομένως τοιαύτη διάταξις 
θά ήτο σαφώς αντισυνταγματική.

Τό αξιόποινον δέν αίρεται καί άν κίνη- 
τρον τού δράστου ύπήρξεν ή έπιστημονική 
έρευνα (21) ή ή καλλιτεχνική δημιουργία 
(22), διότι καίτοι ή έλευθερία άμφοτέρων 
των πνευματικών τούτων έκδηλώσεων κα- 
τοχυροϋται συνταγματικώς (23), ούχ ήττον 
όμως ή τοιαύτη έλευθερία δύναται νά έξι- 
κνήται μόνον μέχρις ώρισμένου όρίου, τ.έ. 
ούχί πέραν τού όρίου προσβολής έτέρου 
αγαθού (τού θρησκευτικού συναισθήματος), 
δεδομένου ότι ή έλευθερία θρησκευτικής 
συνειδήσεως κατοχυροϋται καί αϋτη συντα- 
γματικώς.

Διά τής παραγράφου 2 τού άρθρου 198 
τού Π.Κ. τιμωρείται ή δημοσία έκδήλωσις 
έλλείψεως σεβασμού πρός τό θειον.

Ή  ώς άνω παρ. 2 είναι διάταξις έπι- 
κουρική έν σχέσει πρός τήν παρ. 1, ώς 
προκύπτει έκ τής φράσεως «Ό στις έκτός 
τής περιπτώσεως τής παρ. 1». Κατά συνέ
πειαν άποκλείεται κατ' ιδέαν συρροή άμφο
τέρων τών παραγράφων τού άρθρου 198 
βάσει τού κανόνος lex primaria derogat 
subsidiarae (24).

Λόγω τής έπικουρικότητος τής ώς άνω 
διατάξεως ισχύουν κατ' άρχήν τά δσα έλέ- 
χθησαν καί διά τήν πρώτην παράγραφον. 
Οϋτω προστατευόμενον έννομον άγαθόν 
έν προκειμένω είναι καί ένταϋθα τό θρη
σκευτικόν συναίσθημα τού κοινού (25), 6- 
περ ώσαύτως προσβάλλεται έξ έκδηλώσε
ων έλλείψεως τού πρός τό θειον σεβα
σμού. Περαιτέρω έν δψει τού ότι, ή 1η 
παράγραφος όμιλε! περί καθυβρίσεως τού 
Θεού, ένώ ή 2α παράγραφος περί έλλεί
ψεως σεβασμού πρός τό θειον, δέον νά 
παρατηρηθούν τά κάτωθι:

α) Τό θειον είναι έννοια εύρυτέρα τής 
τού Θεού καί περιλαμβάνει πάν ό,τι θεωρεί
ται ιερόν ύπό τίνος άνεγνωρισμένης θρη
σκείας (25). Ή  έν προκειμένω ίερότης 
βεβαίως δέν άπαιτεΐται νά έχη άκολουθήσει 
ώρισμένην διαδικασίαν ίεροποιήσεως, όσιο- 
ποιήσεως, καθαγιασμού κλπ., αρκεί νά έχη 
σχέσιν πρός τόν Θεόν, τούς ιερούς ναούς, 
τούς θρησκευτικούς λειτουργούς ύπό τήν 
τοιαύτην ιδιότητά των καί έφ ' όσον συνδέ
εται πρός τήν θρησκευτικήν πίστιν ή τήν 
λατρείαν. Οϋτω έ.π. άξιόποινος κατά τήν 
παρούσαν διάταξιν τυγχάνει ή βλασφημία 
τών άγιων προσώπων, τών ιερών μυστηρίων, 
τών ιερών συμβόλων, εικόνων, σκευών 
κ.ο.κ.

β)' Ενταύθα δέν άπαιτεΐται ή καθύβρισις 
τού θείου (ώς έν τή 1η παραγράφω), άλλ' ή 
διά βλασφημίας έκδήλωσις έλλείψεως σε
βασμού πρός τό θειον. ' Η βλασφημία δύ- 
ναται νά λάβη χώραν προφορικώς, έγγρά- 
φως, δ ι' εικόνων, χειρονομιών, συμβολι
σμών κ.λ.π. καί διά τού τύπου, ώς άκριβώς 
καί ή καθύβρισις. Βεβαίως δέν άπαιτεΐται ή 
χρήσις ώρισμένων λέξεων, άλλ' ώς βλα
σφημία νοείται πάσα προσβλητική έκδήλω-

σις (26), έφ ' όσον αϋτη συνιστά καί έλλει- 
ψιν τού πρός τό θειον σεβασμού. Τού 
σεβασμού όστις είναι άπαραίτητος, ϊνα πλη- 
ρωθή ό σκοπός τού νόμου, δηλονότι ϊνα μή 
θιγή τό θρησκευτικόν συναίσθημα τών τρί
των. Βλασφημία μή έκδηλοϋσα έλλειψιν τού 
πρός τό θειον σεβασμού δέν άντιλαμβα- 
νόμεθα πώς δύναται νά νοηθή, δεδομένου 
ότι καί ένταϋθα ώς πρός τήν ύποκειμενικήν 
ύπαιτιότητα ισχύει ό,τι έλέχθη καί ώς πρός 
τήν προηγουμένην παράγραφον, τ.έ. ή πρά- 
ξις κρίνεται άντικειμενικώς καί δέν έχει 
σημασίαν ή καλή πίστις τού δράστου. Προ
φανώς ό νομοθέτης ήθελε νά περιλάβη 
ένταϋθα τήν έκδήλωσιν έλλείψεως σεβα
σμού πρός τό θειον διά βλασφημίας πρός 
διάκρισιν άλλου είδους όμοιας έκδηλώσεως 
κατά τών θείων γενομένης ούχί διά βλασφη
μίας άλλά δι' έτέρου τρόπου.

γ)'Εν προκειμένω ό Καρανίκας (σελ. 
227) ισχυρίζεται ότι, ή ψυχολογική διαφορά 
μεταξύ τού έγκλήματος τής καθυβρίσεως 
τού Θεού καί τής διά βλασφημίας έκδηλώ
σεως έλλείψεως σεβασμού πρός τό θειον 
έγκειται εις τό ότι, εις τό πρώτον ένοχοι 
καθίστανται άτομα άντιμαχομένων θρησκευ
τικών δογμάτων, ή αιρετικοί, ένώ εις τό 
δεύτερον ένοχοι καθίστανται καί οί πιστοί 
πρός τό δόγμα τού όποιου τό θειον προ
σβάλλουν. ' Η ιδιότυπος αϋτη γνώμη -  ύπό 
ούδενός έτέρου στηριζομένη -  είναι φρο- 
νούμεν έντελώς έσφαλμένη, καθ' όσον: 
αα) «Ψυχολογική διαφορά» μεταξύ δύο 
έγκλημάτων είναι έννοια άγνωστος εις τό 
Ποινικόν Δίκαιον καί βεβαίως ούδέ έκ τού 
νόμου προκύπτει τοιούτον τι. ββ )' Η άποψις 
τού Καρανίκα ότι οί δράσται τού πρώτου 
έγκλήματος είναι οί άνήκοντες εις άντιμα- 
χόμενα θρησκευτικά δόγματα ούδόλως 
αιτιολογεί τήν τοιαύτην γνώμην του, ήν 
άπλώς καί μόνον άναφέρει. Μάλιστα δέ ού 
μόνον εις τόν νόμον δέν στηρίζεται, άλλ' 
Ώ ς Θειον ύπό τήν έννοιαν τοΰ δρθου 198 Π.Κ. 
νοείται δχι μόνον ό θεός, άλλά καί πάν δ,τι 
θεωρείται ιερόν ύπό τίνος άνεγνωρισμένης 
θρησκείας.

έπί πλέον καί άποβαίνει κατά τού σκοπού 
τού νόμου, διότι έάν δεχθώμεν τήν ώς άνω 
άποψιν, ή προστασία τού έννόμου άγαθοϋ 
(θρησκ. συναίσθημα) δέν πραγματοποιείται., 
' Εφ' όσον όθεν \  νεται γενικώς άποδεκτόν 
ότι προστατευόμενον άγαθόν έπί τοΰ έγ
κλήματος τής παρ. 1 είναι τό θρησκευτικόν 
συναίσθημα δέν δύναται νά εύσταθήση ή ώς 
άνω γνώμη τού Καρανίκα, καθ' όσον οϋτω 
θά κατελήγομεν εις άναίρεσιν τών όσων 
προηγουμένως ύπεστηρίχθησαν, δηλονότι ή 
άποδοχή τής άπόψεως ταύτης προϋποθέτει 
ώς έννομον άγαθόν τήν προστασίαν ούχί 
τού θρησκευτικού συναισθήματος γενικώς, 
άλλά τήν προστασίαν ώρισμένης θρησκείας 
έναντι έπιθέσεων κατ' αύτής (κατά τοΰ 
Θεού της) ύπό έτεροδόξων ή έτεροθρή- 
σκων, δπερ άτοπον, ώς ούδόλως έκ τού 
νόμου προκΰπτον.

δ) Κατά τά λοιπά ισχύουν τά δσα έλέ- 
χθησαν ώς πρός τό έγκλημα τής παρ. 1, 
ώσαύτως καί ώς πρός τήν ύποκειμενικήν 
ύπόστασιν.

ε) Τέλος τό έγκλημα τής παρ. 1 ή τής 
παρ. 2 δυνατόν νά συρρεύση κατ' ιδέαν μέ 
έξύβρισιν (27), όταν εις τόν δόλον τού 
δράστου ένυπάρχη καί καθύβρισις τού Θε
ού ή έκδήλωσις έλλείψεως σεβασμού πρός 
τό θειον καί συγχρόνως έκδήλωσις κατα- 
φρονήσεως έτέρου.

ΔΓ άμφότερα έξ  άλλου τά ώς άνω 
έγκλήματα έκ τού ότι πραγματοποιούνται 
ταϋτα διά διαφόρων τρόπων είναι δυνατή ή 
άπόπειρα (28), ήτις ώς πρός τό έγκλημα τής 
παραγρ. 2 (δπερ τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρι τριών μηνών), είναι δυνατόν νά κριθή 
ύπό τού δικαστηρίου άτιμώρητος έν όψει 
τής παραγρ. 3 τού άρθρου 42 τού Π.Κ. (28), 
όπερ ορίζει ότι τό δικαστήριον δύναται νά 
κρίνη τήν άπόπειραν άτιμώρητον, προκειμέ- 
νου περί πλημμελήματος τιμωρουμένου διά 
ποινής ούχί άνωτέρας τών τριών μηνών. 
Έ φ ' όσον όμως τό έγκλημα διαπράττεται 
διά τού τύπου δέν νοείται άπόπειρα, δε
δομένου ότι έπί τών τοιούτων έγκλημάτων, 
ώς γίνεται γενικώς άποδεκτόν, δέν είναι 
νοητή ή άπόπειρα (29).

1) Καρανίκα, Έγχειρίδιον Ποινικού Δι
καίου, Τόμ. Β’ Είδικόν Μέρος, τεΰχ. β' 
1955, σελ. 224. Τούση - Γεωργίου, Ποινικός 
Κώδιξ, Β' εκδ. 1958 σελ. 406. Αΐδαλή, Αϊ 
παρεκτροπαί τοΰ τύπου, 1966 σελ. 103. 
Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, τόμ. 
11,7η εκδ. 1958 σελ. 49. Schonke - Schroder, 
Strafgesetzbuch - Kommentar, 10 εκδ. 1961 
σελ. 705. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 6η 
έκδ. 1958 σελ. 368. Loffler, Presserecht, τόμ. 
I έκδ. β' 1969 σελ. 292. Οϋτω καί Πλημμ. 
Θηβών 141«69 Ποιν. Χρον. Κ ' σελ. 136, 
δεχομένη ότι, ώς προστατευόμενον άγαθόν 
είναι ή θρησκευτική ειρήνη όπερ δέν δέ
χονται οί προαναφερόμενοι συγγραφείς.
2) Ό  Loffler, σελ. 292 προτείνει μάλιστα 
όπως εις μελλοντικήν τροποποίησιν τοΰ 
Π.Κ. περιληφθή εντός τοΰ κειμένου τής

Συνέχεια εις τήν σελ. 820

737



ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ»

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΤΠΝ 
■ ■ ■ Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Ν

’Αριστερά Ό  φυσικός έπιστήμων Τσέν - 
Χσουέ - Σέν, πού θεωρείται ένας άπό τούς 
πρωτοπόρους τών διαστημικών έρευνών στην 
Κίνα. Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες διηύθυνε τό 
έργαστήριο τής Πασαντένα γιά τις μελέτες, μέ 
θέμα τήν θερμοπυρηνική πρόωσι. Ή  έπιστρο- 
φή τον στην Κίνα τό 1955 άπετέλεσε μιά 
λαμπρή έπιτυχία τών πρακτόρων τοϋ Μάο.

ΟΔΟΣ Τόξου, άριθμός 15, στό Πεκίνο.
Ένα αυστηρό κτίριο μέ τήν επιγραφή: 

' Υπουργεΐο Κοινωνικών ' Υποθέσεων. Μα- 
κρυές σειρές άπό ποδηλάτες, ντυμένοι μέ 
γκριζοπράσινες φόρμες, περνούν μπροστά 
του κοιτάζοντας χωρίς περιέργεια τά λιγο
στά υπηρεσιακά αυτοκίνητα πού είναι στα- 
ματημένα στήν είσοδο. ’ Από τά αυτοκίνητα 
κατεβαίνουν μερικοί υπάλληλοι πού χάνον
ται στήν πύλη τού μεγάλου κτιρίου. Πρό
κειται, φαίνεται, γιά τήν έδρα μιας άπό τίς 
τόσες κυβερνητικές υπηρεσίες. Στήν πραγ
ματικότητα τό κτίριο καί ή «κοινωνική του 
πρόσοψις» κρύβουν τό «στρατηγείο» τής 
κινεζικής μυστικής υπηρεσίας. 'Ιδρυτής 
τής όργανώσεως είναι ένας άνθρωπος μέ 
λιπόσαρκο πρόσωπο καί χονδρά γυαλιά. 
"Ενας άνθρωπος πού άσκεί τεράστια επιρ
ροή στό εσωτερικό τής δομής τής κοινω
νίας τής Κίνας, όχι μόνο γιατί κατέχει τήν 
πέμπτη θέσι στήν ιεραρχία τού Κόμματος, 
άλλά καί γιατί διευθύνει συγχρόνως τίς υ
πηρεσίες κατασκοπίας καί άντικατασκο- 
πίας.

Τό όνομά του είναι Κάνγκ Σένγκ καί 
προέρχεται άπό μιά οικογένεια πλουσίων 
γαιοκτημόνων. ' Η κινεζική μυστική υπηρε
σία είναι δικό του έργο. * Η αύτοκρατορική 
Κίνα υπήρξε πάντα γόνιμο έδαφος γιά τήν 
άνάπτυξι δικτύων κατασκοπίας καί μυστι
κών οργανώσεων. ’ Αλλά μόνο μέ τόν 
Κάνγκ ή κατασκοπία έγινε επιστήμη καί ή 
μυστική υπηρεσία άποτελεσματικό καί λει

τουργικό όργανο.
Ό  Κάνγκ Σένγκ γεννήθηκε τό 1899 στό 

Τσού Τσένγκ τής επαρχίας Σαντούνγκ στά 
μισά τού δρόμου μεταξύ Πεκίνου καί Σα- 
γκάης. Τήν εποχή εκείνη βασίλευε στήν 
Κίνα ή αύτοκράτειρα Τσού Χσί καί οί 
Μπόξερς επαναστάτησαν κατά τής ξένης 
κυριαρχίας. 'Από τά παιδικά του χρόνια ό 
Κάνγκ δέν μπορούσε νά άνεχθή τόν πατέρα 
του καί τήν άστική παιδεία. Έφθασε στό 
σημείο νά άρνηθή καί τό άληθινό όνομά 
του Τσάο Γιούν. Ή ταν μιά εξαιρετικά επα
ναστατική πραξις γιά ένα νεαρό Κινέζο τών 
άρχών τού 20ού αιώνα, όταν ό σεβασμός 
στούς προγόνους ήταν άπόλυτο καί άδια- 
φιλονίκητο άξίωμα. "Οταν πήγε στήν Σα- 
γκάη γιά νά σπουδάση ήταν άπό τούς 
πρώτους πού γράφηκαν στήν κομμουνιστι
κή όργάνωσι νεολαίας. Τό 1924 μπήκε στό 
Κόμμα όπου άνέλαβε τήν οργάνωση τού 
συνδικαλισμού.

’Εκείνη τήν εποχή, ή κινεζική δημοκρα
τία πού διαδέχθηκε τό αύτοκρατορικό κα
θεστώς στίς 10 'Οκτωβρίου 1911, έκανε τά 
πρώτα βήματα. Βήματα δύσκολα, έφ’ όσον 
δέκα χρόνια μετά τήν έγκαθίδρυσί της ή 
χώρα βρισκόταν άκόμη στό άπόλυτο χάος 
μετά άπό τρεις εμφυλίους πολέμους. Δυό 
άνθρωποι έμφανίσθηκαν στό πολιτικό προ
σκήνιο, άγνωστοι στόν πολύ κόσμο, άλλά 
κατοπινοί πρωτεργάτες τής ιστορίας τής 
Κίνας. Στό πρώτο συνέδριο τού Κινεζικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, τήν 1η ’Ιου

λίου 1921, έξελέγη γραμματεύς ένας ήσυχος 
καί εξαιρετικά καλλιεργημένος νέος. Τό 
όνομά του: Μάο τσέ Τούνγκ. Τόν ’Ιανου
άριο τού 1924 ό πρόεδρος Σούν Γιάτ Σέν 
άποφάσισε νά ίδρύση τήν Στρατιωτική Σχο
λή τής Βαμπόα καί έμπιστεύθηκε τήν διοί- 
κησί της στόν Τσάνγκ Κάι Σέκ, ένα άπό 
τούς πιό λαμπρούς άξιωματικούς.

Στό μεταξύ, στήν Σαγκάη, ό Κάνγκ 
Σένγκ εξακολούθησε τήν πολιτική του δρα
στηριότητα. ' Η πόλις βρισκόταν άκόμη 
κάτω άπό ξένη κατοχή καί άποτελούσε τό 
μεγαλύτερο κέντρο δράσεως τής διεθνούς 
κατασκοπίας στήν Κίνα. Χώρος ιδανικός 
γιά τήν έκπαίδευσι τού Κάνγκ. Τό Κόμμα 
τού άνέθεσε τήν εύθύνη τής διοργανώσεως 
μιας αύτόνομης μυστικής υπηρεσίας. Βρι
σκόμαστε στόν ’Απρίλιο τού 1927 τήν πα
ραμονή τών αιματηρών εκκαθαρίσεων πού 
διέταξε ό νέος πρόεδρος Τσάνγκ Κάι Σέκ. 
' Ο Κάνγκ διηύθυνε τίς πρώτες έπιχειρήσεις 
άπό ένα κτίριο στό γαλλικό έδαφος τής 
Σαγκάης. Μένοντας σέ ξένο έδαφος ξέφευ- 
γε άπό τούς άνδρες τού Τσάνγκ Κάι Σέκ καί 
πρόσφερε καταφύγιο σέ πολλούς κομμουνι- 
στάς ήγέτες. Στήν περίοδο αύτή άπέκτησε 
πολλά άξιώματα καί τό 1933 έφυγε γιά τήν 
Μόσχα γιά νά μελετήση τήν τεχνική όργά
νωσι τών σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών.

Γύρισε τέσσερα χρόνια άργότερα κατά 
τήν διάρκεια τής ιαπωνικής εισβολής καί 
έγκατέστησε τό στρατηγείο του στό Γενάν, 
στό Βόρειο Σενσί κοντά στά σύνορα τής
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Μογγολίας. ’Αλλά άπό κείνη τήν στιγμή 
έπαψε νά δρδ δημοσίως. ’ Ακόμα καί στό Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο ό Κάνγκ προτίμησε νά 
εργάζεται στην σκιά καί νά δρα επί οκτώ 
χρόνια στην παρανομία. Τό 1946 παρα
χώρησε τήν θέσι του στόν Λί Κό Νοΰνγκ, 
σύντροφό του άπό τήν εποχή της Σαγκάης. 
"Οπως καί ό Μάο πίστευε στήν τακτική τής 
«στρατηγικής όπισθοχωρήσεως» μέ σκοπό 
τήν «διατήρησι των δυνάμεων καί τήν 
προπαρασκευή τής άντεπιθέσεως». Αυτό 
άκριβώς έκανε καί ό Κάνγκ. Τήν εποχή 
εκείνη καμμία πληροφορία γύρω άπό τίς 
ενέργειες του δέν άκουγόταν.

Ή  ’Εσωτερική Υπηρεσία ’Ασφαλείας 
είναι δουλειά τής Λαϊκής ’Αστυνομίας, 
ενός πραγματικού στρατού άπό 250.000 
άνδρες βοηθουμένους άπό μερικές εκατον
τάδες «έθελοντάς», δηλαδή πολίτες πού 
αισθάνονται μέρος τού κράτους καί κινητο
ποιούνται γιά τήν υπεράσπισή του. Στήν 
Κίνα δίνουν μεγάλη πίστι στό «τάν - τσού», 
τόν κίνδυνο πού προέρχεται άπό τούς 
κατασκόπους τού ιμπεριαλισμού. "Ετσι ό 
τουρίστας πού παίρνει μιά κάπως ύποπτη 
φωτογραφία δέν θά πρέπει νά άπορήση άν 
ένας απλός περαστικός τού κατάσχεση τήν 
φωτογραφική μηχανή καί τόν όδηγήση στό 
πλησιέστερο άστυνομικό τμήμα.

"Οσο γιά τούς παραδοσιακούς κατασκό
πους, έχουν πολύ λίγες δυνατότητες δρά- 
σεως στήν Κίνα. "Ολοι οΐ ξένοι διπλω
μάτες ϋφίστανται διακριτική άλλά πλήρη

έπιτήρησι. Ζοΰν τελείως άπομονωμένοι.
Οί επιχειρήσεις κατασκοπίας στό εξω

τερικό άνατίθενται σέ κεντρικούς οργανι
σμούς τού Πολιτικού Γραφείου πού υπά
γονται στόν Κεντρικό "Ελεγχο Κατασκο
πίας. Οί οργανισμοί αυτοί είναι: τό Γρα
φείο ’ Ερευνών, πού συντονίζει τήν εργασία 
των μυστικών πρακτόρων τού εξωτερικού, 
τό τμήμα Διεθνών Συνδέσεων, πού άσχολεΐ- 
ται μέ τήν περισυλλογή τών πληροφοριών, 
ή ’Επιστημονική καί Τεχνολογική ’Επι
τροπή ’ Εθνικής ’ Αμύνης, όπου διεκπεραι- 
ώνονται οί υποθέσεις οί σχετικές μέ τήν 
άτομική ενέργεια καί γενικά τίς επιστημο
νικές άνακαλύψεις. Τέλος ή 'Υπηρεσία 
Στρατιωτικών Πληροφοριών, πού άναφέ- 
ρεται στό προσωπικό τών πρεσβειών καί 
συλλέγει στοιχεία γύρω άπό τό πολεμικό 
δυναμικό τών άλλων χωρών.

Πολύ λίγα γνωρίζομε όμως γιά τήν 
δραστηριότητα αυτών τών τεσσάρων υπη
ρεσιών. Οί ' Ηνωμένες Πολιτείες καί ή 
Σοβιετική "Ενωσις πού γνωρίζουν στήν 
έντέλεια τίς μεθόδους ένεργείας καί τούς 
πράκτορες ή μιά τής άλλης, παραδέχονται 
ότι άγνοούν εντελώς τίς κινεζικές υπηρε
σίες κατασκοπίας.

Είναι άλήθεια ότι πολύ σπάνια συλλαμ- 
βάνονται Κινέζοι κατάσκοποι καί πολύ 
σπάνια επίσης άποτυγχάνουν. Συνήθως αυ
τοί είναι οί μεγαλύτερες πηγές πληροφο
ριών γιά τίς άντίπαλες μυστικές οργανώ
σεις. ' Η στάσις τής Κίνας άπέναντι στήν

κατασκοπία είναι τελείως διαφορετική άπό 
εκείνη πού επικρατεί σέ όποιαδήποτε άλλη 
χώρα τού κόσμου. Γιά τούς Κινέζους ό 
κατάσκοπος δέν είναι κάτι πού εύκολα 
θυσιάζεται. Ποτέ δέν χρησιμοποιούν στρα
τιές πρακτόρων ούτε άποφασίζουν νά στεί- 
λουν ένα άνθρωπό τους σέ μιά άποστολή 
πού θά καταλήξη στήν σύλληψί του. ‘Εκεί 
όπου οί Ρώσοι ή οί ’Αμερικανοί στέλνουν 
μιά «τρόικα» ή μιά «ομάδα», οί Κινέζοι 
χρησιμοποιούν ένα πληροφοριοδότη μόνο 
χωρίς νά μετακινήσουν κανένα έπαγγελμα- 
τία πράκτορα.

"Ενα άπό τά λίγα στοιχεία πού είναι 
γνωστά γιά τούς Κινέζους κατασκόπους 
είναι ή γνώμη τους γιά τήν ρωσική KGB: 
«Είναι μιά υπηρεσία κατά τό καπιταλι
στικό πρότυπο, κακότεχνη, δαπανηρή, πα
ράλογη καί ξεπερασμένη».

Οί Κινέζοι άντίθετα θεωρούν τήν κατα
σκοπία κυρίως σάν μέσο γιά τήν άπόκτησι 
περισσοτέρων γνώσεων σέ όποιοδήποτε ε
πίπεδο. Γι’ αυτό τόν σκοπό συγκεντρώ
νουν όλα τά κείμενα καί τίς δημοσιεύσεις 
πού κυκλοφορούν έξω άπό τήν Κίνα. Τό 
υλικό πού συγκεντρώνουν στέλλεται στό 
Πεκίνο, στήν ταχυδρομική θυρίδα 88, πού 
άνήκει στά δυό διεθνή βιβλιοπωλεία, τό 
«Βάιβε Σουντιάν» καί τό «Γκουάζι Σουν- 
τιάν». 'Ομάδες ειδικών άναλύουν κατόπιν 
τά διάφορα δεδομένα άναζητώντας τήν σω
στή τους χρήσι. Σχολαστική δουλειά πού 
άποφέρει όμως καλά άποτελέσματα.

Τό 1966, ό "Εντγκαρ Χούβερ, διευθυν
τής τότε τού FBI έλεγε στήν κατάθεσί του 
ενώπιον τής Υποεπιτροπής Έρεύνης τής 
Γερουσίας: «Τό πρόβλημα τής άσφαλείας 
όσον άφορά στήν Κομμουνιστική Κίνα έχει 
λάβει τεράστιες διαστάσεις. Διπλασιάσαμε 
τούς κόπους μας τούς τελευταίους μήνες. 
Ή  Κίνα άνέπτυξε δραστηριότητα στίς ' Η
νωμένες Πολιτείες μέ σκοπό τήν άπόκτησι 
πληροφοριών τεχνικής φύσεως, πού δέν 
θεωρούνται άπόρρητες καί πού στέλλονται 
άπό εδώ στά βιβλιοπωλεία καί στίς τεχνικές 
υπηρεσίες της. Έ φ ’ όσον στήν Κίνα οΐ 
επιστημονικές έρευνες είναι άκόμη περιο
ρισμένες, είναι λογικό νά ύποθέσωμε ότι οί 
Κινέζοι θά καταφύγουν σέ άλλα μέσα, όπως 
ή κατασκοπία, γιά νά άποκτήσουν τίς πλη
ροφορίες πού δέν μπορούν νά κερδίσουν 
φανερά.

"Αν καί στά τελευταία χρόνια τής ζωής 
του ό Χούβερ έδειχνε υπερβολική καχυπο
ψία, στήν περίπτωσι αυτή είχε δίκιο νά 
άνησυχή. Ά πό πολύ καιρό οί Κινέζοι 
στρατολογούσαν πράκτορες άνάμεσα στούς 
ομοεθνείς τους στό εξωτερικό καί άφιέρω- 
ναν κόπο καί χρόνο γιά νά πείσουν τά πιό 
διακεκριμένα μέλη τών κοινοτήτων τους νά 
γυρίσουν στήν πατρίδα. Πολλές τέτοιες 
άποστολές άποδείχθηκαν καρποφόρες. ’ Α
νάμεσα στούς άξιολογώτερους άνθρώπους 
πού γύρισαν στήν Κίνα είναι ό στρατηγός 
Λί Τσούνγκ Γιέν άλλοτε άντιπρόεδρος τής 
’ Εθνικιστικής Κίνας καί ό Τσέν Χσουέ Σέν 
εφευρέτης τού κινεζικού πυρηνικού πυραύ
λου.
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Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, πράκτορες 

τοΰ Κάνγκ Σένγκ είχαν διεισδύσει στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν ’Αγγλία μέ 
σκοπό νά άποκτήσουν πληροφορίες γιά τίς 
νέες άνακαλύψεις στόν τομέα τίόν ατομι
κών ερευνών. Πολύ γρήγορα ό Κάνγκ άντε- 
λήφθη άπό τόν τόπο τής αυτοεξορίας του 
ότι ό τρόπος αυτός ήταν πολύπλοκος καί 
δέν απέδιδε παρά πενιχρά άποτελέσματα. 
Μιά άπό τίς φράσεις πού άνέφερε συχνά 
ήταν: « Ό  σωστός δρόμος είναι ό πιό 
απλός».

Στήν περίπτωσι αυτή άποφάσισε ότι ό 
άπλούστερος δρόμος ήταν νά χρησιμοποι- 
ήση Κινέζους έπιστήμονες πού έργάζονταν 
στό έξωτερικό. ’Αρκετοί άπό αύτούς βρί
σκονταν σέ άμερικανικά έργαστήρια. Διά
λεγαν δυό τρόπους «δολώματος».

’ Από παλιά οί άνθρωποι τοΰ Κάνγκ 
έμαθαν νά χρησιμοποιούν τά κινέζικα έ- 
στιατόρια τοΰ εξωτερικού γιά τίς επιχει
ρήσεις κατασκοπίας. Οί μετανάστες περ
νούν συχνά άπό κεΐ αναζητώντας ένα κομ
μάτι άπό τή μακρινή πατρίδα καί φλυαρούν 
άπερίσκεπτα. "Αν λοιπόν είναι σημαντικά 
πρόσωπα, άπό τίς φλυαρίες τους μπορεί νά 
διαρρεύση κάποια σημαντική πληροφορία. 
' Ο πράκτωρ πού έχει διεισδύσει στό κέντρο 
καί εργάζεται σάν σερβιτόρος έχει τά αύτιά 
του άνοιχτά καί σημειώνει όλα όσα λέ
γονται. Μετά τόν πόλεμο όλα τά κινέζικα 
εστιατόρια γύρω άπό τίς άμερικανικές επι
στημονικές υπηρεσίες έγιναν κέντρα ώτα- 
κουστών γιά τήν κινεζική κατασκοπία.

Τό άλλο σύστημα είναι ή άποστολή ε
νός γράμματος πρός τούς έπιστήμονες μέ 
μιά πρόσκλησι επιστροφής στήν πατρίδα. 
Δέν υπάρχει τυποποιημένο κείμενο. Κάθε 
γράμμα είναι προσαρμοσμένο στήν είδική 
περίπτωσι. Πότε γράφει ένας συγγενής. Πό
τε ή κυβέρνησις ειδοποιεί τόν έπιστήμονα 
γιά τήν άρρώστια ή τόν θάνατο ενός οικείου 
του καί ζητά τήν παρουσία του στήν Κίνα.

Πρός τό τέλος τού 1949 ένα άπό αύτά τά 
γράμματα έφθασε στό Κάλτετς, στό σπίτι τού 
διευθυντοΰ τού εργαστηρίου τής Πασαντέ- 
να γιά τήν πυρηνοθερμική πρόωσι. Ό  
άνθρωπος αύτός ονομαζόταν Τσέν Χσουέν 
Σέν καί είχε πάει στίς 'Ηνωμένες Πολι
τείες τό 1935. Πήρε τό πτυχίο μηχανικού 
αεροναυπηγικής άπό τό «Τεχνολογικό Ι ν 
στιτούτο τής Μασσαχουσέττης». Στό Κάλ
τετς συμμετείχε στίς πρώτες έρευνες στόν 
τομέα τής πυραυλικής. Τό γράμμα τού 
γνωστοποιούσε ότι ό πατέρας του ήταν 
άρρωστος καί έπιθυμούσε νά τόν δή. Ό  
Τσέν έτοίμασε αμέσως τά χαρτιά του γιά 
τήν άναχώρησι, άλλά εμποδίσθηκε άπό τό 
FBI πού θεώρησε ύποπτη τήν άπαίτησί του 
νά μεταφέρη στήν Κίνα οκτακόσια κιλά 
βιβλία.

’Αργότερα έγιναν έρευνες γύρω άπό τό 
άτομό του καί άνακαλύφθηκε ότι άπό τό 
1938 ήταν γραμμένος στό ’Αμερικανικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Δύο πράκτορες τής 
CIA πού είχαν εισχωρήσει στό Κόμμα 
κατέθεσαν έναντίον του. Τό Γραφείο Μετα- 
ναστεύσεως άποφάσισε νά τόν άπελάση

Κεντρική ’ Επιτροπή τού Κόμματος, έξέ- 
φρασε ατούς υπευθύνους γιά τήν κατα
σκοπία καί τήν αντικατασκοπία στήν δι
άρκεια ενός συνεδρίου γιά τόν συντονισμό 
τών ενεργειών τους, τήν ίκανοποίησί του 
γιά τό έργο πού είχε έπιτελεσθή τά τελευ
ταία χρόνια. Στήν διάρκεια τών άποστολών 
τους στό έξωτερικό οί πράκτορες τού Πε
κίνου χρησιμοποιούν διπλωματικά προσχή
ματα ή άλλες «προσόψεις έπισημότητος». 
"Αλλοι υπάγονται στά γραφεία τής «σΐ- 
νουα Σέ», τού πρακτορείου Τύπου Νέα 
Κίνα. Τό πρακτορεία αύτό ιδρύθηκε τό 1932

'Επάνω: Ό  ίόρυτής τής Κινεζικής Μυστικής 
'Υπηρεσίας Κάνγκ Σένγκ (πρώτος άριστερά) 
σέ μιά δημοσία έκδήλωση τόν ’Απρίλιο τοΰ 
1967. Ό  Σένγκ κατείχε τήν τέταρτη θέση στήν 
ιεραρχία τοΰ Κόμματος. Πέθανε τόν Δεκέμβριο 
τοΰ 1975. Δεξιά: Ενας πράκτορας τής Κινε
ζικής υπηρεσίας 'Ασφαλείας στόν Πύργο τοΰ 
Γκράν Μουφλερύ στή Γενεύη. Στήν απέναντι 
σελίδα: Τό παλιό έμπορικό κέντρο τής Σαγ- 
γάης. Σ ' αύτή τή πόλη άρχισαν τόν Απρίλιο 
τοΰ 1927 οί πρώτες έπιχειρήσεις τής ύπηρεσίας 
κατασκοπίας πού όργανώθηκε στήν Κίνα.

άλλά ή Ούάσινγκτον άνακάλεσε τήν άπό- 
φασι. Οί μυστικές πληροφορίες πού είχε 
στήν κατοχή του ό Τσέν θά ζημίωναν τίς 
Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο τό 1955 δό
θηκε ή άδεια γιά τήν άναχώρησί του.

Στήν Κίνα ό Τσέν διορίσθηκε μέλος τής 
’Ακαδημίας ’Επιστημών καί άρχισε νά 
εργάζεται γιά τό Μυστικό Πυρηνικό Συμ
βούλιο, όπου μιά ομάδα έπιστημόνων είχε 
άρχίσει ήδη τίς έρευνες ύπό τήν καθοδή- 
γησι τοΰ Τσέν Σάν Τσάνγκ, βοηθού καί 
συνεργάτη τού Φρειδερίκου καί τής Μαρίας 
Ζολιό - Κιουρί πρίν άπό τόν Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ό  Τσέν βοήθησε σημαντικά τά 
πειράματα. Γιά τά υπόλοιπα φρόντισαν οί 
μυστικές υπηρεσίες πού προμήθευαν τίς 
ειδήσεις γιά τίς τελευταίες επιστημονικές 
ανακαλύψεις Ρώσων καί ’ Αμερικανών. Στίς 
16 ’Οκτωβρίου 1964 έγινε ή πρώτη άτομική 
δοκιμή στήν Κίνα μέ μιά βόμβα ούρανίου 
235.

Ή  Υπηρεσία Πληροφοριών είχε γίνει 
πιά ένα πολύ άποτελεσματικό όργανο. Τόν 
Αύγουστο τού 1963 ό Κάνγκ Σένγκ, πού τόν 
προηγούμενο χρόνο είχε προαχθή στήν

740



καί ονομάσθηκε αρχικά Πρακτορείο Τύπου 
τής Έρυθράς Κίνας. 'Αργότερα, τό 1937, 
μέ τήν ιαπωνική εισβολή κομμουνισταί καί 
έθνικισταί σχημάτισαν κοινό μέτωπο δί
δοντας στό πρακτορείο τό όνομα Νέα Κίνα.

' Η έδρα τοΰ πρακτορείου βρίσκεται στό 
Πεκίνο. ' Εξήντα γραφεία του είναι σκορπι
σμένα σέ όλο τόν κόσμο. Πρώτη του δουλειά 
είναι ή συλλογή περιοδικών, εφημερίδων καί 
δημοσιευμάτων κάθε είδους καί ή άποστολή 
τους στό Πεκίνο όπου άμέσως μεταφράζον
ται καί διοχετεύονται καταλλήλως. Συχνά 
όμως οΐ υπάλληλοί του κατηγοροϋνται γιά 
κατασκοπία καί άπελαύνονται άπό τίς χώρες 
πού τούς φιλοξενούν. "Οπως στήν περί- 
πτωσι τού Βάνγκ Βάι Τσέν καί τού Τσού 
Τσίνγκ Τούνγκ ανταποκριτών τής Νέας 
Κίνας στήν Βραζιλία πού καταδικάσθηκαν 
τό 1964 καί έπαναπατρίσθησαν άμέσως. "Η 
όπως στήν περίπτωσι τού Βάνγκ Τέ Μίνγκ 
υπευθύνου τής «Χσίνουα» τής Κένυα, πού 
κηρύχθηκε ανεπιθύμητος καί άπελάθηκε σέ 
είκοσι τέσσερις ώρες.

Α λλά αυτές είναι άρκετά σπάνιες περι
πτώσεις. Γενικά ή δράσις τών πρακτόρων 
τού Πεκίνου γίνεται μέ διακριτικότητα καί 
μυστικότητα. Μόνο μιά φορά οΐ Κινέζοι 
κατάσκοποι βρέθηκαν σέ άσχημη θέσι. Τό 
επεισόδιο έγινε στήν ' Ολλανδία τήν νύχτα 
τής 16ης ’Ιουλίου 1966. "Ολα άρχισαν μέ 
τήν άνακάλυψι ενός ανθρώπου πεσμένου 
στό πεζοδρόμιο μπροστά στόν άριθμό 17 
τής οδού Πρίνς Μαουριτσλάαν στήν Χάγη. 
’ Ηταν Κινέζος καί φαινόταν νά ύποφέρη. 
Κάποιος τόν είδε άπό τό παράθυρο καί 
ειδοποίησε τήν αστυνομία. "Οταν όμως

έφθασαν οΐ αστυνομικοί δ άνθρωπος είχε

έξαφανισθή.
Ό  πληροφοριοδότης είπε ότι ό Κινέζος 

μεταφέρθηκε άπό τό εσωτερικό τού σπιτιού 
πού ήταν κατοικία τού Τρίτου Γραμματέως 
τής Κινεζικής Πρεσβείας. Ό  τραυματίας 
ήταν ένας μηχανικός σαράντα δύο ετών, δ 
Σχού Τσού Τέκι πού είχε έλθει άπό τήν 
’Ασία μέ οκτώ συναδέλφους του γιά νά 
λάβη μέρος σέ κάποιο διεθνές συνέδριο 
πού εκείνες τίς ημέρες τελείωνε τίς ερ
γασίες του.

Οΐ αστυνομικοί άρχισαν νά ϋποψιάζων- 
ται κάτι όταν οί Κινέζοι πού έμεναν στό 
σπίτι άρνήθηκαν νά άνοίξουν τήν πόρτα. 
Μετά άπό πολλές συζητήσεις δέχθηκαν νά 
επιτρέψουν σέ ένα άστυνομικό καί ένα 
νοσοκόμο νά περάσουν. ' Ο Σχού μεταφέρ
θηκε στό νοσοκομείο. Ά πό τίς έξετάσεις 
διαπιστώθηκαν κάταγμα στό κρανίο, θλάσις 
τών πλευρών καί τραύμα στήν σπονδυλική 
στήλη. Ένώ ένας άπό τούς συνοδούς του 
απασχολούσε τόν γιατρό, οί άλλοι εξαφανί
σθηκαν μέ τόν τραυματία. Τό υπουργείο 
’Εξωτερικών κάλεσε άμέσως τόν Κινέζο 
επιτετραμμένο καί τόν ένημέρωσε γιά τό 
γεγονός. Καμμιά άντίδρασις άπό τούς Κινέ
ζους κατά τίς επόμενες ήμέρες. Μετά άπό 
επανειλημμένες προσκλήσεις δ επιτετραμ
μένος εμφανίσθηκε καί δήλωσε ότι δ Χσού 
ήταν νεκρός. Τό γεγονός έλαβε διεθνείς 
διαστάσεις. Τό πρακτορείο Νέα Κίνα κατη
γόρησε τούς Δυτικούς. ' Η ολλανδική αστυ
νομία πίστευε ότι ό Χσού είχε προσπα
θήσει νά λιποτακτήση.

Ζήτησε τό πτώμα γιά νεκροψία καί 
ήθελε νά άνακρίνη τούς οκτώ συναδέλφους 
τού Χσού. ' Η άπάντησις ήταν κατηγορη
ματική άρνησις. Οι Κινέζοι παρέδωσαν 
τελικά τό πτώμα σέ ένα γραφείο κηδειών.

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
’ Ο έργολάβος κάλεσε τόν ιατροδικαστή γιά 
νεκροψία. Τό πόρισμα έλεγε: «βίαιος θά
νατος». "Αρχισε τότε μάχη άνάμεσα στά 
δυό μέρη. Οί Κινέζοι συσπειρώθηκαν γύρω 
άπό τήν πρεσβεία τους καί άρνούνταν νά 
μιλήσουν. Οί ' Ολλανδοί έβαλαν φρουρά έ
ξω άπό τό κτίριο. Γιά πέντε μήνες οί δυό 
ομάδες παρέμειναν στις θέσεις τους. ΟΙ 
εφημερίδες καί ή τηλεόρασις παρακολου
θούσαν τήν κίνησι στήν περιοχή είκοσι 
τέσσερις ώρες τό εικοσιτετράωρο. Τό κτί
ριο τής πρεσβείας είχε γίνει θέαμα γιά τούς 
τουρίστες. Τέλος, στις 29 Δεκεμβρίου, κλεί- 
σθηκε μιά συμφωνία. Μερικοί υπάλληλοι 
τοΰ υπουργείου ’Εξωτερικών συνοδευόμε- 
νοι άπό δυό δικηγόρους καί ένα διερμη
νέα έγιναν δεκτοί στό έσωτερικό τής 
πρεσβείας.

"Εμειναν εκεί μιάμιση ώρα, άλλά ό χρόνος 
πού τούς παραχωρήθηκε ήταν ελάχιστος 
γιά τίς έρευνες πού ήθελαν νά διενεργή
σουν. Τήν επομένη οί οκτώ συνάδελφοι 
τού Χσού έπέστρεψαν στήν πατρίδα τους 
καί ένα πέπλο σιωπής έκάλυψε τήν ύπό- 
θεσι. Αυτή είναι ή πιό σκοτεινή ύπόθε- 
σις στήν ιστορία τής κινεζικής κατασκο
πίας. Τά τελευταία χρόνια πολύ σπάνια 
βρίσκονται ειδήσεις στις εφημερίδες γιά 
τή δραστηριότητα τών Κινέζων κατασκό
πων.

Ό  Κάνγκ Σένγκ είχε έξαφανισθή καί 
πάλι άπό τό προσκήνιο. Γιά πέντε όλό- 
κληρα χρόνια δέν έπαιρνε πιά μέρος στίς 
επίσημες τελετές, δέν διηύθυνε καμμιά άπο
στολή στό εξωτερικό. "Οταν γιά άλλη μιά 
φορά παρατηρήθηκε ή άπουσία του άπό τόν 
εορτασμό τής Πρωτομαγιάς τοΰ 1971, κά
ποιος ξένος διακινδύνευσε τήν ΰπόθεσι ότι 
είχε πέσει σέ δυσμένεια. Ά λλά οί περισ
σότεροι τόν άντέκρουσαν πιστεύοντας ότι 
ό Κάνγκ Σένγκ είχε καταφύγει καί πάλι 
στήν τακτική τής «στρατηγικής ύποχω- 
ρήσεως».

Κάποτε ό Σένγκ είχε πή: « Ό  άνθρωπος 
περιπλανιέται στά βουνά, ένα σίγουρο καί 
μακρινό καταφύγιο, φέρεται σοφά.γιατί όχι 
μόνο παύει νά έρχεται σέ επαφή μέ λαν
θασμένες ιδέες, άλλά καί γιατί γίνεται 
άνεξάρτητος καί γεμάτος πίστι στίς δικές 
του δυνάμεις. Κατορθώνει νά έπιζήση μέ 
αύτόν τόν τρόπο καί άν μπορή νά γνωρίζη τί 
κάνει ό έχθρός του δέν άφήνει τούς πρά- 
κτορές του νά συλληφθούν, άλλά τούς 
παίρνει μαζί του ώσπου νά βεβαιωθή ότι 
έχει όλες τίς άπαραίτητες πληροφορίες 
γιά νά τούς ξαναστείλη στήν μάχη. Οί 
Ά γγλοι έχασαν τήν πρωτοβουλία γιά δυό 
χρόνια στόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί 
δέν κατάλαβαν τήν σημασία αύτής τής 
προειδοποιήσεως. Άφησαν τούς εχθρούς νά 
διαλύσουν τά δίκτυά τους στήν Ευρώπη».

Ό  Κάνγκ Σένγκ πέθανε στίς 16 Δεκεμ
βρίου 1975 καί, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι 
πού δημιούργησε, τό όνομα τού διαδόχου 
του παραμένει άπόλυτα μυστικό.

MAPCO TROPEA
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΚΟΑΙΙΚΑ ΠΙΌΙί/ιΗλΙΛΤΑ
'mi!

* Υπό τοϋ ’ Εφέτη κ. Χριστοφόρου Χριστοφορίδη

Ο ανθρωπιστικός σκοπός τοϋ νομοθετήματος είναι συνυφα- 
σμένος με τήν άποστολήν τής ιατρικής επιστήμης καί με τόν 
σεβασμόν τής προσωπικότητος καί τής έλευθέρας βουλήσεως τοϋ 
ανθρώπου. Οί προσφερόμενοι γενναιοδόρως πρός θεραπείαν τών 
κινδυνευόντων συνανθρώπων των καί οί συμπράττοντες ιατροί, 
ο ϊτ ινες  θά έφ οδιασθοϋν με πλήρη νομικήν κάλυψιν, θά 
διευκολυνθούν εις τάς εύγενεϊς επιδιώξεις των.

Η ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ήδη νομοθετική 
ρύθμισις τών προϋποθέσεων Οπό τάς 

όποιας θά επιτρέπεται ή μεταμόσχευσις 
όργάνων τοϋ σώματος τοϋ άνθρώπου πρός 
λύτρωσιν έτέρου πάσχοντος άνθρώπου άπό 
κινδύνου ζωής, πρός μερικήν ή όλικήν άπο- 
κατάστασιν τής σωματικής άκεραιότητος 
τοϋ πάσχοντος ή πρός έξυπηρέτησιν επι
στημονικών πειραματισμών, προσδίδει ί- 
διάζουσαν έπικαιρότητα είς τήν μελέτην 
τών άνακυπτόντων νομικών προβλημά
των. Ή  έπίλυσις τών προβλημάτων αυτών 
δέν έπιδέχεται άναβολήν, ή όποια θ’ άπε- 
τέλει σοβαρόν έμπόδιον είς τήν άξιοποί- 
ησιν τών προόδων τής ιατρικής έπιστήμης. 
Τι' υπαρκτά μέσα λυτρώσεως ή θεραπείας 
ένός οίουδήποτε άσθενοΰς πρέπει νά τί
θενται είς τήν διάθεσίν του έγκαίρως καί νά 
μή ϋπόκεινται είς καθυστερήσεις δυναμέ- 
νας νά άνακύψουν κατά τήν έφαρμογήν έκ 
τής διατη ρήσεως άμφιβολιών τοϋ θεράπον
τος ίατροϋ περί τής νομιμότητος τής χρη- 
σιμοποιήσεώς των. Ή  νομοθετική, όμως 
ρύθισις καθίσταται αναγκαία ούχί μόνον 
πρός άρσιν τών δισταγμών ή εύλόγων άμ- 
φιβολιών, άλλά καί διά τόν άκριβέστερον 
καθορισμόν τών περιπτώσεων κατά τάς ό
ποιας ή μεταμόσχευσις θά είναι ένδεδειγμέ- 
νη, δρα καί έπιτρεπτή, διότι άληθώς, τό 
υφιστάμενον νομικόν καθεστώς, στηριζό- 
μενον κατά κύριον λόγον είς διατάξεις τοϋ 
Ποινικοΰ Κώδικος διά τών όποιων ρυθμί
ζονται ή κατάστασις άνάγκης καί ή συναί- 
νεσις τοϋ παθόντος, τυγχάνει καταδήλως

άνεπαρκές.
2. Κενόν τοϋ θετικού Δικαίου, βεβαίως, 

δέν υπάρχει, άφοϋ τό άρθρον 308 παρ. 2 τοϋ 
Ποινικοΰ Κώδικος αποκλείει τό άδικον τής 
προκαλουμένης μέ τήν συναίνεσιν τοϋ πα
θόντος απλής σωματικής βλάβης. Τό κενόν 
δέν θά ΰφίστατο, άλλωστε, ούτε καί άν 
διετηρεΐτο ό άδικος χαρακτήρ τής άπλής 
σωματικής βλάβης παρά τήν συναίνεσιν 
τού παθόντος, διότι τό θετικόν Δίκαιον δέν 
στηρίζεται μόνον εις διατάξεις ϋπαρκτάς, 
άλλά καί εις νομοθετικός παραλείψεις. Τό 
δόγμα τής νομικής πληρότητος τοϋ Δικαίου 
δέν άνατρέπεται ούτε κατ’ έξαίρεσιν διά 
κοινωνικών εξελίξεων ή άλματωδών προό
δων τής τεχνικής. Ή  πρόοδος, όμως, τής 
έπιστήμης καί αί κοινωνικοί έξελίξεις δη- 
μιουργοϋν προβλήματα νομοθετικής πολι
τικής έναντι τών όποιων δέν δύναται νά 
παραμείνη άδιάφορος ό νομοθέτης. Δέν 
έλέγχεται, δθεν, έν προκειμένω, ή άδυναμία 
τοϋ θετικού Δικαίου όπως παράσχη συγκε
κριμένος λύσεις άλλ’ ή όρθότης τών έφι- 
κτών λύσεων τοϋ ΐσχύοντος νομοθετικού 
καθεστώτος. Ή  συναίνεσις τοϋ παθόντος 
δέν δύναται οϋτω ν’ άποκλείση τόν άδικον 
χαρακτήρα πόσης μεταμοσχεύσεως, διότι 
ενδέχεται νά προκληθή έκ ταύτης επικίνδυ
νος άν μή καί βαρεία σωματική βλάβη τού 
δότου. Δέν θά ήδύνατο νά ύποστηριχθή, έξ 
άλλου, ότι ό Ιατρός θά έχη τό δικαίωμα νά 
έπιχειρήση οίανδήποτε μεταμόσχευσιν ά- 
νευ προηγουμένης συναινέσεως τοϋ δότου 
πρός αποτροπήν άναποτρέπτου άλλως κιν

δύνου άπειλοΰντος τήν ζωήν τοϋ άσθενοΰς. 
' Η συνδρομή τών προϋποθέσεων τής κατα- 
στάσεως άνάγκης, ήτις άποκλείει τό άδι
κον τής πράξεως ώς όρίζει τό άρθρον 25 τοϋ 
Π.Κ., θά ήδύνατο, βεβαίως νά διαπιστωθή 
κατ’ έξαίρεσιν είς περιπτώσεις τινάς άκιν- 
δύνων επεμβάσεων συνισταμένων είς μετάγ
γιση» αίματος, άν μή καί είς μεταμόσχευσιν 
τεμαχίων τοϋ δέρματος πρός θεραπείαν 
εκτεταμένων έγκαυμάτων δυναμένων νά 
προκαλέσουν κίνδυνον ζωής. Είναι, όμως, 
κατά κανόνα, δυσχερής ή έφαρμογή τών 
διατάξεων περί καταστάσεως άνάγκης άκό- 
μη καί επί ήσσονος σημασίας μεταμοσχεύ
σεων, διότι δέν παρέχεται δι’ αύτών άσφα- 
λής νομική κάλυψις είς τόν θεράποντα 
ιατρόν. ’Επί τούτοις, είναι κατ’ άρχήν 
άδιανόητος ή διενέργεια έπεμβάσεως έστω 
καί έλαφράς επί ζώντος ύγιοΰς όργανισμοϋ 
πρός θεραπείαν άλλου προσώπου άνευ προ
ηγουμένης συναινέσεως τοϋ δότου. Ή  συ
ναίνεσες τοϋ δότου πρέπει, έπομένως, νά 
θεωρήται κατά πάσαν περίπτωσιν άναγκαία, 
άλλ’ έν δψει άνεπαρκείας τής ίσχυούσης 
διατάξεως τοϋ άρθρου 308 παρ. 2 τοϋ Π.Κ., 
χρήζουν έπιλύσεως τά προβλήματα τοϋ 
τρόπου τής έκδηλώσεως τής βουλήσεως τοϋ 
συναινοΰντος, τών προϋποθέσεων τής συ- 
ναινέσεώς του καί τών περιπτώσεων κατά 
τάς όποιας δέν θά καθιστά αϋτη έπιτρεπτήν 
τήν μεταμόσχευσιν.

3.Ή  συναίνεσες τοϋ δότου πρέπει, κατά 
πρώτον λόγον νά είναι ρητή καί ειδική, 
άνεξαρτήτως τών όρων τούς όποιους θά
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δύναται νά θέση 6 συναινών. Σιωπηρά 
συναίνεσις, θεωρούμενη επαρκής, κατά 
τούς έρμηνευτάς του άρθρου 308 παρ. 2 τοΰ 
Π.Κ., πρός άποκλεισμόν τοΰ άδικου χαρα- 
κτήρος τής προκαλουμένης απλής σωμα
τικής βλάβης, δέν δύναται νά ίκανοποιήση 
τάς άνάγκας τοΰ μελετωμένου δικαίου των 
μεταμοσχεύσεων. Ό  πρόσφατος Γαλλικός 
Νόμος ύπ’ άριθμ. 76 — 1181/1976 άπέ- 
κλεισεν ήδη τήν σιωπηρόν συναίνεσιν, 
άκολουθήσας άλλωστε τό παράδειγμα άρ- 
χαιοτέρων νομοθεσιών. Ούδεμία δύναται νά 
χωρήση άμφιβολία περί τής άποδοχής τής 
νομοθετικής ταύτης ρυθμίσεως καί εις τήν 
χώραν μας, άλλά τό πρόβλημα συνίσταται 
κατά κύριον λόγον εις καθιέρωσιν τοΰ 
προσφορωτέρου τρόπου τής έκδηλώσεως 
τής ρητής συναινετικής βουλήσεως τοΰ 
δότου. 'Ο  "Ιταλικός Νόμος τής 26 "Ιουνί
ου 1976 καθιέρωσε τήν δήλωσιν έπί Δικα
στηρίου, ήτις φαίνεται νά είναι ή πλέον 
άσφαλής διατύπωσις, άλλά δέν δύναται νά 
εξασφάλιση έγκαιρον, εις κατεπειγούσας 
περιπτώσεις, έπέμβασιν τοΰ θεράποντος ια
τρού. "Ετερον τρόπον συναινέσεως τοΰ 
δότου θά ήδύνατο ν ’ άποτελέση ή δήλωσίς 
του ενώπιον συμβολαιογράφου ή ένώπιον υ
γειονομικής άρχής. ' Η δήλωσις θά πρέπει, 
πάντως, νά διατυπωθή τουλάχιστον γρα- 
πτώς καί αύτοπροσώπως, μέ σύντομον δια
δικασίαν έξασφαλίζουσαν τήν βεβαίωσιν 
τής γνησιότητος τής ύπογραφής τοΰ συναι- 
νοΰντος καί μόνον εις περιπτώσεις ήσ- 
σονος σημασίας, ώς λ.χ. έπί αίμοδοσίας, θά 
ήδύνατο νά έπιτραπή ρητή προφορική δή- 
λωσις.

4. Αυτονόητον τυγχάνει, έξ άλλου, ότι 
ή αύτοπρόσωπος συναίνεσις τοΰ δότου θά 
πρέπει νά είναι έλευβέρα. Ή  τοιαύτη προ- 
ϋπόθεσις δέν χρήζει ιδιαιτέρας νομοθετικής 
έξάρσεως, διότι ή έλευθερία τής έκδηλου- 
μένης βουλήσεως άποτελεΐ πρωταρχικόν 
όρον πάσης δικαιοπραξίας. Ή  έπικρατή- 
σασα εις τήν ποινικήν επιστήμην άρνησις 
τοΰ, ύποστηριχθέντος ύπό τοΰ Zitelmann, 
χαρακτηρισμοΰ τής συναινέσεως τοΰ πα- 
θόντος ώς δικαιοπραξίας δέν έχει θέσιν εις 
τήν ύπό ρύθμισιν συναίνεσιν τοΰ δότου ή 
όποια πρέπει νά νοηθή ώς ύπαχθησομένη 
εις τάς γενικάς άρχάς τοΰ άστικοΰ Δικαίου, 
άποκλειομένης, όμως, τής εφαρμογής των 
διατάξεων περί άντιπροσωπεύσεως ώς καί 
πάσης διαλυτικής αΐρέσεως. Κατά συνέ- 
πε αν, ή συναίνεσις θά ΰπόκειται είς άκύ- 
ρωσιν λόγω πλάνης, άπάτης ή άπειλής, 
άλλ" αί συνέπειαι τής έκ των υστέρων 
άκυρώσεως τής συναινέσεως ώς δικαιοπρα- 
ξίας δέν δύνανται νά περιλάβουν καί τήν 
άπόδοσϊν τοΰ μεταμοσχευθέντος όργάνου. 
"Επομένως, άνακύπτει ή άνάγκη ειδικής 
νομοθ'ετικής ρυθμίσεως δυναμένης ν ’ άπο- 
κλείση κατά τόν εφικτόν έκ τών προτέρων 
τά ελαττώματα τής βουλήσεως τοΰ συναι- 
νοΰντος. Ό  δότης πρέπει νά γνωρίζη έκ 

τών προτέρων τάς έπί τής μελλοντικής υ
γείας του ένδεχομένας συνέπειας τής με- 
ταμοσχεύσεως καί νά ένημεροΰται σχε- 
τικώς ύπό τοΰ διενεργοΰντος τήν έπέμ-

βασιν, όστις θά υπέχει τήν ευθύνην τής 
ένημερώσεως. ' Η ένημέρωσις τοΰ δότου θά 
πρέπει νά έπεκταθή καί έπί τής άναμενο- 
μένης έπιδράσεως τής μεταμοσχεύσεως έπί 
τής υγείας τοΰ τελοΰντος τήν θεραπείαν 
άσθενοΰς, "ίνα έχη ούτος τήν δυνατότητα 
συγκρίσεως τής προσδοκωμένης ώφελείας 
τοΰ πάσχοντος μέ τήν τυχόν έπαπειλου- 
μένην βλάβην τής σωματικής του άκεραιό- 
τητος καί μή παρασύρεται εις δυσανάλογον 
ή άσκοπον θυσίαν. "Αληθές είναι ότι τό 
θετικόν Δίκαιον άποκλείει ήδη καί τήν 
μεταμόσχευσιν, όσάκις άντίκειται παραδε
δεγμένος άρχάς τής Ιατρικής έπιστήμης, 
άλλά τοΰτο δέν σημαίνει ότι ό δότης θεω
ρείται ώς παρέχων έλευθέραν συναίνεσιν 
χωρίς νά έχη ώλοκληρωμένην γνώσιν τών 
προσδοκωμένων κατά τήν συνήθη πορείαν 
τών πραγμάτων άποτελεσμάτων. Κατά συνέ
πειαν, πρέπει νά ένημεροΰται ούτος έφ’ 
όλων τών ένδεχομένων συνεπειών καί δή 
κατά τρόπον παρέχοντα είς τόν θεράποντα 
ιατρόν τήν δυνατότητα άποδείξεως τής γε- 
νομένης ένημερώσεως. Αύτονόητον είναι 
ότι ό ιατρός δέν δύναται ν ’ άξιώση άπό τόν 
δότην τήν υπογραφήν έγγράφου προσο
μοιάζοντας πρός έξοφλητικήν άπόδειξιν, 
άλλ" έφ" όσον ή συναίνεσις τοΰ δότου θά 
είναι αύτοπρόσωπος καί γραπτή ή θά κατα
τίθεται ένώπιον δημοσίας τινός "Αρχής, θά 
είναι έφικτή είς αυτήν ή μνεία τών άνα- 
κοινωθεισών είς αύτόν συνεπειών. Είς ώρι- 
σμένας περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων, ή έ- 
νημέρωσις θά δύναται "ίσως νά διευκολυνθή 
είς τήν πράξιν διά τής συντάξεως έντύπου

Ή  πρόοδος τής έπιστήμης καί οί κοινωνικές 
ίξελίξεις έπέβαλαν τήν πρός σωτηρίαν πολ
λών Ασθενών μεταμόσχευση όργάνων τοΰ Αν
θρωπίνου σώματος. Άλλά. παρά τις δυνατό
τητες τής έπιστήμης, ύφίστανται Ακόμα είς 
πολλάς χώρας, μεταξύ τών όποιων καί ή 'Ελ
λάς. δυσεπίλυτα νομικά προβλήματα, τά όποια 
πολλάκις Αποτελούν τροχοπέδην στή διενέρ
γεια μεταμοσχεύσεως.

φόρμουλας καθοριζούσης τάς γενικάς συνέ
πειας τής έπιχειρηθησομένης μεταμοσχεύ
σεως, άλλά θά πρέπει τότε νά έξειδικεύεται 
ή ένημέρωσις έν όψει ειδικών έκάστοτε 
περιστατικών άναγομένων είς τήν κατάστα- 
σιν τής ύγείας τοΰ τε δότου καί τοΰ ά
σθενοΰς. Οϋτω λ.χ. δύνανται νά καθορι- 
σθοΰν έκ τών προτέρων καί in absracto αί 
πιθανολογούμενοι συνέπειαι τής μεταμο
σχεύσεως τοΰ νεφροΰ κατά τά διδάγματα 
τής ιατρικής έπιστήμης, άλλά θά πρέπει 
κατά κανόνα νά προστίθεται έστω καί συνο
πτική έκθεσις τών άναμενομένων, είς συγ- 
κεκριμένην τινά περίπτωσιν συνεπειών. Κα
τά πάσαν περίπτωσιν, θά προηγείται διά- 
γνωσις έπί τοΰ δότου καί τοΰ άσθενοΰς, διά 
τήν οποίαν ό ιατρός θά ύπέχει τήν ιδίαν 
εύθύνην ώς έπί τής διαγνώσεως.
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5. ' Ο συναινών δότης πρέπει, επίσης, νά 
είναι ικανός πρός δικαιοπραξίαν. Τοΰτο 
άποτελεϊ κατ’ αρχήν άμεσον συνέπειαν τοΰ 
χαρακτηρισμού τής συναινέσεως ώς δικαιο- 
πραξίας. Έ φ ’ δσον ό νόμος θέτει την 
ένηλικότητα ώς προϋπόθεσιν ρυθμίσεως 
περιουσιακών σχέσεων, τοΰτο πρέπει κατά 
μείζονα λόγον νά ίσχύση έπί δηλώσεων τοΰ 
προσώπου έχουσών επιπτώσεις έπί τής ύ- 
γείας ή τής σωματικής άκεραιότητός του. 
'Οσάκις, όμως, τό πρόσωπον είναι άνήλι- 
κον, ή δήλωσις τής βουλήσεώς του άναπλη- 
ροϋται κατά τό ’Αστικόν Δίκαιον διά τής 
δηλώσεως τοΰ νομίμου άντιπροσώπου του. 
Ή  διατήρησις τής λειτουργικής ταΰτης 
έξουσίας τοΰ νομίμου άντιπροσώπου τοΰ 
άνηλίκου δέν ένδείκνυται έπί μεταμοσχεύ- 
σεως. Προκρίνεται μάλλον ή άποδοχή τής 
γενικής αρχής τοΰ Γαλλικοΰ Νόμου ΰπ’ άρ. 
76 - 1181/22—12—1—76, καθ’ ήν έπιτρέ- 
πεται ή μεταμόσχευσις όργάνου άνήκοντος 
εις πρόσωπον αυτεξούσιον, πλήν έξαιρέ- 
σεών τινων καθ ήν τυγχάνει έπιτρεπτή ή 
έπέμβασις πρός μεταμόσχευσιν όργάνου τοΰ 
σώματος τοΰ άνηλίκου. * Επομένως, ή άφαί- 
ρεσις τοιούτου όργάνου θά είναι παράνο
μος καί άν εϊσέτι συναινέσουν άθροιστι- 
κώς ό άνήλικος καί ό νόμιμος άντιπρόσω- 
πός του. ’ Εξαίρεσις δύναται νά καθιερωθή 
ϊνα καταστή εφικτή ή μεταμόσχευσις με
ταξύ στενών άνηλίκων συγγενών ή έστω καί 
πρός μεταμόσχευσιν όργάνου τοΰ σώματος 
τοΰ άνηλίκου έπί τοΰ σώματος τοΰ πάσχον- 
τος καί ήδη ένηλικιωθέντος άδελφοΰ του. 
Θά πρέπει, Ομως, νά προστεθή τότε εις τήν 
συναίνεσιν τοΰ νομίμου άντιπροσώπου καί 
ή συναίνεσις τοΰ συμπληρώσαντος τό ΙΟον 
έτος τής ήλικίας του άνηλίκου ώς καί ύ- 
πεύθυνη ιατρική γνωμάτευσις. Έ ξ άλλου, 
προκειμένης μεταμοσχεύσεως μεταξύ άνη
λίκων άδελφών, δέν δύναται, βεβαίως, νά 
έπαρκέση ή συναίνεσις τοΰ νομίμου άντι- 
προσώπου άμφοτέρων, εις ήν θά πρέπει νά 
προστεθή ή άδεια τοΰ Δικαστηρίου ή του
λάχιστον ή ϋπαρξις ειδικής ιατρικής γνω- 
ματεύσεως πρός έξυπηρέτησιν κατεπειγου- 
σών περιπτώσεων.

6. Δυσχερεστέρα άπό άπόψεως νομοθε
τικής πολιτικής είναι ή ρύθμισις τοΰ έπι- 
τρεπτοΰ ή τών προϋποθέσεων τοΰ έπιτρε- 
πτοΰ τής μεταμοσχεύσεως όργάνου έκ τοΰ 
σώματος προσώπου ψυχοπαθοΰς ή στερου- 
μένου δικαιοπρακτικής ίκανότητος λόγω 
πνευματικής νόσου. Ή  άδυναμία τοΰ προ
σώπου τούτου πρός έγκυρον έκδήλωσιν τής 
βουλήσεώς του δέν φαίνεται ν ’ άποτελεϊ 
έπαρκή δικαιολογίαν πρός γενικήν άπα- 
γόρευσιν μεταμοσχεύσεων έξ ών θά ήδύ- 
νατο νά διασωθή έτερον πρόσωπον. Ό  
έπίτροπος τοΰ άπηγορευμένου ή ό κηδεμών 
τοΰ τεθέντος ϋπό δικαστικήν άντίληψιν δέν 
είναι έξ άλλου πρόσωπα κατάλληλα ϊνα 
έκδηλώσουν τήν βούλησίν των άντί τοΰ 
νοσοΰντος πνευματικώς. ’Ανακύπτει, όθεν, 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή άνάγκη ειδι
κής νομοθετικής ρυθμίσεως έμπνεομένης 
άπό τάς προϋποθέσεις έφαρμογής τοΰ άρ
θρου 25 τοΰ Π.Κ. περί καταστάσεως άνάγ-

κης, δι’ ής θά καθίστατο έφικτή εις ά- 
κραίας τουλάχιστον περιπτώσεις ή άφαί- 
ρεσις οργάνων έκ προσώπων ψυχοπαθών 
πρός μεταμόσχευσιν εις τό σώμα άσθενοϋς 
άνευ σοβαροΰ κινδύνου τής ψυχικής καί 
σωματικής ύγείας τοΰ ψυχοπαθοΰς, μετά 
προηγουμένην γνωμάτευσιν έπιτροπής ειδι
κών ιατρών, διά τής όποιας θά διεπιστοϋτο 
άφ’ ένός ή ψυχική νόσος, πρός άναπλή- 
ρωσιν τής μή δυναμένης νά παρασχεθή 
έγκύρου συναινέσεως, άφ* έτέρου τό άκίν- 
δυνον τής άφαιρέσεως τοΰ όργάνου καί έκ 
τρίτου ό έπιτακτικός χαρακτήρ τής έπεμ- 
βάσεως.

7.'Υπό τάς έκτεθείσας άνωτέρω, είς τάς 
παρ. 3 - 6  προϋποθέσεις, θά πρέπει νά 
διευκρινισθή μετά σαφήνειας ύπό τοΰ νό
μου ότι έπιτρέπεται νά θεωρείται νόμιμος ή 
μεταμόσχευσις ϊνα ούτως έφοδιασθή μέ 
πλήρη νομικήν κάλυψιν ό έπιχειρών τήν 
έπέμβασιν ιατρός καί καταστή έν ταυτώ 
έφικτή ή έγκαιρος καί άποτελεσματική ένέρ- 
γειά του άνευ νομικών δισταγμών. Είς 
περιπτώσεις τινάς ήσσονος σημασίας, ώς 
λ.χ. έπί αιμοδοσίας έφ ’ ής δέν ύφίσταται έν 
στενή έννοια μεταμόσχευσις, ένδείκνυται, 
βεβαίως, ή περαιτέρω άπλούστευσις τών 
άναφερθεισών διατυπώσεων ή προϋποθέ
σεων πρός διευκόλυνσιν ιδία τής προσφο
ράς προσώπων άνηλίκων ή πνευματικών 
νοσούντων. Άντιθέτως, πρέπει νά έπιβλη-

Δ ιά νά έφοδιασθή μέ πλήρη νομικήν κάλυψιν ό 
έπιχειρών τήν έπέμβαση ιατρός θά πρέπει νά 
διευκρινισθη μετά σαφήνειας ύπό τοΰ νόμου 
δτι έπιτρέπεται νά θεωρείται νόμιμος ή μετα
μόσχευσή.

θή ή πλήρης άπαγόρευσις τής μεταμοσχεύ
σεως, όσάκις θ’ άντίκειται αϋτη εις τά 
χρηστά ήθη ή θά συνίσταται είς άκρωτη- 
ριασμόν ή έξωτερικήν έμφανή παραμόρ- 
φωσιν τοΰ ξένου πρός τόν άσθενή δότου, 
έστω καί άν παρέχη ούτος τήν συναίνεσιν

του. Ώ ς  ξένος πρός τόν άσθενή θά θεω
ρείται πας δότης έκτος ώρισμένων συγγε
νών. Δέον νά σημειωθή, πάντως, ότι αί 
περιπτώσεις τής άπαγορεύσεως δέν είναι 
δυνατόν νά καθορισθοΰν περιπτωσιολογι- 
κώς έκ τών προτέρων, μ’ όλον ότι θ’ 
άποτελέσουν έξαίρεσιν άπό τής έφαρμογής 
τοΰ γενικού κανόνος τοΰ έπιτρεπτοΰ. ’Αρ
κεί, όθεν, να καθορισθοΰν μετά πάσης 
έφικτής σαφήνειας γενικά κριτήρια άπαγο
ρεύσεως, ώς είναι ή άντίθεσις είς τά χρηστά 
ήθη ή ή έξωτερική παραμόρφωσις.

8. Τό ένδεχόμενον άποτυχίας τής έπι- 
χειρηθείσης ύπό τάς έκτεθείσας προϋπο
θέσεις έπιτρεπτής μεταμοσχεύσεως ή άπρο- 
βλέπτου έπιδεινώσεως τής ύγείας τοΰ δότου 
ένέχει έτερον αύτοτελές πρόβλημα, τό ό
ποιον είναι, όμως, συνυφασμένον μέ τήν 
τύχην καί έξέλιξιν πάσης θεραπευτικής 
άγωγής. Ή  ύποχρέωσις τοΰ ιατρού όπως 
έπέμβη συμφώνως πρός τά παραδεγμένα 
διδάγματα τής ιατρικής έπιστήμης διατη
ρείται καί έπί μεταμοσχεύσεως έκ ζώντος 
οργανισμού άνθρώπου. Επομένως, ό ια
τρός δέν θά είναι έκτεθειμένος είς άναζή- 
τησιν άστικών ή ποινικών εύθυνών έκ 
μόνης τής άποτυχίας τής μεταμοσχεύσεως, 
τής τυχόν θανατηφόρου έκβάσεως ταύτης ή 
τής έπιδεινώσεως τής καταστάσεως τής ύ
γείας τοΰ δότου. Ή  εύθύνη του θά ύφί- 
σταται μόνον εις περίπτωσιν έπεμβάσεώς 
του χωρίς νά έχουν τηρηθή οί έκτεθέντες 
όροι ή έφ’ όσον θά έχουν μέν τηρηθή ούτοι, 
άλλά θά έχει προβή είς προηγουμένην 
διάγνωσιν καταδήλως έσφαλμένην καί άπε- 
ρίσκεπτον ή εις χρήσιν θεραπευτικοΰ μέσου 
καταφανώς έπικινδύνου ή έπιβλαβοΰς κατά 
τά προαναφερθέντα διδάγματα. Είς τήν πε- 
ρίπτωσιν, όμως, εύθύνης τοΰ ίατροϋ λόγω 
πταίσματος άναγομένου είς τήν τήρησιν 
τών άρχών τής ιατρικής έπιστήμης, θά 
έφαρμοσθή τό υφιστάμενον έκάστοτε νομι
κόν καθεστώς καί δέν ύφίσταται κατ’ άρχήν 
άνάγκη ειδικής νομοθετικής ρυθμίσεως έπί 
πταίσματος διαπραττομένου έπ’ εύκαιρία 
μεταμοσχεύσεως.

9. Μεταμοσχεύσεις ή άφαιρέσεις όργά- 
νων χάριν θεραπευτικών ή πειραματικών 
σκοπών έπιχειροΰνται συνηθέστερον έκ τοΰ 
σώματος τοΰ άνθρώπου μετά τόν θάνατόν 
του. Είναι παγκοίνως γνωσταί αί ύπηρεσίαι 
τάς όποιας προσφέρουν είς τήν ιατρικήν 
έπιστήμην καί είς τήν θεραπείαν κινδυνευ- 
όντων άσθενών έκεϊνοι οί όποιοι συναινοϋν 
είς χρησιμοποίησιν τοΰ σώματός των μετά 
τόν θάνατόν των. Ή  δυνατότης τής θερα
πείας στηρίζεται είς τήν προσωρινήν έπι- 
βίωσιν ώρισμένων οργάνων τοΰ σώματος 
τοΰ άνθρώπου μετά τόν θάνατόν του. Τά 
νομικά προβλήματα άτι να χρήζουν έπιλύ- 
σεως πρός όρθήν ρύθμισιν τών προϋπο
θέσεων ύπό τάς όποιας θά έπιτρέπεται ή 
άφαίρεσις όργάνων τοΰ θανόντος προσώπου 
άπλουστεύεται έκ τοΰ λόγου ότι δέν είναι 
άναγκαία ή προηγουμένη ένημέρωσις τοΰ 
δότου έπί τών συνεπειών τής μεταμοσχεύ
σεως ή τής άφαιρέσεως όργάνου διά θερα
πευτικούς σκοπούς. Ή  σχετική δυσχέρεια
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άνακύπτει πρώτιστος έκ του γεγονότος ότι 
δέν είναι πάντοτε εφικτή ή άπόσπασις 
προηγουμένης συναινέσεως τοΰ δότου, δι
ότι δέν ένδείκνυται ή πρός αυτόν άνακοί- 
νωσις τοΰ επικειμένου θανάτου του. Ή  
προσωρινή έπιβίωσις νεφρών ή άλλων ορ
γάνων δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν έπι- 
τυχώς πρός μεταμόσχευσιν επί ζώντος όρ- 
γανισμοϋ παρατηρεΐται άλλωστε εις μεγα- 
λυτέραν έκτασιν επί αιφνίδιων ή βίαιων 
θανάτων μή υποκειμένων εις πρόβλεψιν. Ό  
Γαλλικός Νόμος ύπ’ άριθ. 76—1181 «1976 
όρίζει, κατ’ άκολουθίαν των άνωτέρω, ότι 
τεκμαίρεται ή συναίνεσις τοΰ δότου. Τοΰτο 
σημαίνει ότι ή έκδηλωθεΐσα μέχρι τοΰ 
θανάτου του γενική ή ειδική έναντίωσις τοΰ 
ίκανοΰ πρός δικαιοπραξίαν προσώπου θ ’ 
άποτελεΐ νομικόν κώλυμα άποκλεΐον τήν 
μεταμόσχευσιν ή άφαίρεσιν. Έρωτάται, 
όμως, άν πρέπει νά έξασφαλσιθή καί ή 
συναίνεσις ή μή έναντίωσις των πλησιεστέ- 
ρων συγγενών, άν μή καί τών γνωστών έξ 
άδιαθέτου κληρονόμων τοΰ δότου. ' Η άπάν- 
τησις είς τό έρώτημα τοΰτο δυσχεραίνεται 
έκ τοΰ λόγου ότι ό διενεργών τήν μετα- 
μόσχευσιν ή τήν άφαίρεσιν θά έχη ώς έπί τό 
πλεΐστον έλάχιστον χρόνον είς τήν διάθε- 
σίν του. Θά πρέπει είδικώτερον νά έξακρι- 
βώση έντός έλαχίστου χρονικοΰ διαστήμα
τος άν ό θανών είχεν έκδηλώσει άρνητικήν 
βούλησιν καί άν είναι σύμφωνος ή βούλη- 
σις τών πλησιεστέρων συγγενών ή έξ άδια
θέτου κληρονόμων του. Ό  ιατρός θά έχη,

βεβαίως, τήν δυνατότητα νά βολιδοσκο- 
πήση εγκαίρως τούς συγγενείς, άν παρί- 
στανται ούτοι πλησίον τής κλίνης τοΰ 
μελλοθανάτου. ’Ενδέχεται, όμως, ν ’ άπου- 
σιάζουν ή νά έμφανίζωνται μετά παρέλευσιν 
ίκανοΰ χρονικοΰ διαστήματος άπό τής έπε- 
λεύσεως τοΰ άτυχήματος. Όρθώτερον, ό- 
θεν, είναι νά όρισθή ότι τεκμαίρεται καί ή 
συναίνεσις τών μή έναντιωθέντων ή μή 
έγκαίρως έμφανισθέντων στενών συγγενών 
καί νά παρασχεθή τό δικαίωμα τής έναντι- 
ώσεως μόνον είς τόν έπιζώντα σύζυγον, 
τούς γονείς καί τούς κατιόντας τοΰ θανόν- 
τος. ’ Ο διενεργών τήν έπέμβασιν ιατρός δέν 
πρέπει, όμως, νά έπιβαρυνθή μέ τήν υπο
χρέωσή τής άναζητήσεως τών μή έγκαίρως 
έμφανισθέντων συγγενών. ’Επιβάλλεται 
πάντως, ή καθιέρωσις ύποχρεώσεως τοΰ 
έπεμβαίνοντος, όπως διαπιστώση αύτοπρο- 
σώπως καί ύπό ιδίαν αύτοΰ ευθύνην τήν 
έπέλευσιν τοΰ θανάτου, χωρίς νά άρκεσθή 
είς τήν προηγηθείσαν διαπίστωσιν έτέρου 
ίατροΰ. Ή  ταχύτης μετά τής όποιας θά 
διενεργεϊται κατά κανόνα ή άφαίρεσις τοΰ 
έπιζώντος οργάνου, ευθύς μετά τήν διαπί- 
στωσιν τοΰ θανάτου τοΰ άσθενοΰς, καθιστά 
προδήλως άναγκαίαν τήν νομοθετικήν έπι- 
βολήν τής προσθέτου ταύτης ύποχρεώσεως, 
άν μή καί έτέρων μέτρων προφυλάξεως.

10. Κατά πάσαν περίπτωσιν, οί έχοντες 
τό δικαίωμα τής έναντιώσεως θά πρέπει νά 
έκδηλώσουν τήν βούλησίν των ρητώς καί 
αύτοπροσώπως, άποκλειομένης τής άναθέ-

σεως τής δηλώσεως είς άντιπρόσωπον. Τό 
δικαίωμα τής έναντιώσεως προϋποθέτει, βε
βαίως, ικανότητα πρός δικαιοπραξίαν καί 
δέν δύναται νά έπεκταθή έπί τών άνικάνων 
τό προαναφερθέν τεκμήριον συναινέσεως. 
’Αναγκαία καθίσταται, όθεν, ή καθιέρωσις 
ώς προϋποθέσεως τής ρητής ή σιωπηράς 
συναινέσεως τοΰ παρισταμένου νομίμου έκ- 
προσώπου τοΰ θανόντος όστις ήτο άνίκανος 
πρός δικαιοπραξίαν, διατηρουμένου παραλ- 
λήλως καί τοΰ δικαιώματος τοΰ συμπληρώ- 
σαντος τό 14ον έτος τής ήλικίας του προ
σώπου όπως άρνηθή τήν μετά θάνατον 
άφαίρεσιν οργάνων τοΰ σώματός του. Τέ
λος, είς περίπτωσιν μή έγκαιρου έμφανί- 
σεως τοΰ νομίμου άντιπροσώπου ή τοΰ 
πλησιεστέρου στενοΰ συγγενοΰς τοΰ θανόν
τος όστις έπασχεν έκ πνευματικής νόσου 
άποκλειούσης τήν χρήσιν τοΰ λογικοΰ, θά 
πρέπει νά τεκμαίρεται ή συναίνεσις των. 
Είναι, όμως, άμφίβολον άν ένδείκνυται ή 
άποδοχή τής ίδιας λύσεως καί είς περίπτω- 
σιν άπουσίας τοΰ ζώντος πατρός ή τοΰ 
επιτρόπου θανόντος ανηλίκου.

ΙΙ .’Εφ’ όσον καθιερωθή το προκρινό- 
μενον ώς όρθόν σύστημα τοΰ τεκμηρίου 
συναινέσεως τοΰ προσώπου είς τήν μετά 
θάνατον χρησιμοποίσιν όργάνων τοΰ σώ
ματός του διά θεραπευτικούς σκοπούς, θ’ 
άνακύψη τό πρόβλημα κατά πόσον θά είναι 
έφικτή ή έγκαιρος άνακοίνωσις τής τυχόν 
έκδηλωθείσης γενικής ή ειδικής έναντι-
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ώσεως εις τόν προτιθέμενον νά έπιληφθή 
τής άφαιρέσεως ιατρόν. Ή  έναντίωσις θά 
δόναται κατ’ άρχήν νά έκδηλωθή διά τής 
καταθέσεως δηλώσεως εις τήν πλησιεστέ- 
ραν ύγιεινομικήν άρχήν, παρά τής οποίας 
θά ένημερούται ό ιατρός καί κατά τάς 
εξαιρετικός ημέρας πρός πόσης έπεμβά- 
σεώς του. Ό  εϊσαγόμενος εις νοσηλευτι
κόν ίδρυμα άσθενής θά πρέπει επίσης νά 
έχη τήν δυνατότητα νά δηλώση καί προ- 
ιοορικώς τήν δρνησίν του, συντασσομένης 
συντόμου έκθέσεως. "Αν νοσηλεύεται κατ’ 
οίκον, θά έχη επίσης τήν δυνατότητα προ
φορικής δηλώσεως ενώπιον υπαλλήλου τής 
άρμοδίας κατά τόπον άρχής. Δέν δύναται, 
έξ άλλου, ν ’ άποκλεισθή εις αύτόν τό 
δικαίωμα όπως έκδηλώση τήν βούλησίν του 
διά διαθήκης, άλλ’ ή τυχόν καταχωρισθεΐ- 
σα εις ταύτην έναντίωσις ενδέχεται νά μή 
περιέλθη έγκαίρως εις γνώσιν τοΰ οικείου 
νοσηλευτικού ιδρύματος ή τοΰ διενεργούν- 
τος τήν έπέμβασιν ιατρού. ’Επομένως, θά 
πρέπει ν ’ άπαλλάσσεται ούτος πάσης αστι
κής ή ποινικής ευθύνης, άν έκ λόγων μή 
όφειλομένων είς δόλον ή βαρεϊαν άμέλειάν 
του, διενεργήση έπέμβασιν χωρίς νά λάβη 
γνώσιν τής έκδηλωθείσης νομίμου έναντι- 
ώσεως. Ή  τυχόν πρός αύτόν διαβίβασις 
ψευδούς πληροφορίας άποσκοπούσης είς 
ματαίωσιν τής έπεμβάσεως, ιδία έκ μέρους 
προσώπων προσκειμένων πρός τόν θανόντα 
μή δικαιουμένων έναντιώσεως, θά πρέπει, 
πάντως, νά κολάζεται ποινικώς. Τοΰτ’ αυτό 
λεκτέον καί έπί πάσης παρ’ οϊουδήποτε 
προσώπου δολίας άποκρύψεως τής τυχόν 
γενομένης έναντιώσεως τοΰ θανόντος.

12. Τά έκτεθέντα άποβλέπουν είς τήν 
κατά τό έφικτόν έξομάλυνσιν των δυναμέ- 
νων νά έμφανισθούν δυσχερείων κατά τήν 
εφαρμογήν τού μελετωμένου νομοθετήμα- 
τος. Ό  άνθρωπιστικός σκοπός τού νομο- 
θετήματος τούτου συνυφασμένος μέ τήν 
άποστολήν τής ιατρικής έπιστήμης καί μέ 
τόν σεβασμόν τής προσωπικότητος καί τής 
έλευθέρας βουλήσεως τοΰ άνθρώπου. Οί 
προσφερόμενοι γενναιοδώρως πρός θερα
πείαν τών κινδυνευόντων συνανθρώπων 
των καί οί συμπράττοντες ιατροί, οΐτινες θά 
έφοδιασθοΰν μέ πλήρη νομικήν κάλυψιν, θά 
διευκολυνθούν είς τάς εύγενεΐς έπιδιώξεις 
των. Ό  νομοθέτης υπέχει, ώς έκ τούτου, τό 
καθήκον νά μή άποτύχη είς τό έργον του. 
Ένδεχομένη άρχική άποτυχία τού ϋπό 
καθιέρωσιν δικαίου τών μεταμοσχεύσεων 
θά ήδύνατο νά όδηγήση είς άναστολήν τής 
προσδοκωμένης προόδου είς βάρος τής 
έπιστήμης καί τών άναμενόντων άσθενών. 
Αί προκαταρκτικαί έργασίαι έπιτρέπουν, 
πάντως, αίσιοδόξους προβλέψεις καθ’ άς θά 
καθιερωθούν λύσεις όρθαί, σαφείς καί πρα 
κτικώς έφαρμόσιμοι. Αί περαιτέρω δυσχέ- 
ρειαι θά ϋπερνικηθούν τότε διά τής ένδε- 
δειγμένης έρμηνείας καί διά σταδιακών 
μελλοντικών νομοθετικών συμπληρώσεων, 
ή άνάγκη τών όποιων θ’ άνακύψη κατά 
πάσαν πιθανότητα καί έν όψει τών άνα- 
μενομένων περαιτέρω έξελίξεων τής ιατρι
κής έπιστήμης.

ΨΥΧΙΚΗ Ατμόσφαιρα τοΰ σπι
τικόν είναι εκείνη πού καλείται 

νά Αντιμετώπιση τήν ησυχίαν, τήν 
ταραχήν, τήν έλλειψιν όιαθέσεως, τήν 
μελαγχολίαν Ακόμη τών παιδιών Από 
τάς καθημερινός Αντιξοότητας, πού 
είς τήν ψυχήν των παίρνουν διαστά
σεις.

Ό  δέκτης τής ψυχικής Ατμοσφαί
ρας τοΰ «σπιτικοΰ» είναι κατ ’ Αρχήν 
ό συναισθηματικός κόσμος καί αί 
συναισθηματικαί Αντιδράσεις τοΰ 
παιδιοΰ καί τοΰ νέου.

Δέν είναι δυνατόν λοιπόν νά μας 
διαφύγη ή έπίδρασις τής ποιότητος 
καί τής έντάσεως τών διαφόρων συ
ναισθημάτων είς τήν ψυχικήν Ατμό
σφαιραν τής οικογένειας, Αλλά καί 
τής έπιδράσεως τής τελευταίας είς 
τήν διαμόρφωσιν καί τήν έγκαιρον ώ
ριμον σιν τοΰ συναισθηματικού κό
σμου τοΰ νέου. "Ας μή λησμονήται δέ 
δτι ή πορεία τής ενηλίκου ζωής θά 
έξαρτηθή τουλάχιστον κατά μέγιστον 
μέρος Από τό πανίσχυρον αυτό στοι- 
χεΐον.

Κατά τά τελευταία χρόνια έχει 
γίνει μεγάλη έρευνα άναφορικώς μέ 
τήν συναισθηματικήν άνάπτυξιν τοΰ 
παιδιού. Ή  πρώτη αυτή συναισθημα
τική ζωή είναι εκείνη, ή οποία επι
τρέπει τήν εγκατάστασιν πολλών δυ
σκολιών τής εφηβικής ηλικίας. Τά 
πρώτα πέντε παιδικά χρόνια, δπως

είναι γνωστόν, θέτουν θεμέλια, τά ό
ποια πολύ εύκολώτερον είναι νά μορ- 
φοποιηθοΰν τότε μέ τέχνην παρά νά 
διορθωθούν άργότερον. Καί ή Αφθο
νία τής συναισθηματικότητος, μέ τόν 
πλεονασμόν τών επιθυμιών καί τών 
συγκινήσεων, τάς οποίας παρουσιά
ζει ή εφηβεία, δέν θά είναι Ασφαλώς 
υπέρ τής διευκολύνσεως τών τροπο
ποιήσεων, χωρίς πάλιν καί νά τάς 
άποκλείη εντελώς.

’Επίσης είς τήν εφηβείαν, άποφαί- 
νεται ή όμάς τών επιστημόνων τής 
Λυών, ή οποία ήσχολήθη μέ τό θέμα 
μας, είναι πολύ δύσκολος ό διαχωρι
σμός ιδεών καί συναισθημάτων. Δέν 
Αρκεί νά είπη κανείς δτι 'επηρεάζον
ται άμοιβαίως καί είναι συνεχώς Ανά
μικτα, άλλά άκριβέστερον, δτι δέν 
είναι Ακόμη καθαρά διακεκριμένα, 
ξεχωρισμένα καί δτι παραμένουν Αβέ
βαια. "Ετσι εξηγείται πώς ή συναι- 
σθηματικότης αυτή τείνει διαρκώς 
καί περισσότερον νά προσαρμοσθή 
είς τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν 
ζωήν. Ή  στενή αυτή σύνδεσις τής 
ιδέας καί τοΰ συναισθήματος, μέ τήν 
ζωήν τής φαντασίας, χαρίζουν είς 
τούς νέους αισθητικός κλίσεις. Είς 
τήν ηλικίαν αύτήν, ένα τοπεϊον είναι 
μία ψυχική κατάστασις.

Άντιθέτως πρός τά παιδιά, οί έφη
βοι εκτιμούν καί Απολαμβάνουν ό
λο νέν καί περισσότερον τήν χάριν καί
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τήν ομορφιάν, την τέχνην καί τήν 
φύσιν. Ή  μετάβασις άπό τήν εφη
βείαν εις τήν ένηλικίωσιν δεν πρα
γματοποιείται, αν δεν μεταβληθοΰν οί 
εφηβικοί τρόποι συναισθηματικής άν- 
τιδράσεως. Ή  ένηλικίωσις χαρακτη
ρίζεται άπό αποτελεσματικόν συναι
σθηματικόν έλεγχον, ώς καί από τήν 
ΰπερνίκησιν των πολυαρίθμων παι
δικών φόβων. Έφ ’ ό'σον ό έφηβος 
εξακολουθεί νά οργίζεται δι ’ επιφα
νειακός κοινωνικός καταστάσεις, νά 
έξαρτά τήν ευτυχίαν του άπό μεγα- 
λύτερά του πρόσωπα ή μέλη του 
ϊδικοϋ του κύκλου, νά φεύγη τήν 
πραγματικότητα, δέν έχει ώριμάσει 
συναισθηματικούς. Οί νέοι τείνουν εις 
τό νά αντιμετωπίζουν τό κάθε τι 
προσωπικώς, νά προσβάλλωνται ό
ταν τούς ελέγχουν καί νά μή θέλουν 
νά αντιμετωπίσουν καταστάσεις, πού, 
όχι σπανίως, οί ίδιοι τάς έπροκά- 
λεσαν. Τό νά άτενίση κανείς τήν 
πραγματικότητα δέν είναι εΰκολον 
πράγμα, άλλά είναι κάτι πού πρέπει 
νά γίνη, αν θέλη να «μεγαλώση». Ό  
Μενίνγκερ υπογραμμίζει ώρισμένας 
χαρακτηριστικός ιδιότητας τοΰ ώρι
μου άτόμου:

«"Ενας άπό τούς μεγαλύτερους 
σκοπούς τής ζωής είναι ή συναισθη
ματική ώριμό της. Καί διά νά τήν 
έπιτύχη κανείς χρειάζεται συνήθως 
μίαν ολόκληρον ζωήν. Τό ώριμον 
ατομον είναι τό ατομον πού ευρίσκει 
μεγαλυτέραν ίκανοποίησιν εις τό νά 
δίδη άπό τό νά λαμβάνη.

Είναι ικανόν νά σχηματίση ικανο
ποιητικός καί μονίμους άφοσιώσεις. 
Λαμβάνει όσον καί δίδει εϋχαρίστη- 
σιν κατά τάς σχέσεις αύτοΰ τοΰ 
είδους. Είναι δημιουργικόν κατά τήν 
ώραν τής σχολής του καί συμβάλλει 
εις τήν πρόοδον τοΰ σχολείου του, 
τής οικογένειας του, καί τής κοινό
τητάς του. Είναι 'ικανόν νά διδάσκεται 
καί νά ώφελήται άπό τά λάθη καί τάς 
επιτυχίας του. Είναι σχετικούς ελεύ
θερον άπό φόβους, ή ανησυχίας ή 
υπερεντάσεις. Θά ύπερπηδήση τά δύ
σκολα σημεία τής ζωής καί θά προ- 
χωρήση πρός τόν προορισμόν του».

Ή τόσον επιβλαβής καί συνήθης 
συναισθηματική καταστολή θά ήτο 
δυνατόν κατά πολύ ν ’ άπεφεύγετο, αν 
οί έφηβοι ενεθαρρύνοντο νά ανοίγουν 
ελευθέρους τήν καρδίαν των. Ή οίκο-

γενειι ή κάθε βράδυ, συγκέντρωσις ή 
τούλάχιστον ή εβδομαδιαία, όπου ό 
καθείς θά όμιλή έλευθέρως, ή «κου
βέντα» των μελών τής οικογένειας, ή 
ένθάρρυνσις γενικώς νά «έκφράζων- 
ται» αί συναισθηματικοί καταστά
σεις, είναι ένα μεγάλο άντιφάρμακον 
καί προληπτικόν τής συναισθηματι
κής ύπερεντάσεως.

’Αναμφισβήτητος λοιπόν είναι ή 
έπίδρασις τοΰ σπιτικοΰ εις τήν δια- 
μόρφωσιν τής προσωπικότητος τοΰ 
νέου. Τό σπιτικό, τό περιβάλλον τής 
οικογένειας, τό δημιουργούν κυρίως ό 
πατέρας καί ή μητέρα. Είναι δύο 
πρόσωπα, τά όποια θά παίξουν τόν 
κύριον ρόλον άπό άπόψεως περιβάλ
λοντος. Τό σχήμα όλων τών συναι
σθηματικών εξελίξεων θά μορφοποι- 
ηθή συμφώνως πρός τήν άντίληψιν 
τοΰ παιδιού διά τούς γονείς του. Αυτοί 
είναι δύο άρχέτυπα, δηλ. πρότυποι 
εικόνες τής ζωής, αί όποϊαι είναι 
έμβεβλημέναι εις τό βάθος τής ψυ
χής κάθε άνθρώπου, είναι υποδειγμα
τικοί καταστάσεις.

Κατά τόν Κόλε, ενώ κάθε ζεύγος 
γονέων φέρει τήν ίδιαν του άτομικό- 
τητα, ή συμπεριφορά τών γονέων 
γενικούς πρός τό παιδί των δύναται νά 
καταταχθή εις οκτώ περίπου κατηγο
ρίας, θεμελιωμένος επί διαφόρων 
συνδυασμών τριών κυρίως κατευθύν
σεων.

Ή πρώτη γραμμή είναι ό βαθμός 
αέχρι τοΰ οποίου οί γονείς αποδέ
χονται τό παιδί. Ήμποροΰν νά τό 
άπορρίπτουν, νά τό άποδέχωνται μέ 
τήν ψυχολογικήν έννοιαν τοΰ όρου ή 
νά είναι συμβατικοί καί άδιάφοροι 
απέναντι του. 7 /  δευτέρα γραμμή 
αφορά τήν έκτασιν τής επιείκειας των 
καί κυμαίνεται άπό τήν ύποχώρησιν. 
εις τό κάθε του θέλημα μέχρι μιας 
νωχελοΰς άδιαφορίας εις τάς άνάγκας 
τοΰ παιδιοΰ. Ή τρίτη ανάγεται εις 
τήν χειραγώγησιν τοΰ παιδιού άπό 
τούς γονείς του καί αυτή ήμπορεϊ νά 
κυμαίνεται άπό μίαν αυταρχικήν ε
φαρμογήν τών εντολών μέχρι μιας 
οικογενειακής δημοκρατίας, μέσα εις 
τήν οποίαν ή γνώμη τοΰ καθενός, 
καθώς μάλιστα μεγαλώνουν τά παι
διά, είναι υπολογίσιμος παράγων. Εί
ναι λοιπόν εδώ μία κριτική τής συμ
περιφοράς των, τήν όποιαν πρέπει νά 
σκεφθοΰν οί μεγάλοι.

Τά κίνητρα τής αύταρχικότητος 
τών γονέων οφείλονται άλλοτε εις 
μίαν νευρωτικήν παρηγοριάν διά τάς 
ΐδικάς των άνεκπληρώτους επιθυ
μίας, άλλοτε απλώς εις τήν συμμόρ
φωση’ πρός τόν τύπον τής άγωγής, 
τόν όποιον τούς είχαν κληροδοτήσει 
οί γονείς των καί άλλοτε εις τόν 
συνδυασμόν καί τών δύο.

Συνέχεια εις τήν σελ. 821
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Στή φωτογραφία δεξιά, ό Ζηνόβιεφ μέ τόν Καμένεφ, τόν 
Ρίκωφ καί τόν Στάλιν. Στην άπέναντι σελίδα /πάνω: Ό  
Ζηνόβιεφ σέ χαρακτηριστική φωτογραφία. Κάτω: Ό  Ίδιος σέ 
φωτογραφία άπύ τά άρχεΐα τής Σημάνσεως τής Ρωσικής 
’Αστυνομίας.

'Ο  Γκρηγκόρι Ζηνόβιεφ, άφοΰ άρχικά υπο
στήριξε την άνοδο τοΰ Στάλιν, εγινε κατόπιν 
φανερός εχθρός του, καταγγέλοντας άνοιχτά 
την γραφειοκρατική διαστρέβλω σι τοΰ 
Κόμματος. ’Έπεσε σέ δυσμένεια καί έκτε- 
λέσθηκε ώς «προδότης».

ΕΠΑΝΩ στήν ταφόπετρα του Γκρηγκόρι 
Έφσέεβιτς Άπφελμπάουμ, γνωστό

τερου στό πλατύ κοινό μέ τό αγωνιστικό 
όνομα Ζηνόβιεφ, θά έπρεπε νά είχε χαρα- 
χθή αυτή ή έπιγραφή: «"Εζησε καί πέθανε 
γιά τήν έξουσία».

Πράγματι, άν ύπήρξε ένας άνθρωπος 
πού πέρασε άπό όλες τις διαμάχες καί άπό 
όλα τά σχήματα έξουσίας στήν Ρωσία μετα
ξύ 1917 καί 1930, αύτός ήταν χωρίς άμφι- 
βολία ό Ζηνόβιεφ. Καί όμως ή ιστορία του 
είναι σχετικώς έλάχιστα γνωστή. ' Η βαρειά 
σκιά τού Στάλιν, τοΰ θανάσιμου έχθρού του, 
έμπόδισε γιά μερικές γενεές κομμουνιστών 
νά τήν μάθουν. ' Επί τριάντα σχεδόν χρόνια 
ό κομμουνιστικός τύπος τόν χαρακτήριζε 
τιποτένιο προδότη καί, χωρίς τύψεις συνει- 
δήσεως, λησμονούσε πώς ήταν ένας άπό 
τούς πατέρες τής Έπαναστάσεως, ένας 
άπό τούς μεγαλύτερους ήγέτες τού σοβιε
τικού κομμουνισμού, γιά πολλά χρόνια, ώς 
τό 1927.

Τό 1903, όταν ό Ζηνόβιεφ ήταν είκοσι 
έτών, (γεννήθηκε στό ' Ελισάβετγκραντ τό 
1883), συνάντησε γιά πρώτη φορά τόν 
Λένιν καί έπειτα άπό τήν μοιραία έκείνη 
συνάντησι, έγινε στενός συνεργάτης του. 
Τόν άκολούθησε στήν έξορία στή Ζυρίχη, 
έπέστρεψε μαζί του στήν Ρωσία, μέσω 
Γερμανίας, μέσα στό περιβόητο «τεθωρακι
σμένο τραίνο» καί, μολονότι ήταν άντίθετος 
στήν μέθοδο τής ένοπλης καταλήψεως τής 
άρχής, έν τούτοις έλαβε μέρος σέ αύτήν

καί στάθηκε στό πλευρό του. "Αλλωστε εί
ναι πασίγνωστο τό έπεισόδιο πού δημιουρ- 
γήθηκε στήν ιστορική έκείνη συνεδρίασι τής 
10ης Οκτωβρίου 1917, όταν ό Ζηνόβιεφ 
καί ό Καμένεφ έναντιώθηκαν καί είπαν όχι 
στήν ένοπλη έξέγερσι, χαρακτηρίζοντάς 
την καθαρή τρέλλα. ' Από τούς σταλινιστάς 
ή άντίδρασις αύτή θεωρήθηκε «σημάδι προ
δοσίας», ένώ γιά όλους τούς άλλους ήταν 
άπόδειξις ότι στήν ήγετική λενινιστική ο
μάδα ύπήρχε τό δικαίωμα νά έκφράση κα
νείς έλεύθερα τήν γνώμη του. Τό βράδυ τής 
10ης Οκτωβρίου ή Κεντρική Επιτροπή 
τού Μπολσεβικικοΰ Κόμματος, συνεδρίασε 
στήν Πετρούπολι καί ψήφισε τήν ήμερίσια 
διάταξι, ή όποια άναγνώριζε ότι «ή ένοπλη 
έξέγερσις είναι άναπόφευκτη καί ή στιγμή 
ώριμη γιά δράσι». Δέκα μέλη τοΰ κόμματος 
ψήφισαν «ύπέρ» καί δύο, ό Ζηνόβιεφ καί ό 
Καμένεφ, «κατά». " Ετσι ήσυχοι καί σίγουροι 
πώς είχαν τήν έλευθερία τής γνώμης τους, 
έστειλαν τήν έπομένη ήμέρα στήν Κεντρική 
' Επιτροπή μιά διακήρυξι στήν όποια ύποστή- 
ριζαν ότι: «μιά ένοπλη έξέγερσις σημαίνει 
κίνδυνο, όχι μόνο γιά τό μέλλον τοΰ κόμ
ματός μας, άλλά καί γιά τό μέλλον τής 
ρωσικής καί τής παγκόσμιας έπαναστάσε
ως. Καί συμβούλευαν ότι τό κόμμα έπρεπε, 
άντιθέτως, νά έπιδιώξη περισσότερες έ 
δρες στήν Συντακτική Συνέλευσι καί νά 
σκοπεύση σέ ένα κράτος βασισμένο «στήν 
Συντακτική Συνέλευσι μάλλον, παρά στά 
σοβιέτ». Ή  άντίστασίς τους στήν λενινι-

στική άπόφασι νά κηρυχθή έπανάστασις, 
ήταν πεισματική, πιεστική καί κράτησε ώς 
τήν παραμονή τής έξεγέρσεως. ' Ακόμη καί 
στις 16 Οκτωβρίου, ό Ζηνόβιεφ τόνισε 
στήν Κεντρική Επιτροπή ότι δέν μπορού
σαν νά ύπολογίσουν ατούς σιδηροδρομι
κούς καί στούς τηλεγραφητάς, ότι ό έχθρός 
ήταν ισχυρότατος, ότι ή ψυχική κατάστασις 
τών έργατών παρουσίαζε ϋφεσι καί ότι 
συνέφερε νά περιμένουν τήν σύγκλησι τής 
Συντακτικής Συνελεύσεως. Αύτή τήν φορά 
ό Λένιν έχασε τήν ψυχραιμία του, γιατί, 
στήν κρίσιμη άκριβώς στιγμή, δυό άπό τούς 
παλαιότερους συντρόφους του έπαιρναν 
θέσεις άντίθετες. "Εγραψε λοιπόν ένα 
«Γράμμα πρός τούς συντρόφους», στό ό
ποιο τούς άποκαλοϋσε «ήρωες τής αύτα- 
πάτης καί τής κοινοβουλευτικής ήλιθιότη- 
τος». Καί στήν συνέχεια, άφού ύπογράμμι- 
ζε πώς ή έπανάστασις τών άγροτών ήταν 
«πιό ισχυρή άπό χιλιάδες άπαισιόδοξες ύ- 
ποχωρήσεις ένός σαστισμένου καί τρομα- 
λέου πολιτικάντη» έπανελάμβανε: «Ή  πεί
να δέν περιμένει, ή άγροτική έπανάστασις 
δέν περίμενε. ' Ο πόλεμος δέν περιμένει».

Δεύτερη βίαιη σύγκρουσις έγινε στις 4 
Νοεμβρίου, λίγες ήμέρες μετά τήν νικη
φόρα έπανάστασι, όταν ό Ζηνόβιεφ, ό Κα
μένεφ, ό Ρύκωφ, ό Νόγκιν καί ό Μιλιούτιν 
παραιτήθηκαν άπό τήν Κεντρική ' Επιτροπή 
σέ ένδειξι διαμαρτυρίας γιά τόν έξτρεμι- 
σμό τού Λένιν, ό όποιος τούς έπετέθη 
άποκαλώντας τους «λιποτάκτες καί άπερ-
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γοσπάστες». ' Αλλά δέν πέρασε ένας μήνας 
καί βρέθηκαν πάλι στην ήγετική όμάδα τού 
κόμματος. Καί τόν έπόμενο χρόνο ό Ζηνό- 
βιεφ έγινε πρόεδρος τής Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, πού ήταν, άς πούμε, τό γενικό 
έπιτελεΐο τής παγκόσμιας έπαναστάσεως.

Ας έλθωμε δμως στήν μεταλενινιστική 
περίοδο καί στήν μάχη γιά τήν έξουσία, πού 
βρήκε τόν Ζηνόβιεφ άνάμεσα στούς πρω- 
ταγωνιστάς. Μπορεί νά πή κανείς ότι ώς τό 
1925 τό ένδιαφέρον τού Στάλιν γιά τήν 
Κομιντέρν δέν ήταν συνεχές. Στήν πραγμα
τικότητα τήν διοικούσαν ό Μπουχάριν καί ό 
Ζηνόβιεφ. Καί ήταν άκριβώς ό Ζηνόβιεφ 
πού σάν πρόεδρος τού 5ου Συνεδρίου τής 
Διεθνούς, τόν Ιούνιο τού 1924, έπέβαλε 
τήν γνώμη του καί, μέ ένα τυπικό «άλμα» 
στόν άγώνα γιά τήν έξουσία, πέρασε μαζί μέ 
τόν Καμένεφ, τόν Μπουχάριν καί τόν 
Στάλιν, στά «άριστερά» τού Τρότσκυ, γιά νά 
τού άφαιρέσουν τήν έπιρροή πού είχε στά 
κόμματα τών ξένων χωρών.

' Η μάχη άνάμεσα στόν Τρότσκυ καί στόν 
Ζηνόβιεφ άρχισε άπό τό φθινόπωρο τού 
1924, όταν ό Τρότσκυ δημοσίευσε στήν 
έφημερίδα «Πράβδα» μιά σειρά άρθρων μέ 
τόν τίτλο: «Τά Διδάγματα τού Όκτώβρη».

Ό  Τρότσκυ ήταν άριστος στρατηγός στά 
πεδία τών μαχών, άλλά δέν ήταν καθόλου 
καλός στό πεδίο τής πολιτικής. Οί μετω
πικές έπιθέσεις του έναντίον τής ήγεσίας 
τού Κόμματος δέν εΤχαν οργανωμένη συ
νέχεια. ' Ανεξήγητες διακοπές καί άσυγχώ- 
ρητες άπουσίες, όπως, άκριβώς, ή άπουσία 
του άπό τό 5ο Συνέδριο τής Διεθνούς, 
έρριξαν τήν προσπάθειά του στό κενό.

Αντίθετα, έκεΐνος πού ήξερε νά έλίσ- 
σεται μέ άπίστευτη έπιδεξιότητα ήταν ό 
Στάλιν. Όταν ό Ζηνόβιεφ καί ό Καμένεφ 
ζήτησαν τήν άποπομπή τού Τρότσκυ άπό τό 
Κόμμα, έκεΐνος τόν ύπεράσπισε, προτάσ
σοντας τό έπιχείρημα ότι ήταν άκόμη πολύ 
δημοφιλής. Ό  Γεωργιανός έπαιζε ψυχρά 
τό παιχνίδι του. Στό τέλος τού 1925, μέ τήν 
βοήθεια τού Τρότσκυ, άπομόνωσε στήν 
άντιπολίτευσι τούς Ζηνόβιεφ καί Καμένεφ 
καί τό καλοκαίρι τού 1926, οί θανάσιμοι 
έχθροί Ζηνόβιεφ καί Τρότσκυ άναγκάσθη- 
καν νά ένώσουν τις ισχνές δυνάμεις τους, 
άφοϋ προηγουμένως ύπήρξαν «παίγνια» 
στά χέρια τού ισχυρού γραμματέως τού 
Κόμματος, ό όποιος μπορούσε τώρα νά ύ- 
πολογίζη μάλλον στήν ύποστήριξι τού με
τριοπαθούς Μπουχάριν.

Σέ αύτά άκριβώς τά γεγονότα άναφέ- 
ρεται ή πασίγνωστη έπιστολή πού έγραψε ό 
Γκράμσι στις 14 ' Οκτωβρίου 1926, μετά τήν 
άποπομπή τού Ζηνόβιεφ άπό τό Πολιτικό 
Γ ραφείο καί τόν άποκλεισμό ή τόν παραμε
ρισμό τών τροτσικιστών. Τό γράμμα είχε 
σταλή στόν Τολιάττι, άλλά άπευθυνόταν 
στήν Κεντρική ' Επιτροπή καί ήταν καταπέλ- 
της γιά τις έσωτερικές διαμάχες τού ρωσι
κού Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Αύτό άγαπητοί σύντροφοι, θέλομε νά 
σάς πούμε μέ πνεύμα άδελφικό καί φιλικό, 
άν καί είμαστε μικρότεροι άδελφοί. Οί 
σύντροφοι Ζηνόβιεφ Τρότσκυ, Καμένεφ 
συνέβαλαν δημιουργικά στήν έκπαίδευσί 
μας γιά τήν Έπανάστασι. Μερικές φορές 
μάς έκαναν ύποδείξεις μέ πολύ ένδιαφέρον 
καί αύστηρότητα. Υπήρξαν δάσκαλοί μας. 
Σέ αύτούς ειδικά άπευθυνόμαστε, έπειδή 
είναι οί κυριώτεροι ύπεύθυνοι τής σημερι
νής καταστάσεως, γιατί θέλομε νά πιστεύ- 
ωμε ότι ή πλειοψηφία τής Κεντρικής ' Επι
τροπής τής Σοβιετικής ' Ενώσεως δέν προ- 
τίθεται νά κάνη κατάχρησι τής νίκης της καί 
ότι είναι διατεθειμένη νά άποφύγη τά σκλη
ρά μέτρα».

Ό  Γκράμσι έκανε λάθος καί ό Τολιάττι 
τού τό ύπογράμμισε. Ή  όμάδα Στάλιν - 
Μπουχάριν άπαιτοϋσε άπό τούς άντιπά- 
λους νά λογοδοτήσουν, ό σύντροφος Τρότ
σκυ, τόν όποιο άνέφερε σάν «δάσκαλο», 
είχε σπγματισθή σάν «προδότης» καί ό

Μπουχάριν είχε ήδη άντικαταστήσει τόν 
Ζηνόβιεφ στήν προεδρία τής Διεθνούς. 
Όπως είπε ό Χομπσμπάουν, ό Τολιάττι 
«άνακάλυψε ότι ό κομμουνισμός είχε λίγες 
έναλλακτικές λύσεις όσον άφορά στήν πίσπ 
του πρός τόν Στάλιν.. καί ότι πρός τό 
συμφέρον τών διεθνών (κομμουνιστικών) 
κινημάτων δέν μπορούσε κανείς νά έναντι- 
ωθή σέ έκεΐνον πού βρισκόταν στήν κορυφή 
τού ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος».

' Η παρακμή τού Ζηνόβιεφ ύπήρξε «βρα
δεία καί άσφαλής». Εξακολουθούσε νά 
άναλαμβάνη σημαντικές δημοσιογραφικές 
άποστολές άλλά άπό πλευράς πολιτικής 
είχε σβήσει. Τό 1927, στό 8ο Συνέδριο τής 
Διεθνούς, ό Στάλιν έκανε φανερή, μέ σκό
πιμη «τυμπανοκρουσία», τήν δυσμένεια 
στήν όποια είχε περιπέσει ό Ζηνόβιεφ.

’ Αλλά, στό σημείο αύτό, άς παρακολου- 
θήσωμε τήν άφήγησι τού συγγραφέως καί
ένός άπό τούς ίδρυτάς τού ' ιταλικού Κομ
μουνιστικού Κόμματος, Ίνιάτσι Σιλόνε: «Ή  
συνεδρίασις μόλις είχε άρχίσει, όταν έ- 
φθασε ό Γκρηγκόρι Ζηνόβιεφ. Στήν πόρτα 
όμως τού άπαγόρευσαν τήν είσοδο δυό 
πράκτορες τής άστυνομίας μέ στολή. Ό  
Λέων Τρότσκυ, πού καθόταν δίπλα μου καί 
στόν Τολιάττι καί παρακολούθησε τήν σκη
νή, σηκώθηκε όρθιος καί κατήγγειλε στήν 
συνέλευσι τήν άνήκουστη έκείνη κατάχρησι 
έξουσίας κραυγάζοντας: « Ό  Ζηνόβιεφ, 
μέλος μέ πλήρη δικαιώματα σέ αύτή τήν 
Εκτελεστική, ό Ζηνόβιεφ πού όνομάστηκε
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πρόεδρος τής Διεθνούς μέ πρότασι τού 
Λένιν καί πού κατείχε αυτή τήν θέσι μέχρι 
πριν μερικούς μήνες, εμποδίσθηκε νά μπή 
σέ αύτή τήν αίθουσα άπό τήν αστυνομία».

Τά ύπόλοιπα μέλη τής ρωσικής αντιπρο
σωπείας πού είχαν προσέλθει σέ έκείνη τήν 
συνέλευσι καί πίστευαν δτι κατά πάσαν 
πιθανότητα θά έδημιουργείτο έπεισόδιο, τό 
θεωρούσαν τώρα βέβαιο.

Τότε ό Πγιατνίσκι σηκώθηκε γιά νά έπι- 
βεβαιώση: « Ο Ζηνόβιεφ έπαυσε νά είναι 
πρόεδρος καί μέλος τής Εκτελεστικής 

Επιτροπής κατά τήν διάρκεια τής τελευ
ταίας συνεδριάσεως». Ο Τολιάττι ζήτησε 
τόν λόγο καί είπε: «Σέ έκείνη τήν συνε- 
δρίασι ήμουν έγώ πρόεδρος. Καί μένα 
άκριβώς έπεφόρτισε ή ρωσική άντιπροσω- 
πεία νά άνακοινώσω στήν συνέλευσι δτι ό 
Ζηνόβιεφ έγκατέλειπε μέν τό άξίωμα τού 
προέδρου μας, άλλά διατηρούσε (αύτή τήν 
διευκρίνησι άνέλαβα νά κάνω) τό άξίωμα 
τού μέλους τής Εκτελεστικής, έφ ' δσον 
είχε έκλεγή άπό τό Συνέδριο».

Κατά τήν διάρκεια δλων αύτών των 
συζητήσεων ό Ζηνόβιεφ έξακολουθούσε νά 
στέκεται έξω άπό τήν πόρτα, καθώς οί δύο 
άστυνομικοί τού άπαγόρευαν αύστηρά τήν 
είσοδο στήν αίθουσα. Τότε ό Ταίλμαν, πού 
προήδρευε, σηκώθηκε ένοχλημένος καί δή
λωσε ψυχρά: «Τό έπεισόδιο θεωρείται λή- 
ξαν. ' Εννοείται, βέβαια, ότι ό Ζηνόβιεφ δέν 
είναι πιά μέλος τής Εκτελεστικής». Καί 
ένα χαρακτηριστικό σημείο τής σκληρής 
έκείνης περιόδου. Πριν άπό λίγα χρόνια ό 
ίδιος ό Ζηνόβιεφ είχε έπιβάλει στό γερμα
νικό Κομμουνιστικό Κόμμα σάν πρόεδρο τόν 
Ταίλμαν καί είχε άπομακρύνει τούς «δε
ξιούς».

Τό 1928, άκάθεκτος ό Ζηνόβιεφ πήρε 
μέρος σέ μιά άλλη προσπάθεια, πού άπο- 
σκοπούσε στόν παραμερισμό τού Στάλιν. 
Μαζί μέ τόν Καμένεφ ύπέγραψε μιά έπι- 
στολή άπευθυνόμενη στόν Μπουχάριν. 
Στήν έπιστολή αύτή τόνιζε ότι ό ιδεολογι
κός διάλογος μέ τόν Γεωργιανό (τόν Στά
λιν) ήταν άνώφελος, γιατί ό άνθρωπος 
αύτός γνώριζε καί πίστευε σέ μιά καί μόνη 
ιδεολογία: τήν διατήρησι τής έξουσίας. Τό 
γράμμα έπεσε στά χέρια τού Τρότσκυ, ό ό
ποιος τό δημοσίευσε μέ σκοπό νά πλήξη τόν 
Μπουχάριν καί τήν έλπίδα νά άποκαταστα- 
θή καί πάλι στήν εύνοια τού Στάλιν, πού είχε 
άρχίσει νά «μετατοπίζεται» πρός τά άριστε- 
ρά. Ασυγχώρητο σφάλμα. Ό  Στάλιν είχε 
ήδη πάρει τήν άπόφασι νά τούς έξοντώση 
όλους.

Τό 1927 ό Ζηνόβιεφ έκδιώχθηκε άπό 
τήν Κεντρική ' Επιτροπή καί, άπό τήν στιγμή 
έκείνη, έζησε στήν σκιά καί στήν έξορία ώς 
τό 1935. « 'Αποκαταστάθηκε» τότε, μόνο 
καί μόνο, γιά νά άποδειχθή ότι ή σταλινική 
τρομοκρατία είχε φθάσει στό σημείο νά 
κατηγορήση καί αύτούς άκόμη τούς πατέ
ρες τής έπαναστάσεως σάν συνωμότες πού 
προετοίμαζαν τό τέλος τού κομμουνισμού. 
Τό 1935 πέρασε άπό δίκη καί καταδικά
σθηκε σέ φυλάκισι δέκα έτών ώς «ήθικός 
αύτουργός» στόν φόνο τού Κύρωφ.

' Αλλά ή μεγάλη δίκη, ή «Δίκη των δεκα- 
έξη», έγινε τό 1936. Αξίζει τόν κόπο νά 
μιλήσωμε γι' αύτήν περιληπτικά. Ή  δίκη 
πήρε τήν έπωνυμία: «Ποινική δίωξις έναν- 
τίον τού τροτσκιστικοϋ - ζηνοβιεφικού τρο
μοκρατικού κέντρου» καί άρχισε τό πρωί τής 
19ης Αύγούστου στό Ανώτατο Στρατοδι
κείο, μέ πρόεδρο τόν στρατοδίκη Οϋλριχ καί 
εισαγγελέα τόν Βισύνσκι. Ή  κατηγορία 
ήταν άπροκάλυπτα παράλογη. Οί «δεκαέξη» 
κατηγοροΰντο ότι «άνάμεσα στά έτη 1932 
καί 1936 έξύφαναν συνωμοσία μέ σκοπό τήν 
δολοφονία τού Στάλιν, τού Βοροσίλωφ, τού 
Ζντάνωφ, τού Καγκάνοβιτς, τού Κύρωφ, τού 
Κόσιορ, τού ' Ορντζονίκιντζε καί τού Πο- 
στίτσεφ καί ότι δολοφόνησαν τόν σύντροφο 
Κύρωφ».

Κανένας στόν κόσμο δέν θά μπορούσε 
νά έξηγήση πώς μερικοί έξόριστοι, χωρίς 
καμμιά δύναμι καί ύπό στενή παρακολού
θησή μπόρεσαν νά όργανώσουν συνωμο
σίες άπό τούς τόπους τής έξορίας τους, 
στό τόσο μακρινό Λέννιγκραντ καί στήν 
τόσο μακρινή Μόσχα. ' Εν τούτοις ή άλλό- 
κοτη αύτή τραγωδία έπρεπε νά παιχθή ώς 
τό τέλος. Ό  είσαγγελεύς ρώτησε τούς 
κατηγορουμένους άν «θεωρούσαν τόν έ- 
αυτό τους άπολύτως ένοχο».

" Οποιος βρίσκεται έξω άπό τήν διεστραμ
μένη λογική καί τό τρομοκρατικό κλίμα τής 
δικτατορίας, δέν μπορεί νά καταλάβη, γιατί 
οί δικτάτορες πρέπει νά φθάνουν σέ τόσο 
άπίστευτες μορφές σκηνοθεσίας καί γιατί 
πρέπει νά έκμαιεύουν αύτές τις αύτοκα- 
τηγορίες, πού έπιτυγχάνονται σέ πρώτη 
φάσι μέ βασανιστήρια καί, σέ δεύτερη, μέ 
ψεύτικες ύποσχέσεις γιά «έπιείκια».

"Ας παρακολουθήσωμε όμως τήν κατά- 
θεσι τού Ζηνόβιεφ: «Οί άσυμφωνίες μέ τό 
Τρότσκυ, τό 1932, ήσαν άπλοι «ραμφισμοί» 
-  τσιμπηματάκια καί τίποτα περισσότερο».

Ό  Ζηνόβιεφ όρθιος κατά τήν άποβίβασή του 
άπό ενα αύτοκίνητο τής Ρωσικής Μυστικής 
' Υπηρεσίας.

Καί άκόμη: «Καμμιά προδοσία δέν ύπήρξε 
μεταξύ μας, άν καί περισσότερες άπό μιά 
φορές προδώσαμε τό κόμμα στό όποίο 
άνήκαμε». Στήν σταλινική σκηνοθεσία δέν 
άρκοϋσε τό δτι ό Ζηνόβιεφ «δήλωνε» προ
δότης τού Κόμματος. "Επρεπε νά προσθέ- 
ση καί τό «περισσότερες άπό μιά φορές».

Καί ή Ζηνόβιεφ συνέχισε: «Τό 1932 
άφού πρώτα προσπαθήσαμε νά συμφωνή- 
σωμε μέ μικρές όμάδες τής Δεξιάς καί τής 
' Αριστερός, άρχίσαμε νά καταλαβαίνωμε 
δτι ή Κεντρική ' Επιτροπή είχε ξεπεράσει 
δλες τις δυσκολίες καί, τότε, ριχθήκαμε μέ 
μίσος έναντίον τού Στάλιν». Ή  κατασκευ
ασμένη αύτή «ομολογία» καταντούσε έξορ- 
γιστική.

Από τό 1930, άκόμη καί ό άφελέστερος 
τών Ρώσων κομμουνιστών ήξερε πώς ό 
Στάλιν ήταν ό άπόλυτος κυρίαρχος τού 
Κόμματος καί πώς τό Κόμμα κρατούσε ύπό 
έλεγχον όλόκληρη τήν χώρα μέ τήν σιδε
ρένια άστυνομική «δαγκάνα». Καί ό Ζηνό
βιεφ, ένας άπό τούς ύψηλότερα ίσταμέ- 
νους στήν κομματική ιεραρχία καί άπό 
τούς βαθύτερους γνώστες τών παρασκη
νίων τού καθεστώτος, χρειάσθηκε νά περι- 
μένη ώς τό 1932, γιά νά... καταλάβη ότι ό 
Στάλιν ήταν ισχυρός καί δτι ή έσωτερική 
άντίστασις δέν είχε καμμιά πιθανότητα έπι- 
τυχίας.

' Η «κατάθεσις» λοιπόν όσο πήγαινε γινό
ταν καί πιό αισχρή. Ό  Ζηνόβιεφ, ό σύν
τροφος τού Λένιν, ό πρώτος πρόεδρος τής 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, αύτοκατηγορή- 
θηκε σάν ό χειρότερος μαστροπός πού 
έπεσε σέ σφάλμα: «Πάντα έλεγα ψέματα, 
άρχισα νά ψεύδωμαι άπό τό 1925. Αλλά 
τώρα άποφάσισα νά πώ όλη τήν άλήθεια».

Βισύνσκι: «Τώρα λέτε όλη τήν άλήθεια;»
Ζηνόβιεφ: «Τώρα λέω τήν άλήθεια ώς τό 

βάθος».
Βισύνσκι: «Θυμάστε ότι καί στήν συνε- 

δρίασι τού στρατοδικείου, στις 15 καί στις 
16 Ιανουάριου 1935, είχατε καί πάλι ίσχυ- 
ρισθή πώς είπατε τήν άλήθεια;»

Ζηνόβιεφ: «Δέν είχα πή τότε όλη τήν 
άλήθεια».

Βισύνσκι: "Αν άνακεφαλαιώσωμε τήν 
κατάθεσί σας, μπορούμε νά καταλήξωμε 
στό συμπέρασμα ότι τόν άποφασιστικό ρόλο 
στήν όργάνωσι τής τρομοκρατικής όμάδος 
τόν παίζατε έσεΐς καί ό Τρότσκυ;»

Ζηνόβιεφ: «Άκριβώς».
Βισύνσκι: «Βασική προϋπόθεσις γιά τήν 

συνένωσι τών «τροτσκιστών» μέ τούς «Ζη- 
νοβιεφικούς» ήταν ή κοινή άναγνώρισις τής 
άνάγκης νά έξαπολυθή τρομοκρατία;»

Ζηνόβιεφ: «Ναι».
’ Ο κατηγορούμενος δέν ήταν πιά ένας 

άνθρωπος, ήταν ένα γραμμόφωνο πού έπα- 
νελάμβανε τις άπαντήσεις πού είχε «άπο- 
στηθήσει».

Υπήρχε μιά άλλόκοτη «γεϋσις» στόν 
τρόπο πού διατύπωνε τήν κατηγορία του ό 
Βισύνσκι. Καμμιά περίτεχνη φράσις, κανένα 
σχήμα λόγου, κανένας «διακοσμητικός» 
πλεονασμός δέν τού φαινόταν άρκετός. Καί 
δέν έβρισκε ύπερβολική τήν όποιαδήποτε
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βάναυση προσβολή τής κοινής λογικής. Τί 
είχε κάνει ό άτιμος ό Ζηνόβιεφ; Πρώτα - 
πρώτα δολοφόνησε τόν «άγαπητό σύντρο
φο Κύρωφ»' έπειτα, μέ χέρια πού έσταζαν 
άκόμη άπό τό αίμα του, έστειλε μιά νεκρο
λογία στήν «Πράβδα».

Κατά τήν διάρκεια τής δίκης όλοι στήν 
Μόσχα ήξεραν ή είχαν άκούσει νά ψιθυρί- 
ζεται, ή τέλος, είχαν διαισθανθή αυτό πού ό 
Χρουστσώφ άποκάλυψε στό 20ό Συνέδριο 
' Ο θάνατος τού Κύρωφ ήταν, κατά πάσαν 
πιθανότητα, έγκληματική ενέργεια τού Στά- 
λιν. Αλλά ό είσαγγελεύς, ό «άνθρωπος» 
τού καθεστώτος, έξαπολύθηκε χωρίς όρια 
καί φραγμούς:

« Εσείς, ναι, άκριβώς εσείς, Ζηνόβιεφ, 
σκοτώσατε τόν θαυμάσιο εκείνο άνθρωπο, 
τόν φλογερό ήγέτη, πού ήταν όμως έπι- 
κίνδυνος γιά σας. Δέν ύπάρχουν λόγια ικανά 
νά χαρακτηρίσουν τήν άναίσχυντη αύτή 
άτιμία, δέν μπορώ νά βρώ τά κατάλληλα 
λόγια, όσο καί άν ψάχνω στό λεξιλόγιό μου»

Μπορεί κανείς εύκολα νά έπισημάνη τό 
χαμηλό πνευματικό έπίπεδο, τήν βαναυσό
τητα τής κατηγορίας, τήν προσφυγή στήν 
λεξιθηρία καί στις ταπεινές παρομοιώσεις. 
"Ολα προμελετημένα καί προκατασκευα- 
σμένα γιά νά γίνουν πιστευτά άπό τούς 
ύπηκόους. 'Υπηκόους, πρός τούς όποιους 
έλάχιστη έκτίμησι έτρεφαν, άν σκεφθή κα
νείς ότι τούς έδιναν νά «καταπιούν» καί νά 
«χωνέψουν» τούς άπίθανους εκείνους φρα
στικούς διαξιφισμούς άνάμεσα στόν εισαγ
γελέα καί στόν Καμένεφ:

Βισύνσκι: «Πώς κρίνετε τίς δηλώσεις καί 
τά άρθρα πού γράψατε τό 1933, στά όποια 
κάνετε έπίδειξι άφοσιώσεως στό Κόμμα; Τί 
ήταν; Ψεύδος;»

Καμένεφ: «Ό χι, χειρότερο άπό ψεύ
δος».

Βισύνσκι: «Δολιότης;»
Καμένεφ: «Ό χι, χειρότερο καί άπό δο- 

λιότητα».
Βισύνσκι: «Χειρότερο άπό ψεύδος, χει

ρότερο άπό δολιότητα. "Ας ψάξουμε λοιπόν 
νά βρούμε τήν κατάλληλη λέξι: προδοσία».

Καμένεφ: «Τήν είπατε».
Ή ταν σάν δυό ήθοποιοί πού κρατούν άπό 

ένα άντίγραφο θεατρικού έργου καί τό 
διαβάζουν. ' Ανάμεσα στά πολλά καί άσυγ- 
χώρητα εγκλήματα τού Καμένεφ ύπήρχε 
επίσης καί ένα' τρομερό: " Ηταν λάτρης τού 
Μακιαβέλλι, πού, κατά τόν Βισύνσκι ήταν 
«ένας διεφθαρμένος κατεργάρης» ένώ γιά 
τόν Καμένεφ «ήταν ένας διαλεκτικός».

Καί στό σημείο αύτό, έλαμψε ή μεγαλο
ψυχία τού είσαγγελέως. Ζήτησε άπό τούς 
δικαστάς νά μή θεωρήσουν τό βιβλίο τού 
Μακιαβέλλι « Ό  ήγεμών» σάν τεκμήριο 
στρεφόμενο έναντίον τού Καμένεφ. Νά τό 
θεωρήσουν άπλώς σάν «τήν ιδεολογική 
πηγή άπό τήν όποια άντλησε».

Ό λα αύτά στήν Ρωσία τού Στάλιν. Ίσως 
ό Ζηνόβιεφ καί οί άλλοι, άπό τήν στιγμή 
έκείνη καί ύστερα νά έβλεπαν καί νά περί- 
μεναν τόν θάνατο σάν λύτρωσι.

GIORGIO BOCCA

Τά σοβαρά μέ γέλιο

Τοϋ κ. Γιάννη Πολίτη

Όπως θά ξέρετε, τό τηλέφωνο έφευ- 
ρέθηκε τό 1876 άπό τόν Γκράχαμ Μπέλ, γιά 
νά μπορούν νά συνεννοούνται οί άνθρωποι 
άπό μακριά, γιά διάφορες έπείγουσες ύ- 
ποθέσεις τους. Κι έγινε -τό τηλέφωνο- στις 
μέρες μας ό πιό άπαραίτητος καί χρήσι
μος βοηθός μας.

" Ετσι, ένας χριστιανός -πριν άπό μέρες- 
πού πνιγότανε άπό τήν άγωνία νά ειδοποι
ήσει τό «Κέντρο ' Αμέσου Βοήθειας» νά τοϋ 
στείλουν άσθενοφόρο γιά τήν άρρωστη 
γυναίκα του, έτρεξε στό περίπτερο τής 
γειτονιάς του, νά τηλεφωνήσει στό 166 μά 
-δυστυχώς- βρίσκει τό άκουστικό στό χαρι
τωμένο αύτάκι μιάς κομψής δεσποινίδας , 
πού τηλεφωνούσε:

-Ναί, Μάκη μου, έγώ ή Λιλίκα σου,.,Τί; 
είσαι άκόμα θυμωμένος μέ τά'χθεσινά; Μά 
τί σοϋ' κανα, παιδί μου; 'Επειδή πήγα στό 
ραντεβού μας χωρίς ρολόι; Αφού ήτανε 
χαλασμένο, νά μή τό δώσω νά τό φτιάξουν; 
Τί; θύμωσες έπειδή ρώτησα άπό κάποιον 
κύριο τήν ώρα; Μά άφοϋ δέν είχα ρολόι. 
Γιατί πιάσαμε ύστερα κουβέντα; Μά γιά νά 
περάσει ή ώρα, ώσπου νά ' ρθεις στό ραντε
βού μας! Έ, καλά, μπήκα στό αύτοκίνητό 
του! Έλα μωρέ Μάκη! Χάλασε ό κόσμος 
πού πήγαμε μιά βόλτα; ' Εδώ κοντά, μέχρι τό 
Φάληρο.. Δέν πήγαμε δά καί στό Σούνιο! 
Πάντως σέ όλη τή διαδρομή έσένα σκεφτό
μουνα! Δέ μέ πιστεύεις καί νά κόψω τή 
κουβέντα; "Α! δέν πρόκειται! Πρώτα θά σέ 
πείσω, πώς έχεις άδικο!

Καί ή Λιλίκα προσπαθεί νά πείσει τό 
Μάκη της καί...λέει...λέει...λέει...Τί λέει; 
Τόν...καλό της τόν καιρό λέει! Πάντως, 
λέει! Δυστυχώς, λέει! Καί πώς νά διακόψετε 
παρακαλώ μιάν όμορφη Λιλίκα..,λέγουσα;
' Ο δυστυχισμένος άνθρωπος περιμένει νά 
τελειώσουν οί τηλεφωνικές...Λιλικοκουβέν- 
τες! Αύτό, δμως, δέν είναι δυνατό νά γίνει, 
γιατί ή Λιλίκα έξακολουθεΐ νά λέει...' Αλλά κι

όταν δέν λέει ή Λιλίκα άκούει τόν Μάκη πού 
...λέει! Τέλος πάντων κάποιος άπό τούς δυό 
λέει καί ό άλλος άκούει...Μόνον ό Πανάγα
θος δέ...λέει νά.. άκούσει τίς παρακλήσεις 
τοϋ άνθρωπάκου, πού περιμένει μέ άγωνία 
νά τηλεφωνήσει...άκούγοντας τή Λιλίκα, 
πού λέει κι ό Μάκης άκούει!

Τό τηλέφωνο, άγαπητές μου καί χαριτω
μένες Λιλίκες, δέν είναι γιά νά κάνουμε... 
διάλεξη, άλλά μιά σύντομη συνδιάλεξη, 
ούτε είναι γιά νά λύνουμε τά έρωτικά μας 
ζητήματα!

Κι ό έρωτας, παρακαλώ; Νά μή τηλεφω
νήσει ό έρωτας; Πώς θά ..μεταβιβαστούν 
τόσοι καημοί καί ντέρτια, τόσοι όρκοι, τόσα 
παράπονα, τόση ζήλεια;

Στόν «παλιό καλό καιρό», πού δέν ύ
πήρχε τηλέφωνο ή πού δέν είχε άκόμα 
διαδοθεί τόσο, ή συνεννόηση μεταξύ τών 
έρωτευμένων ψυχών, γινότανε μέ τά έρωτι
κά γράμματα, κοινώς ραβασάκια! Αλλά, 
έπειδή οί...ψυχές, πού είχαν έρωτικές σχέ
σεις, δέν είχαν πάντα καί . άγαθές σχέσεις 
μέ τήν άνάγνωση καί τή γραφή, οί συνεννο
ήσεις δέν ήταν καί τόσο...εύκολες! Τήν σή
μερον ήμέραν, δμως, κάθε...ψυχή έχει τό 
μέσο νά συνεννοηθεϊ άνετα. Κι αύτό, άς 
είναι...καλά ό...μακαρίτης ό Γκράχαμ Μπέλ 
-Θ εός σχωρέστον! Φτάνει ό έρωτοχτυπη- 
μένος νά έχει χεράκια, γιά νά μπορεί νά 
γυρίσει τό καντράν τού τηλεφώνου.

Αλλά ξεχάσαμε τόν άνθρωπάκο, πού 
περίμενε νά τηλεφωνήσει! Μήν άνησυχεϊτε, 
έδώ είναι! Περιμένει άκόμα! Τί μπορεί νά 
κάνει; Πάντως ή Λιλίκα μας τήν έκανε τή 
δουλειά της. Μέ τό πές, πές, πές τό Λιλι- 
κάκι, τόν κατάφερε τό Μάκη! Καί τώρα 
σίγουρα είναι ικανοποιημένη καί χαρούμενη, 
άφοϋ τή βλέπουμε νά στέλνει τηλεφωνικώς 
στό Μάκη.,.μάκιαϋ!

Γιάννης Πολίτης
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Σ ΕΝΑ από τά εργατικά προάστια τοΰ 
Βερολίνου, στό Κόπενικ, υπήρχαν άλ

λοτε περισσότερα πλυντήρια παρά αρτο
ποιεία καί παντοπωλεία μαζί. ’Εκεί έπλέ- 
νετο όλος σχεδόν ό ρουχισμός τής πρω- 
τευούσης.

Οί Λοΰντκε διατηρούσαν πλυντήριο, ή 
οικονομική των κατάστασις ήτο άρκετά 
καλή καί ήσαν ιδιαιτέρως ευτυχείς μέχρι 
αύτοϋ τοΰ Σαββάτου του ’Οκτωβρίου 1909, 
πού ένώ τό κατάστημά των ήτο γεμάτο άπό 
πελάτες ,ήκούσθησαν σπαρακτικές κραυγές 
προερχόμενες άπό τό διαμέρισμά των.

Οί κραυγές ήσαν τοΰ υίοϋ των Μπροΰνο, 
πού ήτο τότε μόλις ένδεκα μηνών.

' Η αδελφή τοΰ Μπρούνο, Λιοντίνη, έκα
με τήν άνοησία νά τόν φασκιώση κοντά 
στήν άναμμένη σόμπα, καί σέ μιά ’στιγμή 
άπροσεξίας της, τό μωρό άκούμπησε έπάνω 
στήν πυρακτωμένη σόμπα καί ύπέστη τρο
μερά εγκαύματα. Τό βαρύ ρόδινο καί πα
χουλό χεράκι του, δέν ήτο πιά παρά μιά 
φοβερή κατάμαυρη πληγή.

Ή  κυρία Λοΰντκε έτρεξε έπάνω στό 
διαμέρισμα, άρπαξε στήν αγκαλιά τό άγο- 
ράκι της, κατέβηκε τή σκάλα βιαστικά 
τέσσερα - τέσσερα τά σκαλοπάτια καί 
έσπευσε στό γιατρό Μίλλιερ. Ό  γιατρός 
έπλυνε καί έκαθάρισε τήν πληγή, τήν έκά- 
λυψε μέ μιά πομάδα καί έπέδεσε τό χεράκι 
μέ τά εγκαύματα.

Μήπως μείνη άτροφικό τό χέρι τοΰ 
μικρού μου Μπροΰνο, μήπως θά παραμεί
νουν τίποτε ούλές, τραύματα καί σημάδια; 
ρώτησε σάν τρελλή ή κυρία Λοΰντκε τό 
γιατρό.
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"Οχι, άπάντησε, ό γιατρός Μίλλερ. Οί 
σάρκες θά θρέψουν γρήγορα, άλλά τό παιδί 
σας κυρία Λοΰντκε υπάρχει κίνδυνος νά 
καταληφθή άπό φοβία πρός τή φωτιά, πού 
μπορεί νά παραμείνη γιά πολύ καιρό. Νά 
άποφεύγετε νά βλέπη φλόγες, φωτιές σπίρ
τα κλπ.

' Ο γιατρός Μίλλερ είχε απόλυτο δίκαιο. 
Τά επακόλουθα τοΰ άτυχήματος αύτοΰ υ
πήρξαν τρομακτικά. ' Ο Μπροΰνο Λοΰντκε 
ενώ τήν ήμέρα ήτο άπολύτως ήσυχος καί 
ήρεμος, τήν νύκτα κατελαμβάνετο άπό φο
βερούς εφιάλτες. Τρομαγμένος στήν κούνια 
του έσπάρασσε μέσα στίς φλόγες. Ή  μη
τέρα του τόν έπερνε άπό τήν κούνια καί τόν 
έβαζε στό κρεβάτι της. ’Εκεί ό Μπροΰνο 
μεταξύ τοΰ πατρός Χέρμαν Λοΰντκε καί τής 
μητρός, άπεκοιμάτο ήσυχα μέχρι τήν επο
μένη νύχτα.

"Επειτα άπό λίγες εβδομάδες ό γιατρός 
Μίλλερ έκλήθη έσπευσμένως στό σπίτι τών 
Λοΰντκε. Ό  μικρός Μπροΰνο μέ σπασμω
δικές κινήσεις στά μάτια, καί τό στόμα 
ανοικτό, έσπάρασσε στήν κούνια του, μέσα 
σέ σκεπάσματα μπλέ-σιέλ. Ή  δεύτερη α
δελφή του Μαρίκα, δίδοντάς του τό μπιμπε- 
ρό, τής ξέφυγε τό μωρό άπό τά χέρια, έπεσε 
κάτω καί ό ξανθός του τράχηλος προσέ- 
κρουσε δυνατά στό πάτωμα τής κουζίνας.

"Αν είναι άλήθεια, όπως τό έβεβαίωνεν ό 
Φρόϋντ, ότι ή έξέλιξις σέ κάθε ανθρώπινη 
ύπαρξη, διαφαίνεται άπό τής παιδικής ήλι- 
κίας, αύτά τά δύο άτυχήματα καί προπαν
τός τό δεύτερο, είναι έκεϊνα πού έκαμαν τόν 
Μπροΰνο Λοΰντκε νά έξελιχθή σ ' ένα 
κτηνάνθρωπο, άπολύτως ξένο καί άσχετο μέ

Έ κ τοΰ περιοδικού
«CONSTELATION
YVESSALGUES»

’Αριστερά: Μία άποψη τοΰ Βερολίνου τής 
έποχής πού ό Μπροΰνο Λοΰντκε όιέπραζε τά 
απαίσια (γκλήματά του. Στήν άπέναντι σελίδα 
(πάνω, άνόρες τής Γερμανικής 'Αστυνομίας. 
Κάτω, ό Σίχμουντ Φρόϋντ τοΰ όποιου ή θεωρία 
δικαιώνει άπόλυτα τήν (ξέλιξη τοΰ Λοΰντκε σ ’ 
ενα Αδίστακτο καί έπικίνδυνο ένκληματία.

τόν πολιτισμένο κόσμο τών άνθρώπων, ένα 
δημιούργημα τής ζούγκλας, πού έπρόκειτο 
νά καταρρίψη κάθε παγκόσμιο ρεκόρ δολο
φονιών. Σέ 87 ανέρχονται οί στυγερές δολο
φονίες του πού ώμολόγησε όταν συνελή- 
φθη. Έπρόκειτο επίσης νά καταρρίψη καί 
παγκόσμιο ρεκόρ μακροχρονίου άτιμωρη- 
σίας. ’ Εχρειάσθηκαν δηλαδή, είκοσι (20) ο
λόκληρα έτη στούς άστυνομικούς γιά νά 
κατορθώσουν νά βάλουν χέρι έπάνω του.

Τό «κρίσιμο σημεϊον» αύτής τής τραγι
κής καί τερατώδους μοίρας πού ξεπερνά 
κάθε άνθρώπινον νοΰν, είχε ώς απαρχή τό 
1922 στό Μόναχο τό γραφείο ενός μεγάλου 
διασήμου ψυχιάτρου, τοΰ καθηγητοΰ Κρα- 
επέλιν πού υπήρξε αύθεντία σ’ όλη τή 
Γερμανία.

Ή  κυρία Λοΰντκε κατέφυγε σ ’ όλους 
τούς παιδιάτρους τοΰ Βερολίνου καί έξή- 
τασαν τόν Μπροΰνο. "Ολοι δέ ανεξαιρέτως, 
έκαμαν τήν ίδια διάγωνσι. Ό  Μπροΰνο 
Λοΰντκε είναι ένας τύπος «διανοητικώς 
καθυστερημένος». Διά νά διορθωθή αύτός ό 
έκτροχιασμένος μηχανισμός, πού δέν λει
τουργεί διόλου όπως οί άλλοι, μιά μόνο 
λύσις είναι ένδεδειγμένη καί έπιβάλλεται. 
Νά κλεισθή σ ’ ένα 'Αναμορφωτικό Σχο
λείο. ’Αλλά ή κυρία Λοΰντκε κατ’ ούδένα 
τρόπο έδέχετο νά άποχωριστή τόν άγαπη- 
μένο της Μπροΰνο.

"Οταν ό καθηγητής Kraepelin τόν έξή- 
τασε, τοΰ έκαμεν μεγάλην έντύπωσι ή πρό
ωρος σωματική του άνάπτυξις καί ή έν γένει 
διάπλασίς του.

Σέ ήλικία 14 χρόνων, ό Μπροΰνο έφαί- 
νετο νά είναι 18. Είχε μιά ήρεμη ομορφιά



f

ME ΤΑ 78 ΤΕΛΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ TOY 
ΠΟΥ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΡΕΚΟΡ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΙΚΗΣ «ΛΡΑΣΕΩΣ» Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΓ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ «ΚΑΤΕΤΑΓΗ» ΣΤΟ «ΠΑΝ- 
ΘΕΟΝ» ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» ΤΟΥ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΟΣ. ΤΟΝ ΕΙΔΕΧΘΗ ΚΑΚΟΥΡΓΟ 
ΕΧΡΕΙΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, 
ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗ ΛΟΓΟ ΤΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.

στό πρόσωπο, καί πρό παντός μιά πρω
τοφανή δύναμι στά χέρια, πού ήσαν πελώ
ρια, ογκώδη καί συνθλιπτικά...

’Εξετάζοντας τον ό καθηγητής, έκαμε 
τρεις σοβαρές διαπιστώσεις: 1) Τό διανοη
τικόν του επίπεδο ήτο μηδέν. 2) Ούδέν 
αίσθημα υπήρχε στην ερημική καί στυγνή 
καρδιά του. 3) Αί διανοητικές του άνεπάρ- 
κειες έφαίνετο, παράξενα, ν ' άντισταθμί- 
ζωνται άπό μιά ζωή φρικιαστικών αισθή
σεων, επάνω στίς όποιες είχε θεμελιώσει 
δλες του τίς εκδηλώσεις, τή συμπεριφορά

του καί έν γένει τόν εξωτερικό του κόσμο.
Λοιπόν, είσαι 14 χρόνων Μπροϋνο καί 

δέν ξέρεις νά διαβάζης την ώρα; έρωτα ό 
καθηγητής Kraepelin.

Δέν έχω άνάγκη άπό ρολόγι, άπαντά ό 
Μπροϋνο. Μεσημέρι είναι δταν πεινώ. "Ο
ταν δέν νυστάζω πιά, σημαίνει δτι έχει 
ξημερώσει. "Οταν ξαναρχίζω νά πεινώ ση
μαίνει δτι πλησιάζει νά νυκτώση.

— Καί γιά τό Σχολείο Μπροϋνο δέν 
σκέπτεσαι διόλου;

—"Α!... αύτό ευωδιάζει ώραΐα...
— Τί είναι αυτό πού ευωδιάζει ώραΐα; 

Τά άνθη πού προσφέρουν στή δασκάλα;
—"Οχι, ή κιμωλία πού κρατά στά δά

κτυλά της καί κατόπιν ή μελάνη. "Οσο 
περισσότερο ή στάθμη τής μελάνης χαμη
λώνει, τόσο περισσότερο ή μυρωδιά της 
είναι πιό δυνατή.

Βηματίζει σ ’ ένα κόσμο πού τόν περι
στοιχίζει μέ τό βλέμμα φευγαλέο καί άγριω- 
πό, σάν ένα αγρίμι πού τό ένστικτό του καί 
οί όξύτατες οσφραντικές ιδιότητες παρεμ
ποδίζουν τήν νοημοσύνην του: Οί συνή
θειές του είναι οί συνήθειες ενός άγριό- 
γατου μέσα στό παρθένο δάσος.

Καί δέν θέλεις νά μάθης νά διαβάζης καί 
νά γράφης; ξαναρωτά ό καθηγητής.

” \ν  ήμουν βουβός αύτό θά μοΰ χρη
σίμευε, αλλά μιλώ...

' Ο καθηγητής Kraepelin έμεινε στό γρα
φείο του μέ τήν κυρία Λοΰντκε καί υπέβαλε 
σ’ αυτήν διάφορες έρωτήσεις.

— Μήπως παραπονεϊται διά πονοκεφά
λους, κυρία Λοΰντκε;

— Γιατί; Θέλετε μήπως νά τόν έγχει- 
ρήσετε; άνέκραξε ή δύστυχη μητέρα έν
τρομη καί κάτωχρη.

— Θέλω νά δοκιμάσω νά τόν θεραπεύ
σω, άπαντά ό καθηγητής.

— Τό παιδί μου δέν υποφέρει άπό τί
ποτε, ξαναλέγει ή μητέρα.

— Μήπως έχει κανένα παρατσούκλι, 
κυρία Λοΰντκε;

—’Αλλοίμονο! άναστενάζε. ή κυρία 
Λοΰντκε: "Ολοι τόν άποκαλοΰν « Ό  βλά
κας τοϋ Κόπενικ».

— ’Αγαπά τό ζωα;
— Οί γάτες τρέπονται σε φυγή μόλις τίς 

χαϊδεύει, γιατί τίς κάνει νά πονέσουν.
— Πώς φέρεται πρός τίς άδελφές του;
— Δέν τίς μιλάει πιά άπό τότε πού 

άρχισαν νά χρησιμοποιούν άρώματα.
— Προσφέρει καμμιά υπηρεσία στό κα

τάστημα;
— Μάλιστα, παραδίδει τά δέματα τών 

λινοστολών, μέ ποδήλατο. Τήν περασμένη 
εβδομάδα, μοϋ έκαμε καί μιά σκηνή.

— Γιατί;
— Γιατί είχα βάλει ένα μικρό σακκίδιο 

μέ λεβάντα μέσα στά υποκάμισα. Δέν ανέ
χεται άρώματα.

—"Οταν ό σύζυγός σας κυρία Λοΰντκε 
έπέστρεψε άπό τόν πόλεμο, ήτο ευχαρι
στημένος ό Μπροϋνο;

— Είπε μόνο: «Τώρα είναι ή σειρά μου 
μπαμπά νά πάω στήν έξοχή», στό ίδιο 
βράδυ άνεχώρησε καί έπέστρεψε τρεις ήμέ- 
ρες άργότερα.

— Ποΰ είχε πάει;
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— Μέσα σ’ ένα πευκώνα πού είναι 

κοντά μας.
— Φεύγει τακτικά;
— Δυό τρεις φορές τό τρίμηνο.
—Ή  γενική του κατάστασις είναι εξαί

ρετος. Ό  Μπροΰνο είναι ένα γερό παλλη- 
κάρι, λέγει ό καθηγητής.

Ό  γυιός μου είναι όμορφος κύριε κα- 
θηγητά, δέν είναι έτσι; λέγει καί πάλιν ή 
μητέρα.

Αυτή ή καλή του υγιεινή κατάστασις 
είναι ένα σπουδαίο πλεονέκτημα, γιατί αν 
ήτο αδύνατος καί καχεκτικός θά είχε όλι- 
γώτερες πιθανότητες νά θεραπευθή. Πρέπει 
νά τόν κλείσητε σ’ ένα ’Αναμορφωτικό 
Σχολείο, γιαυτοϋ του είδους καθυστερημέ
νων παιδιών, πού θά σάς υποδείξω.

’ Αλλά ή κυρία Λοΰντκε δέν είχε ποτέ τή ν 
δύναμι ν ’ άποχωρισθή τόν άγαπημένο της 
Μπροΰνο. Τόν άγαποϋσε τόσο πολύ καί 
έσκέπτετο ότι είναι άξιος μιας τέτοιας

Καί μικρές άκόμα κοπέλλες δέν ζέφυγαν άπό 
τόν έγκληματικό άντίχεφα τοϋ κτήνους.

άγάπης επειδή έστερεϊτο νοημοσύνης. Είχε 
φθάσει μάλιστα στό σημείο νά μισή τήν 
κόρη της Μαρίκα, επειδή τά ένοχά της 
χέρια ήταν ή άφορμή τοϋ κακοΰ. "Ετσι 
λοιπόν αυτό τό λυκόπαιδο, μέ τά μεγάλα 
μπλέ μάτια ενός αγριμιού, καί γιά τό όποιο 
ή άπεριόριστη μητρική άγάπη θά μπορούσε 
νά συγχωρήση όλα τά σφάλματα καί παρε
κτροπές, έτοιμη νά τό υπεράσπιση άπό τις 
διάφορες παγίδες τής Κοινωνίας, έφθασε τά 
πρώτα χρόνια τής εφηβικής ήλικίας καί 
άντελήφθη μέσα σέ παροδικές αναλαμπές, 
ότι σ ’ όλη του τή ζωή, θά ήρνοϋντο τό 
δικαίωμα τοϋ έρωτα.

Είναι ήδη 15 χρόνων καί πηγαίνει ένα 
απόγευμα νά παραδώση τρεις δωδεκάδες 
τραπεζομάνδυλα σ ' ένα εστιατόριο στήν 
πλατεία ’Αλεξανδρείας, τήν Μονμάρτη τοϋ 
Βερολίνου.

Είναι χειμώνας καί θά πρέπει νά είναι 
πολύ αργά άφοΰ έχει πεινάσει γιά δεύτερη

φορά. Πράγματι έχει ήδη νυχτώσει καί τά 
δημόσια φώτα άρχίζουν νά φωτίζουν τούς 
δρόμους. ’ Ο Μπροΰνο άγγίζει ελαφρά μέ τό 
ποδήλατό του ένα κορίτσι, κατέρχεται, άκο- 
λουθεί τά βήματά του, τό πλησιάζει καί τοϋ 
μίλα. Προχωρούν καί οί δυό μέσα σ ’ ένα 
σκοτεινό δρόμο. Τρεις ημέρες αργότερα ό 
Μπροΰνο ξαναέρχεται στό ραντεβού των. 
Χιονίζει.

—"Εχεις δωμάτιο; ρωτά άσθμαίνων ό 
Μπροΰνο.

— Μάλιστα.
Ή  πτωχή Λιλή ήξίωσε τρία μάρκα έπί 

πλέον.
— Δέν τά έχω είπε ό Μπροΰνο ήρεμα 

(δέν είχε παραδώσει παρά πετσέτες μόνον 
σ’ ένα μικροκουρεϊο), θά σοΰ τά φέρω 
αϋριο.

— Δέν μπορώ νά σοΰ προσφερθώ έπί 
πιστώσει.

’ Επηκολούθησε συζήτησις καί λογομα- 
χία. Ό  Λοΰντκε ξαφνικά γίνεται κατα- 
κόκκινος καί τά δυό του πελώρια χέρια 
έκινήθησαν.

Έ τσ ι σέ ήλικία 15 μόλις χρόνων, τό 
βράδυ αύτό, μέσα στήν καρδιά τοϋ Βερο
λίνου διαπράττει τόν πρώτο του φόνο. 
«Έμοιαζε σάν κούκλα ώμολόγησε έπειτα 
άπό 20 χρόνια, αλλά τά μάτια της δέν 
έκινοΰντο πλέον». ’Ακολούθως έξηφανί- 
σθη. Ό  πατέρας του ανήσυχος πήγε στό 
’Αστυνομικό Τμήμα του Κόπενικ.

Μή άνησυχήτε καί μή ταράσσεσθε κύ
ριε Λοΰντκε, είπε ό ’Αστυνόμος σηκώνον
τας τούς ώμους του, θά έπανέλθη.

Τόν ξαναβρήκαν μέσα στό δάσος. Μέ 
μικρά κομμάτια ψωμί προσπαθούσε νά έξη- 
μερώση τούς σκιούρους έξ άποστάσεως, 
φοβούμενος νά τούς χαϊδέψη γιά νά μή 
ψοφήσουν.

Τό πιό εκπληκτικό, μέσα σ ’ αύτήν τήν 
άπίστευτη σειρά τών εγκληματικών περιπε
τειών, τήν πιό παράξενη όλων τών χρόνων, 
είναι, άπό τό ένα μέρος ή άθελη συνενοχή 
τής κοινωνίας.

Πώς νά ύποπτευθή ένα βλάκα πού τόν 
κοροϊδεύουν όλοι, πού τόν οίκτο μόνο 
προκαλεί, ένώ θά έπρεπε νά ένσπείρη τόν 
τρόμο; καί άπό τό άλλο μέρος τό άτιμώ- 
ρητον πού ό Μπροΰνο επισύρει επωφελού
μενος τής διανοητικής του άνεπαρκείας, 
παραμένων άτρωτος, άθικτος καί άθώος.

’Από τότε, ή εγκληματική του δράσις 
άρχίζει. ’ Ο Μπροΰνο Λοΰντκε πού ή εξαι
ρετική του υγεία τού επιτρέπει νά έκτελή 
καί τά πιό σκληρά έργα καί πού ή μητέρα 
του άπό τή λαχτάρα τής άγάπης, δέν τολμά 
ποτέ νά έναντιωθή στά σχέδια, τούς σκο
πούς καί τίς άποφάσεις του, περιπλαναται 
πότε ώς εκφορτωτής στό Χάρμπουργκ, πότε 
ώς εργάτης στό Έσσεν, πότε ώς έκσκα- 
φεύς στό Μπρεσλάου καί πότε ώς άμαξας 
στή Λειψία. Στή Δρέσδη φθάνει στό σημείο 
νά γίνη καί σκουπιδιάρης. Μετακινείται 
άπό τόπο σέ τόπο τόσο γρήγορα, όσο 
γρήγορα στραγγαλίζει τά θύματά του. Ποτέ 
δέν άφήνει διεύθυνσι προορισμού. Αύτός ό 
άλήτης, πού στήν πραγματικότητα είναι

ένας κομήτης, πού σπείρει τόν θάνατο μέ τά 
χέρια του, δέν άνταλλάσει οϋτε μιά λέξι μέ 
τούς συντρόφους του, τίς χιλιάδες τών 
εργατών πού συναναστρέφεται. Είναι νομα
δικός καί περιπλανώμενος καί κάνει όλους 
νά γελούν μέ τίς παιδιάστικες σκέψεις καί 
εκδηλώσεις του.

Θά ξαναγυρίση λέγει ή δύστυχη μητέρα 
του, πού τά μαλλιά της άπ’ τίς στενοχώριες 
καί άγωνίες γίνονται ολίγον κατ’ ολίγον 
τόσο άσπρα, όσο καί οί μαξιλαροθήκες πού 
σιδερώνει.

Ξαναγύρισε πράγματι.
Καί ό ’Αστυνόμος τοΰ Κόπενικ, πού τόν 

είχε κρατήσει στήν άγκαλιά του τήν ήμέρα 
τής βαπτίσεως, τοΰ είπε σιγά μέ μεγάλη 
καλωσύνη. Είσαι άνδρας πλέον Μπροΰνο.

Είναι 20 χρόνων, έχει στραγγαλίσει 18 
γυναίκες. "Εχει άθλητικό παράστημα, ζυγί
ζει 80 κιλά, έχει άνάστημα 1.78 μ. καί 
πρόσωπο ενός κατακτητοϋ τής γραμμής 
Ζήγκφριντ. "Εχει άκόμη μιά κυνική σιωπή.

"Οταν ό πατήρ του πέθανε, ή μητέρα του 
έξηντλημένη καί άπελπισμένη πέρασε όλη 
τήν ήμέρα στό τηλεγραφείο, στέλλουσα 
τηλεγραφήματα πρός όλες τίς διευθύνσεις, 
μέ τήν τρελλή ελπίδα νά περιμένη τόν 
άσωτο γυιό της.

’Αλλά ήταν σάν νά έδενε κόκκινη κλω
στή σ ’ ένα ταξιδιάρικο περιστέρι, γιά νά 
ξανάβρη ένα ψαράδικο πλοίο μέσα στίς 
Βόρειες θάλασσες. Τό μεσημέρι, άκριβώς 
τής ίδιας μέρας πού πέθανε ό πατέρας του, 
άνθρακοπώλης τότε ό Μπροΰνο, άνέβαινε 
μ’ ένα σάκκο μέ γαιάνθρακες στόν ώμο γιά 
8η φορά στόν 5ο όροφο ένός πολυτελούς 
μεγάρου στό Ντουσελντόρφ. ’ Η οικοδέ
σποινα τοΰ σπιτιού κυρία Ράχν, τοΰ προσέ- 
φερε ένα ποτήρι κρασί τοΰ Ρήνου. Ό  
Μπροΰνο τό έπιε μέ μιά γουλιά, φύσηξε, 
ξεφύσηξε, έστρεψε κυκλικά καί κατόπιν 
έτράπη εις φυγήν σάν μανιακός μέ τό 
κεφάλι κάτω λέγοντας μέ άδιαφορία ένα 
«ευχαριστώ». Στή σκάλα έπταρνίσθη, είχε 
τούς ρώθωνας διεσταλμένους σάν τήν τίγριν 
πού τής ξεφεύγει τό θήραμά της.

Καμμιά εκατοστή γυναίκες τής καλυτέ- 
ρας προπολεμικής κοινωνικής τάξεως τής 
Γερμανίας διεσώθησαν άπό τό γεγονός ότι 
είχαν κάμει χρήσιν άρωμάτων τοΰ Chanel 
καί Lanvin πού χαλούσαν τό κέφι τοΰ 
Μπροΰνο, αύτοΰ τοΰ νεαροΰ κτηνανθρώπου, 
ή εγκληματική δράσις τοΰ όποιου έπεκτεί- 
νετο άπό τήν Βαυαρία στήν ’Ανατολική 
Πρωσία καί άπό τίς όχθες τοΰ Δουνάβεως 
μέχρι τίς εκβολές τοΰ ποταμοΰ Έλβ.

Ά πό τό 1932, χρονολογία τής άνόδου 
τοΰ Χίτλερ στήν ’ Αρχή, ό Μπροΰνο έπωφε- 
λήθη τών πολλαπλών ευεργετημάτων ένός 
συμμάχου άπιστεύτως ίσχυροΰ. Τοΰ Ναζι- 
σμοΰ. "Ενας δολοφόνος είναι πάντοτε υπο
τελής μέσα στήν Κοινωνία στήν οποία κι
νείται, περισσότερο άπό όποιοδήποτε άλλο 
άτομο.

’ Η περίπτωσι τοΰ Μπροΰνο Λοΰντκε, 
μοναδική μέσα στά έγκληματολογικά χρο
νικά, είναι ή δράσις ένός δολοφόνου, μό
νου, χωρίς συνεργούς, εύνοουμένου άπό ένα
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Ό  Χίμλερ, ό Αρχηγός τής Γκεστάπο άνέλαβε 
προσωπικώς κατόπιν διαταγής τοΰ Χίτλερ τήν 
έζιχνίαση των έγκλημά των τοΰ Λοΰντκε.

δικτατορικό καθεστώς μέσα στό όποιο τό 
χειρότερο είναι ότι δέν έπετυγχάνετο ή 
σύλληψις.

Ό  σκηνοθέτης Robert Siodmak είναι 
επιφορτισμένος νά απόδειξη μέσα στό φιλμ, 
ότι μιά τόσο μακροχρόνιος ατιμωρησία 
κατόπιν μιας παρόμοιας εγκληματικής δρά- 
σεως θά ήτο άδύνατος σ ’ ένα δημοκρατικό 
καθεστώς'.

"Ενα σπιτάκι στά προάστια τοΰ Βερολίνου 
όπου Ιτιίσης έδρασε ό Λοΰντκε.

Τό στρατιωτικό σύνταγμα τοΰ III Ράιχ 
περιλάμβανε μιά παράγραφο τήν ύπ’ άριθ. 
51, πού εξαιρούσε τής στρατιωτικής υπη
ρεσίας τούς προσβληθέντες άπό νευρικές 
διαταραχές. Προσκληθείς ενώπιον τής ’Ε
πιτροπής ’Απαλλαγών, κατόπιν ενώπιον 
τής ’ Αναθεωρητικής τοιαύτης, ό Μπρούνο 
ξέσπασε σέ γέλια, φέροντας δέ τόν δείκτη 
στόν κρόταφο, αναφωνεί κυνικά. «Παρά
γραφος 51».

Αυτό τό αγρίμι παριστάνει τόν τρελλό, 
είναι όμως ένας τρελλός, πολύ έξυπνος καί 
πολύ εύσυνείδητος άπό τής άπόψεως νά 
έπωφεληθή τού ευεργετήματος τοΰ άρθρου 
51. Ό  Μπρούνο ξανακάνει τό σύντομο 
νούμερο τού εύτυχούς τρελλού, μπροστά 
στήν επιτροπή.

’Απαλλάσσεται τής Στρατιωτικής ΰπο- 
χρεώσεως καί ό ’Υπουργός ’Εργασίας τόν 
εφοδιάζει μέ μιά κάρτα διά τά στρατιωτικά 
έργα. Χρησιμοποιείται άλληλοδιαδόχως 
στήν κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων, 
στήν επισκευή σταδίων καί άεροδρομίων 
στό Τέμπελχοφ.

Τόν ’Ιούνιο τού 1936, τήν ημέρα τής 
γιορτής τής Νεολαίας, έστραγγαλίσθη στην 
Κολωνία μιά μαθήτρια τοΰ Λυκείου, μέσα 
στό ' Ιματοφυλάκιο τοΰ Σταδίου. Τό ίδιο 
θέρος μιά βοηθός ενός φιλανθρωπικού Ι 
δρύματος βρίσκει παρόμοιο θάνατο στό 
Ντόρμουντ. Τρεις ήμερες άργότερα, άλλά 
σέ άπόστασι πολλών χιλιομέτρων, στό 
"Ογκσμπουργκ, μιά λογίστρια τών εργο
στασίων Ντορνιέ, εύρισκομένη στήν έξοχή 
μετά τής οικογένειας της υποκύπτει μέσα σέ 
παρόμοιες συνθήκες. Ή  ’Αστυνομία τοΰ 
Ράιχ άναζητεϊ δραστηρίως καί έπιμόνως 
τόν δολοφόνο, άλλά έδόθη διαταγή νά μή 
γίνη θόρυβος γι’ αυτές τις δολοφονίες καί 
νά κρατηθή άπόλυτος σιγή έπ’ αυτών. 
"Ετσι τά εγκλήματα τού Μπρούνο Λοΰντκε 
δέν έκαμαν περισσότερο θόρυβο μέσα 
στόν κόσμο άπό ό,τι έκαμαν τά χέρια αυτού 
τού κτηνανθρώπου στό λαιμό τών θυμάτων 
του. Μέ μιά άπλή εφαρμογή τού συνθλι- 
πτικοΰ άντίχειρός του στήν καρωτίδα, ό 
Μπρούνο άπέφρασσε τήν κυκλοφορία τού 
α’ίματος, πράγμα πού έπέφερε άκαριαίως τόν 
θάνατο.

Πόσες όμως γυναίκες έξηφανίσθησαν 
χωρίς νά γνωσθή τίποτε γ ι’ αυτές; Ό  
Μπρούνο τίς ένταφίαζε καί άκολούθως τίς 
έπεσκέπτετο σέ Σαββατιάτικα νοσηρά ραν
τεβού.

Τό 1943, 360 αστυνομικοί άπηλλάγησαν 
τών καθηκόντων των γιά έπαγγελματική 
άνεπάρκεια καί άπεστάλησαν στό ’Ανατο
λικό Μέτωπο, έξ αιτίας τών σκοτεινών 
τούτων δολοφονιών.

’Από τότε, ό Χίμλερ, ό ’Αρχηγός τής 
Γκεστάπο, βοηθούμενος άπό τό Γραφείο 
τών Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων 
τών S.S., άνέλαβε κατόπιν διαταγής τοΰ 
Χίτλερ τήν άνωτέρω ΰπόθεσιν προσωπικώς. 
Ά λλά ό Μπρούνο παρέμεινε άσύλληπτος, 
κινούμενος τόσο ταχέως όσο τά συμμαχικά 
άεροπλάνα σφυρηλατούσαν τό Ρούρ.

Ήρθε κάποτε νά έπισκεφθή τή μητέρα

του, πού ύπέφερε τώρα τρομερά. Ό  Αστυ
νόμος του Κόπενικ πού είχε άναλάβει καί 
πάλι τά καθήκοντά έπειτα άπό μιά βραχεία 
άποχώρησι, έφερε στό Μπρούνο δακρυσμέ- 
νος μιά πρόσκλησι.

Τόν διέτασσαν νά παρουσιασθή τάχιστα 
σ ’ ένα Κέντρο Στειρώσεως. (Είναι γνωστόν 
ότι ό Υπουργός τής Δημοσίας Υγείας έπί 
Ναζισμού άφαιρούσε άπ’ όλους τούς Γερ
μανούς τούς πάσχοντς διανοητικώς τήν 
δυνατότητα άναπαραγωγής). Ό  Μπρούνο 
πήγε εκεί.

— Καί ή παράγραφος 51; ούρλιασε ό 
Μπρούνο γελών καγχαστικά.

— Ακριβώς έξ αιτίας τής παραγράφου 
αύτής βρίσκεσαι έδώ, έψιθύρισε ό έφημε- 
ρεύων γιατρός, πού δέν ήτο άλλος άπό τόν 
Δόκτωρα Muller.

Ό  Μπρούνο επωφελούμενος άπό τήν 
άτμόσφαιρα τρόμου πού βασίλευε σέ μιά 
Γερμανία διαμελισμένη καί εύρισκομένη 
ήδη πλησίον τού οριστικού άφανισμού της,

Οϊ γυναίκες ήταν ή «Αδυναμία» τοΰ Λοΰντκε. 
Δεκάδες άπ ’ αυτές βρήκαν οίκτρό θάνατο στά 
χέρια τοΰ Ανθρωπόμορφου κτήνους.

έξηκολούθησε τήν άπάνθρωπη έγκληματι- 
κή δράσι του. Τό 77ον έγκλημα ύπήρξεν 
ίσως τό πιό θρασύ άπ’ όλα. "Ενα φθινο
πωρινό βράδυ μπήκε κατά τίς 10 μ.μ. σ ’ ένα 
μικρό ρεστωράν τής Νυρεμβέργης, τήν σερ
βιτόρα τού οποίου είχε βάλει στό, μάτι. 
Παρήγγειλε ένα ξυνολάχανο καί ένα ποτήρι 
μεγάλο μπύρα, πού έρούφηξε μονομιάς.

"Ενας Αξιωματικός τού Στρατού ένεφα- 
νίσθη στό κατώφλι τής πόρτας, ή σερβι
τόρα τόν έπλησίασε καί οί δυό τους άνέ- 
βηκαν στό δωμάτιο τού πρώτου πατώματος. 
Τήν στιγμή αύτή οί σειρήνες έσήμαναν 
συναγερμό άναγγέλουσαι μιά μοίρα έχθρι- 
κών άεροπλάνων τής Β’. 29. Τό άκίνητο 
διέθετε καταφύγιο καί οί ένοικοι έσπευσαν 
σ ’ αυτό, στό υπόγειο. Διατηρών όλη τήν 
ψυχραιμία του ό Μπρούνο μέσα στόν πα
νικό, έκρύφθη μέσα στό σκότος, άρπαξε 
άπότομα τή σερβιτόρα κατά τό πέρασμά της 
καί τήν έστραγγάλισε, ένώ οί έμπρηστικές 
βόμβες έσκόρπιζαν τή φωτιά στήν πόλι. 
Μετέφερε τό πτώμα της στό δωμάτιο καί τό 
ξάπλωσε μπρος τήν μοισάνοιχτη πόρτα. ' Ο
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’ Αξιωματικός άνέμεινε τήν λήξι του συνα
γερμού καθισμένος σέ μιά πολυθρόνα στό 
βάθος τού δωματίου. "Οταν τά φώτα άναψαν 
άνεκάλυψε τή φίλη του στραγγαλισμένη.

Οί ένοικοι ξαναπήγαν στά διαμερίσματα 
των, είδαν αυτόν τόν σαραντάρη άξιωμα- 
τικό κίτρινο άπό φόβο, σκυμμένον πάνω 
στό πτώμα τής νεαρας γυναίκας καί όλοι 
φυσικά πίστεψαν ότι ήτο ό δράστης αυτού 
τού εγκλήματος. Τό ίδιο βράδυ τόν συνέ
λαβαν ενώ ό Μπροΰνο, τό άόρατον κτήνος, 
μετέβαινε στή γενέτειρά του τό Κόπενικ. 
Παράξενη άνταπόδοσις τής μοίρας κάμει νά 
συλληφθή ό Μπροΰνο στή γενέτειρά του. 
Γιατί τό πάν έχει ένα τέλος. Στό Βερολίνο, 
στή Γενική ’Ασφάλεια ήργάζετο υπομονη
τικά καί δραστήρια ένας ’Αστυνόμος πού 
δέν έμοιαζε τούς πραγματικούς αστυνομι
κούς, άλλά έφαίνετο σάν νά είχε βγή άπό 
ένα κινηματογραφικό στούντιο τής καλής 
Γερμανικής εποχής. Ό  Franz Kersten. 06- 
τος εξετάζοντας καμμιά εβδομηνταριά φα- 
κέλλους τών διαπραχθέντων ώς έξιστορήθη 
φόνων, έβγαλε τό συμπέρασμα ότι πρόκει
ται περί σειράς εγκλημάτων ενός «μανια
κού, σεξουαλικώς άνωμάλου τύπου, νέου 
άσφαλώς λόγω τής συχνότητος τών επιθυ
μιών του».

Ή  αναφορά του πρός τόν Χίμλερ τε
λείωνε μ’ αυτή τή φράσι. «Πρόκειται περί 
έγκλημάτων ενός διανοητικώς άνωμάλου, 
ένός άποκλήρου τής Κοινωνίας πού καμμιά 
γυναίκα δέν θά έδέχετο νά τήν πλησιάσει».

' Ο Kersten συνεβουλεύθη τόν πίνακα τών 
διανοητικώς άνωμάλων τύπων καί έθεσε τόν 
Λούντκε σέ άγρυπνο παρακολούθησι. Ό  
Μπροΰνο ξαναπήγε στόν πευκώνα όπου 
μικρός είχε καταφύγει τό πρώτον. Μιά 
έξαδέφλη του ή Frida Rosner μάζευε έκεϊ 
ξερά ξύλα. ' Ο Μπροΰνο χύθηκε σάν τρελ- 
λός καί μέ χέρια τρέμοντα. "Οταν οϊ άν
θρωποι τού Kersetn έφθασαν τήν είχε θάψει 
μέ τόση μάλιστα προσοχή, ώστε οϋδέν τό 
ανώμαλον έφάνη στό έδαφος. Τήν επομένη 
ό Αστυνόμος Kersten έκαμε τήν έπίθεσι 
κατά μέτωπο πλέον.

Είδες τήν Frida Rosner Μπροΰνο; ρώ
τησε. Τήν άναζητοΰμε διότι έχουμε έπι- 
φορτισθή νά τήν άνεύρωμεν. θά  σοΰ είμεθα 
εΰγνώμονες άν μπόρέσης νά μάς βοηθήσεις.

’ Ητο στό δάσος χθές άπήντησε ό Μπροΰ
νο. "Εκαμε ένα δέμα άπό ξύλα. Δέν αγαπώ 
διόλου τίς φωτιές πού άνάβουν στά τζάκια. 
"Οταν βλέπω φωτιές καταλαμβάνομαι πάν
τοτε άπό φόβο, ότι θά μοΰ κάψουν τά χέρια.

Καί έν τούτοις δέν έφοβήθηκες νά σκο
τώσεις τήν Frida Rosner. Άκολούθησέ με 
θά πάμε νά τή βρούμε μαζί.

Δός μου ένα τσιγάρο λέγει ό Μπροΰνο, 
πού μιλά στόν ένικό σ’ όλους τούς ’Α
στυνόμους, Συνταγματάρχας τών S.S. καί 
δικαστάς.

Πάρε όλο τό πακέτο.
Οί αυθόρμητες ομολογίες τού Μπροΰνο 

διήρκεσαν μιά εβδομάδα καί έκάλυψαν 1160 
σελίδες δακτυλογραφημένες. Προικισμένος 
μέ μιά μγήμη πρωτοφανή καί έκπληκτική, 
ένεθυμεΐτο όλες τίς λεπτομέρειες, π.χ. τό

σημείο στό όποιο εΰρίσκετο ό ήλιος καί 
πώς έφωτίζετο τό μέρος πού έφόνευσε, τούς 
σκοτεινούς δρόμους τών μεγαλουπόλεων, 
όπου είχε συναντήσει τά θύματά του, τούς 
σταθμούς βενζίνης πού τού έχρησίμευαν ώς 
σημεία προσανατολισμού στούς αυτοκινη
τοδρόμους, τό σχέδιον καί χρωματισμούς 
τής ρόμπας τής κυρίας τού Ντούλσελντορφ 
καί παντός είδους άλλες λεπτομέρειες. Κα
τά τίς αναπαραστάσεις τού κάθε φόνου 
κατευθύνετο αμέσως καί άνευ άμφιβολιών 
στό μέρος πού είχε θάψει τό θύμα, λέγοντας 
«εδώ είναι τό νεκροταφείο».

Μιά μέρα άνεκάλυψε θαμμένο σέ άπό- 
στασι περίπου ένός μέτρου άπό όπου είχε 
θάψει τό πτώμα, ένα παπούτσι τού θύματος. 
Είχε διαπράξει τόν φόνο σέ ηλικία 18 
χρόνων καί τώρα ήτο 35. "Εφερε τό παποΰ- 
στι στά χείλη του καί έγονάτισε στά πόδια 
τού ’Αστυνόμου Kersten, ζητώντας νά τού 
έπιτρέψη νά φέρη αυτό τό «ωραίο παπού
τσι μέσα στή φυλακή».
Ή  ΰπόθεσις Λούντκε ήγειρε μιά διαμάχη 
’Αστυνομίας καί Δικαιοσύνης τήν οποίαν 
ύπεχρεώθη νά διευθετήση ό Heydrich, ένας 
άπό τούς πιό έμπιστους τού Χίτλερ. ' Η 
’Αστυνομία έπειτα άπό άδυναμία έπί 20 
ολόκληρα έτη νά έξιχνιάση τά έγκλήματα 
τοΰ Μπροΰνο ήθελε νά τόν έξαφανίση 
χωρίς δίκη γιά νά περισώση τό γόητρό της. 
'Η  Δικαιοσύνη άντιθέτως ήξίου νά γίνη ή 
δίκη. Τελικά ό Χίμλερ καί τά S.S είπαν τήν 
τελευταία λέξη.

' Η περίπτωσις τού Λούντκε ϋπήγετο μέ
σα στά σχέδιά των περί βελτιώσεως τής 
Γερμανικής φυλής. Τό παράδειγμα τοΰ 
Λούντκε, είπαν, θά μάς είναι ένα άκατα
μάχητο στοιχείο νά πείσουμε τούς άντιτι- 
θεμένους στόν άνευ οίκτου έξαφανισμόν 
όλων τών διανοητικώς άνωμάλων, ευθύς ώς 
γίνη ή τοιαύτη διαπίστωσις.

Έ ξ άλλου ό Δόκτωρ Γκαίμπελς παρε- 
σκεύαζε τήν έπίθεσι διά τοΰ ραδιοφώνου 
κατά τών Δυτικών Δημοκρατιών, ώς πρός 
τόν τρόπον άντιμετωπίσεως τοΰ εγκλήμα
τος. Στή Γαλλία, μιά ύπόθεσις όλως διαφο
ρετική τής παρούσης, ή ΰπόθεσις τού Petiot, 
άπησχόλει τίς ’ Εγκληματολογικές Υπηρε
σίες καί τήν παγκόσμιο κοινή γνώμη. "Ενας 
λόγος έπί πλέον νά πνιγή ή ύπόθεσις 
Λούντκε άθόρυβα.

Ένώ ό ’Αστυνόμος Kersten έπιπτε στή 
δυσμένεια, καί άπεμακρύνετο τής θέσεώς 
του, τά S.S. ώδήγησαν τόν Μπροΰνο στή 
φυλακή τής Βιέννης, όπου οί έγκληματολό- 
γοι έπιστήμονες, οί ψυχαναλυταί, οί ψυχί
ατροι καί άλλοι έπιστήμονες ϋπέβαλον 
αύτόν σέ πειραματισμούς διαφόρους. Πή
ραν ένα έκμαγεΐο τών χειρών του, τοΰ 
προσώπου του, έκαμαν πειράματα ναρκο- 
αναλύσεις, ένώ τό μαγνητόφωνο κατέγραφε 
τήν όμολογία του. "Ενας διάσημος Αυστρι
ακός ψυχίατρος διηύθυνε τήν άνάκρισι. 
"Ηκουσα μέσα στό δωμάτιο τοΰ νεαρού 
κωμωδοΰ τοΰ Μονάχου Μαρίου Άντόρφ, 
πού ένσαρκώνει τόν Μπροΰνο Λούντκε στό 
φίλμ «‘Ο διάολος παρουσιάζετο τήν νύκτα» 
τό υποσυνείδητο τοΰ Μπροΰνο σέ μαγνη-

τική ταινία. Ή το  μιά συνταρακτική καί 
φρικιαστική άκρόασις, πού μάς βύθισε σ ’ 
ένα είδος άδιαθεσίας καί τρόμου μαζί.

— Πότε είδες ένα νεκρό γιά πρώτη 
φορά Μπροΰνο; ρώτησε ό ψυχίατρος.

— Σέ ήλικία 10 έως 12 χρόνων, άπαντά 
ό δυστυχής μέσα στό όνειρο πού βλέπει ένώ 
είναι ξυπνητός.

— Αυτό σου έκαμε κάποια έντύπωσι;
—"Οχι, ούδεμία.
— Γιατί;
— Αύτός ό άνθρωπος έδερνε τή γυναίκα 

του. Καί ό καλός Θεός τόν έτιμώρησε. Τήν 
νύκτα ονειρευόμουν αύτή τή γυναίκα.

— Πήγαινες τακτικά στήν ’Εκκλησία, 
Μπροΰνο;

— Μάλιστα, όσο μπορούσα πιό συχνά. 
’Αλλά δέν πηγαίνω τώρα.

— Γιατί;
— Γιατί είμαι στή φυλακή.
— Προσεύχεσο Μπροΰνο;
— Μάλιστα. Τίς προσευχές τίς συγκρο

τούμε εύκολα.
— Μήπως εξακολουθείς άκόμη νά προ

σεύχεσαι στή φυλακή;
— Προσεύχομαι πάντοτε: Καπνίζω καί 

προσεύχομαι: Θεέ μου συγχώρησέ με, βο- 
ήθαμε νά γίνω καλός καί λυπήσου με ώστε 
νά έλθω στούς ούρανούς κοντά σου.

"Εκλαιε μέσα στό κελί του, ώνειρεύετο 
καί παραμιλούσε μεγαλοφώνως γιά τίς 87 
γυναίκες πού είχε φονεύσει, όλη δέ ή 
φυλακή άντηχοΰσε άπό τίς σπαρακτικές 
κραυγές καί τά ουρλιαχτά του. Τό III Ράιχ 
κατέρρεε, τά τάνκς τού Ζούκωφ προχω
ρούσαν μέ μεγάλο πάταγο στή πεδιάδα τών 
Μαγυάρων.

'Ο  καθηγητής ψυχίατρος τοΰ Πανεπι
στημίου τής Βιέννης, πήρε διαταγή νά 
έκτελέση τόν Μπροΰνο μέ ενδοφλέβιο ένεσι 
δηλητηρίου. Ήρνήθη καί έτυφεκίσθη τό 
ίδιο βράδυ. ’ Ο Ταγματάρχης τών S.S. Hein
rich Merk έπεφορτίσθη τότε μέ τό έργο 
αυτό.

Μπροΰνο, είσαι άνυπόφορος, είπε κρα
τώντας μιά σύριγγα δέκα γραμμαρίων κυα
νίου στό χέρι. Κανείς έδώ δέν μπορεί νά 
κλείση μάτι έξ αιτίας σου.

Θά σοΰ κάμω μιά ένεσι γιά νά κοιμη- 
θής.

"Οπως θέλεις, άπαντά ό Μπροΰνο, άλλά 
άφησέ με πρώτα νά καπνίσω ένα τσιγάρο.

Ό  Μπροΰνο Λούντκε δέν τράβηξε παρά 
μερικές ρουφηξιές.

Τό κεφάλι του έπεσε βαρύ επάνω στόν 
βραχίονά του. Καί όταν τά S.S. τόν μετέ
φεραν στό νεκροτομείο γιά νά γίνη ή 
νεκροτομή καί διατηρήσουν τά σπλάχνα 
του μέσα στή φορμόλη, έφαίνετο ένα ελα
φρό μειδίαμα στό πρόσωπό του, μαρτυρούν 
προφανώς εύχαρίστησι, γιατί είχε άπαλ- 
λαγή άπό τό μαρτύριο τής ταραχώδους 
ζωής.

' Η μητέρα του έπίσης είχε πεθάνει καί τά 
τελευταία της λόγια ήσαν αυτά: «"Ολα αύτά 
δέν είναι παρά ένα μεγάλο ψέμα. * Ο γυιός 
μου Μπροΰνο είναι άθώος».
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ΕΛΕΓΕΙΟ 17111Υ ΑΓΑΠΗ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ τών συνανθρώ
πων μας δεν υπάρχουν όρια, δέν 

υπάρχουν σύνορα, δέν υπάρχουν 
φραγμοί. "Ολοι ζοΰμε σ 3 ένα πλανήτη, 
δλοι υποφέρουμε, δλοι προσπαθούμε 
νά έπιβιώσουμε γιά νά κρατηθούμε 
στη ζωή, γιά νά έκπληρώσουμε μιά 
αποστολή γιά τήν όποια άλλος πολύ, 
άλλος λίγο έχουμε ταχθεί νά υπηρε
τούμε. Ύποκείμεθα δλοι στή φθορά 
τού πανδαμάτορα χρόνου, τού χρόνου 
έκείνου πού στό πέρασμά του παρα
σύρει τά πάντα στήν άφάνεια καί στήν 
καταστροφή. Τίποτε ό χρόνος δέν 
άφήνει στό διάβα του όρθιο, περνά 
βουβός, άδιάφορος, άδίστακτοξ καί 
μάς άφήνει τή σφραγίδα τού θανάτου, 
μάς μεταμορφώνει σιγά σιγά σέ πραγ
ματικά ράκη, σέ μικρά Ανθρωπάκια 
Ανήμπορα νά άντισταθούν στήν τρο
μερή δύναμη τού θανάτου.

"Ολοι μας στό διάβα τής ζωής, 
φέρουμε καί Από ένα σταυρό, τό 
σταυρό τού μαρτυρίου τής ζωής, 
άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο. 
"Ολοι μας νοιώθουμε τό πικρό δάκρυ 
τής φθοράς μέσα στήν άφθαρσία τού 
χρόνου, τή θλίψη, τή στεναχώρια, 
τήν άπελπισία, τή θύελλα νά μάς 
τριγυρίζει δλους μας, νοιώθουμε τον 
ίδιο πόνο, τήν ίδια χαρά, τήν ίδια 
εύτυχία.

Γ ι3 αύτό· αισθάνομαι έπιτακτική 
τήν άνάγκη νά σ 3 άγαπώ. Αισθάνομαι 
άγαλλίαση, αισθάνομαι άφατη χαρά, 
αισθάνομαι κάτι πού δέν περιγράφε- 
ται, δταν έρχομαι κοντά σου, νά σού 
δώσω τή δική μου άγάπη καί συμπό- 
νοια, γιά νά πάρω τήν δική σου πού 
τόσο πολύ τήν θέλω, τήν χρειάζομαι 
γιά νά τήν κάνω φυλαχτό μου, γιά νά 
τήν σμίξω μαζίμέ τή δική μου άγάπη. 
"Οταν έσύ υποφέρεις, δτ αν έσύ είσαι 
δυστυχισμένος καί πικραμένος, νοι
ώθω κι έγώ τό ίδιο. Κάποια έσωτε- 
ρική δύναμη αίσθάνομαι νά μού τό

Τού Άστυν. Α' 
κ. Ματθ. Φελώνη

έπιβάλη, νά μού τό άπαιτή, νά μού τό 
έπιτάση.

Πόσο όμορφα νοιώθω τή ζωή νά 
κυλά όταν μέσα στήν ψυχή μου 
φωλιάζη ή άγάπη, γιά τόν κάθε λογής 
συνάνθρωπο! Πόσο νοιώθω ευτυχι
σμένος καί χαρούμενος όταν μέσα 
μου δέν υπάρχη ούτε μιά μικρή γω- 
νίτσα γιά νά φωλιάση τό μίσος, ή 
όργή, τό κακό, ή συμφορά

Γι 3 αύτό άνθρωπέ μου όποιος κ ι3 
άν είσαι, Από όπου κ ι3 άν έρχεσαι, δτι 
κ ι3 άν πιστεύεις αισθάνομαι έπιτακτι

κή τήν άνάγκη, νά σ 3 άγαπώ καί νά 
σ 3 άγαπώ άφθονα, άδολα Ανυπό
κριτα.

Ή  άγάπη γιά τόν κάθε άνθρωπο 
πρέπει νά είναι βίωμα, συνήθεια, 
άρχή, ξεκίνημα, δπλο άκαταμάχητο 
σ 3 αυτή τήν πρόσκαιρη ζωή, γιατί 
ποιος πολύ, ποιος λίγο, δλοι μαζί ή 
κ ι3 ό καθένας χωριστά βράζουμε στό 
ίδιο καζάνι τής φθοράς καί τής βιο
πάλης καί κρατιόμαστε Από τά ίδια 
γρανάζια τής ζωής καί σέ κάθε περί
πτωση καί περίσταση νοιώθουμε τόν 
ίδιον πόνον, τήν ίδια λύπη καί στε
νοχώρια, τήν ίδια χαρά τήν ίδια 
ευχαρίστηση καί γαλήνη τήν ίδια 
ικανοποίηση καί τήν ίδια άγων ία, τό 
ίδιο χτυποκάρδι γιά κάθε τί πού μάς 
συμβαίνει, γιατί δυστυχώς σ 3 δλους 
μας δλο καί κάτι συμβαίνει στό διάβα 
τής ζωής μας.

“Αλλωστε σέ λίγο έρχονται τά 
Χριστούγεννα καί είναι άνάγκη τήν 
άγάπη, ή οποία έχει θεόθεν τήν κατα
γωγή καί τήν προέλευσή της, νά 
δίνουμε καί έμεΐς μέ απλοχεριά καί 
χωρίς υστεροβουλία ατούς συναν
θρώπους μας, όποιοι κ ι3 άν είναι καί 
νά μή ξεχνάμε ποτέ τόν μεγάλο τών 
’Εθνών ’Απόστολο Παύλο, ό όποιος 

μέ περισσή μεγαλοπρέπεια καί μέ 
θεϊκή, θά μπορούσαμε νά πούμε φω
νή, ύμνησε δσο κανείς άλλος, μετά 
τόν ’Ιησού, τήν άγάπη μέ αύτά τά 
υπέροχα λόγια.
«Τί καί άν ταϊς γλώσσαις τών άν- 
θρώπων λαλώ καί τών άγγέλων, τί 
καί άν έχω προφητείαν καί ίδώ τά 
μυστήρια πάντα καί πάσαν τήν γνώ- 
σιν, άγάπη δέ μή έχω, μηδέ είμί, 
γέγονα χαλκός ήχών καί κύμβαλον 
άλαλάζον».

Αυτά τά λίγα είχαμε νά πούμε, 
γιά τό τί πρέπει νά πιστεύουμε καί τί 
πρέπει νά κάνουμε στή ζωή μας.
Δέν νομίζετε;
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ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΓΒΥΤΕΜΒΕΡΓΙΒΣ
0 εφεύρεσης 

τπι τυποτραφιαξ
’ Ο Γουτεμβέργιος, χρυσοχόος καί κατασκευαστής κατόπτρων 

συνέδεσε τό όνομά του μέ μιά 
εφεύρεση, ή οποία άπετέλεσε σταθμό 

καί άνοιξε νέους δρόμους στήν πνευματική πορεία τοϋ ανθρώπου

I ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ πού επισκέ
πτονται τήν Μαγεντία μπο

ρούν ακόμα νά θαυμάσουν, στήν 
καρδιά τής πόλεως, ό,τι έχει 
άπομείνει άπό τά μεσαιωνικά 
κτίσματα: τόν έξοχο καθεδρικό 
ναό, τήν πλατεία τής άγορας, καί, 
στά παρακείμενα δρομάκια, δίπλα 
σέ πιό πρόσφατες οικοδομές, 
μερικές παμπάλαιες κατοικίες. 
’Ανάμεσα σ ’ αυτά τά κτίσματα υ
πάρχει ένα πού ξεχωρίζει, μέ τίς 
διαστάσεις του, τόν αναγεννησια
κό του ρυθμό καί τά πλούσιό του 
ποικίλματα. Αύτή ή κομψή κατοι
κία, καθώς καί τό μοντέρνο παράρ
τημά της, στεγάζουν ένα άπό τά 
λιγοστά μουσεία πού είναι άπο- 
κλειστικά άφιερωμένα στήν ιστο
ρία τής τυπογραφίας: τό Μουσείο 
Γ ουτεμβέργιου.

Έκεΐ μπορεί νά δή κανείς μιά 
πιστή άναπαράστασι ένός έργα- 
στηρίου τυπογραφίας στόν 15ο 
αιώνα. Κι αν είναι τυχερός, μπορεί 
νά βρεθή επί τόπου τήν στιγμή πού 
μερικοί έργάτες, ντυμένοι μέ τά 
ρούχα τής έποχής, έπιδίδονται 
στίς διάφορες άσχολίες τους, σάν 
νά είχε σταματήσει ό χρόνος 
κάπου γύρω στό 1450...

Δέν είναι τυχαίο πού τό Μου
σείο αύτό βρίσκεται στήν Μαγεν

τία. Γιατί σ ’ αύτή τήν πόλι, πρίν 
άπό πεντακόσια τρία χρόνια, στίς 
3 Φεβρουάριου τού 1468, πέθανε ό 
Γιοχάνες Γούτενμπεργκ, ό Γουτεμ- 
βέργιος, πατέρας τής τυπογραφίας.

Στή Μαγεντία είχε άλλωστε 
γεννηθή, σέ μιά έποχή πυρετική, 
στό κατώφλι τού 15ου αιώνα, στήν 
μεταβατική περίοδο πού οδηγούσε 
άπό τόν Μεσαίωνα στούς καιρούς 
των μεγάλων άνακαλύψεων. Τό 
έμπόριο ήταν σέ συνεχή άνάπτυξι. 
Οί τεχνίτες συναγωνίζονταν τούς 
πλούσιους έμπορους, διεκδικώντας 
ίση έπιρροή στόν πολιτικό τομέα.

Ή  οικογένεια τού Γουτεμβέρ- 
γιου άνήκε στήν εύπορη τάξι. 
’Αλλά ό Γιοχάνες συμμορφώθηκε 
στίς άπαιτήσεις των καιρών καί 
έμαθε τήν εύγενή τέχνη τού χρυσο- 
χόου καί τού κατοπτροποιοΰ. Στήν 
νεαρή του ήλικία πήρε, καθώς 
φαίνεται, μέρος στίς διάφορες 
συγκρούσεις πού έφεραν άντιμέτω- 
πες τίς συντεχνίες μέ τούς έμπο
ρους τής Μαγεντίας. ’Αναγκά
σθηκε μάλιστα νά έγκαταλείψη 
κατά καιρούς τήν γενέτειρά του. 
Ξέρομε θετικά, ότι άνάμεσα στό 
1434 καί στό 1444 βρισκόταν στό 
Στρασβούργο. Καί προφανώς έκεΐ, 
μέ τήν βοήθεια ένδεχομένως καί 
τών μοναχών τού άγιου Άρβογά-

στρου, σκέφθηκε γιά πρώτη φορά 
μέ τί τρόπο θά μπορούσε νά 
έπιταχύνη τήν αναπαραγωγή τών 
χειρογράφων πού άντέγραφαν οί 
καλόγεροι. 'Ως χρυσοχόος γνώ
ριζε τά μυστικά τής χαρακτικής, 
πού περνούσε τότε άπό τό στάδιο 
τής ξυλογραφίας στό στάδιο τής 
χαλκογραφίας. ’Από τήν χαλκο
γραφία ως τήν έκτύπωσι ή άπό- 
στασις δέν ήταν μεγάλη. Καί ή 
τυπογραφία γεννήθηκε, όταν ό 
Γουτεμβέργιος συνέλαβε τήν με
γαλοφυή ίδέα νά κατασκευάση γιά 
κάθε γράμμα καί γιά κάθε σημείο 
χωριστά στοιχεία, μέ τά όποια 
μπορούσε νά συνθέση λέξεις, 
φράσεις κείμενα καί νά τά μεταχει- 
ρισθή έπειτα ξανά γιά τήν σύνθεσι 
άλλων κειμένων.

Γιά τά πρώτα του πειράματα μέ 
κινητά στοιχεία, ό Γουτεμβέργιος 
κατέφυγε στά βιβλικά κείμενα. Τό 
πρώτο έντυπο πού βγήκε άπό τό 
έργαστήριο τής Μαγεντίας — 
όπου είχε έπιστρέψει — είναι 
γνωστό ώς «’Απόσπασμα τής 
Δευτέρας Παρουσίας» (1446). 'Ο 
Γουτεμβέργιος κατεσκεύασε μετά 
μιά πλήρη σειρά στοιχείων, μέ τήν 
όποια έτύπωσε διάφορες έκδόσεις 
μιας λατινικής γραμματικής, ημε
ρολόγια, άκόμη καί μιά βούλα τού
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Πάπα, μεταφρασμένη στά γερμα
νικά. Οί κυριώτερες, ώστόσο 
εργασίες του ή σαν δυό πλήρεις 
εκδόσεις τής Βίβλου, πού τυπώ
θηκαν άνάμεσα στό 1450 καί στό 
1460. Ή  πιό διάσημη άπό τίς δυό 
είναι ή λατινική Βίβλος, πού είναι 
γνωστή ώς Βίβλος «μέ τούς σα
ράντα δυό στίχους». Τόν χαρακτη
ρισμό αυτό τόν χρωστά στό 
γεγονός ότι οί 1282 σελίδες της 
έχουν ή κάθε μιά άπό δυό στήλες 
των 42 στίχων. ' Η έκτύπωσίς 
της τέλειωσε τόν Δεκαπενταύγου- 
στο τοΰ 1456. Σώζονται άκόμα 47 
άντίτυπα, άπό τά όποια μερικά 
είναι σέ περγαμηνή. Ή  άλλη 
έκδοσις τής Βίβλου έχει 36 στί
χους άνά σελίδα καί ή έκτύπωσίς 
της τέλειωσε τό 1460 στήν Βαμ- 
βέργη.

"Οσο ευνοϊκή στάθηκε ή έποχή 
γιά τήν έφεύρεσι τοΰ Γουτεμβέρ- 
γιου, τόσο δυσμενής υπήρξε γιά 
τόν ίδιο. Ή  τεράστια άνάπτυξις 
τής έπιστήμης καί, γενικώτερα, 
τής παιδείας, ή όποια είχε άκο- 
λουθήσει τήν άνάπτυξι τοΰ έμπο- 
ρίου καί των έμπορικών άνταλ- 
λαγών στις κυριώτερες ευρωπαϊ
κές πόλεις, δημιουργοΰσε μιά εύ- 
ρυτάτη πελατεία γιά τό βιβλίο. Οί 
άναγνώστες δέν ήσαν πιά ικανο
ποιημένοι μέ τά λιγοστά χειρό
γραφα άντίγραφα των 'Ελλήνων 
καί Λατίνων κλασικών. ’Ήθελαν 
βιβλία, καί σέ ολοένα μεγαλύτερο 
άριθμό. ’Ή θελαν μάλιστα καί 
βιβλία πού άναφέρονταν σέ σύγ
χρονα προβλήματα καί άπηχοΰσαν 
τήν έξέλιξι των ήθών. Ή  ’Εκ
κλησία, άπό τή μεριά της, άφοΰ 
ξεπέρασε τήν καχυποψία πού τής 
ένέπνευσε άρχικά ή νέα τεχνική, 
προσέφυγε τώρα σ ’ αυτήν. ’Αλλά 
ήταν άκόμη άδύνατο νά προβλέψη 
κανείς τόν ουσιαστικό ρόλο πού 
έμελλε νά διαδραμματίση ή τυπο
γραφία έναν αιώνα άργότερα, όταν 
ή γερμανική μετάφρασις τής 
Βίβλου άπό τόν Λούθηρο κυκλο
φόρησε σέ όλη τήν Γερμανία, 
προκαλώντας τήν συνακόλουθη 
έκδοσι πάμπολλων κειμένων τά ό
ποια έγραφαν καί τύπωναν οί 
οπαδοί καί οί πολέμιοι τής κινή- 
σεως. Μέ τήν τυπογραφία, ένας

Μετά τήν έφεύρεσι1 τοΰ Γουτεμβέργιου άνε- 
πτύχθη καί ή βιβλιοδεσία. Στή γκραβούρα αύτή 
βιβλιοδέτες τής έποχής.

διάλογος μεγάλης σημασίας έβρι
σκε, γιά πρώτη φορά, ένα έκσυγ- 
χρονισμένο τρόπο έκφράσεως.

Στόν 15ο αιώνα, ώστόσο, ή 
άνακάλυψις αυτής τής τεχνικής 
δημιουργούσε σοβαρά προβλή
ματα ειδικευμένου προσωπικού καί 
οικονομικών πόρων. Ή  τυπογρα
φία δέν μπορούσε νά ένταχθή, μέ 
τήν πολύπλοκη διαδικασία πού 
απαιτούσε, στό πατροπαράδοτο 
σύστημα τής βιοτεχνίας καί τών 
συντεχνιών, πού βασιζόταν σέ μιά 
αύστηρή ταξινόμισι τών έπαγγελ- 
μάτων. ’Από τήν άρχή, ό ίδιάζων 
χαρακτήρας της τήν τοποθετούσε 
πέρα άπό τό οικονομικό καί 
κοινωνικό πλαίσιο τής μεσαιωνι
κής Εύρώπης, στήν όποια ή μοίρα 
τοΰ άνθρώπου συμβάδιζε μέ μιά 
προκαθορισμένη ιεραρχία: μαθη- 
τευόμενος, συντεχνίτης, μάστορας. 
Διερύνοντας, τέλος, άποφασιστικά 
τόν κύκλο τών άναγνωστών — ή 
άνάγνωσις άποτελοΰσε ώς τότε 
προνόμιο τών κληρικών καί τών 
λογίων — ή τυπογραφία έφερε 
αληθινή έπανάστασι στίς συνθή
κες τής πνευματικής ζωής, είτε γιά 
τήν έκφρασι τής σκέψεως έπρό- 
κειτο, είτε γιά τήν κυκλοφορία τών 
ιδεών.

’Αλλά ή βασική διαφορά άνά-

"Ενα άπό τά πρώτα τυπογραφικά πιεστήρια 
(«πρέσσες») πού έφεραν τό όνομα τοΰ Γουτεμ- 
βέργιου, σέ σχέδιο τοΰ 16ου αίώνος.

μέσα στήν τυπογραφία καί στά 
άλλα έπαγγέλματα συνίστατο στό 
γεγονός ότι άπαιτούσε σημαντικές 
έπενδύσεις. Κανένας άλλος τε
χνίτης δέν ήταν υποχρεωμένος νά 
διαθέτη τόσο μεγάλα ποσά γιά νά 
έγκαταστήση τό εργαστήριό του, 
πολύ πρίν νά είναι σέ θέσι νά 
προσφέρη στήν πελατεία του τά 
πρώτα δείγματα τής εργασίας του. 
Αύτή ήταν ή μεγαλύτερη άπό τίς 
δυσκολίες πού είχε νά άντιμετωπί- 
ση ό Γουτεμβέργιος. Κι αύτή 
τελικά τόν οδήγησε στήν οικο
νομική καταστροφή. Ή  πατρική 
κληρονομιά του ήταν μικρή. Ά πό 
τή δουλειά του ώς χρυσοχόου δέν 
είχε άποκομίσει πολλά κέρδη τόσο 
έξ αιτίας τών συχνών του μετακι
νήσεων, όσο καί επειδή ένδιαφε- 
ρόταν κυρίως γιά τήν έφεύρεσί 
του. Στήν Μαγεντία είχε ύποχρεω- 
θή νά δανεισθή τό τεράστιο ποσό 
τών 1.600 φλορινίων. "Επρεπε νά 
κατασκευάση στοιχεία καί πιεστή
ρια καί νά καταρτίση τεχνίτες γιά 
ένα επάγγελμα πού καμμιά συντε
χνία δέν άναγνώριζε, πράγμα πού 
έσήμαινε ότι δέν μπορούσε νά 
ύπολογίζη σέ καμμιά εξωτερική 
βοήθεια.

Μέ αύτές τίς συνθήκες δέν είναι 
περίεργο πώς ό Γουτεμβέργιος 
χρεώθηκε, άν λάβωμε μάλιστα ύπ’
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΗΣΑΥΡΒΙ 
ΣΤΗ ΞΕΡΟΝΗΣΙ

Τοΰ Λογοτέχνου - Δημοσιογράφου 
κ. Σπ. Παναγιωτόπουλου

δψι δτι ό πιστωτής του διέκρινε 
άμέσως τίς τεράστιες προοπτικές 
τής τυπογραφίας μέ κινητά στοι
χεία. Έζήτησε, λοιπόν, ώς έξό- 
φλησι τοΰ χρέους, τό εργαστήριο 
τοΰ Γουτεμβέργιου. Καί τό έζήτησε 
σέ μιά στιγμή πού οί τεχνικές 
δυσκολίες είχαν δλες ύπερνικηθή 
καί δταν ή πρώτη σημαντική 
παραγγελία — ένα ψαλτήριο — 
μπορούσε νά άποφέρη υπολογί
σιμα κέρδη. Πολλοί άπό τούς 
τεχνίτες πού είχε καταρτίσει ό 
’ίδιος δέχθηκαν νά συνεχίσουν τήν 
δουλειά τους χωρίς τόν Γουτεμβέρ- 
γιο, καί τό ψαλτήριο κυκλοφό
ρησε τό 1459, μέ άλλο δνομα 
εκδότου.

Γιά τήν τελευταία φάσι τής 
ζωής του Γουτεμβέργιου δέν γνω
ρίζομε πολλά πράγματα. Φαίνεται 
πώς, λίγο πρίν άπό τόν θάνατό του, 
ό άρχιεπίσκοπος τής Μαγεντίας 
τοΰ παρέσχε τήν ύποστήριξί του. 
'Ωστόσο, δταν πέθανε, τό 1468, 
ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, τοΰ 
οποίου ή έφεύρεσις είχε γίνει 
άντικείμενο έκμεταλλεύσεως άπό 
μέρους των άνταγωνιστών καί των 
μιμητών του. Τό δνομά του έπεσε 
σέ άφάνεια έπί αιώνες. Σήμερα 
δμως μποροΰμε νά έκτιμήσωμε μέ 
άκρίβεια τήν σημασία τής έφευρέ- 
σεώς του. *Η τυπογραφία μέ 
κινητά στοιχεία ήταν τό πρώτο 
«μοντέρνο» μέσο επικοινωνίας. 
Καί δέν έχει χάσει, άκόμα καί 
σήμερα, κανένα άπό τά ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματά της. Οί βασικές 
της μέθοδοι, παρ’ δλες τί εκπλη
κτικές προόδους πού έχουν συν- 
τελεσθή, παραμένουν οί ίδιες, 
δπως ίδιο παραμένει καί τό «προϊ
όν»: ή τυπωμένη σελίδα. Βιβλίο ή 
φυλλάδιο, εφημερίδα ή περιοδικό, 
τό έντυπο εξακολουθεί νά είναι ένα 
άπαραίτητο μέσον ένημερώσεως 
καί ψυχαγωγίας. Καί εύνοεΐ περισ
σότερο άπό όποιοδήποτε άλλο τόν 
στοχασμό, γιατί είναι διαρκέστερο 
άπό τόν προφορικό λόγο ή τήν 
φευγαλέα εικόνα. Παραμένει τό 
πιό ένδεδειγμένο δργανο γιά τήν 
διάδοσι τής γνώσεως καί τών 
ιδεών.

ΑΛ. ΒΑΣ.

ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ τοΰ καπετάν Θύμιου τοΰ 
ζόρικου, καθώς τόν έλεγαν δλοι στό 

χωριό, ήτανε χτισμένο σέ μιά πλατωσιά τοΰ 
δασωμένου λόφου, έκεΐ χαμηλά, λίγες όρ- 
γιές ψηλότερα άπό τήν άπέραντη θάλασσα. 
Κορομηλιές τό στολίζανε φουντωτές καί 
χρυσαφιοί καντηφέδες, μικρά πετούμενα τό 
τραγουδούσανε τά χαράματα καί τά δειλινά. 
' Η προκομένη καπετάνισσα φρόντιζε νά 
τό’χει πάντα πεντακάθαρο· τό'βαφε μέσα 
κΓ έξω μέ άσβέστη δυό φορές τό μήνα κι 
όλο τό συγύριζε, γιά νά είναι όμορφο καί 
χαρούμενο.

Τά δύο άπό τά τέσσσερα παιδιά τους 
είχανε φύγει νωρίς γ ι’ άλλους, καλύτερους 
ίσως κόσμους, κ ’ ή Άννούλα, ή πρωτό- 
τοκη, είχε παντρευτεί πολύ μικρή μ' έναν 
πλούσιο Άμερικάνο καί καλοζούσε σέ μιά 
άπό τίς ώραιότες φόρμες τής ’Αβάνας. Τό 
άντρόγυνο δέν είχε κοντά τορ πιά παρά 
μόνο τό στερνοπαίδι, τόν Όδυσσέα, πού 
έμοιαζε στήν έξυπνάδα καί στή σβελτάδα, 
μά καί στό πείσμα μέ τόν πατέρα του.

’ Η μάνα πού τόν περισσότερο καιρό τόν 
περνούσε μ’ αύτόν, γιατί ό καπετάνιος 
έλειπε σέ ταξίδια, δύσκολα κατάφερνε νά 
τόν κάνει ζάφτι. Τής γλιστρούσε σάν τό 
χέλι, τό’σκάζε συχνά άπό τό σκολειό, 
σκάρωνε ιστορίες σέ άλλα παιδιά, πού καί 
πού μάλιστα καί στόν ίδιο τό δάσκαλο. 
Προχωρούσε ωστόσο στά γράμματα γιατί 
είχε τό χάρισμα νά θυμάται ονόματα καί 
χρονολογίες καί νά κάνει λογαριασμούς 
χωρίς μολύβι.

Γιά τούτο καί παράβλεπε ό δάσκαλος, 
πού όταν πήγαινε ό επιθεωρητής τόν έβγαζε 
άσπροπρόσωπο.

Είχε τελειώσει τό Δημοτικό ό Όδυσσέ- 
ας κ ’ έτοιμαζότανε νά δώσει έξετάσεις γιά 
νά μπει στό Γυμνάσιο, όταν έγινε τό μεγάλο 
κακό: τό μικρό πλεούμενο τού καπετάν 
Θύμιου τό βρήκε φοβερή φουρτούνα, άπάνω 
πού σίμωνε τό λιμάνι τοΰ χωριού, καί

τό'ριξε στ' άγρια άκρογιάλια τοΰ ξερονη
σιού πού σάν κυματοθραύστης φυσικός 
απλώνεται ένα μίλι πιό πέρα. Ή ταν όργή 
Θεού. Τόσες φορές είχε περάσει άπό κεί ό 
ζόρικος μέ γραίγο, μ’ άπηλιώτη, μέ σορό- 
κο, μέ κοσμοχαλασιά, κι’ ούτε πού νοιά
στηκε ποτέ καθόλου, ούτε πού ράγισε τό 
μάτι του. Πώς τοΰ’ρθε έτσι ξαφνικά σπη- 
λιάδα λίγες οργιές έξω άπό τό σπίτι του, 
μήτε νά τό συλλογιστεί δέν πρόλαβε. Πήγε 
άντάμα μέ τούς λίγους συντρόφους του στό 
βυθό όσο νά πεις κρεμμύδι.

Μαυροφορέθηκε ή καπετάνισσα, παρα
μέλησε τό σπίτι, πού καί τούς καθρέφτες 
του είχε σκεπάσει μέ μαύρα πανιά, άγουρο- 
γέρασε. ’ Ο ’ Οδυσσέας στάθηκε σάν άντρας 
στό πλευρό της. Είχε μέ μιας άλλάξει όλό- 
τελα. "Αντρας είχε γίνει σωστός. Τής έδινε 
κουράγιο, τής έλεγε ιστορίες γιά ήρωϊ- 
σμούς άγωνιστών τοΰ Είκοσιένα πού’χε 
μάθει στό σχολειό, τήν παρηγορούσε, κι’ 
όταν τήν καληνύχτιζε τό βράδυ καί κλει- 
νότανε στήν καμαρούλα του, έβαζε κάτω τό 
κεφάλι" κι άφηνε νά κυλήσουνε τά δάκρυα, 
πού μέ μεγάλη δυσκολία συγκροτούσε 
μπροστά της. "Εβλεπε συχνά στόν ύπνο του 
τόν πολυαγαπημένο γονιό, πού τόσο τοΰ 
’μοιάζε στό θάρρος καί στήν αψάδα, τόν 
έβλεπε νά στέκεται σιωπηλός μπροστά του 
κοιτάζοντάς τόνε κατάματα σά νά’θελε νά 
διαβάσει μές στής ψυχής του τά βάθη, κ’ 
έπειτα νά χάνεται σάν καπνός κυνηγημένος 
άπό ξαφνικόν άέρα.

Μάνα καί γιός ψευτοπορευόντανε μέ μιά 
συνταξούλα, μέ κάτι φρούτα τοΰ περιβο
λιού καί μέ ψάρια πού έπιανε ό ’ Οδυσσέας. 
Τά καταφέρνανε δύσκολα, γιά τούτο καί τό 
παιδί δέ μπόρεσε να’προχωρήσει στά γράμ
ματα. Τό Γυμνάσιο ήτανε πέρα, στή χώρα 
τή μακρινή, καί κόστιζε πολύ. Δούλευε ό- 
λημερίς στή θάλασσα, έμαθε νά ρίχνει τό 
πεζόβολο, νά πιάνει χταπόδια μέ τό πυρο
φάνι, μά δέν έπαυε νά ξημερώνεται διαβά-
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ζοντας. Είχανε πέσει στά χέρια του κάτι 
παλιά βιβλία ένός θείου, πού στόν καιρό 
του λογαριαζότανε γιά σοφός. Κ’ ήταν όλα 
ένα κ ένα! Γράφανε γιά περιπέτειες θαλασ
σοπόρων άπόκοπων πού ανακαλύψανε χώ
ρες άγνωστες, γτά νερά πού τρέφουν ε τέρα 
στια φίδια κι άνθρωποφάγα ψάρια όχι 
μεγαλύτερα άπό μιά σμέρνα, γιά πάγκους 
γεμάτους πλαγκτόν, πού τό μουλωχτό υπο
βρύχιο ρεύμα τούς πήρε καί τούς ταξίδεψε 
χιλιάδες μίλια μακριά, γιά τόπους πού καί 
τή νύχτα φωτίζονταν άπό τόν "Ηλιο, γιά 
σημεία καί τέρατα!

"Ετσι, μέ τό διάβασμα, φωτιζότανε τό 
μυαλό του κ’ ή ψυχή του έπαιρνε δύναμη 
νά ξεπεράσει τόν καημό τής όρφάνειας. 
Μιλούσε συχνά στή μητέρα του γι' αυτά, 
πασχίζοντας νά διώξει άπό τή σκέψη της τά 
σκοτάδια πού τήν κυκλώνανε, κ' όχι σπά
νια κατάφερνε νά τήν άνακουφίζει γιά λίγο. 
Φιλόδοξος όμως όπως ήτανε, δέν έμενε 
καθόλου ευχαριστημένος άπό τή ζωή του 
τήν άπραγη. "Ηθελε νά γίνει κάτι κι’ αυτός, 
νά ξεφύγει άπό τή χαμοζωή, νά δράσει. 
Πολλές φορές είχε σκεφτεΐ νά μπαρκάρει, 
νά δουλέψει σέ σφουγγαράδικο ή σέ μεγάλο 
καράβι, άς ήτανε καί σάν ένας άπό τούς 
τελευταίους μούτσους, άλλά δέν τολμούσε 
νά τ’ άποφασίσει. Λογάριαζε τή χαροκαμέ
νη μανούλα του, πού σίγουρα θά τήν έχανε 
άν τήν άφηνε μονάχη.

Μιά νύχτα ό Όδυσσέας βρήκε μέσα σ’ 
ένα χοντρό βιβλίο κάτι κακογραμμένα χει
ρόγραφα. Δέν ήτανε τού θείου του. Αύτός 
ήξερε νά γράφει όμορφα, νά στολίζει μά
λιστα τά στριθάρια τις κόλλας μέ σχέδια 
χαριτωμένα, νά μήν πέφτει στό παραμικρό 
ορθογραφικό λάθος. ’Εκείνος πού’χεκάνει 
τά ορνιθοσκαλίσματα πάνω στά λιγοστά 
στρατσόχαρτα ήτανε σχεδόν άγράμματος. 
Κι’ ούτε είχανε συνοχή οί φράσεις του, 
μήτε έβγαινε έννοια άπό δαΰτες τίς περισ
σότερες φορές.

"Εφτασε στήν τρίτη σελίδα τό παιδί κ ’

ήταν έτοιμο νά ξεσκίσει τά παλιόχαρτα, 
όταν εκεί κάτω - κάτω, διάβασε μέ δυσκο
λία κάτι πού τό ’ κάνε νά μείνει μέ κομμένη 
άνάσα: ό άγνωστος άπομνημονευματογρά- 
φος, ύστερα άπό κουραστικές κ’ άσήμαντες 
άφηγήσεις σχετικές μέ τά ταξίδια του, 
έγραφε πώς στό ξερονήσι, αύτό τό γειτο
νικό τους ξερονήσι τό άκατοίκητο όπου 
συντρίφτηκε τό πλεούμενό τους καί πνίγηκε 
ό καπετάν Θύμιος κ’ οί σύντροφοί του, 
ήτανε κρυμμένος θησαυρός άπό φραντζέ- 
ζους σταυροφόρους. "Ενας μεγάλος θησαυ
ρός! "Ετσι τουλάχιστον έγραφαν παλιά 
κιτάπια, έτσι είχε μάθει άπό παραδόσεις 
στοματικές. Πολλοί πασκίσανε νά τόνε 
βρούνε, έγραφε, θαλασσοδαρθήκανε, ξο
δευτήκανε, σκάψανε μέρες καί νύχτες, κι’ 
όχι μονάχα πήγανε χαμένοι οί κόποι τους, 
άλλά πάθανε πολλά' άλλος άρρώστησε βα
ριά καί παρά λίγο νά χάσει τή ζωή του, 
άλλονε τόν δάγκωσε μαύρο φίδι καί χρει
άστηκε νά κόψει μόνος του μέ τό τσεκούρι 
τό δεξί του πόδι γιά νά γλυτώσει, άλλος 
τρελλάθηκε άπό τήν άπελπισία. Αύτός ό 
ίδιος άντάμα μέ τά δυό του άδέλφια κου
βαλήσανε μ’ ένα μικρό τους μπάρκο πολλά 
σύνεργα καί ταΐνια, στήσανε ένα τσατήρι 
όπου βάλανε τά κουμάντα τους καί σιάξανε 
στρώματα μέ χορτάρια, κι’ άπό τήν άλλη 
μέρα πιάσανε δουλειά. Στό άνατολικό μέρος 
τού ξερονησιού σκάψανε, γιατί, καθώς εί
χαν άκούσει έκεϊ έπρεπε νά είναι θαμμένος 
ό θησαυρός. ’ Αλλά μιά βδομάδα άργότερα, 
ένώ είχανε κάμποσο προχωρήσει, έπεσε ένα 
άστροπελέκι στό ψηλό δέντρο πού ήτανε 
κ ο ντά  σ τό  τσ π νττ ίη ι τ ο ύ ’ θ ά λ ε  ιηωτιά κ α ί τό  
σώριασε κάτου. Κάηκε τότε καί τό στέκι 
τους, καήκανε τά κουμάντα, τά σύνεργα, τά 
πάντα. Μείνανε μονάχα τά ρούχα πού φο
ρούσανε καί μέ τό σκαρί τους, πού έδωσε ό 
Θεός καί δέν έπαθε τίποτα. Φύγαν άπελπι- 
σμένοι, πέτρα ρίξανε στόν καταραμένον 
τόπο, πού στά σπλάχνα του έκρυβε ποιος

ξέρει πόσο χρυσάφι, κι’ όρκο κάνανε νά 
μήν ξαναγυρίσουνε ποτέ! Τό μέρος αύτό τής 
άφηγήσεως τέλειωνε μέ μιά συμβουλή σ ’ 
όποιον θά τύχαινε νά διαβάσει τό χειρό
γραφο: «’Αλάργα άπό τό ξερονήσι, ά- 
λάργα!»

Ή  έντύπωση πού έκανε στ’ ορφανό 
παιδόπουλο ή παράξενη ιστορία τού θη
σαυρού είναι άνείπωτη. "Ολο αύτή τριγύ
ριζε, μέρα - νύχτα, στό μυαλό του. "Αν κι’ 
άνατρίχιαζε κάθε φορά πού τύχαινε νά 
περάσει άπ’ αύτό τό μέρος, γιατί ζωντά
νευε στή μνήμη του ή τραγωδία ή φοβερή 
τού πατέρα του, κάποιος σατανικός μαγνή
της τόν τραβούσε πρός τά έκεΐ. Κι’ ώστόσο 
δέν άποφάσιζε νά ψαρέψει στά νερά τού 
ξερονησιού, όπου πάντα βρισκόντανε πολ
λά σαβρίδια. Μήτε καί νά κυνηγήσει κουνέ
λια, κΓ άς θέλανε νά τόν πάρουνε μαζί τους 
κάτι γειτονόπουλα. Κανένας βέβαια δέν 
έτρωγε αύτά τά κουνέλια, γιατί καθώς ούτε 
νερά κι’ ούτε χόρτα δέν υπήρχανε σ’ εκείνο 
τόν τόπο, τά δύστυχα μικρά τετράποδα ήταν 
άπαχα, ντέφια ήτανε, κι’ όσοι τά σκοτώ
νανε τό κάνανε γιά γούστο. "Ως τήν περ- 
σινή χρονιά πήγαινε κ ’ εκείνος κυνήγι πότε 
πότε τό καλοκαίρι πού τό σχολείο ήτανε 
κλειστό. Πήγαινε καί τίς Κυριακάτικες μέ
ρες γιά τό λιομαζέμι. Γιατί τό μόνο καλό 
πού είχε τό ξερονήσι ήταν τό λιοστάσι. 
"Ενα μεγαλούτσικο λιοστάσι πού τ’ όριζαν 
οί καλόγεροι τού μοναστηριού τής Αγίας 
Μαρίνας. "Οταν γίνονταν οί κατάμαυροι μι
κροί μά πλούσιοι σέ χυμούς καρποί, πη
γαίνανε καί τούς μαζεύανε μαζί μέ τά 
καλογεροπαίδια καί κάμπωσοι χωριανοί, 
παίρνοντας λάδι γιά πληρωμή. Ό  Θύμιος 
δέν καταδεχότανε νά δεχτεί τέτοιο πράγμα. 
Τό’κανε γιά νά βοηθήσει τήν ιερή μονή 
καί, φυσικά γά τό κέφι του. Τού άρεσε νά 
σκαρφαλώνει στά γέρικα δέντρα, νά σφυ
ρίζει άπό ψηλά σάν κοτσύφι καί νά τινάζει 
κάτου έλιές περισσότερες άπό κάθε άλλον,
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ρίχνοντας μερικές δίχως νά τό θέλει τάχα, 
στό κεφάλι κανενοΰ κακομούτρη ρασο
φόρου...

Ό  θησαυρός, ό θησαυρός! 'Όλο αυτόν 
είχε στό νοΰ του, μ’ αύτουνοΰ τήν έγνοια 
ξημεροβραδιαζότανε. "Εμοιαζε μ’ εκείνους 
πού τούς φλογίζει τό πάθος τού πλουτισμού 
κ ’ είναι έτοιμοι νά ξενιτευτούνε καί νά 
παίξουνε μονά - ζυγά τή ζωή τους στην 
’Αλάσκα τή μακρινή, τούς χρυσοθήρες. 
"Ηταν ξεσηκωμένος, συνεπαρμένος, είχε 
γίνει άλλος άνθρωπος.

' θ ’ Οδυσσέας είχε ένα στενό, γκαρδιακό 
φίλο, το'ΝάσοΣτρατή. "Ητανε συμμαθητές, 
άν κι’ όχι τής ίδιας ηλικίας. Ό  Νάσος τόν 
περνούσε κάπου δύο χρόνια, μά καθώς δέν 
έπαιρνε τά γράμματα έμεινε καί στήν τρίτη 
καί στήν τετάρτη τάξη τού Δημοτικού. Κι’ 
ούτε τό’βγάλε, γιατί όρφάνεψε στή μέση 
τής χρονιάς, κι’ άναγκάστηκε νά πιάσει 
δουλειά στήν τράτα κάποιου θείου του. 
"Υστερα άπό βασανιστική σκέψη τόν πήρε 
καί πήγανε σέ μι’ άπόμερη θέση έξω άπό τό 
χωριό. Καθίσανε σ ’ ένα ύψωματάκι πού 
άντίκρυζε τό γαλάζιο πέλαγο κ’ έκεΐ τού 
μίλησε γιά τό θησαυρό. Τού’δείξε μάλιστα 
καί τό κιτρινισμένο, τό κακογραμμένο χαρ
τί, καί τού πρότεινε νά πάνε μαζί νά 
σκάψουνε.

— Σκέψου καλά προτού νά μ’ άπαντή- 
σεις. Καί κράτα κλειστό τό στόμα σου. 
’Εγώ θά πάω καί μόνος μου στήν ανάγκη, 
πρόσθεσε.

Δέ χρειάστηκε νά καλοζυγίσει τήν υπό
θεση ό Νάσος. ’Από τήν πρώτη στιγμή 
ενθουσιάστηκε.

— Πρέπει νά πάμε σύντομα, είπε, προ
τού ν ’ αρχίσουν οί βροχές. Ά ς  μή λογα
ριάζουμε τίς δυσκολίες, άς μή μάς τρομά
ζουν όσα πάθανε οί άλλοι. Τυχερό τους 
ήτανε. ’Εγώ δέν πιστεύω σέ φαντάσματα, 
δέν παραδέχουμαι πώς υπάρχουν δυνάμεις 
σκοτεινές. "Ολα αύτά είναι παραμύθια γιά 
μικρά παιδιά. Νά τ’ αποφασίσουμε, κι’ ό 
Θεός βοηθός.

Οί προετοιμασίες άρχισαν άπό τήν ίδια 
κιόλα μέρα, κράτησαν όμως πολύ. Χρειά
στηκε νά οικονομήσουνε λεφτά τά δυό 
θαρρετά παιδόπουλα, νά προμηθευτούν άπό 
τή χώρα τ’ άπαραίτητα έργαλεϊα, νά ταχτο
ποιήσουνε τίς δουλειές τού σπιτιού τους. 
Συμφωνήσανε πώς δέν έπρεπε νά μένουν γιά 
ύπνο στό έρημονήσι καί γιά νά μήν τά 
χαλάσουνε μέ τούς δικούς τους, πού ποιος 
ξέρει τί θά βάζανε μέ τό νοΰ τους άμα 
βλέπανε πώς δέν πηγαίνανε στό σπίτι γιά 
ύπνο, καί γιά νά μήν τούς μυριστούν οί 
συντοπίτες τους.

Ό  Νάσος μπόρεσε νά πείσει τό θείο του 
τόν τραταδόρο νά τού δώσει άδεια λίγων 
ήμερων, κι ό ’ Οδυσσέας δέ δυσκολεύτηκε νά 
τά κανονίσει μέ τήν καπετάνισσα, πού τόν 
πίστευε καί τόν λάτρευε. "Εμενε άλυτο τό 
ζήτημα τής βάρκας. Τό λύσανε κι’ αύτό: 
βολευτήκανε μ’ ένα παλιό μικρό σκαρί, πού 
κάποιος γνωστός τους τό’χε άπό καιρό 
μισοβγαλμένο άπό τή θάλασσα, πλάι στό 
μώλο.

Κάποτε έπιτέλους έφτασε ή μέρα ή 
ποθητή. Προτού λαλήσουν τά κοκόρια ξε
κινήσανε μ’ άνάλαφρο αεράκι πού δέ δυ
σκόλευε τή γέρικη βάρκα νά προχωρεί, 
καθώς κ’ οί δυό ξέρανε νά δουλεύουνε τά 
κουπιά καί νά κουμαντάρουνε τό πανί.

"Οταν φτάσανε στήν ανατολική μεριά 
τού ξερονησιού φροντίσανε ν ’ άράξουνε σ’ 
έναν όρμο μικρό, κλειστό, πού ήταν άδύ- 
νατο νά τόν ξεκρίνει κανένας ακόμα κι’ άπό 
κοντά, πηδήσανε στή στεριά, ρίξαν άγκυρα, 
κι’ άφού ψάξανε λίγο τόν τόπο διαλέξανε 
ένα χιλιόχρονο λιόδεντρο πού’χε τεράστια 
κουφάλα, γιά νά κρύβουνε τά εργαλεία τους, 
καί τόν έαυτό τους στήν ανάγκη.

Είχε μεσημεριάσει, ό ήλιος έκαιγε, κ’ 
ένώ λογαριάζανε νά σταματήσουνε λίγο τό 
σκάψιμο γιά νά τσιμπήσουνε κάτι, ξεσκε
πάσανε μιά πλατιά πέτρινη πλάκα. "Ητανε 
καλά σφηνωμένη στό ξερό χώμα, χτισμένη 
θά’λεγε κανείς.

"Ενα ξάφνιασμα νιώσανε κ’ οί δυό, κά
ποιες ελπίδες έφώτισαν τήν ψυχή τους. 
Ξεχάσανε τήν πείνα καί βαλθήκανε νά 
παραμερίσουν τήν πλάκα. Βάλανε τά δυ
νατά τους, ιδροκοπήσανε, μά τού κάκου. 
Τόσο βαρειά ήτανε καί τόσο γερά μπηγμένη 
στή γή, πού άν καί παιδεύτηκαν ως τό 
δειλινό δέ μπορέσανε νά τήν μετακινήσουν 
ούτε έναν πόντο.

Είχε άρχίσει ν ’ άπλώνει τά σκούρα 
πέπλα του τό σούρουπο, όταν πήρανε τήν 
απόφαση νά φύγουν. "Εκρυψαν στήν κου
φάλα τής έλιάς τά σύνεργά τους, τρέξανε 
στόν ορμίσκο, μπήκανε στή βάρκα καί 
βάλανε πλώρη γιά τό χωριό.

Λάμνανε χωρίς δυσκολία. Δέν άλλάξανε 
κουβέντες. Ό  καθένας τους ήταν άπορρο- 
φημένος στις σκέψεις του, τίς ανησυχίες, 
τίς ελπίδες, τά όνειρά του.

Φτάσανε στό λιμάνι τήν ώρα πού πάνω 
άπό τό μοναστήρι τής "Αγια - Μαρίνας 
φεγγοβολούσε ό άποσπερίτης καί πού ά- 
στεράκια όμοια μέ άσημένια καρφιά στολί
ζανε τόν ούρανό τόν μπλάβο. Δέσανε τή 
βάρκα στό μώλο, συμφωνήσανε γιά τήν ώρα 
πού θά ξεκινούσανε τήν αύγή καί καληνυ- 
χτίστηκαν.

"Ερημη ήταν ή παραλία, λιγοστά τά 
φώτα στά σπίτια. Οί συντοπίτες τους είχαν 
άποτραβηχτεΐ γιά νά ξαποστάσουν άπό τής 
ήμέρας τόν κάματο καί νά πάρουνε δυνάμεις 
γιά τίς αύριανές δουλειές.

’Ανταμώσανε σύναυγα καί βρεθήκανε

στό κρυφό τους άραξοβόλι μόλις έσκαζε ό 
ήλιος. Πήρε ό ένας τόν κασμά στό χέρι κι’ 
ό άλλος τήν άξίνα καί ριχτήκανε μέ πάθος 
στή δουλειά. Τίποτα όμως, ή πλάκα ήταν 
άμετακίνητη.

"Ως τό σούρουπο έργαστήκανε νηστικοί, 
καί φύγαν άπραγοι μέ βαρειά καρδιά. Κάτι 
τούς έλεγε πώς έκεΐ άκριβώς, κάτω άπό τό 
άσήκωτο πέτρινο σκέπασμα, βρισκόταν ό 
θησαυρός. "Ελα όμως πού δέν ήταν βολετό 
νά παραμερίσουν τό έμπόδιο.

— θά πάμε πιό βαθιά, ίσάμ’ έκεΐ πού θά 
βρούμε χώμα. Θά σκάψουμε ολόγυρα γιά νά 
κάνουμε τόπο, καί θά σπρώξουμε τήν πλά
κα, είπε πεισματικά ό γιός τού Ζόρικου. Δέν 
θάν τής περάσει.

— Σύμφωνοι, άποκρίθηκε ό σύντροφός 
του. Ταχιά λοιπόν.

Τήν τρίτη μέρα πήγανε νωρίτερα άπό τίς 
άλλες. Τό’χαν άποφασίσει άποβραδίς. Είχε 
βρέξει τή νύχτα καί τό νοτισμένο χώμα, πού 
εΰώδιαζε, είχε κάπως μαλακώσει.

Πέσανε μέ τά μούτρα στή δουλειά, κ ’ 
έπιτέλους, άπάνω πού πήγαινε νά μεσημε- 
ριάσει, μπόρεσαν νά φτάσουν έκεΐ πού ό 
πέτρινος όγκος άκουμπούσε στό χώμα. Χά-’ 
ρηκαν όσο δέ λέγεται. "Αρχισαν νά πιστεύ
ουν ότι δέ θ’ αργούσαν νά ξεσκεπάσουν τήν 
πλάκα καί νά βρούνε τόν ονειρεμένο θη
σαυρό.

Ή ταν ίδρωμένοι, τσακισμένοι άπό τήν 
κούραση, γιά τούτο καί καθίσανε νά κολα
τσίσουν. Δέν άργοπορήσανε. Φροντίσανε 
νά ξεμπερδέψουνε γλήγορα, καί ξαναρχί
σανε τό σκάψιμο.

Πλατύνανε τό λάκκο ολόγυρα, τόν βαθύ
νανε λίγο, κάνανε τήν πέτρα νά γείρει άπό 
τή μιά μεριά καί σκύψανε νά ίδοΰν άν 
φαίνεται τίποτ’ άπό κάτω.

Ήρες πολλές έργαστήκανε, άρχισε νά 
τούς παίρνει ή νύχτα, όταν έφτασαν στ’ 
αύτιά τους κάτι περίεργοι θόρυβοι. Κάτι 
σάν βουητό μηχανής, κάτι σάν πέσιμο 
άνθρώπου στή θάλασσα. Πετάχτηκαν άπά
νω , παραξενεμένοι. Πλεούμενο μέ μηχανή 
δέ βρισκότανε στό μικρό ψαροχώρι. Μήπως 
ήτανε κανένα ξένο περαστικό, κανένα κό
τερο; Θά’πρεπε όμως νά’χει φώτα, ένα 
τουλάσχιστον φώς. Κι’ αυτός πού έπεσε 
στή θάλασα τό’κανε γιά νά κολυμπήσει; 
Μά τέτοιαν ώρα ή σκοτεινή θάλασσα δέν 
ήτανε εύχάριστη. Ξέρανε πώς όποιος δο
κιμάζει νά κολυμπήσει χωρίς φεγγάρι δέ 
νιώθει καλά, τού φαίνεται ότι τόν τριγυρ- 
νάνε σμέρνες ή τέρατα θαλασσινά.

Κρυφτήκανε πίσω άπό τή γέρικη έλιά 
καί περιμένανε. Ό  θόρυβος άκούστηκε πιό 
κοντά τώρα κ’ άντάμα κουβέντες σιγανές. 
’Αλλά δέν καταλάβανε τίποτα, όχι τόσο 
γιατί φτάναν άπ ’ άλάργα, όσο γιατ’ ήταν 
άγνωστες σέ λέξεις, ξενικές.

Βάλαν αύτί καί στάθηκαν νά καρτερούν 
άσάλευτοι. "Ενα νέο μπλούμ άκούστηκε, 
πιό σιμά. Κάποιος άλλος είχε βουτήξει 
κάμποσο μακρύτερα άπό τόν πρώτο. Καί σέ 
λίγο ένας τρίτος.

Πέρασε ώρα πολλή. Οί δυό φίλοι περί- 
μεναν άμίλητοι. Τό’χανε πάρει άπόφαση νά
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μήν τό κουνήσουν ώσπου νά ίδοϋνε τί 
τρέχει. Φοβόντανε κιόλα μπας καί τούς είχε 
μυριστεί κανένας ντόπιος καί πάσχιζε νά 
τούς πιάσει. Πώς όμως νά βρεθή δικός τους 
έκει, άφοΰ δέν ήτανε στό χωριό πλεούμενο 
μέ μηχανή, καί ποιές εκείνες οί φωνές; όσο 
μπορούσανε νά ξέρουν, κανένας ξένος δέν 
είχε πάρε - δώσε μέ τούς πατριώτες τους, 
μήτε φάνηκε ποτέ στό ψαροχώρι. Τί νά 
’τρεχε λοιπόν;

Οΐ σιγανές φωνές συνεχίστηκαν, συνε
χίστηκε καί ή παραμονή στή θάλασσα 
εκείνων πού’χάνε πέσει. Τό πιό περίεργο 
ήταν ότι, ένώ μές στήν άστροφεγγιά δια
γραφόταν άχνά, αν καί μακριά σταματημένο 
κάποιο σκαρί, δέν φαινότανε φώς καί δέν 
πρόβαλε πάνω στή θάλασσα κεφάλι παρά 
πολύ σπάνια καί γιά μιά μόνο στιγμή. Καί 
τότε πεταγότανε, ψιθύριζε κάτι καί χανό
τανε μεμιάς.

"Αξαφνα μιά φωνή κάπως δυνατή ακού
στηκε κι’ αμέσως άναψε ένα φωτάκι όμοιο 
μέ τή φλόγα τοϋ άναπτήρα. Δέν άργησε νά 
σβήσει, όμως ό Όδυσσέας είδε, μάντεψε 
καλύτερα, πώς ένας άπό τούς άνθρώπους 
πού είχανε βουτήξει κρατούσε στό χέρι 
κάτι σάν μικρό πιθάρι.

Ό  νους τους φωτίστκε. ξύπνησαν στή 
μνήμη τους κάποιες ιστορίες πού ’ χάνε δια
βάσει γιά άρχαιοκλέφτες κι’ άρχαιοκά- 
πηλους, γιά ληστές τών ελληνικών θαλασ
σών πού κουρσεύανε τούς βυθούς μας. Μιά 
πατριωτική φλόγα άναψε μέσα του, μιά 
όρμή πού δέ λογάριαζε κίνδυνο τόν συνεπή- 
ρε.

Είπε βιαστικά μερικά λόγια στό Νάσο 
καί τόν όρμήνεψε νά ξεφωνίζει όσο πιό 
δυνατά μπορούσε ακριβώς ό,τι θάλεγε κ’ 
εκείνος.

-Άλτ! Κάτου τά χέρια. Θά σάς του- 
φεκίσουμε, σκούξανε κ ’ οί δυό.

Σύγκαιρα ρίξανε στή θάλασσα μεγάλες 
πέτρες, πού μές στή νυχτερινή σιγαλιά 
κάνανε τρομερό θόρυβο.

'Ο  άγνωστος κλεφταράς άφησε νά ξανα
πάει στόν πάτο τής θάλασσας τό εύρημά 
του, κ’ έτρεξε μ’ άπλωτές γερές στό κό
τερο, καθώς έκαναν κ ’ άλλοι δύο πού είχανε 
βουτήξει. Ή  μηχανή βάλθηκε μπροστά, 
καί τό σκοτεινό καράβι πήρε δρόμο άγκο- 
μαχώντας.

Τά δυό γενναία καί φιλότιμα παιδόπου- 
λα δέ θελήσανε νά κρατήσουνε τό μυστικό 
τους. Φοβηθήκανε πώς θά’ταν άργά άν, 
έπιμένοντας ν ’ αναζητούνε τό θησαυρό, δέ 
μαρτυρούσαν στήν άστυνομία χωρίς καθυ
στέρηση τό τ’ είχε γίνει τή νύχτα. "Ισως οί 
αγιογδύτες νά ξαναγυρίζανε καί ν ’ άρπά- 
ζανε στά βιαστικά ό,τι βρίσκανε στόν πάτο 
τής θάλασσας, πού καθώς φάνηκε έκρυβε σ’ 
αυτό τό σημείο πράγματα πολύτιμα, έργα 
τέχνης πού άνήκανε στό "Εθνος. "Ας θυσί
αζαν τά πάντα γιά τήν Πατρίδα, άς βρι
σκότανε κάποτε ό θησαυρός, κι’ άς μήν 
έπεφτε στά χέρια τους.

Πρωί πρωί πήγανε στό νωματάρχη, πού 
ήταν ή άνωτάτη εξουσία τού χωριού, καί 
τού είπαν ό,τι ήξεραν. Αυτός, ύστερα άπό

τηλεφωνική συνεννόηση μέ τόν άνώτερό 
του, τούς πήρε μαζί καί πήγανε μέ ζώα στήν 
πρωτεύουσα τού νησιού.

'Ο  μοίραρχος τούς ταλαιπώρισε λίγο μέ 
μίαν εξονυχιστικήν άνάκριση, στό τέλος 
όμως τούς έσφιξε τό χέρι.

— Σάς συγχαίρω, παιδιά μου, τούς είπε 
γιά τό θάρρος σας. Κάνατε μιά πατριωτική 
πράξη πού άξίζει πολύ, μιά πράξη πού δέν 
ήταν απίθανο νά τήν πληρώσετε μέ τή ζωή 
σας. Γιατί εκείνοι οί ληστές μέσα στή ζάλη 
τους καί τή μανία νά βάλουν στό χέρι τά 
άρχαία μας, μπορούσανε νά σάς σκοτώ
σουν. Μέ τήν πρωτοβουλία καί τήν άπο- 
φασιστικότητά σας τούς τρομάξατε. Οί βα- 
ρειές πέτρες πού ρίξατε κ’ οί φωνές τούς 
έκαναν νά πιστέψουν ότι είχανε νά κάνουν 
μέ πολούς κι’ οπλισμένους άντρες. Εύγε!

'Υποχρεωμένοι νά δηλώσουν πώς βρέθη
καν εκεί τόσο άργά, καί μή θέλοντας νά 
ξεπέσουν σέ δικαιολογίες άστή ριχτές, δέν 
είχαν άρνηθεΐ νά ομολογήσουν ό,τι ψάχνα
νε γιά κάποιο θησαυρό, σύμφωνα μ’ όσα 
έγραφε παλιός άπομνημονευματογράφος.

Ό  μοίραρχος, πού ούτ’ εύπιστος ήταν 
ούτε στενοκέφαλος, τούς είχε πει χαμογε
λώντας ειρωνικά:

-"Εχω εμπιστοσύνη στήν τιμιότητά σας. 
Δέ θά σάς εμποδίσω νά κάνετε άνασκαφές, 
δέ θά στείλω άντρες νά τίς παρακολουθή
σουν, ούτε θά τό πώ σέ κανέναν. "Αμα 
βρήτε τό θησαυρό, νά’ρθήτε κατ’ εύθείαν 
σέ μένα, νά τόν παραδώσετε, σίγουρος πώς 
θά πάρετε ό,τι σάς άναλογεΐ. Φοβάμαι όμως 
ότι μάταια θά ταλαιπωρηθείτε...

Τήν ίδια κιόλας ημέρα ειδοποιήθηκε ή 
τελωνειακή άρχή. "Υστερα άπό ένέργειές 
τους άρχισε νά περίπολε! γύρω άπό τό 
ξερονήσι, ένα καταδιωχτικό.

V
>

Λίγες μέρες άργότερα ή άρχαιολογική 
υπηρεσία φρόντισε νά πάει πλοίο ειδικό καί 
νά ενεργήσει έρευνες. Βρέθηκαν υδρίες 
τεχνοσκαλισμένες, πού σέ πολλά σημεία 
είχανε κολλήσει λογής - λογής όστρακα, 
καθώς κ ’ ένα μικρό μαρμάρινο άγαλμα τής 
’Αφροδίτης. Ή ταν αυτό τό σημαντικότερο 
εύρημα. Οί ειδικοί είπανε πώς ή άξια του 
ξεπερνοΰσε τίς δέκα χιλιάδες λίρες!

"Υστερα άπό επίμονα διαβήματα τού 
Νομάρχη, τ ’ άφήσανε στό νησί όλ’ αυτά. 
Μιά αίθουσα τής χώρας, πού παραχωρή- 
θηκε άπό έναν άπόστρατο άξιωματικό τού 
πολεμικού ναυτικού τά φιλοξένησε. Καί δέν 
έμεινε νησιώτης πού νά μήν πήγε νά τά 
θαυμάση.

"Εγινε πολύς θόρυβος στόν τύπο, ξένες 
εφημερίδες έγραψαν πολλά, συνοδεύοντάς 
τα μέ εικόνες, κι’ άπό τότε μιά κίνηση 
άσυνήθιστη άρχισε νά γίνεται σ ’ εκείνη τή 
μακρινή μεριά τής "Ασπρης θάλασσας. Τό 
νησί τού καπετάν Θύμιου τού Ζόρικου έγινε 
τουριστικό κέντρο.

'Ικανοποιημένα τά δυό παιδόπουλα άπό 
τ ’ άποτελέσματα τής θαρραλέας έπεμβά- 
σεώς τους, συνεχίσανε τίς έρευνες. Μετα
κινήσανε τή μεγάλη πέτρινη πλάκα ύστερα 
άπό υπεράνθρωπες προσπάθειες, άλλά δέ 
βρήκαν άποκάτω παρά ένα σωρό σπασμένα 
κοχύλια καί κάτι στενόμαυρα κοκκινωπά 
σκουλήκια.

Προχωρήσανε πιό πέρα, πήγανε κι’ άπό 
τήν άντίθετη μεριά, άνασκάψανε μεγάλο 
μέρος τού ξερονησιού, μά τού κάκου. Στό 
τέλος όμως είχανε μι ’ άπρόσμενη επιτυχία; 
άνακαλύψανε σέ βάθος δύο μονάχα μέτρων 
μιά φλέβα νερού πού περνούσε μέσ’ άπό 
ένα είδος φυσικού υδραγωγείου, χωρίς ν’ 
άφήνει σταλαγματιά νερού νά βγαίνει άπά- 
νω καί χανόταν. Πού πήγαινε, Θεός ξέρει. 
Φαίνεται πώς τό νερό είχε βρει τρόπο νά 
γκρεμίζεται σέ κάποιο βάραθρο.

Αυτό τό πολύτιμο νερό δέν άργησε ν ’ 
άλλάξει όλότελα τήν όψη τού ξερότοπου, 
όπου μονάχα έλιές υπήρχανε καί μερικά 
πάντα πεινασμένα κουνέλια.

Τό μοναστήρι πού κόντευε νά ρημάξει 
γιατί εξόν άπό τίς λίγες έλιές δέν είχε άλλο 
εισόδημα, έγινε σύντομα πλούσιο μέ τήν 
άξιοποίηση τής κρυμμένης πηγής. Κι’ 
όμορφο, καθώς όμορφος έγινε κι’ ό πρίν 
άχαρος τόπος. Καλλιεργήθηκαν σ ’ αυτόν 
λαχανικά, φυτευτήκανε διακοσμητικά δέν
τρα καί καρπερά, χτίστηκε ένα εκκλησάκι 
βυζαντινού ρυθμού κοντά στήν πανάρχαιη 
ελιά, κι’ άντίκρυ του μικρός ξενώνας, όπου 
προσφέρονταν άπό τούς μοναχούς λουκούμι 
καί κρύο νερό. Ψηλά, στήν πόλη τού 
ξενώνα, κρεμάστηκε μιά στενόμακρη πι
νακίδα, πού έγραφε τά ονόματα τών δύο 
φίλων μέ μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Πιό 
κάτω μέ πεζά — κι’ όχι δίχως άνορθο- 
γραφίες — ό άγαθός καλόγερος πού’χε «φι
λοτεχνήσει» τήν επιγραφή σημείωνε πώς τό 
διώξιμο τών ξένων κουρσάρων τού βυθού κ’ 
ή άνεύρεση τού νερού οφειλόταν σ ’ αυτούς, 
«πού νά’χουνε τήν ευλογία τής 'Αγιός 
Μαρίνας».
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ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Στό άρθρο πού άκολουθεΐ, γραμμένο άπό τόν τακτικό συνερ
γάτη μας συγγραφέα κ. I. Μ. Χατζηφώτη δίνεται μιά ζωντανή 
περιγραφή τής ’Αλεξάνδρειάς μέ τήν ανθούσα άλλοτε έλ- 
ληνική παροικία, ή όποια είχε όμολογουμένως σημειώσει 
ανεπανάληπτα επιτεύγματα σ ’ δλους τούς τομείς τής κοινωνι
κής, πνευματικής καί οικονομικής δραστηριότητος.

Στήν ’Αλεξάνδρεια ζάχαρη 
καί στό Μισίρι μέλι...

Μέ τό δίστιχο αυτό ή λαϊκή 
μούσα περιέσωσε τήν εικόνα πού 
είχε ό ελληνικός λαός γιά  τήν Αί
γυπτο στά προπολεμικά χρόνια. 
Τότε τά πράγματα στήν χώρα 
τοϋ Νείλου ήσαν εύκολα. Τόν και
ρό των χεδίβηδων οί "Ελληνες με
τανάστες έφθαναν στήν ’Αλεξάν
δρεια χωρίς διαβατήριο. Στό τε
λωνείο τούς σφράγιζε ένα χαρτί 
ό «Προεστός των Ρωμιών» (ό Σέχ 
έλ Άρουάμ) κι αυτή ήταν όλη 
ή διαδικασία. Τελευταίος υπήρξε 
ό Θεόδωρος Νικολαΐδης ό Μπρού- 
σαλης, πού φορούσε καί φουστα- 
νέλλα. Τήν πρώτη νύχτα τήν περ
νούσαν κάτω άπό τό καμπαναριό 
τού 'Αγίου Σάββα καί τό άλλο 
πρωί έβρισκαν δουλειά σέ κάποιο 
Ρωμιό. "Επηζε άπό ρωμιοσύνη ή 
’Αλεξάνδρεια τότε. ΤΗταν ένα κομ
μάτι Ελλάδα. Ή  ταβέρνα στήν 
γωνιά ήταν κάποιου Κυπραίου 
πού έφερνε τό κρασί καί τά λου
κάνικα άπό τό νησί του. Ό  μπαρ- 
μπέρης, δίπλα του, είχε έλθει άπό 
τήν Πόλη. Ό  μπακάλης άπό τήν 
Λήμνο. Τό φαρμακείο ήταν ένός 
Συμιακού. Ό  φούρναρης ήταν 
Ήπειρώτης καί ό καρβουνάς είχε 

έρθει άπό τό Καστελλόριζο.

Στις έθνικές γιορτές τά μπαλ
κόνια γέμιζαν μέ ελληνικές σημαίες. 
"Εκλειναν όλα τά μαγαζιά καί ή 
παροικία μαζευόταν στόν αύλό- 
γυρο τού Ευαγγελισμού γιά νά 
δή τήν προσέλευσι των επισήμων 
καί τήν παρέλασι των προσκόπων 
καί των μαθητών. Τό Παλιό Τε
λωνείο, ή Μπάμπ Σίντρα, τό Ά τ- 
ταρίνι, ή Μεσσάλα, τά Χάνταρι, 
ή Μαζαρίτα, ή Ίμπραημία, τό 
Σούτς έσφυζαν άπό 'Ελληνισμό. 
Κάπου - κάπου συναντούσες λί
γους ’Ιταλούς ή 'Εβραίους. Καί 
οί φάμπρικες δούλευαν μέ ελλη
νικά χέρια. Μέ τούς πρώτους βομ
βαρδισμούς τού πολέμου άδειασε 
τό λιμόενι άπό "Ελληνες. Ο! Ρω
μιοί τραβήξανε γιά  ασφάλεια πα
ραμέσα. Ή  Χάντρα γέμισε κι αύτή 
άπό 'Ελληνισμό.

Στήν πλατεία μέ τις μπυραρίες, 
πού έφερναν τήν μπύρα κατ’ εύ- 
θεΐαν άπό τό Μόναχο, στά καπη
λειά τού Άναστάση, στις ταβέρ
νες τού Νοτιά, τού Μακρή, τού 
Σκυργιάννη, τού ’Αγαπητού, τού 
Ταρριανού, τού Κώστογλου, τού 
Καραγιώργη στό τελωνείο, τού 
Παπαγιαννάκη στήν Πόστα, τού 
Διαμαντάκη στόν σταθμό τού Ραμ- 
λιού, στό «Φάληρο», στό «Άλα- 
κέφακ», οί "Ελληνες γλεντούσαν μέ 
τά δικά τους ήθη καί έθιμα. Τήν

Καθαρή Δευτέρα στά Μπαξεδάκια 
έστρωναν χάμω καί τρώγανε τις 
μουχλουδες, τόν χαλβά καί τόν 
ταραμά. Οί λατέρνες έδιναν στις 
συγκεντρώσεις αυτές ένα χρώμα 
γνήσια ελληνικό. Στις ’Αποκριές 
τό Άτταρίνι γινόταν ή Πλάκα 
τής ’Αθήνας. Οί δρόμοι σκεπάζον
ταν άπό σερπαντίνες καί άρχιζε 
ό φασουλοπόλεμος μέ τούς μασκα- 
ράδες. Τήν Μεγάλη Παρασκευή μέ 
τήν περιφορά τού ’Επιταφίου 
στούς δρόμους γύρω άπό τόν "Α
γιο Σάββα σταματούσε ή κυκλο
φορία καί ή αιγυπτιακή άστυνο- 
μία συνόδευε τιμητικά τήν πομπή. 
’Αρχηγός της έφθασε νά γίνη Ρω
μιός, ό Ρεμανδάς μπέης. Τήν Πρω
τομαγιά πήγαιναν στό ποτάμι, 
στά Γάλατα τού Ρόν Πουάν.

Τά θέατρα τής πόλεως ήσαν 
έλληνικά, ή «Ζιζίνια», τού «Μομ- 
φεράτου», τά «Έλβέτσια». "Εφερ
ναν ξένους θιάσους καί γαλλικά 
μπαλλέτα. Τόν χειμώνα στήν «Ά- 
λάμπρα» καί τό καλοκαίρι στά 
«Λούνα Πάρκ» έρχονταν οί καλύ
τεροι ελληνικοί θίασοι. Ή Κοτο
πούλη, ό Βεάκης, ή Παπαδάκη, 
ό Παπάς, ό Λογοθετίδης, ή ελλη
νική όπερα. Στούς κήπους τού 
Άντωνιάδη ό Μουζενίδης άνέβασε 
άρχαΐες τραγωδίες. Ελληνικοί ή
σαν καί οί περισσότεροι κινηματο-



γράφοι τής ’Αλεξάνδρειας: ή «Κου- 
κόρντια», ή «Ίρις», τό «Γκαιτέ», 
τό «Ρουαγιάλ», τό κινηματοθέατρο 
«Μωχάμετ Άλυ», τό «Στράντ», 
τό «Ριάλτο», τό «Όντεόν» κ.λπ. 
Τό ίδιο και τα ξενοδοχεία, τά 
κέντρα διασκεδάσεοος καί τά ζα
χαροπλαστεία. Όνομαστά ή σαν 
τό μεγάλο καί τό μικρό («Γκράν» 
καί «Πτί») Τριανόν, τό «Ντελίς», 
τά δύο καταστήματα τού «’Αθη
ναίου», τό «Μπωντρό», τού «Πα- 
στρούδη», τού «Τορναζάκη» κ.λπ.

'Η ’Αλεξάνδρεια οΐκίζεται άπό 
"Ελληνες τό 1815. Προϋπήρχαν 
μερικοί καλόγηροι στό μοναστήρι 
τού 'Αγίου Σάββα. Τό 1835 γίνε
ται έδρα τού πρώτου Γενικού 
Προξένου τής 'Ελλάδας. Πριν άπό 
τό 1843 άχτοκτα τήν πρώτη ορ
γανωμένη κοινότητα καί γρήγορα 
γίνεται τό μεγαλύτερο παροικιακό 
κέντρο τής Αίγύπτου. Κατά μία 
πληροφορία στα χρόνια τής γαλ
λικής κατοχής οί "Ελληνες στήν 
Άλεξάνδοεια φθάνουν τις σαράν
τα οικογένειες (200 - 250 άτομα). 
Τόν Μάρτιο 1820 έρχεται ό Φι
λικός ’Αντώνιος Πελοπίδας γιά  νά 
συγκεντρώση χρήματα για  τόν 
Ιερό ’Αγώνα. ’Εκτός άπό εμπο
ρεύματα, οί "Ελληνες τής ’Αλεξάν
δρειας έστειλαν στήν Ελλάδα 
14.000 τάλληρα, άπό τά όποΤα

τά 3.200 προσέφερε ό Νικόλαος 
Κάλογλου. Στήν Φιλική 'Εταιρία 
είχαν μυηθή άκόμη ό πατριάρχης 
’Αλεξανδρείας Θεόφιλος, ό Κυριά
κος Τασίκας καί ό Θεόδωρος Το- 
σίτσας, οί όποιοι άνέπτυξαν σπου
δαία δρασι καί κατήχησαν πολ
λούς ομογενείς, ό Θεοδωρής Δη μη
τριού, ό Φίλιππος Τζανέτογλους, 
ό Γρηγόριος Τζάνος, ό ’Αντώνιος 
Υαρρός, ό ’Αθανάσιος Καζούλλης 
καί ό Κωνσταντίνος Λαχανας καί 
ό Ζαχαρίας ’Αθανασίου πού πή
ραν ένεργώς μέρος στήν Έπανά- 
στασι.

"Οπως άναφέρεται στό πρώτο 
ελληνικό ήμερολόγιο, πού κυκλο
φόρησε στήν Αίγυπτο τό 1872 
μέ τόν τίτλο «Αιγυπτιακόν Ήμε- 
ρολόγιον», ώς τό 1871 υπάρχει 
στήν ’Αλεξάνδρεια ελληνικό ταχυ
δρομείο. Τό ίδιο ημερολόγιο μας 
πληροφορεί ότι τήν περίοδο αύτή 
ό ελληνικός πληθυσμός της φθά
νει περίπου τούς 25.000 κατοίκους. 
Μέ τήν αϋξησι τού ποιμνίου του, 
τό Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο 
’Αλεξάνδρειάς άποκτα ύπόστασι 
καί κύρος.

Στήν ’Αλεξάνδρεια γίνεται κυ
ρίως ή συσσώρευσις τού παροι- 
κιακού κεφαλαίου, ιδρύονται τρά
πεζες, μεγάλοι εμπορικοί καί ναυ
τιλιακοί οίκοι. Ά πό τό 1860 τό 
εμπόριο τού βαμπακιού βρίσκεται

Στήν άπέναντι σελίδα {.πάνω: Ό  μεγάλος 
’Αλεξανδρινός ποιητής Κων/νος Καβάφης. 

Κάτω: Ή  πλατεία τοΰ Ραμλιοΰ. Γύρω άπ ’ 
αύτήν υπήρχαν διάφορα 'Ελληνικά καταστή
ματα. Σ  ’ αύτή τή σελίδα Επάνω, ή Τράπεζα των 
Αθηνών, μία άπό τίς δύο 'Ελληνικές Τρά

πεζες τής 'Αλεξάνδρειάς.

σχεδόν μόνο σέ ελληνικά χέρια, 
τήν ίδια εποχή έμφανίζεται καί 
τό πρώτο περιοδικό έντυπο στά 
ελληνικά. Ή κοινότης ιδρύει έκ- 
κλησίες, νοσοκομείο καί σχολεία 
μέ άξιόλογη κίνησι. Οί ελληνορ
θόδοξοι ναοί τής ’Αλεξανδρείας 
έγιναν τελικά 13: ό Ευαγγελισμός, 
ό "Αγιος Σάββας, οί Ταξιάρχαι 
καί ό Άγιος Νικόλαος στήν Ίβραη- 
μία, ή Κοίμησις στό Νεκροταφείο, 
οί Ά γιοι Θεόδωροι στό Κοτσίκειο 
Νοσοκομείο, ή Α γία  Αικατερίνη 
στό Μπενάκειο ’Ορφανοτροφείο, 
ό "Αγιος Παντελεήμων στό Άν- 
τωνιάδειο Γηροκομείο, ό "Αγιος 
Γεώργιος στά Κανισκέρειο, ό Ά 
γιος Στέφανος, ό Προφήτης Ήλίας, 
ή Α γία  Παρασκευή στό Ράμλι 
καί οί "Αγιοι Ανάργυροι στό προ
άστιο τού Άμπουκίρ.

Ό  Εύαγγελισμός Θεμελιώθηκε 
τό 1847 άπό τόν πατριάρχη Ιε
ρόθεο Β’ (1847 - 1858), ό όποιος
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Δεξιά Ό  Διονύσιος Οϊκονομόπουλος, παλαιός ’Αλεξανδρινός λόγιος, έκόότης τοϋ « ’Ιατρού τού 
Λαού». Στην άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό  φιλικός πατριάρχης ’Αλεξανδρείας Θεόφιλος. Κάτω: Ό  
ίκπαιόευτικός καί λόγιος ’Ιωάννης Α. Γκίκας.

έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τήν Ελληνική Κοινότητα ’Αλε
ξάνδρειάς. Χάρις στις ενέργειες τού 
ίδιου ιδρύθηκε τό 1848 Παρθενα
γωγείο στην ’Αλεξάνδρεια. Μέ 
γράμμα του στον τσάρο Νικόλαο 
καί στην Ρωσική Σύνοδο ζήτησε 
βοήθεια γιά τά ελληνικά σχολεία 
καί τά φιλανθρωπικά ιδρύματα 
τής πόλεως. Ά πό έτπστολή τοϋ 
Πορφυρίου Ούσττένσκι μαθαίνομε 
ότι ό ίδιος πατριάρχης ένδιαφέρ- 
θηκε καί γιά τό ελληνικό νοσοκο
μείο ’Αλεξανδρείας. Στά χρόνια, 
πού άκολουθοΰν, έσωτερικές τα
ραχές δημιουργούνται άνάμεσα 
στήν Ελληνορθόδοξη ’Εκκλησία 
καί τήν Κοινότητα, πού παύουν 
τον καιρό τής πατριαρχίας τοϋ 
Σωφρονίου Δ' τοΰ Βυζαντίου (1870 
- 1899). Ό  ιεράρχης αύτός ένι- 
σχύει τήν Κοινότητα γιά τήν δη
μιουργία ναών, έκπαιδευτηρίων 
καί φιλανθρωπικών καταστημά
των. Άναφέρονται τήν έποχή 
τοΰ Σωφρονίου Δ' ή ϊδρυσις τοΰ 
ελληνικού νοσοκομείου ’Αλεξάν
δρειάς «"Αγιος Σωφρόνιος» (1875), 
τοΰ ναού τού Προφήτη Ήλία στό 
Ράμλι (1880), τού ναού τής Κοι
μήσεως τού ελληνικού νεκροτα
φείου ’Αλεξάνδρειάς, πού οϊκοδο- 
μήθηκε μέ δαπάνη τής Κοινότητος, 
Μάρθας Ναούμ, Θεοδώρου καί Ν. 
Καζούλλη.

Κατά τόν βομβαρδισμό καί τήν 
πυρκαίά τοΰ 1882 ή παροικία 
μεταφέρθηκε μέ πλοία στήν Ε λ
λάδα, άπό όπου έπέστρεψε σέ λί
γο γιά νά άνοικοδομήση τά σπί
τια καί τις έργασίες της. Τόν Νοέμ
βριο τού 1885 πρόεδρος τής Ελ
ληνικής Κοινότητος Αλεξάνδρειάς 
έγινε ό έθνικός εύεργέτης Γεώργιος 
Άβέρωφ, πού βρήκε τήν Κοινό
τητα χρεωμένη μέ είκοσι χιλιά
δες άγγλικές λίρες, στά πρόθυρα 
τής χρεωκοπίας. Ό  Άβέρωφ ήλθε 
τότε σέ συνεννόησι μέ τόν πατριάρ
χη Σωφρόνιο Δ' καί τούς προκρί
τους τής παροικίας καί κατέβαλαν 
ό πατριάρχης 25.000 φράγκα, ό 
ίδιος 25.000, ό ’Ιωάννης Άντω- 
νιάδης 40.000, ό Κ. Ζερβουδάκης 
40.000 καί άλλοι μικρότερα ποσά 
γιά τήν άπόσβεσι τού χρέους τής 
Κοινότητος. Ό  Άβέρωφ προσέ- 
φερε πολλά τόσο στόν Ελληνισμό 
τής ’Αλεξανδρείας όσο καί στήν 
Ελλάδα. Τό Άβερώφειο Γυμνά
σιο Άρρένων, μαζί μέ τήν Σαλβά- 
γειο ’Εμπορική Σχολή, τά Ανώ
τερο Παρθεναγωγείο καί άλλα ι
δρύματα κτίσθηκε στήν περιοχή

τού Σάτμπυ. Είχε ιδιαίτερο κτίριο 
γιά γυμναστικές άσκήσεις, βιβλιο
θήκη μέ σπάνιες παλαιές έκδόσεις, 
χημείο γιά τήν έξάσκησι τών μα
θητών, ολόκληρο θέατρο μέ κα
μαρίνια καί έξώστη (τό θέατρο 
’Ιουλίας Σαλβάγου), έγκαταστά- 
σεις γιά  συσσίτιο καί πρωινά ρό
φημα, τεράστιες αύλές καί γήπεδα 
ποδοσφαίρου καί καλαθοσφαίρας. 
Σήμερα, μετά τήν διαρροή τοΰ Ελ
ληνισμού τής Αλεξάνδρειάς, έχουν 
συγκεντρωθή στό Σάτμπυ ή Κοι- 
νότης, οί Προξενικές άρχές κ.λπ.

Τιμώντας τήν προσφορά τού 
Γ. Άβέρωφ ή Ελλάδα έστησε τόν 
άνδριάντα του μπρος στό Πανα
θηναϊκό Στάδιο καί ή Κοινότης 
Αλεξάνδρειάς στήν αύλή τής Το- 
σιτσαίας, έργο τού Γ. Βιτάλη άπό 
πεντελικό μάρμαρο. Ή  παροικία 
θρήνησε σύσσωμη τόν θάνατό του 
τό 1899. Τά οστά του μεταφέρθη
καν άργότερα στήν 'Ελλάδα μέ 
τό πολεμικό «Μιαούλης».

Τό πρώτο δημοτικό σχολείο 
ίδρυσαν οί αδελφοί Τοσίτσα καί 
ό Ν. Στουρνάρας καί ονομαζόταν 
«Σχολεΐον τών Γραικών εις Αλε
ξάνδρειαν». Γιά τό πρώτο αύτό 
σχολείο δέν έχομε έπαρκεΐς πληρο
φορίες. Τό 1854 κτίσθηκε μέ δα
πάνη τού Μ. Τοσίτσα σέ οικόπε
δό του, πού χάρισε στήν Κοινό
τητα, ή Τοσιτσαία Σχολή, στήν 
όποια λειτουργούσε Ελληνικό καί 
Αλληλοδιδακτικό Τμήμα καί Παρ
θεναγωγείο. Τό 1886 άνεγέρθηκε 
μεγαλύτερο σχολείο, ή Νέα Τοσι- 
τσαία, μέ νηπιαγωγείο καί γυμνα
σιακές τάξεις. Στήν μετόπη της ή
ταν χαραγμένη μέ κεφαλαία γράμ
ματα ή έπιγραφή «Απάντων Πα- 
τρίς Άγιώτατον». ’Εδώ στεγά- 
σθηκε πρόσφατα, μέ τήν σύμπτυξι 
τής παροικίας, τό Πατριαρχείο 
Αλεξάνδρειάς. Τό 1894 λειτούρ
γησε τό Άβερώφειο Παρθεναγω
γείο, τό 1909 ή Ζερβουδάκειος 
Σχολή Μέσης Έκπαιδεύσεως καί 
τό 1926 ή Φαμηλειάδειος Σχολή. 
Αλλά δέν ήσαν τά μόνα. Σχολεία 
ελληνικά λειτούργησαν στήν Ί- 
βραημία, στόν Προφήτη Ήλία, 
νυκτερινά καί ξένων γλωσσών 
στήν Τοσιτσαία, Σχολή Κοπτικής 
καί Ραπτικής (1934), πού τελικά 
ονομάσθηκε Σχολή Άμφιέσεως κλπ. 
Λειτούργησαν καί άρκετά ιδιωτι
κά: τό Λύκειο Ίω. Γκίκα (1896), 
τό Λύκειο «Κοραής», τό Λύκειο 
«Ζήνων», τό Λύκειο «Αριστοτέ
λης», τό Λύκειο «Πυθαγόρας», τό 
Λύκειο Άρτεμίδου, τό ’Εθνικόν

Λύκειον, ή ’Εμπορική Ακαδημία, 
τό Μανοπούλειον, τό Όμήρειον, 
τό Λύκειον «Παλλάς», τό Αλεξαν
δρινόν, τά Λύκεια Ίερείδη, Κα- 
νάννη, Ξένου κλπ. Πατριαρχικό 
ήταν τό γυμνάσιο «Φώτιος».

Στήν Αλεξάνδρεια έδρευε ό τρα
πεζίτης Γ. Γούσιος μέ δράσι κατά 
τήν έθνική συμφορά τού 1897, ό 
Ζερβουδάκης, ό Συνοδινός, ό Σαλ- 
βάγος, ό Χωρέμης, ό Μπενάκης, 
ταγοί τής παροικίας πού θά φέ
ρουν τόν 'Ελληνισμό τής πόλεως 
στό πλευρ^ του Βενιζέλου. Ή 
οικονομική εύεξία τού ελληνικού 
στοιχείου τής Αίγύπτου στά χρό
νια αύτά έκφράζεται μέ άξιόλογες 
πραγματοποιήσεις σέ όλους τούς 
τομείς. Ελληνικά σωματεία, έκτος 
άπό τήν Κοινότητα Αλεξάνδρειάς, 
δημιουργήθηκαν πάρα πολλά. Ποι
ητική συλλογή τυπωμένη τό 1861 
στήν Αθήνα, ή «Μικρά Ανθοδέ
σμη» τής 'Ελένης Γουσίου, μάς 
δίνει τήν πληροφορία ότι τό 1858 
υπήρχε στήν Αλεξάνδρεια σω
ματείο μέ τήν ονομασία «'Ελλη
νική Νεολαία».

'Η Γουσίου είναι ή πρώτη 'Ελ- 
ληνίδα πού έγραψε ποιήματα στήν 
Αίγυπτο. Είχε γεννηθή τό 1840 
στήν Νάξο καί τό 1849 έφθασε 
στήν Αλεξάνδρεια, γιατί ό πα
τέρας της, δημόσιος υπάλληλος, 
παύθηκε άπό τήν Κυβέρνησι καί 
πήγε στήν Αίγυπτο γιά νά κάνη 
τήν τύχη τ,ου.

Τήν 7η Ίανουαρίου 1873 Ιδρύ
θηκε ή Κυπριακή Αδελφότης, 
πού είχε στούς σκοπούς της τήν 
«άντίληψιν άπορων φιλομαθών
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καί χρηστής διαγωγή? Κυπρίων 
νέων, προς έξρκολούθησιν των 
σπουδών των». Την 17/20 Δεκεμ
βρίου 1883 δημιουργήθηκε στην 
’Αλεξάνδρεια τό σωματείο «Σε- 
ράπειον» μέ σκοπό «την πνευμα
τικήν καί ηθικήν άνάπτυξιν των 
είς αυτό φοιτώντων διά φιλολο
γικών καί άλλων επιστημονικών 
ομιλιών ή μάθημάτων, διά συν
διαλέξεων καί παντός άλλου σκό
πιμου καί έφικτοΰ μέσου καί ή έκ 
τών ένόντων συνδρομή πρός ίδρυ- 
σιν ή ϋποστήριξιν έκπαιδευτικών 
καταστημάτων». Τό 1904 Ιδρύ
θηκε ή Ελληνική Κοινότης Ί- 
βραημίας. Παλαιότερα λειτούργη
σε 'Ελληνική Κοινότης καί στό 
Ράμλι, ή όποια ενσωματώθηκε 
μ’ εκείνη τής ’Αλεξάνδρειάς. 'Ελ
ληνική Κοινότης ιδρύθηκε τό 
1922 καί στο προάστιο Άμπου-

κίρ. Κι έκεϊ οΐ μεγαλύτερες επιχει
ρήσεις ήσαν σε χέρια ελληνικά. 
Τό μεγαλύτερο ξενοδοχείο «Νιού 
Βικτωρία», τά  παραθαλάσσια κέν
τρα «Ζεφύριον», «Άμπουκίρ»,«Μα- 
ζέστικ», τά  παντοπωλεία, οί φούρ
νοι, τό μοναδικό τότε γαλακτο
πωλείο.

Στις 25 Ιουλίου 1905 ιδρύθηκε 
τό σωματείο «Αισχύλος Άρίων», 
πού παρουσίασε πλούσια εκπαι
δευτική, κοινωνική καί πνευματική 
δρασι. ‘Η Ένωσις Έλληνίδων Κυ
ριών «Μάννα» διατηρούσε άπό 
τό 1919 νυκτερινή σχολή θηλέων 
καί νηπιοτροφεΐο, πού μετά τήν 
διαρροή συγχωνεύθηκε μέ τό Μπε- 
νάκειο ’Ορφανοτροφείο θηλέων, 
ίδρυμα τής Πηνελόπης Δέλτα, 
κόρης τού Έμμ. Μπενάκη (1905). 
Τά ορφανά αγόρια στεγάζονταν 
στό Κανισκέρειο ’Ορφανοτροφείο 
τού «Αισχύλου Άρίωνος». Τό 1909 
Ιδρύθηκε ό έπιστημονικός σύλλο
γος «Πτολεμαίος ό Α'», πού έδρασε 
κυρίως μέ τόν «Κυανό Σταυρό» 
στον άντιφυματικό άγώνα καί μέ 
τήν σχολή Έπισκετττριών ’Αδελ
φών. Μαζί του συστεγάζεται στό 
κτίριο τού Σώτερ καί ή "Ενωσις 
Φιλομούσων Κυριών καί Δεσποι
νίδων. "Αλλα άξιόλογα σωματεία 
ήσαν ή «Μέλισσα» (1916), πού 
ίδρυσαν ή Πηνελόπη Δέλτα καί 
ή Δ. Συναδινού μέ σκοπό τήν 
παροχή ενδυμάτων στά άπορα 
παιδιά, ή Φιλόπτωχος ’Αδελφό
της Κυριών (1894), τό Λαϊκό Συσ
σίτιο (1931), δημιούργημα τού 
Κ. Λαγουδάκη, ό "Ομιλος ’Εκδρο

μέων 'Αλεξάνδρειάς (1928) «Οί 
Φίλοι τής Υπαίθρου» (1933), ό 
Ναυτικός "Ομιλος (1909) κ.λπ. 
Πάρα πολλά ελληνικά άθλητικά 
σωματεία λειτούργησαν στήν ’Α
λεξάνδρεια. ’Από αύτά τά σπου
δαιότερα υπήρξαν ό «Μ ίλών», 
οργανωτής τών πρώτων παναι- 
γυπτίων άγώνων, ή ’Αθλητική 
"Ενωσις Ελλήνων Αλεξάνδρειάς 
στό Σώτερ, δίπλα στά σχολεία 
τού Σάτμπυ καί ό Ελληνικός ’Α
θλητικός "Ομιλος Ίβραημίας. Υ 
πήρξαν επίσης πολλές τεκτονικές 
στοές, όπως ό «Μέγ. ’Αλέξανδρος», 
ό «Παρθενών», τό «Σύμπαν», ό 
«Άτλας», αί «Άθήναι», ό «Ραμ- 
σής», ή «Μέμφις» καί τού «Κάνω- 
πος» στό Άμπουκίρ. Ακόμη πολ
λά επαγγελματικά, πνευματικά 
καί τοπικά σωματεία (άδελφότη- 
τες) καί σώματα προσκόπων, ναυ
τοπροσκόπων καί οδηγών. Οί 
«Απόφοιτοι» διέθεταν δωρεάν σχο
λικά βιβλία στούς άπορους μαθη- 
τάς καί άνέπτυξαν πλούσια θεα
τρική κίνησι.

Δέν υπήρξε τομέας οικονομικής 
δραστηριότητος στον οποίο νά 
μή πρωτοστατήσουν ή νά μήν 
άναμειχθούν οί "Ελληνες τής Αλε
ξάνδρειας. Οί μεγαλύτερες βιομη
χανίες τής πόλεως ήσαν ελληνικές: 
ή σαπωνοποιία καί έλαιουργία 
Ζερμπίνη, τά σιγαρέττα Κουταρέλ- 
λη, Τσανακλή κ.λπ. οί χαρτοποιίες 
Λαγουδάκη καί Νανοπούλσυ, ή 
υφαντουργία Πιαλοπούλου, τά 
άεριούχα ποτά Σαλβάγου, Σπάθη, 
Πανέρα κ.λπ., ή επεξεργασία δερ
μάτων, οί οινοποιίες Τσανακλή, 
Ζώττου, Βολανάκη, Κασιμάτη κλπ. 
οί μακαρονοποιΐες, τά εμπορικά 
καταστήματα, τά  είδη νεωτερι
σμών, οί τράπεζες ’Εθνική, ’Εμ
πορική, Ίονική κ_λπ., τά βιβλιο
πωλεία, τά μεταλλεία καί ορυχεία, 
ή βιομηχανία τών υλικών οικοδο
μών, τά χημικά προϊόντα, oi α
λευρόμυλοι, ή βιομηχανία ζαχα
ρωδών προϊόντων, ή σοκολατο- 
ποιία, ή βουτυροκομία, ή τυροκο
μία, τά  άλλαντικά, ή κονσερβο- 
ποιία, ή ζυθοποιία, τά  τουριστικά 
πρακτορεία, τά  παντοπωλεία, ή 
μεταλλουργία, ή κηροποιΐα, τά 
καφεκοπτεία, τά γουναράδικα κλπ.

Η ότκτινοβολία τού Ελληνισμού 
τή; Αλεξάνδρειας έπεκτείνεται σέ 
όλους τούς τομείς καί ύπήρξε γό
νιμη γιά  τήν πρόοδο τής χώρας 
πού τόν φιλοξενούσε. Στήν δρα
στηριότητα αύτή πρωταρχικό ρό
λο έπαιξε ή βαμπακοκαλλιέργεια,
ή οποία όχι μόνο άξιοποίησε τίς 
άκαλλιέργητες εκτάσεις, άλλά προσ 
έφερε στήν Αίγυπτο τό σταθερό
τερο τών εθνικών της εισοδημά
των. Δέν είναι τυχαίο ότι τό ό
νομα τού Γ. Σακελλαρίδη, πού εΐ-
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ναι ό εφευρέτης της ομώνυμης ποι
κιλίας είναι σήμερα παναιγυπτίως 
γνωστό καί ή μνήμη του αντικεί
μενο ιδιαιτέρου σεβασμού άπό τους 
Αιγυπτίους. "Αν προσθέσουμε σ’ 
αυτήν τήν εισαγωγή τού Αμπε
λιού άπό τον Ν. Τσανακλή, τίς 
Αρδευτικές έργασίες των Ελλήνων, 
τήν συμβολή τους στην όργάνωσι 
τής νοσοκομειακής περιθάλψεως 
καί τήν έπιστημονική βοήθεια, 
ποΰ έδωσαν, κατανοούμε τό μέ
γεθος τής ηθικής καί πνευματικής 
Ακτινοβολίας μιας παροικίας, πού 
καί σήμερα Ακόμη, πού βρίσκεται 
στό στάδιο τής μοιραίας παρα
κμής, δέν παύει νά άσκή γοητεία 
σε όλους έκείνους πού βλέπουν 
στήν τωρινή παρουσία της τήν 
συνέχισι τής μεγάλης ελληνιστι
κής παραδόσεως καί τής νεωτέρας 
ελληνικής Ακμής.

Στόν χώρο των Γραμμάτων εί
ναι ίσως ή σημανηκώτερη προσ
φορά των 'Ελλήνων τής ’Αλεξαν
δρείας. Οί λογοτεχνικές τάσεις πού 
διαμορφώνονταν στόν ελληνικό 
χώρο, μεταλαμπαδεύονταν άμέσως 
στήν Αίγυπτο καί ιδιαίτερα στήν 
’Αλεξάνδρεια, πού ήταν καί τό 
κέντρο τής πνευματικής ζωής τής 
χώρας τού Νείλου. Τα ρεύματα 
αύτά διασταυρώνονταν μέ έκεϊνα 
πού ή εύαίσθητη κεραία τών ’Αλε
ξανδρινών διανοουμένων δεχόταν 
άπό την ύπόλοιπη Εύρώπη. Ή  
’Αλεξάνδρεια, μεγάλο μεσογειακό 
λιμάνι, μέ διεθνή κοινωνική σύν
θεση είχε γίνει ευρωπαϊκό παι
δευτικό καί οικονομικό κέντρο καί 
συνέβαλε σημαντικά στήν γρήγο
ρη μετάδοσι τών πνευματικών μη
νυμάτων τής Εύρώπης. Πρέπει νά

σημειωθή ότι τά τελευταία αύτά 
έφθαναν στούς Αίγυπτιώτες "Ελ
ληνες νωρίτερα παρά στήν Ελ
λάδα.

Σέ ορισμένη περίοδο ή πόλις κυ
ριαρχούσε στην πανελλήνια πνευ
ματική ζωή. Πολλοί Αξιόλογοι 
Νεοέλληνες λογοτέχνες, όπως ό 
’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ό 
Χωστής Παλαμας, ό Νίκος Καζαν- 
τζάκης κ.ά.κατέφευγαν συχνά στην 
φιλοξενία τών Αλεξανδρινών πε
ριοδικών, μερικά άπό τά όποια, 
όπως τά  «Γράμματα» καί ή «Νέα 
Ζωή», έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 
στό κίνημα τού δημοτικισμού καί 
στήν άνάπτυξι τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Στόν τελευταίο πό

Άριστερώ "Ενα τμήμα τοΟ μεγάλου έργοστα- 
σίου σιγαρέττων Αδελφών Κουταρέλη στήν 
‘Αλεξάνδρεια. Κάτω: Τά χρωμολιθογραφεϊα 

καίχαρτοποιεϊα Κ. /. Λαγουδάκη καίΣία στήν 
Αλεξάνδρεια. (Σχεδίασμα τοϋ Αλεξανδρινού 

I. Καλαϊτζάκη). Στήν Απέναντι σελίδα: Ό  
σιδηροδρομικός σταθμός τής 'Αλεξάνδρειάς 
πού κατασκευάσθηκε μέ σχέδιο τού "Ελληνα 
Αρχιτέκτονα Λέων. Οίκονομοπούλου.

λεμο ή ’Αλεξάνδρεια ήταν τό έπί- 
κεντρο τής έλληνικής έκδοτικής 
δράσεως. Αύτή ή «Έφημερίς τής 
Κυβερνήσεως τού Βασιλείου τής 
'Ελλάδος» τυπωνόταν στό πα
τριαρχικό τυπογραφείο τής οδού 
Saint Saba μέ τήν ένδειξι «έπί 
τού θωρηκτού <’Αβέρωφ> έν λιμένι 
’Αλεξάνδρειάς» (Ιούνιος 1941) καί 
στό Αλεξανδρινό τυπογραφείο τού 
«’Εμπορίου» μέ τήν ένδειξι «έν Καί- 
pco» (’Ιούνιος - Σεπτέμβριος 1943).

Τό πρώτο ελληνικό τυπογρα
φείο έφερε στήν Αίγυπτο ό Ναπο
λέων Βοναπάρτης, ό όποιος έφθασε 
στήν ’Αλεξάνδρεια τήν 1η ’Ιου
λίου 1798. Δέν σώζεται κανένα 
βιβλίο τυπωμένο σ’ αυτό. "Οπως 
είναι γνωστό τό «Άσμα Πολεμι- 
στήριον» τού ’Αδαμάντιου Κοραή 
(1800), τό όποιο φέρεται τυπω
μένο «έν τή κατ’ Αίγυπτον 'Ελλη
νική Τυπογραφία» έχει σίγουρα 
έκδοθή στό Παρίσι. Ά πό τά πα- 
λαιότερα τυπογραφεία ήσαν τού 
Εύρωτιαϊκού Ταχυδρομείου (1853), 
ό «Νείλος» (1862), Ήλία Π. Ζαγκ- 
λή καί Φερδινάνδου Φ. Ό δδη 
(1866), τό «Άρκάδιον» (1867), 
ό «Κοραής» στήν Όδό Ευαγγελί
στριας καί ή «’Ηχώ» (1869) Μιχ.
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Κ. Νομικού, «’Εμπορίου» Ί. Μού- 
σκου, Κοσμά Κ. Νομικού στην 
όδό Κλεοπάτρα; (1870), ’Αδελφών 
Κουρμούζη καί έφημ. «’Αλεξάν
δρειά;» (1874), τή; έφημ. «'Ημερή
σια Νέα» (1875), ή «ΈλττΙ;» ΓΤ. Γρι- 
τσάνη καί Στ. Δαβιδοπούλου, τού 
Ξενοφώντο; Σάλτη (1876), Α. Βι- 
τάλη (1882), Β. ΓΤενασσών (1883), 
έφημ. «Όμονοία;» (1885), Βιτάλη 
καί Μανουσάκη (1887), ή «Με- 
ταρρύθμισι;» (1888), έφημ. «Τη
λεγράφου» I. Κ. Λαγουδάκη, Βι- 
τάλη καί Λημνίου (1889), «Τα
χυδρόμου» Γ. Τηνίσυ στην όδό 
ΑΙγ. Ταχυδρομείου (1890), Ε. 
Γκίμπελ (1894), «Θρησκευτική; 
Φωνή;» (1897), ό «Κάδμο;» Π. Ζα- 
νουδάκη (1898) καί ή «Νέα Ζωή» 
Θ. Κασιμάτη - Κ. ’Ιωνά (1900). 
Στον 20ό αιώνα λειτούργησαν πολ 
λά άλλα. Τά σημαντικώτερα ήσαν 
τού «’Εμπορίου», τό Πατριαρχικό
Τυπογραφείο, τού «Ταχυδρόμου» 
στην όδό Ζαγκαρόλα κ.λπ.

‘Η δημοσιογραφία καί γενικά ή 
έκδοσι; περιοδικών έντυπων είναι 
μιά άλλη πτυχή τή; δραστηριό- 
τητο; τού αλεξανδρινού Ελληνι
σμού, άπό τί; πιό πλούσιε;. ’Από 
τί; τάξει; τή; αλεξανδρινή; δημο
σιογραφία; ξεπήδησε ό Σ. Λιά- 
τση;, ό σημαντικώτερο; έκπρόσω- 
πό; τη;, ένα; μαχητικό; καί τίμιο; 
άγωνιστή; τών ιδεωδών του, πού 
άφησε κυριολεκτικά έποχή. "Αλ- 
λε; σπουδαίε; μορφέ; ύπήρξαν ό 
’Αναστάσιο; Βιτάλη; καί ό γαμ
βρό; του Γεώργιο; Τήνιο; στυλο- 
βάτη; τή; μεγαλύτερη; καί μα- 
κροβιώτερη; ήμερησία; ελληνική; 
έφημερίδο; τή; ’Αλεξάνδρεια;, τού

«Ταχυδρόμου», πού έξακολουθεϊ 
τήν εκδοσί του καί σήμερα. ’Άλ- 
λε; ημερήσιε; έφημερίδε; πού βγή
καν στην ’Αλεξάνδρεια ήσαν ό 
«Τηλέγραφο;» τού Ξεν. Σάλτη 
(1880), ή «‘Ομόνοια» (1880) πού 
συγχωνεύθηκε μέ τόν «Ταχυδρό
μο», ή «Έφημερί;» τού Ν. Καραβία 
(1910), ή «’Ανατολή» τού Κ. Άρ- 
βανιτόπουλου (1932), ή «‘Ημέρα» 
τού Κ. Κασιμάτη (1942), τά «'Η
μερήσια Νέα», όργανο τού βιομή- 
χανου ’Ά γγ. Κουταρέλλη κλπ. 
"Οσο γιά τί; περιοδικέ; έκδόσει; 
πρέπει νά πούμε ότι πολλά αλε
ξανδρινά περιοδικά είχαν εύρωπαϊ- 
κή έμφάνισι καί χαρακτήρα. ’Ανα
φέρω ένδεικτικά τήν «Νέα Ζωή», 
τά «Γράμματα», τό «Σεράπιο», 
τά «Παναιγύπτια», τήν «’Αλεξαν
δρινή Τέχνη», τήν «Σκέψη» καί 
τόν «’Εκκλησιαστικό Φάρο», πε
ριοδικό τού Πατριαρχείου, πού 
άφησαν έποχή. Ή  πνευματική 
ζωή τού ‘Ελληνισμού τή; Αϊγύ- 
πτου, άλλά καί γενικώτερα ακόμη 
τό όνομά του είναι δεμένο πιά μέ 
έκεΐνο τού μεγάλου ποιητή Κ. Π. 
Καβάφη, τού κατ’ έξοχή ν αύτού 
’Αλεξανδρινού, πού άναβίωσε μιάν 
ολόκληρη έποχή τού ελληνιστικού 
παρελθόντο; τή ; ’Αλεξάνδρεια; μέ 
τό έξοχο ποιητικό του έργο.

Μαζί μέ τόν Καβάφη καί άλλε; 
μορφέ; συνθέτουν τό πολύπτυχο 
τή; αλεξανδρινή; διανοήσεω;. Ό  
πεζοχράφο; Νίκο; Νικολαΐδη; ο'ι 
ποιητέ; Γλαύκο; ΆλιΘέρση; καί 
Πέτρο; Μάγνη;, ό Ιστορικό; Χρ. 
Νομικό;, ό κοινωνιολόγο; Γ. Σκλη
ρό;, ό λησμονημένο;, άλλά άξιο- 
λογώτατο; Δημ. Ζαχαριάδη; είναι 
άσφαλώ; οΐ κορυφαίοι. Σ’ αύτού;

προσθέτομε καί τόν Τΐμο Μαλάνο, 
τελευταίο έκπρόσωπο τή; περιό
δου τή; άκμή;.

Πολλοί έξ άλλου "Ελληνε; τή; 
’Αλεξανδρεία; διακρίθηκαν στού; 
ύπόλοιπου; καλλιτεχνικού; τομεί;, 
στήν μουσική, στήν ζωγραφική,
στήν γλυπτική.Ό  Κ. Πσρθένη;χεν- 
νήθηκε κι αύτό; στήν ’Αλεξάνδρεια 
τό 1878 άπό πατέρα "Ελληνα, 
πού ήταν πρόξενο; τή; ’Αγγλία;, 
καί άπό μητέρα ’Ιταλίδα. Ό  Δημ. 
Λίτσα; ύπήρξε άσφαλώ; ό σημαν
τικώτερο; ’Αλεξανδρινό; ζωγρά
φο;, πού έζησε καί έδρασε στήν 
Αΐγυτιτο. "Αλλα άξιόλογα ονόμα
τα: Γ. Κεφαλληνό;, Θάλεια Φλώ
ρα - Καραβία, Γιάννη; Μηταράκη;, 
Μίκη; Ματσάκη;, ’Ιωάννη; Δού
κα;, ό Άρ. Άγγελόπουλο; καί 
πολλοί νεώτεροι. Στού; γλυπτέ; 
περιλαμβάνονται ό Γ ιάννη; Πα
πά;, ό X. Μπά;, ό Άν. Λαζαρίδη;, 
ό Θ. Θωμόπουλο; κ.ά. Στόν χώρο 
τή; μουσική; πρέπει νά άναφέρου- 
με τά ονόματα τή; Τζίνα; Μπα- 
χάουερ, τού Γ ιάννη Χρήστου, τού 
Μάνου Λοίζου, τού Ντέμη Ρούσ- 
σου, τού Δάκη κ.ά. Ντόπιοι θία
σοι συγκροτήθηκαν κατά καιρού; 
πολλοί, δπω; τού Μ. Δη μητριού 
(1939), τού Κ. Σαρολίδη, ό Ε λ
ληνικό; Θίασο; ’Αλεξάνδρειά;, τού 
Νίκου Λώρη, τή; Μ. Γιαννούλη, 
τού Κρ. Μεταξά, τών ’Αποφοίτων, 
τή ; ΧΑΝ κλπ.

Δέν θά ήταν ύπερβολή άν γρά
φαμε ότι ό ’Αλεξανδρινό; ‘Ελλη
νισμό; έγραψε στήν χώρα τού 
Νείλου μιά άπό τί; ώραιότερε; 
σελίδε; τή ; ’Αποδημία;.
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Κάποια κακή μοίρα έχει σημαδέψει τά μέλη τής ιταλικής «χάϊ 
σοσάιετυ» τής παρέας των πλαιημπόϋ, πού συχνάζουν στό 
περίφημο νάϊτ κλάμπ «Νάμπερ Ούάν». Πρίν άπό λίγο καιρό, ένας 
άκόμη νεκρός -  ό έβδομος -  προστέθηκε στό μακάβριο κατά
λογο...
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' Ο ’ Ιταλός πλαίη μπόϋ 
Φράνκο Ραπέτι

Α ΠΟ κάποιο παράθυρο τοΰ
ενδέκατου ορόφου ενός ού- 

ρανοξύστη, στή δυτική περιοχή 
τής Νέας ' Υόρκης, ένα άνθρώπινο 
σώμα πετιέται έξω. Μερικά δευτε
ρόλεπτα αργότερα ένας ξερός 
γδούπος πάνω στήν άσφαλτο 
επιβεβαιώνει τό τέλος μιας ζωής. 
Ό  "Ιταλός Φράνκο Ραπέτι, 39 
χρόνων, ένας άπό τούς πιό γνω
στούς Ρωμαίους πλαίη μπόυ, τής 
παρέας των Τζίτζι Ρίτσι, Μπέπε 
Πιρόντι, Τζανφράνκο Πιατσεντίνι 
καί άλλων είναι νεκρός. Αύτοκτο- 
νία; ’Ατύχημα; "Εγκληματική 
ενέργεια;

Κανείς δέν μπορεί νά ξέρει μέ 
σιγουριά. Αύτοί πού τόν γνώριζαν 
καλά, ισχυρίζονται πώς δέν είχε 
κανένα λόγο ν ’ αύτοκτονήσει, καί 
πιστεύουν πώς ό χαμός του είναι 
ένας ακόμη κρίκος στή μακάβριε 
αλυσίδα των θανάτων, πού εδώ και 
μερικά χρόνια έχουν άναστατώσει 
τούς κύκλους τής ιταλικής «ύψη- 
λής κοινωνίας». Πραγματικά, ό 
Ραπέτι είναι τό έβδομο μέλος τής 
παρέας .τών λεφτάδων, πού έκαναν 
ντόλτσε βίτα στήν ιταλική πρωτεύ
ουσα, μέ βασικό τους στέκι τό 
ξακουστό «Νάμπερ Ούάν», τό 
νάιτ κλάμπ τών διασημοτήτων.

Ή  μακάβρια ιστορία άρχισε 
πρίν λίγα χρόνια μέ τήν Ταλίτα 
Πόλ τήν πολύφερνη σύζυγο τού 
Πώλ Γκεκτύ Τζούνιορ. Λεφτά μέ 
ούρά πού λένε. "Ομως, κάποιο

πρωινό ή γυναίκα βρέθηκε νεκρή. 
"Ολοι τότε, μίλησαν γιά αύτο- 
κτονία. 'Ωστόσο, μερικούς μήνες 
άργότερα άποκαλύφτηκε τό μυ
στικό: ή τοξικολογική εξέταση 
τών σπλάχνων της είχε άποδείξει 
πώς ό θάνατος προήλθε άπό υ
περβολική δόση ηρωίνης.

Λίγο καιρό άργότερα, ένα 
δεύτερο περιστατικό ήρθε καί πάλι 
νά αναστατώσει τήν κοινή γνώμη. 
* Η διπλή «αυτοκτονία» τοΰ Τζου- 
λιάνο Καραμπέι καί τοΰ φωτομον
τέλου Τίφφανυ. Αύτή τή φορά οί 
ενδείξεις γι' αύτοκτονία ήταν 
ελάχιστες καί ή άστυνομία κατέ
ληξε στό συμπέρασμα πώς μάλλον 
έπρόκειτο περί εγκλήματος, χωρίς 
όμως νά μπορέσει νά διαλευκάνει 
τήν υπόθεση.

ΣΗΡΙΑΛ ΦΡΙΚΗΣ
Αίγο καιρό άργότερα, άλλο ένα 

θύμα άπό τήν παρέα τών πλαιη- 
μπόυς: ό κόμης Μπίνο Τσικόνια 
βρέθηκε νερκός στό Σάν Πάολο 
τής Βραζιλίας. Τό κεφάλι του ήταν 
κλεισμένο σέ μιά σακκούλα άπό 
σελοφάν καί μέσα στή σακκούλα 
κατέληγε ό λαστιχένιος σωλήνας 
τοΰ φωταερίου. 'Άλλη μιά αύτο
κτονία; Πολλοί τό πίστεψαν, οί 
περισσότεροι, όμως, άρχισαν νά 
μιλάνε μέ σιγουριά, ότι έπρόκειτο 
γιά έγκλημα.

’Έτσι, ό θάνατος τοΰ Βενετσιά-



νου κόμη έμεινε κι αυτός ανε
ξιχνίαστος.

Δέν τελειώσαμε όμως ακόμη. 
' Ο κύκλος των ανθρώπων τής 
ντόλτσε βίτα χτυπήθηκε άλλη μιά 
φορά, λίγο καιρό αργότερα. Αυτή 
τή φορά τό κακό έγινε στό 
Λονδίνο: 'Ο  κόμης Ροδόλφο Πα- 
ρίζι έχασε τή ζωή του κάτω άπό τίς 
ρόδες κάποιου αυτοκινήτου.

'Ο  Παρίζι ήταν νεώτατος, ώ- 
ραιότατος, πλουσιότατος, φίλος 
τοΰ Ραπέτι, τοΰ Π ιρόντι, τού 
Τσικόνια άκόμα καί τοΰ Πιερλου- 
ίτζι Τόρι, ό όποιος όμως τά κα- 
τάφερε νά μπλέξει μέ τίς άγγλικές 
αρχές, λόγω μιας άπάτης πού 
σκάρωσε σέ κάτι Τραπεζίτες, μέ 
άποτέλεσμα νά φυλακιστεί γιά 
λίγο κι έπειτα νά δραπετεύσει κάτω 
άπό μυθιστορηματικές συνθήκες, 
γιά νά μπει στήν παρανομία, καινά 
εξαφανιστεί άπό τό πρόσωπο τής 
γής. Δέν πρόκειται όμως τώρα γ ι’ 
αύτόν. Στό θάνατο τοΰ Παρίζι εί
χαμε μείνει. 'Ο  όποιος θάνατος 
άποδόθηκε άπό τήν άστυνομία σέ 
δυστύχημα. "Ενα δυστύχημα πολύ 
περίεργο, όμως, γιατί κατά τή 
μαρτυρία τοΰ αύτόπτου μάρτυρα, ό 
άτυχος κόμης στεκόταν στήν άκρη 
τοΰ πεζοδρομίου περιμένοντας νά 
διασχίσει τή λεωφόρο όταν ξαφνι
κά πετάχτηκε στή μέση τοΰ δρό
μου, σάν νά τόν είχε σπρώξει 
κάποιος δυνατά άπό πίσω.

"Αλλος ένας θάνατος ήρθε νά 
προστεθεί λίγο άργότερα: Αύτή τή 
φορά νεκρός ό Φεντερίκο Μαρτι- 
νιόνε, νεώτατος καί παίκτης τοΰ 
πόλο, πού είχε κερδίσει τόν τίτλο 
τοΰ πλαιημπόυ επειδή σύχναζε στό 
«Νάμπερ Ούάν» καί έκανε παρέα 
μέ τούς άλλους τής ομάδας. Βγαί
νοντας λοιπόν άπό κάποιο κλάμπ 
τής ιταλικής πρωτεύουσας, ό 
δύστυχος ό Μαρτινιόνε έπεσε μέ 
τό αύτοκίνητό του έπάνω σ ’ ένα 
δέντρο μέ άποτέλεσμα νά σκοτω
θεί. "Ενας θάνατος ακριβώς όμοιος 
μέ τοΰ Πορφύριο Ρουμπιρόζα καί 
τοΰ Ά λή  Χάν.

Αύτή τή φορά, πρόκειται μάλ
λον γιά δυστύχημα, άλλά οί 
προληπτικοί έχουν κιόλας άρχίσει 
ν ’ άνησυχοΰν: Κάποια κακή μοίρα

φαίνεται πώς έχει άρχίσει νά κτυπά 
τήν «ύψηλή κοινωνία», γιατί, 
έκτος άπό τούς θανάτους, άρκετά 
μέλη της δοκιμάζονται σκληρά. 
Ά λλος άναγκάζεται νά μετανα
στεύσει στή Βραζιλία (Πάολο 
Βασάλο), άλλος καταλήγει στή 
φυλακή γιά διακίνηση ναρκωτι
κών, όπως ό πρίγκιπας Λιονέλλο 
Πίο Ντί Σαβόια.

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ 
ΦΟΥΝΤΕΣ...

"Ας ξαναγυρίσουμε όμως στό 
τελευταίο μέχρι στιγμής θύμα, τόν 
Φράνκο Ραπέτι. 'Ο  ξανθός γόης 
γιά λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί 
άπό τούς κοσμικούς κύκλους τής 
Ρώμης. Οί φίλοι του έμαθαν πώς 
είχε δημιουργήσει μιά πολύ ενδια
φέρουσα σχέση μέ τή βαρώνη 
Ντενίζ φόν Τύσεν, ή όποια είχε 
γίνει ένθερμη θαυμάστριά του. Καί 
έκτος άπό όλα τά άλλα του χαρί
σματα άνεκάλυψε πώς ήταν προι
κισμένος καί μέ έπιχειρηματικό 
πνεύμα σπάνιο.

"Ετσι, ό Ραπέτι, πού ποτέ στή 
ζωή του δέν είχε δουλέψει άρχισε 
νά άσχολεΐται μέ τό εμπόριο έργων 
τέχνης, έχοντας τήν υποστήριξη 
τής βαρώνης. "Οπως είναι γνωστό, 
ό βαρώνος "Εριχ φόν Τύσεν, 
σύζυγος τής Ντενίζ, διαθέτει μιά 
άπό τίς πλουσιότερες συλλογές 
πινάκων σ ’ ολόκληρο τόν κόσμο. 
Τή συλλογή του φροντίζει νά τή 
πλουτίζει κάθε τόσο μέ νέα έργα. 
Καί ό Ραπέτι άνέλαβε νά τοΰ 
βρίσκει πίνακες άξίας, ταξιδεύον
τας συνεχώς σ ’ όλον τόν κόσμο, 
κυρίως όμως μεταξύ Παρισιού καί 
Ν. 'Υόρκης στήν Αμερική.

Ω σ τόσ ο , δέν παρέλειπε νά 
κατεβαίνει συχνά στή Ρώμη, γιά νά 
βρίσκει τήν παρέα του. Στούς 
φίλους του διηγόταν ότι «τήν είχε 
βολέψει καλά» μέ τόν φόν Τύσεν. 
Κέρδιζε χρήματα, καί σιγά σιγά 
άρχισε νά σχηματίζει τήν προσω
πική του περιουσία. Βέβαια, τά 
λεφτά δέν τοΰ έλειπαν ποτέ γιατί ή 
οϊκογένειά του είναι πλουσιότατη. 
"Αλλο όμως νά τά βγάζεις μόνος 
σου. Αγόρασε σπίτι στό παρίσι, 
κι έφτιαξε διαμέρισμα στή Ρώμη.

Πολλά έβγαλε έπίσης καί άπό τό 
... Καζίνο. Μάλιστα, κυκλκοφορεΐ 
καί μιά ιστορία, κάπως άσυνήθι- 
στη, κατόπιν εορτής βέβαια: 'Ο 
Ραπέτι είχε κάποιο μυστηριώδη 
χρηματοδότη, πού τοΰ έδινε μεγά
λα ποσά γιά νά ποντάρει στά 
διάφορα τραπέζια τής ρουλέτας. Κι 
άν κέρδιζε, έπαιρνε μέρος τών 
εισπράξεων. "Αν έχανε, ούτε γάτα 
οδτε ζημιά. "Ετσι, μέ τό σύστημα 
αυτό είχε εξασφαλίσει ένα πρό
σθετο έσοδο...

Είχε, λοιπόν, μεγάλη οικονο
μική άνεση ό Ρωμαίος πλαιημπόυ. 
Γιατί ν ’ αύτοκτονήσει;...

«ΠΩΣ ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙΣ»
’Ερωτική άπογοήτευση; Οί φί

λοι του άποκλείουν αύτό τό ένδε- 
χόμενο. Ό  Φράνκο είχε σκλάβα 
στά πόδια του όποιαδήποτε γυ
ναίκα ήθελε. Έ ξ  άλλου, άπό τότε 
πού γνώρισε τήν βαρώνη φόν 
Τύσεν είχε έγκαταλείψει όλες τίς 
άσχολίες του σάν Λατίνος ερα
στής, γιά ν ’ άφοσιωθεΐ άποκλει- 
στικά σ ’ έκείνη.

Στή Νέα 'Υόρκη διαμέρισμα 
δικό του δέν είχε. Τόν φιλοξε
νούσαν φίλοι. Δυστυχώς, στάθηκε 
άδύνατον νά μάθουν οί φίλοι τής 
Ρώμης σέ ποιόν άνήκε τό σπίτι άπό 
τό παράθυρο τοΰ όποιου βρέθηκε 
ξαφνινά στό κενό. Πολλοί πιστεύ
ουν πώς ίσως αύτός ό θάνατος νά 
είχε κάποια σχέση μέ ναρκωτικά. 
'Ο  Ραπέτι, όμως δέν είχε άποκτή- 
σει τέτοιες συνήθειες.

«Δέν μπορώ ούτε νά σκεφτώ 
πώς ό Φράνκο έπαψε πιά νά ζεΐ!» 
είπε μιά στενή φίλη του. «Τήν 
τελευταία φορά πού τόν είδα στή 
Ρώμη, μόλις πρίν άπό λίγες μέρες 
μοΰ φάνηκε απόλυτα ικανοποιη
μένος άπό τή ζωή του. Μόνον μιά 
έμμονη σκέψη τόν βασάνιζε: Μήν 
τύχει καί γεράσει! Θυμάμαι, όλη 
τή βραδιά, δέν σταματούσε νά μοΰ 
κάνει τήν ίδια έρώτηση. Είχαμε, 
βλέπετε, νά ίδωθοΰμε άπό καιρό. 
Κάθε τόσο, λοιπόν, μέ ρωτούσε: 
«Πώς μέ βρίσκεις; Πόσων χρόνων 
φαίνομαι; Είμαι άκόμη νέος; Κοίτα 
καλά καί πές μου: Είμαι άκόμη 
όμορφος;»...
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M i l l  H i l l
Τού κ. ΜΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ 

Μ ετεδόθη άπό τόν Ραδιοφ. Σταθμό τής Υ.Ε.Ν.Ε.Δ.

ΦΙΛ ΙΠΠΟΣ Δ αλ ιέτος
δέν υπάρχει πιά.

Τόν σκότωσε στις 7 Αύγουστου 
στίς 6 πρωί ένα έπιβατικό αυ
τοκίνητο δημοσίας χρήσεως, 
κάπου στην οδό Γούναρη τής 
Πάτρας.

Ό  Δαλιέτος ήταν ένας πτω
χός οικογενειάρχης πού εργα
ζόταν σάν οδοκαθαριστής θά 
ζόταν σάν οδοκαθαριστής στό 
Δήμο Πατρών.

‘Εκείνο τό μοιραίο πρωί είχε 
ξεκινήσει με τό καροτσάκι του 
γιά νά καθαρίση τό κεντρικό 
δρόμο. ’Αλλά ήταν γραφτό του 
νά μην ξαναγυρίση στό σπι
τικό του γιατί ή μοίρα εκεί —  
στην οδό Γούναρη —  έκοβε τό 
νήμα τής ζωής του. Τό μοιραίο 
αύτοκίνητο τόν παρέσυρε καί 
τόν συνέθλιψε. Ό  τραγικός 
οδοκαθαριστής θά ήταν ένας 
άριθμός στό δελτίο των τρο
χαίων δυστυχημάτων, αν δέν 
συνέβαινε νά άφήση έρημους 
πίσω του μιά γυναίκα καί τρία 
παιδιά. Ά π  ’ αύτά τά παιδιά τά 
δυό είναι άνίκανα πρός εργα
σία, ή μάνα ανήμπορη καί μόνο 
ή κόρη εργάζεται σ ’ ένα εργο
στάσιο. Μέ τό χαμηλό ήμερο- 
μίσθιο ή όρφανεμένη Φαμπρι- 
κοϋ προσπαθεί νά τά φέρηβόλτα 
καί νά έξυπηρετήση την οίκο- 
γένειά της, νά ταίση τρία στό
ματα καί τό δικό της τέσσερα, 
όπως λένε.

Σάς είπα ότι τό γεγονός θά

πέρναγε άπαρατήρητο αν προ
χθές μιά μικρή είδησούλα δέν 
έπέσυρε τήν προσοχή καί δέν 
προκαλοϋσε συγκίνησι καί 
στόν Χρονογράφο.

Μιά αντιπροσωπεία άστυ- 
νομικών τής Πάτρας πού είχε 
συνοδεύσει τόν άτυχο Δαλιέτο, 
ώς τήν τελευταία του κατοικία 
καί είχε δει τό δράμα τής 
οΐκογένειάς του είχε μέ πρωτο
βουλία των άστυφυλάκων καί 
των άξιωματικών τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Πατρών 
συγκεντρώσει άπ ’ τό υστέρημα 
τών άστυνομικών υπαλλήλων 
ένα σεβαστό ποσόν τό όποιο 
παρέδωσε ό εκεί διευθυντής 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσε- 
ως κ. Γεώργιος ’Ακριβός στήν 
άπορφανισθεϊσα οικογένεια.

Οί αστυνομικοί υπάλληλοι 
δέν άγρυπνοϋν μόνο γιά νά 
κοιμώμαστε εμείς ήσυχοι, άλλά 
προσφέρουν καί άπ ’ τό υστέ
ρημά τους πολλές φορές γιά νά 
βοηθήσουν συνανθρώπους τους 
πού έχουν άνάγκη.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού 
τό ’Αστυνομικό Σώμα έπειδή 
βλέπει άπό κοντά καί τήν άλλη 
πλευρά τής ζωής έρχεται άρρω- 
γός σέ ανθρώπους πού πά
σχουν. Οί αστυνομικοί μας δέν 
είναι μόνο οί φρουροί τής 7 α -  
ξεως άλλά μέ τήν ανθρωπιά 
τους κατακτούν καί άνακατα- 
κτοϋν καθημερινά μέ θεάρεστες 
πράξεις τήν άγάπη καί τήν

εμπιστοσύνη μας. Δέν είναι τού 
παρόντος νά φέρουμε στό φώς 
τόσες καί τόσες πρωτοβουλίες 
βοήθειας πρός τόν άνθρωπο, 
γιατί θά προσκρούσωμε καί 
στών ιδίων τήν μετριοφροσύνη.
'Ωστόσο ή χειρονομία ή προ

χθεσινή, νά βοηθήσουν τήν ά- 
πορφανισμένη οικογένεια τού 
οδοκαθαριστή, πού περιμένει 
γιά νά ζήση άπό τό ή μερομί
σθιο τής εργάτριας κόρης προ- 
καλεί οπωσδήποτε συγκίνησι.

Καλοί Χριστιανοί καί άγα- 
θοί άνθρωποι ύπάρχουν σέ κά
θε γωνιά τής πατρίδος μας καί 
άσφαλώς πολλοί θά είναι αύτοί 
πού θά αισθανθούν νά πάλλη 
κάποια χορδή τής καρδιάς 
τους. ' Υπάρχουν άκόμα καί 
Σωματεία γιά τόν άνθρωπο καί 
χωρίς άμφιβολία θά παραδειγ- 
ματισθοΰν άπό τήν χειρονομία 
τών άστυφυλάκων τής Πάτρας.

’Έτσι άν οί τροχοί συν έθλι
ψαν τόν Φίλιππο Δαλιέτο, τόν 
φτωχό εργάτη τής καθαριότη- 
τος, ό θάνατός του δέν θ ’ 
άφήση τήν οίκογένειά του 
στους πέντε δρόμους γιατί, χω
ρίς άμφιβολία, εκτός άπ ’ τούς 
άστυνομικούς πού έγιναν δεύ
τερος πατέρας θά βρεθούν ά
σφαλώς άνάμεσα στά εκατομ
μύρια τών 'Ελλήνων καί πολ
λοί άλλοι εύσπλαχνικοί συμπα
τριώτες.

Μ. Δαμπρινίδης
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΜ ΤΗ ΖΩΗ
Τοϋ Άστυφ. 

κ. Νικολ. Στεφάνή

Τούτο τόν καιρό, πού χιλιάδες μι
κροί μας φίλοι, οί μαθητές, ξεχύ
θηκαν ατούς δρόμους, τιτιβίζον
τας, μέ την χαρά ζωγραφισμένη 
στ’ άγνά τους προσωπάκια καί μέ 
τή λαχτάρα τής μάθησης άποτυ- 
πωμένη στά έκπληκτα ματάκια 
τους, άς άφιερώσουμε λίγες 
γραμμές στή μεγάλη μορφωτική 
κοινότητα, τό σχολείο, τό δεύτε
ρο σπίτι μας.
Κανένας δέν άμφιβάλλει πώς τό 
σχολείο σήμερα, προϊόν τοϋ πο
λιτισμού μας, είναι ένα άναντικα- 
τάστατο μορφωτικό ίδρυμα, πού 
μαζί μέ άλλους παράγοντες (κλη
ρονομικότητα, οικογένεια, κοινωνί
α) έπιδρά στήν έξέλιξη τοϋ άνθρώ- 
που.
Είναι ένα θεμελιώδες παιδαγωγικό 
ίδρυμα μέ ισχυρές μορφωτικές δυ
νάμεις τόσο στήν έκταση όσο καί 
στό βάθος τής παιδαγωγικής έ- 
πίδρασης. Είναι άλήθεια πώς δέ
χεται τις έπιδράσεις τής κοινωνί
ας μέσα στήν όποια λειτουργεί, 
άλλά έναποθέτει κι αύτό τή σφρα
γίδα του σέ μιά έποχή. Οί ρίζες τοϋ 
σχολείου φθάνουν μέχρι τά βαθύ
τατα στρώματα τοϋ ' Εθνικού πολι
τισμού, γλώσσα του είναι ή ’ Εθνι
κή γλώσσα, θρησκεία του ή ’ Εθνι
κή θρησκεία καί ζωή ή ' Εθνική του 
ζωή.
Γιά τούς άρχαίους έλληνες ό σχο
λικός δεσμός δέν στάθηκε άναγ- 
καΐος γιά τήν άγωγή τοϋ άνθρώπου. 
ΓΓ αύτούς σχολείο ήταν ή δημό
σια ζωή. ' Η άγορά, ή έκκλησία τοϋ 
δήμου, τό θέατρο, τά δικαστήρια, 
οί θρησκευτικές τελετές, ήταν οί 
κυριότεροι μορφωτικοί παράγον
τες.
"Εχουμε τήν -ειρωνική- όμολογία 
τοϋ Σωκράτη, πού δέν μπόρεσε ν ’ 
άποκτήσει σχολική μόρφωση, γιατί 
δέν είχε χρήματα νά πληρώσει 
τούς σοφιστές.
Γιά τούς άρχαίους Αιγυπτίους καί 
τούς Πυθαγορείους, ή άνάγνωση, 
ή γραφή καί ή μυστηριακή δύναμη

τών άριθμών ήταν μυστικά τών 
ιερέων καί τών κλειστών θρησκευ
τικών συλλόγων.
Ό  χριστιανισμός, ή θρησκεία τοϋ 
φωτός ύπήρξε φορέας παιδείας 
καί πολιτισμού.
' Η φροντίδα τής έκκλησίας γιά τήν 
παιδεία τών χριστιανών έξακολού- 
θησε καί μετά τήν άλωση, στά 
μαύρα χρόνια τής δουλείας.
'Απ' τό στενό δεσμό τοϋ σχολείου 
καί τής έκκλησίας προήλθε καί ό 
κατηχητικός του χαρακτήρας. 
Σήμερα, κάτω άπό τήν έπίδραση 
τοϋ μηχανικού πολιτισμού, τό σχο
λείο άποκτά ένα ρεαλιστικό κοινω
νικό χαρακτήρα. ' Ωστόσο, σκοπός 
τοϋ σχολείου είναι πάντα ή «έπι- 
μέλεια ψυχής», όπως δίδασκε ό 
Σωκράτης καί δχι ή έπιμέλεια τής 
τεχνικής.
’Αποφασιστικό κριτήριο είναι πάν
τα τό ήθικό κριτήριο. Τό έσχατο 
νόημα τής ζωής πηγάζει άπό ’ Ε
κείνον, ό όποιος είναι «ή όδός, καί 
ή άλήθεια καί ή ζωή».
' Η σημερινή παιδαγωγική έπιστήμη 
έχει συνειδητοποιήσει τήν άπαίτη-

ση γιά μιά γενική καί άνθρωπιστική 
μόρφωση. Ή  άποστολή τής άγω- 
γής είναι ή ύπέρβαση τής άτομι- 
κότητας. Θέλει νά φτάσει στή 
σφαίρα τής προσωπικότητας, νά 
καλλιεργήσει τόσο τήν έσωτερική
'Αποστολή τής άγωγής τών παιδιών πρέπει νά 

είναι, έκτος τών άλλων, ή καλλιέργεια τής 
προσωπικότητος καί τής έσωτερικής έλευθε- 
ρίας, δπως καί τό συναίσθημα εύθύνης Απέ
ναντι στήν κοινότητα.
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έλευθερία, τήν προσωπική, δοο καί 
τό συναίσθημα εύθύνης άπέναντι 
στήν κοινότητα. Δέν βλέπει τόν 
άνθρωπο σάν μεμονωμένο άτομο, 
άλλά οάν ύπαρξη, πού ζεϊ μέοα 
στήν κοινότητα. Τό πνεύμα ένερ- 
γεί καί δρά πάντα διά μέσου των 
άνθρώπων, τών άνθρωπίνων ύπάρ- 
ξεων καί τών άνθρωπίνων δημιουρ
γημάτων.
Καί οί άνθρωποι, πού παρουσιάζον
ται σάν φορείς τού Χριστιανικού 
πνεύματος, όφείλουν πράγματι ν' 
άποδεικνύουν τούτο μέ πνευματι
κούς καρπούς. Διότι «έάν τό άλας 
μωρανθή, έν τίνι άλισθήσεται;». 
(Ματθ. Ε ', 13).
Σκοπός τού σχολείου θεωρείται 
σήμερα ή καλλιέργεια ένός νέου 
άνθρωπισμοϋ, πού στηρίζεται στήν 
κατανόηση καί τήν αποστολή τής 
παρούσας γενιάς άνθρώπων.
«Ό  σημερινός άνθρωπισμός είναι 
αίτημα παιδαγωγικό» ή δέ γενική 
βασική μόρφωση έχει «σάν πεμ
πτουσία τήν άνθρωπιστική μόρφω
ση»
Τό νόημα τού άνθρωπιστικοΰ αιτή

ματος συνίσταται: 1/Στήν άναγνώ- 
ριση τής άξίας τής ανθρώπινης 
προσωπικότητας καί τό σεβασμό 
πρός τόν άνθρωπο. 2/Στήν άνα- 
γνώριση τού 'Ελληνικού πολιτι
σμού σάν τήν πηγή τού σύγχρονου 
άνθρωπισμού καί 3/Στήν αναγνώ
ριση τού δικαιώματος όλων τών 
άνθρώπων γιά άνθρωπιστική μόρ
φωση. (Κ. Βουρβέρη: Ο Ελλη
νικός άνθρωπισμός σήμερον, Ά - 
θήναι 1963).
Γιά τήν πραγματοποίηση τών παρα
πάνω είναι άναγκαία ή ύπαρξη προ
τύπων. ' Η ύπαρξη ώριμων άτόμων, 
πρός τά όποια θά στρέφεται ή προ
σοχή τών νέων.
Γενικά τό παιδί στρέφεται πρός 
τούς γονείς, ό νέος πρός τόν 
έφηβο, ό έφηβος πρός τόν ώριμο 
καί ό τελευταίος πρός τό σοφό 
γέροντα, ό γέροντας πρός πρότυ
πα ιστορικά, έκκλησιαστικά, έπιστη- 
ϋονικά.
Ωστόσο, ό 'Ιησούς άποτελεΐ τό 

τελικό πρότυπο τών άνθρωπιστών 
καί ή άνθρωπιστική μόρφωση,είναι 
σήμερα «Παιδεία κατά Χριστόν».

Σκοπός τού σχολείου είναι οί μεγά
λες ιδέες, μέ τις όποιες ό άνθρω
πος προσεγγίζει τό Θεό.
Τό Σχολείο σ' όποιαδήποτε βα
θμίδα κι άν άνήκει είναι καλό σχο
λείο, άν καλλιεργεί τή συνείδηση 
τής εύθύνης. Μόνον ό εύσυνείδη- 
τος άνθρωπος,είτε έπαγγελματίας 
είναι είτε έπιστήμων, είναι άνθρω
πος.
Τό άσυνείδητο έπάγγελμα καί ή 
άνεύθυνη έπιστήμη ούτε μορφώ
νουν ούτε ώφελοΰν.
Θά πρέπει, δμως, νά όμολογήσου- 
με πώς τότε μόνο θά πραγματωθή 
ή βελτίωση -γενικότερα- τού πολι
τισμού μας, δταν έμεΐς οί μεγαλύ
τεροι «άλλοι έξ άλλων γίνωμεν, τήν 
θείαν άλλοίωσιν άλλοιούμενοι». 
(Γρηγ. Θεολ. Επιτάφιος).

Γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής 
τού σχολείου ό καθένας άπό μάς 
είναι συνυπεύθυνος. Ό  καθένας 
άπό μάς σάν μονάδα, είναι ύπεύθυ- 
νος.
Ό  στόχος τού σχολείου γιά τήν 
άφύπνιση τής ήθικής συνείδησης 
τού μαθητή καί τή θεμελίωση τής 
θρησκευτικής, έθνικής καί άνθρω- 
πιστικής του άγωγής δέν θά πετύ- 
χει ποτέ, δταν δλοι δέν βοηθήσου
με. "Οταν άλλα πρεσβεύει ή οικο
γένεια, άλλα τό σχολείο, άλλα οί 
διάφορες μορφωτικές κοινότητες, 
άλλα ή πολιτεία.
"Ας μήν ξεχνάμε ποτέ τόν άφορι- 
σμό τού "Εμερσον: «Τό άσφαλέ- 
στερο κριτήριο ένός πολιτισμού, 
δέν είναι ό πληθυσμός ούτε τό μέ
γεθος τών πόλεων ή τό ύψος τής 
παραγωγής, άλλά τό είδος τού άν- 
θρώπου πού δημιουργεί».
Τό σχολείο, τέλος, είναι ό κυριότε- 
ρος παράγοντας πού θά μορφώσει 
τόν πολίτη τού μέλλοντος.
Καί ό πολίτης αύτός θά προσδιο
ρίσει τό μεγαλείο τής κοινωνίας 
μας.
Τό σχολείο δέν είναι προετοιμασία 
γιά τή ζωή.
Είναι ή ίδια ή ζωή.
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/ ^ )  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Βάλτερ Κριβίτ- 
L · /  σκι είχε ήδη προαναγγείλει τόν 
χειμώνα 1937-1938, άμέσως μόλις 
πέρασε στην Δύσι, τό γερμανοσο- 
βιετικό σύμφωνο, πού έξέπληξε τήν 
Δοτική διπλωματία, τόν Αύγουστο 
τού 1939. Ό  προφήτης αυτός ήταν 
σέ θέσι νά γνωρίζη τόσο καλά τό 
γεγονός γιατί διηύθυνε άπό τό φθι
νόπωρο τού 1934 τόν κλάδο τής 
σοβιετικής κατασκοπείας «Δυτική 
Ευρώπη».

"Οταν δμως ό Κριβίτσκι προει
δοποίησε πρώτα τήν γαλλική κυβέρ- 
νησι καί έπειτα ένα άπό τούς στενούς 
συνεργάτες τοΰ Ροΰσβελτ, συνάντησε 
απλώς σκεπτικισμό, έλλειψι πί- 
στεως. Στην Οΰάσινγκτον, μάλιστα, 
άντιμετώπισαν τίς αποκαλύψεις του 
μέ καγχασμούς. ' Ο Κριβίτσκι γράφει 
τό 1939: «"Αν μπορούμε νά μιλή
σω με γιά γερμανόφιλο στό Κρεμλϊ- 
νο, αυτός είναι ό Στάλιν. Εκείνος 
εκθειάζει τήν συνεργασία μέ τήν Γερ
μανία άμέσως μετά τόν θάνατο τού 
Λένιν. Καί δέν μετέβαλε στάσι όταν ό 
Χίτλερ κατέλαβε τήν έξουσία. ’Αν
τίθετα, ό θρίαμβος τών ναζιστών 
ενίσχυσε τήν επιθυμία του νά συν- 
δεθή πιό στενά μέ τό Βερολίνο». Καί

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

§  μ ψ μ μ ί ζ μ

Και το χιτλερικό καθεοτωι
' Ο Στάλιν ποτέ δέν έπαψε νά έχει στραμμένα τά μάτια του στό Βερολίνο, 
γιά μιά συμμαχία μέ τόν Χίτλερ. Τά γεγονότα πού προηγήθηκαν τοΰ 
Γερμανοσοβιετικοΰ Συμφώνου τοΰ 1939, είναι άποκαλυπτικά τής εύμενοΰς 
στάσεως τοΰ άρχηγοΰ τής Σοβιετικής Ρωσίας, έναντι τής ναζιστικής 
Γερμανίας.

«Δέν είναι νοητό νά στραφούμε
ό Κριβίτσκι προσθέτει: «"Οταν ό 
Στάλιν προσχώρησε στήν Κ.Τ.Ε., 
δταν πρότεινε ένα σύστημα συλλο
γικής ασφαλείας, δταν επιζητούσε τήν 
φιλία τής Γαλλίας, δταν ερωτοτρο
πούσε μέ τήν Πολωνία καί τήν Μεγά
λη Βρεταννία, δταν έπενέβη στήν 'Ι
σπανία, υπολόγισε δλες του τίς κινή
σεις μέ τά μάτια στραμμένα στό 
Βερολίνο. "Ηλπιζε νά επιτύχη θέσι 
τέτοια ώστε ό Χίτλερ νά μπορή νά 
θεωρήση συμφέρουσες τίς προτάσεις 
του... Ή  πολιτική του, μέσα σέ έξη 
χρόνια, δέν έχει μεταβληθή σέ αυτό 
τό σημείο».

Άπό τήν γερμανική πλευράς πολ
λοί άξιωματικοί τής Ράιχσβεχ, στά 
πρώτα χρόνια τής δεκαετίας 1930- 
1940, αισθάνονταν ικανοποιημένοι 
άπό τήν έφαρμογή τών γερμανοσοβι- 
ετικών μυστικών συμφωνιών πού 
είχαν υπογραφή στό Ραπάλλο τό 
1922. Ή  Γερμανία ξέφευγε άπό τήν 
Συνθήκη τών Βερσαλλιών μέ τήν 
έκπαίδευσι τών άξιωματικών της 
στήν Σοβιετική "Ενωσι καί τόν σχη
ματισμό ισχυρής άεροπορίας. Καί ίπί 
πλέον άντήλασσε τίς στρατιωτικές 
της πληροφορίες μέ τίς πληροφορίες 
τών σοβιετικών υπηρεσιών. Η ι

σχυρή γερμανική βιομηχανία έκανε 
επενδύσεις στήν Ρωσία καί οί εμπο
ρικές ανταλλαγές μεταξύ τών δυό 
χωρών ήσαν ζωηρές.

’Ακόμη καί μετά τήν άνοδο τοΰ 
Χίτλερ στήν εξουσία, ό Στάλιν δέν 
κατήγγειλε αυτές τίς μυστικές συμ
φωνίες. Τό φθινόπωρο τού 1934 οί 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ τών δύο 
χωρών έδιναν στήν Γερμανία τήν 
πρώτη θέσι στό έξωτερικό εμπόριο 
τής Σοβιετικής Ένώσεως. Οί σχέ- 
σχεις μεταξύ τών άξιωματικών τών 
γενικών επιτελείων καί τών πληρο
φοριών τών δυό χωρών έξακολου- 
θοΰν. Στό τέλος τοΰ Ίδιου έτους, τό 
Βερολίνο παραχώρησε στήν Μόσχα 
σημαντικές πιστώσεις.

Ό  Στάλιν πίστευε δτι ό ναζισμός 
ήταν απλώς μία άντίδρασις ίναντίον 
τής Συνθήκης τών Βερσαλλιών, τής 
οποίας πρώτη ή Σοβιετική "Ενωσις 
είχε καταγγείλει τούς δρους. Καί οί 
επίσημες δηλώσεις επιβεβαίωναν αυ
τή τήν κρίσι. Στις 28 Δεκεμβρίου 
1933, δέκα μήνες μετά τήν πυρκαϊά 
τοΰ Ράιχσταγκ, ό Μολότωφ δήλωσε: 
«Οί σχέσεις μας μέ τήν Γερμανία 
κατέχουν πάντοτε θέσι ξεχωριστή... 
7 / Σοβιετική "Ενωσις δέν έχει κα-
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Εκ τής «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ»

>ν της Γερμανίας»
νένα λόγο νά μεταβάλη τήν πολιτική 
της ώς πρός αυτά..».

Στις 29 Δεκεμβρίου 1933, ό Σο
βιετικός υπουργός Εξωτερικών Λ ιτ- 
βίνωφ τόνισε ένώπιον των αντιπρο
σώπων του ’Ανώτατου Σοβιέτ, μετά 
τόν πρωθυπουργό Μολότωφ: « ’Από 
δεκαετίας μας συνδέουν μέ τήν Γερμα
νία στενοί οίκονομικοί καί πολιτικοί 
δεσμοί... Ή  Γερμανία καί ή χώρα 
μας έχουν αποκομίσει πολύ μεγάλα 
όφέλη άπό αυτές τίς άγαθές σχέσεις. 
"Εχομε παραιτηθή άπό τά δικαιώ

ματα καί τά πλεονεκτήματα πού απο
κτήσαμε μέ τήν Συνθήκη των Βερ
σαλλιών. Χάρις στίς σχέσεις μας, 
τών δύο χωρών, ή Γερμανία μπόρεσε 
νά μιλήση θαρραλέα στους χθεσινούς 
νικητάς της! Ή σοβιετική κυβέρνη- 
σις καί ή Γερμανία δέν μπορούν παρά 
νά ωφεληθούν αν ίξακολουθήση αυτή 
ή κατάστασις...». Στίς 26 ’Ιανουά
ριου 1934, δ Στάλιν βεβαίωσε ενώ
πιον τού Που Συνεδρίου τού Κομμου
νιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής 
Ένώσεως: « ’Ασφαλώς δέν είμαστε 
καθόλου ενθουσιασμένοι άπό τό γερ
μανικό φασιστικό καθεστώς. ’Αλλά 
εδώ δέν πρόκειται νά θέσωμε υπό 
κατηγορίαν αυτό τόν φασισμό γιά τόν

σημαντικό λόγο δτι στήν ’Ιταλία, 
λόγου χάριν, δέν εμπόδισε τήν Σοβιε
τική "Ενωσι νά άποκαταστήση μέ 
αυτή τήν χώρα εξαίρετες σχέσεις!».

Ό  Κάρλ Ράντεκ, ένώ κατήγγειλε, 
στον Τύπο τής Μόσχας καί κατά 
προτροπήν τού Στάλιν, «τόν άγώνα 
γιά ένα νέο μοίρασμα τού κόσμου», 
πού διεξαγόταν άπό κοινού μέ τήν 
’Ιαπωνία, κατηγόρησε «τόν βρεταν- 
νικό ιμπεριαλισμό δτι ήθελε νά κα- 
τευθύνη αύτό τόν άγώνα «άποκλει- 
στικά εναντίον τής Σοβιετικής Ένώ
σεως». Καί δταν τά έγραφε αυτά τόν 
‘Απρίλιο τού 1935, δ Ίδιος ό Ράντεκ 

διευκρίνησε στον Βάλτερ Κριβίτσκι: 
«Πρέπει νά είναι κανείς τρελλός γιά 
νά φαντάζεται δτι θά μπορούσαμε νά 
έλθωμε σε ρήξι μέ τήν Γερμανία 
Αυτά έδώ πού γράφω είναι ένα πράγ
μα, ή πραγματικότης είναι άλλο». Ό  
συλλογισμός πού έκανε ό Ράντεκ, 
συλλογισμός πού προερχόταν κατ ’ 
εύθείαν άπό τήν γραμματεία τού Στά
λιν, ήταν δτι ό Χίτλερ έξαρτιόταν άπό 
τούς βιομηχάνους άπό τό ένα μέρος 
καί άπό τό γενικό επιτελείο άπό τό 
άλλο. Καί οϊ δυό παράγοντες δέν 
ήθελαν μέ κανένα τρόπο νά ριχθοΰν 
σε μιά περιπέτεια έναντίον τής Σοβι

ετικής Ένώσεως. Καί ό Ράντεκ πρό- 
σθεσε: «Μόνο ανόητοι μπορούν νά 
πιστεύουν δτι εμείς θά στραφούμε 
έναντίον τής Γερμανίας, ύπό τό πρό
σχημα τών διώξεων έναντίον τών 
κομμουνιστών καί τών σοσιαλιστών. 
Δέν πρέπει έν τούτοις νά ξεχνούμε τά 
ζωτικά μας συμφέροντα..».

'Εννέα μήνες άργότερα, τήν νύχτα 
τής 30ής ’Ιουνίου 1934, ό Στάλιν 
συνεκάλεσε σε έκτακτη συνεδρίασι 
τό Πολιτμπυρό. Σ ' αύτήν μελετή
θηκαν οί αναφορές πού έφθαναν άπό 
τήν Γερμανία Ό  Χίτλερ είχε διενερ
γήσει τήν πρώτη του ώματηρή εκκα
θάρισε έναντίον τής άριστεράς καί 
τού ναζιστικοΰ κόμματος ταυτοχρό- 
νως, τού Ραίμ καί τών Ταγμάτων 
Εφόδου, καί έναντίον τών άξιωμα- 
τικών τής Ράιχσβερχ πού όνειρεύον- 
ταν τήν παλινόρθωσι τής μοναρχίας.

Μερικοί διάβαζαν πυρετωδώς τά 
τηλεγραφήματα πού είχαν στείλει άπό 
τό Βερολίνο καί τίς μεγάλες γερμα
νικές πόλεις, ή σοβιετική πρεσβεία 
καί οί πράκτορες τών δικτύων πλη
ροφοριών. Γύρω άπό τόν Βοροσίλωφ, 
Επίτροπο Άμύνης, είναι συγκεν
τρωμένοι ό στρατηγός Μπερζίν, άρ- 
χηγός τού 4ου Γραφείου, ό Α. Άρ-

777



Ο ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ

τούζωφ, άρχηγός τοϋ εξωτερικού 
τμήματος τής Γκεπεού, ό Μαξίμ Λιτ- 
βίνωφ, υπουργός ’Εξωτερικών, καί ό 
Κάρλ Ράντεκ υπεύθυνος τοΰ «Γρα
φείου Πληροφοριών» τοϋ Στάλιν, πού 
μόλις είχαν άντιληφθή τί είχε συμβή. 
"Ολη ή ομάδα είχε κληθή στό Πο- 
λιτμπυρό, γιά νά έξετάση τίς συνέ
πειες τής χιτλερικής εκκαθαρίσεως 
καί νά καθορίση τίς κατευθύνσεις πού 
θά ακολουθούσε ή κυβέρνησις. Ό  
Στάλιν είπε: «Δέν πρέπει νά φαντα
ζόμαστε δτι τό ναζιστικό καθεστώς 
θά βγή άδυνατισμένο άπό αύτή τήν 
εσωτερική κρίσι. Πρέπει, απεναντίας, 
νά προβλέψωμε τήν ένίσχυσι τής 
προσωπικής έξουσίας τοΰ Χίτλερ. 
Χρειάζεται λοιπόν νά βρούμε τόν 
τρόπο νά πείσωμε αύτό τόν άνθρωπο 
πού ξέρει νά κάνη τούς άλλους νά τόν 
ύπακούουν καί νά τόν σέβωνται, καί 
στόν όποιο άλλωστε μένουν πιστοί 
καί ή μάζα καί τό σώμα τών άξιω- 
ματικών, νά άφήση άλες τίς πόρτες 
άνοιχτές γιά μιά γερμανοσοβιετική 
συνεννόησι. Οι ναζιστικές ενέργειες 
εναντίον τοΰ μπολσεβικισμοΰ ήταν ά- 
πλώς ένα μέσον γιά νά φθάση στήν 
εξουσία. Καί δέν συνεπάγονται συγκε
κριμένη έχθρότητα εναντίον τής Σο
βιετικής Ένώσεως άκόμη καί άν οί 
Γερμανοί κομμουνισταί πληρώνουν 
τό τίμημα!».

δεκαεπτά ημέρες άργότερα, ό 
Μαξίμ Λιτβίνωφ είχε συνομιλία μέ

τόν Κωνσταντίν φόν Νώυρατ, τόν 
Γερμανό συνάδελφό του, πού άρνή- 
θηκε τήν προσφορά νά υπογραφή ένα 
γερμανοσοβιετικό σύμφωνο πού θά 
αφορούσε στήν ’Ανατολική Ευρώπη.
Ό  Λιτβίνωφ είχε σημειώσει ώστόσο 
δτι, σέ περίπτωσι άρνήσεως, ή Μόσχα 
θά ήταν υποχρεωμένη νά ένισχύση 
τήν θέσι της μέ στρατιωτικές συμ- 
μαχίες μέ τήν Αύσι. Στήν περίπτωσι 
αύτή υπήρχε κίνδυνος νά κυκλωθή ή 
Γερμανία άπό εχθρούς. Ή  άρνησις 
αύτή δέν αποθάρρυνε τόν Στάλιν.
’Ενώ ό Χίτλερ συναντούσε τόν 

Μουσσολίνι στήν Βενετία, μερικές ή- 
μέρες πρίν άπό τήν «Νύχτα τών 
μεγάλων μαχαιριών», είπε διά τών 
εμπορικών συμβούλων του στό Βε
ρολίνο δτι ή Μόσχα θά μπορούσε νά 
προβή σέ μεγάλες παραχωρήσεις έ
ναντι τοΰ Χίτλερ σέ περίπτωσι γερ- 
μανοσοβιετικής συμφωνίας.

Στις 30 ’Ιουνίου, δπως είδαμε, ή 
στάσις του εξακολουθούσε νά είναι ή 
Ίδια Καί ενώ ξημέρωνε ή ίη 'Ιουλί
ου, όργίσθηκε δταν ό Άρτούζωφ ύ 
ποστήριξε δτι ποτέ ή Πολωνία δέν θά 
βοηθούσε τήν Σοβιετική "Ενωσι πιέ
ζοντας τήν Γερμανία γιά νά έξυπηρε- 
τήση τήν πολιτική τοΰ Κρεμλίνου. 
«Δίνετε εσφαλμένες πληροφορίες!», 
κραύγασε ό Στάλιν. «Γυρίστε λοιπόν 
στήν Ελβετία».

Ό  Άρτούζωφ ήταν, δπως ό 
Χοΰμπερτ Ντρόζ, ελβετικής καταγω

'Αριστερά: Ό  Στάλιν μέ τόν Μολότωφ. 
Κάτω: Ό  Βάλτερ ΚρΙβιτσκι. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Ό  Ρίμπεντροπ ύπογράιρει στή Μόσχα, 
στίς 23 Λ άγουστου 1939 τό Γερμανοσοβιετικό 
σύμφωνο. Πίσω του ύ Στάλιν καί ό Μολότωφ.

γής. ’Εγκαταστάθηκε στήν Ρωσία ώς 
καθηγητής, προσχώρησε στό κόμμα 
τό 1917, καί νυμφεύθηκε Μοσχοβί- 
τισσα Ό  Τρίλισσερ καί Ούνσλιχτ 
ήσαν οί καλύτεροι φίλοι του. Ό  
Άρτούζωφ συνελήφθη καί έκτελέ- 
σθηκε τό 1937 άν καί πράγματι ή 
Πολωνία άρνήθηκε, δπως είχε προ- 
βλέψει, νά ευθυγράμμιση τήν στάσι 
της μέ τήν στάσι τής Σοβιετικής 
Ένώσεως.

Πέντε μήνες άργότερα, ή έμμονη 
ιδέα τοΰ Στάλιν — ή ιδέα μιας καθο
λικής συμφωνίας μέ τόν Χίτλερ — 
είχε προωθηθή περισσότερο. Καλυ
πτόταν πολύ επιδέξια μέ τίς προσεγ
γίσεις τοΰ Σοβιετικού ήγέτη πρός τόν 
Γάλλο πρωθυπουργό Λαβάλ, στόν ό 
ποιο πρότεινε, τόν Νοέμβριο τοϋ 
1934, τήν σύναψι συμφώνου άμοι- 
βαίας βοήθειας, πού θά ήταν άνοιχτό 
σέ κάθε άλλη δύναμι πού θά έπι-

778



Ο ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ
θυμοΰσε νά συμμετάσχη. Τό άρχικό 
πρωτόκολλο ύπεγράφη στην Γενεύη 
στίς 5 Δεκεμβρίου, άλλά στίς 9 του 
μηνάς ό Μαξίμ Λιτβίνωφ διακηρύσ
σει δημοσία: « Ή  Σοβιετική "Ενω- 
σις δέν έπαψε ποτέ νά έπιθυμή καλές 
σχέσεις μέ την Γερμανία σέ δλους 
τούς τομείς».

Είκοσι περίπου ημέρες αργότερα, 
τό Βερολίνο παραχώρησε στην Μό
σχα σημαντικές πιστώσεις. Την άνοι- 
ξι τοΰ 1935 δόθηκε στην Σοβιετική 
"Ενωσι μακροπρόθεσμο δάνειο άνερ

χόμενο σέ διακόσια εκατομμύρια χρυ
σά μάρκα. Τήν ίδια στιγμή ό Άντονυ 
ΤΗντεν, όΠιέρ Λαβάλ, ό Έντουαρντ 
Μπένες, πού έγιναν δεκτοί στό Κρεμ- 
λϊνο, φαντάζονταν δτι, οί φιλοφρονή
σεις τοΰ Στάλιν άπέναντί τους, εξέ
φραζαν τήν ένίσχυσι τής θέσεως των 
παλαιών νικητών, καί νέα «περικύ- 
κλωσι» τής Γερμανίας. Ό  Στάλιν 
δέχθηκε τήν «πολιτική εθνικής άμύ- 
νης τής γαλλικής κυβερνήσεως», γε
γονός πού έβαζε σέ επικίνδυνη θέσι 
τούς κομμουνιστάς τοΰ Παρισιού καί 
τήν άντιμιλιταριστική τους προπα
γάνδα. Άλλά άπό τό άλλο μέρος 
εξακολουθούσε νά ένοχλή τό Βερολί
νο, παρασκηνιακά, γιά νά καρποφο- 
ρι'ίση τό σχέδιο συνάψεως συμφωνίας 
μέ τόν Χίτλερ, δεδομένου δτι ή έπί
ση μη εξωτερική του πολιτική έγγυό- 
ταν πώς, στήν χειρότερη περίπτωση 
ή Σοβιετική "Ενωσις θά τηρούσε 
στάσι «ούδετερότητος» άν συνέβαινε 
μιά σύγκρουσις μεταξύ Γερμανίας καί 
Δυτικών δυνάμεων. Άπόδειξις είναι 
τά δσα είπε ό Σοβιετικός πρεσβευ
τής στό Παρίσι, Ποτέμκιν, τόν ’Ιού
λιο τοΰ 1935: «Γιατί ένας πόλεμος θά 
μάς τρόμαζε: Ή  Ρωσία τών Σοβιέτ 
γεννήθηκε άπό τόν τελευταίο πόλεμο. 
Ή  Ευρώπη τών Σοβιέτ θά γεννηθή 
άπό τόν προσεχή πόλεμο!». (Άναφέ- 
ρεται άπό τόν Γάλλο συνταγματάρχη 
Φαμπρύ, Γάλλο πού χρημάτισε υ
πουργός ’Εθνικής Άμύνης άπό τόν 
’Ιούνιο τοΰ 1935 ώς τόν ’Ιανουάριο 
τοΰ 1936). "Ενα χρόνο προηγουμέ
νως, ό Κάρλ Ράντεκ έπέσειε πρός 
τούς Γερμανούς, στήν « Ίσβέστια» 
τής 15ης 'Ιουλίου 1934, τό φόβητρο 
μιας συμφωνίας μεταξύ Σοβιετικής 
Ένώσεως καί Δυτικών, άλλά κατέ
ληγε ώς εξής: «Δέν υπάρχει λόγος ό 
γερμανικός φασισμός καί ή Σοβιετι

κή Ρωσία νά μή συμβαδίζουν, άφοΰ 
καί ή φασιστική ’Ιταλία καί ή Σο
βιετική Ρωσία είναι καλές φίλες!».

Τό διπλό παιχνίδι έξακολουθοΰ- 
σε. Ό  Κριβίτσκι τό πιστοποιεί στό 
έργο του «Πράκτωρ τοΰ Στάλιν». 
(Έξεδόθη στήν άγγλική γλώσσα τό 
1939 στήν Νέα ' Υόρκη στίς έκδόσεις 
Harper/ Διηγείται τά άκόλουθα γιά 
τό βράδυ τής 2ας Αύγούστου 1935 
πού πέρασε στά γραφεία τής Λου- 
μπιάνκα, μέ τούς υπευθύνους τοΰ 
έξωτερικοΰ τμήματος τής Νικαβε- 
ντέ:

« Ό  Άρτούζωφ μάς έδειξε μιά 
μυστική άναφορά, πού μόλις έφθασε 
άπό κάποιον πράκτορά μας στό 
Βερολίνο, σέ άπάντησι ενός ’ερωτή
ματος πού βασάνιζε τόν Στάλιν: 
Ποιές είναι στήν Γερμανία οί δυνά
μεις πού εύνοοΰν μιά συμφωνία μέ 
τήν Σοβιετική "Ενωσι καί ποιά 
είναι ή έπιρροή τους; Ό  πράκτοράς 
μας κατέληξε στό εξής συμπέρα
σμα: « "Ολες οί προσπάθειες τής 
Σοβιετικής Ένώσεως γιά νά συμφι- 
λιωθή μέ τόν Χίτλερ είναι καταδι
κασμένες. Τό κύριο ‘εμπόδιο γιά μιά 
συμφωνία μέ τήν Μόσχα, είναι ό ίδιος 
ό Χίτλερ!». Άλλά ό Άρτούζωφ 
παρατήρησε δτι, ή αισιοδοξία τοΰ 
Στάλ.ιν ήταν ακλόνητη: «Ξέρετε τί 
είπε τό άφεντικό στήν τελευταία 
συνεδρίασι τοΰ Πολιτμπυρό;», ρεό- 
τησε ό Άρτούζωφ κουνώντας τό

χέρι του. Καί άνέφερε τά λόγια τοΰ 
Στάλιν: «Πέος θά μπορούσε ό Χίτ
λερ νά μάς κηρύξη τόν πόλεμο, τώρα 
πού μάς παραχώρησε ένα τόσο ση
μαντικό δάνειο; Είναι άδύνατον. Οί 
’επιχειρηματικοί κύκλοι είναι πολύ 
ισχυροί στήν Γερμανία καί έχουν 
μεγάλη έπιρροή». Πέρασαν δώδεκα 
μήνες άκόμη. Τόν Αύγουστο 1936, 
μιά μυστική λεπτομερειακή άλλη- 
λογραφία, πού επιβεβαίωνε τά σχέ
δια συμμαχίας μεταξύ Βερολίνου 
καί Τόκιο, περιήλθε στά χέρια τής 
σοβιετικής κατασκοπίας στήν Άπω 
Ανατολή. Ό  Λιτβίνωφ έκανε, στίς 

28 Νοεμβρίου, στήν σύνοδο τών 
Σοβιέτ, σχετικό υπαινιγμό, γιά νά 
δείξη στόν Χίτλ.ερ δτι ή Σοβιετική 
"Ενωσις ήταν έν γνώσει τών μηχα
νορραφιών, πού έξυφαίνονταν έναν- 
τίον της.

Στίς άρχές Δεκεμβρίου 1936, ή 
ύπόθεσις είχε άρκετά προωθηθή. 
Ό  Στάλιν κάλεσε στό Κρεμλϊνο τόν 
στρατηγό Συμεών Ούρίτσκι, πού 
είχε διαδεχθή άπό τό καλοκαίρι τοΰ 
1935 τόν Ίβάν Μπερζίν στήν διεύ- 
θυνσι τής στρατιωτικής κατασκο
πίας τής Σοβιετικής Ένώσεως. Τήν 
ίδια στιγμή, ό στρατηγός Κριβίτσκι, 
υπεύθυνος τών δικτύων πού έκάλυ- 
πταν τήν Ευρώπη, πήρε τήν εξής 
διαταγή πού τοΰ προκάλεσε κατά- 
πληξι: «Σταματήστε κάθε ένέργεια 
έναντίον τής Γερμανίας!».
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Μιά συζήτηση γιά τήν πολιτική ίδεο-

Πώς θά μπορούσε ό Στάλιν νά 
απόδειξη καλύτερα στόν Χίτλερ τίς 
καλές του προθέσεις; Μπορεί ή 
« ’Άμπβερ» τού ναυάρχου Κανάρι νά 
άρνήθηκε κατ ’ άρχήν νέα συνερ
γασία μέ τήν Μόσχα, δέν συνέβη 
δμως τό Ίδιο μέ τήν 'Υπηρεσία 
Ασφαλείας "Ες - "Ες. Ό  Χά- 
ϋντριχ είχε ήδη άνοίξει τόν «κόκ
κινο φάκελο» πού έπρόκειτο νά 
καταστρέψη τό ανώτατο σοβιετικό 
επιτελείο. Στούς κόλπους τών "Ες- 
Ές εργαζόταν άποδοτικά διπλοί 
πράκτορες δπως ό Άλεξάντρ 
Σεβριούκ, ψευτοφυγάς στήν Δύσι 
πού είχε παίξει σημαντικό ρόλο άπό 
σοβιετικής πλευράς στήν σύναψι τών 
συμφωνιών τοΰ Μπρέστ-Λιτόφσκ, 
τό 1918, καί κατέλαβε αργότερα υ
ψηλή θέσι στήν Ουκρανία. Ό  
Σεβριούκ «διέφυγε» τό 1922 στήν 
Βαρσοβία καί έπειτα στήν Ρώμη, 
δπου μπορούσε, άπό τό 1926, νά 
βλέπη ελεύθερα τον Μουσσολίνι. 
’Αργότερα εισχώρησε στίς τάξεις 
τής "Αμπβερ», χάρις σε «περίερ
γες» συστάσεις τοΰ Χίμμλερ καί τοΰ 
Χάΰντριχ. "Ενας άπό τούς προστά
τες του ήταν ό άρχηγός τής Γκε
στάπο Χάινριχ Μύλλερ. Ό  Σε
βριούκ ερχόταν σέ επαφή καί μέ τόν 
Μάρτιν Μπόρμαν, γραμματέα τοΰ 
Χίτλερ. Ό  Δαβίδ Καντελάκι εξάλ
λου επανεμφανίσθηκε στήν Μόσχα, 
στίς άρχές ’Απριλίου 1937. "Ε
φερνε ένα σχέδιο γερμανοσοβιετικοΰ 
συμφώνου, πού τό κείμενό του άντα- 
ποκρίνεται, σχεδόν άπόλυτα, σέ 
έκεΐνο πού ΰπεγράφη τόν Αύγουστο 
τοΰ 1939. ’Από τό Ίδιο αεροπλάνο, 
μέ τό όποιο έφθασε ό Καντελάκι 
Αποβιβάσθηκαν ό Λέβ Μέκλις καί 
δυό επίτροποι τής Νικαβεντέ. 
"Εφερναν τόν «κόκκινο φάκελο» πού 
καταδίκαζε τόν στρατάρχη Τουχα- 
τσέφσκι.

Σεβριούκ, Καντελάκι = οί δυό 
αυτοί άνθρωποι ’ενσάρκωναν τό 
μυστικό πρόσωπο τής εξωτερικής 
πολιτικής τοΰ Στάλιν. Είναι γνωστό 
αυτό πού συνέβη, άπό τόν Ιούνιο 
τοΰ 1937 καί έπειτα, στόν Του- 
χατσέφκσι καί στήν μεγάλη πλειο- 
ψηφία τών άνωτέρων Σοβιετικών 
Αξιωματικών.

NIKOLAS RITCHENGO

Σέ συνέντευξή του πρός τό  
περιοδικό «Ευρωπαϊκή ’Ή πει
ρος» ό διάσημος γαλλορουμάνος 
θεατρικός συγγραφέας Ε. Ίονέ- 
σκο διατυπώνει σκληρές άλήθει- 
ες γιά  τά πολιτικά παράδοξα 
πού συμβαίνουν στό Δυτικό Κό
σμο, τίς φαντασιώσεις καίτίς 
πλάνες πούέχει καλλιεργήσει ή 
κομμουνιστική προπαγάνδα τήν 
έπ ιε ίκ ε ια  τής « ίν τ ε λ λ ιγ κ έ ν -  
τσιας» έναντι τών σοβιετικών 
έγκλημάτων καί τήν άνηλεή 
στάση της έναντι τών ΗΠΑ, τό 
κίνημα τώ ν διαφω νούντω ν στόν 

’Ανατολικό Κόσμο, τό νόημα 
τής «ύφέσεως» καί τόν ήρωισμό 
τής σύγχρονης ρωσικής άντι- 
κομμουνιστικής λο γο τεχν ία ς. 
Πρόκειται γιά ένα συγκλονιστι

κό κείμενο. Γιά μιά προειδο
ποίηση πρός ένα πολιτισμό πού 
κινδυνεύει, άπό έναν πνευμα
τικό άνθρωπο, ό όποιος βλέπει 
καθαρά τήν πραγματικότητα καί 
μας τήν παρουσιάζει μέ άσυνή- 
θιστο πνευματικό θάρρος:

’Ερώτηση: Κύριε Ίονέσκο, ή 
σύγχρονη ζωή έχει τόσο γρήγορο 
ρυθμό, πού κυριολεκτικά ή κάθε 
μέρα μας φέρνει άπίθανες ειδήσεις, 
καταπληκτικά νέα. Οί πολιτικές, οί 
εθνικές, οί κοινωνικές καί θρησκευ
τικές πλευρές τής ζωής είναι έντε- 
ταγμένες στό έπακρο. Μέσα σ ’ 
αύτή τή δίνη τών γεγονότων καί τών 
ιδεών συχνά χάνουμε τή συνείδηση 
τής κατεύθυνσης τοΰ χρόνου, χά
νουμε τό νόημά του. Πώς θά ορί
ζατε έσεΐς αύτήν τήν κετεύθυνση;
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’Απάντηση: Πραγματικά πρέπει 
νά ομολογήσουμε πώς ή έποχή μας 
έχει τεράστια σημαντικότητα. Καί ή 
κατεύθυνσή της μου φαίνεται έντε- 
λώς καθορισμένη. ’Αρκεί μόνο νά 
καταλάβουμε, νά τό δούμε στ ’ 
άληθινά, πώς τήν ιστορία τώρα δέν 
τήν κάνει ό πόλεμος, δέν τήν κάνει ό 
εξοπλισμός, άλλά ή ιδεολογία. Τήν 
έκβαση ενός όποιουδήποτε άγώνα 
τήν άποφασίζουν οί ιδέες, ή φιλο
σοφία. Θά έξηγήσω τί θέλω νά πώ 
μ ’ αυτό.

' Η ψυχολογία τής ιδεολογικής 
προπαγάνδας είναι τέτοια που δέ 
σας προτείνει έκλογή ιδεών, άλλά 
κατευθύνει έπάνω σας μέ ορμητική 
σκοπιμότητα μιά συγκεκριμένη 
ιδέα. "Οσο πιό κοινότοπη καί 
μονόπλευρη είναι ή ιδέα, τόσο πιό 
γρήγορα μετατρέπεται, γιά τήν 
άκρίβεα σταθεροποιείται, σέ σύν
θημα. Γιά πολλούς άνθρώπους 
λέξεις όπως ό καπιταλισμός, ή 
άποικιοκρατία, δέν είναι πιά έννοιες 
πού έκφράζουν κοινωνικές ιδέες, 
άλλά άς ποϋμε έτσι, είναι εξαρτή
ματα συνθημάτων. Τά συνθήματα 
αυτά είναι γνωστά σ ’ όλους. Είναι 
γνωστό καί πώς ό ιμπεριαλισμός, ό 
καπιταλισμός είναι πολύ άσχημα 
πράγματα πού πρέπει νά ύπερνι- 
κηθοϋν καί νά ξεπεραστοϋν. ’Εδώ 
διαφαίνεται ή τεράστια έπίδραση 
όλης τής αριστερής ιδεολογικής 
προπαγάνδας· δέ θέτει τήν έρώτηση 
ποιά είναι ή ούσία του ίδιου τοϋ 
φαινομένου τοϋ ιμπεριαλισμού, 
μονάχα λέει: «ό αμερικανικός ιμπε
ριαλισμός». Τήν έμφάνιση τών 
’Αμερικανών στό Βιετνάμ, στήν 
Κορέα, ή άριστερή προπαγάνδα τήν 
ονομάζει «ιμπεριαλισμό», ένώ ή 
σοβιετική έπέκταση, ή σοβιετικο- 
ποίηση τής Τσεχοσλοβακίας, τής 
Πολωνίας, τής Ρουμανίας, τής 
Ουγγαρίας, είναι « άδελφική βοή
θεια». ’Αλλά καί στίς χώρες έκεΐ- 
νες όπου ό σοβιετικός έπεκτατι- 
σμός δέν έφθασε άκόμα στό άποκο- 
ρύφωμά του — όπως στίς άφρικα- 
νικές χώρες ή στήν Πορτογαλία — ή 
σοβιετική προπαγάνδα προσπαθεί 
νά νικήσει όχι μέ τόν εξοπλισμό ή 
τήν ύλική βοήθεια, άλλά κυρίως μέ 
τήν ιδεολογία.

Πολλές φορές έχω ήδη πει πώς

ΑΝΤΡΕΙ ΖΑΧΑΡΩΦ
άκριβώς ή ιδεολογία κέρδισε τόν 
πόλεμο στό Βιετνάμ. Οί ’Αμερι
κανοί στρατιώτες είχαν τόν πιό 
σύγχρονο οπλισμό καί τεράστιες 
τεχνικές, στρατιωτικές καί υλικές 
δυνάμεις. Στήν ούσία ή ισχύς τους 
ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη τών 
άντιπάλων. Καί τί έγινε; Οί ’Α
μερικανοί στρατιώτες στήν ουσία 
δέν ήξεραν γιατί άγωνίζονταν γιά 
τήν έλευθερία; Γ ιά ποιά έλευθερία; 
Φαινόταν πώς είχαν ξεχάσει τό 
γεγονός ότι είχαν κληθεί νά άπε- 
λευθερώσουν τό Βιετνάμ άπό τόν 
σοβιετικό, τόν κομμουνιστικό έπε- 
κτατισμό. Τό Βόρειο Βιετνάμ στό 
μεταξύ ήταν διαποτισμένο μέ τήν 
μαρξιστική καί κομμουνιστική προ
παγάνδα. Οί Βορειοβιετναμέζοι 
είχαν τά ιδεώδη τους τής κοινωνι
κής δικαιοσύνης. "Ηξεραν καλά τί 
ήθελαν. Καί όταν ή έννοια τής 
ελευθερίας πού τήν ύπερασπίζονταν 
οί ’Αμερικανοί, έγινε ρευστή, κενή, 
τότε οί άριστεροί καί κομμουνιστι
κοί κύκλοι έριξαν τό ιδεολογικό 
σύνθημα πού στιγμάτιζε τούς ’Αμε
ρικανούς- ώς έπιτιθέμενους. Θυμη
θείτε τά άτέλειωτα άρθρα, τίς 
διαδηλώσεις, τούς λόγους έναντίον 
τής άμερικανικής παρουσίας στό 
Βιετνάμ. Στήν κοινωνική ψυχολογία 
οί ’Αμερικανοί πέρασαν ώς «έπι- 
τιθέμενοι», όχι ώς άπελευθερωτές. 
Ή  ιδεολογία νίκησε. Έξηγεΐστετα 
όλα αύτά στόν άριστερό νεαρό πού 
μέ ρωτούσε: τί έκαναν οί ’Αμερι
κανοί στό Βιετνάμ, τόσο μακριά άπό 
τή χώρα τους; Ό  ίδιος όμως αυτός 
νεαρός, όπως καί όλοι οί άριστεροί 
κύκλοι, δέ θά πει ούτε μιά λέξη, δέ

θά οργανώσει έκδήλωση διαμαρτυ
ρίας έναντίον τής τρομοκρατίας πού 
εξαπέλυσε τό Βόρειο Βιετνάμ μετά 
τήν νίκη.

Νά κι ένα άλλο παράδειγμα πώς 
στήν έποχή μας προσπαθούν να 
κερδίσουν — τίς πιό μεγάλες νίκες 
— καί τίς κερδίζουν μέ τήν ιδεολο
γία. “Εχω ύπόψη μου τήν περίφημη 
«ύφεση», πού γ ι’ αυτή τόσα πολλά 
είπαν, καί πού τώρα, όπως φαίνεται, 
περνάει σοβαρή κρίση. Δέ συμφω- 
νεϊται πώς είναι πολύ παράξενη η 
«ύφεση», όταν ή σοβιετική πλευρά 
όχι μόνο δέν προσπαθεί νά έξομα- 
λύνει τήν ιδεολογική ένταση, δέν

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΑΤΖΕΝΙΤΣΙΝ

τείνει στήν άνοχή, άλλά άντίθετα 
ενθαρρύνει μέ κάθε τρόπο τόν 
ιδεολογικό άγώνα; Κι ό άγώνας 
αύτός, όπως ισχυρίζεται ό Μπρέζ- 
νιεφ, δέν πρέπει νά έξασθενεϊ ούτε 
ένα λεπτό. Τότε σέ τί συνίσταται ή 
«ύφεση»; Συνίσταται στό ότι ή 
Εύρώπη πρέπει ν ’ άνθίξει διάπλατα 
όλες τίς πόρτες γιά τήν κομμουνι
στική προπαγάνδα, ένώ ή Σοβιετική 
"Ενωση θά παραμείνει πίσω άπό 
θωρακισμένο τείχος. Κατά τή 
γνώμη μου ή πραγματοποίηση μιας 
παρόμοιας ύφεσης δέν έχει άλλο 
νόημα παρά μόνο τή μέγιστη 
ιδεολογική καί πνευματική έξασθέ- 
νιση τής Ευρώπης.

’Εδώ θά’θελα νά παρατηρήσω 
πώς ή άριστερή καί κομμουνιστική 
προπαγάνδα πέτυχε, θεωρητικά καί 
πρακτικά, νά δημιουργήσει τίς 
ευνοϊκές συνθήκες γιά τή δυνατό
τητα παρόμοιας μονόπλευρης «ύφε
σης» κυρίως μέ τόν πολύχρονο 
άγώνα της μέ τούς ’Αμερικανούς. 
Είναι ϊδιό μας νά μισούμε τούς 
άνθρώπους πού μας βοήθησαν. Οί
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’Αμερικανοί έσωσαν τήν Ευρώπη 
δυό φορές. Παραμένουν καί τώρα ή 
μοναδική ρεαλιστική δύναμη τής 
ελευθερίας, ή ρεαλιστική ύποστή- 
ριξη τής Ευρώπης. Καί θά θεωρήσω 
μεγάλη ήττα τής Ευρώπης τήν 
άποχώρηση των ’Αμερικανών, αν 
αυτή ή «ύφεση» κι ό τωρινός 
πρόεδρος των Ε.Π.Α. τήν διατά
ξουν. Νά κι άλλη μιά νίκη τής 
ιδεολογικής προπαγάνδας: κανείς
καί ποτέ δέν κατηγορεί τή Σοβιε
τική "Ενωση γιά τό σύμφωνο μέ τή 
Χιτλερική Γερμανία (του Μολότωφ 
καί τοϋ Ρίμπεντροπ), Ινώ άπό τήν 
άλλη μεριά θυμούνται τήν έπιθετι- 
κότητα των Ε.Π.Α. πρόθυμα καί μ ’ 
όποιαδήποτε εύκαιρία.

’Ερώτηση: Γιά πολλούς έκπρο- 
σώπους τής ρωσικής κουλτούρας, 
αυτούς πού έγκατέλειψαν τή Σοβι
ετική "Ενωση πρόσφατα, ήταν 
άναπάντεχη καί άρκετά οδυνηρή 
άνακάλυψη τό γεγονός πώς ή δυτική 
ίντελλιγκέντσια, στή συντριπτική 
της πλειοψηφία, συμπαθεί πολύ τίς 
κομμουνιστικές ιδέες καί τό σοβιετι
κό ολοκληρωτικό καθεστώς. Κι όχι 
μόνο τό συμπαθεί άλλά καί προσπα
θεί νά τό δικαιολογήσει καί νά τό 
εξυψώσει. Πώς έξηγεϊτε αύτό τό 
φαινόμενο;

’Απάντηση: Εννοείται, τό έξη- 
γώ κυρίως μέ τό μαρξισμό. Οί 
εύρωπαϊκοί άριστεροί κύκλοι είναι 
έκεϊνοι οί διανοούμενοι άστοί πού 
έχουν, όπως έκφράζομαι, «κακή 
συνείδηση». Οί άστοί είναι ένα 
περίεργο είδος άνθρώπων πού άπό 
παλιά είχαν ένα κάποιο ένστικτο 
αύτοκαταστροφής. 'Ο πιό αυστηρός 
κριτής τής μπουρζουαζίας ήταν 
πάντα ή μπουρζουαζία. Οί πιό 
σημαντικοί συγγραφείς άντι-αστοί 
προέρχονταν άπό τό άστικό περι
βάλλον, όπως ό Μπαλζάκ, ό Μπων- 
τλαίρ, ό Ζολά. Ά π ό  τό ίδιο 
περιβάλλον καταγόταν κι ό Μάρξ. 
Θά’ταν λάθος νά πιστεύει κανείς 
πώς ή προσπάθεια τής άστικής 
ίντελλιγκέντσιας έχει πραγματικά 
γιά στόχο της τήν καλυτέρευση τής 
ζωής του εργαζόμενου. Τώρα, όταν 
ή ρεαλιστική κατάσταση τών πρα
γμάτων άπέδειξε τήν άναξιοπιστία 
τών περισσότερων μαρξιστικών

προβλέψεων, τώρα άλλαξε κι ή 
στάση τή μπουρζουαζίας άπέναντι 
τοϋ μαρξισμού. Κρίνετε μόνος σας: 
ή κοινωνική θέση τού εργάτη στόν 
καπιταλιστικό κόσμο έχει άλλάξει 
πολύ, δέν έργάζεται πιά δεκατέσ
σερις ώρες, άλλά επτά μ ’ οκτώ. 
'Υπάρχει ό συνδικαλισμός πού υ
περασπίζεται τά δικαιώματά του. 
'Ο θεσμός τών κοινωνικών άσφα- 
λίσεων είναι πολύ περισσότερο 
άναπτυγμένος καί στέκεται πολύ 
πιό ψηλά άπ ’ ό,τι στις σοσιαλιστι
κές χώρες- γίνονται άπεργίες πού 
έκεϊ δέν γίνονται. Καί ή δραστη
ριότητα λοιπόν τού άστοΰ διανοου
μένου στρέφεται πρός άλλη κατεύ
θυνση, πηγαίνει μέσα στήν ίδια του 
τήν τάξη: οί μικραοστοί επιτίθεν
ται εναντίον τών μεγαλοαστών, άν 
καί τούς καθοδηγούν τάχα οί ιδέες 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Αύτό 
άκριβώς ονομάζω «κακή συνεί
δηση». 'Ο μαρξισμός έπαυσε νά 
είναι γιά τούς άριστερούς οικονομι
κή θεωρία, έγινε κάτι σάν θρησκευ
τική πίστη· στή στάση τους άπέ- 
ναντι τού μαρξισμού ύπάρχει κάτι 
τό μυστικιστικό. Κι άπό τήν Εύ- 
ρώπη, όπου κανείς δέν τούς καταδι
ώκει γιά τήν πίστη τους στόν 
μαρξισμό, ή Μόσχα τούς φαντάζει 
ιδεολογική Μέκκα, άπόλυτα άλάθη- 
τη άπ ’ τήν άποψη τού μαρξιστικού 
πνεύματος. Γ ι ’ αύτό όσα κι άν 
γραφούν γιά στρατόπεδα, γιά τούς 
διωγμούς τών διαφωνούντων, γιά 
τήν έλλειψη έλευθερίας τύπου κι 
άλλων δικαιωμάτων τού άστικοΰ 
δικαίου στή Σοβιετική "Ενωση, οί 
άριστεροί τής Δύσης παραμένουν 
κουφοί καί τυφλοί.

Ερώτηση: Κύριε Ίονέσκο, έχετε 
τή γνώμη πώς ή πνευματική άφύ- 
πνιση τής ρωσίας, άφύπνιση πού 
έκδηλώθηκε μέ τήν έμφάνιση άν
θρώπων όπως ό Σαχάρωφ, ό Σολ- 
ζενίτσυν, μέ τό κίνημα τών άντι- 
φρονούντων, μέ τά έθνικοθρησκευ- 
τικά κινήματα καί φυσικά μέ τήν 
άπογοήτευση άπό τό μαρξισμό, 
έχετε τή γνώμη πώς μπορεί νά 
επηρεάσει τό πνεύμα τής Ευρώπης;

’Απάντηση: "Οταν τό 67 έγραψα 
στό «Φιλολογικό Φιγκαρό» μέ τήν 
εύκαιρία τών πενήντα χρόνων τής

σοβιετικής εξουσίας, πώς μισό 
αιώνα πιά ζοΰμε περίοδο φόβου, 
μίσους, γενοκτονίας έγκλημάτων, οί 
άριστερές έφημερίδες μέ ονόμασαν 
βρώμικο άντιδραστικό καί φασίστα. 
Πέρασε όμως λίγος καιρός, οκτώ 
χρόνια μόνο, καί, όπως μοΰ φαί
νεται, μερικοί κύκλοι τής δυτικής 
ίντελλιγκέντσιας άρχίζουν νά βλέ
πουν τά πράγματα κάπως πιό 
καθαρά, προσέχει κανείς πώς ό 
άριστερισμός τους άρχίζει νά έξα- 
φανίζεται. Φυσικά τά γεγονότα στή 
Ρωσία βοήθησαν πολύ σ ’ αύτό. 
Τεράστια βλέπω τή συμβολή τόΰ 
Σολζενίτσυν, ό όποιος πράγματι 
είναι μεγάλος άνθρωπος. "Εφερε 
στή Δύση τήν άλήθεια, τόσο άπα- 
ραίτητη σ’ όλους μας. Καί όχι μόνο 
ό Σολζενίτσυν, κι άλλοι Ρώσοι 
συγγραφείς, όπως ό Μαξίμωφ, 
μάρτυρες όπως ό Κουζνέτσωφ, ό 
Πάνιν, μας άποκάλυψαν πολλά. 
Μεγάλη είναι ή σημασία καί τού 
δικού σας περιοδικού σ’ αυτή τή 
μαρτυρία τής άλήθειας.

’Ερώτηση: Τί σκέφτεστε γιά τό 
ρόλο τής θρησκείας στό σύγχρονο 
κόσμο;

’Απάντηση: Νομίζω πώς ό ρόλος 
αύτός καί σήμερα καί πάντα έχει 
τεράστια σημασία. Ξέρω πώς στήν 
’Ανατολική Ευρώπη, στίς χώρες 
τού σοσιαλιστικού στρατοπέδου, 
συντελεΐται μιά βαθιά θρησκευτική 
άνανέωση, εμφανίζεται μιά καινούρ
για θρησκευτική συνείδηση. 'Η 
άνανέωση αυτή καταλαμβάνει εΰ- 
ρεϊς κύκλους. Οί έκκλησίες είναι 
υπερπλήρεις, τίς έπισκέπτονται 
πολλοί νέοι.

Αύτό πού βλέπουμε στή Δύση 
καί συγκεκριμένα στή Γαλλία, δέν 
είναι ιδιαίτερα παρήγορο. 'Η θρη
σκεία στή Γ αλλία εκφυλίζεται, 
χάνει τήν ίερότητά της έκκοσμι- 
κεύεται, άπορροφαται άπό τό μαρ
ξισμό. Είναι πολύ εύρεΐς οί κύκλοι 
τών άριστερών καθολικών, γιά τούς 
οποίους θά μπορούσε νά πει κανείς 
πώς είναι περισσότερο άριστεροί 
παρά καθολικοί. 'Οπωσδήποτε ή 
πενηντάχρονη ρωσική πείρα τής 
θρησκευτικής άντίστασης, τού ά- 
γώνα γιά τίς πνευματικές άξιες, δέ 
διείσδυσε άκόμα πολύ στή Δύση.

782



28η Οκτωβρίου
Τοϋ κ. Γιάννη Πολίτη

Έρχεται μέσ' στή ζωή μας ξαφνικά μιά στιγμή 
πού σέ πάει χρόνια πίσω μιά γλυκειά σου άναδρομή. 
καί στό παρελθόν άμέσως θές δέν θέλεις θά γυρίσεις, 
καθώς σοϋρχονται στό νοϋ σου άπαλά οι άναμνήσεις... 
Κι' άναμνήσεις έχει ό ήρως τοϋ πολέμου τοϋ Σαράντα 
ποϋδωσε γιά τήν πατρίδα καί τή λευτεριά τά πάντα!

Είκοσι όκτώ τοϋ Όκτώβρη ήταν τότε, όπως τώρα, 
πού άκούστηκε τό «ΟΧΙ» στή γαλάζια μας τή χώρα:
—~Οχι, τύραννοι φασίστες! "Οχι, ύπουλοι έχθροί, 
ξένο πόδι νά μολύνει τήν 'Ελλάδα δέν μπορεί 
τό σαλπίζουν οί αιώνες
καί τό λένε Θερμοπύλες, Πλαταιές καί Μαραθώνες!
Καί στό «ΟΧΙ» τής πατρίδας τά γενναία τά παιδιά της, 
τό ντουφέκι τους άρπάξαν καί βρεθήκανε κοντά της 
ένα - ένα στή γραμμή
καί στή μάχη ξεχυθήκαν γιά πατρίδα καί τιμή.
Καί ό ήρωάς μας ήταν, όταν ξέσπασε ή μπόρα, 
νειόπαντρος καί τήν θυμάται τήν σκηνή σάν νάταν τώρα 
Ναι! Θυμάται πώς κρατούσε στής Λαρίσης τό σταθμό 
τήν καλή του άπό τό χέρι, ποϋκρυβε κάποιο λυγμό 
κι όλο προσπαθούσε ή δόλια, ή ματιά της μή δακρύσει

τήν στιγμή ποϋσκυψε έκείνος τρυφερά νά τήν
φιλήσει σέ μιάν άκρη τοϋ σταθμού
τήν πικρή έκείνη ώρα τοϋ άποχαιρετισμοϋ...
Ναί! Θυμάται! Ή  καλή του μπόρεσε νά μή δακρύσει 
καί δυό λόγια στόν καλό της μοναχά νά ψιθυρίσει: 
-"Αντε στό καλό καλέ μου καί μ' άγκάλη άνοιχτή 
θά σέ περιμένω νάρθεις νά σέ σφίξω νικητή!
Καί ξεκίνησε τό τραίνο γιά τοϋ πόλεμου τή δίνη 
κι' ό άπλός ό ήρωάς μας άπό τή στιγμή έκείνη 
σάν λιοντάρι πολεμούσε πάνω κεΐ στήν Αλβανία 
Καί τό φασισμό χτυπούσε όλο μίσος καί μανία!
Καί έπερίμενε τή μέρα πότε θά ξαναγυρίσει 
καί τά μάτια τής καλής του πάλι νά ξαναντικρύσει.
Καί γυρίζει ό ήρωάς μας άπ' τοϋ πόλεμου τή δίνη 
μά δέν βρίσκει πιά έκείνη 
νά προσμένει στό σταθμό...
Χάθηκε μαζί μέ άλλους σέ κάποιον βομβαρδισμό...

-"Αντε στό καλό, καλή μου, μά μι' άγκάλη άνοιχτή 
χρόνια τώρα περιμένω νά μέ σφίξει νικητή!

Γιάννης Πολίτης
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Αριστερά: Ό  Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Κάτω: Έλληνας στρατιώτης στήν ‘Αλβανία. 
Στην άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό  Μπαϊρακτάρης, δ γνωστός άρχηγός τής Στρατιωτικής 
‘Αστυνομίας. Κάτω: Ό  θρυλικός εΰζωνος ό όποιος είχε γίνει σύμβολο σ ' όλους τούς άγώνες τού 
Έθνους.

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βότσης, ήταν απόγονος 
τής ' Υδραίκής οικογένειας τών Κουν- 

τουριώτηδων καί ανεψιός του νικητοϋ Παύ
λου Κουντουριώτου.

Τήν ήμέρα πού αναχωρούσε γιά νά 
έπιβιβασθή ώς κυβερνήτης τού ύπ' άριθμ. 
11 τορπιλοβόλου μας, τήν δεύτερη ήμέρα 
τής κηρύξεως τού πολέμου, στις 6 Οκτω
βρίου, τά ' Ελληνικά άντιτορπιλλικά μας, 
βρέθηκαν στήν Τένεδο. Οί Τούρκοι βλέ- 
ποντάς τα γελούσαν μέ περιφρόνησι καί 
κορόϊδευαν λέγοντας ότι μ' αύτά τά πλοία 
οί "Ελληνες ήρθαν νά κυριαρχήσουν τό 
Αίγαϊον.
-  Ού! Οϋ! φώναζαν. Ντενεκέ παμπόρ! 
"Οταν όμως είδαν σέ λίγες μέρες τόν 
«Άβέρωφ» μας, ό όποιος έκανε τήν πρώ- 
την ναυτικήν έπίδειξίν του στά Δαρδανέλ- 
λια, κατελήφθησαν άπό ρίγος καί είπαν:
-  Μπρέ! Μπρέ! Μεγάλο, κοτζαμάν μπα- 
μπόρ!
Τέλος, όταν έφάνηκε καί τό ύποβρύχιό μας 
«Δελφίνι» καί έκανε μερικές βουτιές στό 
λιμάνι τής Τενέδου, τότε οί Τούρκοι έμει
ναν χάσκοντες καί φωνάζοντες άλαλιασμέ- 
νοι:
-  Ού! ού! Σεϊτάν παμπόρ!

Στήν κατάληψι τής Τενέδου είχε λάβει 
μέρος όλος ό στόλος μας μή έξαιρουμέ- 
νων ούτε τών χαϊδεμένων μας τορπιλοβό
λων, τά όποια έστρυφογύριζαν μπρος στό 
λιμάνι καί άνάμεσα άπό τά άλλα πλοία αάν 
σκυλάκια ούτε τού ύποβρυχίου μας, τού 
τρομερού «Σεϊτάν παμπόρ» τών Τούρκων. 
Ή ταν τό μόνο άπελευθερωμένο νησί, στό 
όποιον έγινε τόση τιμή καί παράτα.

Μιά μέρα έπάνω στό θωρηκτό μας « Ά 
βέρωφ» έκαμε τούς γάμους του ό λιμε
νάρχης Μούδρου. Ό  ναύαρχος Κουντου- 
ριώτης ήταν ό κουμπάρος, όταν τήν στιγμή 
τής άναγνώσεως τού Εύαγγελίου, πλησιά
ζει ό άξιωματικός έπί τών σημάτων.
- Ό  έχθρός ένεφανίσθη κ. Ναύαρχε!

-  Πολύ καλά, άς περιμένει! άπάντησε ό 
Ναύαρχος καί γυρίζοντας στόν άρχιμαν- 
δρίτην:
-  Κάμε γρήγορα, γιά νά μή τούς κάνουμε 
νά περιμένουν. Καί έξήλθε μέν ό Τουρκι
κός στόλος, άλλ' άμα ένεφανίσθη ό «' Αβέ- 
ρωφ» μπήκε καί πάλι στά Στενά!

' Ο Κουντουριώτης ήταν πιστός τηρητής 
τών θρησκευτικών τύπων. Πάντοτε κρατού
σε τις νηστείες καί έπέβαλλε καί εις τούς 
άξιωματικούς καί στό κατώτερο προσωπικό 
τήν τήρησίν τους. Τήν Μεγάλη όμως έβδο- 
μάδα αίσθάνθηκε στήν καμπίνα του οσμήν 
κρέατος. Αμέσως μπαίνει στό καρέ τών 
άξιωματικών όπου βρίσκει τόν ύπαρχον νά 
έχη μπροστά του ένα παχύτατο μπιφτέκι. 
Χωρίς νά πή λέξι άρπάζει τό μπιφτέκι καί τό 
πετάει στή θάλασσα, έπιβάλλοντας συγχρό
νως δεκαπενθήμερη φυλάκισι στόν παρα
βάτη τών διαταγών του καί χρηματικό πρό
στιμο στόν μάγειρον.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
Σέ μιά άπ' όλες τις συγκρούσεις στήν 

Κορυτσά, οί Τουρκικές όβίδες άντί νά χτυ
πήσουν τόν Ελληνικόν στρατόν, έπεφταν 
σέ κάτι περιβόλια γεμάτα λάχανα.
Οί στρατιώτες τόσον έπήραν τόν άέρα 
τους, πού σηκώνονταν άπροφύλακτοι καί τις 
κύτταζαν. Οί άξιωματικοί τούς φώναζαν:
-  Καθήστε κάτω, μωρέ, θά σάς σκοτώ
σουνε!
Καί οί στρατιώτες άπαθώς:
- ‘ Εννοια σου, κύρ λοχαγέ! Δέν άγγίζουνε 
κρέας αύτές... Δέν βλέπεις; Είναι όβίδες... 
χορτοφάγος!

Ή  στιγμή τής μάχης ήταν πανηγύρι.
Στή μάχη τού Σαραντάπορου, ό έθναπό- 
στολος ποιητής Σπύρος Ματσούκας πήρε 
κι' αύτός ένα τουφέκι καί άνακατεύτηκε 
μαζί μέ τούς εις τήν πρώτην γραμμήν 
μαχομένους στρατιώτες. Ενώ όμως όλοι 
πυροβολούσαν, αύτός καθόταν καί έκύταζε.
-  Σπύρο, γιατί δέν τουφεκάς κι' έσύ; τού 
είπε ό άξιωματικός τής διμοιρίας.
-  Μά δέν διάταξες άκόμα!
-  Δέν άκουσες πού φώναξα «πύρ όμαδόν!»
-  Μά έπρεπε νά πής «Σπύρ' όμαδόν».

Ένας δεκανεύς τού 1ου λόχου τού 3ου 
πεζικού συντάγματος συνέθεσε, μόλις ό 
στρατός μας έμπήκε στή Μακεδονία, ένα 
ποίημα τό όποιον ό Βιος μελοποίησεν.
Τό ποίημα αύτό στις άρχές τό τραγουδού
σαν ώς έμβατήριον τού 8ου πεζικού συν
τάγματος. ' Αλλά πολύ γρήγορα έγινε δημο- 
τικότατο καί διαδόθηκε σέ όλο τόν στρατό 
καί τά χωριά τής Μακεδονίας, άπ' όπου 
περνούσε ό στρατός μας.
Τό ιστορικό αύτό ποίημα έχει ώς έξής:

« Απορώ Μακεδονία, πώς βαστάς ύπομονή 
όπου βλέπεις τά παιδιά σου μέρα - νύχτα 
στή σφαγή (δίς)
Τί νά κάμω ή καϋμένη ποΰμαι άλυσόδετη 
καί δέν είμαι έλευθέρα γιά νά πάρω τό σπαθί 
(δίς)
Τό σπαθί μου είναι μαύρο κι έχει άνάγκη νά 
βαφή
εις τό αίμα τών τυράννων, κι' ύστερα νά 
δοξασθή (δίς).
Πέρα στή Μακεδονία έσκοτώθηκε ό Μελάς 
καί ένόμισ' ό Σουλτάνος πώς έχάθηκε ή 
Έλλάς(δίς).
"Ηπειρος καί Θεσσαλία έγιναν έλληνικά 
Θράκη καί Μακεδονία τά έπήραμε κι' αύτά 
(δίς).
Ό  «Άβέρωφ» κυριεύει τού Αιγαίου τά 
νησιά
καί κτυπά καί τήν άρμάδα καί τήν κλείνει στά 
στενά(δίς)
ΚΓ ό Πασσάς θά πάη στήν Πόλη τού Σουλ
τάνου νά τό πή.
Κι' ό Σουλτάνος σάν τό μάθη θάν' τού 
έρθη συγκοπή (δίς).

Στόν πόλεμο τό όνομα τού Βενιζέλου 
είχε μεγάλην σημασίαν. Γιά τούς μαχομέ
νους στρατιώτες αύτός ήταν ό πατέρας, 
αύτόν έβλεπαν ότι έφρόντιζε γιά ό,τι χρεια- 
ζόνταν. "Οταν είχαν διαλεχτό φαΤ τόν θυ
μόντουσαν:
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«ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

ΙΠ Ο Ν Μ
ΑΝΑΑΕΙΤλ

Τής δημοσιογράφου κ. Έ ρ. Σταματίου

-  Βδες φαί πού μάς έχει σήμερα ό Βενιζέ- 
λος;
"Οταν τό ψωμί ήταν ζεστό:
-  Πόλεμος, έλεγαν, καί όμως ό Βενιζέλος 
μάς έχει ζεστό ψωμί!
Καί όταν κανένα αδιάκριτο κομμάτι όβίδος 
έκαιγε κανενός τόν μανδύα, άμέσως ύ- 
πήρχεν ή παρηγόρια:
-  Δέν πειράζει, έλεγαν, ό Βενιζέλος έχει 
μανδύες. Θά σοϋ δώση άλλη.
Μέ μιά λέξι τό: «έχει ό Θεός» ειχεν 
άντικατασταθή μέ τό «έχει ό Βενιζέλος».

Στή μάχη τού Σαραντάπορου τό 10ον πεζι

κό άνέβαινε πρός τά ύψώματα τού Γλύ- 
κοβου, πού τά κατείχαν οί Τούρκοι. Σέ 
κάποια άπό αύτές τις έφόδους ένας φαντά
ρος Κερκυραΐος, παπουτσής τόέπάγγελμα, 
έγλύστρησε καί έπεσε σέ μιά ρεμματιά, 
μπροστά σ' έναν Τούρκο νιζάμη.
Μόλις τόν είδε ό Τούρκος καί έτοιμαζόταν 
νά πυροβολήση, ό Κερκυραΐος ταχύς, ώρ- 
μησε καί τόν έπιασε άπό τά χέρια.
Γιά δυό λεπτά κΓ οί δυό τους είχαν πιαστή 
γιά καλά. Ό  Τούρκος σέ κάποια κίνηση 
κατώρθωσε νά σύρη τή σκανδάλη τού όπλου 
του καί νά πυροβολήση τόν φαντάρο, στόν 
όποιο ή σφαίρα βρήκε στόν άριστερόν πή- 
χυν καί τόν έσπασε. ' Αλλά κι' ό Κερκυραΐος 
δέν χάνει καιρό. Πριν άκόμη τόν πιάσουν 
όξύτεροι οί πόνοι τού κατάγματος, πυρο
βολεί μέ τό Μάνλιχερ στό κεφάλι τού 
νιζάμη καί τόν σκοτώνει. ΚΓ όταν κατόπιν 
έφεραν τόν Κερκυραΐο στό χειρουργείο 
έλενε:

-  Μ' έκανε άχρηστον ό παληό νιζάμης μέ 
τή σφαίρα του, καί δέν θά φτιάσω ξανά 
παπούτσια, άλλά τόν έκαμα κΓ έγώ, ώστε 
ούτε αύτός θά ξαναφορέση πιά άρβυλλα!...

Οταν τά εύζωνικά τάγματα τά μαχόμενα 
εις τό Μπιζάνι έγύρισαν στή Θεσσαλονίκη ό 
λοχαγός Ηρακλής Τάμμος έγύμναζε τούς 
εύζώνους, έξω άπό τήν Θεσσαλονίκην, τά 
κοινά γυμνάσια, τά όποια στενοχωρούσαν 
τούς Εύζώνους.
-  Φέρτε άρμ!
-  Παραπόδας άρμ!
-  Παρουσιάστε άρμ!
Οί Εϋζωνοι, γεμάτοι ζωή καί φριμμάσοντες 
σάν άλογα, έβασανίζονταν μέ τά «νερό
βραστα γυμνάσια» αύτά, έως δτου ένας δέν 
έκρατήθηκε καί φώναξε στόν λοχαγό του:
-  Μά πέσε (πές) κΓ έφοδους, κύρ λοχαγέ!

Ο Μπαϊρακτάρης διευθυντής τής Αστυ

νομίας στήν παληά 'Αθήνα, μόλις άνέλαβε 
τήν ' Αρχή ή πρώτη του φροντίδα ήταν νά 
καταδιώξη τά κακοποιό στοιχεία ιδίως τούς 
κουτσαβάκηδες.

Κάποτε διετάχθη νά καταστείλη μιά φοι
τητική έξέγερσι. "Εφιππος καί έπί κεφαλής 
στρατιωτικής δυνάμεως θέλησε νά διαλύση 
τούς φοιτητάς. ' Επακολούθησε συμπλοκή 
στό ' Υπουργείο τών Οικονομικών (πού ήταν 
στόν κήπο τού Κλαυθμώνος πρός τήν οδόν 
Σταδίου) καί οί φοιτηταί άρχισσαν νά πυρο
βολούν κατά τών άστυνομικών. Μιά άπό τις 
σφαίρες βρήκε τό ρολόι τού Μπαϊρακτάρη 
καί τό έκανε κομμάτια, μά αύτόν δέν τόν 
άγγιξε καθόλου.

Ο Μπαϊρακτάρης ήταν ό πρώτος πού 
χρησιμοποίησε τό νερό πρός διάλυσιν δια
δηλώσεων. Κατά τις βουλευτικές έκλογές 
τού 1890 οί φίλοι τού Ράλλη είχαν συγκεν
τρωθεί μπρός στά γραφεία τής «' Εφημερί- 
δος», άπό τόν έξώστην τής όποιας θά τούς 
μιλούσαν διάφοροι ύποψήφιοι. Μά ή ώρα ή 
όποια είχε όρισθεΐ, μέ άστυνομικήν διά- 
ταξιν, νά διαλυθή κάθε συγκέντρωσις είχε 
περάσει καί οί ύποψήφιοι έξακολουθούσαν 
νά μιλούν. Τότε ό Μπαϊρακτάρης, έπειδή τό 
πλήθος δέν άκουγε τις συστάσεις του, 
άναγκάσθηκε νά χρησιμοποιήσει τήν τρόμπα 
καί άμέσως τούς διέλυσε.

' Ο Μπαϊρακτάρης είχε γεννηθεί στό ' Α
γρίνιο τό 1834. '  Ηταν δεκαέξη χρόνων καί 
κατετάχθη ώς στρατιώτης στό τάγμα τών 
άκροβολιστών. Σέ λίγο καιρό προβιβάσθηκε 
σέ δεκανέα καί κατόπιν αίτήσεώς του άπε- 
στάλη πρός καταδίωξιν τών ληστών, ύπό τόν 
λοχαγόν Δασκαλόπουλον, στό Γαλαξεΐδι καί 
"Αμφισσα πού είχαν τό κέντρο τους οί 
συμμορίες τού Νταβέλη καί Κακαράπη.

' Ο Μπαϊρακτάρης πέθανε στίς 27 Δεκεμ
βρίου τού 1904. "Επαθε άποπληξίαν. Τότε 
ήταν 72 έτών καί είχε βαθμόν ύποστρατή- 
γου.
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Δεξιά: Πέντε Από τά καλύτερα λαγωνικά τού 
A ' Παραρτήματος 'Ασφαλείας Πειραιώς. Έξ 
άριστερών πρός τά δεξιά Κονμπενβς Μιχαήλ, 
Αορλής Άν., ό διοικητής τού Παραρτήματος 
Κουτοουβέλης Παναγιώτης καί οί Αστυφύλα
κες Καραμήτσος Ε. καί Μαργαρίτης Νικ. 
Κάτω: 1947. Ή  δύναμις τού Γου 'Αστυνο
μικού Τμήματος. Α ιακρίνονται: Καθήμενοι, δ 
άρχιφύλαξ Μπακόπουλος, ύπαστυνόμος κ. Κα- 
ραΐσκος, άνθυπαστυνόμος κ. Τάμπαλης, ύ
παστυνόμος κ. Αρακάκης, Αστυνόμος κ. Άτ- 
ζόγλου, Αστυνόμος κ. Α. Κορωνακος (Αιοι- 
κητής), Άστυν. Αιευθυντής κ. Μπαϊλάκης, 
(Α ιαμερισματάρχής), Αστυνόμος κ. Παντήρης, 
Αστυνόμος κ. Παπαγεωργίου, ύπαστυνόμος κ. 
ΚαραγιΑννης, Ανθυπαστυνόμος κ. Μιχαλόπου- 
λος, ύπαστυνόμος κ. Μυρίλλος. Καί οί Αρχι- 
φύλακες κ.κ. Μπαμπανϊκος, Καλογεράκης, 
Βλάχος, Πάνου, Άναγνωστόπουλος, Λ άουτ ά- 
ρης, Άναστασιάδης, καί Αλλοι.
Στήν Απέναντι σελίδα: 1929. Ή  δύναμις τού 
Σ Τ ' ‘Αστυνομικού Τμήματος. Α ιακρίνονται: 
καθήμενοι, Ν. Μόρφης Αρχιφύλαξ, Α. Καζα
μίας, Αρχιφύλαξ, Ν. Τρίχας Αρχιφύλαξ, Ε. 
Λούλιας ύπαστυνόμος (έκτελεσθείς κατά τό 
Δεκεμβριανόν κίνημα), Ήλ. Κρητικός Αστυ
νόμος, Διοικητής τού Τμήματος. Τρ. Λαμπρό- 
πουλος ύπαστυνόμος, Ε. Ρούνης ύπαστυνό
μος. Ό  αύτοκτονήσας ΑρχιφύλαξΜιχάλης καί 
Σπ. Νικολόπουλος άστυφύλαξ. "Ορθιοι: Οί 
Αστυφύλακες Μιχαλονακος, ’Αλβανός, Έφετ- 
ζόγλου, Άβραμίδης, Παπακώστας, καί άλλοι.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
τ η :  α : τ υ ν ο μ ι α : π ο λ ε 8 ν

Ή ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία 
δράσεως, ιστορία άγώνων, ιστορία προσφοράς πρός 
τόν 'Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα. Τής ιστορίας 
αυτής έλάχιστο δείγμα αποτελεί τό «Άλμπουμ τής 
Αστυνομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύονται 
κατ' άποκλειστικότητα παλαιαί άνέκδοτοι φωτογρα- 
φίαι.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

TQN «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»
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Στις φωτογραφίες καί τών όύο σελίδων, ή έμπροσθία καί ή άπισθία δψις τοΰ ώρολογίου χρονομέτρου, τό όποιον ίχρησιμοποιείτο άπό τούς σκοπούς 
Αστυφύλακες γιά τή χρονομέτρηση τοΰ δρομολογίου, τά πρώτα χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τό χρονόμετρο έδώρησε στον 'Αρχηγό τής
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‘Αστυνομίας ό τέως άστυφύλαξ καί τώρα συνταξιούχος τής ‘Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος κ. Άνδρέας Παπαδόπουλος, γιά τόν έμπλουτισμό τοΰ 
'Αστυνομικού Μουσείου.
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ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΕΝΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

K O U U T E  Φ β υ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Οκτώ διάφορα ζώα έχουν έμπνούσει τήν τεχνική
τοϋ αθλήματος

— t
’Επάνω: Μιά όμάδα Κινέζων πού έχουν συ- 
γκεντρωθή πολύ πρωί, έκτελοΰν στό ύπαιθρο 
τό τάι τσί Τσουάν, δηλαδή τήν «πυγμαχία μέ 
τίς σκιές». Ή  διδασκαλία γίνεται δωρεάν στήν 
Φορμόζα καί τήν Κίνα. Στήν Απέναντι σελίδα 
(πάνω: Ή  εδραία Κινέζα ήθοποιός Χσού
Φένγκ. Στήν ταινία «“Ενας ύποπτος Τζέν» 
ξαναζωντάνεψε τό περιστατικό ένός θαρρα
λέου κοριτσιού, πού έζησε ύπό τήν δυναστεία 
των Μίνγκ. Κάτω: Ό  Μπρούς Λή, στό
άπώγειο τής πυγμαχικής καί κινηματογραφι
κής καριέρρας του. "Εμαθε τή πυγμαχία στό 
Χόνγ-Κόνγκ καί είδικεύθηκε στό Κούνγκ-Φού.

Τ Ο 519 π.Χ. κάποιος ’Ινδός 
μοναχός, ό Μποντιντάρμα, γι
ος τοΰ πρίγκιπα Σουγκάντα της 

κάστας των πολεμιστών, πήγε στήν 
Κίνα γιά νά διαδώση τήν δική του 
άντίληψη περί Βουδδισμοΰ.

’’’Ηταν ένα μακρινό ταξίδι γεμάτο 
κινδύνους. Συνάντησε έπανειλημμέ- 
νως κακοποιούς καί ληστάς πού 
λυμαίνονταν τούς δρόμους καί τήν 
ύπαιθρο. Σύμφωνα μέ τούς θρησκευ
τικούς κανόνες, ό ’Ινδός μοναχός 
ταξίδευε άοπλος. Τό δόγμα του 
κήρυσσε τήν έκσταση σάν μοναδικό 
τρόπο γιά τήν άπόκτηση τής γνώ- 
σεως, άλλά τά χέρια καί τά πόδια 
του, γυμνασμένα μέ τήν τεχνική τοϋ 
Κούνγκ Φού, ήσαν σκληρά σάν τό 
άτσάλι καί μπορούσαν νά τόν άπαλ- 
λάξουν άπό κάθε επικίνδυνη συνάν
τηση.

"Οταν έφθασε στήν Αύλή τοϋ 
Λιάνγκ Βού Τέ, τοϋ πιό διάσημου 
αύτοκράτορα τής Νότιας Κίνας καί 
προστάτη τοΰ Βουδδισμοΰ, ό ’Ινδός 
μοναχός είδε νά διαλύωνται ύλες του 
οί αύταπάτες. Ό  αύτοκράτορας εμ
φανίσθηκε άντίθετος πρός τίς νέες 
θεωρίες. ' Ο Μποντιντάρμα έπέμενε 
νά προπαγανδίση τίς ιδέες του, άλλά 
καταδιώχθηκε καί μετά έξορίσθηκε. 

’Έπειτα άπό πολλές περιπέτειες,

κατέφυγε μέ μερικούς οπαδούς του 
στόν ναό Σαολίν, στά βόρεια τής 
χώρας, οπού οί μορφωμένοι τόν ύ- 
ποδέχθηκαν μέ εύμένεια καί έδειξαν 
ενδιαφέρον γιά τήν νέα βουδδιστική 
άντίληψη. Στήν έπαρχία αύτή, στό 
Χονάν, ό αύτοκράτορας Χσιάο 
Μίνγκ συμπλήρωνε τό τέταρτο έτος 
τής βασιλείας του, άλλα ή ζωή ήταν 
δύσκολη, βασανιστική, λόγω των 
εσωτερικών ταραχών καί τών επι
δρομών τών ληστών. Οί χωρικοί 
άμύνονταν μέ ένα είδος πυγμαχίας 
πού τά μυστικά τής τέχνης της κα
τείχαν μόνο οί εύγενεϊς. Στόν ναό 
όμως τοΰ Σαολίν δέν βρήκε ούτε 
καλοπέραση ούτε ησυχία. Πολλοί 
νέοι μαθηταί, πού δέν είχαν έκπαι- 
δευθή καλά στήν τεχνική τοΰ 
Κούνγκ Φού, έχαναν τήν ζωή τους 
άπό τίς βιαιότητες τών οπαδών τών 
άλλων αιρέσεων καί κατά τίς έπι- 
θέσεις τών ληστών εναντίον τοΰ 
άπομονωμένου μοναστηριοΰ τοΰ 
Σαολίν.

Ό  Μποντιντάρμα, ίσως γιατί 
ήταν γιός πρίγκιπα, είχε μάθει τό 
Κούνγκ Φού άπό τόν σοφό καί μεγά
λο ’Ινδό δάσκαλο, τόν Πρατζνάτρα. 
"Επειτα άσκήθηκε έπί εννέα χρόνια 
καί τό τελειοποίησε. ’Επινόησε ό 
ίδιος μερικές μορφές έπιθέσεως καί
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άμυνας πού κρατούσε μυστικές. Στό 
Σαολίν προσπάθησε άμέσως νά όρ- 
γανώση καλύτερα την άμυνα τής 
μονής διδάσκοντας στούς άπειρους 
μαθητευόμενους 18 βασικές άσκή- 
σεις, άπαραίτητες γιά νά άποκτή- 
σουν περισσότερη σιγουριά καί με
γαλύτερη σωματική καί πνευματική 
άντοχή.

Συνδυασμένο μέ τήν πρακτική 
τής βουδδιστικής έκστάσεως, τό 
Κούνγκ Φού του Ίνδοΰ μοναχού 
σημείωσε μεγάλη έπιτυχία. 'Η φή
μη τού μοναχού διαδόθηκε πολύ 
γρήγορα στά μικρά βασίλεια τής 
Βόρειας Κίνας. “Ετσι, αύλικοί, άνώ- 
τεροι υπάλληλοι, πρίγκηπες, άνθρω
ποι τού λαού, πήγαιναν στό μονα

στήρι γιά νά μάθουν τήν διδασκό
μενη τεχνική.

Οί πολυάριθμες αιτήσεις ύπαγό- 
ρευαν στόν μοναχό νά δημιουργήση 
μιά πραγματική σχολή Κούνγκ Φού, 
τήν «Σαολίν Τσουάν». τΗταν ή 
πρώτη τού είδους καί έμεινε θρυλική 
στήν ιστορία των πολεμικών τε
χνών.

Μέ τό κινεζικό όνομα Τά Μό, ό 
Μποντιντάρμα δίδαξε μιά μέθοδο 
πυγμαχίας πού ορίζεται ώς «έξωτε- 
ρική» ή «σκληρή». Ή  μέθοδος αύτή 
Αντιμετώπισε τήν δίωξη τών οπα
δών τής «έσωτερικής» ή «εύλύγι- 
στης» παραδοσιακής κινεζικής πυγ
μαχίας. Οί τελευταίοι καταδίκαζαν 
τήν χρήση τών ποδιών, τών Αγκώ

νων ή τών κνημών, πού είναι όπλα 
κιά βίαια άπό τίς γροθιές.

Τό Κούνγκ Φού τού 1 α Μό, ή
ταν θεαματικό, άλλά καί φονικό. 
’Εξάλλου, μερικοί, μαθηταί, πού 
είχαν έπανασταστήσει κατά τών κα
νόνων έσωτερικής πειθαρχίας, διέδι
δαν τήν μέθοδο μέ άσχημο τρόπο. 
"Οταν τό έμαθε ό μοναχός καθιέρω
σε δώδεκα κανόνες ύπακοής καί ό
ποιος τούς παρέβαινε, Κινέζος ή ξέ
νος, άπεπέμπετο. Π ιό σοβαρές ποι
νές έπιβάλλονταν σέ όσους μέ άπάτη 
Αλλοίωναν βαθιά ή Αποκάλυπταν τίς 
μεθόδους τής σχολής. Σέ άκραϊες 
περιπτώσεις οί Απείθαρχοι κατα
διώκονταν άπό τούς ίδιους τούς 
μαθητάς, πού έφθαναν άκόμη καί 
στό σημείο νά τούς σκοτώσουν μέ 
μυστικές κινήσεις στήν διάρκεια ε
νός άγώνα.
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ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
Δεξιά: Ό  βασιλιάς τής Ιορδανίας Χουσεΐν άσκεϊται στό καράτε ύπό τήν όιπ'θν νση του διάσημου 
Κινέζου ηροπονητοΰ Διού Λίνγκ Χό. Κάτω: Ό  λ/πμυϋς Δη σεμιά άπό τις γνωστότερες ταινίες του 
in.ScKvOc, <r · gya dra,ya K»,SyyK Φού τήν μέθοδο «ΜΙ: Ανοιχτά τά χέρια». Ή  μέθοδος αύτή είναι 
άπό τίς π ιό φονικές.

'Η εξάλειψη τοϋ ψεύδους, ό σε
βασμός καί ή βοήθεια πρός τούς 
πληθυσμούς πού άντιμετώπιζαν τήν 
άπειλή των ληστών καί των άγρι- 
μιών, είχαν τήν πρώτη θέση στήν 
βουδδιστική σχολή Σαολίν. Οί μα- 
θηταί υποβάλλονταν, μέ τήν θέλησή 
τους, σέ ένα σύστημα ζωής άρκετά 
σκληρό καί έβγαιναν άπό αυτήν 
δυνατοί σωματικά καί ήθικά. Ό σοι 
έμεναν, οί καλύτεροι, γίνονταν δά
σκαλοι. Καμμιά φορά οί άλλοτε 
σύντροφοί τους τούς μισούσαν. ’Ι
διαίτερα οί μαθητευόμενοι πού στήν 
«εσωτερική» πάλη δέν κατόρθωναν 
νά έναρμονίζουν τό σωματικό στοι- 
χεϊοι μέ τήν έσωτερικότητα. Γ ι’ 
αυτό ή ζωή των δασκάλων βρισκό
ταν πάντα σέ κίνδυνο. Γιά νά προ
στατεύσουν τόν έαυτό τους άπό 
χειρότερες έκπλήξεις, κρατούσαν ζη
λότυπα μυστικές μερικές μεθόδους 
πού θά τούς χρησίμευαν στούς άγώ- 
νες μέ τούς εξωμότες ή θά τούς 
προστάτευαν άπό στοιχεία επικίν
δυνα, πού θά μπορούσαν νά παρει- 
σφρύσουν στήν σχολή μέ άπάτη γιά 
νά μάθουν τό σκληρό Κούνγκ Φού 
καί νά τό χρησιμοποιήσουν έπειτα 
σάν μέσον καταπιέσεως καί βίας.

Μετά τόν θάνατο τού Τά Μό ή 
σχολή «Σαολίν Τσουάν» χωρίσθηκε 
σέ δύο τμήματα, τής βόρειας καί τής 
Νότιας Κίνας. ’Αργότερα χωρίσθη
κε σέ πάρα πολλές αιρέσεις, πού 
βρίσκονταν πάντοτε σέ διαμάχη με
ταξύ τους γιά τήν έπικράτηση τής 
παλιάς κινέζικης πυγμαχίας ή τού 
σκληρού Κούνγκ Φού τού Τά Μό.

’Άγνωστο άκόμη πριν άπό μιά 
δεκαετία έξω άπό τήν Κίνα τό 
Κούνγκ Φού τού Τά Μό, έμφανίσθη- 
κε σέ τηλεοπτικές έκπομπές καί 
ταινίες καί σημείωσε μεγάλη έπιτυ- 
χία. Οί θεαταί όμως δέν πίστευαν 
ότι ήταν πραγματική πυγμαχία καί 
συχνά τό θεωρούσαν άπάτη. Οί μορ
φές των ληστών καί τών παλιών 
δασκάλων, πού μπορούσαν μόνοι 
τους νά άντιμετωπίσουν τέτοιους

άντιπάλους, ήσαν σχεδόν πάντοτε 
πρόσωπα φανταστικά. Τά άνθρώ- 
πινα δράματά τους ή οί όξεϊς άν- 
ταγωνισμοί τους, δέν είναι πάντοτε 
άποκυήματα φαντασίας, άλλά πραγ
ματικά περιστατικά, πού οί ταινίες 
τά ξαναζωντανεύουν καί μάλιστα 
στούς τόπους πού συνέβησαν, όταν 
αύτό είναι δυνατόν. Οί μοναχοί, 
λόγου χάρη, πού παλεύουν στό φιλμ 
«"Ενας ύποπτος Τζέν», ζοΰν στό 
ναό Σαολίν. Καί ή Κινέζα ήθοποιός 
Χσού Φένγκ, είναι τό πορτραϊτο ε
νός κοριτσιού πού είχε ζήσει πριν 
άπό μερικές εκατοντάδες χρόνια, 
στήν εποχή τής δυναστείας τών 
Μίνγκ. ’Αφού έμαθε κρυφά τό 
Κούνγκ Φού άπό ένα έξαιρετικό 
δάσκαλο, κατόρθωσε, έπειτα άπό 
δραματικά περιστατικά, νά πάρη 
εκδίκηση γιά τήν οίκογένειά της, 
πού είχε έξοντωθή σέ πολιτικές 
διαμάχες άπό ένα εύνοΰχο προδότη. 
Τό αρχικό δικαίωμα τής έκδικήσεως 
δέν άποτελεϊ πιά σήμερα μέρος τού 
Κούνγκ Φού, άλλά ή νίκη τού Καλού 
επάνω στό Κακό, ή άναζήτηση τής 
τελειότητος καί άρμονίας, ή αύτοκυ- 
ριαρχία, αποτελούν άκόμη καί σή
μερα τήν βάση αύτής τής φοβερής 
τέχνης, άπό τήν οποία προήλθαν 
πολλές άλλες μορφές πάλης, λιγώ- 
τερο ή περισσότερο σκληρές ή ήπιες, 
πού στήν εποχή μας, έχουν μετα- 
τραπή σέ άθλητικά άγωνίσματα, 
όπως τό καράτε, τό τζούντο, τό 
σοΰμο, τό κέντο, καί είναι πολύ 
διαδεδομένα σέ όλο τόν κόσμο.

Ή  ιστορία τού Κούνγκ Φού, ό
μως, είναι πιό παλιά άπό τού Τά 
Μό. Σίγουρα ιστορικά στοιχεία άνα- 
φέρουν, ότι τά στρατεύματα τού 
Κινέζου αύτοκράτορα Χουάνγκ Τί 
χρησιμοποίησαν τό Κούνγκ Φού σέ 
μιά μάχη πού έγινε χωρίς όπλα τό 
2674 π.Χ., δηλαδή πρίν άπό 4650 
χρόνια.

Στόν Φού Χί, έναν άπό τούς 
«τρεις μυθικούς αύτοκράτορες», πού 
κυβέρνησε τήν Κίνα γύρω στά 2852

π.Χ., πρώτο νομοθέτη καί μεγαλο
φυή εφευρέτη τού ημερολογίου, ά- 
ποδίδονται καί μερικά περίπλοκα 
μυστηριώδη σύμβολα, πού άπό αί-- 
ώνες προετοιμάζουν τούς μυούμε- 
νους στίς κινεζικές σχολές τού 
κούνγκ Φού. Φαίνεται, ότι παρατη
ρώντας τήν ράχη τού πελώριου δρά
κοντα τής βάρκας του, πού ήταν 
άγκυροβολημένη στόν Μεγάλο Κί
τρινο Ποταμό, ό Φού Χί έμπνεύ- 
σθηκε, άπό τήν στάση τού δράκοντα, 
μιά άπό τίς συνηθισμένες έπιθετι- 
κές στάσεις τού Κούνγκ Φού, έκείνη 
πού έπιδιώκει νά άναπτύξη τήν τα
χύτητα, τήν συγκέντρωση, τό άπρό- 
βλεπτο τής εφόδου, ιδιότητες πού 
αποδίδονται άπό τούς κινέζους στό 
μυθικό ζώο.

Μεγαλοφυείς καί προικισμένοι 
βουδδισταί διδάσκαλοι πλούτισαν, 
διά μέσου τών αιώνων, τό Κούνγκ 
Φού μέ τελειότερους κανόνες γιά 
τήν άνάπτυξη τής «εσωτερικής δυ- 
νάμεως» καί τής «πνευματικής κυ
ριαρχίας» πέρα άπό τήν άνάπτυξη 
τής σωματικής δυνάμεως. Οί άμυν- 
τικές καί έπιθετικές στάσεις ήσαν 
σχεδόν όλες εμπνευσμένες άπό τήν 
προσεκτική παρατήρηση τών ζώων. 
Ά π ό  τό έντομο «μάντις», λόγου 
χάρη, ό μυούμενος μαθαίνει τήν 
παραπλανητική παθητική στάση. 
"Οπως ό μάντις έτσι καί αύτός 
οφείλει νά άνασηκώση τόν θώρακα 
καί νά σφίξη τίς γροθείς προτού 
έξαπολύση τήν άπρόβλπτη γρήγορη 
καί θανατηφόρα έπίθεση. Ά π ό  τόν 
γερανό, πού μένει άκίνητος στό ένα 
πόδι, θά μάθη τήν ισορροπία. Ά π ό  
τό έλάφι τήν σιγουριά καί τήν εύκι-
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νησία. ’Από την λεοπάρδαλη την 
ταχύτητα, την δύναμη, την φυσική 
ευκινησία. Ά π ό  τό λιοντάρι τό 
θάρρος. Ά π ό  την άρκούδα την δύνα
μη καί την άνησυχία. '0  πίθηκος θά 
τοϋ χρησιμεύση ώς πρότυπο γιά την 
πονηριά. Ή  στάση τοϋ βατράχου 
φαίνεται ή μοναδική πού τοϋ έπι- 
τρέπει νά μή χάνη τήν ισορροπία 
του, όταν ή σύγκρουση μέ τόν άντί- 
παλο είναι ιδιαίτερα βίαιη.
Κατά τήν μακρόχρονη καί βασανι
στική περίοδο των «πολεμιστών βα
σιλέων» τόν 5ο, 4ο καί 3ο π.Χ. 
αιώνα, οί Κινέζοι χωρικοί άρχισαν 
νά έφαρμόζουν τήν τέχνη τής πυγ
μαχίας. Άνθρωποι άπληστοι γιά 
έξουσία πολεμοΰσαν μεταξύ τους 
διεκδικώντας χώρες καί έδάφη, καί 
ύπέτασσαν τούς πληθυσμούς καί 
τούς υπέβαλλαν σέ κάθε ε’ίδους κα
ταπίεση. Ά ν  κάποιος χωρικός έ
κρυβε σπαθιά καί μαχαίρια, πού 
μόνο ό στρατός τών νικητών είχε 
δικαίωμά νά χρησιμοποιή, διέτρεχε 
τόν κίνδυνο νά άποκεφαλισθή. ’Έ 
τσι ό άοπλος άνθρωπος έμαθε νά υ
περασπίζεται τόν έαυτό του μέ τίς 
γροθιές, τά ραβδιά καί άκόμη τά 
έργαλεϊα τής δουλειάς, αύτοσχεδιά-

ζοντας στοιχειώδεις μεθόδους πού 
αργότερα συγκεκριμενοποιήθηκαν 
άπό τούς Σαμουράι, όταν ένας νόμος 
τοϋ 1860  τούς άπαγόρευε νά 
φέρουν τήν μακρυά σπάθα.

Τό 1662 οί Μαντσού εισέβαλαν 
στήν Κίνα. ' Η νέα δυναστεία τών 
Τσίνγκ δέν ήταν σέ όλους άγαπητή 
καί οί βουδδιστικοί ναοί έγιναν ά
συλα γιά όσους ήλπιζαν στήν παλι
νόρθωση τών Μίνγκ. 'Η στάση τών 
μοναχών δέν ήταν άνεκτή άπό τούς 
νέους βασιλείς καί ένας άπό αύτούς, 
ό Κάνγκ Χσί, άποφάσισε νά κατάρ
γηση όλα τά μοναστήρια. 'Ο ναός 
τοϋ Σαολίν δέν γλύτωσε άπό τήν 
καταστροφή. Α λλά οί μοναχοί δέν 
πτοήθηκαν. “Ηξεραν τήν σημασία 
τής γροθιάς καί άνοιξαν σχολές πυγ
μαχίας, τυπικά γιά άμυνα, όπου 
δίδασκαν μιά έκλαϊκευμένη μέθοδο 
τοϋ Κούνγκ Φού. Κάποιος βουδδι- 
στής άσκητής 'ίδρυσε τήν σχολή 
«Γουίνγκ Τσούν», ειδικευμένη άπο- 
κλειστικά στήν πιό γρήγορη καί 
κατάλληλη χρησιμοποίηση τής 
γροθιάς. Σέ αύτήν άκριβώς τήν 
σχολή έκπαιδεύθηκαν οί πυγμάχοι 
(μπόξερς), πού ύποκίνησαν τήν 
έπανάσταση τοϋ 1898.

ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
Τό Κούνγκ Φού άρχισε νά 

ένδιαφέρη καί τίς γυναίκες. Γύρω 
στά 1 723, ένα μικρό κορίτσι, ή Γιέν 
Γιουνγκχούν, δημιούργησε μιά νέα 
μορφή πάλης, πού ονομάσθηκε Λό. 
Είχε όμως προηγηθή στήν τέχνη τοϋ 
Κούνγκ Φού, πρίν άπό πολλούς αι
ώνες, μιά σκληρή καί φιλόδοξη γυ
ναίκα, πού στά 17 της χρόνια είχε 
μπή στό παλάτι σάν παλλακίδα τοϋ 
Τάι Τσούνγ. Ή  γυναίκα αυτή ήταν 
ή Βού Κάο. Είχε γεννηθή τό 620. 
Καταγόταν άπό φτωχή οικογένεια 
μέ 12 παιδιά καί είχε μάθει τήν 
τέχνη τής πάλης άπό τά άδέλφια 
της. Σέ κάποια έπίδειξη τήν ξεχώ
ρισε ό νωθρός καί μαλθακός αύτο- 
κράτορας, ’ίσως γιατί ή επίδοσή της 
ήταν άσυνήθιστη γιά γυναίκα. Ή  
Βού Κάο χρειάσθηκε νά υίοθετήση 
δυναμικώτερες μεθόδους τοϋ Κούνγκ 
Φού γιά νά γίνη, άπό ταπεινή παλα- 
κίδα, ή πιό τρομερή αύτοκράτειρα 
τής Κίνας.

Οί Κινέζοι παρομοιάζουν τό 
Κούνγκ Φού μέ «άναρριχητικό φυ
τό πού στηριζόμενο στόν τοίχο τής 
έξελίξεως τοϋ άνθρώπου, εξακολου
θεί νά βγάζη βλαστούς άπό τόν 
κύριο κορμό πρός κάθε κατεύθυνση».

Ά π ό  τό σκληρό Κούνγκ Φού τοϋ 
Τά Μό, πού μέ τόση επιτυχία διέ
δωσαν σέ Ανατολή καί Δύση οί 
ταινίες τοϋ Μπρούς Λή, τοϋ λαμ
πρού ήθοποιοΰ πού πέθανε μυστη- 
ριωδώς στά 33 του χρόνια, προτι- 
μοΰνται σήμερα τό Γιούνγκ Τσούν 
καί τό Τάι Κί Τσουάν, δυό μορφές 
θανατηφόρας πάλης πού είναι πολύ 
διαδεδομένες στίς δυό σημερινές Κί- 
νες. Καί ό Μπρούς Λή άσχολήθηκε 
μέ τό Γ ιούνγκ Τσούν.

Στήν Φορμόζα, άντίθετα, εφαρ
μόζεται τό Τάι Κί Τσουάν, ένα 
ταοϊστικό Κούνγκ Φού, τυπικά κινε
ζικό, σχετικά εύκολο, πού χαλα- 
ρώει όλα τά μέλη τοϋ σώματος καί 
συγκεντρώνει πολύ τό πνεΰμα καί 
διώχνει άπό τόν νοΰ κάθε σκέψη. 
Είναι μιά μορφή ήπια καί άβλαβής, 
αλλά έπιτρέπει χωρίς πολλές προ
σπάθειες σέ όποιον τήν χρησιμοποι
εί, νά ύπερασπισθή τόν έαυτό του 
άπό κάθε άναπιθύμητη έπίθεση τοϋ 
αντιπάλου, μέ μιά καλή, ορμητική 
έφοδο άπό άπόσταση δέκα μέτρων.
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« Ανεξάντλητος ή επινοητικότητα των

Σ Ε ΣΧΕΤΙΚΗ έκθεσή της μέ τόν τίτλο 
«Κατάδικοι Συνειδήσεως στήν ΕΣΣΔ», 

άναφέρεται σέ δλες τής φάσεις τής συλ- 
λήψεως, άνακρίσεως, δίκης, καταδίκης καί 
έκτίσεως τής ποινής πολιτών πού τό μόνο 
έγκλημά τους είναι δτι διαφωνούν μέ τήν 
κομμουνιστική δικτατορία, ή απλώς τής 
έχουν γίνει ύποπτοι. Σέ πολύ γενικές γραμ
μές οί διαπιστώσεις τής έκθέσεως, πού 
βασίσθηκαν στήν επεξεργασία επισήμων 
ντοκουμέντων καί σ ' ένα πλήθος μαρτυριών 
καί στοιχείων, έχουν ώς έξής:

Η ΣΥΛΛΗΨΗ
Πώς γίνεται ή σύλληψη ένός σοβιετι

κού πολίτη πού είναι «ένοχος» γιά λόγους 
συνειδήσεως καί μόνο;

"Υπάρχουν αύστηροί κανονισμοί πού δι- 
έπουν τή διαδικασία τής έρευνας, τή σύλ
ληψη καί τήν κράτηση ένός άτόμου χωρίς 
δίκη. Κανένας δέν μπορεί νά συλληφθεΐ 
χωρίς γραπτή έντολή τού εισαγγελέα. "Ω
στόσο, ένώ καταβάλλονται προσπάθειες νά 
τεθούν σέ αύστηρά νομικές βάσεις ή σύλλη
ψη καί ή κράτηση, ώστε νά μή δίνεται λαβή 
σέ ισχυρισμούς γιά αύθαιρεσίες, τά περι
στατικά παραβιάσεων τής νόμιμης διαδικα
σίας είναι συχνά. Ή  τάση γιά παραβίαση 
τών δικαιωμάτων τών κρατουμένων ή τών 
υπόπτων είναι βαθιά ριζωμένη στή σοβιε
τική νομική πρακτική. Τά παράπονα, ιδιαί
τερα τών θυμάτων πού είναι πολιτικοί άντι- 
φρονούντες ή θρησκευόμενοι, σπάνια είσα- 
κούονται καί δέν φαίνεται νά φέρουν κανέ
να άποτέλεσμα.

Στό περίφημο βιβλίο του «'Αρχιπέλα

γος Γκουλάγκ» ό Σολζενίτσιν λέει δτι είναι 
άνεξάντλητη ή έπινοητικότητα τών άρχών 
άσφαλείας τού κράτους στήν έφαρμογή 
διαφόρων τρόπων συλλήψεως σοβιετικών 
πολιτών πού δέν είναι κοινοί έγκληματίες 
ούτε καλά - καλά διαφωνούντες. Καί άφη- 
γεϊται ένα πλήθος περιστατικά, πού σοΰ 
κόβουν τήν άνάσα. Καί δμως κανένας δέν 
διανοείται νά άντιδράσει, νά προβάλει άντί- 
σταση ή καί νά κρυφτεί, έκτος άπό σπάνιες 
περιπτώσεις.

Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ
Σύμφωνα μέ τό νόμο ή προφυλάκιση 

κατά τή διάρκεια τής άνακρίσεως σέ καμμιά 
περίπτωση δέν μπορεί νά ύπερβεΐ τούς 
έννέα μήνες.

Πέρα άπ’ αύτό τό δριο ό κρατούμενος 
πρέπει νά άφεθεί ελεύθερος, ώσπου νά βγει 
ή άπόφαση γιά παραπομπή του σέ δίκη ή 
νά κλείσει ή υπόθεση. Παρά τή διάταξη 
αύτή, δμως, τά άτομα πού συλλαμβάνονται 
μέ κατηγορίες πολιτικής φύσεως κρατούν
ται γιά διαστήματα 12 μηνών (δπως γιά 
παράδειγμα οί Γιούρι Γκαλάνσκωφ, Άλε- 
ξάντρ Γκίντσμπουργκ, Πέτρας Πλούμπα — 
Πλούτρα, Πόβιλας Πετρόνης, 'Ιωνάς Στα- 
σαΐτης) ή άκόμα καί 14 μηνών (δπως στήν 
περίπτωση τού Πιότρ Γιακίρ). Κατά κανόνα 
δέν γίνεται καμία προσπάθεια γιά νά δικαιο
λογηθούν νομικά τέτοιες αύθαιρεσίες. 'Ε 
ξαίρεση έγινε στήν περίπτωση τού Ού- 
κρανού μαθηματικού Λέονιντ Πλιούστς, 
πού τόν συνέλαβαν τόν ' Ιανουάριο τού 1972 
καί δέν είχε δικαστεί άκόμα ώς τόν ’Ια
νουάριο τού 1973. Ό  άνακριτής άνακοί-

νωσε δτι τό 'Ανώτατο Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ 
είχε έγκρίνει κανονικά τήν παράταση τής 
άνακριτικής περιόδου τού Πλιούστς γιά "ένα 
χρόνο καί δτι τήν άπόφαση τήν είχαν υπο
γράψει ό Νικολάι Ποντγκόρνυ καί ό Μι
χαήλ Γεωρκάντζε, Πρόεδρος καί Γραμματέ- 
ας αντίστοιχα τού Προεδρείου τού Άνω- 
τάτου Σοβιέτ.

Τά άτομα πού προφυλακίζονται, μπο
ρούν, ώσπου νά δικασθούν, νά δέχονται 
έπισκέψεις, νά έπικοινωνούν μέ δικηγόρο ή 
νά άλληλογραφοΰν «μέ συγγενείς ή άλλους 
πολίτες», αλλά μόνον έφόσον δώσουν άδεια 
οί άνακριτικές άρχές. Έ τσ ι μπορούν νά 
κρατηθούν σέ άπόλυτη άπομόνωση καί νά 
μή δώσουν σημεία ζωής γιά έννέα τουλά
χιστον μήνες. Καί αύτό αποτελεί τόν κανό
να γιά δσους συλλαμβάνονται γιά άδική- 
ματα πολιτικής φύσεως.

αρχών άσφαλείας σι
Η ΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

"Ο ποινικός κώδικας τού 1926 είχε κατα- 
σκευασθεϊ, κατά ένα μέρος, σάν «ταξικό 
όπλο» γιά τήν προστασία τού νεοσύστατου 
σοβιετικού κράτους. Έκανε διαχωρισμό 
άνάμεσα στά κοινά καί στά «άντεπαναστα- 
τικά» (πολιτικά) έγκλήματα καί πρόβλεπε 
γιά τά δεύτερα ποινές πολύ αύστηρότερες.

Τό περίφημο άρθρο 58 πρόβλεπε κυ
ρώσεις άκόμα καί γιά δσους ήταν στό έλά- 
χιστο ύποπτοι ή θεωρούντο έποάνδυνοι γιά 
τό κεθεστώς. Μερικές διατάξεις μάλιστα 
τού Κώδικα τού 1926 νομιμοποιούσαν τή 
σύλληψη καί τήν καταδίκη άνθρώπων πού 
δέν είχαν διαπράξει κανένα έγκλημα. "Ο 
νόμος είχε καταστεί τότε απλό μέσο έπιβο- 
λής τής πολιτικής έξουσίας. Ή  ερμηνεία 
καί ή έφαρμογή του ήταν πάντοτε άνάλογες 
μέ τίς πολιτικές άπαντήσεις τής στιγμής. 
Κανένας έτσι δέν ήξερε πότε καί γιά ποιούς 
λόγους μπορούσε νά συλληφθεΐ καί νά 
καταδικασθεΐ. "Ο σπουδαίος σοβιετικός 
νομομαθής A. Α. Πιοντκόφσκυ γράφοντας 
τό 1974 γιά τό σταλινικό Σύνταγμα καί τόν 
Ποινικό Κώδικα, άποσαφήνισε δτι ήταν 
δυνατό, γιά πολιτικούς λόγους, νά κατα- 
δικασθούν άτομα, σύμφωνα μέ τό νόμο, καί 
δταν άκόμα δέν υπήρχε ούτε υποψία δτι 
διέπραξαν κάποιο έγκλημα.

«Κατά καιρούς, βέβαια, γιά τούτους ή 
γιά κείνους τούς λόγους πολιτικής φύσεως 
είναι άπαραίτητο νά έφαρμόζονται αναγκα
στικά μέτρα σέ άτομα πού δέν έχουν δια- 
πράξει έγκλημα άλλά πού γιά τόν ένα ή τόν 
άλλο λόγο (τήν προηγούμενη δράση τους, 
τούς δεσμούς τους μέ κάποιο έγκληματικό
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Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

β

Γιά τά πολιτικά αδικήματα

Ή  «Διεθνής Άμνηστεία» —  ή όργάνωση πού όπως είναι γνωστό αγωνίζεται γιά τά Ανθρώπινα 
δικαιώματα σε παγκόσμια κλίμακα —  εχει άσχοληθή διεξοδικά καίμέ τό Ποινικό Δίκαιο καί τό 
σωφρονιστικό σύστημα τής Σοβιετικής Ένώσεως στήν έκταση πού Αποβλέπουν στην προστασία 
του σοβιετικού καθεστώτος.

εφαρμογή διαφόρων τρόπων συλλήψεως σοβιετικών πολιτών».

Στήν άπέναντι σελίδα ίπάνω; Ή  κυρία Όρ- 
λώφ στήν δίκη τοΰ συζύγου της. ’Επάνω: Ό  
Πιότρ Γιακίρ ένας άπό τούς μεγάλους Αγω
νιστές γιά τά Ανθρώπινα δικαιώματα καί τίς 
προσωπικές έλευθερίες στήν Σοβιετική Έ 
νωση.

περιβάλλον κ.λ.π.) είναι κοινωνικά επικίν
δυνα.

' Ο ποινικός κώδικας τοΰ 1926 τροποποι
ήθηκε πολλές φορές άπό τό 1929 ώς τό 
1936 καίέγινε άκόμα πιό καταπιεστικός. Τό 
διαβόητο άρθρο 58 χρησιμοποιείτο γιά νά 
καλύπτεται ή σύλληψη αμέτρητων άνθρώ- 
ων, συχνά χωρίς καμιά λογική αιτία, εκτός 
άπό τά κέφια τών αστυνομικών οργάνων. 
Ειδικότερα άπό τό 1934 ώς τό θάνατο τοΰ 
Στάλιν τό 1953, ένα τριμελές συμβούλιο τής 
N.K.V.D. (Λαϊκής ’Επιτροπής ’Εσωτερι
κών Υποθέσεων) είχε τή δικαιοδοσία νά 
συλλαμβάνει, νά άνακρίνει, νά δικάζει, νά 
καταδικάζει καί νά επιβάλλει ποινές σέ 
άτομα ϋποπτα γιά πολιτική άντίθεση. Τό 
ειδικό συμβούλιο συνεδρίαζε κρυφά, ερή
μην τοΰ κατηγορούμενου καί δέν ήταν 
άπαραίτητο νά συμβουλεύεται κάποιο δικα
στήριο ή τούς ποινικούς κώδικες.

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Μετά τό θάνατο τοΰ Στάλιν υπήρξε μιά 

ισχυρή άντίδραση στήν τρομοκρατία, έναν
τι τής οποίας κανένας δέν μποροΰσε νά 
αισθάνεται ασφαλής όσο ψηλά κι άν βρι
σκόταν στήν κομματική ιεραρχία. "Εγιναν 
βαθμιαία διάφορες μεταβολές, ώσπου στό 
τέλος τής δεκαετίας τοΰ 1950—1960 καταρ
τίσθηκε ή νέα ποινική νομοθεσία.

Ό  κώδικας τοΰ 1960 άποτέλεσε τή μεγα
λύτερη τροποποίηση τοΰ σοβιετικού νομι
κού συστήματος. Δέν άποτελεΐ πιά φανερά 
«ταξικό όπλο» άλλά νόμο πού μπορεί νά 
έφαρμοσθεί γιά τόν καθένα στή σοβιετική 
κοινωνία. Δέν κάνει καμμιά διάκριση άνά-

μεσα στά ποινικά καί τά πολιτικά άδική- 
ματα. "Αν έκανε, θά σήμαινε ότι άναγνω- 
ρίζει τήν ύπαρξη πολιτικών άντιθέσεων 
στήν ΕΣΣΔ, ένώ σύμφωνα μέ τό επίσημο 
δόγμα δέν υπάρχει κοινωνικό έδαφος γιά 
τέτοια άντίθεση. "Ετσι έξηγεϊται καί τό 
γεγονός, γιατί τά σοβιετικά μέσα ένημερώ- 
σεως θεώρησαν θεμιτό νά καταδικάσουν τή 
Χιλή γιά έλλειψη διακρίσεως άνάμεσα 
στούς πολιτικούς καί τούς ποινικούς κρα
τουμένους, ένώ δέν άναγνωρίζουν ότι υπάρ
χει έδαφος γιά τέτοια διάκριση στήν ΕΣΣΔ!

Ό  Κώδικας Ποινικής Δικονομίας τοΰ 
1960 περιέχει ισχυρές έγγυήσεις γιά τά 
δικαιώματα τών κατηγορουμένων. Γιά πα
ράδειγμα, ή άπόσταση άπό τήν προηγού
μενη τακτική φαίνεται καθαρά στή διάταξη, 
πού απαγορεύει τή νυκτερινή άνάκριση. 
Πέρα άπ’ αυτό, ό ίδιος κώδικας περιορίζει 
τούς τύπους τών έγκλημάτων, πού έχουν τή 
δικαιοδοσία νά έρευνοΰν ή KGB (’Επιτρο
πή Κρατικής ’ Ασφαλείας) καί τό MVD, πού 
προβλέπει ότι οί έρευνες πρέπει νά διεξά
γονται μέ τήν έποπτεία Κρατικού ’Επιτρό
που. Τά έγκλήματα πού μπορεί νά έρευ- 
νήσει ή KGB άναφέρονται, τά περισσότερα, 
στό κεφάλαιο τοΰ ποινικού κώδικα «’ Ιδιαί
τερα ’Επικίνδυνα ’Εγκλήματαέναντίοντοΰ 
Κράτους» ("Αρθρα 64—73). Βάσει τών άρ
θρων αυτού τοΰ Κεφαλαίου καταδικάζονται 
πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι.

Μολοντούτο, τόσο ό γραφτός Σοβιετι
κός Νόμος, όσο καί ή πρακτική έφαρμογή 
του, υποτάσσονται σέ πολιτικές σκοπιμό
τητες πού υπαγορεύουν συχνά, ότι οί άφη- 
ρημένες νομικές καί συνταγματικές άρχές 
πρέπει νά θυσιάζονται μπροστά σέ πολι-
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Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σολζενίτσιν: Ή  ΕΣΣΔ θυσίασε 60 εκατομμύρια Ανθρώπους στή βία. Δεξιά Ό  Νεκράσωφ Από 
τούς σημαίνοντες Αντιστασιακούς στή Σοβιετική Ρεοσία. Δεξιά κάτεο: Βλαντιμηρ Μπουκόψσκυ, 
ένας Ακόμα τής όμάδος τών διαμαρτυρομένων κατά τοΰ καθεστώτος.

τικούς σκοπούς.
' Επί παραδείγματι, τόσο τό Σύνταγμα τοΰ 

1936, όσο καί τό τελευταίο άναγνωρίζουν 
όρισμένες βασικές πολιτικές ελευθερίες, 
όπως τοΰ λόγου, τοΰ τόπου, τών συναθροί
σεων, τοΰ συνεταιρίζεσθαι, τής άποχωρή- 
σεως όποιασδήποτε «Δημοκρατίας» τής 
ΕΣΣΔ άπό τήν 'Ομοσπονδία κ.λ.π. 'Αλλά ή 
άσκηση όλων αυτών τών δικαιωμάτων πρέ
πει νά γίνεται άποκλειστικά γιά τήν ενί
σχυση τοΰ καθεστώτος. Ποτέ εναντίον του. 
"Ετσι, στην πράξη δέν έχουν κανένα νό
ημα. Ή  ελευθερία ύπό τόσο δεσμευτικούς 
όρους, δέν είναι ελευθερία. Καί πραγματικά 
προβλέπονται πολύ αύστηρές ποινές γιά 
όσους κάνουν «κατάχρηση» τών ελευθε
ριών πού τούς παρέχει τό Σύνταγμα. Καί 
«κατάχρηση» είναι νά υποστηρίζουν ότιδή- 
ποτε διαφορετικό ή άντίθετο άπό τήν επί
σημη πολιτική.

Η «ΑΝΤΙΣΟΒΙΕΤΙΚΗ» 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Παρόλο πού δέν υπάρχει νομική διά
κριση άνάμεσα στά «πολιτικά εγκλήματα» 
καί τά «εγκλήματα τοΰ κοινοΰ ποινικοΰ 
νόμου», οι σημερινοί σοβιετικοί ποινικοί 
κώδικες περιέχουν έναν άριθμό εγκλημάτων 
πού είναι καθαρά πολιτικού χαρακτήρα καί 
πού παραβιάζουν άμεσα τά πολιτικά δικαι
ώματα τών Σοβιετικών πολιτών. Γιά παρά
δειγμα τό άρθρο 70 τοΰ Ποινικού Κώδικα 
τής ΣΟΣΔΡ λέει:

Άντισοβιετική Δημαγωγία καί Προπα
γάνδα: ' Η δημαγωγία ή ή προπαγάνδα πού

γίνεται μέ σκοπό τήν άνατροπή ή τήν 
έξασθένιση τοΰ Σοβιετικού καθεστώτος ή 
τή διάπραξη ειδικών, ιδιαίτερα έπικίνδυνων 
έγκλημάτων κατά τοΰ κράτους, ή ή κυκλο
φορία, γιά τόν ίδιο σκοπό, συκοφαντικών 
ψευδών ειδήσεων, πού δυσφημίζουν τό Σο
βιετικό Κράτος καί τό σοσιαλιστικό σύ
στημα, ή ή κυκλοφορία ή σύνταξη ή τή
ρηση, γιά τόν ίδιο λόγο, έντύπων μέ τέτοιο 
περιεχόμενο, θά τιμωρούνται μέ στέρηση 
τής έλευθερίας γιά χρονικό διάστημα άπό 6 
μήνες ως 7 χρόνια, μέ ή χωρίς πρόσθετη 
έξορία γιά χρονικό διάστημα άπό 2 ως 5 
χρόνια.

Οί ίδιες πράξεις άν γίνουν άπό άτομα 
πού έχουν στό παρελθόν καταδικαστεί γιά 
Ιδιαίτερα έπικίνδυνα εγκλήματα κατά τοΰ 
κράτους, ή γίνουν σέ καιρό πολέμου, θά 
τιμωρούνται μέ στέρηση τής έλευθερίας γιά 
χρονικό διάτημα άπό 3 ως 10 χρόνια, μέ ή 
χωρίς πρόσθετη έξορία γιά χρονικό διά
στημα 2 ώς 5 χρόνια.

Τό "Αρθρο 72 λέει: 'Οργανωτική δρα
στηριότητα μέ στόχο τή διάπραξη Ιδιαίτερα 
έπικίνδυνων έγκλημάτων κατά τοΰ Κρά
τους, καθώς καί συμμετοχή σέ άντισοβιε- 
τικές όργανώσεις. ' Η οργανωτική δραστη
ριότητα μέ στόχο τήν προετοιμασία ή 
διάπραξη ιδιαίτερα έπικίνδυνων έγκλημά
των κατά τοΰ κράτος ή τή δημιουργία 
όργάνωσης μέ σκοπό τή διάπραξη τέτοιων 
έγκλημάτων, ή τή συμμετοχή σέ άντισοβι- 
ετική όργάνωση, θά τιμωρείται σύμφωνα μέ 
τά Άρθρα 64—71 αύτοϋ τοΰ κώδικα.

Οί Σοβιετικές ’Αρχές φαίνεται πώς βρή
καν άνεπαρκή αύτά τά άρθρα γιά νά

άντιμετωπίσουν τά νομικά θέματα πού πα
ρουσιάστηκαν στά 1966, στήν περίφημη 
δίκη τοΰ ' Αντρέι Σινιάφσκυ καί τοΰ Γι'ούρυ 
Ντάνιελ, δυό συγγραφέων πού κατηγορή- 
θηκαν, ότι έγραψαν καί κυκλοφόρησαν 
βιβλία μέ περιεχόμενο «άντισοβιετικής 
προπαγάνδας».

Καί οί δυό κατηγορούμενοι ύπερασπί-

796



Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
συμμετοχή σέ ομαδικές ενέργειες πού δια
σαλεύουν τή Δημόσια Τάξη.

Ή  οργάνωση ομαδικών ενεργειών καί, 
τό ίδιο, ή ένεργή συμμετοχή σέ όμαδικές 
ένέργειες, πού διασαλεύουν τή δημόσια 
τάξη μέ βάναυσο τρόπο, ή πού παρακο- 
λουθοϋνται μέ φανερή άπείθεια στις νόμι
μες απαιτήσεις τών άντιπροσώπων της ’ Αρ
χής, ή πού συνεπάγονται τήν παρεμπόδιση 
τής κυκλοφορίας ή τών εργασιών κρατικών 
καί κοινωνικών ιδρυμάτων καί έπιχειρή- 
σεων, θά τιμωρείται μέ στέρηση τής ελευ
θερίας γιά χρονικό διάστημα όχι μεγαλύ
τερο άπό 3 χρόνια, ή μέ σωφρονιστική 
έργασία γιά χρονικό διάστημα όχι μεγαλύ
τερο άπό 1 χρόνο ή μέ πρόστιμο όχι 
μεγαλύτερο άπό 100 ρούβλια.

Τά Άρθρα 190—1 καί 190—3 μπορούν 
νά έφαρμοστοϋν εύκολότερα, έπειδή γιά 
τήν καταδίκη, σύμφωνα μ’ αύτά δέν είναι 
άπαραίτητο νά άποδειχτεϊ «άντισοβιετική 
πρόθεση» άπό μέρους τού κατηγορουμένου. 
Ό  κατήγορος, πάντως, πρέπει νάάποδείξει 
ότι ό κατηγορούμενος, σύμφωνα μέ τό 
Άρθρο 190—1, γνώριζε πώς οί δηλώσεις ή 
οί άπόψεις πού διέδιδε ήταν ψευδείς καί 
συκοφαντικές. Αύτό δέν εμπόδισε τά σοβιε
τικά δικαστήρια νά καταδικάσουν πολλά 
άτομα, βάσει τών "Αρθρων 190—1 καί 
190—3, επειδή μετέδωσαν σέ άλλους σο
βιετικούς πολίτες κριτική γιά τούς σοβιετι
κούς φορείς ή τήν έπίσημη πολιτική. Γιά 
παράδειγμα, πέντε άτομα πού διαμαρτυρή- 
θηκαν στήν 'Ερυθρά Πλατεία τής Μόσχας, 
τόν Αύγουστο τού 1968, κατά τής κατοχής 
τής Τσεχοσλοβακίας άπό 5 χώρες τού 
Συμφώνου τής Βαρσοβίας, καταδικάστη
καν τό καθένα βάσει καί τών δύο "Αρθρων 
190—1 καί 190—3. Τό δικαστήριο άποφάν- 
θηκε ότι τά συνθήματα: «κάτω οί καταχτη
τές», κάτω τά χέρια άπό τήν ΤΣΣΔ», «λευ
τεριά στόν Ντοΰμπτσεκ» καί «ή δική σας 
λευτεριά είναι καί δική μας», πού εμφανί
στηκαν σέ «πλακάτ», πού κρατούσαν δια
δηλωτές, άντιπροσώπευαν σκόπιμα κατα
σκευασμένη ψευδολογία πού ύποτιμά τό 
σοβιετικό κράτος καί τό σύστημα.

"Αλλο παράδειγμα τής μεθόδου έφαρμο- 
γής τών δυό αύτών άρθρων δόθηκε τόν 
Αύγουστο 1967 στή δίκη τού Βλαντιμίρ 
Μπουκόφσκυ, τού Βαντίμ Ντελόνε καί τού 
Εύγένιου Κούσεφ, πού κατηγορήθηκαν 
σύμφωνα μέ τό Άρθρο 190—3, γιά συμ
μετοχή σέ μιά περιορισμένη καί σύντομη 
διαδήλωση στήν Πλατεία Πούσκιν τής 
Μόσχας, μέ σκοπό τή διαμαρτυρία γιά τή 
νομοθέτηση τών Άρθρων 190-1 καί 190-3. 
Ό  κατήγορος, τελειώνοντας τήν άγόρευσή 
του στή δίκη, είπε:

«Η βάση γιά τήν έφαρμογή τού "Αρθρου 
190—3 είναι ή παρακάτω: Οί σοβιετικοί 
πολίτες έχουν τό δικαίωμα νά εκφράζουν τή 
δυσαρέσκειά τους γιά όρισμένα πράγματα, 
άνάμεσα στά όποια καί ενέργειες τών 
Αρχών, γιά κάτι τέτοιο όμως ύπάρχει μιά 
καθιερωμένη διαδικασία. Συγκροτώντας δι
αδήλωση, οί κατηγορούμενοι δέν άκολού- 
θησαν αυτή τή διαδικασία, καί διατάραξαν

’Επάνω: Κήρυγμα άπό Ρώσο ιερωμένο. Παρά τίς διώξεις καί τις πιέσεις πού ύφίσταται ή Ρωσική 
όρθόδοξος έκκλησία συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς. Κάτω: Φυλακές κάπου στή Σιβηρία. Οί 
«διαφωνοΰντες» μετά τήν καταδίκη τους δδηγοϋνται γιά Ικτιση τής ποινής στις φυλακές καί τά 
στρατόπεδα τής Σιβηρίας.

καί παρά τή φανερή δυσκολία τού κατηγό
ρου νά άποδείξει τήν «άντισοβιετική πρό
θεση», ό Σινιάφσκυ καί ό Ντάνιελ κρίθηκαν 
ένοχοι καί καταδικάστηκαν σέ μακρόχρονη 
φυλάκιση. Τά προβλήματα πού παρουσιά
στηκαν σχετικά μέ τήν άπόδειξη «άντισο- 
βιετικής πρόθεσης», τόσο σέ έντυπα όσο 
καί σέ διαδηλώσεις σάν έκεΐνες πού προ- 
ηγήθηκαν καί άκολούθησαν τή δίκη τών 
Σινιάφσκυ καί Ντάνιελ, έπεισαν τίς Σοβιε
τικές Αρχές γιά τήν ανάγκη μιας εύρυ- 
τέρας νομοθεσίας πού νά περιορίζει τό 
δικαίωμα τής «ελευθερίας τού λόγου» καί 
τής «έλευθερίας συνάθροισης». Μέσα σέ 
μερικούς μήνες άπό τή δίκη τών Σινιάφσκυ 
καί Ντάνιελ, δυό νέα άρθρα προστέθηκαν 
στούς ποινικούς κώδικες. Στόν Ποινικό 
Κώδικα τής ΣΟΣΔΡ έχουν άριθμό 190—1 
καί 190—3.

"Αρθρο 190—1: Κυκλοφορία ψευδών, ει
δήσεων, γνωο ιών ώς πλαστώ”, πού δυσφη
μίζουν τό Σοβιετικό Κράτος καί τό κοινω

στηκαν τόν έαυτό τους, μπροστά σ ’ αύτή 
τήν κατηγορία, υποστηρίζοντας, ότι τά 
έργα τους δέν είχαν μέ κανένα τρόπο 
ξεκινήσει άπό «άντισοβιετική πρόθεση». 
Παρά τή γνώμη τών σοβιετικών νομικών 
σχολιαστών ότι ή «άντισοβιετική πρόθε
ση» πρέπει νά καταδειχτεί, γιά πρόσωπο 
πού κρίνεται ένοχο, βάσει τού "Αρθρου 70,

νικό σύστημα.
Ή  συστηματική κυκλοφορία, σέ προ

φορική μορφή, ψευδών ειδήσεων γνωστών 
ώς πλαστών, πού δυσφημίζουν τό Σοβιετικό 
Κράτος καί τό κοινωνικό σύστημα, καθώς 
καί ή σύνταξη καί κυκλοφορία σέ γραπτή ή 
έντυπη, ή όποια άλλη μορφή έργασιών μέ 
τέτοιο περιεχόμενο, θά τιμωρείται μέ στέ
ρηση τής έλευθερίας γιά χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο άπό 3 χρόνια, ή μέ σωφρο
νιστική έργασία γιά χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο άπό ένα χρόνο, ή μέ πρόστιμο 
όχι μεγαλύτερο άπό 100 ρούβλια.

Άρθρο 190—3: 'Οργάνωση ή ένεργή

797



Παρά τά άντιθρησκευτικά μέτρα, οϊ περισσό
τεροι νέοι θρησκεύονται στή Ρωσία. Ένα άπό 
τά μέτρα αύτά είναι δτι ένας μεγάλος Αριθμός 
όρθοδόξων, άλλά καί πιστών άλλων δογμάτων 
φυλακίζονται γιά «θρησκευτικά» Αδικήματα.

έτσι τήν κοινή ήσυχία. ' Η διατάραξη ήταν 
σοβαρή· σοβαρή έξαιτίας τής άναισχυντίας 
της — άναισχυντία πού άποδεικνύεται άπό 
τό γεγονός, δτι κατέκριναν υπάρχοντες 
νόμους καί τις ενέργειες των υπηρεσιών 
άσφαλείας, υποτιμώντας έτσι τίς άρχές. 
Βασικά, ή δημόσια τάξη διασαλεύτηκε άπό 
τά συνθήματα».

Καί οί τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν 
ένοχοι.

Οί νέοι αύτοί νόμοι, μαζί μέ τά "Αρθρα 
70 καί 72, έφαρμόστηκαν πολλές φορές, γιά 
πολλά άτομα, πού είχαν έκφράσει αντίθετες 
πολιτικές άπόψεις ή είχαν έπιχειρήσει νά 
ασκήσουν τό συνταγματικό τους δικαίωμα 
γιά «έλευθερία συνάθροισης» μέ τρόπο δχι 
παραδεκτό.

ΤΑ «ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ»
Στή Σοβιετική "Ενωση άνθεΐ ένα είδος 

έκδοτικής «μαύρης άγορας». Πρόκειται γιά 
τά περίφημα «σαμιζντάτ» (κατά λέξη αύτο- 
δημοσιευόμενα»), τά όποια τυπώνονται καί 
μοιράζονται έξω άπό τό κρατικό έκδοτικό 
μονοπώλιο. Ό  λόγος είναι δτι δταν γράφει 
κανείς άνεξάρτητα άπό τά πλαίσια τής 
έπίσημης προπαγάνδας δέν μπορεί νά δια- 
δόσει τά γραφτά του μέσω των κρατικών 
καναλιών. "Αν έχει τό κουράγιο πρέπει νά 
βρει τρόπο νά τά τυπώσει μόνος του ή καί νά 
τά βγάλει σέ άντίγραφα μέ τό χέρι ή μέ 
γραφομηχανή καί νά τά μοιράσει άπό χέρι 
σέ χέρι σέ φίλους του. Πρόκειται δμως γιά 
μιά έπικίνδυνη δραστηριότητα, πού μπορεί 
νά οδηγήσει τό συγγραφέα στή φυλακή.

Ή  ανάπτυξη τοΰ «σαμιζντάτ» σάν άντί- 
δοτου στά έπίσημα έλεγχόμενα μέσα, αντι
μετωπίστηκε μ’ ένα μεγάλο αριθμό συλλή
ψεων, μέ τήν κατηγορία της έτοιμασίας, 
τής κατοχής, ή της διανομής σαμιζντάτ. 
’Επειδή ή παραγωγή, ή κατοχή ή ή διανομή 
αύτών των ίδιων των σαμιζντάτ προγρά- 
φεται άπό τό σοβιετικό νόμο, οί άρχές 
άναζητοΰν βάσεις γιά κατηγορία, χτυπών
τας τά περιεχόμενα των σαμιζντάτ ώς «άντι- 
σοβιετικά» ή «ψευδή καί συκοφαντικά γιά 
τό σοβιετικό κράτος καί τό σύστημα».

Μιά ένδειξη τού πνεύματος, μέ τό όποιο 
διεξάγεται αύτή ή καταπιεστική έκστρα- 
τεία, παρέχεται στό σαμιζντάτ μέ τά πρα
κτικά τής δίκης τοΰ Μιχαήλ Χάιφετς, πού 
έγινε τό Σεπτέμβριο τοΰ 1974. Ό  κ. Χά- 
ιφετς, νεαρός συγγραφέας άπό τό Λένιν- 
γκραντ, κατηγορήθηκε γιά «άντισοβιετική 
προπαγάνδα», σχετικά μέ τό δοκίμιο πού 
είχε γράψει πάνω στήν ποίηση τοΰ Ιωσήφ 
Μπρόντσκυ. Στό δικαστήριο, ό Χάιφετς

παραδέχτηκε δτι είχε κυκλοφορήσει ένα 
άντίγραφο τοΰ σχεδίου τοΰ δοκιμίου του 
άνάμεσα σέ φίλους, μέ τήν πρόθεση νά 
μάθει τή γνώμη τους γιά τήν άξια τοΰ 
γραφτοΰ του.

' Ο Χάιφετς κρίθηκε ένοχος γιά «άντισο- 
βιετική δημαγωγία καί προπαγάνδα». Κατα
δικάστηκε σέ 4 χρόνια φυλακή σέ άποικία 
έργασίας αύστηρής μορφής καί σέ 2 χρόνια 
έξορία.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
‘Ο σοβιετικός ποινικός νόμος περιέχει 

έπίσης διατάξεις πού περιορίζουν τό δικαί
ωμα των πολιτών γιά «έλευθερία άσκησης 
θρησκευτικών καθηκόντων». Τό άρθρο 142 
τοΰ ποινικού Κώδικα τής ΣΟΣΔΡ λέει:

Παράβαση τών Νόμων γιά τό διαχωρι
σμό τής Εκκλησίας άπό τό Κράτος καί τής 
’Εκκλησίας άπό τό Σχολείο. Ή  παράβαση 
τών νόμων γιά τό διαχωρισμό τής ’ Εκκλη
σίας άπό τό Κράτος καί τοΰ Σχολείου άπό 
τήν ’ Εκκλησία θά τιμωρείται μέ σωφρονι
στική έργασία γιά χρονικό διάστημα δχι 
μεγαλύτερο άπό ένα χρόνο, ή μέ πρόστιμο 
δχι μεγαλύτερο άπό 50 ρούβλια.

Οί ίδιες πράξεις, άν γίνουν άπό άτομα 
πού έχουν στό παρελθόν καταδικστεΐ γιά 
παράβαση τών νόμων περί διαχωρισμού τής 
’Εκκλησίας άπό τό Κράτος καί τοΰ Σχο
λείου άπό τήν ’Εκκλησία, καθώς καί γιά 
οργανωτικές δραστηριότητες μέ στόχο τή 
διάπραξη τέτοιων ένεργειών, θά τιμωρούν
ται μέ στέρηση τής έλευθερίας γιά χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο άπό τρία χρόνια.

' Ο νόμος αυτός είναι πολύ άσαφής καί τά

άδικήματα πού καλύπτει καθορίζονται μο
νάχα σ ’ ένα διάταγμα, πού ψηφίστηκε άπό 
τό Ανώτατο Σοβιέτ κάθε δημοκρατίας τής 
"Ενωσης, τό 1966. Άνάμεσα σέ άλλα, τό 
διάταγμα τοΰ 1966 χαρακτηρίζει παράνομη 
τήν «οργανωμένη καί συστηματική» διδα
σκαλία θρησκευτικών άρχών σέ άνήλικους. 
Είναι συζητήσιμο τό κατά πόσο τό διάτα
γμα αυτό άντίκειται στό "Αρθρο 124 τοΰ 
Συντάγματος τής ΕΣΣΔ, πού έγγυάται «έ
λευθερία συνείδησης» καί άναγνωρίζει «έ
λευθερία άσκησης θρησκευτικών καθηκόν
των καί έλευθερία άντιθρησκευτικής προ
παγάνδας... γιά δλους τούς πολίτες». Τό 
διάταγμα τοΰ 1966 άντίκειται άπόλυτα στή 
Σύμβαση γιά τήν Εξάλειψη κάθε μορφής 
Φυλετικών Διακρίσεων (πού ύπογράφτηκε 
άπό τήν ΕΣΣΔ), ή όποια έγγυάται τό δι
καίωμα δλων τών γονέων νά διδάσκουν τά 
παιδιά τους σύμφωνα μέ τίς πεποιθήσεις 
τους.

Ωστόσο, τό διάταγμα αύτό βρίσκεται σέ 
άρμονία μέ τίς Βασικές Διατάξεις τής No-- 
μοθεσίας τής ΕΣΣΔ περί Γάμου καί Οικο
γένειας. Τό "Αρθρο 1 αύτών τών Διατάξεων 
όρίζει ώς βασικό στόχο τοΰ νόμου περί 
σοβιετικής οικογένειας τήν «όριστική έξά- 
λειψη τών βλαβερών έθίμων καί έπιβιώσεων 
τοΰ παρελθόντος στίς οικογενειακές σχέ
σεις», στήν κατηγορία τών όποιων περιλαμ
βάνεται ή θρησκευτική διαπαιδαγώγιση. Οί 
ίδιες βασικές διατάξεις (Άρθρο 18) όρί- 
ζουν έπίσης δτι «οί γονείς πρέπει νά διαπαι- 
δαγωγοΰν τά παιδιά τους μέ τό πνεΰμα τοΰ 
ήθικοΰ κώδικα τών οίκοδόμων τοΰ κομμου- 
νισμοΰ».

"Ενας μεγάλος άριθμός ’ Ορθοδόξων Χρι
στιανών, Μαρτύρων τής Πεντηκοστής' Ημέ
ρας, Μαρτύρων τοΰ Ιεχωβά, Βουδιστών, 
Μουσουλμάνων καί άνθρώπων άλλων θρη
σκευτικών πεποιθήσεων βρίσκονται φυλα
κισμένοι στήν ΕΣΣΔ γιά θρησκευτικά «ά
δικήματα». ' Ο συνολικός άριθμός τών θρη
σκευτικών κρατουμένων δέν είναι γνωστός. 
Ωστόσο, κρίνοντας άπό τή συχνότητα πού 
μνημονεύονται στίς έκθέσεις καί τίς δηλώ
σεις φυλακισμένων καί πρώην φυλακισμέ
νων, οί θρησκευτικοί κρατούμενοι άποτε- 
λοΰν ένα σημαντικό ποσοστό τοΰ συνολι- 
κοΰ άριθμοΰ τών κρατουμένων γιά λόγους 
συνείδησης.

Οί ήγέτες θρησκευτικών ομάδων ύπό- 
κεινται ειδικά σέ φυλάκιση, σύμφωνα μέ τό 
Άρθρο 227 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικα τής 
ΣΟΣΔΡ (ή τό άντίστοιχό του στίς άλλες 
δημοκρατίες τής "Ενωσης).

Ή  πραγματικότητα αύτή πού άποκαλύ- 
πτει ή έκθεση τής «Διεθνούς Άμνηστεί- 
ας» πρέπει νά άπασχολήσει σοβαρά δλους 
μας. Ειδικότερα δμως πρέπει νά άπασχο- 
λήσει τούς δικηγόρους έκείνους πού άγω- 
νίζονται νά έπικρατήσει καί στή χώρα μας 
ένα καθεστώς άνάλογο μέ τό σοβιετικό. "Αν 
πιστεύουν δτι δλ' αύτά άδικοΰν τό σοβιε
τικό καθεστώς άς έρευνήσουν μόνοι τους νά 
βροΰν τήν άλήθεια. Έάν δέν τό κάνουν 
είναι άξιοι τής τύχης τους γιά δ,τι τούς 
συμβεΐ.
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01 ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ
Τοΰ Άστυφ. κ. Γ. Λυμπέρη

ΜΑΚΡΥΑ άπό τήν άποπνηχτική ατμό
σφαιρα των πόλεων μέσα σέ όλο του 

τό φυσικό μεγαλείο ξεπροβάλλει τό ελληνι
κό χωριό. Ή  ύπαιθρος είναι βαθειά συν- 
δεδεμένη μέ τίς παραδόσεις τού έθνους. ' 
Ο Κόσμος τής ύπαίθρου διαφορετικός άπό 
τόν κόσμο τών Πόλεων, απλοϊκός, παραμέ
νει στυλοβάτης τών πιό ώραίων ιδανικών. 
Πόσοι ποιητές καί πόσοι μουσουργοί δέν 
ύμνησαν τό κάθε γραφικό χωριουδάκι τής 
Πατρίδος μας. Αλλά πάνω άπό όλους 
αύτούς στέκει ό Μεγάλος Μελωδός: Ή  
Λαϊκή μας Μούσα. "Ενα άπό τά πιό γνωστά 
μας τραγούδια λέει: «Χωριό μου όμορφο μέ 
τίς ραχούλες καί τίς ρεμματιές, ποϋχεις 
πεύκα καί λαγκάδια καί εύωδιάζουν οί Μυρ
τιές». Μόνον τά λίγα αύτά λόγια μάς δίδουν 
νά νοιώσουμέ διάπλατα πόση μεγαλοπρέ
πεια κρύβει σέ όλες τίς πτυχές ή ζωντανή 
παρουσία τού χωριού. Οί φυσικές καλλονές 
του συνθέτουν μίαν φαντασμαγορικήν ε ι
κόνα, κάνοντας έτσι τόν κάθε έπισκέπτη νά 
νοιώθει μέσα του άπλότητα καί άγαλλίασι. 
Καί τί δέν θά έδινε ό σημερινός άνθρωπος 
νά άπομονωθή μόνος, μακρυά άπό τούς 
θορύβους καί τά καυσαέρια, γιά νά βρεθή 
σέ ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Νά ζήση 
κοντά στή φύσι καί νά ύμνήση τήν άρμονικήν 
συμβίωσιν τών έργων τού Δημιουργού. Οί 
ομορφιές τού χωριού είναι άτέλειωτες. 
Αστείρευτη πηγή έμπνέσεως γιά κάθε 

καλλιτέχνη άποτελεϊ τό χωριό. ' Ο Κόσμος 
γύρω άπό αύτό έχει τίς δικές του έγνοιες. 
Δέν τόν ένδιαφέρει τόσο πολύ τό αύριο. Γ Γ 
αύτόν ύπάρχει τό σήμερα, ζωντανό καί 
ποικίλο. Ένεκα τούτου βάζουν δλη τήν 
μαεστρία τους νά φτιάξουν όλο καί κάτι πού 
νά μήν ξεφεύγη άπό τήν κανονισμένη πο
ρεία. Παραμένει πιστός στίς παραδόσεις. 
Έ χει άνεπτυγμένο τό θρησκευτικό συναί
σθημα. Ζή τήν ζωντάνια καί τό κάλλος τής 
φύσης. Διατηρεί έπίσης τά πατροπαράδοτα 
έθιμά του. Σέ αύτό τό σημείο άς μού 
έπιτραπή νά άνοίξω μιά παρένθεσι.

Δυστυχώς, όσα καί νά λέμε ύπάρχει μιά 
πικρή άλήθεια. Σήμερα τό χωριό έχασε τήν 
παλιά του αίγλη έξ αίτιας τού ίδιου τού 
άνθρώπου. Τόν τράβηξε ή πόλις, τά έργο- 
στάσια, ό πολιτισμός. Έφυγε άπό τό καλό 
νά καταλήξη στό χειρότερο. Τό χωριό σή
μερα πάσχει άπό τήν ζωντάνια πού έδινε ή 
παρουσία τών νέων. Φίλε άναγνώστα. Ποτέ 
δέν πέρασε άπό τό νοΰ μου ή σκέψι ότι μέ τά 
γραφόμενά μου θά δημιουργήσω κλίμα πα- 
ρεξηγήσεως. Δέν έχω αύτήν τήν διάθεσι. 
Απλώς θέλω νά σέ κάνω κήρυκα τής

μεγάλης ιδέας. Τού γυρισμού. Στήν ιδιαι
τέρα σου πατρίδα. Οί χαρές τού χωριού 
είναι πολλές.

Τί πιό ώραίο ύπάρχει άπό τίς δοξασίες 
πού ξεκινούν άπό τά πολύ παλιά χρόνια γιά 
νά φτάσουν ατούς καιρούς μας. Θά έχουν 
πάντα κάτι νά μάς διδάξουν. Γι' αύτό δέν 
πρέπει άπό έδώ καί στό έξής ό άνθρωπος 
πού δέθηκε μέ τήν ύπαιθρο, νά ρίξη μαύρη 
πέτρα πίσω του γιά νά χαρή δήθεν τήν 
μεγάλη ζωή τής πόλεως. Οί όμορφιές τού 
χωριού καί πάλι τονίζω δέν συγκρίνονται 
ούτε μέ δλο τό χρυσάφι τής γής. "Ισως θά 
ήταν ύπερβολή άλλά έτσι είναι δέν πέφτω 
έξω. "Οταν άνθρωπέ μου βαρεθής τούς 
μεγάλους δρόμους πού τελειωμό δέν έ 
χουν, τότε άσε τή σκέψι σου νά φτερου-

γίση κοντά στό όμορφο περιβάλλον τού 
χωριού νοσταλγώντας πάντα πώς κάποια 
μέρα, σύντομα θά βρεθής καί πάλι κοντά 
του, κοντά στά κρυσταλλένια νερά, στίς 
πλαγιές, στίς ρεμματιές, μέσα στ' άνθοστό- 
λιστα λειβάδια, καί άναπνέοντας τό μυρω
μένο άγέρι τοΰ βουνού. ' Εδώ όμως πρέπει 
νά κλείσω τίς λίγες αύτές σκέψεις μέ μιά 
φτωχή μέν άλλά μέ σημασία φράσι: Διαβάτη 
άποσπερνέ. Σύ πού ζητάς νά κατακτήσης τά 
πάντα, πού όραματίζεσαι νέους κόσμους, 
ρίξε γιά μιά μόνο στιγμή τό βλέμμα καί τή 
σκέψη ταπεινά, καί μέ τήν άπλοϊκή σου 
μορφή άφησε τόν έαυτό σου νά γείρη στούς 
γερασμένους πλατάνους τού χωριού. Πρέ
πει άκόμη νά ριζώση βαθειά μέσα σου, σάν 
νά σέ καίει ή φλόγα τής έπιστροφής.
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Π υ{ όεν τΑυεωοαυ απο
m i

'ΤΣΙΜ Π ΙΜ , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
' Ηρωίνη σέ... δόσεις. Καλλιεργούσε άνθη τού κακού. Συνελήφθη δύτης 
γιά κατοχή ναρκωτικών. «Τεκές» στοϋ Γκύζη. Ένας τόνος άκατάλληλα 
ψάρια καί μπιφτέκια. Ρόζενταλ Μαριάννε, ή γερμανίδα φόνισσα.
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Ναρκωτικά, σύριγγες, ζυγοί άκριβειας καί άλλα άπό την «συλλογή» Δ. Φαρμάκη κ.λ.π. 'Επάνω: Χασίς σέ πλάκες, καί τσιγαριλίκια. Κατασχέθησαν 
στά χέρια του Βασιλείου Βέργου.

'Η ρω ίνη σέ... δόσεις
ΑΠΟ τήν Γεν. ’Ασφάλεια ’Αθη

νών συνελήφθησαν όΔ.Ι. Φαρμάκης, 
30 ετών, καί ή 'Ελένη σύζυγος Ε. 
Καραπατάκη 30 ετών, γιατί κατε- 
λήφθησαν στό σπίτι τοΰ πρώτου, 
στην οδό Θεοδώρας 3, στό Περι
στέρι, νά φτιάχνουν ηρωίνη σέ δόσεις 
τοΰ ενός καί τοΰ μισοΰ γραμμαρίου, 
μέ ζυγό ακρίβειας.

Ό  Φαρμάκης πουλοΰσε τήν πρώ
τη πρός 10.000 δρχ. τό γραμμάριο 
καί 1.000 δρχ. τή δόσι μιας ένέσεως. 
Ό  Φαρμάκης είχε φέρει τά ναρκω
τικά άπό τήν 'Ολλανδία. Κατα
σχέθηκαν δέ στό σπίτι του 35 
γραμμάρια ηρωίνης καί 100 γραμμά
ρια χασίς.
Στή συνέχεια τής έρεύνης οί άστυ- 
νομικοί διεπίστωσαν ότι ό Φαρμάκης 
πουλοΰσε τά ναρκωτικά μέσω τής 
Καραπατάκη. Μεταξύ τών αγοραστών 
ήταν καί ό Χρι. Κ. Μαθέσης, 23 ’ετών, 
τεχνίτης.

Οί αστυνομικοί έκαναν έφοδο στό 
σπίτι τοΰ Μαθέση, στήν όδό Για- 
τράκου 18, όπου βρήκαν άλλους τρεις 
πού έκαναν χρήσι ναρκωτικών. Ό

Μαθέσης είχε μεταβάλει τό σπίτι του 
σέ τεκέ!

’Εκεί, πλήν τοΰ Μαθέση, συνελή
φθησαν οί Ι.Γ. Κατσαμποζάκης, 22 
’ετών, Ι.Δ. Μαυροειδής, 25 ετών, καί 
Ι.Β. Κέρβης, 24 έτών. ’Εκτός άπό 
τούς έξι αυτούς οί Αστυνομικοί Απήγ
γειλαν κατηγορία καί εναντίον 13 
άλλων Ατόμων.

Κ αλλιεργούσε  
άνθη του κακού

"Ενα μικρό κήπο μέ δενδρύλλια 
ινδικής καννάβεως είχε στόν 4ο ό
ροφο τής πολυκατοικίας πού έμενε, 
στήν όδό 'Υπάτης 8, ατούς 'Αμπε
λοκήπους, ό Μύρων I. Σηφάκης, 38 
έτών, οδηγός πού συνελήφθη άπό 
όργανα τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ό Σηφάκης καλ
λιεργούσε 9 δενδρύλλια ΰψους 1.20 μ. 
Στις τσέπες του βρέθηκε μικρή ποσό
τητα χασίς σέ φούντα, πού όπως είπε 
τήν είχε γιά δική του χρήσι.
Σ υνελήφθη δύτης γιά  
κατοχή ναρκω τικών

Συνελήφθη άπό άστυνομικούς τής

Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ό Βασ. 
Α. Βέργος, 27 έτών, δύτης, γιατί είχε 
5 κιλά χασίς καί 5 κουτιά μέ «τσιγα
ριλίκια», πού είχαν μαριχουάνα,

'Ο δράστης είχε πάει μέ συνάδελ
φό του στό Καρότσι γιά νά καθαρίση 
τά ΰφαλα μέρη 'ενός πλοίου. ’Εκεί 
Αγόρασε τά ναρκωτικά.

Τό χασίς Αγόρασε πρός 100 δολ- 
λάρια τό κιλό καί τό πουλοΰσε πρός 
100.000 δρχ. Τά ναρκωτικά κατα
σχέθηκαν.

«Τεκές» 
στοΰ Γκύζη

Συνελήφθησαν άπό τήν Γενική 
Ασφάλεια ’Αθηνών γιά ομαδική 

χρήσι χασίς σέ φούντα οί: Παναγιώ
της Ε. Χριστοφιλογιάννης, 20 χρο- 
νών, “Α γγελος I. Ποτήρης, 20χρονών, 
ναυτικός, καί 'Αναστάσιος Πρωτο
ψάλτης, 22 χρονών, επιχειρηματίας.

Οί τρεις νεαροί, συγκεντρώνον
ταν στό σπίτι τοΰ πρώτου, στήν όδό 
'Αγίου Χαραλάμπους 31 (Γκύζη) καί 
«κάπνιζαν».
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Ε. Κ Α ΡΑ Π Α Τ Α Κ Η Σ
Μ έσου τού Κ αραπατάκη πω λούσε τά ναρ
κω τικά  ό Δ. Φ αρμάκης.

Ή  ύπόθεσι άποκαλύφθηκε δταν ό 
Χριστοφιλογιάννης κατελήφθη νά εχη 
μαζί του πέντε γραμμάρια χασίς, σέ 
φούντα. Άνακρινόμενος είπε γιά τήν 
ομαδική χρήσι πού έκανε με τούς 
άλλους, καί ομολόγησε, δτι στό πα
ρελθόν είχε πουλήσει μικροποσότη- 
τες χασίς σέ φούντα πρός 500 καί 1000 
δρχ. τήν δόσι. Ό  Ίδιος άποκάλυψε 
ακόμα δτι είχε κρύψει στή Λούτσα 
ένα κιλό χασίς σέ φούντα, πού βρέ
θηκε καί κατασχέθηκε.

'Έ νας τόνος ακατάλληλα  
ψάρια καί μπιφ τέκια

'Επτακόσια είκοσι κιλά κατεψυγ- 
μένα ψάρια καί 380 κιλά κατεψυγμέ- 
να μπιφτέκια, άκατάλληλα καί επι
κίνδυνα γιά τήν δημόσια υγεία ανα
καλύφθηκαν κατά τόν άστυκτηνιατρι
κό έλεγχο πού έγινε στό κατάστημα 
κατεψυγμένων προϊόντων τού Κ. 
Ρουβέλα, στήν οδό Β. Παύλου, στό 
Ρέντη.

Ό  άγορανομικός υπεύθυνος Γ. 
Βλάχος καί ό διευθυντής τής εται
ρίας Κ. Ρουβέλας, παραπέμθηκαν νά

Δ. Φ Α ΡΜ Α Κ Η Σ
Συνελήφθη σ τό  σ π ίτ ι του, σ τή ν  όδό Θ εο
δώ ρας 3 σ τό  Π ερ ισ τέρ ι, μέ ήρώ ίνη .

— — — — — — ι·Μ Μ ΙΜ Β  II ΐι|

δικασθοϋν στίς 4 ’Οκτωβρίου στό 
Τριμελές Άγορανομικό Πειραιώς. 
Τά προϊόντα κρίθηκαν άκατάλληλα 
καί κατεστράφησαν.

Μηνύθηκε 
γιά  16η φορά  

’Από τήν ’Αγορανομία
’Από άστυνομικούς τής ’Αγορα

νομίας συνελήφθη ό Νικ. Δ. Σκαλ- 
τσας, ιχθυοπώλης, στήν όδό Σεπο- 
λίων 72, γιατί πουλούσε κατεψυγ- 
μένα καλαμάρια ώς νωπά, πρός 180 
δρχ. τό κιλό, άντί 91 δρχ.

Είχε πουλήσει 300 κιλά καλα
μάρια καί είχε άλλα 145 κιλά στό 
κατάστημά του. Ό  Ίδιος είχε μηνυθή 
άπό τήν ‘Αγορανομία γιά διάφορες 
παραβάσεις 15 φορές κατά τό τρέχον 
έτος.

*0  «κύριος» μέ τό σκυλάκι 
κ α ίτ ό ... μπογαλάκι

Ό  «κύριος» μέ τό μπογαλάκι 
ύπό μάλης είναι ό Γερμανός τουρί
στας Λούντβιχ Φρήβαλντ πού χτύ-

I. Μ Α Υ ΡΟ ΕΙΔ Η Σ
"Ε κανε χ ρ ή σ η  ή ρ ω ΐνη ς σ τό  σ π ίτ ι τοΰ Χρ. 
Μ αθέση.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Μ Η Β Μ Μ Μ Η Β Μ Β Μ Β ΙΒ Μ Μ Β Β Η Η Η Η

Ό  Γ ερμανός του ρίστας Λ ούντβ ιχ  Φ ρή
βαλντ. Χ τύπησε δυό ά στυνομικούς έπειδή 
τού έκαναν παρα τήρη ση  γ ιά  τό  σκύλο  του 
πού ένοχλοΰσε τούς διαβάτες.
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I. Κ Α ΤΣ Α Μ Π Ο Ζ Α Κ Η Σ
Συνελήφθη καί αύτός νά πα ίρνει ήρω ΐνη
σ τό  σ π ίτ ι τού Χ ρ. Μ αθέση.

ΧΡ. Μ Α Θ ΕΣΗ Σ
'Ε τώ ν  23, ήτα ν  άπό τούς πελάτες τή ς  ήρω- 
ΐν η ς  πού πω λοΰσε ό  Δ. Φ αρμάκης.

I. ΚΕΡΒΣ
’Ετώ ν 24, μέλος κα ί αυτός τή ς  «παρέας» 
τώ ν τοξικομανώ ν πού ε ίχα ν  μετατρέψ ει σέ 
«τεκέ» τό  σ π ίτ ι τού Μ αθέση.

■η μ μ μ βμ μ μ μ μ β μ μ μ μ μ μ μ μ β μ μ ·

Ρόζενταλ Μ αριάννε, έτώ ν 42, Γερμανίδα. 
' Η  άδίστακτη  φ όνισ σα  σκότω σε τή ν  άτυχη 
Ε ύαγγελ ία  Σφ αέλλου, δ ιευθύντρια  πωλή- 
σεω ς ειδώ ν λ α ϊκ ή ς  τέχ ν η ς  τώ ν άπορω ν 
γυναικώ ν.

πησε δυό αστυνομικούς επειδή τοΰ 
έκαναν παρατήρησι γιά τό σκύλο του 
πού ενοχλούσε τούς διαβάτες. Προ- 
σήχθη στόν Εισαγγελέα με δλες τίς 
άποσκευές του άλλά χωρίς τό 
σκυλάκι του.

Ρ όζεντα λ  Μ αριάννε 
'Η  Γερμανίδα φόνισσα τής 

Σ φ αέλου Ε υα γγελία ς

Μιά ακόμη σημαντική επιτυχία 
στή δίωξι τοΰ κοινού εγκλήματος 
σημείωσε ή Γενική ’Ασφάλεια ’Α
θηνών. Πρόκειται γιά τή σύλληψι τής 
Γερμανίδας υπηκόου Μαριάννε — 
Ζανίνε Ρόζενταλ έτών 42, πού 
δολοφόνησε μέ ειδεχθή τρόπο στήν 
οδό Βουκουρεστίου 13 τήν Ευαγγελία 
Σφαέλλου, διεθύντρια πωλήσεως 
ειδών λαϊκής τέχνης τών άπορων 
γυναικών.

Ή  φόνισσα ήλθε στήν 'Ελλάδα τό 
1973 άπ ’ τήν 'Ισπανία καί παρέ
διδε μαθήματα γερμανικών. Γρήγορα 
όμως άφησε τό τίμιο επάγγελμα κώ

έπεδόθη στις κλοπές, πού έφερναν 
περισσότερα κέρδη. "Οπως προέκυ- 
ψε άπό τήν προανάκρισι καί ή Ίδια 
ομολογεί έχει κλέψει άπό τά κατα
στήματα «Μέλι» τής οδού Σκουφα, 
άπό τό « Άρχός», οδού Σκουφα, 
άλλο τής όδοΰ 'Ηροδότου, τέταρτο 
τής οδού Δημοκρίτου, πέμπτο τής 
όδοΰ Κανάρη, έκτο τής όδοΰ ’Ακα
δημίας, έβδομο τής όδοΰ ’Αναγνο
στοπούλου καί... «έπεται συνέχεια».

’Εφαρμόζει τήν «μέθοδο τής όπα- 
σχολήσεως». Μπαίνει στά καταστή
ματα αύ τά καί προσπαθεί νά όπο- 
σπάση τήν προσοχή τών υπαλλήλων 
ή τοΰ ιδιοκτήτου, γιά νά άδειάση τό 
ταμείο ή νά άρπάξη κάποια τσάντα, 
πού πιστεύει πώς έχει χρήματα

”Αλλες φορές, πηγαίνει στά κατα
στήματα μέ ένα «φουσκωμένο» πορ
τοφόλι. Τό άφήνει σέ ένα ‘εμφανές 
σημείο, διαλέγει διάφορα «εκλεκτά 
κομμάτια» καί τά παίρνει μαζί της. 
’Ισχυρίζεται πώς πηγαίνει νά φέρη τό 
αυτοκίνητό της, πριν νά πληρώση, 
καί βγαίνει άπό αύτά παίρνοντας τά 
εμπορεύματα καί άφήνοντας τό πορ-
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τοφόλι της, πού είναι συνήθως άδειο 
ή έχει ελάχιστα χρήματα. ’Αλλά δέν 
ξαναγυρίζει.

Ή  απληστία της όμως ήταν καί τό 
μοιραίο λάθος. Μετά τή δολοφονία 
δέν σταμάτησε. Πήγε νά ξανακλέψη 
στά ίδια στέκια τού Κολωνακίου. Τήν 
αναγνώρισαν δμως σάν κλέφτρα καί 
ειδοποίησαν τήν ’Αστυνομία.

Ώδηγήθη στό Γ ' Παράρτημα ’Α
σφαλείας γιά νά άνακριθή ώς ύπο
πτος πιά γιά τίς κλοπές καί τίς 
διαρρήξεις. "Ομως παρά τήν επιμονή 
τών άστυνομικών τοϋ Γ ' Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας ή Γερμανίδα δέν 
έλεγε τήν άκριβή διεύθυνσι τοϋ διαμε
ρίσματος της.

Άνεκρίνετο συνεχώς γιά νά πή 
που έμενε. Οί άστυνομικοί έπέμειναν 
γιά τό διαμέρισμά της, γιατί ήθελαν 
νά κάμουν τήν έρευνά τους. Μέχρι τήν 
στιγμή εκείνη οί άστυνομικοί δέν 
έγνώριζαν τίποτα γιά τήν ένοχή τής 
Γερμανίδας στό έγκλημα τής όδοΰ 
Βουκουρεστίου.

"Υστερα άπό 9 ώρες άρνήσεως τής 
Γερμανίδας καί επιμονής τών άστυ
νομικών ή φόνισσα τούς ώδήγησε 
στό διαμέρισμά της, στήν οδό Ξαν-

Ή  Ρόζενταλ Μ αριάννε σ ’ ενα χα ρ α κτη ρ ι
σ τικ ό  στιγμ ιότυπο  ά πό  τή ν  άναπαράσταση 
τοΰ είδεχθοΰς εγκλήμα τος της.

θίππου II.
Μόλις ή φόνισσα μπήκε στό δια

μέρισμά της μέ τούς άστυνομικούς 
προσπάθησε νά πετάξη άπό τό παρά
θυρο ένα μαύρο φόρεμα πού φορούσε 
ή ίδια τήν ημέρα τοΰ εγκλήματος κι 
ήταν ματωμένο. Ή  τσάντα ήταν τής 
τραγικής Σφαέλλου...

’Από τής στιγμής εκείνης, οί άστυ- 
νομικοί είχαν εξιχνιάσει τό έγκλημα 
τής όδοΰ Βουκουρεστίου 13 καί είχαν 
στά χέρια τους τό φονηά τής Ευαγ
γελίας Σφαέλλου.

Στή συνέχεια τής έρεύνης οί άστυ- 
νομικοί βρήκαν στό διαμέρισμα τό 
ρολόι πού είχε κλέψει άπό τήν Σφα
έλλου.

Βρήκαν τά χειροτεχνήματα (ένα 
τραπεζομαντηλο γιά ροτόντα καί πε
τσετάκια) ένα σερβίτσιο άπό πορσε
λάνη, ένα βάζο άπό χαλκό κι άλλα 
είδη χειροτεχνημάτων... Αυτά πού 
άρπαξε μετά τό έγκλημά της άπό τό 
πρατήριο «απόρων γυναικών».

’Ακόμη οί άστυνομικοί βρήκαν 
τσάντες, πολλά κλειδιά, τό διαβατή
ριο τής κ. Θάλειας Δαμάσκου, τήν 
ταυτότητά της κι ένα βιβλιάριο κατα- 
θέσεως Τραπέζης. Πρό ημερών ή 
Γερμανίδα έκλεψε τήν τσάντα τής κ. 
Δαμάσκου μέσα άπό κατάστημα τής 
όδοΰ Μητροπόλεως.

’Επίσης βρήκαν ένα άλλο διαβατή
ριο τής κ. Άννας Γ. Γεμελιάρη πού 
κι αυτό τό είχε κλέψει. Ακόμη ή 
φόνισσα καί τό δικό της διαβατήριο 
τό είχε πλαστογραφήσει γιά νά έπι- 
τύχη τήν ισχύ του καί τήν παραμονή 
της στήν χώρα μας... ’Ενώ τό διαβα
τήριό της είχε εκδοθή τό 1971 αυτή 
μετέτρεψε τό / σε 3 κι έτσι έφαίνετο 
δτι έκδόθηκε τό 1973. Καί τό έτος 
λήξεως τοΰ διαβατηρίου της 1976 
μετ έτρεψε τό 6 σέ 8 κι έτσι έληγε τό... 
1978!

Ή φόνισσα μετά τής σχηματισθεί- 
σης δικογραφίας προσήχθη εις τόν 
εισαγγελέα Αθηνών γιά ανθρωπο
κτονία έκ προθέσεως, τελεσθεϊσα κα
τά τρόπον ιδιαζόντως ειδεχθή, άπό 
πρόσωπο επικίνδυνο στή δημόσια 
άσφάλεια, γιά ληστεία καί γιά δια
κεκριμένες κλοπές κατά συρροή σέ 
βαθμό κακουργήματος. Ό  κ. είσαγ- 
γελεύς παρέπεμψε τήν κατηγορουμέ
νη στόν άνακριτή δστις καί τήν 
προφυλάκισε.

Γράφει ό
ό Ά λέκος Βασιλείου

ΛΕΥΚΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ: «Γαλάζιο καί πράσινο». 
Ταξιδιωτικά ('Αθήνα, Μαυρίδης» 1977, σελ. 
203)

Τό βιβλίο τής κας Λευκής Σαράτση, 
είναι πράγματι μιά άξιόλογη προσφορά στήν 
ταξιδιωτική μας λογοτεχνία, πού τόσο πολύ 
έχει συντελέσει στήν παρουσίαση καί τού 
ελληνικού καί τού ξένου χώρου. Ή περι
γραφή της μέ πολύ άγάπη ξεκινάει άπό τή 
φυσιολατρική άγάπη καί μοιάζει νά άναδίνει 
όλη εκείνη τή στοχαστική όνειροπόληση, 
πού μένει ύστερα άπό κάθε επαφή μέ τίς 
πόλεις τού έλληνικού μας χώρου. Δέν μένει 
ξερά στό περιγραφικό ξετύλιγμα ή συγγρα- 
φεύςάλλά δίνει μέσα άπ' τή δική της 
παρουσία, όχι μόνο τόν συναισθηματισμό 
της, άλλά καί τό άντικείμενο, σέ τέτοιους 
τόνους, πού νά κάνει άβίαστα μετόχους 
τούς άναγνώστες, χωρίς καμιά ιδιαίτερη 
προσπάθεια, άλλά μέ μόνη τή λυρική της 
καταξίωση. Δέν άναλύεται σέ πολυλογίες ή 
σέ περιγραφικές παραθέσεις, άλλά άπεικο- 
νίζει τό προσωπικό της βίωμα, τήν ώρα πού 
άκκίζεται άπό τίς χαρές τοϋ περιβάλλοντος. 
Αύτό άκριβώς είναι τό ούσιαστικώτερο στοι
χείο τής προσφοράς της. Θά ήταν παρά
λειψη άν δέν ύπογραμμίζαμε τά σκίτσα τοϋ 
βιβλίου, πού συνοδεύουν τά κείμενα. Είναι 
όλα χαρακτηριστικά καί άρρηκτα δεμένα μέ 
τό κείμενο.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΝΑΝΟΥ -  ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ: 
«Μακρυνίτσα» (Θέματα άπό τήν ιστορία καί 
τήν Λαογραφία μας). ( Αθήνα, «Πύλη», 
1977, σελ. 157).

Τό μεγάλο ένδιαφέρον τοϋ κοινού, έχει 
τίς καταβολές του στήν έπαρχία, μέσα άπό 
τήν όποια διδάσκεται τήν ιστορία τοϋ τόπου 
τής καταγωγής του, τούς προγόνους του 
καί τίς πολιτιστικές αιχμές του. Μέ άφετη- 
ρία αύτό τό ένδιαφέρον ή φροντίδα τών 
μεγάλων νά άφήσουν στούς νέους καί 
ατούς μεταγενέστερους ένα μνημείο γρα
πτού λόγου γιά τή σπουδή τής ρίζας τους, 
άλλά καί ή άγάπη τοϋ ίδιου τοϋ συγγραφέα 
στόν τόπο του, γέννησαν ένα πλήθος λαο- 
γραφικά βιβλία, πού άποτελοϋν αύτή τή 
στιγμή, ούτε λίγο ούτε πολύ, μιά πνευματική
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παρακαταθήκη. Μπορούμε κι αλλιώς νά τό 
πούμε αύτό: 'Ηταν μιά πνευματική ανάγκη 
κληρονομιάς , πού καλλιεργήθηκε καί καλ
λιεργείται συστηματικά καί επάξια άπό πλή
θος συγγραφείς τού καιρού μας. Μπορεί 
αύτοί οί τελευταίοι νά μήν είναι λαογράφοι, 
άλλά ποιητές ή πεζογράφοι. 'Εκείνο πού 
έχει πρωταρχική σημασία, είναι τό άποταμί- 
ευμα τού μόχθου τους, πού κρίνεται, φυ
σικά, στήν όσο τό δυνατό πληρέστερη 
όργάνωση τών στοιχείων τής άναδίφησης 
των γεννημένων καθώς προείπαμε άπό τήν 
σπίθα τής τοπικιστικής άγάπης.

"Ενα βιβλίο πού έκπληρώνει τούς όρους 
αύτούς, είναι καί ή «Μακρυνίτσα» τής Άπο- 
στολίας Νάνου - Σκοτεινιώτη. Απέραντη 
άγάπη στόν τόπο καταγωγής της, άναδί- 
φηση καί διεργασία συστηματική τού ύλικοϋ 
τής ερευνάς της, όργάνωση καί ένότητες 
τών θεμάτων της, όλα αύτά άποδίδουν 
λεπτομερειακά σάν σκιτσογραφική έργασία 
τή βιβλική μορφή τής Μακρυνίτσας. Παλιές 
συνήθειες, χθεσινοί άνθρωποι, ήθη κι έθιμα 
θρησκευτικά μνημεία, οικονομικά στοιχεία, 
τοπικιστικές διαφορές καί πνευματική έξαρ
ση, πλαισιωμένα μέ φωτογραφικό ύλικό 
σημειώσεις, στίχους ονοματολόγια καί έπί- 
σημα έγγραφα, χαρίζουν στό βιβλίο αύτό 
πού λέμε άρτιότητα. Κι έτσι ή δροσερή, 
έλκυστικά γραφική μορφή τής Μακρυνίτσας 
πλασμένη μέ τρυφερότητα, εύθύνη κι άκό- 
μα μέ συγκίνηση κι άξιωσύνη, εικονική καί 
γλωσσική, μάς παραδίδεται άνάγλυφη μέσα 
άπό τό βιβλίο τής συγγραφέως πού τόν 
ύποδεχόμαστε σάν ένα άπόκτημα δικό μας.

Λ ογο τεχν ική  στήλη

«Η ΓΡΙΟΥΛΑ ΜΑΣ»

Τού Άστικρ. 
κ. Θ. Παπαδοπούλου

Ε ΓΚΕΦΑΛΙΚΟ επεισόδιο ε- 
παθε γυναίκα μεγάλης ήλι-

κίας καί μετά παρέλευση λίγων ω
ρών, ύπέκυψε. Έχομε συνηθίσει 
πιά μέ τέτοια. Τό δράμα τής ζωής 
σέ τρεις πράξεις, γέννησις, μεγά
λωμα, θάνατος. Περνάς λοιπόν 
στήν άθανασία, ένθα... άπέδρα 
πάσα οδύνη λύπη καί άναστεναγ- 
μός... Ή  διαδικασία άπλή. Λίγα 
λουλούδια, λίγα λόγια, τά ίδια 
πάντα, λίγο κλάμα, στέρεψαν καί 
τά δάκρυα, ό ύστατος χαιρετι
σμός καί τέλος! Αύτός είναι ό 
άνθρωπος. Ματαιότης, τά πάντα 
ματαιότης. Περιουσία; δυό μέτρα 
χώμα λιγοστό καί αύτό πανάκρι
βος ό τάφος καί ή ταφή. ΤΗλθον, 
είδον καί άπήλθον, πολύ σοφά τά 
λόγια τού λαού μας. Δύσκολο όμως 
τό τί είδες στόν πάνω κόσμο

Μάς άφησε χρόνους ή γιαγιά. 
Έφυγε άπό κοντά μας ή καλή μας 
γριούλα. Δέν θά τή ξαναδοΰμε πιά. 
Αύθόρμητα τά λόγια άπό όλες ΐίς 
μεριές γεμάτα συμπόνια καί άγάπη 
άληθινή. Τή δείξανε μέ τά έργα 
τους. * Η άγάπη πρός τόν πλησίον, 
τό κήρυγμα τού Θεανθρώπου!

Πέντε χρόνια μόνη της σ ’ ένα 
καμαράκι, εύγενικιά παραχώρηση 
άπό έναν άνθρωπο μέ καρδιά, 
Εύγε! Κάπου άπό τήν Καλαμάτα ή 
καταγωγή της. Μόνη καί ορφανή 
άπό άνθρώπους, συγγενείς. ’Αδια
φορία καί εγκατάλειψη άπό τόν 
κόσμο καί νά ζεΐς μέσα σ ’ αυτόν, 
τί κρίμα!

Μιά μικρή σύνταξη άπό τό 
ΙΚΑ, ούτε γιά φαγητό δέν έφτανε. 
Τής δίναμε όλοι μας φαγητό, τήν 
προσέχαμε τήν γριούλα μας. Πέντε 
χρόνια, άλήθεια πολύς καιρός. Καί

τώρα τέρμα, πάει αύτό ήταν, τί 
είναι ό άνθρωπος! Καί όμως δέν θά 
ξεχασθεΐ. Είναι σίγουρο.

Τήν ξενυχτήσαμε, τήν κλάψαμε 
καί τήν μεταφέραμε στό Νοσοκο
μείο καί κεΐ πάει, έφυγε. ’Απο
μένει ή κηδεία της. Ή  τελευταία 
κατοικία, ή αιώνια. Ποιος θά 
πληρώσει τά έξοδα; Ή ταν άσφα- 
λισμένη, δέν φτάνουνε τά έξοδα, 
λίγα, αύτά δίνει ό οργανισμός.

Τρέξαμε στό Δήμο, λένε οί 
γειτόνοι, μεροκαματιάρηόες κι’ 
αύτοί, τίποτα όμως καί όσο θυμά
μαι τόν Δήμαρχο τήν εποχή 
τώνέκλογών νά τρέχει μέ τό 
αυτοκίνητό του νά πάει γιά ψήφο! 
Έπρεπε βέβαια νά ψηφίσει, τό 
μεγαλύτερο δικαίωμα τού πολίτη! 
Μετρημένα τά κουκιά, πώς θάβγαι- 
νε ό φουκαράς, τώρα δέν γίνεται 
τίποτα, πάει καμιά άξια δέν μετρά
ει πιά. Τότε σκοτωνόντουσαν 
ποιος θά τήν πρωτοέπαιρνε, ήταν 
σίγουρη ψήφος όποιος πρωτοπή- 
γαινε!

Μά πήγαμε στήν εκκλησία. 
Τίποτα. "Επρεπε νά ήταν άπορος 
τουλάχιστον δυό χρόνια! Καί οί 
κοινωνικές μέριμνες; Μηδέν, μόνο 
λόγια στά χαρτιά. Καί έμενε στή 
γειτονιά της, σ ’ αύτούς πού τής 
συμπαραστήθηκαν, μοναχή. ’Α
διαφορία, χάθηκαν οί οίκοι εύγη- 
ρίας. "Αλλο κλείσιμο καί αύτό, 
άπομόνωση, αύτά συμβαίνουν 
στόν πολιτισμένο αιώνα μας. 
Μεγάλη πολιτιστική άνοδος μέ 
κατακόρυφη άνθρώπινη πτώση! 
Θυμίζει τό έθιμο τών Έσκιμώων, 
πού όταν γεράσει ό άνθρωπος τόν 
πηγαίνουν καί τόν άφήνουν μακριά 
άπό τίς σπηλιές, μέ νεκρώσιμη 
άκολουθία καί κεΐ πάει άπό τό 
κρύο καί τίς άρκοΰδες. Πόση 
ειλικρίνεια άπό τήν ψευτιά μας. 
Τόν λαμπρό καί υπέροχο πολιτι
σμό μας!

’ Ελαφρό τό χώμα καί αιώνια θά 
είναι ή μνήμη γιά τή φτώχιά 
γριούλα μας. Δόθηκε ή διαβεβαίω
ση μέ όλα τά άνθρώπινα στοιχεία, 
τί άλλο. Μιά εύχή; νάναι τό 
τελευταίο, ή άρχή καί τό τέλος.
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Στή φωτογραφία μας δεξιά, ή ίπικίνδυνη άναρχική Κριστίνα - Κατερίνα Μπέρστερ, μέλος των 
« ‘Ερυθρών Ταξιαρχιών». Συνελήφθη Λπό τίς ’Αμερικανικές άρχές, δταν μέ πλαστό διαβατήριο 
προσπάθησε νά ταξιδειίση στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Κ αταδικάστηκαν 
αύτουργοί καί... 

θεατές.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ δικαστήριο καταδίκα
σε έξι Δανούς, ένα Βέλγο καί ένα 
'Ολλανδό σέ φυλάκισι δύο έτών τόν 
καθένα γιά τόν βιασμό ή γιά την 
παρακολούθησι του βιασμού μιας 19 
χρονης Όλλανδέζας.

Ό  εισαγγελέας κ. Ντέ Μπωφόρ 
άρνήθηκε νά κάνη διάκρισι μεταξύ 
των πραγματικών βιαστών καί αύτών 
πού άποκάλεσε «γελώντας θεατός» 
καί ζήτησε τήν καταδίκη δλων στήν 
ίδια ποινή γιατί καί στις δυό περι
πτώσεις ή στάσι τους αποτελεί παρα- 
βίασι τού δικαιώματος μιας γυναίκας 
στήν «αύτοδιάθεσι».

Ή  κοπέλλα, πού τό όνομά της δέν 
άνακοινώθηκε, στήν έρώτησι γιατί 
δέν άντιστάθηκε ζωηρότερα ή δέν 
προσπάθησε νά ξεφύγη απάντησε ότι 
είχε τρομοκρατηθή μέχρι θανάτου. Τό 
μόνο πού ήθελα ήταν νά έπιζήσω, 
ήταν ή άπάντησί της.

Ό  Βέλγος κατηγορούμενος "Αλ- 
φονς Μεττέων έτών 26, αρχικά (ο
μολόγησε ένοχή αργότερα όμως τήν 
ανακάλεσε. Οί άλλοι επτά, ό 'Ολ
λανδός "Αντον Φράντσιμον, έτών 21, 
καί οί ΔανοίΝτέννις Πέντερσεν έτών 
21, Χάρντυ Γιένσεν έτών 32, Μπάρνε 
Χάνσεν έτών 23, Αλλαν Σαιρρενσεν, 
έτών 21, Γιέσπερ Γκρού έτών 21 καί 
Κίμ Χάϊνερ έτών 19 άρνήθηκαν κάθε 
κατηγορία ΐσχυριζόμενοι ότι δέν θυ
μούνται τίποτε γιατί ήταν μεθυσμέ
νοι. "Ολοι τους υποστήριξαν ότι ά- 
πλώς παρηκολούθησαν τόν βιασμό 
καί τίς σκληρότητες πού επακολού
θησαν άρνήθηαν όμως κάθε συμ
μετοχή.

Ή  κοπέλλα είχε δεχθή πρόσκλησι 
νά έπισκεφθή τό Κλάμπ τών « ’Αγ
γέλων τής Κολάσεως» στό όποιο 
άνήκαν οί βιασταί τήν Πρωτομαγιά. 
Μόλις όμως έφθασε στό κλάμπ, τήν 
βίασαν καί τήν κακοποίησαν περίπου 
τριάντα «άγγελοι». ' Ο έφιάλτης κρά
τησε μέχρι τά ξημερώματα οπότε καί 
τελικά κατόρθωσε νά διαφύγη.

Στό κατηγορητήριο άναψερόταν 
ότι οί βιασταί συμπεριφέρθησαν πρός 
τό θύμα τους «κατά κτηνώδη καί 
ταπεινωτικό τρόπο» καί ό είσαγγε- 
λεύς είπε ότι θεωρεί τήν περίπτωσι 
περισσότερο σάν ύπόθεσι βίας παρά 
άνηθικότητας.

Ό  Ντέ Μπωφόρ έξέφρασε τόν 
σεβασμό του πρός τήν κοπέλλα γιά 
τήν προθυμία της νά ύποστή τήν 
«τραυματική έμπειρία» τής δίκης. Οί 
πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι κάθε 
χρόνο βιάζονται περίπου 25.000 γυ
ναίκες ένώ στήν πραγματικότητα ύ- 
πεβλήθησαν μόνο 40 μηνύσεις. Τά 
θύματα φοβούνται συνήθως τίς αδιά
κριτες έρωτήσεις καί τήν άναπόφευ- 
κτη αντιμετώπιση τών βιαστών τους 
στό δικαστήριο.

Σ υνελήφ θη άναρχική
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ άρχές συ

νέλαβαν τήν Γερμανίδα άναρχική 
Κριστίνα - Κατερίνα Μπέρστερ, μέ
λος τών « ‘Ερυθρών Ταξιαρχιών». 
Ή  Μπέρστερ προσπάθησε νά είσέλ- 
θη στίς Ήν. Πολιτείες μέ πλαστό 
περσικό διαβατήριο.

Κ αταναγκαστικά έργα  
γιά  δύο φράουλες!

Η ΖΑΚΕΛΙΝ Ντάτσερ γλύτωσε πο
λύμηνη φυλάκισι μέ τήν καταδίκη σέ

καταναγκαστική ’εργασία μισής ή μέ
ρας σέ δημόσιο πάρκο, γιατί έφαγε 
δύο φράουλες άπό τό μανάβικο 'ενός 
σούπερμάρκετ.

«Δόξα σοι ό Θεός» είπε μέ άνα- 
κούφισι ή Ζακελίν όταν ακούσε τήν 
ποινή γιά τήν λαιμαργία της πού θά 
μπορούσε νά τής στοιχίση φυλάκισι 
18 μηνών καί πρόστιμο 500 δολλα- 
ρίων, μέ βάσι τό άρθρο τού κώδικα 
περί κλοπής άπό καταστήματα.

Ό  Δικαστής Χάουαρντ Τσασανό- 
ου τής ύποσχέθηκε νά διαγράψη τήν 
ποινή άπό τό μητρώο της αν επί 6 
μήνες άποφύγη νά «δοκιμάση» φρού
τα άπό τά μανάβικα.

' Ο μυστικός αστυνομικός τού σού
περμάρκετ πού τήν είδε νά δοκιμάζη 
τίς φράουλες τόν περασμένο Φεβρου
άριο τής είπε νά πληρώση τήν άξία 
τους — δύο σέντς — δηλαδή 7 
δεκάρες.

'Εκείνη άρνήθηκε ότι έφαγε τίς 
φράουλες καθώς καί νά πληρώση 
έστω καί μιά δεκάρα.

Οί ένορκοι τελικά πίστεψαν τόν 
άστυνομικό ένώ ό συνήγορος Σά- 
μουελ Ότσιπίντι ώρύετο.

« ’Απίστευτο. "Εκανα λάθος νά
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Ή  Κάθυ Ρόσιγιου, σήμερα 'ένα άπό τά άνερχό- 
ιιενα μανεκέν στό Λονδίνο, είχε προηγουμένως 
καταταγή στήν ‘Αστυνομία τοϋ Λονδίνου, όπου 
καί υπηρέτησε γιά μερικά χρόνια. Φαίνεται 
όμως ό'τι τήν ώραία Κάθυ συνεκίνησε περισσό
τερο ή δουλειά τοϋ μαννεκέν, άπό τή δύσκολη 
άστυνομική υπηρεσία. "Ετσι ή Κάθυ πέταξε τά 
πηλίκια καί τή στολή καί στά 22 χρόνια της 
κατάφερε νά γίνη μιά άπό τις πιό συζητημένες 
γυναίκες τής ‘Αγγλίας.

ζητήσω δίκη άπό ορκωτό δικαστή
ριο. Είδα δολοφονικές υποθέσεις γιά 
τίς όποιες δέν γράφτηκε λέξι καί 
τώρα γιά δύο σέντς χαλάει ό κό
σμος».

Ή  πιό  μεγάλη άπόδραση  
επ ικινδύνω ν κακοποιώ ν

ΠΟΛΕΜΙΚΑ αεροπλάνα καί εκατον
τάδες ένοπλοι άστυνομικοί χτένισαν 
όλες τίς δασώδεις περιοχές, πλησίον 
των φυλακών Άλκοέντρε, 80 χλμ. 
βορείως τής Λ ισαβώνας, γιά νά άνα- 
καλύψουν τούς 124 έπικίνδυνους κα
κοποιούς, πού δραπέτευσαν.

Ο! φυλακισμένοι άνοιξαν ένα 
τοΰννελ, μήκους 25 μέτρων καί άρ
χισαν νά δραπετεύουν, όταν οί φύ
λακες ήσαν άπορροφημένοι μέ μιά 
παλαιά ταινία τής Ρίτας Χαίηγουωρθ, 
πού έβλεπαν στήν Τηλεόραση.

Λίγες ημέρες πρίν άρχίση ή με
γάλη άπόδρασι, οί 200 κρατούμενοι 
των φυλακών Άλκοέντρε είχαν κη
ρύξει απεργία πείνας, διαμαρτυρόμε- 
νοι γιά τίς συνθήκες πού έπικρατοΰ 
σαν στίς φυλακές.

ΓΥΜΝΙΣΤΕΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

"Ενας άστυνομικός πλήρωσα μέ τή ζωή του 
τήν έκκεντρικότητα των μαχητικών μελών 
μιας όργανώσεως « ’Επιστροφή στή Φύση», 
άπό Νέγρους πού θέλουν νά ζοϋν γυμνοί καί οί 
όποιοι είχαν όχυρωθή σ ' ένα παλιό σπίτι. Οί 
άστυνομικοί πού έστάλησαν γιά νά τούς συλλά- 
βουν δέχτηκαν βροχή σφαιρών άπό τήν όποια 
σκοτώθηκε 6 άστυνομικός καί τραυματίσθηκε 
ένας συνάδελφός του καί ένας πυροσβέστης.

300 'Ο λλανδοί 
παραθερίζουν 
σε φυλακές

ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ 'Ολλανδοί τουρίστες 
«περνούν» τίς διακοπές τους σε... 
φυλακές στό έξωτερικό, λόγω κυ
ρίως καταδίκης γιά χρήσι ναρκωτι
κών.

Τό άνεκοίνωσε σύμβουλος τού 
ολλανδικού υπουργείου τών ’Εξωτε
ρικών, ό όποιος πρόσθεσε δτι οί του
ρίστες τής χώρας του στό έξωτερικό 
ασχολούνται μέ τά ναρκωτικά, τό 
γυμνισμό καί τήν έργασία χωρίς ά
δεια.

Καί ό σύμβουλος πρόσθεσε δτι 
δύο 'Ολλανδοί στήν Κρήτη τιμωρή
θηκαν μέ φυλάκισι δύο εβδομάδων 
γιατί έκαναν μπάνιο γυμνοί, ένώ στήν 
Κέρκυρα άλλοι δύο 'Ολλανδοί γυμνι- 
στές τήν γλύτωσαν μέ ένα σχετικά 
μικρό πρόστιμο, χάρις στήν έπέμβα- 
σι τού προξένου τής 'Ολλανδίας.

Τρεις φ οιτητές πέρασαν τό 
«τείχος του αίσχους»

ΤΡΕΙΣ Άνατολικογερμανοί φοιτηταί 
διέφυγαν άπό τήν ’Ανατολική Γερμα
νία άφού διέσχισαν τήν «Ζώνη θανά
του■ πού χωρίζει τό ’Ανατολικό καί 
τό Δυτικό Βερολίνο, φορώντας κομ
μουνιστικές στρατιωτικές στολές, 
πού είχαν ράψει οί ίδιοι, άνακοίνωσε 
ό Σύνδεσμος ’Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων.
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Ο! τρεις νέοι, πού σπούδαζαν στό 
Πανεπιστήμιο Χοϋμπολντ τού ’Ανα
τολικού Βερολίνου, πέρασαν τίς 
γραμμές έλέγχου των Άνατολικο- 
γερμανών άργά τό βράδυ μέ αυτο
κίνητο, άπό τήν ανατολική άκρη τού 
διαχωριστικοΰ τείχους άφοΰ προη
γουμένως ένας άπό αυτούς έκανε 
στους φρουρούς ενός κοντινού πύρ
γου έλέγχου τό σήμα τού Λαϊκού 
Άνατολικογερμανικοΰ στρατού, τή 

στιγμή πού οί άλλοι δύο έκοβαν τήν 
αλυσίδα πού άσφάλιζε τήν πόλη. Με
τά έκλεισαν τήν πύλη μέ νέα άλυσίδα 
καί νέο λουκέτο καί ώδήγησαν τό 
αυτοκίνητό τους στό διάδρομο πού 
διασχίζει τήν ναρκοθετημένη λωρίδα 
μέχρι τό τείχος στό όποιο τελικώς 
έφθασαν καί μέ μία πτυσσόμενη σκά
λα ζεπέρασαν καί αυτό τό τελευταίο 
έμπόδιο (τό τείχος έχει στό σημείο 
αυτό ύψος 3,5 μ.).

Δ ολοφ όνος εσωσε 
ενα κοριτσάκι

ΣΤΗΝ Πρετόρια, στή Νότιο ’Αφρι
κή, ένα δικαστήριο άθώωσε, πριν 
λίγο καιρό, τόν Νέγρο Κάρελ Τουριέν,

Από τό εξωτερικό ενδιαφέροντα 
αστυνομικά νέα

‘Αριστερά Ό  Τσακ Γιούρλιγ, Αστυφύλακας μέ 11 χρόνια ύπηρεσία στην ‘Αστυνομία τής 
Μέμφιδος έκφράζει έντονα τή συμμετοχή του στήν Απεργία χιλιάδων Αστυνομικών, πού μέ τίς 
οίκογένειές τους συγκεντρώθηκαν μπροστά στό Δημαρχείο, γιά νά υποστηρίξουν τά αιτήματα τους 
(Αύξηση Αποδοχών, ώράριο έργασίας καί Αλλα). Κάτω: Αυτόν τόν τρόπο έπενόησε ό Κέννυ 
"Εβερετ γιά νά μήν πάρη κλήση. Ό  Κέννυ είναι ένας νεαρός ήθοποιός, πού δίνει τό πρώτο του άπό 

μικρής όθόνης φιλί στήν Τροχονόμο "Αντζελα Κάρμποντυ. Τό στιγμιότυπο, Ιξω Από τό 
τηλεοπτικό στούντιο Ταίημς τού Λονδίνου. Στήν Απέναντι σελίδα: Τρεις Από τούς πλέον 
καταζητούμενους τρομοκράτες τής όργανώσεως Μπάαντερ - Μαίνχοφ, στήν Δυτική Γερμανία, 
ένώ έτοιμάζονται νά μπουν σέ νοικιασμένο ίλικόπτερο άπό τό όποιο φωτογράφισαν φυλακές, δπου 
κρατούνται ομοϊδεάτες τους. Τήν φωτογραφία πήρε ή 'Αστυνομία προληπτικώς καί μόνο μετά τήν 
έμφάνισή της Ανεγνώρισε τούς καταζητουμένους.

πού είχε δολοφονήσει τή γυναίκα του, 
όταν τήν είχε βρεί στό κρεβάτι τού 
σπιτιού τους μέ τόν ’εραστή της. Αύτό 
τό άσήμαντο γεγονός άναφέρθηκε μέ 
έμφαση στόν Τύπο γιατί ό κατηγο
ρούμενος είναι γνωστός σ ’ ολόκληρη 
τή Νότιο ‘Αφρική, άπό τότε πού 
προτίμησε νά τιμωρηθεί γιά τό έγκλη
μά του, γιά νά σώσει ένα κοριτσάκι 
πού είχε χαθεί στή ζούγκλα.

Τό κοριτσάκι ήταν ή δίχρονη 
Ίρένε, κόρη τού Πήτερ καί τής 
Άλέττας Φέλτχαμ, ενός εύπορου 
ζευγαριού λευκών άπό τήν Πρετόρια. 
Πρίν λίγους μήνες, οί Φέλτχαμ είχαν 
πάει νά κατασκηνώσουν γιά μερικές 
ημέρες στό ’εθνικό πάρκο Κρύγκερ, 
στά άνατολικά τού Τράνσβααλ. ’Από 
τήν πρώτη κιόλας μέρα, ή Ίρένε 
ξέφυγε άπό τήν ’επιτήρηση τής μη
τέρας της καί χάθηκε στή ζούγκλα 
Οί αρχές διοργάνωσαν μεγάλη έρευνα, 
χρησιμοποιώντας άκόμη καί τόν 
στρατό, άλλά ή μικρή κόρη δέν 
βρέθηκε.

Λίγες εβδομάδες μετά τήν ‘εξαφά
νιση τής Ίρένε, ένας νέγρος ‘εργάτης 
άπό τά περίχωρα τής Πρετόρια ό 
Κάρελ Τουριέν, είχε δολοφονήσει τή
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γυναίκα μέ τήν οποία συζοΰσε πέντε 
χρόνια καί είχε μαζί της αποκτήσει 
δύο παιδιά: Γυρίζοντας νωρίτερα στό 
σπίτι τους από τή δουλειά του, είχε 
βρει τήν Κατρίνα στήν αγκαλιά του 
εραστή της καί είχε αρχίσει, έξαλλος, 
νά χτυπά μέ τό μαχαίρι του καί τούς 
δυό. Ό  εραστής, αν καί βαριά τραυ
ματισμένος, είχε κατορθώσει νά φύγει 
άλλά ή άπιστη Κατρίνα είχε βρει τό 
θάνατο. Καί ό Κάρελ Τουριέν, αμέ
σως μετά τό έγλημά του, είχε κρυφτεί 
στή ζούγκλα του πάρκου Κρύγκερ. 
Έκεϊ ζοΰσε μιά πρωτόγονη ζωή, 

κυνηγώντας πουλιά καί μικρά ζώα 
μέ μιά σφεντόνα κι ’ αλλάζοντας συ
νεχώς κρησφύγετο γιά νά μή τόν 
ανακαλύψει κανείς.

Σέ μιά άπό τίς μετακινήσεις του ό 
νέγρος δολοφόνος βρήκε τυχαία τή 
χαμένη Ίρένε. Ή  μικρούλα ήταν 
πεσμένη σ ’ ένα βαθύ χαντάκι κι ό 
Τουριέν δέν δυσκολεύτηκε νά τήν 
βγάλει άπ ’ αύτό. Ξέροντας πώς ή 
μικρή δέν θά μπορούσε νά έπιζήσει 
στή ζούγκλα, αποφάσισε νά τήν ξα- 
ναφέρει πίσω στόν πολιτισμό καί νά 
παραδοθεί στήν αστυνομία.

Αύτή, δμως ή αύτοθυσία τού Κά
ρελ Τουριέν δέν έμεινε χωρίς αντα
πόδοση. Ό  πατέρας τής Ίρένε πλή
ρωσε ένα καλό ποινικό δικηγόρο τής 
Πρετόρια γιά νά υπερασπίσει τόν 
άνθρωπο πού είχε σώσει τήν κόρη 
του, κι έπεισε τό δικαστήριο πώς ό 
Τουριέν είχε θυσιάσει τήν ελευθερία 
του γιά νά σώσει ένα παιδάκι πού 
κινδύνευε. “Ετσι, ό πονόψυχος αυτός 
δολοφόνος δικάστηκε ελαφρά γιά έγ
κλημα γιά λόγους τιμής, καταδικά
στηκε σέ πρότιμο πού πλήρωσε ό 
πατέρας τής Ίρένε κι άρχισε τώρα 
μιά καινούργια ζωή.

Σταυροφορία κατά τω ν  
εκτρώσεων

ΠΕΝΤΕ μόνο χρόνια μετά τήν νομιμο
ποίηση των εκτρώσεων στήν ‘Αμερι
κή, μετά άπό απόφαση τού Άνωτά- 
του Δ ικαστηρίου, άρχισε μιά όργανω- 
μένη έκστρατεία γιά τήν κατάργησή 
της. Διάφοροι όργανισμοί, θρησκευ
τικοί καί ήθικολογικοί, ιδιαίτερα ό 
« ‘Εθνικός ‘Οργανισμός γιά τά Δι
καιώματα τής Ζωής», κάνουν μαχη

τικές εκδηλώσεις γιά νά πετύχουν τόν 
σκοπό τους. Έτσι, τούς τελευταίους 
μήνες έγιναν επιθέσεις σέ γυναικολο- 
γικές κλινικές στήν ‘Αμερική καί 
σέ μερικές άπό αυτές, στις πολιτείες 
Όχάϊο, Νεμπράσκα καί Μιννεζότα, 
αρκετές κλινικές καταστράφηκαν 
άπό εμπρησμούς. ’Ακόμη, στήν πόλη 
Πόρτλαντ τού "Ορεγκον, μέλη τής 
όργάνωσης «Γιά τό Δικαίωμα τής 
Ζωής» έπιτέθηκαν σέ γυναίκες πού 
έβγαιναν άπό μιά κλινική εκτρώσεων 
καί τίς κυνήγησαν, φωνάζοντάς τες 
«φόνισσες». ‘Επίσης έβαλαν φωτιά 
στό αυτοκίνητο ενός γιατρού πού 
κάνει εκτρώσεις καί δηλητήριασαν 
τόν σκύλο του, σάν τό άτυχο αύτό 
ζώο νά μήν είχε δικαίωμα ζωής. Μ ’ 
άλες αυτές τίς ένέργεις, σέ 13 πολι
τείες τής 'Αμερικής ψηφίστηκαν κι
όλας νομοσχέδια πού περιορίζουν ου
σιαστικά τίς εκτρώσεις. Ακόμη, τό 
Κογκρέσσο πήρε τήν απόφαση νά μήν 
περιλαμβάνονται τά έξοδα των εκ
τρώσεων στήν ιατρική άσφάλιση, ε
κτός άν ή έκτρωση γίνεται γιά λό
γους υγείας ή γιά εγκυμοσύνη μετά 
άπό βιασμό.

Ρουμάνος στρατηγός 
ζήτησε άσυλο  

στίς 'Η ν. Π ολιτείες

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ίον Πατσέ- 
ρα, άρχηγός τής σωματοφυλακής τού 
Ρουμάνου Προέδρου Τσαουσέσκου 
διέφυγε πράγματι στή Δύσι καί βρί
σκεται στίς Ήνωμ. Πολιτείες υπό 
τήν προστασία τής CIA. Ή  άμερικα- 
νική κυβέρνησι δμως αποφεύγει νά 
σχολιάση τό θέμα γιά νά μή δοθούν 
διαστάσεις στήν δλη ΰπόθεσι καί 
θίγουν οί σχέσεις μεταξύ ‘Αμερικής 
καί Ρουμανίας. ' Υπενθυμίζεται δτι ό 
κ. Τσαουσέσκου έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στήν άνάπτυξι των έπαφών 
μεταξύ Δύσεως καί Ανατολής.

’Αμερικανικές κυβρνητικές πηγές 
έπιβεβαιώνουν ώστόσο δτι όΠατσέρα 
ζήτησε άπό τίς άμερικανικές άρχές 
πολιτικό άσυλο.

Ρουμάνοι διπλωμάτες είπαν δτι ό 
αντιστράτηγος ήταν πράγματι ανώ
τατος άξιωματοΰχος άσφαλείας καί 
πήγε τόν περασμένο Μάρτιο στήν 
‘Αμερική γιά νά προετοιμάση άπό
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τήν πλευρά του, την έπίσκεψι του κ. 
Τσαουσέσκου πού θά γινόταν τόν ε
πόμενο μήνα.

Οί Ίδιες άρχές επιβεβαίωσαν πλη
ροφορίες τής γερμανικής «Ντί Βέλτ» 
ότι ό Πατσίρα 'έφυγε άπό τό ξενοδο
χείο του στην Κολωνία, όπου βρι
σκόταν πριν 12 μέρες καί ήρθε σί 
επαφή με ’Αμερικανούς άξιωματού- 
χους. Τώρα είναι κάπου στίς Ηνω
μένες Πολιτείες καί άνακρίνεται άπό 
τήν ΣΙΑ.

Α νή λ ικ ο ς  εγκληματίας
Ο ANTONIO Μότσιο, ένα παιδί 13 
χρόνων, σκότωσε πρίν λίγο καιρό 
στην αύλή τού Δικαστηρίου τής Νά- 
πολης τόν Άντόνιο Τζουλιάνο.

Ή  πράξη ώστόσο — άξιόποινη 
οπωσδήποτε — δεν αποτελεί εκδή
λωση ενός εγκληματικού χαρακτήρα, 
άλλά είναι ένας ακόμα κρίκος σέ μιάν 
άλυσίδα γεμάτη μίσος βία καί εκ
δίκηση, πού δένει τίς οικογένειες τού 
δράστη καί τού θύματος καί μέσα σέ 
διάστημα μικρότερο άπό 14 χρόνια, 
έχει πληρωθεί μέ έννέα ανθρώπινες 
ζωές!

Μέ άλλα λόγια πρόκειται γιά μιά 
περίπτωση βεντέτας, πού συχνά συ
ναντά κανείς στή Νότια ’Ιταλία, 
ακόμα καί τώρα πού, υποτίθεται πώς 
οί καιροί έχουν αλλάξει.

Γ ι’ αύτή τή θλιβερή ιστορία μι
λάει ή μητέρα τού άνήλικου δολο
φόνου, “Αννα Μότσια. Ή  κυρία 
Μότσια είναι μιά γυναίκα 41 χρόνων 
πού θρηνεί ακόμα τόν θάνατο τού 
άνδρα της, ό όποιος σκοτώθηκε πρίν 
δυό χρόνια περίπου άπό ένα μέλος τής 
οικογένειας Τζουλιάνο καί άνησυχεί 
γιά τήν τύχη των παιδιών της — έχει 
έξι — τού Βιντσέντσο, πού βρίσκεται 
στήν φυλακή γιά τή δολοφονία ενός 
καραμπινιέρου καί τού Άντόνιο, πού 
διέπραξε τό έγκλημα γιά τό όποιο 
μιλάμε.

“Εξυπνη, γεμάτη θέληση κί ενερ
γητικότητα ή Άννα Μότσια έχει 
τάξει σκοπό τής ζωής της νά άπο- 
καλύψει τήν αλήθεια. «Τήν άλήθεια, 
γιά τήν οποία πληρώνουν τώρα τά 
παιδιά της», όπως λέει χαρακτηρι
στικά.

«'Ο κόσμος πιστεύει ότι στέλ
νουμε τά παιδιά μας νά σκοτώνουν

τούς Ανθρώπους, δηλώνει ή χήρα 
Μότσια. Είναι καιρός λοιπόν νά βά
λουμε τά πράγματα στή θέση τους: 
"Οσον αφορά τόν Βιντσέντσο, όλα 
έγιναν τυχαία: ΤΗταν παραμονές Χρι
στουγέννων τού '75 καί βρισκόταν 
στό αυτοκίνητό του, όταν ακούσε τόν 
Αουίτζι Τζουλιάνο, πού περνούσε άπό 
κοντά του μέ ένα καραμπινιέρο νά τού 
λέει: « Αλήτη, θά σοΰ σπάσω τά 
πόδια!». Πάνω του είχε όπλο, γιατί 
είναι κυνηγός καί ένστικτωδώς πυρο
βόλησε. Δυστυχώς ή σφαίρα του δέν 
βρήκε τό στόχο της καί χτύπησε τόν 
καραμπινιέρο, μέ αποτέλεσμα νά τόν 
σκοτώσει. Κανείς ώστόσο δέν θέλησε 
νά τόν πιστέψει κι έτσι καταδικάστη
κε σέ δεκαεπτάμισυ χρόνια φυλακή... 
Είναι αλήθεια, πώς άνάμεσα σέ εμάς 
καί τούς Τζουλιάνο υπάρχει μιά βεν
τέτα. Θέλω νά ξέρετε όμως, ότι δέν 
είμαστε ποτέ εμείς εκείνοι πού προ- 
καλούμε.

«Ντύθηκε» αστυνομικός 
καί λήστεψε τό καζίνο
Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ τών φυλακών 

Ζάκ Μερσίν, διέφυγε άπό μάζικό 
Αστυνομικό δίκτυο, στά δάση τής 
περιοχής τής Νορμανδίας, άφοΰ λή-

Ό  Άντόνιο Μάταιο, ενα παιδί 13 έτών πού 
Ιγινε δολοφόνος γιά τήν τιμή τής οίκογενειας. 
Σκότωσε στήν αύλή τοΰ δικαστηρίου τής 
Νάπολης τόν Άντόνιο Τζουλιάνο.

στεψε τό καζίνο Ντωβίλ. Διακόσιοι 
Αστυνομικοί, πού Απεστάλησαν Από 
τό Παρίσι, κτένισαν τό δάσος, βαδί
ζοντας σέ απόσταση 6 μέτρων ό ένας 
άπό τόν άλλο, σέ μιά προσπάθεια νά 
παγιδεύσουν τόν Μερσίν, 43 χρόνων, 
δημόσιο κίνδυνο ύπ ’ Αριθμό ένα τής 
Γαλλίας, πού καταζητείται επίσης καί 
στόν Καναδά γιά φόνο.

Ό  Μερσίν, πού Απέδρασε γιά τρί
τη φορά άπό τίς φυλακές Σαντέ τού 
Παρισιού, στίς 8 Μαίου, εμφανίσθηκε 
νωρίς τό πρωί τού Σαββάτου στό 
Καζίνο όπου υποχρέωσε τόν ταμία νά 
τού παραδώσει 1.155.000 δραχμές 
Από τίς εισπράξεις.

Ό  Ίδιος μαζί μέ τόν σύνεργό του, 
έγκατέλειψαν τήν άσπρη «Ρενώ» 
τους στό δάσος, Αφού προηγουμένως 
παραβίασαν δύο Αστυνομικά φυλά
κια Οί Αστυνομικοί ερεύνησαν τήν 
περιοχή καί εξέτασαν τούς Αγρότες, 
ενώ ένα ελικόπτερο πετοΰσε συνεχούς 
άλλά τό μόνο πού ξετρύπωσαν άπό τό 
δάσος ήταν μερικά τρομαγμένα 
μοσχάρια. Ή  έρευνα διεκόπη τή 
νύχτα

Ή  Αστυνομία τοΰ Ντωβίλ παραδέ
χθηκε μέ έκνευρισμό ότι ό Μερσίν 
μπήκε τό Σάββατο στόν Αστυνομικό 
σταθμό πρίν άπό τή ληστεία έπι- 
δεικνύοντας ταυτότητα Αστυνομικού 
επιθεωρητή άπό τό υπουργείο Δικαι
οσύνης, καί ζήτησε νά συναντηθεί μέ 
τό διοικητή, ό όποιος όμως Απού
σιαζε.

Ακολούθως ό Μερσίν καί ό 
συνεργός του, καλοντυμένοι καί οί 
δύο πήγαν στό καζίνο, όπου καί πάλι 
ό Μεσρίν έπέδειξε τήν τατυτότητα 
καί ζήτησε νά δει τόν διευθυντή. 
"Οταν έσπευσε έπί τόπου ό υπο
διευθυντής, ό Μεσρίν τοΰ είπε: «Είμαι 
ό Μεσρίν. “Εχετε Ακούσει γιά μένα 
Πηγαίνετέ με στόν ταμία σας».

Ή  Αστυνομία Ανακοίνωσε ότι ό 
ένοπλος ήταν πράγματι ό Μερσίν πού 
είχε κλέψει τήν Αστυνομική ταυ
τότητα κατά τή θεαματική Απόδρασή 
του Από τίς φυλακές Σαντέ.

Περίπου 60 πελάτες ήταν στό 
καζίνο τή στιγμή πού ό ταμίας γέμιζε 
τήν τσάντα τοΰ Μεσρίν μέ χρήματα 
χωρίς όμως νά άντιληφθούν τίποτε, 
ένώ ό γκάγκστερ έπαιρνε μαζί του τόν 
διευθυντή γιά λίγη ώρα σάν όμηρο.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ "Η ΕΓΚΛΗΜΑ;
Η ΒΙΛΑ ήταν χτισμένη πάνω σ ’ ένα 

άπόμερο βράχο τής Κορνουάλης, κι 
άπό τήν ταράτσα της ή θέα τής άνοιχτής 
θάλασσας ήταν κάτι τό καταπληκτικό. Θαυ
μάσιο μέρος γιά ήλιοθεραπεία, ή άκόμη καί 
γιά περιποιημένη αυτοκτονία, σέ στύλ πο
λιτισμένο, χωρίς φασαρίες γιά κανένα. Τό 
ίδιο είχε σκεφτεΐ καί ό Τζώρτζ Ελγουϊν, 
πού αΰτοκτόνησε στήν ταράτσα του κά
νοντας ήλιοθεραπεία...

’ Ηταν ξαπλωμένος στήν ταράτσα, μαυρι- 
σμένος άπό τόν ήλιο καί όλόγυμνος. Τό 
μόνο πού φορούσε ήταν τό ρολόι, στόν 
καρπό τού χεριού. Τό περίστροφο ήταν 
πεταμένο δίπλα του καί τό πρόσωπό του σέ 
κακά χάλια.

— Συνήθως, δέν φέρνω τούς καλεσμέ
νους μου νά δούν τέτοια πράγματα, όταν 
έρχονται νά μ' έπισκεφτούν τά Σαββατο
κύριακα, είπε ό αστυνόμος στόν επιθεωρη
τή Άπλμπάϋ. ’Αλλά έσύ είσαι είδική 
περίπτωση, μιά καί είσαι τής δουλειάς μας. 
"Οπως βλέπεις, ό "Ελγουϊν ήταν πλούσιος, 
μέ άκριβά, λεπτά όμως γούστα.

"Εδειξε μέ τό βλέμμα τό ρολόι τού 
νεκρού. Φαινόταν πανάκριβο, άλλά ήταν 
στερεωμένο στό χέρι του μ’ ένα άπλό 
δερμάτινο λουράκι.

— Τό φουκαρά, πρόσθεσε λυπημένα ό 
άστυνόμος. Σκέψου, Άπλμπάϋ. Νά πάρεις 
τό υπηρεσιακό σου περίστροφο καί νά 
κάνεις κάτι τέτοιο μόνος σου!...

—’Αποκλείεται νά είναι δολοφονία; 
Ληστεία, ίσως; Ή  βίλα είναι τόσο άπό- 
μερη, κι έσύ ό ίδιος είπες ότι ό "Ελγουϊν 
έμενε μόνος καί δούλευε εδώ. Καμμιά φορά

περνούσε βδομάδες ολόκληρες, χωρίς κα
νένα άλλον μελετώντας τίς οικονομικές του 
υποθέσεις. * Οποιοσδήποτε θά μπορούσε νά 
έρθει καί νά φύγει άπαρατήρητος.

—"Εχεις δίκιο. Ά λλά κάτω, βρήκαμε 
ένα άκλείδωτο συρτάρι πού είχε πέντε 
χιλιάδες λίρες, άθικτες. "Υστερα, τό περί
στροφο έχει τά δακτυλικά άποτυπώματα τού 
"Ελγουϊν. Τό έχουμε εξετάσει κιόλας άπό 
τό πρωί. Δέν υπάρχει κανένα μυστήριο στήν 
υπόθεση. "Αλλωστε ό Τζώρτζ "Ελγουϊν 
είχε καί κάτι άλλο στό παρελθόν του.

— Θέλεις νά πεις, είχε ξανακάνει άπό- 
πειρα;

—Ακριβώς. "Ηταν ένας υποχόνδριος 
τύπος, πού έπαιρνε διαρκώς φάρμακα κι άπό 
καιρό σέ καιρό έπεφτε σέ κρίσεις μελαγχο
λίας. Πέρσι, μόλις, πήρε μιά υπερβολική 
δόση βαρβιτουρικών, σέ άνάλογο σκη
νικό: ήταν πάλι όλόγυμνος καί κρυμμένος 
σέ μιά άπόμερη παραλία. Φαίνεται πώς είχε 
κάποια περίεργη μανία γιά ήλιόλουστες 
αύτοκτονίες, ό κακομοίρης! Εύτυχώς, τήν 
πρώτη φορά, ή άκτοφυλακή τόν άνακάλυ- 
ψε εγκαίρως καί τότε τή γλύτωσε.

Ό  "Απλμπάϋ γονάτισε δίπλα στό πτώμα. 
Μέ προσοχή έστριψε τόν καρπό τού νεκρού 
καί τού έβγαλε τό ρολόι. Δούλευε άκόμα. 
Στό πίσω μέρος, τά άρχικά «Τζ. Ε.» ήταν 
χαραγμένα πάνω σέ χρυσή πλάκα. Μέ τήν 
ίδια προσοχή, ό έπιθεωρητής έδεσε τό 
λουράκι. Τό κύτταξε σκεφτικός, σμίγοντας 
γιά μιά στιγμή τά φρύδια.

— Θάθελα νά ρίξω μιά ματιά στήν 
κρεβατοκάμαρά του, είπε στόν άστυνόμο.

Τό ύπνοδωμάτιο τού "Ελγουϊν ήταν

άκριβώς όπως τό περίμενε ό έπιθεωρητής. 
Τά άπλά του έπιπλα μαρτυρούσαν άκριβό 
γούστο. * Ο Άπλμπάϋ άνοιξε τήν ντουλάπα 
κι έρριξε μιά ματιά στά ρούχα. "Εβγαλε έξω 
ένα δυό κουστούμια καί τά έξέτασε προ
σεκτικά. Μετά, άφησε τό ένα πίσω στήν 
ντουλάπα κι άπλωσε τό άλλο πάνω στό 
κρεβάτι.

Σ ’ ένα συρτάρι βρήκαν μιά ολόκληρη 
συλλογή άπό μπουκαλάκια μέ χάπια, σιρό
πια καί κάθε είδους φάρμακα. Δέν υπήρχε 
άμφιβολία γιά τήν υποχονδρία τού μακα
ρίτη. Ό  "Απλμπάϋ άρχισε νά κυττάζει τά 
μπουκαλάκια ένα πρός ένα.

— ’Εδώ μέσα έχει ό,τι μπορεί να φαν
ταστείς, είπε. Καί στά περισσότερα υπάρχει 
άκόμη ή ετικέτα τού φαρμακείου. Τί τήν 
ήθελε τήν τατρασυλκίνη, άραγε; Ά !  Είναι 
άντιβιοτικό! Ό  φουκαράς! Φοβόταν μήπως 
πάθει καμμιά μόλυνση! ’Απ’ αυτό τό συρ
τάρι καί μόνο μπορεί κανείς νά καταλάβει 
σέ τί βαθμό ήταν υποχόνδριος... Άντιιστα- 
μινικά, γιά τίς άλλεργίες, βενζοκάϊνη, δε- 
ξαμφεταμίνη, μιά κρέμα ήλιου... Κύττα! Κι 
άλλα βαρβιτουρικά! Θά μπορούσε ν ’ αύτο- 
κτονήσει μ’ αύτά, άν ήθελε. Έ χει έδώ 
άρκετά γιά νά σκοτώσουν ελέφαντα καί ό 
"Ελγουϊν δέν ήταν δά καί τόσο χοντρός. 
Αναλγητικά, βάζω στοίχημα ότι έτρεμε 
τήν ιδέα τού πόνου.

Ό  "Απλμπάϋ κύτταξε γύρω - γύρω, μέσα 
στό δωμάτιο.

—Αλήθεια, έκανε. Πώς σκοπεύεις ν' 
άποδείξεις τήν ταυτότητα τού πτώματος 
στόν άνακριτή;

— Τήν ταυτότητα; έπανέλαβε ό άστυνό-
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μος, χωρίς νά καταλαβαίνει.
— Ναί. "Ετσι, μοΰ πέρασε άπό τό μυ

αλό, αυτή τή στιγμή. Μήπως άπ’ τόν 
οδοντογιατρό του;

— Μπά! Αυτό δέν θά βοηθούσε καθό
λου. Ό  γιατρός τής ’Αστυνομίας, πού 
εξέτασε τό πτώμα τό πρωί, βρήκε δλα τά 
δόντια γερά. Ό  "Ελγουϊν θά είχε νά πάει 
στόν οδοντογιατρό άπό τότε πού ήταν 
παιδί. ’Αλλά, φυσικά, ή άναγνώριση τού 
πτώματος είναι καθαρά τυπική. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία. Προσωπικά δέν τόν ήξερα τόσο 
καλά, αλλά άκόμη καί σ’ αυτά τά χάλια, 
είμαι σέ θέσή νά τόν άναγνωρίσω άκόμα κι 
έγώ.

— Καταλαβαίνω, άπάντησε ό επιθεω
ρητής. ’Αλήθεια, πές μου, πρόσθεσε. Πώς 
θάβουν ένα πτώμα πού βρίσκεται γυμνό; Μέ 
όλη του τή γύμνια; Θά ήταν μάλλον ασέ
βεια πρός τό νεκρό. Μέ σάβανο ίσως; Μπά! 
Δέν είναι πιά τής μόδας. Τί θά έλεγες γιά 
ένα ώραΐο κοστούμι;

' Ο "Απλμπαϋ στράφηκε πρός τό κρεβάτι.
— Αυτό είναι! συνέχισε. Νομίζω ότι 

είναι ό καλύτερος τρόπος γιά νά ντύσουμε 
τόν Τζώρτζ -Ελγουϊν.

— Μά, καλέ μου "Απλμπαϋ...
— Γιά ψάξε έκεΐνα τά συρτάρια! έκανε 

ό επιθεωρητής, χωρίς νά δώση σημασία 
στίς άντιρρήσεις τοΰ άστυνόμου. Θά χρει
αστούν εσώρουχα καί ένα πουκάμισο, αλλά 
δέν πειράζει άν δέν βρεις κάλτσες καί 
γραβάτα.

— Δέκα λεπτά άργότερα, τό πτώμα ξα
πλωμένο μπρούμυτα πάνω στήν ταράτσα, 
ήταν ντυμένο στήν εντέλεια. Οί δυό άντρες 
τό κύτταξαν μέ προσοχή.

— Μάλιστα, έκανε ό αστυνόμος. Τώρα 
καταλαβαίνω τί είχες στό νοΰ σου.

— Νομίζω ότι καλό θά ήταν νά μαθαί
ναμε μερικά πράγματα γιά τούς γνωστούς 
τού Τζώρτζ "Ελγουϊν. Κυρίως γιά τούς 
συγγενείς του. Λοιπόν, εσύ τί ξέρεις;

—"Οχι πολλά πράγματα, άπάντησε ό 
αστυνόμος, καθώς συνέχισε νά κόβει βόλ
τες πέρα - δώθε στήν ταράτσα. Είχε ένα 
άδελφό, τόν "Αρνολντ "Ελγουϊν, έτερο- 
θαλή, νομίζω, πού ζεί στόν Καναδά, κι άπό 
καιρό σέ καιρό έρχεται καί μασάει τά λεφτά 
τοΰ άδελφοΰ του.

—Ό  "Αρνολντ έχει τήν ίδια ήλικία μέ 
τόν Τζώρτζ;

— Πάνω - κάτω. "Ισως νά είναι καί 
δίδυμοι, δέν ξέρω καλά...

—Ό  αστυνόμος έκοψε τήν κουβέντα 
του στή μέση.

— Γιά όνομα τοΰ Θεού, "Απλμπαϋ, ποΰ 
πάει τό μυαλό σου;

— Νά, κύττα! έκανε ό "Απλμπαϋ καί 
γονάτισε δίπλα στό πτώμα.

Γύρισε τόν καρπό τοΰ άριστεροΰ χεριού 
τοΰ νεκρού καί έδειξε στόν αστυνόμο τό 
λουράκι τοΰ ρολογιοΰ.

— Δές τό κούμπωμα, έδώ, έχει μιά 
γραμμή πού φανερώνει ότι τό ρολόι έδενε 
μιά τρυπίτσα στό πιό έξω άπ’ ό,τι δένει 
τώρα. Τί έχεις νά πεις;

—"Οτι τό ρολόι ανήκει σέ κάποιον

άλλο, πού έχει κάπως πιό χοντρό καρπό.
— Καί τά ρούχα; Τώρα πού τόν ντύ

σαμε τί σοΰ λένε τά ρούχα;
— Είναι κάπως φαρδιά έπάνω του, πρά

γματι...
— ’Ακριβώς! Είμαι πολύ περίεργος άν 

θά χρειαστεί νά πάμε ώς τόν Καναδά γιά ν ’ 
άνακαλύψουμε...

Ή  φράση τοΰ "Απλμπαϋ έμεινε άτέλει- 
ωτη, καθώς ό σωφέρ τοΰ άστυνόμου άνέ- 
βηκε στήν ταράτσα. "Ερριξε μιά γρήγορη 
ματιά στό πτώμα καί είπε βιαστικά:

— Συγγνώμη, άφεντικό, άλλά ένας κύ
ριος ήλθε μόλις τώρα καί ζητά τόν κύριο 
"Ελγουϊν. Λέει ότι είναι ό άδελφός του.

— Σ’ εύχαριστώ, Πένγκελυ, είπε ό ά- 
στυνόμος άσυγκίνητος άπό τήν ξαφνική 
άφιξη. Κατεβαίνουμε άμέσως.

' Ο σωφέρ εξαφανίστηκε καί ό αστυνόμος 
στράφηκε πρός τόν "Απλμπαϋ.

— Κατά φωνή... είπε.
—"Εχει γοΰστο!... φιλοσόφησε ό επιθε

ωρητής, ρίχνοντας μιά ματιά στόν μακαρί
τη Τζώρτζ "Ελγουϊν. Πάμε κάτω νά δούμε...

"Ενας άντρας γεροδεμένος σηκώθηκε άπό 
τήν πολυθρόνα του στή γωνιά, δίπλα στό 
παράθυρο, καθώς οί δυό άστυνομικοί μπή
καν στό γραφείο. Ή  όμοιότητα τοΰ επι
σκέπτη μέ τό νεκρό πού βρισκόταν ξαπλω
μένος στήν ταράτσα, ήταν πραγματικά εκ
πληκτική.

— Λέγομαι "Αρνολντ "Ελγουϊν, είπε, κι 
ήρθα νά δώ τόν άδελφό μου. Μπορώ νά 
ρωτήσω τί...

— Κύριε "Ελγουϊν, άρχισε ό άστυνόμος 
μέ επίσημο ϋφος, βρίσκομαι στήν πολύ 
δυσάρεστη θέση νά σάς πληροφορήσω ότι 
ό άδελφός σας είναι νεκρός. Τόν βρήκαν 
σήμερα τό πρωί πάνω, στήν ταράτσα, μέ μιά 
σφαίρα στό κεφάλι.

— Νεκρός;...
Ό  γεροδεμένος άντρας σωριάστηκε πάλι 

στήν πολυθρόνα.
— Τί είναι αύτά πού λέτε; Δέν μπορώ νά 

τό πιστέψω! Ποιοι είστε εσείς;
— Είμαι ό άστυνόμος τής περιοχής καί 

άπό δώ ό φίλος μου, επιθεωρητής "Απλ
μπαϋ, σέρ Τζώνη "Απλμπαϋ, τής Μητροπο- 
λιτικής ’ Αστυνομίας, πού είχε τήν καλωσύ- 
νη νά μέ βοηθήσει στήν έρευνα. Είδατε 
τόν άδελφό σας χτές καθόλου;

— Καί βέβαια. "Εφτασαχθέςστήν ’Αγ
γλία καί ήρθα κατ’ εύθείαν έδώ, άμέσως 
μόλις έμαθα ότι ό Τζώρτζ είχε τραβηχτεί 
γιά λίγο στό άπόμερο καταφύγιό του. Τό 
έκανε συχνά, ξέρετε.

— Δέν ήταν κανένας άλλος έδώ;
— Κανένας. Ό  Τζώρτζ τά κατάφερνε 

μόνος του μιά χαρά. Μόνο ή παραδουλεύ
τρα ερχόταν τό πρωί, άπό τό χωριό.

— Πώς ήταν ή συνάντησή σας; Εύχά- 
ρισ ι ή μήπως...

— Κάθε άλλο παρά εύχάριστη. Ό  
Τζώρτζ κι έγώ καυγαδίσαμε κι έγώ σηκώ
θηκα κι έφυγα.

—Ό  καυγάς σας άφοροΰσε οικογενεια
κά θέματα; Μήπως διαφωνήσατε πάνω στό

οικονομικό...
— Νά πάρει ό διάβολος! Καί σάς τί σάς 

νοιάζει;
Βαριά σιωπή έπεσε στό δωμάτιο, μετά 

τήν έκρηξη τοΰ άδελφοΰ τοΰ νεκρού. Ό  
άστυνόμος φαινόταν βυθισμένος στίς σκέ
ψεις του. Σέ μιά στιγμή προσπάθησε ν ’ 
άνταλλάξει ένα βλέμμα μέ τόν "Απλμπαϋ, 
άλλά ό έπιθεωρητής κύτταγε αλλού. "Ετσι, 
έκανε μόνος του τό επόμενο βήμα. Πλη
σίασε σταθερά τόν γεροδεμένο άντρα καί 
άρχισε:

— Τζώρτζ Ελγουϊν..
— Τί θέλετε νά πείτε; έκανε έκεΐνος 

ξαφνιασμένος. Λέγομαι "Αρλοντ "Ελγουϊν, 
καί όχι...

— Τζώρτζ "Ελγουϊν, έπανέλαβε ό άστυ
νόμος, είμαι άναγκασμένος νά σέ συλλάβω, 
ύπακούοντας στούς νόμους τής Αύτής Με- 
γαλειότητος τής Βασιλίσσης. Ό  εϊσαγγε- 
λεύς θά σοΰ άπαγγείλ,.ι τήν κατηγορία γιά 
τό φόνο τοΰ άδελφοΰ σου "Αρνολντ "Ελ- 
γουϊν.

Ό  "Απλμπαϋ έκοβε βόλτες μέσα στό 
δωμάτιο, κυττάζοντας τά βιβλία, άνοίγον- 
τας τά συρτάρια καί ψαχουλεύοντας τό 
περιεχόμενό τους.

— Νομίζω ότι θά έπρεπε νά έξηγήσου- 
με στόν κύριο "Ελγουϊν, τί άκριβώς έχουμε 
στό νοΰ μας, είπε σταματώντας μπροστά 
στόν άστυνόμο.

— Κάνε όπως θέλεις ’Απλμπαϋ, έκανε 
έκεΐνος. Πές του τα έσύ ό ίδιος.

Ό  "Απλμπαϋ κούνησε σκεφτικός τό 
κεφάλι καί στράφηκε πρός τόν κύριο Έ λ- 
γουϊν — τόν Τζώρτζ ή τόν "Αρνολντ, δέν 
ξέρουμε άκόμα.

— Λοιπόν, κύριε "Ελγουϊν, άρχισε, 
γνωρίζουμε ότι ό κύριος Τζώρτζ "Ελγουϊν, 
ό ιδιοκτήτης αΰτοΰ τοΰ σπιτοΰ, πάθαινε (ή 
καί παθαίνει ίσως) σοβαρές κρίσεις μελαγ
χολίας. Πέρσι, έξ αιτίας αύτών τών κρί
σεων, είχε άποπειραθεΐ ν’ αύτοκτονήσει. 
Αύτό είναι τό πρώτο μας στοιχείο. Τό 
δεύτερο είναι τό εξής: τό λουράκι τοΰ 
ρολογιοΰ, πού βρέθηκε πάνω στό χέρι τοΰ 
νεκρού, δέν είναι κουμπωμένο στήν τρυ
πίτσα πού τό κούμπωνε ό κάτοχός του, άλλά 
πιό βαθιά, γιατί ό καρπός τοΰ νεκροΰ είναι 
πιό λεπτός. Καί τό τρίτο στοιχείο, είναι 
σχετικό μέ τά ροΰχα πού υπάρχουν μέσα σ ’ 
αύτό τό σπίτι είναι πιό μεγάλα άπό τό 
μέγεθος πού φορούσε ό νεκρός στήν τα
ράτσα. Νομίζω, όμως, ότι έπάνω σας θά 
ταίριαζαν μιά χαρά.

— Είστε τρελλοί! φώναξε ό γεροδεμέ
νος άντρας καί πετάχτηκε όρθιος. Δέν υ
πάρχει ούτε ίχνος άλήθειας σ’ αυτά πού
λέτε.

— Σάς λέω μόνο αύτά πού πέρασαν άπό 
τό μυαλό μας. Καί τώρα έρχομαι στό 
τέταρτο στοιχείο: Ό  Τζώρτζ καί ό "Αρ
νολντ "Ελγουϊν ήταν πολύ όμοιοι στή φυ
σιογνωμία, έτσι;

— Καί βέβαια. ' Ο Τζώρτζ κι έγώ είμα
στε δίδυμοι.

—"Η ό "Αρνολντ κι έσεΐς είσαστε 
δίδυμοι, τόν διόρθωσε ό έπιθεωρητής. Λοι-
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πόν, κάναμε τήν έξης υπόθεση: εσείς, ό 
Τζώρτζ "Ελγουϊν, πού μένετε μόνος σας 
μέσα σ ’ αύτό τό σπίτι, δέχεστε τήν έπί- 
σκεψη του αδελφού σας "Αρνολντ, πού 
μόλις έφθτασε άπό τόν Καναδά. Σάς ζητά 
χρήματα, ίσως νά σάς απειλεί κιόλας. Καυ
γαδίζετε έντονα καί σέ μιά στιγμή τόν 
πυροβολείτε καί τόν αφήνετε νεκρό.

»... Τί κάνατε μετά; Τό σημείο πού τόν 
χτύπησε ή σφαίρα περνά εύκολα γιά αύτο- 
κτονία. ’ Αλλά ποιος θά πίστευε ποτέ ότι ό 
"Αρνολντ ήρθε άπό τόν Καναδά, πήρε τό 
δικό σας όπλο καί αύτοκτόνησε; Εύτυχώς 
ύπάρχει κάποιος άλλος, πού θά έκανε πι
στευτή τήν ιστορία τής αύτοκτονίας, άφοϋ 
μάλιστα είχε ήδη μιά άπόπειρα στό ενερ
γητικό του, πρίν ένα χρόνο. Αύτός ό κά
ποιος ήταν έσεΐς ό ίδιος, ό Τζώρτζ "Ελ- 
γουϊν.

»...”Ετσι, λοιπόν, εσείς, ό Τζώρτζ "Ελ- 
γουϊν, τακτοποιήσατε τό πτώμα καί τό 
περίστροφο μέ τέτοιο τρόπο πού νά μοιάζει 
μέ αύτοκτονία, περάσατε στό χέρι τού 
νεκρού τό ρολόι σας, κι επειδή τά ρούχα θά 
ήταν πολύ φαρδιά επάνω του, τόν γδύσατε 
εντελώς καί τόν άφήσατε στήν ταράτσα νά 
κάνει ήλιοθεραπεία νεκρός!... Ποιος θά 
σκεφτόταν νά προσέξει τά ρούχα τού πεθα
μένου στήν κηδεία, καί νά τά βρει φαρδιά;

«...Κανένας δέν θά σκεφτόταν ν ’ αμφι
σβητήσει τήν τατυτότητα τού νεκρού. ’Α
συζητητί θά πίστευαν ότι ήταν ό Τζώρτζ 
"Ελγουϊν. Κι αύτό ήταν όλο. ’Εσείς είχατε 
πάψει πιά νά είστε ό Τζώρτζ "Ελγουϊν, καί 
είχατε χάσει μιά σημαντική περιουσία, 
άλλά τουλάχιστον μέ τήν καινούργια σας 
ταυτότητα, γλυτώνατε τήν καταδίκη γιά 
φόνο τού έτεροθαλή άδελφού σας.

— Μά αύτά πού λέτε είναι ψέματα! 
φώναξε υστερικά σχεδόν ό γεροδεμένος 
άντρας. Μοϋ έχετε στήσει παγίδα! Είμαι σέ 
θέση ν ’ άποδείξω...

—Άχά! έκανε ό "Απλμπαϋ. Μπορείτε 
ν ’ άποδείξετε... "Εχετε οδοντογιατρό;

— Καί βέβαια έχω οδοντογιατρό — στό 
Μόντρεαλ. ' Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύω 
πολύ, άλλά πάντα πηγαίνω στόν ίδιο οδον
τογιατρό. Ξέρει τό στόμα μου σάν τήν 
τσέπη του. Δέν ύπάρχει δόντι πού νά μήν τό 
έχει σφραγίσει.

Δέν έχετε ιδέα πόσο χαίρομαι πού τό 
άκούω, είπε ό "Απλμπαϋ καί στράφηκε πρός 
τόν αστυνόμο. Δέν νομίζω ότι πρέπει νά 
κρατήσουμε άλλο τόν κύριο "Αρνολντ Έ λ- 
γουϊν φίλε μου. ’ Ελπίζω ότι θά ξεχάσει ό,τι 
υποθέσεις κάναμε καί δέν θά μάς κρατά 
κακία πού τόν τρομοκρατήσαμε. "Ολα τά 
κάναμε στό όνομα τής άλήθειας, κύριε 
"Ελγουϊν, συνέχισε. "Ηρθατε σέ μιά στιγμή 
πού άκόμα τά στοιχεία ήταν πολύ μπερ
δεμένε μέσα μας. Σάς ζητώ νά δεχθείτε τά 
πιό εγκάρδια συλλυπητήριά μας γιά τήν 
τραγική αύτοκτονία τού αδελφού σας Τζώρ
τζ.

— Θέλεις νά πεις ότι τελικά είχα δίκιο 
άπό τήν άρχή; ρώταγε ό αστυνόμος μισή 
ώρα άργότερα τό φίλο του έπιθεωρητή 
"Απλμαπϋ. Δέν ύπήρχε τό παραμικρό μυ
στήριο στήν ύπόθεση;

— Τό παραμικρό. Ή  μελαγχολία τού 
Τζώρτζ "Ελγουϊν έγινε άκόμα χειρότερη 
όταν τόν έπισκέφτηκε ό άδελφός του,, κι’ 
αύτοκτόνησε. Αύτή είναι όλη κι όλη ή 
ιστορία...

— Μά, πού νά πάρει...
— Πρόσεξε τώρα! "Ως τή στιγμή πού 

στράφηκες έναντίον τού καημένου τού Ά ρ-

λοντ "Ελγουϊν, έγώ ήμουν μέ τό μέρος σου. 
’Αλλά ξαφνικά θυμήθηκα κάτι, πού δέν 
κόλλαγε στήν ύπόθεση: είχαμε βρει 5.000 
λίρες μέσα σ’ ένα άκλείδωτο συρτάρι. "Αν 
ό Τζώρτζ είχε σκοτώσει τόν "Αρνολντ κι ε
τοιμαζόταν ν ’ άλλάξει πρόσωπο, τότε σί
γουρα θά είχε πάρει αύτά τά χρήματα — 
όπως θά τά έπαιρνε κι όποιος άλλος κοινός 
έγκληματίας. Γιατί λοιπόν δέν τά πήρε;

— Ναί, άλλά...
— Καί κάτι άλλο άκόμα — κάτι πού θά 

έπρεπε νά τό είχα προσέξει άπό τήν άρχή. 
Μέσα σ ’ έκεΐνο τό συρτάρι μέ τά φάρμακα, 
είχαμε βρει καί δεξαμφεταμίνη, χάπια άνα- 
σταλτικά τής όρέξεως, πού τά παίρνουν 
όσοι κάνουν δίαιτα, γιά νά μήν τρώνε πολύ. 
Ό  Τζώρτζ "Ελγουϊν έκανε δίαιτα γιά ν ’ 
άδυνατίσει. Φαντάζομαι μάλιστα ότι γ ι’ 
αύτό κυρίως είχε κλειστεί έδώ κάτω. Ή ταν 
φαίνεται, ή τελευταία εκδήλωση τής ύ- 
ποχονδρίας του. Μέσα σέ δυό βδομάδες θά 
μπορούσε νά χάσει εφτά κιλά, ξέρεις καί, 
σ ’ ένα μήνα, ίσως κατάφερνε ν ’ άδυνατίσει 
δεκαπέντε συνολικά κιλά. Τότε καί τό 
λουράκι του θά ήταν μεγάλο, καί τά ρούχα 
του θά έπλεαν επάνω του. "Αν ζοϋσε, ξέρεις 
ποιό θά ήταν τό πρώτο πράγμα πού θά 
έκανε; Μιά έπίσκεψη στό ράφτη του γιά νά 
τού στενέψει όλα του τά ρούχα.

Ό  άστυνόμος έμεινε σιωπηλός γιά μιά 
στιγμή.

— Βρέ τόν φουκαρά τόν "Αρνολντ! έ
κανε έπειτα. Σκέψου τρομάρα πού πήρε!

Ό  "Απλμπαϋ κούνησε καταφατικά τό 
κεφάλι.

— Εύτυχώς πού τή γλύτωσε, φιλοσό
φησε άνάβοντας ένα τσιγάρο.

Michael Innes

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

’Υπό τού θεολόγου καθηγητοϋ κ. Ν.Π. Βασιλειάδη έξεδόθη βιβλίον μέ τόν τίτλο 
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ΣΩΤΗΡ». Τό βιβλίο άποτελεΐται άπό 576 σελίδες. Πολυγραφότατος καί γλαφυρότατος ό 
κ. Βασιλειάδης, πού είναι καί τακτικός συνεργάτης τού περιοδικού μας, μέ τό βιβλίο του 
έκφράζει τήν άνησυχία τού άνθρώπου νά λάβη σαφή συνείδησι τής προσωπικότητάς 
του καί τού σκοπού τής ζωής του.

Είς τό Α ’ μέρος τού βιβλίου προβάλλονται οί θέσεις τού Έλληνορρωμαϊκοΰ 
άνθρωπισμοΰ μέ σύντομη, άλλά σαφή καί έμπεριστατωμένη κριτική, μέ τό πρίσμα 
πάντοτε τών άρχών τού Χριστιανικού άνθρωπισμοΰ. Είς τό Β ’ μέρος γίνεται σέ έκταση 
καί σέ βάθος άνάλυση τών κυριώτερων θέσεων τού Χριστιανικού άνθρωπισμοΰ, μέ βάση 
τήν Άγιοπνευματική καί Άγιοπατερική παράδοση τής όρθοδόξου έκκλησίας. Όμο- 
λογουμένως πρόκειται γιά μιά πνευματική έργασία πού θέλγει κάθε άναγνώστη, πού 
δίνει άπάντηση στά καυτά προβλήματα τού άνθρώπου καί έλπίδα έξόδου άπό τό 
άδιέξοδο.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τόν έκλεκτό συνεργάτη τους καί τού 
εύχονται καί άλλες έπιτυχίες στό πνευματικό στίβο πρός τό καλό τών ’Ελληνικών 
γραμμάτων καί τών πνευματικών αξιών, οί όποιες περνούν μιά πραγματικά μεγάλη 
κρίση στούς δύσκολους χρόνους τής ύλης καί τής πνευματικής άπεμπολήσεως, πού ζεϊ 
ή σύγχρονη άνθρωπότητα.
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Τήν Κεντρική ‘Αγορά ‘Αθηνών Επεσκέφθη καί 
Επιθεώρησε ό 'Υφυπουργός ’Εμπορίου κ. Δη- 
μόπόυλος, συνοόευόμενος άπό τόν διοικητή 
'Αγορανομίας "Αθηνών κ. Τζίνη καί τόν 

Γενικό Άγορανομικό Επόπτη κ. Μπέασα.

Ή  Πολεμική 'Αρετή τών 'Ελλήνων Εορτά
σθηκε καί φέτος ατό 'Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως καί στις 'Υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, μέ σχετικές όμιλιές καί άλλες Εκ
δηλώσεις. Γιά τή σημασία τής Εορτής μίλησαν 
στό 'Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας ό ’Αστυνό
μος κ. Κύρκος, Αριστερά καί στό Υ.Δ.Τ. ό 
Άστυν. Δ/ντής κ. Μπουρδάκος, δεξιά

Στά Κυπριοτόπουλα πού φιλοξενήθηκαν τό 
περασμένο καλοκαίρι στίς παιδικές κατασκη
νώσεις τοΰ ‘Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων 
στόν "Αγιο Άνδρέα ‘Αττικής, μοιράσθηκαν 
σέ ειδική γιορτή πού Εγινε στίς 13—7—78 
διάφορα Αναμνηστικά δώρα. Στήν φωτογραφία 
ό Β ' Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Καραθανάσης κατά 
τή διανομή τών δώρων.
Κάτω Αριστερά: Ό  Διευθυντής Άστυν. ‘Α
θηνών κ. Κ. Δεμονής έκάλεσε στό γραφείο του 
καί συνεχάρη τόν θ. Παναγόπουλο, φοιτητή, ό 
όποιος μέσα σέ ζαχαροπλαστείο βρήκε καί 
παρέδωσε στήν ’Αστυνομία πορτοφόλι πού 
περιείχε τό ποσό τών 710 χιλιάδων δραχμών. 
Κάτω: Στιγμιότυπο Από τήν άφιξη καί υπο
δοχή στό ‘Αεροδρόμιο τοΰ 'Ελληνικού τήν 
29—7—78 παιδιών τής Κύπρου, τά όποια 
φιλοξενήθηκαν στίς παιδικές Εξοχές τής 'Α
στυνομίας Πόλεων. Τά Κυπριοτόπουλα ύπεδέ- 
χθη Εκ μέρους τοΰ 'Αρχηγείου τής 'Αστυνο
μίας ό Διευθυντής τής ΥΣΠΑ κ. Μιχελουδά- 
κης.



Τις Απογευματινές ώρες τής 22—9—78 ό 
Διοικητής τοΰ 1Γ' Άστυν. Τμήματος 'Αθη
νών κ. Τσουραπας έκάλεσε ατό γραφείο του, 
παρουσία τοΰ Άστυν. Δ/ντοϋ κ. Ματσάγγα 
καί συνέχαρη τρεις μαθητές τής περιοχής τοΰ 
Τμήματος, οί όποιοι βρήκαν χρήματα καί τά 
παρέδωσαν άμέσιος στήν Αστυνομία

Τις πρωινές ώρες τής 27—7—78 ό Άστυν. 
Δ/ντής Αθηνών κ. Λεμονής δέχθηκε στό 
γραφείο του 82 νέους Αστυφύλακες, οί όποιοι 
άπεφοίτησαν άπό τή Σχολή Αστυφυλάκων καί 
τοποθετήθηκαν στήν Άστυν. Δ/νση Αθηνών. 
Σέ σύντομη όμιλία του, ό κ. Δ/ντής συνέχαρη 
τούς νέους Αστυνομικούς καί τούς έδωσε 
γενικές όδηγίες γιά τή σωστή έκτέλεση τής υ
πηρεσίας τους.

Τήν 9—8—78 έγινε σέ είδική τελετή στή 
Σχολή Αστυφυλάκων ή όρκωμοσία των εί- 
σελθόντων στή Σχολή νέων Αστυνομικών. 
Πρός τούς μαθητάς Αστυφύλακες μίλησε, μετά 
τήν όρκωμοσία ό A ' Ύπαρχηγός κ. Γ. Άγγε- 
λάπουλος, ό όποιος. Αφού έτόνισε τή σημασία 
τοΰ Αστυνομικού έργου Απηύθυνε στή συνέχεια 
συμβουλές καί παραινέσεις πρός τούς νέους 
συναδέλφους.



ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ: «”Οχι άλλο α’ιμα 
στήν άσφαλτο» καί μιά επιτυχημένη 

έκδήλωση στήν Πλατεία Γεωργίου, ή Τρο
χαία Πατρών, έγκαινίασε τήν έβδομάδα 
«χωρίς παραβάσεις, χωρίς τροχαία άτυχή- 
ματα», στά πλαίσια τής προσπάθειας γιά 
τήν συνειδητή συνεργασία όδηγών — ά- 
στυνομικών πρός πιστή έφαρμογή των κα
νόνων τοΰ ΚΟΚ καί τήν πρόληψη των 
άτυχημάτων πού επιφέρουν γνωστά τραγικά 
άποτελέσματα.

Μέ αυθεντικό ντεκόρ, δυό κατεστραμμέ
να άπό συγκρούσεις Ι.Χ. αυτοκίνητα στήν 
Πλατεία ή Τροχαία προβληματίζει κάθε 
διερχόμενο γιά τά έπακόλουθα μιας απερι
σκεψίας κατά τήν οδήγηση καί απειθαρχί
α στούς κανόνες τοΰ ΚΟΚ.

Στή συνέχεια μίλησε ό Γενικός ’ Αστυν. 
Δ/ντής κ. Γ. Άκρίβος, ό όποιος είπε τά 
έξης χαρακτηριστικά:

«'Η  ’Αστυνομική Δ/νση Πατρών, άπό 
αυτή τή στιγμή, πραγματοποιεί έναρξι «Έ- 
βδομάδος Τροχαίας Πατρών» μέ σύνθημα 
«ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».

Ώ ς Προϊστάμενος της ’Αστυνομικής 
Δ/νσεως Πατρών, αισθάνομαι τήν ανάγκη 
νά ευχαριστήσω όλους Σας, γιά τήν καλω- 
σύνη πού είχατε νά παρευρεθήτε καί νά 
λαμπρύνετε μέ τήν παρουσία Σας, τήν έκδή
λωση αυτή, όσο καί γιά τή μεγάλη τιμή πού 
μας κάνατε. Τιμή, ή όποια περιέχει, άφ’ 
ένός μέν άναγνώρισι τοΰ μόχθου τών ’Α
στυνομικών τής Τροχαίας, άφ’ έτέρου δέ 
έπίγνωσι τής δυσκολίας τοΰ προβλήματος 
τής έποχής μας όπως είναι τό «κυκλο- 
φοριακό» άπό πλευρά προλήψεως άτυχη
μάτων, παρατηρούμενο. Πρόβλημα, τοΰ ό
ποιου ή λύσι, οϋτε εύκολη είναι, οΰτε καί 
έξαρτάται άποκλειστικώς άπό τήν Πολι
τεία. ' Η Πολιτεία καί νόμους έθέσπισε, καί

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΕΒΑΟΜΑΒΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Στίς φωτογραφίες μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν "Εκθεση Τροχαίας. ’Αρι
στερά, ό Γενικός ’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών κ. Γ. Άκρίβος, όμιλών πρός τούς 
προσκεκλημένους γιά τή σημασία τής έκθέσεως. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό  Β’ 
Ύπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Χρ. Καραθανάσης άνταλλάσσων χειραψία μέ τούς 
Τροχονόμους τοΰ περιπτέρου τής έκθέσεως.

ποινάς έπιβάλλει καί μεγάλα έργα έπραγμα- 
τοποίησε καί συνεχώς πραγματοποιεί πρός 
τήν κατεύθυνσι αυτή. Τά αρμόδια γιά τήν 
όμαλή ρύθμισι τής κυκλοφορίας κρατικά 
όργανα, οι Τροχονόμοι δηλαδή, είναι ά- 
φοσιωμένοι στά καθήκοντά τους, κατά τρό
πο άξιο θαυμασμοΰ καί έπαίνου. ' Η κυκλο- 
φοριακή άγωγή, πού άποβλέπει στήν πρό- 
ληψι τών τροχαίων άτυχημάτων, άποτελεϊ 
πρώτη μέριμνα όλων τών Κρατικών φορέ
ων. Κ ι’ όμως, τά άτυχήματα αύτά, όχι μόνο 
δέν λιγοστεύουν, άλλά θά μπορούσαμε νά 
πούμε ότι, κατά τρόπο θλιβερό αυξάνονται. 
Σέ μερικές μάλιστα περιστάσεις, ό δείκτης 
τών τροχαίων άτυχημάτων, παρουσιάζει 
άπελπιστική άνοδο. ’Ανθρώπινες υπάρξεις 
γεμάτες άπό υγεία καί χαρά έξαφανίζονται 
άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη. Οι διάδρομοι 
τών Νοσοκομείων καί οί προθάλαμοι τών 
κλινικών, γίνονται «Κρανίου τόποι», μέ 
άπερίγραπτες δραματικές συγκινήσεις. Καί 
τά δεκανίκια μέ τίς άναπηρικές πολυθρόνες 
έτοιμάζονται γιά νά στηρίξουν σακατεμένα 
κορμιά μερικών δυστυχισμένων συνανθρώ
πων μας. Καταστάσεις δηλαδή, πού πολλές 
φορές φέρνουν σέ άπόγνωσι καί τούς ίδιους 
καί έκείνους πού έχουν άναλάβει τή 
φροντίδα τους.

Α λλά καί όλόκληρες περιουσίες κατα- 
στρέφονται ένώ τής ’Εθνικής Οικονομίας 
τά βάρη της μεγαλώνουν. Πράγματα δη
λαδή, τά όποια, μόνο μιά πολεμική μάχη ή 
μιά Θεομηνία τής φύσεως, θά μπορούσαν νά 
δικαιολογήσουν.

Τίς περισσότερες φορές, αύτό πού λέγε
ται «τροχαίον», είναι έντελώς άδικαιολό- 
γητο. Καί γίνεται άπαρηγόρητο, τότε πού 
καταλήγει στό κλείσιμο σπιτιών... μέ ένα 
σωρό έπιπτώσεις, σέ όλους τούς τομείς, τοΰ 
Κοινωνικού ρυθμού. Καί όλα αύτά γιατί; 
άφοΰ υπάρχει ή άΐσθησι τοΰ κινδύνου, σέ

όλους τούς άνθρώπους, σάν έμφυτη Ιδιό
τητα. Καί άφοΰ τό αύτοκίνητο, σέ όλες του 
τίς μορφές βρίσκεται πάντοτε μέσα στήν 
αίσθησι αυτή. Καί άφοΰ όλοι μας ξαφνιαζό
μαστε άπό κάποιο άπότομο πέρασμά του. 
"Ολοι μας τρομάζουμε, όταν παρά «τρίχα» 
τή γλυτώνουμε. Κι’ άκόμα, λίγο ή πολύ, οι 
περισσότεροι, ζήσαμε τό θέαμα ή τίς συνέ
πειες κάποιου τροχαίου άτυχήματος. "Ολοι 
μπορεί νά είδαμε στήν άσφαλτο μιά κόκ
κινη λιμνούλα καί κάποια «φυσαρμόνικα» 
στήν άκρη, πού ήταν πρίν άπό λίγο μιά 
άστραφτερή λιμουζίνα, ένα καινούργιο μη
χανάκι, ένα καλό ποδήλατο... Καί κυριευ
τήκαμε γιά μιά στιγμή άπό φόβο. Μέ μιά 
ιδιαίτερη προσοχή νά χαρακτηρίζη, όλες 
τίς κινήσεις μας. Ναι αύτή ή ΠΡΟΣΟΧΗ, 
είναι εκείνη πού χρειάζεται, σάν ή καλύ
τερη άσφάλεια. Ά λ λ ’ όχι μοναχά γιά μιά 
στιγμή. Αυτή θά πρέπει νά κυριαρχή μέσα 
μας, μονίμως. Γιατί μόνο αύτή έγγυάται, 
περισσότερο άπό κάθε άλλο, τήν υγεία μας 
καί τή σωματική μας άκεραιότητα.

"Εχει ιερή υποχρέωση νά προσέχη ό ό- 
δηγός, όπως έχει κι’ ό πεζός. Αύτό ζητά κι’ 
ό κώδικας οδικής κυκλοφορίας, μέσα στίς 
άπλές διατάξεις του. Αυτό έπιδιώκει καί ό 
Τροχονόμος, καθώς στέκεται στό σταυρο
δρόμι, κάτω άπό συνθήκες όχι πάντοτε 
καλές. Κι’ είναι ό μόνος πού δυσκολεύ
εται, όχι τόσο όταν είναι ρυθμιστής τής 
κυκλοφορίας κι’ αύτή κυλάει όμαλά, άλλά 
τότε πού άνακγάζεται νά έφαρμόση τή 
νομοθεσία γιά τούς παραβάτες. Καί τό 
χειρότερο, τότε, πού πρώτος αυτός ζεί τό 
δράμα τοΰ τροχαίου, πού γίνεται, πότε 
μπροστά του καί πότε λίγο παραπέρα. Γιά 
νά άναλογισθή μετά τό άδικαιολόγητο τοΰ 
συμβάντος, όπως είναι τά περισσότερα τρο
χαία. Γιά νά συλλογιστή, πώς άν ή ταχύ
τητα ήταν ή κανονική, άν δέν γινότανε τό
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προσπέρασμα, άν δέν παραβιάζονταν τά 
σήματα, δν τά λάστιχα δέν ήτανε φθαρμένα, 
δν υπήρχε τέλος πάντων προσοχή, τότε 
κάποιοι άνθρωποι, θά Εφταναν στά σπίτια 
τους σωστοί. Θά πήγαιναν στή δουλειά τους 
κεφάτοι καί στήν έκδρομή τους χαρού
μενοι. "Οπως εφθασαν οΐ άλλοι που είχαν 
τό μυαλό τους στό τιμόνι καί τήν καρδιά 
τους γεμάτη άπό άγάπη γιά τή ζωή. Τήν 
άνθρώπινη ζωή, πού δέν Εχει κανένας τό 
δικαίωμα νά τήν άπειλεΐ καί πολύ περισ
σότερο νά τήν κλαδεύη. Ή  ζωή διέπεται 
μόνο άπό τίς Βουλές τοΟ Δημιουργού της. 
Καί είναι τόσο γλυκειά ή ζωή, όπως είναι 
γλυκός κι’ 'Εκείνος.

Οί Τροχονόμοι, άλλά καί όλοι οϊ ’Α
στυνομικοί της Πόλεως αυτής Εχουν τήν 
βεβαιότητα ότι οί Πατρινοί, Εχουν υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, βγαλμένο μέσα άπ’ τή 
νομιμοφροσύνη τους καί τόν πολιτισμό 
τους. Καί γ ι’ αυτό μοχθούν μέ πίστι καί 
άφοσίωσι σέ όλους τούς τομείς πού υπεύ
θυνα τούς άνέθεσε ή πολιτεία. Μέ προεξέ- 
χοντα τό τομέα τής όμαλής καί άναίμακτης 
ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας. Ή  πόλι τού 
Πρωτοκλήτου τό δικαιούται άπόλυτα αύτό.

' Η διασφάλισις τής υγείας, τής ζωής καί 
τής σωματικής άκεραιότητος τού καθ’ Ενός 
καί άπό κάθε κίνδυνο άποτελεϊ τήν συνι- 
σταμένη των προσπαθειών τους.

"Οταν γίνει συνείδησι σέ όλους ή ευθύνη 
τής καλής όδηγήσεως καί ή συμμόρφωσι 
πρός τούς νόμους καί τίς διατάξεις τής 
Πολιτείας άπό οδηγούς καί πεζούς, τότε οί 
άστυνομικοί τής Τροχαίας θά αισθάνονται 
ύπερήφανοι όχι Επειδή θά λιγοστέψει ή 
δουλειά τους, άλλά Επειδή θά βλέπουν τίς 
προσδοκίες τους πραγματοποιούμενες. ’Ε
πειδή θά βλέπουν τούς πολίτες νά κυκλο
φορούν άσφαλεΐς καί χαρούμενοι μέσα 
στής ζωής τή βιοπάλη.

Μέ αυτές τίς προϋποθέσεις, θά μπορέ
σουμε νά πούμε ότι καί τό αύτοκίνητο, σάν 
Επίτευγμα τού Πολιτισμού άνεβάζει τή στά
θμη του. Βελτιώνει τίς συνθήκες τής ζωής 
μας γιατί υλοποιεί σέ σύντομο χρόνο, όλες 
τίς άγαθές Επιθυμίες μας. ’Εκείνες δηλαδή 
πού άλλοτε δέν μπορούσαμε ούτε νά τίς 
πλησιάσουμε καθόλου. Καί πού προσπα
θούμε ·μέ τής φαντασίας τά φτερά, νά φτιά
χνουμε παραστάσεις.

Τώρα τά βλέπουμε μπροστά μας δποτε 
θέλουμε καί τά πιάνουμε μέ τά χέρια μας. 
Τώρα μέ τό αύτοκίνητο καί όλα τά άλλα 
μέσα, άπολαμβάνουμε τίς ζωντανές πραγμα
τικότητες.

Πρός τήν κατεύθυνσι αύτή ή ' Υποδ/νσι 
Τροχαίας Κινήσεως Πατρών, πιστή στά 
καθήκοντά της καί άπό πνεύμα κατανοή- 
σεως διεπομένη, Εχει στρέψει όλη τήν 
προσοχή της. Καί προσφέρει τόν Εαυτόν 
της όλόκληρο, μέ άγάπη καί φιλία, πρός 
όλους τούς πολίτες. Καί τότε πού όδηγοΰν 
καί τότε πού πεζοπορούν καί ιδίως τότε πού 
υποφέρουν...

"Αν ποτέ όλοι, κατανοήσουν τό πνεύμα 
τους αυτό Εχω τό δικαίωμα νά πιστεύω ότι 
θά πέση ό πυρετός στό σώμα τό καυτό τής 
όδικής κυκλοφορίας. Τά 409 τροχαία άτυ- 
χήματα πού Εγιναν μέσα στήν Πάτρα τόν 
περασμένο χρόνο μέ τούς 15 νεκρούς καί 
τούς 514 τραυματίες πεζούς καί όδηγούς, άς 
μείνουν σάν Εφιαλτική άνάμνησι, μέσα 
στής ΠΡΟΣΟΧΗΣ τήν Εντασι, πού δέν 
πρέπει ποτέ νά λείπη άπό κανέναν. Μέσα 
στήν Εντονη άγάπη γιά τή ζωή.

Μέ αύτά τά λόγια, εύχομαι καί πολύ τό 
Ελπίζω, ότι τού χρόνου τέτοια Εποχή, τό 
σύνθημα τής Εβδομάδας Τροχαίας Πατρών, 
δέν θά είναι τό Εφετινό «ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΤΑ» πού είναι μιά εύχή. Θά Εχει διαφο
ροποιηθεί στήν ούσία του «ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑ
ΒΑΣΕΙΣ — ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗ
ΜΑΤΑ» καί θά είναι μιά πραγματικότητα.

Είμαι βέβαιος ότι τό ίδιο περιμένετε καί 
σείς. Τό ανώνυμο πλήθος τών όδηγών καί 
τών πεζών, άς μάς τό άποδείξη.

Σάς εύχαριστώ»
Στήν Εκδήλωση παρέστησαν 
ό Σεβ. Μητροπολίτης κ. Νικόδημος, ό

βουλευτής κ. Βασ. Μπεκίρης, ό νομαρχών 
διεθυντής κ. Ν. Σερπάνος, ό Στρατιωτικός 
διοικητής ταξίαρχος κ. Ά λ. Κορδάτος, ό 
δήμαρχος Πατρέων κ. Θεοδ. "Αννινος ό 
ΰπαρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Καραθα- 
νάσης, ό άνώτερος διοικητής Χωροφυλα
κής κ. Μιχαήλ, ό διοικητής Χωρ/κής κ. 
Ίω. Σπηλιόπουλος, ό κεντρικός λιμενάρ
χης κ. Δ. Βαβούρης, Εκπρόσωποι τού Δικα
στικού Σώματος, τού Τύπου, άνώτατοι καί 
ανώτεροι άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας, 
πρόεδροι ’Επιστημονικών Σωματείων, τής 
Ένώσεως Συντακτών, τών ’Επιμελητηρί
ων, τών παραγωγικών τάξεων τών ΚΤΕΛ, 
άλλοι Εκπρόσωποι άρχών καί οργανώσεων 
καί πλήθος λαού.

Οί παρευρεθέντες έπισκέφθησαν τό πε
ρίπτερο καί τά δλλα Εκθέματα, ώς καί δυό 
αύτοκίνητα πού μετεφέρθησαν άπό τούς 
τόπους σοβαρών τροχαίων άτυχημάτων. 
Στούς όδηγούς τροχονόμοι Εδωσαν διάφορα 
κατατοπιστικά Εντυπα, ώς καί απλοποιημέ
νο τό νέο Κώδικα Όδικής Κυκλοφορίας 
κατά διασκευή τού ύπ/τοΰ τής Τροχαίας 
’Αστυνόμου Α ’ κ. Διον. Κουρέτα.

’Αργότερα ό ’Αστυνομικός Διεθυντής 
Πατρών ό διοικητής καί οί άξιωματικοί τής 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Πατρών έδε- 
ξιώθησαν τούς Εκπροσώπους τών άρχών καί 
πολλά μέλη τής Πατραϊκής Κοινωνίας στίς 
αίθουσες τού «ΕΡΜΟΥ». Ό  μπουφές — 
πού παρουσίασαν τά καταστήματα Βοσι- 
νάκη — ήταν πλουσιώτατος ώς καί τά 
προσφερθέντα ποτά.

Οϊ Εκδηλώσεις τής Τροχαίας μέ σύνθη
μα «Χωρίς παραβάσεις χωρίς τροχαία άτυ- 
χήματα», διήρκεσαν μιά Εβδομάδα.

Οί Τροχονόμοι άντί κλήσεων Εδιναν 
εύγενικές συμβουλές. Οί όδηγοί όφείλουν 
νά Εκτιμήσουν τή χειρονομία αύτή. Έ ν  τώ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ NEfl
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΟΣ  

ΑΘΛΗΤΟΥ

' Εξαιρετική ήταν ή έπιτυχία τοΰ ' Αστυ
φύλακα παλιαστοΰ ΧΟΛΙΔΗ Χαράλαμπου, 
ό όποιος κατέλαβε τήν 3η θέση στό παγ
κόσμιο πρωτάθλημα πάλης πού έγινε άπό 
20-24 Αύγούστου στό Μεξικό.

Ή  έπιτυχία του αύτή, ή όποια ήταν 
καί ή μοναδική τής ‘Ελλάδος ύπήρξε έντυ- 
πωσιακή, διότι άντιμετώπισε πολλούς καί 
δυνατούς παλαιστάς άπό όλο τόν κόσμο. 
Παρ' ότι κατά τήν διάρκεια των άγώνων 
έτραυματίσθη δέν έγκατέλειψε, άλλά συνέ
χισε νά άγωνίζεται, μέ σθένος καί πίστη καί 
κατέβαλε τόν ένα μετά τοΰ άλλου όλους 
σχεδόν τούς άντιπάλους του.

' Ο ' Αστυφύλακας παλαιστής ΧΟΛΙΔΗΣ 
Χαράλαμπος έπί σειράν ετών χαρίζει πολύ
τιμες καί τιμητικές διακρίσεις στή Χώρα 
μας σέ όλους τούς διεθνείς άγώνες πού 
παίρνει μέρος. Ειδικότερα:
2ος νικητής στούς Βαλκανικούς πού έγιναν 
στή Θεσσαλονίκη τό έτος 1972.
2ος νικητής στό διεθνές Τουρνουά Τεργέ
στης συμμετοχή 15 χωρών έτος 1972.
2ος νικητής στούς Βαλκανικούς πού έγιναν 
στή Ρουμανία τό έτος 1973.
5ος νικητής στό παγκόσμιο πρωτάθλημα 
τής Τεχεράνης τό έτος 1973.
4ος νικητής στό διεθνές Τουρνουά Μαρό
κου συμμετοχή 9 χωρών έτος 1974.
1ος νικητής στό διεθνές Τουρνουά Γιου
γκοσλαβίας συμμετοχή 9 χωρών έτος 1975. 
1ος νικητή στό διεθνές Τουρνουά 'Ιταλίας 
συμμετοχή 10 χωρών έτος 1975.
2ος νικητής στού Μεσογειακούς πού έγιναν 
στό 'Αλγέρι τό έτος 1975.

1ος νικητής στούς Μεσογειακούς πού έγι
ναν στό 'Αλγέρι τό έτος 1975 
(δηλαδή 1ος στήν '  Ελληνορωμαϊκή καί 2ος 
στήν Έλευθέρα).
3ος νικητής στούς Πανευρωπαϊκούς πού 
έγιναν στήν Ρωσία τό έτος 1976.
2ος νικητής στούς διεθνείς 'Αλεξάνδρειάς 
μέ συμμετοχή 10 χωρών τό έτος 1977.
3ος νικητής στούς διεθνείς Βουλγαρίας μέ 
συμμετοχή 10 χωρών τό έτος 1977.
1ος νικητής στό διεθνές Τουρνουά Γιου
γκοσλαβίας μέ συμμετοχή 9 χωρών τό έτος 
1977.
1ος νικητής στούς Βαλκανικούς πού έγιναν 
στήν 'Αθήνα τό έτος 1977 
3ος νικητής στό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
πού έγινε στό Μεξικό τό έτος 1978.

"Ολος ό φίλαθλος κόσμος, οί άθλητικοί 
παράγοντες καί οί συνάδελφοί του χαιρέ
τησαν μέ ιδιαίτερη χαρά τήν μεγάλη αύτή 
έπιτυχία. Ό  'Αρχηγός τοΰ Σώματος κ. 
Χαράλαμπος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έκάλεσε 
τόν 'Αστυφύλακα ΧΟΛΙΔΗ Χαράλαμπο 
τόν όποιο συνεχάρη καί έξέφρασε τήν 
πλήρη εύαρέσκειά του καί τοΰ εύχήθη 
συνέχιση τών έπιτυχιών καί μία νίκη στούς 
προσεχείς 'Ολυμπιακούς άγώνες έπιδίδον- 
τας συγχρόνως άναμνηστική πλακέτα μέ τό 
έμβλημα τής Άστυν. Πόλεων.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Κύριον Χαράλαμπο Παπαγεωργίου 
’Αρχηγό ’ΑστυνομίαςΠόλεων 
Γ ' Σεπτεμβρίου II Αθήνα

Κύριε ’Αρχηγέ,
Απαντώντας στό ύπ’ άριθμ. 21701 Φ 

253β/29—6—78 έγγραφό σας, σας ευχαρι
στώ θερμά γιά τά αισθήματα συμπάθειας καί 
συμπαραστάσεώς σας πρός τόν δοκιμαζό
μενο άπό τούς σεισμούς λαό τής Θεσσαλο
νίκης, καθώς επίσης καί τήν εύγενική σας 
προσφορά.

Παρόμοιες εκδηλώσεις άλληλεγγύης 
χαρακτηριστικό τής Ελληνικής ψυχής, 
τιμοΰν τή χώρα μας.

' Η προσφορά σας διαβιβάστηκε στό 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης προκειμένου ή άρ- 
μοδία υπηρεσία τής Δ/νσεως Προνοίας, 
μετά τήν έκτίμηση τών άναγκών, νά κάνει 
χρήση τής παρεχομένης βοήθειας σας όταν 
παραστεΐ άνάγκη.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

¥
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Πρός τόν άξιότιμον κ. Χαρ. Παπαγεωργίου

’Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων, ’Αθήνας

’Αγαπητέ μου κ. Αρχηγέ
Μέ πολλήν χαράν έλαβον τήν "Εκθεση 

Δράστηριότητος ’Αστυνομίας Πόλεων διά 
τό έτος 1977, πού είχατε τήν καλοσύνην νά 
μοΰ άποστείλετε, καί σας ευχαριστώ θερ
μώς. Έ κ  τής άναγνώσεώς της λαμβάνει 
κανείς μίαν ώλοκληρωμένην εικόνα τοΰ 
πολυπλεύρου καί εΰεργετικοΰ διά τήν κοι
νωνίαν μας έργου, τό όποιον έπιτελοΰν μετά 
παραδειγματικής άφοσιώσεως εις τό καθή
κον οί αξιωματικοί καί οί άνδρες τοΰ 
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τοΰ 
όποιου έπαξίως προΐστασθε. Τόσον ή άγρυ
πνος τήρησις τών άρχών τής δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας, όσον καί ή μέριμνά 
σας διά πάσαν πολιτιστικήν έκδήλωσιν, 
ιδία δέ ή προσήλωσίς σας εις τό πρός τόν 
πλησίον καθήκον, γεννοΰν εις τήν καρδίαν 
μου τό αίσθημα τής ευγνωμοσύνης, πού 
μεταφράζεται εις διάπυρον πρός τόν Θεόν 
προσευχήν υπέρ όλων, όσοι μοχθοΰν τόν 
καλόν άγώνα ύπέρ τοΰ κοινωνικού συνόλου 
άπό τής θέσεως τοΰ άστυνομικοΰ οργάνου.

Δεχθήτε λοιπόν, ’Αρχηγέ μου, μαζί μέ 
τίς ευχές μου καί τά θερμά μου συγχαρη
τήρια διά τό έργον σας, τά όποια παρακα
λώ νά εύαρεστηθήτε νά διαβιβάσετε πρός 
τούς έκλεκτούς υφισταμένους σας. Είθε ή 
χάρις καί ή δύναμις τοΰ Θεοΰ νά σάς 
ένισχύουν εις όλοκλήρωσιν τής άποστολής 
σας, τήν όποιαν πιστεύσατε, ότι έκτιμοΰν 
όλοι οί σεβόμενοι τόν εαυτόν των καί τήν 
άλήθειαν "Ελληνες.

Μετά τιμής καί εύχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

★

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ

Άξιότιμον κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, 
Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων, 
εις ’Αθήνας.

’Αγαπητέ μοι κ. ’Αρχηγέ.
Προάγομαι διά τής παρούσης νά γνωρί

σω Ύμίν, ότι έλαβον τήν παρ’ 'Υμών λίαν 
εϋγενώς άποστελεϊσαν μοι «ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ- 
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕ
ΩΝ 1977», περιέχουσαν έν συνάψει τά 
κυρώτερα στοιχεία τής πολυσχιδοΰς, πολυ
πλεύρου καί ’ Εθνικής δράσεως Αυτής κατά 
τήν ώς εΐρηται περίοδον καί σπεύδω νά 
συγχαρώ Ύμίν έγκαρδίως έπί τή έκδόσει 
καί νά ευχαριστήσω θερμώς τήν πρός έμέ 
προσφοράν ταύτης.

Τό έπιτελεσθέν άχρι τοΰ νΰν τεράστιον 
κοινωφελές έργον τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων υψώνει εις λαμπράν θέσιν εις τάς συνει
δήσεις τών Ελλήνων τό Σώμα Αύτής καί 
αυξάνει ύπέρ πολύ τήν όφειλομένην εύγνω- 
μοσύνην ήμών πρός Αύτό.



ΣΥΝΤΟΜΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

’Επί τούτοις, δεόμενος τοϋ Φιλάνθρωπου 
καί Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χριστού, όπως 
χαρίζηται Ύμϊν πασι τοϊς έν τή 'Ελληνι
κή ’Αστυνομία Πόλεων διακονοΰσι πλού
σια τά επίγεια καί τά ουράνια Αύτοΰ δω
ρήματα πρός τελεσφόρον τέλεσιν καί εις τό 
μέλλον τής δράσεως * Υμών έπ’ ώφελεία καί 

εύκλεια τού "Εθνους ήμών, διατελώ

Μετ’ εύχών εγκαρδίων, τιμής εξαίρετου 
Ό  "Αρτης 'Ιγνάτιος

★
' Ιερά Μητρόπολις Λάμπης καί Σφακίων 
Πρός τόν Άξιότιμον κον. Χαράλ. Ά ρ. 
Παπαγεωργίου, ’Αρχηγόν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ’ Αθήνας.

’ Αξιότιμε καί λίαν άγαπητέ ήμϊν ’ Αρχηγέ, 
Έλάβομεν τήν προφρόνως σταλεΐσαν 

ήμϊν έτνυπον "Εκθεσιν τών δραστηριοτήτων 
τού ΰφ’ υμάς αγαπητού ήμϊν Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό διαγενόμενον 
σωτήριον έτος 1977. Εύχαριστοΰντες δια- 
θέρμως, συγχαίρομεν άπό καρδίας, έπί τοϊς 
γενομένοις πρός διατήρησιν τής τάξεως καί 
προστασίαν τών πολιτών έν τοϊς παροΰσι 
κρισίμοις καιροΐς τής τών πάντων ανατρο
πής·

Έ κ βαθέων εύχόμεθα τήν παρά Κυρίου 
ένίσχυσιν είς τό ώραϊον έργον υμών, πάσαν 
εύλογίαν καί έπουράνιον καί καταθύμιον 
άγαθωσύνην πρός συνέχισιν καί έπαύξησιν 
τών κοινωφελών καί έθνοσωτηρίων επιτευ
γμάτων υμών πρός δίκαιον έπαινον υμών τε 
καί χαράν πάντων τών εΐλικρινώς, ώς' Ημείς 
τιμώντων κατά χρέος ύμάς.

’Επί τούτοις, εύλογοΰντες ύμάς καί τό 
ΰφ’ ύμάς τετιμημένον Σώμα τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων, διατελούμεν

Μετ’ αισθημάτων έγκαρδίων καί άγάπης έν 
Χριστώ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

★
' Ιερά Μητρόπολις Ναυπακτίας καί Εύρυτα- 
νίας
Πρός τόν Άξιότιμον κ. ’Αρχηγόν ’Αστυ
νομίας Πόλεων είς ’Αθήνας

’ Αξιότιμε κ. ’ Αρχηγέ 
’ Επί τή λήψει τής «έκθέσεως τής δραστη- 

ριότητος τής άστυνομίας πόλεων 1977» 
άφοΰ εύχαριστήσω ύμάς διά τήν άποστο- 
λήν της, παρακαλώ όπως δεχθήτε τά έγκάρ- 
δια συγχαρητήριά μου διά τήν εκπολιτι
στικήν καί λοιπήν πολύμορφον δράσιν 
αύτής, ήτις τιμά ιδιαιτέρως τό Σώμα, ά- 
σφαλίζει τήν ζωήν καί γαλήνην τών πο
λιτών άπό τάς ποικίλας έκστρεμιστικάς καί 
εγκληματικός εκδηλώσεις, ένίων κακοποι
ών κινουμένων άπό αντεθνικός καί άντι- 
χριστιανικάς πεποιθήσεις, άς εχθροί τού 
άνθρώπου καί τού πνευματικού πολιτισμού 
καταλλήλως διοχετεύουν είς νεανικός ψυ-

χάς έστερημένας Χριστιανικού καί εθνικού 
ερείσματος.

Ό  Κύριος άς εύλογή υμάς τε καί τούς 
ύφ’ ύμάς άστυνομικούς, όλων τών βαθμών 
καί άς διαφυλάττη αύτούς έν ύγείςι καί 
εύτονία ψυχική καί σωματική, Ίνα έπιτε- 
λώσι τό μέγα καί σκληρόν καθήκον έν μέσω 
τών ποικίλων κινδύνων είς οϋς εκτίθενται.

Ευχαριστών καί αύθις υμάς καί συγχαί- 
ρων διά τό έπιτελεσθέν έργον υμών, δια- 
τελώ.

Μετ’ Εύχών

★
' Ο Μητροπολίτης 
Γ όρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Πρός τόν ' Αρχηγόν ’ Αστυνομίας Πόλεων 
Είς ’ Αθήνας.

’ Αρχηγέ μου,
"Ελαβα μέ εϋχαρίστησι καί περιεξήλθα 

μέ συγκίνησι τίς σελίδες της, τήν έκδοσι 
«ΕΚΘΕΣΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 1977». Καί στή συγκίνη- 
σί μου προσετέθη ό θαυμασμός.

' Ωραίο τό έργο σας καί τό έργο τού 
Σώματός σας άρχηγέ μου. "Οσο έσεΐς έργά- 
ζεσθε καί πετυχαίνετε, τόσο κι’ εμείς ζοΰμε 
άνετα καί ήρεμα καί ειρηνικά. Σάς εύχα- 
ριστούμε καί γ ι’ αύτή τήν επιτυχία σας. Σάς 
συγχαίρουμε καί σάς εύχόμαστε κάθε ευλο
γία άπό τόν Ούρανό.

Σάς εύχαριστώ καί γιά τήν προσφορά 
τής έκδόσεώς σας αύτής πρός έμένα καί τή 
Μητρόπολί μου.

Μέ άγάπη Χριστού

★
’Αρχηγέ μου,

Έλαβα τήν «Έκθεσι δράστηριότητος 
τής Άστυνομίας Πόλεων», τήν όποια μοΰ 
άποστείλατε καί εύχαριστώ θερμώς.

Πρόκειται γιά ένα έντυπο πολύ διαφω- 
τιστικό έπί όλων τών πτυχών τής δραστη- 
ριότητος τού σώματος τής Άστυνομίας 
Πόλεων.

Σάς συγχαίρω είλικρινά διά τήν καρπο- 
φόρον έργασίαν Σας καί εύχομαι νά έχετε, 
καί Σείς καί οι "Ανδρες τού Σώματος, τήν 
πλουσίαν εύλογίαν τού Θεού στό έργον Σας 
καί τίς οίκογένειές Σας πρός τό καλόν τής 
Πατρίδος μας καί τού κοινωνικού συνόλου.

Μέ πολλήν έκτίμησιν καί εύχές έν 
Χριστώ.

* Ο Μητροπολίτης
Λευκάδος καί ’Ιθάκης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», Διά τήν 
σύνταξιν, ’ Ενταύθα

Κύριοι,
Είμαι άπό ετών τακτικός αναγνώστης 

τής εγκρίτου έφημερίδος σας καί θά σάς 
παρακαλέσω διά τήν δημοσίευσιν τής πα- 
ρούσης είς τήν οίκείαν στήλην αύτής μέ 
αποκλειστικήν πρόθεσίν μου νά εύχαρι- 
στήσω δημοσία, τόν υπό στοιχεία Τ 270 
τροχονόμον τής Τροχαίας, διά τήν άποτε- 
λεσματικήν συνδρομήν πού μου παρέσχεν 
κατά τήν έσπέραν τής 14/7/78 είς τήν 
διασταύρωσιν τών οδών Σταδίου καί Αι
όλου καί ήδυνήθην νά κινήσω τό αύτοκί- 
νητόν μου τό όποιον είχεν άκινητοποιηθή 
άπό μηχανικήν βλάβην. ’ Αξίζει κάθε έπαι
νος τόσον είς τούς προϊσταμένους του 
στούς όποιους άντανακλά ή άψογος συμπε
ριφορά (εύγένεια, κατανόησις, μηχανικοί 
γνώσεις κλπ.), όσον καί είς αυτόν τούτον 
δΓ ότι έπραξεν δι’ εμέ, σέ μίαν δύσκολην 
στιγμήν πού έπέρασα. Τήν έκφρασιν τών 
εύχαριστιών μου έθεώρησα ίεράν ύποχρέω- 
σιν, διότι όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι 
ή Τροχαία πού, ύπό τάς σημερινός άνυπερ- 
βλήτους, λόγω τής τρομερά ηύξημένης 
κυκλοφοριακής συμφορήσεως συνθήκας, 
όχι μόνον άντεπεξέρχεται ικανοποιητικά είς 
τό έργον της, άλλά καί διαθέτει ικανά όργανα 
προικισμένα μέ διάθεσιν έξυπηρετήσεως καί 
πολλάκις αύταπαρνήσεως καί αύτό τιμά 
ιδιαίτερα όλον τό Σώμα τής ’ Αστυνομίας.

Μετά πόσης τιμής 
ΛΕΩΝ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Πρός τό Άρχηγεϊον Άστυνομίας Πόλεων. 
Κύριε Άρχηγέ,
Βαθύτατα συγκινημένη έπιθυμώ νά έκφρά- 
σω καί δημοσία τίς άπειρες εύχαριστίες μου 
πρός όλόκληρον τό Αστυνομικόν Σώμα, 
γιά τήν τόσον συναδελφικήν ήθικήν καί 
ύλικήν Σας συμπαράστασιν είς τό βαρύτα
το πλήγμα πού έδέχθη ή οίκογένειά μου άπό 
τόν άδόκητο θάνατο τού πολυαγαπημένου 
μου συζύγου,
ΤΑΦΑ Παντελή, Ύπαστυνόμου Α \

Εύχαριστώ θερμώς όλους έσάς οί όποιοι 
περιεβάλλατε τόν άείμνηστον σύζυγόν μου 
μέ τόσην στοργήν καί ειλικρινές ένδιαφέ- 
ρον κατά τήν διάρκειαν τής άσθενείας του.

Εύχαριστώ έσάς πού τόν τιμήσατε τό
σον μεγαλοπρεπώς καί άψόγως κατά τήν 
νεκρώσιμον άκολουθίαν. Εύχαριστώ γιά 
τήν τιμητικήν άκολουθίαν καί γιά τούς 
έκφωνηθέντας έπικηδείους λόγους.

Κύριε άρχηγέ, έγώ καί τά παιδιά μου, 
εύγνωμονοΰμε όλόκληρον τήν Αστυνομι
κήν Οικογένειαν γιά τό άμέριστο καί συγκι
νητικό ένδιαφέρον μέ τό όποιον μάς πε
ριέβαλε καί έξακολουθεϊ νά μάς περιβάλει.

Μετά τιμής
Θεοδοσία χήρα Παντελή Τάφα
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τία καί βλασφημία άφεθήσεται τοΐς άνθρώ- 
ποις, ή δέ τού Πνεύματος βλασφημία οΰκ 
άφεθήσεται τοΐς άνθρώποις· καί δς εάν εΐπη 
λόγον κατά τοΰ Υίοϋ τοΰ άνθρώπου, άφεθή- 
σεται αΰτφ· δς δ' άν εΐπη κατά τοΰ Πνεύ
ματος τοΰ 'Αγίου, οΰκ άφεθήσεται αΰτφ 
ούτε έν τφ νΰν αΐώνι οϋτε έν τφ μέλλοντι». 
Ίδέ καί Μάρκου 3, 29, «δς δ’ δν βλασφη- 
μήση εις τό Πνεΰμα τό "Αγιον, οΰκ έχει 
αφεσιν εις τόν αιώνα, άλλ’ ένοχός έστιν 
αιωνίου κρίσεως». Καί Λουκά 12. 10 «τφ δέ 
εις τό "Αγιον Πνεΰμα βλασφημήσαντι οΰκ 
άφεθήσεται». ' Επομένως ή άποψις τοΰ Dal- 
cke έν προκειμένφ δέν είναι όρθή, καθ’ 
δσον ώς πρός τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν 
ή άπαγόρευσις βλασφημίας είδικώς τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος είναι άπόλυτος καί κα
τηγορηματική.
5) Τούση - Γεωργίου, σελ. 406. Αίδαλή, 
σελ. 102. Kohlrausch - Lange, σελ. 356. 
Welzel, σελ. 368. Schonke - Schroder, σελ. 
705. Καρανίκα, σελ. 225
6) Loffler, σελ. 293. StGb Leipz. Komm. σελ. 
49. Dalcke, σελ. 162.
7) Καρανίκα, σελ. 225. Τούση - Γεωργίου, 
σελ. 406. Αίδαλή, σελ. 103 - 104. Welzel, 
σελ. 368. StGB Leipz. Komm. σελ. 49 Lof
fler, σελ. 293.
8) Καρανίκα. σελ. 225. Τούση - Γεωργίου 
σελ. 406. Schonke - Schroder, σελ. 706. 
Loffler, σελ. 293 Welzel, σελ. 368. Οί Koh
lrausch - Lange, σελ. 357 δέν δέχονται τάς 
είκονικάς παραστάσεις.
9) Loffler, σελ. 293
10) Καρανίκα, σελ. 226. Schonke - Schroder, 
σελ. 554. Kohlrausch-Lange, σελ. 356. Lof
fler, σελ. 306. Welzel, σελ. 368. StGb Leipz. 
Korn., σελ. 50 Πλημμ. Θηβ. 141/69 Ποιν. 
Χρον. Κ ’ σελ. 136. Διαρκ. Ναυτ/κεΐον 
76/73 Ποιν. Χρον. ΚΓ' σελ. 229.
11) Διαρκ. Ναυτ/κεΐον 76/73 Ποιν. Χρον. 
ΚΓ' σελ. 229.
12) Loffler, σελ. 306.
13) Schonke - Schroder, σελ. 554.
14) Είδικώς Loffler, σελ. 294. Κρίππα, Ε ρ 
μηνεία τοΰ Νόμου περί τύπου, 1974 σελ. 
54—55 καί αύτόθι άλλοδαπή νμλγ. Ή  
«δημοσία» πραγμάτωσις τής βλασφημίας 
είναι γεγονός πραγματικόν μή ΰποκείμενον 
είς άκυρωτικόν έλεγχον, ΑΠ 45/74 Ποιν. 
Χρον. ΚΔ' σελ. 354.
15) Ή  γνώμη τών Τούση - Γεωργίου, ήν 
καταπολεμά — όρθότατα — ό Καρανίκας, 
σελ. 226 δέν μάς ένδιαφέρει, διότι είς τήν β ' 
έκδοσιν τοΰ Ποιν. Κώδ. τών δύο τούτων 
συγγραφέων ή γνώμη αϋτη δέν περιέχεται 
ώς άπαλειφθείσα καί έπομένως δέον νά 
δεχθώμεν δτι συμφωνοΰν οΰτοι πρός τόν 
Καρανίκαν.
16) Σελ. 716 καί 868. Ούχί δμως ώς πρός 
τήν βλασφημίαν, καθ’ δσον ή περί ταύτης 
παραγφραφος 166 τοΰ γερμαν. Ποιν. Κώδ. 
δέν περιέχει τό στοιχεΐον τοΰ κακοβούλου 
καί έπομένως ούχί όρθώς οί Τούσης - Γεωρ
γίου, παραπέμπουν είς τό έργον τών Γερ
μανών τούτων υπομνηματιστών ύπό τήν 
παράγραφον 166.
17) Καρανίκα, σελ. 226
18) Καρανίκα, σελ. 226. Τούση - Γεωργίου, 
σελ. 407. Αίδαλή, σελ. 103. Schonke -

6) καί περί ώραν 2.30 π.μ. μέ άφύπνησεν τό 
πλήρωμα ένός περιπολικού αύτοκινήτου 
διά νά άσφαλίσω τό πράγματι λησμονηθέν 
ύπ’ έμοΰ άνασφάλιστο αύτοκίνητό μου. Ή  
παρατηρητικότης καί τό ένδιαφέρον τών έν 
λόγω δέν έξηντλήθη μέχρις αύτοΰ, άλλά 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν μοΰ έκανε τό γεγονός 
τό δτι άνέμενον μέχρις δτου κατέλθω τής 
οικίας μου, άσφαλίσω τό αύτοκίνητό μου 
καί μετά άπεχώρησαν.

Τέτοιοι φρουροί τών πόλεων οϊ όποιοι 
έχουν άνεπτυγμένο είς δριστον βαθμόν τό 
αίσθημα τής άποστολής των καί οί όποιοι 
όργώνουν νυχθημερόν τούς δρόμους τής 
Αθήνας γιά τήν προάσπισιν τής περιου
σίας καί άσφαλείας τών πολιτών ή λέξις 
έπαινος είναι μικρή γιά νά έκφράσω τό 
αίσθημα τής εγκάρδιας συμπάθειας καί τοΰ 
θαυμασμοΰ μου.

Μέ άπειρη έκτίμησι 
Εύάγγελος Κοτρώτσος,

’ Ιπποκράτους 15 Γαλάτσι

★
Πρός τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων 
Γ ραφείο κ. ’ Αρχηγοΰ

Κύριοι,
Ή  ’Επιτροπή ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, 

σάς έκφράζει τίς θερμές εύχαριστίες της, 
γιά τήν πολύτιμη συνδρομή σας στήν επι
τυχή λειτουργία τών συνόδων τής Διεθνούς 
’Ολυμπιακής ’Ακαδημίας 1978.

Μέ τήν πεποίθηση δτι καί στό μέλλον 
θά βοηθήσετε τό έργο τής 'Επιτροπής 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων, διατελοΰμε μέ τι
μή·
' Ο Πρόεδρος ' Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργ. Άθανασιάδης Νικ. Φιλάρετος

★
Είς μνήμην τοΰ δολοφονηθέντος άπό κακο
ποιούς άστυφύλακος Αύγουστίνου Λαδά, δ 
έθελοντής αιμοδότης κ. Δημ. Σταθόπουλος, 
προσέφερε 500 γρ. αίματος είς Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

Συνέχεια έκ  τής σελ. 737
δ/ξεως ποιον είναι τό προστατευόμενον έν- 
νομον άγαθόν ώς πράττει ό έλβετικός Π.Κ. 
3) Καρανίκα, σελ. 225. Τούση - Γεωργίου, 
σελ. 406. Αίδαλή, σελ 106. Welzel, σελ. 368. 
Schonke - Schroder, σελ. 705. Loffler, σελ. 
293, ύποστηρίζοντος δμως δτι,ύφίσταται 
διένεξις έν τή θεωρία μεταξύ εύρείας καί 
στενής έννοιας τοΰ Θεοΰ.
4. Αίδαλή, σελ. 102. Τούση - Γεωργίου, 
σελ. 406. Welzel, σελ. 368. Kohlrausch - 
Lange, Strafgesetzbuch, 4η έκδ. 1956 σελ. 
257. StGB Leipz. Komm. σελ. 49. Οΰτω καί ή 
γερμαν. νμλγ., ήν ίδέ έν Loffler, σελ. 293 
Contra Dalcke, Strafrecht und Strafverfahren, 
36η έκδ. 1955 σελ. 362, όμιλών μόνον περί 
τοΰ Θεοΰ καί τοΰ ’ Ιησού Χριστού, ούχί 
δμως καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, πρβλ. 
δμως σχετ. Ματθ. 12, 31—32 «πάσα άμαρ-

Πρός τόν ’ Αξιότιμον κ. Διοικητήν 
τής ' Υπηρεσίας ’ Αμέσου Δράσεως

Διά τής παρούσης μου έπιθυμώ νά έκ
φράσω πρός 'Υμάς καί τούς ύφ' Υμάς 
υπαλλήλους, τάς θερμοτάτας εύχαριστίας 
καί εύγνωμοσύνην, έμοΰ καί τής οικογένει
ας μου, διά τούς κάτωθι λόγους:

Τήν 23—6—78, ύποστάς πολύωρον καί 
σοβαρόν έγχείρησιν είς ’Αθήνας καί είς 
τήν Κλινικήν «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
— Σκουφά καί ’ Ασκληπιού — διαρκέσασα 
έπί 5ωρον περίπου, λόγω μετεγχειριτικής 
αιμορραγίας παρέστη άμεσος άνάγκη με- 
ταγγίσεως αίματος, ή προμήθεια τοΰ όποι
ου θά έπρεπε νά γίνη έπειγόντως, παρά τοΰ 
Λαϊκού Νοσοκομείου.

Πρός τοΰτο, έξήλθον τής Κλινικής, περί 
ώραν 14.30, δύο έκ τών οικείων μου καί 
άφοΰ έπί ματαίφ άνεζήτουν μέσον μεταφο
ράς - ταξί -, συμπτωματικώς, διήρχετο έν 
όχημα τής ' Υπηρεσίας σας μέ πλήρωμα δύο 
'Αστυνομικούς, οί όποιοι, είς έπίκλησιν 
τών οικείων μου, εύχαρίστως παρέλαβον 
τούτους καί άναπτύξαντες υπερβολικήν τα
χύτητα, μετέβησαν είς τό Λαϊκόν Νοσοκο- 
μεϊον καί έπέστρεψαν σχεδόν άμέσως μέ τό 
πολύτιμον αιμα, τό όποιον μέ έπανέφερε είς 
τήν ζωήν. Μάλιστα, δ εις έκ τοΰ πληρώμα
τος δταν, κατά τήν διαδρομήν, έπληροφο- 
ρήθη τήν ιδιότητά μου καί τήν καταγωγήν, 
μέ έπεσκέφθη τήν ιδίαν ημέραν είς τήν 
Κλινικήν καί είς έπίμονον σχετικήν σύ- 
στασιν τής συζύγου μου, πρός έμέ, είς μίαν 
άναλαμπήν, έκ τής κωματώδους καταστά- 
σεως, είς ήν εύρισκόμην, άντίκρυσα μίαν 
μορφήν καί έψέλισα ένα «εύχαριστώ» χωρίς 
νά γνωρίζω τά διατρέξαντα.

Διά τούς άνωτέρω λόγους κ. Διοικητά, 
παρακαλώ, εύσεβάστως, όπως δεχθήτε τάς 
θερμοτάτας εύχαριστίας καί τήν εύγνωμο
σύνην έμοΰ καί τής οικογένειας μου 'Υμείς 
προσωπικώς, ώς Ήγήτωρτής'Υπηρεσίας, 
ή όποια ώς είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω, προ
σφέρει πολύπλευρον άνθρωπιστικόν έργον 
καί δΓ Υμών είς όπαντας τούς ύφ’ 'Υμάς 
'Υπαλλήλους καί είδικώτερον είς τούς δύο 
Σωτήρας μου, τών όποιων έπιθυμώ νά πλη- 
ροφορηθώ τά όνοματεπώνυμά των διά νά τούς 
εύχαριστήσω προσωπικώς.

Περαίνοντας δεόμεθα είς τόν Πανάγα- 
θον Θεόν καί εύχόμεθα δπως χαρίζει είς 
άπαντας Υμάς καί τάς οικογένειας Σας, 
'Υγείαν καί δύναμιν,ΐνα δύνασθε νά συνε- 
χίζητε τό Θεάρεστον άνθρωπιστικόν Σας 
έργον, έπ’ άγαθφ τής Πατρίδος καί τοΰ 
κοινωνικοΰ συνόλου.

Μετά θερμότατων εύχαριστιών καί πάντοτε 
εύγνώμονες,

Δημήτριος Παπαδασκαλόπουλος 
' Υπαστυνόμος Β ’ έ.σ. καί ή οίκογένειά μου

Πρός τόν Διοικητήν ' Αμέσου Δράσεως 

Κύριε Διοικητά,
Διά τής παρούσης μου έρχομαι νά εύχα- 
ριστήσω καί νά συγχαρώ τόσον ΰμάς δσον 
καί τούς πολυτίμους συνεργάτες σας, οί ό
ποιοι έκτελοΰν τά καθήκοντά τους μέ τόσο 
ζήλο, πίστιν καί άφοσίωσιν. Σήμερον )15-
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Schroder, σελ. 706. Loffler, σελ. 294. StGb 
Leipz. Komm. σελ. 50.
19) ' Ως ορθότατα παρατηρεί ό Καρανίκας, 
σελ. 226.
20) Τούση - Γεωργίου, σελ. 83.
21) Καρανίκα, σελ. 226
22) Loffler, σελ. 293-4
23) Ώ ς  πρός τήν συνταγματικήν προστα
σίαν τής επιστήμης ίδέ Roellecke, Wissen- 
schftliche Freiheit als institutionelle Garantie, 
JZ 1967 σελ. 726. Loffler, σελ. 373 καί σελ. 
388. Ώ ς  πρός τήν τέχνην Sshick, Verfassu- 
ngsrechtlicher Begriff des unstwerks, JZ 1970 
σελ. 645. Loffler, σελ. 385 έπ. γενικώς καί 
σελ. 295-6 είδικώς ώς πρός τήν σχέσιν 
κακοβούλου βλασφημίας καί ελευθερίας 
τής τέχνης.
24) Τούση - Γεωργίου, σελ. 218. Schonke - 
Schroder, σελ. 431. Welzel, σελ. 197.
25) Καρανίκα, σελ. 227.
26) Οϋτω StGb Leipz. Komm. σελ. 49 ένθα 
ώς βλασφημία θεωρείται «in schmahsiichti- 
ger Weise etwas verachtliches iiber Gott aus- 
sagen. Τά αυτά κατά λέξιν άναφέρει καί ό 
Dalcke, σελ. 162. Περαιτέρω Schonke - 
Schroder, σελ. 705-6, ών τήνάποψιν άποδέ- 
χεται ό Καρανίκας, σελ. 225. Οϋτω καί 
Kohlrausch - Lange, σελ. 357.
27) Πλημμ. Θηβ. 141 «69 Ποιν. Χρον. Κ' 
σελ. 136. Διαρκ. Ναυτ/κεΐον 70/73 Ποιν. 
Χρον. ΚΓ' σελ. 229.
28) Τούση - Γεωργίου, σελ. 407.
29) Κρίππα, Ερμηνεία τοϋ νόμου περί 
τύπου, 1974 σελ. 55 καί αυτόθι βιβλιογρα
φία.

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ 
ΣΠΙΤΙΚΟΥ

Συνέχεια έκ  τής σελ. 747
"Οταν ένα παιδί απορρίπτεται νω- 

χελώς άπό τούς γονείς του, δεν ’έχει 
νά πολεμήση εναντίον τής έχθροπα- 
θείας, άλλα εναντίον τής αδιαφορίας. 
Τήν προσοχήν των γονέων του δέν θά 
κατορθώση νά τήν ελκύση παρά μέ 
άταξίας. Τόσον ολίγη είναι ή επαφή 
των. Αί προσπάθειαί του νά τό προ
σέξουν είναι άπηλπισμέναι. Τέλος 
καταφεύγει εις τούς φίλους καί συχνά 
έρχεται εις σύγκρουσιν μέ τό σπίτι 
του. Τά παιδιά ούδετέρων, άλλά συγ
χρόνως αυταρχικών γονέων, γίνονται 
συνήθως είτε νευρικά, δειλά καί 
συμβατικά διά νά επιτύχουν άναγνώ- 
ρισιν, είτε, επιθετικά καί επαναστα
τικά, διά νά υπερασπίσουν τήν άνε- 
ξαρτησίαν καί τήν άτομικότητά των.

"Οταν οί γονείς είναι επιεικείς, διά 
νά άποφύγουν τάς δυσκολίας τής 
συνεννοήσεως μέ τά παιδιά, τότε αυτά 
δείχνουν, δτι αισθάνονται, άσφαλή, 
προστατευόμενα καί έν άνέσει. Όπί- 
σω δμως άπό τήν πρόσοψιν του 
συμβιβασμού καί τοϋ στενού συνδέ

σμου, είναι πολλάκις αυταρχικά, εγω
κεντρικά, εγωιστικά καί αποφασισμέ
να νά κάμουν δ,τι τούς άρέσει.

Πάντως, γεγονός άναμφισβήτη- 
τον είναι δτι, αν ή οικογένεια κατόρ
θωνε νά δώση εις τά παιδιά της 
άλήθινήν χαράν καί μίαν λογικήν 
ελευθερίαν, πρός μίαν άνωτέραν ζω
ήν, θά έβοήθει νά υπερνικήσουν τήν 
κρίσιν. Ή  καλή καί εποικοδομητική 
ατμόσφαιρα τού σπιτοΰ είναι τό οξυ
γόνο ν εις τήν άνάπτυξιν των παιδιών. 
Αυτό ας τό ενθυμούμεθα πάντοτε.

Ό  A. Β. Hollingshead, καθηγητής 
τής κοινωνιολογίας εις τό Πανεπι- 
στήμιον τού Yale, κατόπιν πειρα
ματικών παρατηρήσεων συμπεραίνει, 
δτι ή κοινωνική συμπεριφορά τών 
νέων προσδιορίζεται, δχι τόσον άπό 
τήν κληρονομικότητα καί τάς όρμο
ν ας, όσον άπό τό οικογενειακόν περι
βάλλον, τό οποίον χωρίζει εις κατη
γορίας, άναλόγως τής μορφώσεως, 
τής οικονομικής καταστάσεως, τού 
επαγγέλματοςκ.λ.π. 'Οπουδήποτεεύ- 
ρεθή ό νέος, φέρει μαζί του τό οικο
γενειακόν του υπόδειγμα καί αί τάσεις 
του αύταί έχουν μίαν παντοδύναμον 
έπίδρασιν εις τάς έξω-οϊκογενειακάς 
κοινωνικάς σχέσεις.

Βεβαίως δ έφηβος θά δεχθή τήν 
έπίδρασιν τού πατρός ή τής μητρός, 
άναλόγως τής μορφώσεώς των, τών 
εφοδίων των, τών έπιδιώξεών των 
μέσα εις τήν ζωήν k-λ.π. Καί αυτή ή 
έπίδρασις είναι διάφορος άνολόγως 
τής καταστάσεως τής οικογένειας.
Άλλά γεγονός άναμφισβήτητον είναι 

δτι κάθε πατέρας ή μητέρα καί μά
λιστα ό "Ελλην πατέρας ή ή Έλληνίς 
μητέρα, θά έπιδράσουν ώς ήθικαί καί 
πνευματικαί οντότητες, ώς άρχέτυπα, 
άκόμη καί εις τήν χειροτέρων των 
κατάστασιν. "Οταν δέ είναι εις τήν 
πνευματικήν των άκμήν, εις οίονδή- 
ποτε κοινωνικόν περιβάλλον καί αν 
άνήκουν, τότε ή έπίδρασις των είναι 
αυτόχρημα άποφασιστική.

Τό παιδί ώς θεατής τής κοινωνι
κής λειτουργίας, χειρίζεται τό υλικόν 
τών έντυπώσεών του άπό τό περιβάλ
λον, καθώς άγωνίζεται νά προσαρμο- 
σθή εις νέας καταστάσεις, αί όποϊαι 
ζητούν τήν συμμετοχήν του άνά πά
σαν στιγμήν. "Οταν φθάνη εις τήν 
εφηβείαν έχει κατά τό μάλλον καί 
ήττον σχηματίσει άντιλήψεις διά 1) 
τόν εαυτόν του, 2) τό κοινωνικόν 
οικοδόμημα 3) τήν θέσιν του μέσα είς

αυτό, 4) τούς τρόπους συμπεριφοράς 
καί τά μέσα νά κάμη δ,τι επιθυμεί.

’Εάν άντιμετωπισθή κατά τόν τρό
πον αυτόν ή νεανική συμπεριφορά, θά 
παρατηρήσωμεν, δτι είναι μία πολύ
πλοκος άνταπόκρισις είς σειράν άπό 
ορισμούς καί δεδομένα, τά οποία τό 
παιδί έζησε μέσα είς τήν οικογένειαν, 
μέσα είς τήν ομάδα του, μέσα είς τό 
σχολείον. Ή  άνακολουθία τών κρι
τηρίων, τά οποία τίθενται είς τήν 
εποχήν μας ενώπιον τών εφήβων, 
συντελεί τά μέγιστα είς τήν συγκι
νησιακήν άστάθειαν καί τήν άνώμα- 
λον συμπεριφοράν (Στάγκνερ). "Ενε
κα τούτου θά χρειασθοϋν άξια κριτή
ρια μιάς άξίας ζωής.

Αί καταστάσεις τάς οποίας τά 
παιδιά αντιμετωπίζουν καθημερινώς, 
προέρχονται γενικώς, πρός τοίς άλ- 
λοις, καί άπό τήν καλλιέργειαν τών 
νεωτέρων. Αυτό ισχύει πάντοτε. Πο
λύ περισσότερον, τώρα πού τά πάντα 
τίθενται υπό έλεγχον, ισχύει σήμερον.

Α.Α.Α.

1 2 3 4  5 6 7 8 9

1. Ό  όγκος ϋδατος πού έκτοπίζει, κάθε 
σώμα έμβαπτιζόμενον έντός αύτοΰ.

2. Κατά τήν άρχαιότητα, οί έλαφρώς ό- 
πλισμένοι στρατιώται.

3. Νορβηγός δραματουργός, άναγνωρι- 
σθείς, είς παγκόσμιον κλίμακα, ώς ό μεγα
λύτερος διδάσκαλος τού νεωτέρου δράμα
τος. (έπών.) -  "Αρμα μάχης (ξεν.).
4 "Ακρα εύπείθεια, τυφλή ύπακοή είς τούς 
νόμους.
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5. Χωρίζεται άπό τόν Όλυμπον διά τής κοι- 
λάδος τών Τεμπών. -(Δοτ. καθ.)- Άρχαΐον 
έπκρώνυμα όργής ή πόνου: άλοίμονον.

6. Κλειδί τής...Λυρικής (άνστρφ).

7. Λέγονται καί άντερασταί.

8. ' Εκφράζει ποιότητα, ποσότητα, έντασιν ή 
πλήθος (πληθ. άνστρ.) -  Ί-ίτο  ή τελευταία 
γυναίκα πού έπεσκέφθη τό "Αγιον Ό ρος.

9. Φέρουν εις φώς μνημεία τής άρχαιότη- 
τος.

ΚΑΘΕΤΟΣ:

1. Μεταφορικώς, έπιφανειακά, έλαφρά, ά
στατα ή άπρόσεκτα.

2. Ειδικά δοχεία εις χημικά έργαστήρια 
(πληθ. δημ.) -  Ξενική άρνησις.

3. Ή  σαν οί ' Ιεράρχαι. -  Καί αύτό συνταξι
οδοτεί (άρχικά).

4. 'Οπτικόν φαινόμενον κατά τό όποιον, 
κάποιος άντιτίθεται πρός τόν ήλιον, βλέπει 
εις τήν έναντι θέσιν όμοίωμα τού ήλιου 
(ένάρθρως).

καί συντάξει ώς καί πολλοί συμπατριώται 
του.

Τό Αστυνομικόν Σώμα εις ό ύπηρέ- 
τησεν, έτίμησε τόν έκλιπόντα δΓ άντιπρο- 
σωπείας έξ  άστυνομικών όλων τών βαθμών, 
ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε έπί τής 
σοροϋ του στέφανον τιμής ένεκεν καί 
προέπεμψεν τούτον διά συγκινητικών λό
γων.

ΚΩΝΑΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τήν 10.30 ώρν τής 17-7-1978, έγένετο έκ 
τού ' Ιερού Ναού τού νεκροταφείου Ζω
γράφου, ή κηδεία τού άποβιώσαντος ύ- 
παστυνόμου Β' Μονίμου Διαθ-τος Κωνα- 
ταντοπούλου Παναγιώτου τού Διονυσίου.

Εις τήν κηδείαν παρέστησαν οί οικείοι 
του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι, συνάδελφοι 
έν ένεργεία καί συντάξει ώς καί πολλοί 
Διοικητικοί ύπάλληλοι καί συμπατριώται του.

' Η ' Αστυνομία Πόλεων παρέστη δΓ άντι- 
προσωπείας έξ όλων τών βαθμών άστυνομι
κών, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε έπί 
τής σορού του στέφανον τιμής ένεκεν καί 
προέπεμψεν αυτόν διά συγκινητικών λόγων.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ

ΦΕΥΓΟΥΝ

5. Ό  άριθμός 82 -  Υπάρχουν εις τό... ό
ζον.

6. ' Επικολλώνται έπί τών ' Ιατρικών συντα
γών.

7. Εις αύτό άναπτύσσονται τά σπέρματα 
τού σίτου (δημ ). -  "Ενα μέρος άπό τά...λά
φυρα.

8. Τό παράφορον πάθος κατά μίαν έννοιαν. 
-  Παραπέμπει.

9. ' Επί πληγών αί θανατηφόροι (ένάρθρως).

(I. Κο)

‘ Η λύση στό έπόμενο 
Λύσις προηγουμένου 
σταυρολέξου

1 2 3 4 5 6 } 8 9 10 II 12

1
2
3
4
5
6 

2 
8
9

10
11
12

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ

Τήν 10-7-78 άπεβίωσε καί τήν έπομένην 
έκηδεύθη έκ τού ' Ιερού Ναού τού Νεκρο
ταφείου Άναστάσεως Πειραιώς, ό τ. Α
στυνομικός Δ/ντής Α' Σταθόπουλος Κων/ 
νος τού Εύαγγέλου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1910 εις 
Κορώνην Μεσσηνίας. Εις τό Άστυν. Σώμα 
κατετάγη ώς άστυφύλαξ τήν 25-1-1937. 
Προήχθη εις τόν βαθμόν τού ύπαστυνόμου 
Β' τήν 12-3-1943, εις τόν βαθμόν τού 
ύπαστυν. Α' τήν 31-12-1946, εις τόν βαθ
μόν τού Άστυν. Β' τήν 12-8-1952, ε ις τόν 
βαθμόν τού Άστυν. Α ' τήν 2-1-1959, εις 
τόν βαθμόν τού Άστυν. Δ/ντού Β' τήν 
31-12-1964 καί εις τόν βαθμόν τού Άστ. 
Δ/ντοϋ Α ' τήν 13-12-1967. 
Άπεστρατεύθη τήν 31-12-1968 καταλη
φθείς ύπό τού όρίου ήλικίας. Εις τήν κη
δείαν του παρέστησαν πολλοί συγγενείς καί 
φίλοι, συμπατριώται καί συνάδελφοι έν έ- 
νεργεία καί συντάξει άστυνομικοί.
Ή  Αστυνομία Πόλεων παρέστη δΓ άντι- 
προσωπείας άστυνομικών ό έπικεφαλής τής 
όποιας κατέθεσε στέφανον τιμής ένεκεν 
καί προέπεμψε τόν μεταστάντα διά συγκινη
τικών λόγων.

ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τήν 10.30 ώραν τής 29-6-1978 έκ τού 
' Ιερού Ναού τού Νεκροταφείου Ζωγράφου 
έγένετο ή κηδεία τού άποβιώσαντος τέως 
ύπαστυνόμου Σκορδαλού ' Αντωνίου ή Ρήγα 
τούΝικολάου.

Εις τήν κηδείαν παρέστησαν πολλοί συγ
γενείς καί φίλοι, συνάδελφοι έν ένεργεία

Τήν 17.30 ώραν τής 31-7-1978 έκη
δεύθη εις τό Νεκροταφεΐον Ζωγράφου ό 
άποβιώσας (Μ.Δ.) ύπαστυνόμος Β' Πολιτό- 
πουλος Αναστάσιος τού Διονυσίου.

Τήν κηδείαν παρηκολούθησαν οί οικείοι 
του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι, συνάδελφοι 
όλων τών βαθμών έν ένεργεία καί συντάξει 
ώς καί πολλοί Διοικητικοί' Αστυν. ύπάλληλοι 
καί Συμπατριώται του.

Τόν άποθανόντα έτίμησε τό Άστυν. 
Σώμα δΓ άντιπροσωπείας του έξ άστυνο
μικών όλων τών βαθμών καί κατέθεσε έπί 
τής σορού του τιμής ένεκεν στέφανον. 
Ό  έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας διά 
συγκινητικών λόγων προέπεμψε τόν μετα
στάντα καί εύχήθηκε εις τούς οικείους του 
τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 7-7-1978, εις Άγιον Γεώργιον
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Τυμφρηστού, έγένετο ή κηδεία τού άποθα- 
νόντος εις Λαμίαν τέως άνθυμπαστυνόμου 
Θεοδοσοπούλου Γεωργίου τού Νικολάου. ' 
Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1925 εις 

"Αγιον Γεώργιον Φθιώτιδος καί τήν 30-3- 
1945 κατετάγη μέ τόν βαθμόν τού άστυφύ- 
λακος εις τήν Αστυνομίαν Πόλεων. Εις 
ύπαρχκρύλακα προήχθη τήν 17-11-1969, 
εις άρχιφύλακα τήν 9-7 -73 καί εις άνθυπα- 
στυνόμον τήν 16-12-1976, οπότε καί άπε- 
στρατεύθη.

Τήν κηδείαν του, γενομένην εις τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα, παρηκολούθησαν οί 
οικείοι του, πολλοί φίλοι καί συγγενείς 
ώς καί πολλοί συμπατριώται του.

ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 4-7-1978 έκηδεύθη εις τό Νεκρο- 
ταφείον Καισαριανής ό έ.σ. όρχιφύλαξ Πα- 
παβιέρος Γεώργιος τού Ίουλιανοϋ.

Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 6-4-1920 έν 
Άθήναις. Εις τό 'Αστυνομικόν Σώμα κατε
τάγη τό έτος 1943 ώς άστυφύλαξ.

Τήν 19-12-66 προήχθη εις τόν βαθμόν 
τού ύπαρχιφύλακος καί τήν 4-11-1971 εις 
τόν βαθμόν τού άρχιφύλακος. Καταληφθείς 
άπό τό όριο ήλικίας άπεστρατεύθη τήν 
1-1-1972.

Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ 
άντιπροσωπειας εις τήν κηδείαν τού μετα- 
στάντος, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέ- 
θεσεν έπί τής σοροΰ του στέφανον τιμής 
ένεκεν.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί 
οικείοι του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι ώς 
καί πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει συνά
δελφοι.

ΤΟΓΚΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ

Τήν 18.30 ώραν τής 4-8-78 έγένετο, έκ 
τού ' Ιερού Ναού τού Νεκροταφείου Ζω
γράφου, ή κηδεία τού έ.σ. άστυφύλακος 
Τόγκα Κων-νου τού Ίωάννου.

Τήν κηδείαν παρηκολούθησαν οί οικείοι 
του, πολλοί φίλοι καί συγγενείς ώς καί 
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνο- 
μικοί όλων τών βαθμών.

Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ 
άντιπροσωπειας άστυνομικών, ό έπικεφα
λής τής όποιας προέπεμψε τόν μεταστάντα 
διά συγκινητικών λόγων καί κατέθεσεν, τι
μής ένεκεν, στέφανον έπί τής σοροΰ του.

ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τήν 17.00 ώραν τής 12-7-78 έγένετο, 
έκ τού ' Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχερνών, ή 
κηδεία τού τέως ' Αστυφύλακος Καλονάρου 
Μιχαήλ τού Γεωργίου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1905 εις 
Κίττα Οίτύλου Λακωνίας. Εις τό Σώμα τής 
'Αστυνομίας Πόλεων κατετάγη τήν 13.11. 
1940. Καταληφθείς ύπό τού ορίου ήλικίας 
άπεστρατεύθη τήν 15.3.1959.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί 
συγγενείς καί φίλοι, ώς καί πολλοί έν 
ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι. Τό 'Α 
στυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ άντιπροσω- 
πείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε 
έπί τής σοροΰ τού μεταστάντος στέφανον 
καί προέπεμψεν τόν νεκρόν διά συγκινητι
κών λόγων.

ΚΟΛΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τήν 24-5-78 έφονεύθη συνεπεία άνα- 
τροπής τεθωρακισμένου οχήματος, ένώ έ- 
κτελοΰσε περιπολία γιά τήν πρόληψι καί 
καταστολή άεροπειρατιών, στόν Αερολι
μένα Ελληνικού ό άστυφύλαξ ΚΟΛΛΙΟΣ 
' Απόστολος τού Νικολάου. ' Η κηδεία έγέ- 
νετο τήν έπομένην εις τήν ιδιαιτέραν του 
πατρίδα Μανουλιάσσα ' Ιωαννίνων, τήν ό
ποιαν παρηκολούθησαν οί οικείοι του καί 
όλοι οί συγχωριανοί του. Τό 'Αστυνομικόν 
Σώμα άπέστειλε άντιπροσωπείαν, ό έπικε
φαλής τής όποιας κατέθεσε έπί τής σοροΰ 
στέφανον καί τόν άποχαιρέτησε διά συγκι
νητικών λόγων. Ό  άτυχής άστυφύλαξ ήτο 
μόλις 27 έτών καί εις τό Αστυνομικόν 
Σώμα κατετάγη τό 1976 μέ όνειρα καί 
έλπίδες. Ήτολίαν άγαπητός εις όλους καί 
διεκρίνετο διά τό ήθος καί τήν έργατικό- 
τητα. Τό χώμα τού άγαπημένου του χωρίου

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

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 17.30 ώραν τής 1-7-78 έγένετο, έκ 
τού 'Ιερού Ναού τού Νεκροταφείου Ζω
γράφου, ή κηδεία τού τέως Αστυφύλακος 
Καλογεροπούλου Δημητρίου τού 'Αθανα
σίου. Τήν κηδείαν παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι ώς καί 
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελ
φοι. ' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1900 εις 
Λαθικόν Μεσσηνίας. Εις τό Άστυν. Σώμα 
κατετάγη τήν 10-10-1924 καί άπεχώρησεν 
τής ύπηρεσίας διά λόγους ύγείας τήν 13- 
10-1933.

Ή  'Αστυνομία Πόλεων δΓ άντιπροσω- 
πείας έξ άστυνομικών παρέστη εις τήν 
κηδείαν καί διά τού έπικεφαλής αύτής 
κατέθεσε στέφανον, τιμής ένεκεν, έπί τής 
σοροΰ του.

Τά « Α σ τυνομικά Χρονικά» ε ύ 
χοντα ι ε ις  το ύ ς  άγαπ ητούς ο ι
κ ε ίο υ ς  τώ ν μετα σ τά ντω ν τή ν  έ ξ  
ύ ψ ο υ ς  π αρηγοριάν κα ί α το ύ ς  
σ επ τούς ν εκ ρ ο ύ ς  μας νά ε ίν α ι 
π ά ντο τε  έλ α φ ρ ό  τό  χώμα πού 
το ύ ς  σ κέπ ασε κα ί ή μνήμη των  
αίωνία.
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Αΐ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνωμας αυτών.

Φωτογραφίαι έττικαιροτητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
«Μέ τό χαμόγελο στά χείλη». ΤοΒ έκλεκτοΒ 
ζωγράφου Μ. Νικολινάκου.

Ή  Β ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ 
« Ό  φρουρός τής Πατρίδος». Τού 'Ακαδη
μαϊκοί Έπ. θωμόπουλου. Συλλογή Ε.Β.Ε. 
’Αθηνών.
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Επάνω. Τίς πρωινές ώρες τής 8 9 78 ό Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, έδέχθη στό γραφείο του 
20 άγόρια Από την Κύπρο, πού φιλοξενήθηκαν στις παιδικές κατασκηνώσεις τού 'Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων καί τούς διένειμε 
διάφορά δώρα πρό τής άναχωρησεώς τους γιά την Ιδιαιτέρα τους πατρίδα. "Ας σημειωθή 6 τι στίς ίδιες κατασκηνώσεις είχαν φιλο- 
ξενηθή τό περυσινό καλοκαίρι 20 κορίτσια τής μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Κάτω: Οί όρκισθέντες νέοι δόκιμοι άστυφύλακες άμέσιος 
μετά τήν όρκωμοσία τους σέ Αναμνηστική φωτογραφία, πρό τοΰ κτιρίου τής Σχολής, μέ τόν A ' Ύπαρχηγό Α.Π. κ. Άγγελόπούλο, 
τόν 'Υποδιοικητή τών Άστυν. Σχολών κ. 'Αβραάμ καί τόν Διοικητή καί'Υποδιοικητή τής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ.κ. Ααμπα- 
διάρη καί Ζαφειρόπουλο.




