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Η Ευρώπη χω ρ ίς τη ν

γ ο ν ό ς σ τη ν ισ το ρ ία τή ς

Ε λλά δ α δ ε ν ή τα ν Ευρώπη,

Η π ε ίρ ο υ μας.

ζιςκαρ ντ

εγγαιν

κ Καραμ ανλή ς

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Παρά τά έμπόδια τού δρόμου καί
τίς δυσκολίες τής ζωής στήν κοινω
νία, τό νά ζοϋμε οάν έλεύθεροι άν
θρωποι είναι ή δυνατότης νά δίνωμε
νόημα στή ζωή μας, συνέπεια στήν
ϋπαρξί μας, ν ' άκολουθοϋμε έναν σκο
πό. Καί αύτό δέν ισχύει μόνον γιά
τούς πιστούς άλλά γιά κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Αλλά, βάσει ποιων
κριτιρίων θά έκτιμήσουμε τήν κατεύθυνσι πού θ ’ άκολουθήσουμε, τή ση
μασία πού θά δώσουμε στή ζωή μας;
Ποιά είναι τά έμπόδια, οί πιέσεις άπό
τά όποια μ έ κάθε τίμημα θά πρέπει
ν ' άπελευθερωθοϋμε, ώστε τό δικαίω
μα καί ή εύθύνη τού νά ζοϋμε καί ν '
άγαπάμε νά μπορούν νά φθάσουν σέ
ποιότητα καί πυκνότητα πραγματικά άνθρώπινες;

Έπίκλησις στό Κράτος
' Οταν σκέπτωνται αύτά τά έρωτήματα, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ά
σχημα άπέναντι τού κράτους.
Σ έ κάθε κοινωνία, τά δικαιώματα τού
άτόμου άναγκαστικά περιορίζονται άπό
τά δικαιώματα των άλλων μελών τής
άνθρωπίνης κοινότητος. Στό Κράτος
άνήκει νά είναι ό έγγυητής καί ό υπε
ρασπιστής αύτών τών όρίων.
Τό Κράτος έχει καθήκον ν ’ άποκαθιστά καί ν ’ άναπτύσση κλίμα καί συν
θήκες οικονομικής, κοινωνικής καί πο
λιτικής ζωής πού νά κάνουν διαρκώς
περισσότερο νά ύποχωροϋν ή άδικία,
ή βία, ή έλλειψις άνοχής καί ή καταπίεσις, ή σωματική άναπηρία καί ή άρρώστεια, ή πολιτιστική ύπανάπτυξις: μ έ
λίγα λόγια, κάθε τι πού τείνει νά ύποβαθμίζη μία πραγματικά άνθρώπινη ζωή
καί νά τήν κάνη ν ’ άσφυκτιά.
Πρέπει ν ’ άναγνωρίσουμε τίς συγκι
νητικές καί άξιόλογες προσπάθειες
πού γίνονται στις ήμέρες μας γιά νά
προστατεύσουμε καί ν ’ άναπτύξουμε
τίς δυνατότητες τής άνθρωπίνης ύπάρξεως στά παιδιά ή στούς ένηλίκους
πού έχουν κάποιο μειονέκτημα. Είναι
μία άπόδειξις ότι ή κοινωνία πιστεύει
στήν ύπαρξι μέσα σέ κάθε άνθρωπο
μιας έσωτερικής πραγματικότητος πού
είναι έπάνω άπό τόν κόσμο μας.
Συγχρόνως, αύτή τή στιγμή, στή
Γαλλία παρακολουθούμε μία νομοθετι
κή έξέλιξι, όπου βλέπουμε τό νόμο τού
Κράτους ν ’ άπομακρύνεται όλο καί πιό
πολύ άπό τόν ήθικό νόμο σέ περιοχές
πού έγγίζουν τ ί ς ρ ί ζ ε ς κ α ί τ ό
δ υ ν α μ ι σ μ ό τ ή ς ζ ωή ς . Είναιάλήθεια ότι τό Κράτος ύπήρξε γιά άρκετό
διάστημα ό ύπερασπιστής καί τό προ
πύργιο μιας ήθικής πού συνέπιπτε μέ
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Οί άνθρωποι θεωρούν τόν έαυτό τους έλεύθερον, όταν άρνούνται νά έκτελέσουν τό
καθήκον τους ένώ ή έλευθερία συνίσταται στό νά κάνομε έκούαα καί μ έ άγάπη τό
καθήκον μας.

τίς άντιλήψεις καί τούς θεσμούς τής
'Εκκλησίας. Έτσι, πολλοί πιστοί δέν
χρειαζόταν νά κάνουν προσπάθεια γιά
ν ' άποδείξουν τίς θρησκευτικές τους
πεποιθήσεις. Ξαφνικά, γιά νά καταστή
ή γαλλική κοινωνία περισσότερο έλεύθερη, ή πίεσις έ κ μέρους τού Κρά
τους έλαττώνεται ή έξαφανίζεται σέ
ζωτικά πεδία. Γιά νά βάλη. τέλος στήν
ύποκρισία τών ήθών καί γιά νά βρεθή
τρόπος νά θεραπευθούν έπικίνδυνες
άνωμαλίες, άληθινές κοινωνικές μά
στιγες πού άπορρέουν άπ’ αϋτήν, ή
σύγχρονη νομοθεσία τείνει νά συνάν
τηση τήν πραγματική κατάστασι τών
ήθών. Έτσι έλπίζουν ν ’ άποφευχθή
τό χειρότερο καί νά μπή σέ μιά γραμ
μή τό μικρότερο κακό. Προσπαθούν νά
δώσουν στούς νόμους τή δυνατότη
τα νά είναι πραγματικά έφαρμόσιμοι.
ΞΑλλά, όταν έγγίζουν αύτό πού προσ
διορίζει τήν άνθρώπινη ποιότητα τού
αύριανοΰ άνθρώπου, δέν είναι αύτό
ένα έπικίνδυνο όλίσθημα; Είτε τό θ έ
λουν ε ίτ ε όχι, ό νόμος τής πολιτείας
γίνεται ό κανών τής συνειδήσεως. Στά
μάτια τών περισσοτέρων άνθρώπων,
αύτό πού έπιτρέπεται άπό τό Κράτος
πολύ γρήγορα θεωρείται ότι είναι τό
«καλό».
Βεβαίως έχοντας ύπ ' όψιν τήν ποι
κιλία τών φιλοσοφικών καί θρησκευτι
κών άντιλήψεων τών Γάλλων, τό Κρά
τος δέν μπορεί νά έπιβάλη τή χριστια

νική ήθική στό σύνολο τών πολιτών. Δ έν
μπορεί ν άντικαταστήση τίς πνευματι
κές κοινότητες γιά νά κάνη έργο άγωγής τής συνειδήσεως πού είναι ή δική
τους άποστολή. Πρέπει ν ’ άναγνωρισθή έπίσης ότι, άντίθετα, μ έ τό κατα
πιεστικό
κλίμα τών όλοκληρωτικών
Κρατών, μία κάποια μορφή φ ιλελευ
θερισμού παίρνει στή χώρα μας τ ή
θ ετικ ή άξια ύπερασπίσεως
τ ή ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς. Καί αύτό είναι
σημαντικό.
Εν τούτοις, οί άνθρωποι δέν μπο
ρούν νά ζούν μέσα σέ πλήρη καί συγκρουομένο ύποκειμενισμό. Έχουν άνάγκη νά γνωρίζουν τί είναι καλό καί τί
είναι κακό. Έάν ό ύπερβολικός φ ιλε
λευθερισμός τών νόμων καί τών κανο
νισμών ένθαρρύνη τήν έξαλλοσύνη τών
έγωϊσμών, εύνοή τή βία καί τήν έκρηξι
τών ένστικτων, μιά τέτοια χαλαρότης
τών νόμων φέρνει τ ή ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή
ά π ο σ ύ ν θ ε σ ι καί στό τέλος τ ή ν
α ύ τ ο κ α τ α σ τ ρ ο φ ή το ΰ Κρά
τ ο υ ς . Πρέπει ν ’ άναρωτηθούμε μή
πως κάποια πρόσφατα μέτρα πού ψηφίσθηκαν άπό τό Κοινοβούλιο μάς όδηγούν πρός αύτό τό δρόμο. "Οταν μία
έπίσημη διάταξις έππρέπη σέ μία νέα
14 χρόνων νά προμηθεύεται δωρεάν τό
άντισυλληπτικό χάπι, έ ν άγνοια τών
γονέων της, είναι σάν νά κάνουμε τήν
άπόκρυψι νόμιμη στάσι, σάν ν ' άφαιρήται άπό τούς γονείς ένα μέρος τής
έξουσίας καί τής ευθύνης τους, σάν
ν ’ άφήνουμε νά πιστεύουν οί νεαρές
έφηβοι ότι αύτό πού κάνουν μ έ τό
σώμα τους είναι φυσικό καί συνηθισμέ
νο. Ενεργώντας κ α τ’ αύτόν τόν τρό
πο, τό ίδιο τό Κράτος προσβάλλει καί
τραυματίζει μέσα τους τό αίσθημα τής
Νομίζουν οί άνθρωποι ότι είναι έλεύθεροι,
όταν πιστεύουν ότι όλα τούς έπιτρέπονται
ένώ ή έλευθερία συνίσταται στό νά έπιτρέπομε στόν έαυτόν μας 6, τι μάς καταξιώνει καί
μάς τοποθετεί στήν υπηρεσία τών άλλων.

ΪΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΝΝΑΡΚΟΤΙΚΟΝ:
ΚΑΙ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΙΙΣ
Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος

7 - ' Ο άριθμός των διαπραττομένων αδικημάτων (δήλη ' Εγκληματικότητα) γιά χρήση εμπορία καί κατοχή ναρ
κωτικών, άπό τοϋ έτους 1971 μέχρι καί τού έτους 1975
έχει ώς έ ξ η ς '89:
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Γ
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Γ
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342
13

258
7

-

-

-

17
2

48
4

35
1

-

-

314
7
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-

-
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-
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-
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6

-

-

-

Σύνολο Σύνολο
%
Δράστες190
' Αδικημ.Αδικ Ναρκ ' Επί συν. Σύνολον "Ανδρες Γυν
287.197
230.296
196.119
199.520
184.865

170
97
166
160
166

0,06
0,04
0,08
0,08
0,09

177
195
411
429
344

166
182
383
398
314

11
13
28
31
30

Γεν. Συν. 1.097.997

759

0,07

1.556

1.443
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Επισημαίνεται δτι άπό τοϋ έτους 1972, μετά τόν νόμο
1176/72 τά άδικήματα χρήσεως, έμπορίας καί κατοχής
ναρκωτικών χαρακτηρίζονται σάν κακουργήματα, καταλαμ
βάνουν δέ τήν πρώτη θέση στις στατιστικές τής ' Αστυ
νομίας Πόλεων τών έτών 1974 μέχρι καί 1977 καίάκολουθοϋν ή άποπλάνηση, ή ληστεία, ή άνθρωποκτονία καί ό
βιασμός'91.
Μειονεκτήματα τών προαναφερθέντων στατιστικών
στοιχείων είναι ότι: α) άναφέρονται συνολικά στό πρό
βλημα τών ναρκωτικών καί όχι στις έπί μέρους κατηγορίες
τους, δηλαδή τήν χρήση, ή όποια καί κυρίως μάς ένδιαφέρει, τήν έμπορία καί τήν κατοχή ναρκωτικών ούσιών,
β) περιλαμβάνει άδιακρίτως Έλληνες καί Αλλοδαπούς,
ένώ όλες οί πληροφορίες, άπό τις ύπεύθυνες Αστυνο
μικές ' Αρχές συγκλίνουν, στό ότι στήν κατοχή καί χρήση
ναρκωτικών ούσιών, ό άριθμός τών άλλοδαπών είναι ση
μαντικός, διαρκώς αυξανόμενος κάθε χρόνο καί γ) δέν
γίνεται διάκριση μεταξύ τών γιά πρώτη φορά συλλαμβανομένων καί τών κατ' έπανάληψη άπασχολούντων τις
Αστυνομικές Αρχές.
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Σύνολον
Καταδικασθέντων γιά
ναρκωτικά
%

Οί καταδικασθέντες γιά χρήση, έμπορία καί κατοχή
ναρκωτικών ούσιών, άπό τό έτος 1970'96 μέχρι καί τού
έτους 1975 κατανέμονται σέ όμάδες ήλικών, ώς κά
τωθι197:

Τοϋ Δ/ρος τής Νομικής
κ. ’ Ιωάννου Παπαγεωργίου

1971
1972
1973
1974
1975

Σύνολον
Καταδικασθέντων

Έτος

1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

.

Έτος

8 .- Από πλευράς « ε ν δ ί κ ο υ έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς», οί καταδικασθέντες γιά παράβαση τής περί
ναρκωτικών νομοθεσίας, δηλαδή γιά χρήση, έμπορία καί
κατοχή ναρκωτικών, κατά τά έτη 1967, 1969 μέχρι καί τό
1975 έχει ώς ε ξ ή ς 192 193:

Στή φωτογραφία κάτω: « Στιγμιότυπο» άπό τή λήψι ναρκωτικών.
Απέναντι: Ποσότητα ναρκωτικού, πού κατεσχέθη πρόσφατα άπό
τήν Αμερικανική Αστυνομία.
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A
Γ

48
6

51
2

45
2

68
1

54
4
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A
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1

62
-

46
1

44
1

24
2

20
1
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A
Γ
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4

93
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71
1

54
2

52
3

31
3
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A
Γ

50
1

62
4

46
2

46
-

36
2

34
1

A
Γ

13
-

15
-

8
1

9

9

4

A
Γ

2
-

7
~

—

60 ετών καί
άνω
Αγνωστος
Ανήλικοι σέ
θερ, καί Αναμ Μέτρα

A
Γ

1
-

-

Επαγγελ

Τεχνικοί, πρόσωπα α
σκούντο έλεύθερον
έπάγγελμα καί τούτοις
έξομοιούμενοι
Διευθύνοντες καί ανώ
τερα διοικητικά στε
λέχη.
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4

4
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Επίσης κατά τήν περίοδο 1970 μέχρι καί 1977 ήταν
κρατούμενοι γιά παραβάσεις τής νομοθεσίας περί ναρκω
τικών (χρήση, εμπορία, κατοχή) στό Σωφρονιστικό κατά
στημα άνηλίκων Κορυδαλλού, άνήλικοι 17-21 έτών198:
Έ το ς 1970 : 2 Έ το ς 1974 : 28
Έ τος 1971 : 6 Έ τος 1975 : 14
Έ το ς 1972 : 3 Έ το ς 1976 : 2
Έ το ς 1973 :10 Έ το ς 1977 : 4
' Από πλευράς άσκήσεως επαγγέλματος καί φυσικά έμμέσως κατά κοινωνική καί οικονομική τάξη οί καταδικασθέντες γιά χρήση, κατοχή καί έμπορία ναρκωτικών κατανέμονται, κατά έτη, ώς έ ξή ς 199:

307

355

265

321

284

245

15

21

15

14

23

18

6

14

4

7

3

2

3

2

0

10

2

3

Πωληταί καί Έμποροι

66

100

61

59

55

28

Πρόσωπα άσχολούμενα
μέ τήν γεωργία, κτηνο
τροφία, κυνήγιον κ.λ.π.

24

26

19

22

20

10

0

1

119

132

114

102

Εργαζόμενοι εις μετα
φοράς καί έπικοινωνίας

44

52

0

0

0

0

Βιοτέχναι, τεχνίται καί
έργάται βιομηχανίας
καί χειρώνακτες

83

82

0

0

0

0

Ασχολούμενοι εις τήν
παροχήν ύπηρεσιών,
περιλαμβανομένων τών
ύπηρεσιών τού άθλητισμοΰ καί τής ψυχα
γωγίας.

15

0

10

18

15

14

0

10

1

0

0

1

' Υπάλληλοι γραφείου

-

1970 1971 1972 1973 1974 1975

Τεχνίται καί έργάται
όρυχείων, λατομείων
καί άλυκών

Δημοσιογράφοι
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Μή ταξινομούμενα
Επαγγέλματα

"Ετος
19

Ασχολούμενοι εις οίκιακά, σπουδασταί, είσοδηματίαι, συνταξιού
χοι κ.λ.π.

23

13

11

13

13

25

23

23

43

38

45

Μαθηταί

1

0

0

5

1

2

Ασχολούμενοι εις
ύπηρεσίας "Εθνικής
Αμύνης

6

1

0

0

0

7

Από τόν ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι πραγματικά
αύτή τήν στιγμή, άτυχώς, όλες οί κοινωνικές τάξεις
στήν Ελλάδα μετέχουν στό κύκλωμα χρήση, κατοχή καί
έμπορία ναρκωτικών ούσιών20' κατά πληροφορίες δέ των
άρμοδίων Αστυνομικών Αρχών (Σεμινάριον Ομίλου
Εθελοντών γιά τά ναρκωτικά τής 23-27/1/1978) παρατηρεϊται, κατά κανόνα, χρήση ή κατάχρηση ναρκωτικών,
στις μέν κατώτερες τάξεις χασισίου, στις δέ άνώτερες
τάξεις άλκαλοειδών τού όπίου (μορφίνη, ήρωΙΥη κ.λ.π.).
Τά προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν
τά μειονεκτήματα, ότι: α) Δέν άναφέρονται στις έπί μέ
ρους κατηγορίες πού συνθέτουν τό πρόβλημα τών ναρκω
τικών (χρήση, έμπορία, κατοχή), άλλά σέ συνολικό άριθμό
καταδικών, μέ διάκριση μόνον σέ ποσοστά άνδρών καί
γυναικών. Κατά τό παρελθόν τό ' Υπουργείο Κοινωνικών
Υπηρεσιών, μέχρι καί τού έτους 1974, στις έτήσιες έκθέσεις του πρός τήν Διεθνή ' Επιτροπή Ναρκωτικών, περι
λάμβανε καί άναλυτικά στοιχεία κατά κατηγορίες πού
συνθέτουν τό πρόβλημα τούτο, πλήν όμως μετά τό έτος
1975, λόγω άλλαγής τού τρόπου τής ύποβαλλομένης έκθέσεως καί τήν διαφοροποίηση τών περιλαμβανομένων
στοιχείων, δέν παρέχονται πλέον τέτοιες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα κατά τήν χρονική περίοδο 1972, μέχρι
1974 τά σχετικά στοιχεία έχουν ώς έξής:
Σύνολον
Ετος

Χρήση

Κ α το χή

Ε μ π ο ρ ία

Ε ισ α γ ω γ ή

Κ α τ α δ ικ .

Κ α λ ιέ ρ γ ε ια
Ιν δ . Κ α ν .

Κ α τ.

%

Κ α τ.

%

Κ α τ.

%

IΚ α τ .

%

Κ α τ.

%

1972

325

35

1 1 ,6

9 8 3 0 ,1

113

3 4 ,7

54

1 6 ,6

22

6 ,5

1973

313

60

19

6 6 2 1 ,0

%

3 0 ,6

70

2 2 ,3

21

6 ,7

1974

216

81

37

4 9 2 2 .6

28

1 2 ,9

38

1 7 ,5

20

9 ,2

καί β) Περιλαμβάνουν άδιακρίτως "Ελληνες καί Αλλο
δαπούς. Άτυχώ ς ό ιδιαίτερος πίνακας τής Στατιστικής
τής Δικαιοσύνης τών καταδικαζομένων στήν ' Ελλάδα άλλοδαπών άναφέρει τά άδικήματα τά όποια καταδικάσθησαν σέ γενικές κατηγορίες π.χ. οί καταδικαζόμενοι άλλοδαποί γιά ναρκωτικά (χρήση, έμπορία, κατοχή) περιλαμ
βάνονται στήν γενική κατηγορία «Παραβάσεις ειδικών
ποινικών νόμων», ώστε νά είναι δύσκολη ή έξαγωγή άσφαλών συμπερασμάτων. Στό θέμα τούτο σημειοΰται ότι
οί συλλαμβανόμενοι καί καταδικαζόμενοι άλλοδαποί, όπως
άναφέρθηκε στό Σεμινάριο γιά τά Ναρκωτικά τού ' Ομί
λου Εθελοντών, τόν "Ιανουάριο 1978 άπό άρμοδίους
ύπηρεσιακούς παράγοντες καί ειδικούς έπιστήμονες,
είναι διερχόμενοι άπό τήν ' Ελλάδα ή προσωρινά διαμένοντες σ αύτή (τουρίστες) καί στήν πλειοψηφία τους,
άνώτερης έπιστημονικής μορφώσεως, ό άριθμός δέ αύτών αύξάνει άπό χρόνο σέ χρόνο, ύπολογιζόμενος, κατά
δημοσιογραφικές πληροφορίες, σέ 50-60% τών κρατου
μένων γιά ναρκωτικά20'.
9 .- ' Ο άριθμός τών εις τήν ' Ελλάδα έθιζομένων στά
ναρκωτικά, βάσει τών έπισήμων στοιχείων τών "Αστυνο
μικών "Αρχών παρουσιάζει τήν κάτωθι εικόνα 202 203:

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

"Οπιούχα Βαρβιτουρικά

L.S.D.

-

376

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156
20
80

130
85
364

-

3
5

Χασίς Σύνολον
5441
2276
2114
-

2261
2780
3377

5817
2276204
2114
2204
2547
2888
3826

Οί άναφερόμενοι άριθμοί τών έθιζομένων διά ναρκω
τικά, άφοροϋν βασικά άτομα, τά όποια κατά κάποιο τρόπο
άπασχολούν τις "Αστυνομικές "Αρχές, δηλαδή έστω καί
άν ή σύλληψή των οφείλεται στή χρησιμοποίηση περιστασιακά ναρκωτικών ούσιών 205 καί όχι «τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ΐ ς»
μέ τήν έννοια καί τίς προϋποθέσεις τών διατάξεων τού
άρθρου 13 τού Ν.Δ. 734/70, κατά τίς όποιες: «Τοξικομα
νείς θεωρούνται όσοι, κτησάμενοι τήν έλξιν τής χρήσεως
ναρκωτικών ούσιών, άδυνατοΰν νά άποβάλλουναύτοδυνάμως ταύτην, δεόμενοι ειδικής πρός τούτο θεραπευτικής
μεταχειρίσεως» καί διά τούς όποιους άπαιτεϊται πραγμα
τογνωμοσύνη τής άρμοδίας ιατροδικαστικής ύπηρεσίας,
ή όποια προσκομίζεται στό δικαστήριο κατά τήν έκδικαση
τής ύποθέσεως. Ο άριθμός τών τοξικομανών τού άρθρου
13 τού Ν.Δ. 743/70, κατά τήν έκθεση τού "Υπουργείου
Κοινών. "Υπηρεσιών, έτους 1974, ύπολογίζεται σέ 450,
δηλαδή τό 20% περίπου τών άναφερομένων ώς έθιζομέ
νων στά ναρκωτικά206.
Εκ τών προαναφερθεισών παρατηρήσεων προκύπτουν
τά έξής:
α) Υφίστανται μιά σοβαρή κατανάλωση βαρβιτούρικών
καί ήρεμιστικών φαρμάκων, μέ άπόρροια τήν άνάλογο
αύξηση τών άποπειρών αύτοκτονίας καί τών δηλητηριά
σεων μέ τά φάρμακα ταύτα. Δέν δύναται όμως νά προσδιορισθεί ό άριθμός τών άτόμων, τά όποια χρησιμοποιούν
τά ήρεμιστικά καί τά βαρβιτουρικά φάρμακα, γιά τήν δη
μιουργία εύδαιμονιστικών καταστάσεων, καί ό όποιος κατά
δημοσιογραφικές πληροφορίες, ώς καί άπό άλλες πηγές
έμμέσως προκύπτει είναι άρκετά σημαντικός207.
β) Άντιθέτω ς τά στοιχεία γιά τούς νέους γενικά, τούς
άνδρες τών Ενόπλων Δυνάμεων 208 καί τής κινήσεως τών
ψυχιατρείων έμφανίζουν ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό
χαμηλό σταθερό ποσοστό, ένώ τά στοιχεία τής δήλης καί
τής ένδικοφανοϋς έγκληματικότητας, άν καί είναι σέ
χαμηλά έπίπεδα έμφανίζουν, κατά τά τελευταία χρόνια,
μιά μικρή αύξηση, ή όποια μάλιστα έντοπίζεται στήν
παραγωγική ήλικία τών 18-29 έτών.
Υ·- Ο άριθμός τών έθιζομένων στά ναρκωτικά άτό
μων παρουσιάζει άπό τού έτους 1973 μέχρι σήμερα μιά
σταθερά αύξηση περίπου 12-15% κατ’ έτος, ένώ συγχρό
νως στόν κύκλο τών τοξικομανών άρχισαν νά έμφανίζονται, πλήν τών χρησιμοποιούντων χασίς, καί άλλα άτομα
πού χρησιμοποιούν όπιοΰχα, βαρβιτουρικά καί L.S.D. καί
δ) Ο άριθμός τών γυναικών τοξικομανών είναι συν
τριπτικά μικρότερος τών άνδρών.
Γενικά σάν τελικό συμπέρασμα δύναται νά σημειωθεί,
ότι στήν Χώρα μας δέν ύφίσταται πρόβλημα ναρκωτικών
μέ τήν έννοια καί τήν έκταση πού ύφίστανται στις άλλες
χώρες209, πλήν όμως είναι γεγονός άναμφισβήτητο, ότι
έχουν άρχίσει νά έμφανίζονται τά πρώτα άνησυχασπκά
συμπτώματα, τών όποιων έπιβάλλεται ή ταχεία ορθολογι
στική καί ριζική άντιμετώπιση, διότι σέ άντίθετο περίπτω
ση, μέ τήν παρατηρουμένη κατά τά τελευταία έτη ραγδαία
κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική καί οικονομική έξέλιξη
στήν Χώρα μας, σέ λίγα χρόνια ύπάρχει κίνδυνος νά
άντιμετωπίσουμε τό πρόβλημα τών ναρκωτικών σέ όξύ-

τατο βαθμό, όπως οί άλλες χώρες καί δυστυχώς εϊμεθα
ανέτοιμοι, άφοϋ μέχρι στιγμής ηεριοριζόμεθα σέ σποράδικά καί άσυντόνιστα έλλειπή μέτρα.
Προσδιορισμός τοϋ αριθμού τών ατόμων πού χρησι
μοποιούν περιστασιακά ή τακτικά ναρκωτικά, μέ ακρίβεια,
λόγω έλλείψεως στατιστικών στοιχείων δέν είναι δυνατός.
"Αν όμως δεχθούμε, ότι είναι ακριβείς οί γενόμενες
διαπιστώσεις στό έξωτερικό, ότι σέ κάθε φανερό τοξι
κομανή κρύβονται 8 ως 10 κρυφοί2'0, τότε ό αριθμός τών
χρησιμοποιούντων περιστασιακά ή τακτικά ναρκωτικά, θά
πρέπει νά άνέρχεται, μετά πάσης έπιφυλάξεως, σύμφωνα
μέ τόν πίνακα τών έθιζομένων στά ναρκωτικά τού Υ 
πουργείου Κοινωνικών ' Υπηρεσιών, μεταξύ 31.000 μέχρι
38.000 ατόμων, δηλαδή σέ ύπολογιζόμενο πληθυσμό τής
Ελλάδας 9.167.190 ατόμων τοϋ έτους 19762" αντιστοι
χεί άνά 240 έως 300 περίπου κατοίκους, ένα άτομο πού
χρησιμοποιεί τακτικά ή περιστασιακά ναρκωτικά ή τό 0,33%
έως τό 0,41% τών κατοίκων, έκ τών όποιων 27.000 έως
34.000 πρέπει νά χρησιμοποιούν χασίς212.
S U M M A R Y
John Papageorgiou: The Problem of Drugs:
A wide presentation of the Problem of Drugs in other coun
tries, as well as in Greece, is attempted here by the author.
This presentation is based on bibliographical and statisti
cal information.
The number of those who, circumstantially or regularly,
use narcotic substances in Greece is by the author
estimated to climb up to 31.000 to 38.000 individuals.
Among them 27.000 to 34.000 individuals are probably
hashish smokers.
RESUME
Jean Papageorgiou: Le probldme des stupefiants:
L auteur, procfede έ une large recherche du probldme des
stupefiants aux differents pays et en Grdce en se basant
s'appuyant sur des elements fournis par la bibliographie
et la statistique. Le nombre des personnes qui utilisent les
matieres stupefieantes en Grece, par circonstance ou
regulidrement est estime par I' auteur de 31.000 a 38.000
personnes dont des 27.000 έ 34.000 personnes sont des
personnes accomtumees a utiliser le hachich sous forme
de tabac.
189 - Πηγή: Στατιστική τής Δικαιοσύνης έτών 1971 (σελ. 91),
1972 (σελ. 81), 1973 (σελ. 49), 1974 (σελ. 49), 1975 (σελ.
51), ώς έπίσης ' Εκθέσεις Πεπραγμένων άντιστοίχων έτών
τής ' Αστυνομίας Πόλεων καί τής ' Ελληνικής Χωροφυλα
κής.
190.- Ή απότομος αύξηση τοϋ αριθμού τών δραστών άπό τοϋ
έτους 1973 σέ σύγκριση μέ τά έτη 1971 καί 1972 όφείλεται
ότι εις τήν Στατιστική τής Δικαιοσύνης κατά τά δύο ταύτα
έτη περιλαμβάνονται μόνον οί στήν περιοχή τής ' Ελληνι
κής Χωροφυλακής συλλαμβανόμενοι.
1 9 1- Πεπραγμένα Αστυνομίας Πόλεως έτών 1974, 1975, 1976
καί 1977.
192. - Στατιστική τής Δικαιοσύνης έτών 1967 (σελ. 52), 1969
(σελ. 52), 1970 (σελ. 64, 76), 1971 (σελ. 74, 86), 1972
(σελ. 52,76), 1973 (σελ. 56, 92), 1974 (σελ. 55, 94) 1975
(σελ. 57,96).
193. - Τά άναφερόμενα στοιχειά άφορούν ένηλίκους καί άνηλίκους (άθροισμα σχετικών πινάκων τής Στατιστικής τής
Δικαιοσύνης).
194. - Διά τά έτη 1967 καί 1969 οί ύπότροποι τών περί ναρκωτικών
διατάξεων δέν άναφέρονται σέ ειδική κατηγορία, άλλά
περιλαμβάνονται στήν γενική κατηγορία «Λοιπαί παραβά
σεις ειδικών Ποινικών Νόμων».

195 - Τό ποσοστό τών ύπότροπων ύπολογίζεται έπί τού συνόλου
τών καταδικασθέντων γιά ναρκωτικά.
196 - Πρό τοϋ έτους 1970 ή Στατιστική τής Δικαιοσύνης δέν
παρέχει σχετικά στοιχεία.
197. - Πηγή: Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτών 1970 (σελ. 64),
1971 (σελ. 74), 1972 (σελ. 64), 1973 (σελ. 80), 1974 (σελ.
80), 1975 (σελ. 82).
198. - Πηγή: Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κορυδαλλού.
1 9 9 - Στατιστική τής Δικαιοσύνης έτών 1970 (σελ. 70), 1971
(σελ. 80), 1972 (σελ. 70), 1973 (σελ. 86), 1974 (σελ. 88),
1975 (σελ. 90).
200. - ' I. Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ. 8.- "Αννας Εύσταθιάδου-Κοκκέβη, ένθα άν. σελ. 29. - Δημ. Γκούτα, ένθα άν.
σελ. 96, 97. - Σταμάτη Μεσιμέρη. Οί ναρκομανείς καί τό
κοινωνικό σύστημα, έκδ. οδεβ, Αθήνα 1975, σελ. 15,16.
201. - «Βραδυνή» τής 30.6.1976 («Πόλεμος κατά τοϋ λευκοΰ
θανάτου» στήν Ελλάδα).
202. - Πηγή: Εκθέσεις Υπουργείου Κοινωννικών Υπηρεσιών
έτών 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977.
203. - Θ. Δακουρά, ένθα άν. σελ. 106 έπ. - Μ. Στριγγάρη,ένθα
άν. 369. Βλ. Γωγούση, ένθα άν. σελ. 23.L Δημ. Γκούτα,
ένθα άν. σελ. 90. - Π. Πετροπούλου. Ναρκωτικά «Έ π ιθεώρησις Χωροφυλακής», τόμ. 7ος, σελ. 1 5 6- «Καθη
μερινή» 1.4.1978 ('Ελεγχος στά σύνορα γιά ναρκωτικά).
204 - Ή παρουσιαζομένη άπότομος μείωσις τών χασισοποτών
κάτά τό έτος 1972, έναντι τοϋ έτους 1971 όφείλεται στήν
γενομένη έκκαθάριση τών ύπό τών ' Αστυνομικών ' Αρχών
τηρουμένων καρτελλών ( Ί . Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ.
41).
205 - Βλ. Γωγούση, ένθα άν. σελ. 23.
206 - Κατά Βλ. Γωγούση (ένθα άν. σελ. 23) ό άριθμός τών πρα
γματικά Τοξικομανών πρέπει νά ύπολογίζεται σέ 10% έως
15% τοϋ άριθμοϋ τών έθιζομένων.
207.- Βλέπε: α) «Καθημερινή» τής 10.9.1978: «Κατελήφθησαν
άπό άστυνομικά όργανα νά βρίσκονται ύπό τήν έπήρεια
βαρβιτουρικών καί συνελήφθηοαν στήν Θεσσαλονίκη οί,
Βασίλειος Τσιαμπαζής 27 έτών καί Κυριάκος Άνδρονίδης
22 έτών. Στόν τόπο συλλήψεώς τους βρέθηκαν πολλά κενά
φιαλίδια βαρβιτουρικών, καθώς καί σύριγγα μιας χρήσεως.
β) «Βραδυνή» τής 3.10.1978». Αστυνομικοί τής Ασφα
λείας Αθηνών συνέλαβαν τόν Γ. I. Πλευρίτη 34 έτών,
γιατί είχε βαρβιτουρικά, πού άγόρασε άπό τόν Εύθ. Ί.
Ζαφειρόπουλου, 40 έτών, οικοδόμο. Γιά τήν ίδια αίτια συνελήφθη ό Α.Ν. Τράνταλης 26 έτών μικροπωλητής. Συνελήφθη ό Κ.Ε. Γεωργαντάκης 25 έτών μουσικός, γιατί πλαστο
γράφησε συνταγολόγιο γιατρού καί άγόρασε βαρβιτουρικά
φάρμακα.
208 - Ή σύγκριση μεταξύ άνδρών τών 'Ελληνικών 'Ενόπλων
Δυνάμεων καί τών Άνδρών τοϋ Αμερικανικού καί τοϋ
Σουηδικού Στρατού άποδεικνύει τήν ψυχοσωματική άνωτερώτητα τοϋ "Ελληνα στρατιώτη.
2 0 9 - Άντ. Κουτσελίνη. Εφηβεία καί ναρκωτικά, περιοδικό
«MATERIA MEDICA GRECA» τόμ. 6ος, σελ. 4.
210.- Δημ. Γκούτα, ένθα άν. σελ. 91. - Δημ. Μπεζενίτη. Ο λευ
κός θάνατος, έκδ. Άποστολικής Διακονίας, Άθήναισελ. 7
21 1- Πηγή: Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1977 σελ. 16.
2 1 2 - 'Επί τοϋ άριθμοϋ τών τοξικομανών ή γενικά τών χρησιμοποιούντων ναρκωτικά στήν ' Ελλάδα άναφέρονται, χωρίς
όμως παράθεση τών στοιχείων έπί τών όποιων βασίζονται
τά σχετικά συμπεράσματα οί έξής άριθμοί: α) Κατά τόν
ύφηγητή τής ’ Εγκληματολογίας κ. Στ. ' Αναγνωστάκη
70.000 (Καθημερινή τής 16.7.1976 « Ο μεγάλος κίνδυ
νος»), β) Ά νω τών 50.000 (Δ. Γκούτα, ένθα άν. σελ. 91 Δημ. Μπεζενίτη ένθα άν., σελ. 7), γ) 5-6 χιλιάδες μόνον οί
χρησιμοποιοϋντες γιά άπολαυστικούς σκοπούς χασίς (Μ.
Στριγγάρη. Χασίς, έκδ. Β ', Άθήναι 1964, σελ. 370) καί
δ) 3.021 άτομα πού χρησιμοποιούν χασίς καί έχουν άπασχολήσει τις άρχές (Άννας Εύσταθιάδου - Κοκκέβη. Ή
έπίδραση τής χρονιάς χρήσης καννάβεως στις νοητικές
λειτουργίες, Ιωάννινα 1976, σελ. 32).

ΥΝΕΠΕΙΑ τοϋ Β ' Παγκοσμίου πο
λέμου ήτο ή διαίρεσις τοϋ κόσμου
εις τρεις συνασπισμούς Κρατών, ήτοι
ε ις τόν Δυτικόν, τόν Ανατολικόν καί
των ουδετέρων χωρών (ή Τρίτου Κό
σμου). Ή ισορροπία τών δυνάμεων
μεταξύ τών συνασπισμών αύτών έδράζεται έπί τής οικονομικής καί έκπολιτιστικής ά να πτύξεως των.
Τό γεγονός τούτο όμως συνεπά
γεται σκληρόν διεθνή άνταγωνισμόν εις
όλους τούς τομείς καί κυρίως εις τόν
οικονομικόν τοιοϋτον, άπόρροια τοϋ
όποιου είναι ή δημιουργία μεγάλων
οικονομικών ένώοεων καί όργανισμών
έντός τών συνασπισμών.
Κατωτέρω θ ' άναφερθώμεν εις
τούς κυριωτέρους οικονομικούς όργανισμούς καί εις τούς σκοπούς ένός
έκάστου έντός τού διεθνούς οίκονομικό-πολιτικοϋ άνταγωνισμοϋ.

Σ

Οικονομικοί Ενώσεις Δυτικοΰ
Συνασπισμού

Αριστερά: Τό μετάλλιο μ έ τήν παράσταση
της άρπαγής τής Ευρώπης άπό τόν μ ετα μ
φιεσμένο σέ Ταύρο Δία. ' Εκδόθηκε μ έ τήν
ευκαιρία τής έντάξεώς μας στήν Ε.Ο.Κ.
Κάτω: Ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας κ. Ζιακάρ Ντεσταίν, άπό τούς ένθ ερ 
μους ύποστηρικτές τής έντάξεώ ς μας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Στήνάπέναντι σελί
δα. Ή έδρα τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις Βρυξέλλες καί δίπλα (άριστερά) τό κτί
ριο τού Συμβουλίου τών ' Υπουργών

Aimxun
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διεθνές νομισματικόν ταμεΐον
Τό Διεθνές Νομισματικόν ταμεΐον
αυνεστήθη τό 1946 άπό τά έπί κεφαλής
τού διεθνούς έμπορίου Κράτη (ΗΠΑ,
Μεγ. Βρεττανία, Γαλλία, Καναδάς), κα
τόπιν τοϋ γνωστού ύπό τό όνομα BRETΤΟΝ WOODS συνεδρείου, λαβόντος
χώραν τό έτο ς 1944.
Σκοπός τού Δ.Ν. Ταμείου είναι ή
έξασφάλισις νομισματικής σταθερότητος καί λελογισμένης προσαρμοστικό
τητας. Ούτω καθωρίσθησαν σταθεροί
νομισματικοί ίσοτιμίαι μέ τάς άκολούθους δυνατότητας προσαρμογών:
α. Μέχρι ποσοστού 2% ή διακύμανσις τών νομισμάτων είναι έλευθέρα
(έκ τού 2% ένα κάτω, ένα άνω),
β. Μέχρι 10% ή προσαρμογή θά γί
νεται κατά τήν κρίσιν τών Κρατών - μ ε 
λών.
γ. Ά νω τοϋ 10% μόνον εις περι
πτώσεις θεμελιώδους άνισορροπίας
τού ισοζυγίου τών διεθνών συναλλαγών
καί πάντοτε κατόπιν προηγουμένης έγκρίαεως τού Δ.Ν. Ταμείου.
Εις περίπτωσιν μή θεμελιώδους διαταράξεως τού ισοζυγίου πληρωμών
Κράτους - μέλους, προβλέπεται βρα
χυχρόνιος χρηματοδότησις έ κ κεφα
λαίων τού Ταμείου. Τά κεφάλαια ταϋτα
σχηματίζονται διά συνεισφορών όλων.
Τά Κράτη - μέλη ύποχρεοϋνται ό
πως καταθέσουν τό 10% τού συναλλαγ438

Τοΰ Συνταγματάρχου (Ο)
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ
ματικοϋ άποθέματος όπότε άποκτοϋν
άνάλογα άναληπτικά δικαιώματα καί δι
καίωμα ψήφου. Ή κατάθεσις αϋπη
συντίθεται άπό 25% εις χρυσόν καί
75% άπό έγχώριον νόμισμα. Διά τής
συμβάσεως συνιστάται όπως τά Κράτημέλη άποφεύγουν άνταγωνιστικάς ύποτιμήσεις τών νομισμάτων καί προτρέπονται νά συνεργασθούν διά τήν έξάλειψιν τών συναλλαγματικών έλέγχων
καί συστημάτων πολλαπλών συναλλαγ
ματικών τιμών.
Προϊόντος όμως τού χρόνου διεμορφώθησαν συνθήκαι άνεπαρκείας
τών άνωτέρω περιθωρίων νομισματικών
προσαρμογών καί οί θεσπισθέντες διά
τής συμβάσεως κανόνες δέν τηρούν
ται πιστώς.
Υπάρχουν σήμερον νομίσματα τών
όποιων ή συναλλαγματική τιμή διαμορφούται έλευθέρως (Λίρα 'Αγγλίας, Ι 
ταλική λιρέττα κ.λ.π.) καί νομίσματα
άλλων χωρών, τά όποια μεταβάλλουν
τιμήν ούχί πάντοτε ούσιώδους διαταράξεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.
Τά Κράτη - μέλη, τά όποια τηρούν
τούς κανόνες σταθερότητος τής νομι
σματικής ισοτιμίας ύφίστανται δυσμε
νείς συνέπειας έ κ τών διακυμάνσεων

τής νομισματικής τιμής τών άλλων Κρα
τών - μελών. Μακροχρονίως ή κατάστασις αϋτη δέν δύναται νά προσπο
ρίζω όφέλη μονοπλεύρως, άνευ κιν
δύνων δημιουργίας κρίσεων εις τό πεδίον τού διεθνούς άνταγωνισμοϋ. Πρός

άποφυγήν τών δυσμενών συνεπειών έκ
τού διεθνούς νομισματικού άνταγωνισμοΰ λαμβάνουν χώραν συζητήσεις,
χωρίς όμως νά καταλήγουν αύται πολλάκις είς θετικά άποτελέσματα.

Γενική συμφωνία 'Εμπορίου καί
Δασμών (GATT)
Ό
Οργανισμός ούτος συσταθείς
τό έτο ς 1948, έχει ώς σκοπόν τόν
βαθμιαΐον περιορισμόν τών έμποδίων
έπί τού διεθνούς άνταγωνισμού διά
τής άσκήσεως καταλλήλου έμπορικής
πολιτικής τών Κρατών - μελών. Βάσει
τής διεθνούς ταύτης συμφωνίας έμειώθηκαν οί δασμοί, ώς καί οί ποσοτικοί
περιορισμοί τού διεθνούς έμπορίου.
Ή ρήτρα τού μάλλον εύνοουμένου
Κράτους έφαρμόζεται ευρέως.
Είδικαί συμφωνίαι προβλέπουν άπαγόρευσιν τών έπιδοτήσεων έπί έξαγομένων βιομηχανικών προϊόντων καί
κανόνας άντιντάμπιγκ. Είναι δυνατόν νά
έπιβληθούν δασμοί διά τήν προστασίαν
τής έγχωρίου παραγωγής. Έπετράπησαν έπίσης τελωνειακοί ένώσεις υπό
ώρισμένους όρους.
Έ κ τών άνωτέρω προκύπτει ότι ό
όργανισμός ούτος έπεδίωξε νά άποκα-

ταστήση τήν έλευθερίαν εις τόν διεθνή
άνταγωνισμόν. Κατέλιπεν δμως πολλά
κενά όπως είναι τόκαθεστώς έμπορίου
ε ις τά άγροτικά προϊόντα, ή τελωνειακή διαδικασία, ή ποικιλία τών έπειδοτήσεων κλπ.
Ή πραγματικότης τών τελευταίων
έτών κατέδειξε τάς άδυναμίας τής δ ιε
θνούς ταύτης συμφωνίας.
Οσάκις
Κράτη - μέλη άντιμετώπισαν δυσχέ
ρειας είς τό ίσοζύγιον έξωτερικών πλη
ρωμών κατέφυγον είς τήν έπιβολήν
παντός είδους περιορισμού είς τό έμπόριον, έ ν τή προσπάθεια νά έπιρρίψουν τά βάρη τής έξισορροπήσεως τού
ισοζυγίου είς τήν διεθνή ταύτην Κοινό
τητα.

Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης
(ΕΟΚ)
Ή Ευρώπη, μετά τόν Β ' Παγκόσμιο
πόλεμον, είχε ν ' άντιμετωπίση δύο
βασικά προβλήματα, ήτοι τήν άπόκτησιν
καί πάλιν τής οικονομικής της ισχύος
καί τήν λήψιν μέτρων διά τήν άποφυγήν ένός νέου πολέμου. Ή ιδέα συ
νεπώς μιας ήνωμένης Εύρώπης θά έ 
διδε τήν λύσιν είς τά σημαντικά αύτά
προβλήματα.

Τό πρώτο βήμα πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν έπραγματοποιήθη διά τής
ύπογραφής τής συνθήκης τών Παρισίων τήν 18-4-1951, διά τής όποιας
ίδρύθη ή Εύρωπαϊκή Κοινότης Άνθρακος καί Χάλυβος καί τήν όποιαν ύπέγραψαν αί Γαλλία, Δυτ. Γερμανία, Ιτ α 
λία, τό Βέλγιον, αί Κάτω Χώραι καί τό
Λουξεμβούργο.
Ή ΕΟΚ ίδρύθη τό έτος 1959 ώς
τελική διαμόρφωσις τής Εύρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος καί Χάλυβος καί
τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής
Ένεργείας. Ή τελευταία είχεν ώς
σκοπόν τήν χρησιμοποίησιν τής κοινής
άτομικής ένεργείας τών έξ χωρών δ ι'
ειρηνικούς σκοπούς.
Ή ΕΟΚ (γνωστή πλέον ώς Κοινή
’Αγορά) διηυρύνθη τό έτο ς 1973 διά
τής εισόδου τής Αγγλίας, Δανίας καί
Ιρλανδίας. Ή Ελλάς συνεδέθη μετά
τής ΕΟΚ τό έτο ς 1961, πλήν δμως
δέν είσήλθεν είσ έτι ώς ισότιμον μέλος,
συνεχιζομένων τών συζητήσεων. Σκο
ποί τής ΕΟΚ είς γενικός γραμμάς είναι
οι άκόλουθοι:
α. Ή έγκαθίδρυσις μιας Κοινής Α 
γοράς.
β. Ή προοδευτική προσέγγισις τής
οικονομικής πολιτικής έντός τής Κοινότητος.
γ. Ή άρμονική έξέλιξις τών οικονο
μικών δραστηριοτήτων έντός τής Κοινότητος.
δ. Ή κατάργησις τών άναχρονιστικών φραγμών είς τό έμπόριον, διά τών
όποιων κατατεμαχίζεται ή Δυτική Εύρώπη είς μικρός προστατευομένας άγοράς.
ε. Ή προοδευτική καί ισόρροπος
άνύψωσις τού βιωτικού έπιπέδου τών
Κρατών - μελών.
στ. Ή ένίσχυσις τής θέσεως καί τού
ρόλου τής Εύρώπης είς τό παγκόσμιον
έμπόριον καί τάς συναλλαγάς.
ζ. Ή δημιουργία προϋποθέσεων καί
θεσμών έπί τών όποιων θά θεμελιω
θούν αί Ηνωμένοι Πολιτεϊαι τής Εύ
ρώπης.
Διά τήν πραγματοποίησιν τών άνω
τέρω σκοπών ή ιδρυτική Συνθήκη τής
Ρώμης, ύπογραφεϊαα τήν 25-3-1957,
προβλέπει:
α. Τήν δημιουργίαν τελωνειακής ένώσεως, ή όποια συνεπάγεται τήν κατάργησιν τών δασμών καί τών ποσοτικών
περιορισμών μεταξύ τών Κρατών - μ ε 
λών είς τάς είσαγωγάς καί έξαγωγάς
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προϊόντων.
β. Τήν έφαρμογήν κοινού δασμολο
γίου καί κοινής έμπορικής πολιτικής
πρός τρίτας Χώρας.
γ. Τήν καθιέρωοιν κοινών ένεργειών
καί κανόνων διά τήν οικονομικήν ένωσιν τών Κρατών - μελών, ώς είναι ή
κατάργησις τών έμποδίων εις τήν έλευθέραν διακίνηοιν προσώπων, ύπηρεοιών, κεφαλαίων, ή καθιέρωσις κοινής
πολιτικής άγροτικής καί μεταφορών, ό
συντονισμός οικονομικής πολιτικής τών
Κρατών - μελών, ή προοέγγισις τών Ε
θνικών νομοθεσιών, ή θέσπισις άπό
κοινού κανόνων άνταγωνιομοϋ.
Πέραν τών άνωτέρω σοβαρά έπιδίωξις τής ΕΟΚ είναι καί ή νομισματική
ένωσις, ή όποια θά εύνοήση περισσό
τερον άποτελεσματικώς έφαρμογήν
άνεπτυγμένου όρθολογισμού είς τήν
βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, θά έπιβάλη ένιαϊον καί κοινόν βαθμόν πλη
θωρισμού, θά όδηγήση είς τήν σταθε
ροποίησή τών τιμών έ ν Ευρώπη καί θά
έπιτύχη άποφασιστικόν κτύπημα είς τήν
σημερινήν πληθωριστικήν άταξίαν. Ή
σημασία τής νομισματικής ένώσεως
είναι τοιαύτη ώστε νά θεωρήται ώς
είς έκ τών βασικωτέρων θεσμών διά
τήν έπίτευξιν τής πολιτικής Ενώσεως
τής Ευρώπης.
Αί χώραι τής Δυτικής Εύρώπης άντελήφθησαν ότι έπιβάλλεται νά προ
χωρήσουν πέραν τής άπλής οικονομι
κής ένώσεως, προκειμένου νά διατηρή
σουν τούς έλεύθερους δημοκρατικούς
θεσμούς καί νά άποκτήσουν άνεξάρτητον πολιτικήν όντότητα μ έ παγκόσμιον
κύρος καί άκτινοβολίαν, διαδραματίζουσαι βασικόν ρόλο είς τήν διατήρησιν τής παγκοσμίου ειρήνης καί ισορ
ροπίας.

’Οργανισμός Οικονομικής Συν
εργασίας καί Άναπτύξεως (ΟΟΣΑ)
Απόρροια τών καταστροφών τάς ό
ποιας έπεσώρευσεν ό Β ' Παγκόσμιος
Πόλεμος καί τής προηγηθείσης διε
θνούς οικονομικής κρίσεως ήτο ή πεποίθησις τών λαών ότι ή ειρήνη καί ή
ευημερία των θά έπετυγχάνετο μόνον
διά τής συνεργασίας είς τόν οικονομι
κόν τουλάχιστον τομέα, ήτοι διά τού
άνοίγματος τών έθνικών οικονομικών
πρός άλλήλας καί τής διευρύνσεως
τών μεταξύ των άνταλλαγών.
Ή έκτίμησις αϋτη ώδήγησεν είς τήν
δημιουργίαν τού ΟΟΣΑ έντός τού χώ
ρου τού έλευθέρου κόσμου. Άρχικώς
θύτης συνεστήθη τόν Απρίλιον τού
1948,ώς ' Οργανισμός Εύρωπαϊκής Συ
νεργασίας μ έ σκοπόν τήν άποτελεσματικωτέραν κατανομήν καί χρησιμοποίησιν τής Αμερικανικής βοήθειας (Σχέ-

διον Μάρσαλ) καί περιελάμβανε 18
Εύρωπάικά Κράτη, ήτοι Αύστρίαν, Αγ
γλίαν, Βέλγιον, Γαλλίαν, Δυτ. Γερμα
νίαν, Δανίαν, 'Ελλάδα, Ελβετία, 'Ιρ
λανδίαν, Ισπανίαν, Ιταλίαν, Λουξεμβούργον, Νορβηγίαν, Ολλανδίαν, Πορ
τογαλίαν, Σουηδίαν καί Τουρκίαν.
Έκ τής έπιτυχίας τών σκοπών τού
Οργανισμού κατεδείχθη ή άνάγκη τής
άναπτύξεως τούτου καί διευρύνσεως
τής άποστολής του. Ούτως, ίδρύθη
ό ΟΟΣΑ τόν Δεκέμβριο τού 1960, ύπογραφείσης τής σχετικής συμφωνίας έν
Παρισίοις. Είς τά άρχικά μέλη τού Ορ
γανισμού προσεχώρησαν αί ΗΠΑ, ή
Αύστραλία, ή Ν. Ζηλανδία, ό Καναδάς
καί ή Φιλανδία.
Κυριώτεροι σκοποί τού ΟΟΣΑ είναι
οί άκόλουθοι:
α. Ή έπιδίωξις τής άνωτάτης δυνα
τής οικονομικής άναπτύξεως καί ή πλή
ρης άπασχόλησις τού παραγωγικού δυ
ναμικού. Στόχος τών Κυβερνήσεων τών
Κρατών - μελών είναι ή αύξησις
τού ρυθμού πολύ πέραν τού 5% έτησίως.
β. Ή οικονομική άνάπτυξις τών Κρα
τών - μελών, τών όποιων ή οικονομία
εύρίσκεται έ ν καθυστερήσει ή ύπό άνάπτυξτν.
γ. Ή ένίσχυσις καί έπέκτασις τού
παγκοσμίου έμπορίου έπί πολυμελούς
βάσεως.
δ. Ή ρύθμισις τής μεμονωμένης
έπεκτατικής οικονομικής πολιτικής τών
έλλειμματικών χωρών.
ε. Ή συγκράτησις καί ό έλεγχος
τού πληθωρισμού.
στ. Ή έξομάλυνσις τών παρουσιαζομένων έμποδίων είς τόν διεθνή άνταγωνισμόν διά τής συνεργασίας τών
Κρατών - μελών τού Οργανισμού.
Ως πρός τά μέσα τά όποια διαθέ
τει ό ΟΟΣΑ διά τήν πραγματοποίησή
τών ύψηλών καί πολύπλευρων στόχων
των, ταϋτα συνίστανται είς τήν στενήν
συνεργασίαν τών μελών του έ φ ' όλων
τών τομέων τής οικονομικής δραστη
ριότητας, είς τήν παροχήν τεχνικών
γνώσεων, οικονομικών πληροφοριών
καί είς τήν άπό κοινού άπόφαοιν δπ<ος
χρησιμοποιήσουν τούς οικονομικούς
των πόρους άποτελεαματικώτερον.
Διά τής μελέτης τών άνεξαρτήτων
οικονομιών παρέχει άσφαλή συμπερά
σματα καί έπεξεργάζεται καί καταρτί
ζει κοινός άρχάς καί βασικούς όμοιομόρφους κανόνας έπί τών οικονομικών
καί παραγωγικών δεδομένων. Ή μ ελ έ
τη τών έθνικών λογαριασμών, τής μεθό
δου συγκροτήσεως τού έθνικοΰ προϊ
όντος, τής διαρθρώαεως τής καταναλώσεως, τής άπασχολήσεως καί άνεργίας, τής βιομηχανικής άναπτύξεως,

τού δημογραφικού καί πληθυαμιακού
προβλήματος, τού παραγωγικού δυνα
μικού, τής νομισματικής σταθερότητος
καί πλείστων άλλων προβλημάτων δί
δουν άσφαλείς καί χρησιμοτάτας πλη
ροφορίας καί κατευθύνσεις διά τήν
χάραξιν τής οικονομικής πολιτικής τών
Κρατών - μελών καί γενικώς διά τήν
οικονομικήν των άνάπτυξιν καί εύημερίαν, έντός τού πλαισίου τής έλευθέρας οικονομίας.

Συνέδριον Έμπορίου καί Άναπτύξεως 'Ηνωμένων ’Εθνών
Ό διεθνής οΰτος 'Οργανισμός, ίδρυθείς τό έτο ς 1964, έχ ει ώς άποστολήν τήν βελτίωσιν τών όρων τού
διεθνούς άνταγωνισμού μεταξύ τών
άναπτυααομένων Χωρών.
’Αντιμετωπίζει όμως βασικός δυσχέ
ρειας. Ή προσπάθεια νά έπιβληθοϋν
είς τό διεθνές έμπόριον προτιμήσεις
είς τήν προσφοράν βασικών προϊόντων
(π.χ. ζάκχαρη, καφέ κλπ) προσκρούει
ε ίτε ε ίς τά συμφέροντα ώριομένων
τάξεων τών άνεπτυγμένων Χωρών ε ίτε
είς κεκτημένα δικαιώματα τών άναπτυσσομένων Κρατών.
Διεθνής Τράπεζα Άνασυγκροτήσεως - Διεθνής ’Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως
Σκοπός τών δύο τούτων Οργανι
σμών είναι ή χρηματοδότησις ή ή παρο
χή βοήθειας διά τών όποιων άποφεύγονται βραχυχρονίως δυσμενείς έπιπτώσεις είς τό ίσοζύγιον έξωτερικών
πληρωμών. Διά τού μέτρου τούτου
παρακάμπτεται ή λήψις μέτρων τά ό
ποια διαταράααουν τόν διεθνή άνταγωνισμόν.

Συμβούλιον αμοιβαίας οικονομικής
βοηθείας (COMECON)
Ό Οργανισμός ούτος ίδρύθη τόν
’ Ιανουάριον τού 1949 όχι ώς άποτέλεσμα έλευθέρως
διαμορφωθεισών
κοινωνικοοικονομικών άναγκών είς τόν
χώρον τού Ανατολικού Συνασπισμού,
άλλά ώς άπάντησις ε ίς τήν έκτέλεσ ιν
τού σχεδίου Μάρσαλ καί Ιδία είς τόν
Οργανισμόν Εύρωπαϊκής Συνεργα
σίας.
Είς τόν 'Οργανισμόν συμμετέχουν
ή Σοβιετική Ένωσις, ή Ανατολική Γερμανία, ή Βουλγαρία, ή Ούγγαρία, ή
Πολωνία, ή Ρουμανία, ή Τσεχοσλοβα
κία, ή Αλβανία καί ή Μογγολία.
Ή Αλβανία άπεχώρησε τό 1961.
Ή Γιουγκοσλαβία, ή Κούβα, ή Β. Κο
ρέα καί τό Β. Βιετνάμ συμμετέχουν τών
συνόδων διά παρατηρητών. ΟΙ σκοποί
τής COMECON είναι οί έξης:
α. Ή διά τής έκβιομηχανίσεως καί
τής αύξήσεως τής παραγωγής οίκονο-

μική άνάπτυξις τών Κρατών - μελών
τούτης καί ή άνοδος τού βιοτικού έπιπέδου.
β. Ή συνεργασία τών μελών εις τόν
οικονομικόν, έπιστημονικόν καί τεχνι
κόν τομέα καί ή άνταλλαγή οίκονομικοτεχνικής έμπειρίας.
γ. Ο συντονισμός τής οικονομικής
άναπτύξεως έπί τή βάσει τής άρχής
τού Κοινωνικού καταμερισμού
τών
έργων.
Ή COMECON δένά π ο τελεϊ Οργα
νισμόν μέ στόχους παραλλήλους πρός
τούς στόχους τού ΟΟΣΑ, διότι κινείται
εις τά πλαίσια διευθυνομένης οικονο
μίας καί ύπό άπόλυτον κρατικόν πα
ρεμβατισμόν καί αύστηρόν προγραμμα
τισμόν καί δχι εις τά πλαίσια τής ίσότητος, τής άμοιβαίας κατανοήσεως καί
συνεργασίας έπί τής άρχής τής καλής
θελήσεως, ώς συμβαίνει εις τούς κόλ
πους τού ΟΟΣΑ. Βάσει οικονομικών
κριτηρίων έξεταζομένη ή COMECON
ό δ η γεϊείς τά άκόλουθα συμπεράσματα:
α. Αύτη άποτελεϊ συνασπισμόν οικο
νομικών διοικήσεων τών Κρατών - μ ε 
λών, ό όποιος καθορίζει καί συντονί
ζει τάς έπιδιώξεις τών Κρατικών γραμ
μάτων, άποβλέπων πάντοτε εις τήν
έξυπηρέτησιν τού σοσιαλιστικού συμ
φέροντος τής όμάδος τών μελών, έπί
θυσίρ τών έπί μέρους συμφερόντων
των.
' Υπό τό πνεύμα αύτό έπεδιώχθη ύπό
τής Σοβιετικής Ένώσεως ή έξειδικευμένη άνάπτυξις τών οικονομικών τών
Κρατών - μελών, ήτοι ή προώθησις
τής παραγώγής κατά ώρισμένους το
μείς καί δχι ε ις δλους, ώστε διά τού
τρόπου αύτοϋ νά έπιτευχθή ή άλληλεξάρτησις τών μελών καί κ α τ’ έπέκτασιν νά ένισχυθοϋν οί μεταξύ τού

των ιδεολογικοί δεσμοί.
Ή προσπάθεια όμως αυτή τής CO
MECON προεκάλεσε πολλάς έριδας
καί σοβαρός τάσεις άνεξαρτητοποιήσεως ώρισμένων μελών, τά όποια δια
θέτουν ηύξημένον καί παραδοσιακόν
παραγωγικόν δυναμικόν (Ρουμανία, Τσε
χοσλοβακία, Πολωνία).
α. Ή COMECON ήναγκάσθη, έκ
τών πραγμάτων, νά δεχθή ουσιώδεις
παρεκκλίσεις έ κ τών άρχών τής Μαρξι
στικής οικονομικής θεωρίας καί νά είσαγάγη μεθόδους καί συστήματα, έφαρμοζόμενα έπιτυχώς εις τάς έλευθέρας οικονομίας τού Δυτικού Κόσμου
π.χ. εις τήν Ά νατ. Γερμανίαν αί
βιοτεχνίαι καί μικροεπιχειρήσεις κα
λύπτουν ποσοστόν 80% τής παραγω
γής καταναλωτικών άγαθών. Εις τήν
Πολωνίαν ή ιδιωτική άγροτική έκμετάλλευσις καλύπτει ποσοστό 85% τών καλλιεργουμένων έδαφών. Εις τήν Ρουμα
νίαν καί Τσεχοσλοβακίαν ό βιομηχανι
κός τομεύς προσιδιάζει περισσότερον
πρός τό καπιταλιστικό σύστημα. Ή τάσις αύτη ώθεϊ ώρισμένα Κράτη εις τήν
άνεξαρτητοποίησίν των καί τά ώδήγησε
εις τό άνοιγμα πρός τήν Δύσιν μ έ άποτέλεσμα νά γίνουν καί μέλη δυτικού
'Οργανισμού, ώς ή GATT (Ρουμανία,
Τσεχοσλοβακία).
β. Εις τόν νομισματικόν τομέα αί
χώραι τής COMECON πάσχουν άπό
ίδιαζούσης μορφής πληθωρισμόν, ύπό
τήν έννοιαν ότι ή προσφορά υπο
λείπεται τής ζητήσεως. Τά άποτελέσματα όμως τού πληθωρισμού δέν είναι
οία συναντώνται εις τήν Δύσιν, διότι
αί τιμαί έντός τής COMECON καθορί
ζονται άνωθεν καί ή άγοραστική συμ
περιφορά έλέγχεται άπολύτως. Αί έπιπτώσεις έ κ τού πληθωρισμού είναι

έλαφραί, πλήν όμως ό άσκούμενος
έπ ’ αύτού έλεγχος άποβαίνει εις βάρος
τής έλαστικότητος τής οικονομίας καί
δέν έπιτρέπει τήν πραγματοποίησιν
άλμάτων προόδου όταν παρέλθουν
αί έ κ τού πληθωρισμού έπιδράσεις.
Συμπέρασμα
Διά τών διεθνών οικονομικών Οργα
νισμών τού Δυτικού Κόσμου έπιδιώκονται τά άκόλουθα:
α. Ή έξασφάλισις νομισματικής σταθερότητος.
β. ' Η έξασφάλισις χρηματοδοτήσεως
ή οικονομικής βοήθειας.
γ. Ο περιορισμός ή ή κατάργησις
τών έμποδίων εις τό έμπόριον καί
ή έξομάλυνσις τών σχέσεων ε/ς τόν
διεθνή άνταγωνισμόν.
δ. Ή άποφυγή τών πληθωριστικών
πιέσεων καί τών έκ τούτων συνε
πειών.
ε. Ή προοδευτική καί ισόρροπος
οικονομική άνάπτυξις τών Κρατών μελών καί ή άνύψωσις τού βιοτικού
έπιπέδου τούτων.
στ. Ο συντονισμός καί άργότερον
ή πολιτική ένωσις τών Κρατών τής
Δυτικής Εύρώπης.
Ώ ς έλέχθη, παράλληλοι είναι καί
οί στόχοι τού Ανατολικούς Συνασπι
σμού, έκφραζόμενοι διά τού Συμβου
λίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας
(COMECONJ ή πραγματοποίησις τών
όποιων, όμως είναι άμφίβολος, λόγφ
τής κινήσεώς των έντός τών πλαισίων
τής έλεγχομένης οικονομίας, τής άσκουμένης αύστηράς κηδεμονίας τού
του ύπό τής Σοβιετικής Ένώσεως
καί τών ύφισταμένων τάσεων Κρατών μελών διά τήν άνεξαρτητοποίησίν τής
οικονομίας των.

Τήν 8-5-79, τή Σχολή ' Υπαστυνόμων έπισκέφθηοαν, όπου καί ένημερώθηκαν γκί τή λειτουργία τής Σχολής Βέλγοι Αστυνομι
κοί, πού πραγματοποίησαν έπίσκεψη στή χώρα μας. Στή φωτογραφία οί άλλοδαποί Συνάδελφοι, μ έ τόν Διοικητή κ. Κουβέλη,
πρό τού κτιρίου τής Σχολής.

ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΔΕΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
3YD
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΝ ‘ ίΚΚΪΒΣ ΚΑΡΛ ΛΟΥΝΤΥ >
' Η δράσις καί ή κατασκοπευτική δεινότητα τοϋ Δ/ρος
Γκρέϊβς, ώδήγησε τίς Η.Π.Α. στόν πόλεμο, παρά τό πλευ
ράν τής ’ Αντάντ μ έ τά γνωστά θετικά άποτελέσματα, εις
τήν πλέον κατάλληλον έποχήν.
Ο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» τού κατασκό κότητα ή καταγωγή του καί ή έθνικόπου είναι έν άχαρι έπάγγελμα.
της του δέν έγένοντο ποτέ γνωστοί.
Καί τούτο διότι ό κατάσκοπος κινδυ
Τό γεγονός ήτο δτι ό Γκρέϊβς ήταν
νεύει τόσον άπό τούς έχθρούς όσον
έπαγγελματίας κατάσκοπος, εύφυέκαί άπό τούς φίλους (εις περίπτωσιν στατος καί λίαν έκπαιδευμένος, τόν
πού «γνωρίζει πολλά» ή έπαψε νά είναι
όποιον έστειλε τό Γερμανικόν Ναυαρχρήσιμος). Τό χειρότερον δέ δλων εις
χεϊον διά νά συλλέξη πληροφορίας
τό «έπάγγελμα» είναι ή περίπτωσις
σχετικός μέ τήν νέαν Βρεττανικήν βάτού νά έξυπηρετήση ό κατάσκοπος τήν
σιν παρά τό Φέρθ όφ Φόρθ τής Σκω
χώραν έναντίον τής όποιας ένεργεϊ,
τίας.
θέλοντας ή μή. Αί κατωτέρω ίστορίαι,
' Επειδή έκείνην τήν έποχήν οί κατά
άπολύτως άκριβείς, άναγόμεναι εις τήν
σκοποι
δέν είχον άρχίσει άκόμα νά χρη
έποχήν όλίγον πρό καί κατά τήν διάρ
σιμοποιούν
τούς άσυρμάτους,
είχε
κειαν τού Α ' Παγκοσμίου Πολέμου,
καταστρωθή λεπτομερές σχέδιον διά
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα τής
νά έπικοινωνή ό «ιατρός» μέ τούς
περιπτώσεως αύτής.
προϊσταμένους του εις τήν Γερμα
1. Δόκτωρ Γκρέϊβς: Ό κατάσκοπος νίαν, χωρίς νά δημιουργοϋνται ύποψίαι. Τό Γερμανικόν Ναυαρχεΐον τόν
πού έκέρδισεν 'ένα πόλεμον.
είχε έφοδιάσει μέ χαρτί άλληλογρα"Ενα βράδυ, ένωρίς τήν άνοιξιν τού
φίας καί φακέλλους οί όποιοι έφερον
1912, ένας ύψηλός μελαχροινός άντήν «φίρμαν» ένός γνωστού οίκου προ
δρας έφθασεν εις τό Έδιμβούργον
μήθειας φαρμάκων τοϋ Λονδίνου. Βε
έρχόμενος άπό τό ΛονδΤνον. " Εκλει
βαίως δέ ήταν φυσικόν δΓ ένα ιατρόν
σε ν έν δωμάτιον εις τό Ξενοδοχεϊον
νά διατηρή έπαγγελματικήν άλληλογρα«Μπέντφορντ» καί έδήλωσεν δτι ώνοφίαν μέ μίαν τέτοιαν έπιχείρησιν. ' Επί
μάζετο A. Κ. Γκρέϊβς, γεγονός τό ό
πλέον, αί Διαταγαί άπό τήν Γερμανίαν
ποιον ήτο άληθές. Έδήλωσεν έπίσης
διεβιβάζοντο εις ένα Γερμανόν «κου
δτι ήτο ιατρός Αύστραλός, γεγονός τό
ρέα», εις τό ΛονδΤνον, ό όποιος έν
όποιον ήτο ψευδές. Εις τήν πράγματισυνεχείς τάς έταχυδρόμει άπό τό Λον-
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Στίς φωτογραφίες καί των δύο σελίδων σκη
νές άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κατά
τήν διάρκεια τοϋ όποιου έδρασαν οί δύο
μεγάλοι κατάσκοποι τού δημοσιεύματός μας.
Αριστερά έπάνω: Τό άρμα μάχης πού γιά
πρώτη φορά χρησιμοποίησαν οί Ά γγλ ο ι ατό
Δυτικό μέτωπο. Κάτω: Γερμανοί αιχμάλωτοι
μ έ άντιασφυξιογόνες προσωπίδες Οί Γερ
μανοί χρησιμοποίησαν γιά πρώτη φορά τά
άέρια τό 1915. Στην άπέναντι σελίδα. Γερ
μανικά φλογοβόλα έ ν δράσει κατά τήν έπίθεση τών Γερμανών, έναντίον τών Άγγλογάλλων.

δίνον διά νά έπιτύχη αγγλικός ταχυδρο
μικά σφραγίδας. Ο Γκρέϊβς, άπό μέ
ρους του, έταχυδρόμει τάς άναφοράς
του εις τρία διαφορετικά πρόσωπα εις
τρεΤς διαφορετικός πόλεις τής Εύρώπης: Βρυξέλλας, Κοπεγχάγην καί Πα
ρίσι.
Οί "Αγγλοι είχον λάβει αύστηρά μέ
τρα κατά τής διαρροής πληροφοριών
άπό τάς άρχάς τού 1912, μόλις δέ όλίγους μήνας πρό τής άφίξεως τού
Γκρέϊβς εις τήν Σκωτίαν, είχε όργανωθή τό νέον τμήμα άντικατασκοπείας
Μ.Ι. 5. (Military Inteligent Sec. 5). Τά
όργανα τού Μ.Ι. 5 έγνώριζον ήδη καί
τόν «κουρέα» τού Λονδίνου καί τά τρία
πρόσωπα εις τήν Εύρώπην. "Ετσι δλαι
αί έπιστολαί πρός αύτά έφωτογραφοϋντο πριν σταλούν γεγονός τό όποιον
καθίστα φανερόν δτι ό Γκρέϊβς δέν θά
είχε τύχην. Τό Μ.Ι. 5. όμως έσκέφθη
δτι θά ήταν καλόν νά άφίση τόν Γκρέϊβς νά «κάνη όλίγην κατασκοπείαν» πριν
τόν συλλάβη διά νά ύπάρξη άπόδειξις
τής ένοχής του. ΔΓ άρκετάς ήμέρας
λοιπόν τόν άφισαν νά κάνη άνενόχλητος τόν περίπατόν του εις τήν περίφημην γέφυρα τού Φέρθ όφ Φόρθ, ένώ
τόν ίδιον χρόνον ήρευνώντο αί άποσκευαί του εις τό Ξενοδοχεϊον καί
έφωτογραφεϊτο ό μυστικός κώδιξ συννοήσεώς του. 15 ήμέρας άργότερον
ό Γκρέϊβς έγκατέλειψε τό ' Εδιμβοϋργον καί μετέβη εις τήν Γλασκώβην μέ
σκοπόν νά μάθη λεπτομέρειας διά τά
νέα πυροβόλα τών 14 ίντσών τού Ναυ
τικού. Έ κ ε ΐ συνελήφθη τήν 14ην Α
πριλίου 1912, ένώ μετέβαινε μέ έπίσημον ένδυμα νά δειπνήση εις τό Ξενοδοχεϊον του.
Τήν 23ην Ιουλίου ήρχισεν ή δίκη
του κατά τήν διάρκειαν τής όποιας ούδεμία νύξις έγένετο διά τάς τρεις διευ
θύνσεις εις τήν Εύρώπην. ( Ή παρα
κολούθησή τής άλληλογραφίας συνεχίσθη μέχρι τής ένάρξεως τού Α ' Πα
γκοσμίου Πολέμου, όπότε μέ μίαν έντυπωσιακήν ένέργειαν τό Μ.Ι. 5 συνέ
λαβε καί τόν τελευταϊον Γερμανόν κα
τάσκοπον εις τήν ' Αγγλίαν πρός μεγάλην έκπληξιν τών Γερμανικών Μυστι
κών Υπηρεσιών). Εις τήν βαλίτσαν
όμως τού Γκρέϊβς ύπήρχαν άρκεταί
άποδείξεις: ' Ο κώδιξ μέ πλήθος ναυτι
κών όρων, τό χαρτί άλληλογραφίας,
σημειώσεις διά κινήσεις πολεμικών
πλοίων κλπ., μέ άποτέλεσμα νά καταδικασθή εις καταναγκαστικά έργα 18
μηνών. Αί ποιναί τών κατασκόπων τό
1912 ήσαν έλαφραί.
Ό Γκρέϊβς, δταν ώδηγήθη εις τάς
φυλακάς τού Μπαρλινί διά νά άσχολη-

θή μέ τήν ραφήν ταχυδρομικών σάκκων, δέν έφαντάζετο δτι τήν ίδιαν ώραν
ώρισμένοι καταχθόνιοι άνθρωποι εις τό
Χουάϊτχωλ κατέστρωναν σχέδια διά τό
μέλλον του...
Η Βρεττανική Κυβέρνησις έγνώριζεν δτι ό πόλεμος μέ τήν Γερμανία
ήταν πρακτικώς άδύνατον νά άποφευχθή. Έγνώριζεν έπίσης δτι ό μικρός
έπαγγελματικός Βρεττανικός Στρατός
δέν θά έπαιζεν άποφασιστικόν ρόλον
τουλάχιστον κατά τάς άρχάς αύτοΰ
τού Πολέμου, ό όποιος εις τήν ξηράν
θά ήτο ύπόθεσις τών Γερμανικών Στρα
τιών άπό τό ένα μέρος καί τών Ρώσων
καί Γάλλων άπό τό άλλο. Ή Αγγλία
θά έπεδίωκε νά διατηρήση τόν έλεγχον
τών Θαλασσών. "Επρεπε λοιπόν ή ' Αγ
γλία νά γνωρίζη τάς κινήσεις τού Γερμανικοϋ στόλου μέ τήν έναρξιν τού
πολέμου καί βεβαίως ό καλλίτερος
τρόπος ήταν ή ύποκλοπή τών διαταγών
τού Γερμανικού Ναυαρχείου, αί όποϊαι
διεβιβάζοντο διά τών ύποβρυχίων κα
λωδίων. ' Επειδή δμως αί Διαταγαί αύταί
θά ήσαν κρυπτογραφημέναι,- ήταν άναγκαία ή γνώσις τού κώδικος τών Γερμανών ό όποιος θά έχρησιμοποιεϊτο μέ
τήν έναρξιν τού Πολέμου.

Τό νά άποκτηθή ό Κώδιξ αύτός ήτο
έργον ένός κατασκόπου ή μάλλον
ύπερκατασκόπου λίαν έκπαιδευμένου,
μέ ύψηλόν δείκτην νοημοσύνης καί
γνώστου τών λεπτομερειών τού Ναυτι
κού. ' Η Βρεττανική ' Υπηρεσία Πληρο
φοριών, πολύ όρθώς, δέν είχεν έμπιστοσύνην εις τούς «μισθοφόρους» κα
τασκόπους καί ώς έκ τούτου άνεζήτει
ένα άνθρωπον ό όποιος έπρεπε νά έχη
ώς κίνητρον ε ίτε τήν άγάπην πρός τήν
Αγγλίαν ή τό μίσος πρός τήν Γερμα
νίαν (δέν είχε σημασία ποιον έκ τών
δύο συνέβαινε). Οί διορατικοί κύριοι
τού Χουάϊτχωλ, περί τών όποιων έγινε
λόγος, άντελήφθησαν δτι ό καταλλη
λότερος άνθρωπος διά τό έργον αύτό
ύπήρχεν, άλλά έπί τού παρόντος έρραβε ταχυδρομικούς σάκκους εις τό
Μπαρλινί.
Ό Δρ. Γκρέϊβς έκείνην τήν έποχήν
δέν είχε λόγους νά μισή τήν Γερμανίαν.
' Ο Γ κρέϊβς, ένώ εύρίσκετο μόλις όλίγας έβδομάδας εις τάς φυλακάς, έδέχθη τήν έπίσκεψιν κάποιου «Πλοιάρ
χου Τζόνσον» ό όποιος, κατά τήν διάρ
κειαν μιάς έγκαρδίου συζητήσεως, τού
έτόνισε «κατά τύχην» δτι οί Βρεττανοί
δέν ήταν δυνατόν νά συλλάβουν ένα
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Δ έν είμαστε έλεύθεροι γιά νά ίδιοποιούμεθα
κάτι μ έ σκοπό νά τό άπολαμβάνουμε έγωϊσηκά. Είμαστε έλεύθεροι γιά νά μπορούμε
νά γίνουμε ό έαυτός μας κ ι' αυτό όχι γιά νά
παίρνομε, άλλά γιά νά δίνομε.

μητρότητος, ευνο εί τόν έκφυλισμό τής
άγάπης καί προετοιμάζει τή διάβρωσι
τής οικογένειας.
‘Από τό άλλο μέρος ή νομική ρύθμιοις σύμφωνα μέ τήν όποια ή άμβλωσις γίνεται πλέον δυνατή προσβάλλει
τό θεμέλιο αύτοϋ τού ίδιου τοϋ δι
καίου καί τής κοινωνίας. Πράγματι, έ ά ν
έν α ά τ ο μ ο μπορή, α υ θ α ί ρ ε 
τ α, ν ’ ά φ α ι ρ ή ν ο μ ί μ ω ς τ ή ζ ω ή
κ ά π ο ι ο υ ά λ λ ο υ , άνοιγουμε τό δρό
μο στήν καταστροφή τής άνθρωπίνης
όμάδος. ’Αλλά, είναι εις τό έξής
έπιτρεπτόν σέ μία γυναίκα ν ’ άποφασίζη, μόνη της, γιά τό δικαίωμα ζωής ή
θανάτου τοϋ παιδιού της. Έ φ ’ όσον,
καί όταν άκόμη πρέπει νά συμβουλευθή κάποιον, τελικά αυτή μόνη παίρνει
τήν άπόφασι. Καί μπορεί ν ' άποφασίση
αυτό πού θέλει, ένώ βρίσκεται σέ
κατάστασι άγχώδους άμηχανίας, όπου
τής είναι άδύνατον ν ’ άποφασίση άμερόληπτα.
Τελείως έγκαταλελειμμένος στις
δικές του καί μόνο δυνάμεις, πώς θά
μπορούσε κανείς νά πηγαίνη ένάντια
στό ρεύμα; Δ έν μπορούμε νά ζητούμε
τόν ήρωίαμό άπό όλους καί όλες τις
ώρες. Είναι μάταιο νά μάς ζητιέται νά
χρησιμοποιούμε τήν έλευθερία μας γιά
ν ' άναπνέουμε θεληματικά καθαρό άέρα, όταν τόσα πράγματα συντελούν στό
νά τόν μολύνουν!
Κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως

έχει τό δικαίωμα νά ζητά άπό τό Κρά
τος, όχι νά στηρίζη τή χριστιανική ήθική, άλλά νά μήν έγκαταλείπη τό έργο
του καί άκόμη νά μή λιποτακτή άφήνοντας τήν ευθύνη γιά τό άνθρώπινο μ έλ 
λον καί τήν ήθικήν υγεία τής χώρας
σέ πρόσωπα άπροετοίμαστα καί έπί
πλέον ξεστρατισμένα, παραμορφωμέ
να άπό τό βομβαρδισμό μιας προπαγάν
δας πού συντηρείται άπό σάπιες έμπορικές δυνάμεις. "Αν έμπιστευόμαστε
τή διατήρησι ένός ουσιώδους μέρους
τής ήθικής κληρονομιάς τής πατρίδος
μας στή μόνη εύθύνη τού άτόμου,
ύπάρχει κίνδυνος νά κάνουμε νά έξαφανισθοϋν σταδιακώς βασικές άξιες.
Αύτό θά ισοδύναμη αύριο στό νά ζητή
σουμε άπό ένα λαό ήθικά καί πνευμα
τικά άναιμικό νά ζήση σέ μιά χώρα
όπου σχεδόν όλα θά έχουν καταστρο
φή άπό μία μεγάλη πυρκαίά. Τι θά γίνει
τότε ή Γαλλία;
Εναι λοιπόν άναγκαϊο καί έπείγον
νά μελετήσουμε καλά πού πρέπει νά
βάλουμε τά όρια τής άπελευθερώσεως
τής κοινωνίας μας, γιά νά μήν έγκαθιδρύσουμε μία έλευθερία πού κατα
στρέφει τόν έλεύθερο άνθρωπο.

Έπίκλησις στήν ’Εκκλησία
Ή κοινωνία μας μοιάζει κάποτε μ '
ένα πλοίο χαμένο σέ φουρτουνιασμένη
θάλασσα. "Αν καί πολλοί υπεύθυνοι
περιορίζωνται στό νά συνεχίζουν τήν
πλοήγησι χωρίς όρατότητα, θά είχαν
άνάγκη, γιά νά έπαληθεύσουν καί νά
διορθώσουν τήν πορεία, νά έχουν ένα
σημείο εύθυγραμμίσεως άπολύτως άσφαλές: τόν πολικό άστέρα, πού ποτέ
δέν άλλάζει θέσι καί πού δέν παύει
ν ' άκτινοβολή άκόμη κι όταν δέν τόν
βλέπουμε. Γιά νά ξαναβροϋμε στις ήμέρ ες μας μία σωστότερη καί υγιέ
στερη άντίληφι γιά τήν έλευθερία, ή
Εκκλησία μπορεί νά φέρη τή δική της
συμβολή. Προορισμός της είναι νά μό
νη μέ καθαρότητα καί γενναιότητα σάν
σταθμός έφοδιασμοϋ γιά τήν άναλλοίωτη άλήθεια τού Θεού καί σάν φορέας
τών καλεσμάτων τοϋ Πνεύματός Του.
Ή Εκκλησία δέν έχει έτο ιμες συν
ταγές νά προσφέρη, άλλά μπορεί νά
προβάλλη στις έρευνες τοϋ άνθρώπου
τό άναντικατάστατο φώς τοϋ Εύαγγελίου. Οφείλει νά βοηθή στό νά διακρί
νουμε αύτό πού είναι καλό κι αύτό πού
δέν είναι. "Εχει λάβει άποστολή καί
δύναμι νά έλευθερώνη άπό τό βάρος
τού κακού καί τής άμαρτίας. Εν τούτοις, γιά νά μπορέσουν οι πιστοί νά
γίνουν έγγυητές τής έλευθερίας στόν
κόσμο μας, πρέπει νά ξέρουν νά ζοϋν

ύγιώς τήν έλευθερία πρώτα στις μ ε 
ταξύ τους σχέσεις.
Άλλά, πολλοί
έχουν τήν έντύπωσι ότι ή έλευθερία
νοσεί άκόμη καί στό πεδίο τής ζωής
τής Εκκλησίας.
Δύο κυρίως συμπτώματα τό άποκαλύπτουν.
Κ α τ' άρχήν ή αύξησις τής μισαλ
λοδοξίας μεταξύ διαφορετικών όμάδων
πιστών. Ή άνοχή είναι πράγματι τό
σημάδι τού σεβασμού τής έλευθερίας
τού άλλου. Έπείγει νά μάθουμε νά
γίνουμε μία Εκκλησία έθελοντών, τής
όποιας τά μέλη ξέρουν νά δέχωνται
τήν άπαραίτητη διαφοροποίησι στό έσωτερικό τής ένότητος.
Ή κοινότης τών πιστών, γεννημένη
άπό τό Εύαγγέλιο, δέν μπορεί νά είναι
στατική καί μονολιθική ένότης. Δ έν
μπορεί νά είναι παρά μία δυναμική
ένότης άποκτημένη άπό τή σύγκλισι τών διαφόρων δρόμων πρός τόν ίδιο
σκοπό, πρός τόν ίδιο Σωτήρα. Ά λλά
προσοχή: όσο μεγαλώνει ή ποικιλία τών
μέσων καί ό σεβασμός τής έλευ θ ε
ρίας, άλλο τόσο πρέπει νά μεγαλώνουν
ή θέλησις τής συγκλίσεως, ή έπίμονη
φροντίδα νά βρισκόμαστε σέ έπικοινωνία μεταξύ μας. "Οταν μεταξύ τών πι
στών παύουν νά ύπάρχουν διαφορετι
κές τάσεις ή έλαττώνωνται οι άνταλλαγές καί οί συνεχείς προσπάθειες άνοίγματος μέ σκοπό τήν άμοιβαία γνωριμία
(χωρίς παρά τούτο ν ’ άρνούμεθα τις
συγκρούσεις), άπ’ αύτή τή στιγμή αύτές οί όμάδες τών πιστών βρίσκονται
στόν κίνδυνο νά γίνουν αιρετικές.
Ή μαρτυρία τής άνοχής πρέπει νά
ένισχύεται άπ’ αύτήν τής πιστότητος
στήν κλήσι πού δεχθήκαμε. Τό Εύαγγέλιο τής έλευθερίας δέν άπαλλάσσει
άπό τήν ύποταγή στις ύποχρεώσεις
( ’Ιωάν, ιδ ’ 15). Ή άγάπη έχει τούς
έξαναγκασμούς καί τις άπαπήσεις της
καί δέν άρνείται τό νόμο. Διεισδύει σ ’
αύτόν καί τόν μεταμορφώνει. Νά είσαι
πιστός άποδεικνύει ότι είσαι άξιος νά
είσαι έλεύθερος.
Νά έφαρμόζης τήν άνεκτικότητα,
νά παραμένης πιστός άπαιτουν πολλή
άγάπη καί αύταπάρνησι: κάτι πού δέν
είναι ποτέ εύκολο.
Μιά κοινωνία βασισμένη πάνω άπ'
όλα σέ οικονομικά κριτήρια, δέν μπο
ρ ε ί καθόλου νά προτείνη στούς άνθρώπους άλλον σκοπόν άπό τήν συνεχή
αϋξησι τής εύμαρείας, τής καλοζώΤας.
Ά π " αύτό καί μόνο, έκκρίνει άναπόφευκτα μιά πνευματική άτονία. Ή συν
εχής προσπάθεια, πρός έναν όλο καί
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κατάσκοπον τής άξίας του, τήν στιγμήν
κατά τήν όποιαν αί μέθοδοί των ήσαν
άπηρχαιωμέναι. "Ο,τι είχε συμβή, κατά
τήν άποψιν τοΰ «Πλοιάρχου Τζόνσον»,
ήταν ότι οί Γερμανοί, φοβούμενοι τόν
Γκρέϊβς ό όποιος έγνώριζε πολλά, τόν
είχον προδώσει έν ψυχρώ.
Αί άποδείξεις τού «Πλοιάρχου» δέν
ήσαν καθόλου πειστικοί, διότι οί Γερμαμοί ήμποροϋσαν κάλλιστα νά άνακαλέσουν τόν Γκρέϊβς καί νά τόν έξαφανίσουν άπό τήν υπηρεσίαν καί ένδεχομένως καί άπό προσώπου τής γής. Συνέβη
δμως κάτι περίεργον: Ό Γκρέϊβς ήταν
ματαιόδοξος καί άκριβώς ή ματαιοδοξία
του έπλήγη καί τόν έκανε νά πιστεύση
δτι πραγματικώς είχε προδοθή. Ακόμα
περισσότερον, ήθελε νά έκδικηθή τούς
«προδότας» του.
Ο «Πλοίαρχος Τζόνσον» έπεσκέφθη καί πάλιν τόν Γκρέϊβς δΓ έν διά
στημα γνωστόν εις τήν ύπηρεσίαν του
ώς «περίοδος μαγειρεύματος». Καί
δταν έκρινεν δτι ό τελευταίος «είχε
γίνει» τού έπρότεινε νά έργασθή διά
τούς "Αγγλους καί νά έκδικηθή έτσι
τούς «προδότας». Ό Γκρέϊβς έδέχθη.
Τήν έπομένην ήμέραν έδήλωσεν άσθένειαν καί μετεφέρθη άπό τό Μπαρλινί
εις άλλην φυλακήν προσφέρουσαν καλλιτέραν νοσοκομειακήν
περίθαλψιν.
Ματ' όλίγας ήμέρας ένας άντιπρόσωπος τής νέας του φυλακής τόν
συνώδευσεν εις τό ΛονδΤνον καί τόν
παρέδωσεν εις τόν άνεξιχνίαστον
«Πλοίαρχον Τζόνσον». Έ κτο τε ό Γκρέϊβς έξηφανίσθη.
Τά γεγονότα τά όποϊα ήκολούθησαν
έγραψαν ιστορίαν. Φαίνεται δτι
ό
Γ κρέϊβς έμεινε πιστός εις τά νέα του
«άφεντικά» καί δέν άπεκάλυψε τήν
άποστολήν του ή όποια έγινε γνωστή
μετά άπό πολλά χρόνια.
' Ο Γ κρέϊβς έφυγε διά τό Βερολινον
μίαν κρύαν νύκτα μέ τό πορτοφόλι του
γεμάτο χρήματα καί τήν καρδιά του
γεμάτη μίσος διά τό "Εθνος πού τόν
«έπώλησεν» εις τούς "Αγγλους. Μέ
νέαν ταυτότητα καί νέαν άποστολήν
δέν έπαυε νά είναι ό ικανός κατάσκο
πος, άριστα έκπαιδευμένος καί τό
χειρότερο διά τούς Γερμανούς, γνώ
στης τών μυστικών τού πλέον άπορρήτου τμήματος τού Γερμανικού Ναυαρ
χείου. Η μέθοδος μέ τήν όποια έδρα
σε δέν είχε τίποτε τό μελλοδραμτικό:
Δέν διέρρηξε νύκτα κανένα χρηματο
κιβώτιο διά νά φωτογραφήση ή άρπάξη
έγγραφα. "Ηταν δμως έξόχως άποτελεσματική: ' Εγνώριζε προσωπικώς
μερικούς άνδρας οί όποιοι ήμποροϋ-
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Γκρέϊβς καί ώρισμένων λίαν ύψηλά ισταμένων προσώπων εις τήν ' Αγγλίαν.
(2) ' Ολίγον πρό τής ένάρξεως τού
Πολέμου ένα άντίγραφον τού κώδικος
άφίχθη εις τό Χουάϊτχωλ.
(3) Ά π ό «κάποιαν» χώραν τής
Εύρώπης, ό Γκρέϊβς έταξίδευσεν άεροπορικώς εις ΗΠΑ δπου καί έγκατεστάθη. ' Η άποστολή του είχε λήξει έπιτυχώς, ή Υπηρεσία ΠΛηροφοριών δέν
τόν έχρειάζετο πλέον καί συμφώνως
πρός τήν όρολογίαν της, ό Γκρέϊβς
είχε κερδίσει έπαξίως τό διαβατήριόν
του.
Τηλν 4ην Αύγούστου 1914 διεβιβάσθη εις άπαντα τά πλοία τής Αύτοκρατορίας τό σήμα: «' Εχθροπραξίαι άρχίζουν σήμερον τά μεσάνυχτα». Εύθύς
άμέσως ειδικά πλοία άνέσυραν άπό τόν
βυθόν τών ' Ωκεανών δλα τά ύποβρύχια
καλώδια έπικοινωνιών τής Γερμανίας
μέ τόν ύπόλοιπον Κόσμον, τά όποια καί
έκοψαν. «Παρέλειψαν» δμως νά κό
ψουν ένα: Τό μεταξύ Γ ερ μ α ν ία ς-Α γ 
γλίας...
Καθ' δλην τήν διάρκειαν τού Πολέ
μου, οί Γερμανοί διεβίβαζον τά σήματά
των μέ τό καλώδιον αύτό, τό όποιον
Τά πρώτα Αμερικανικά στρατεύματα άποβιοί «άπρόσεκτοι» Ά γ γ λ ο ι δέν είχον
βάζονται στή Γαλλία ( Ιούνιος 1917), λίγους
καταστρέψει, δίδοντες έτσι δυνατό
μήνες άφοϋ οί Η.Π.Α. μπήκαν στόν πόλεμο
τητα εις τούς Γερμανούς νά έπικοινωνοϋν καί μέ δλας τάς Πρεσβείας των
σαν νά πλησιάσουν τόν κώδικα ό όποιος
είς
τά ούδέτερα κράτη. Ίσως νά εύρέθά έχρησιμοποιεϊτο άπό τό Ναυαρχεϊον
θησαν Γερμανοί οί όποιοι νά άντιμετώμόλις ήρχιζεν ό πόλεμος. Από τήν
πισαν τήν περίπτωσιν μέ σκεπτικισμόν.
μελέτην αύτών τών άνδρών καί τού
Ό μως ή αισιοδοξία διά τήν άποτελεπεριβάλλοντός των έμαθεν δτι: ένας
σματικότητα τού κώδικός των φαίνεται
ήταν άλκοολικός καί σχεδόν πάντοτε
άπένταρος ένας άλλος ήταν χρεωμέ δτι ένίκησε τούς δισταγμούς των.
Είς τήν ύπ' άριθμ. 40 ΟΒ αίθουσαν
νος εις άπελπιστικόν σημεϊον, διότι
κατά κακήν του τύχην, είχε δύο συζύ τού Βρεττανικού Ναυαρχείου, οί ύπεύθυνοι είχον κάθε λόγον διά νά είναι
γους άντί τής μιάς καθιερωμένης τέ 
εύτυχείς. Βεβαίως, άπό καιρού είς
λος ένας τρίτος εύρίσκετο εις τραγικήν
καιρόν οί Γερμανοί ήλλαζον τήν κλείδα
κατάστασιν διότι ή σύζυγός του ήταν
τού κώδικος, άλλά ή γνώσις τού χει
βαρειά άρρωστη καί είχε μίαν πολυμελή
ρισμού του έπέτρεπε τήν άνακάλυψίν
οικογένειαν, χωρίς κανένα άλλον πό
της άπό τούς έμπειρους άνδρας είς
ρον. Αύτόν τόν άνθρωπον έδιάλεξεν
όλίγον σχετικώς χρόνον.
ό Γ κρέϊβς καί κατώρθωσε νά τόν πείση
"Ετσι έγιναν γνωστά σήματα, τά ό
δτι ήταν πράκτωρ τής Γερμανικής ' Υ
πηρεσίας Πληροφοριών καί ήθελε νά ποια έάν δέν έγίνοντο ίσως ή έξέλιξις
ίδή δΓ όλίγον τόν κώδικα. Φαίνεται δτι τού Πολέμου νά ήταν διαφορετική:
Πρώτον τό άπίστευτον σήμα τό όποιον
τό θύμα του έπεισε τόν έαυτόν του
έστάλη άπό τό Βερολινον είς τήν Ούάδτι έτσι ήταν τά πράγματα καί δέν
έφιλοσόφησε πολύ τό σημαντικώτερον σιγκτων (αί ΗΠΑ ήσαν άκόμα ούδέχρηματικόν «δώρον» πού τού έδωσεν τεραι) καί τό όποιον διέτασσε τά Γερμανικά ύποβρύχια νά βυθίζουν δλα τά
ό Γκρέϊβς, ό όποιος έλαβε τόν κώδικα,
τόν έφωτογράφησε καί τόν έπέστρεψε πλοία, άκόμα καί τά ούδέτερα, εύθύς
ώς τά έβλεπαν είς τά περισκόπιά των.
χωρίς κανείς νά άντιληφθή τίποτε.
Δεύτερον καί σπουδαιότερον ήταν τό
Τά κατωτέρω γεγονότα ήκολούθη
περίφημον «τηλεγράφημα Ζίμμερμαν».
σαν:
Τό τηλεγβαφημα αύτό άπηυθύνετο
(1) Μία συμφωνία έγινε μεταξύ τού πρός τήν Κυβέρνησιν τού Μεξικού καί

προέτεινε συμμαχίαν μεταξύ Γερμα
νίας καί Μεξικού εις περίπτωσιν πολέ
μου μεταξύ Γερμανίας καί ΗΠΑ, μέ άντάλλαγμα τάς Πολιτείας Νέου Μεξικού,
Τέξας καί Αριζόνας τάς όποιας θά
έλάμβανε τό Μεξικόν, έ φ ' όσον θά
ένίκα ή Γερμανία.
"Οπως είναι φυσικόν, μία τοιαύτη
πρότασις θά έδημιούργει σάλον εις τάς
ΗΠΑ έ φ ' όσον έκοινοποιείτο εις τόν
Λαόν. Οί "Αγγλοι όμως είχαν λόγους
νά άποφύγουν μίαν τέτοια άνακοίνωσιν:
Τήν έποχήν έκείνην εις τάς ΗΠΑ ύπήρχε μία ισχυρά άντιβρεττανική τάσις άπό
μέρους των 'Αμερικανών Γερμανικής
καί Ιρλανδικής προελεύσεως. Ή τα ν
λοιπόν βέβαιον ότι έάν οί "Αγγλοι έδιδον δημοσιότητα εις τό τηλεγράφημα
Ζίμμερμαν, τούτο θά παρουσιάζετο ώς
«έφεύρεσις» τήν όποιαν έμηχανεύθησαν οί άδίστακτοι "Αγγλοι διά νά παρα
σύρουν τάς ΗΠΑ εις τόν Πόλεμον. ' Ε
πίσης οί Βρεττανοί δέν ήθελαν νά
δημιουργηθοϋν ύποψίαι εις τούς Γερμανούς δτι δλα τά άπόρρητά των έπαυον νά είναι άπόρρητά εύθύς ώς
διήρχοντο άπό τήν πρωτεύουσάν των.
Εζητήθη τότε άπό τήν Ούάσιγκτων νά
άναλάβη τήν εύθύνην μιας μεγάλης
«έπιτυχίας» τών ύπηρεσιών
Ασφα
λείας της. Πραγματικώς, ή Κυβέρνησις
τών ΗΠΑ έδήλωσεν δτι έχει εις χείρας
της ένα άντίγραφον τού τηλεγραφή
ματος Ζίμμερμαν τό όποίον είχε λάβει
άπό κάποιαν χώραν τής Λατινικής Α
μερικής. Παραλλήλως καί ύστερα άπό
έπίσημον αΐτησιν, έν άντίγραφόν του
έδημοσιεύθη εις τήν Αγγλικήν έφημερίδα Ντέϋλυ Μαίηλ, ή όποια μέ πηχυαίους τίτλους συνέχαιρε τάς ΗΠΑ διά
τήν «έπιτυχίαν» των καί παραλλήλως
έκαυτηρίαζε τήν άνικανότητα τών
Βρεττανικών ' Υπηρεσιών Πληροφο
ριών.

σμίου Πολέμου δέν έχει συζητηθή τό
σον πολύ όσον ή πρώτη μάχη τού
Μάρνη. Κανείς δέν ήμπορεϊ νά βεβαιώση ποίος έκέρδισε τήν μάχην αύτήν. Μάλιστα ό Στρατηγός Ζόφρ, δταν
ήρωτήθη άπό δημοσιογβαφους ποίος
είχε νικήσει εις τήν μάχην τού Μάρνη,
άπήντησε: «Δέν γνωρίζω ποίος έκέρδισε τήν μάχην, έάν δμως είχε χαθή
θά έγνώριζα ποιος τήν έχασε...». Παρ'
όλα αύτά ή μάχη ύπήρξεν έν άποφαστιστικόν σημείον τού Πολέμου, λίαν
εύνοϊκόν διά τήν Αντάντ. Μέ όλίγας
λέξεις άς ίδωμεν τί είχε συμβή: Οί Γερμανοί είχαν καταδιώξει τού ' Αγγλογάλλους, άπό τό Βέλγιον μέχρι τήν καρδιά
τής Γαλλίας. 'Ε κ εί οί τελευταίοι ήσαν
ύποχρεωμένοι νά σταματήσουν διά νά
άμυνθοϋν όπότε ή συντριβή των έφαίνετο βέβαια. Τότε, εις τό άποφασιστικόν αύτό σημείον, οί Γερμανοί αίφνιδίως έσταμάτησαν καί οί Σύμμαχοι «άνέπνευσαν». Εάν οί Γερμανοί έκέρδιζαν τήν μάχην τότε ή κατάληψις τής
Γαλλίας θά ήταν βεβαία όπως έπίσης
ήταν βέβαιον δτι θά έκέρδιζαν καί τόν
Πόλεμον. "Ετσι παρ' δλον δτι έχρειάσθησαν άκόμα 4 έτη καί έκατόμβαι
ζωών διά νά τελειώση ό Πόλεμος, ήμποροΰμε νά είποϋμε δτι ή πρώτη

Αερομαχία ατό Δυτικό μέτωπο κατά τόν
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Τό τηλεγράφημα Ζίμμερμαν ήταν
τό γεγονός τό όποίον (οδήγησε τάς
ΗΠΑ εις τόν Πόλεμον παρά τό πλευρόν
τής ' Αντάντ μέ τά γνωστά θετικά άποτελέσματα, εις τήν πλέον κατάλληλον
έποχήν, όταν ή Ρωσία είχεν ήδη συν
τριβή καί εύρίσκετο εις τά πρόθυρα τής
Έπαναστάσεως. Καί ή κρυπτανάλυσις
τού τηλεγραφήματος ώφείλετο εις τήν
άπόκτησιν τού μυστικού κώδικος τών
Γερμανών άπό τούς "Αγγλους, μέ τήν
βοήθειαν ένός άγανακτισμένου Γερμανοϋ κατασκόπου.

2. Κάρλ Λόντυ: *Ο κατάσκοπος πού
έχασε ένα πόλεμον
Κανένα περιστατικόν τού A ' Παγκο

A

μάχη τού Μάρνη ύπήρξε τό άποφαστικόν σημείον του. Ποιος, γιατί καί πώς,
έχασε τήν μάχην τού Μάρνη; ' Η άπάντησις εις τήν έρώτησιν εύρίσκεται εις
τόν πλέον παράδοξον καί κωμικόν συν
δυασμόν γεγονότων τής ' Ιστορίας.
Τόν Σεπτέμβριο τού 1914 ένα τραί
νο τό όποιον μετέφερε στρατεύματα
άπό τήν Σκωτίαν, έστάθμευσεν εις έν
μικρόν Σταθμόν τής Ν. ' Αγγλίας καί οί
Στρατιώται άπεβιβάσθησαν δΓ όλίγον.
Μεταξύ των έκυκλοφόρει καί ένας
άγνωστος άχθοφόρος, τελείως άγράμματος, εις τόν όποιον ή Σκωτζέζικη
προφορά τών Στρατιωτών έφαίνετο ώσάν ξένη γλώσσα. Από περιέργειαν
ήρώτησεν ένα Λοχίαν άπό πού ήρχετο
τό τραίνο καί έκεΐνος τού άπήντησεν
μονολεκτικώς: «Ροσσάϊαρ». Ο άχθο(ρόρος, τό ίδιο βράδυ εις τήν μικρά τα
βέρναν τού χωριού του διηγήθη εις ένα
φίλον του δτι είδε «χιλιάδες στρατιώτας», καί δταν ήρώτησε άπό πού ήρχοντο τού είπαν «άπό τήν ΡΩΣΙΑ».
Εις έλάχιστόν χρόνον ή φήμη διεδόθη μέ τήν ταχύτητα πυρκαϊάς εις
όλόκληρον τήν χώραν μέ άποτέλεσμα
τό ένα καί μοναδικόν Τάγμα Σκωτζέζων
τού τραίνου, νά γίνη «Στρατιά Ρώσων
μέ πυκνά γένια καί χιόνι εις τά άρβυλά των...». Χιλιάδες άνθρωποι «είδαν»
τούς Ρώσους καθώς διέσχιζον τήν ' Αγ
γλίαν μέσα εις τραίνα μέ κλειστά παρά
θυρα.
' Ο Κάρλ Λόντυ ήταν Γερμανός κατά
σκοπος πρώην ' Αξιωματικός τού Ναυτι
κού. Ώ μ ίλ ει άγγλικά μέ άμερικανικήν
προφοράν, είχε θάρρος άλλά ήταν
άνεκπαίδευτος. Ή Γερμανική Υπηρε
σία Πληροφοριών τόν έστειλεν εις τήν
Αγγλίαν ώς άντικαταστάτην τού Δρ.
Γκρέίβς, μέ άποστολήν νά παρακολουθή τάς κινήσεις τού Στόλου εις τήν
Σκωτίαν.. Ο Λόντυ είχε δηλώσει δτι
ήταν ' Αμερικανός μπίζνεσμαν καί είχεν
έρθει εις τήν ' Αγγλίαν διά τουρισμόν,
έθεώρει δέ δτι ήταν εΰκολον νά συλλέγη πληροφορίες άπό τούς άνυποψίαστους καί όμιλητικούς Σκωτζέζους.
Κάθε τόσο ό Λόντυ έστελνε τηλε
γραφήματα σχετικά μέ τήν έργασία του,
ή τουλάχιστον έτσι έφαίνοντο, εις κά
ποιον έπιχειρηματίαν εις τήν Στοι^όλμην. "Ολα τά τηλεγραφήματα έτελείωναν μέ τήν στερεότυπον φράσιν :« ' Ελ
πίζω νά νικήσωμεν συντόμως τούς κα
ταραμένους Γερμανούς». Ο Λόντυ
έφαίνετο εύχαριστημένος καί
έπίστευεν δτι ό «πατριωτισμός» του θά
έρριπτε στάχτην εις τά μάτια τών
Βρεττανών. Δυστυχώς αύτή ή φράσις
ύπήρξε μοιραία διότι ήταν άδύνατον νά
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μήν προσέξουν, είδικώς εις τήν Σκω
τίαν, ότι κάποιος έστελλε τόσον μακρά
τελεγραφήματα τήν στιγμήν κατά τήν
όποιαν ή λέξις έστοίχιζεν όκτώ πέννας,
ποσόν σημαντικόν διά τήν έποχήν. ' Ο
τηλεγραφητής, λοιπόν, έθεώρησε κα
λόν νά είδοποιήση τήν Αστυνομίαν,
ή όποια μέ τήν σειράν της ένημέρωσε
τό Μ.Ι. 5. διά τό όποιον τά πράγματα
έξεκαθάρισαν άμέσως: Ί-Ιτο γνωστόν
ότι ό «έπιχειρηματίας» τής Στοκχόλ
μης ήταν τό κάλυμμα ένός Γερμανικοϋ
δικτύου κατασκοπείας. "Εκτοτε ό Λόντυ παρηκολουθεϊτο νυχθημερόν καί
δλα τά γράμματα ή τηλεγραφήματα
πρός τήν Στοκχόλμην έξηφανίζοντο
καθ' όδόν. Κατ' άκρίβειαν δλα, έκτός
άπό ένα.
Εις τήν Αγγλίαν ή φήμη τών «Ρώ
σων» ήταν λίαν διαδεδομένη άκόμα.
Μάλιστα έτέθη καί σχετική έρώτησις
εις τήν όποιαν έδόθη μία περίεργη
άπάντησις: «Δέν συμφέρει τό "Εθνος,
νά γίνωνται συζητήσεις σχετικοί μέ
ματακινήσεις στρατευμάτων». Ό Λ ό ν τυ έμαθε τάς φήμας, άλλά δέν ήταν
δυνατόν νά μεταβιβάση πληροφορίας
αί όποϊαι έβασίζοντο μόνον εις αύτάς.
Κατά τύχην συνηντήθη μέ ένα Καναδόν
δημοσιογράφον ό όποιος άνεζήτει καί
αύτός τούς «Ρώσους», όχι βεβαίως, διά
νά ένημερώση τούς Γερμανούς, άλλά
τήν έφημερίδα του. ' Αποφάσισαν νά
ένεργήσουν μαζί καί έπήγαν μέχρι τό
' Εδιμβοϋργον εις τόν Κεντρικόν Σταθ
μόν τού όποιου είδον τραίνα μέ κλει
στά παράθυρα νά διέρχονται μέ μεγάλην ταχύτητα κινούμενα πρός Νότον.
Αί φήμαι έπεβεβαιοϋντο κατά τόν Λόντυ, ό όποιος δέν έφαντάσθη τήν άπλουστάτην άλήθειαν: ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ στρατιώται μέσα εις τά τραίνα είχον κλείσει τά
παράθυρα διά νά ήμπορέσουν νά κοι
μηθούν... Παραλλήλως ήλθεν εις έπαφήν μέ σοβαρούς άνθρώπους οί όποιοι
όχι μόνον είχον «ίδεί» τούς Ρώσους,
άλλά καί μερικά βαγόνια, γεμάτα γού
νας - προφανώς έξαρτήματα τής στο
λής των. Τέλος, μίαν ήμέραν, ό ίδιος
είδεν έν τραίνο τό όποιον μετέφερε
στρατιώτας μέ κυανήν στολήν' καί
στρογγυλά πηλήκια τά όποια έβλεπε
διά πρώτην φοράν. Καί πάλιν συνεπέρανεν δτι οί στρατιώται δέν ήσαν "Αγγλοι,
άλλά Ρώσοι. (Εις τήν πραγματικότητα
ήσαν "Αγγλοι πεζοναΰται τούς όποιους
έβλεπεν όντως διά πρώτην φοράν).
Ό Λόντυ δέν είχε πλέον καμμίαν
άμφιβολίαν καί τό ίδιον βράδυ έγραψε
έν γράμμα εις τήν Στοκχόλμην, μάλιστα
έν τή σπουδή του εις άνοικτήν γλώσ446

Παρέλαση Γερμανικών στρατευμάτων στις
Βρυξέλλες, μετά τήν κατάληψη τού Βελ
γίου.

σαν: «Ειδοποιήσατε διά τού ταχυτέρου
μέσου τό Βερολΐνον ότι τήν 5ην Σε
πτεμβρίου μεγάλα τμήματα Ρωσικού
Στρατού έπέρασαν άπό τό Εδιμβοϋργον κατευθυνόμενα πρός Ν. Αγγλίαν
καί Γαλλίαν. ' Εκτιμωμένη δύναμις περί
που 60.000 άνδρες. Εις Σιδηροδρομι
κόν Σταθμόν ' Εδιμβούργου έξηκρίβωσα διέλευσιν τραίνων κινουμένων πρός
Ν. μέ μεγάλην ταχύτητα καί κλειστά
παράθυρα. Άποβίβασις Ρώσων πιθα
νώς εις περιοχήν Άμπερντήν». Αύτό
άκριβώς τό γράμμα τού Λόντυ έπέτρεψε νά περάση τά σύνορα τής ' Αγγλίας
ή λογοκρισία.
' Ο Λόντυ δέν έμαθε ποτέ, ότι, χωρίς
νά τό θέλη, έβοήθησε τήν Πατρίδα του
νά χάση τόν Πόλεμον, γιατί πολύ πρό
τού τέλους του, είχε συλληφθή, δικασθή, καταδικασθή εις θάνατον καί έκτελεσθή εις τόν Πύργον τού Λονδίνου.
Μ ετ' όλίγας έβδομάδας άπό τής
άποστολής τής μοιραίας έπιστολής,
ό Στρατηγός Σερ Τζώρτζ "Αστόν έλα
βε μίαν περίεργον διαταγήν: Θά άπεβιβάζετο μέ μίαν Ταξιαρχίαν πεζοναυτών
εις τήν 'Οστάνδην, όχι διά νά πολεμήση, διότι άλλωστε δέν ύπήρχε Στρατός
Γερμανικός εις τήν περιοχήν, άλλά διά
νά «διαφήμισή» τήν παρουσίαν του. Οί
άνδρες του θά έξηπλοϋντο εις τήν
περιοχήν ώστε νά έφαίνοντο τουλάχι
στον ώς Μεραρχία. "Οταν ή εϊδησις θά
έφθανεν εις τούς Γερμανούς, οί τ ε 

λευταίοι ήταν φυσικόν νά στείλουν
στρατεύματα. Τότε ή άποστολή τού
"Αστόν θά έτελείω νε καί θά έπέστρεφεν εις τήν Βρεττανίαν μέ τήν πρώτην
ένδειξιν τής Γερμανικής έπιθέσεως.
Τήν ίδιαν στιγμήν ό 'Αρχηγός τού
Γερμανικού Γενικού Επιτελείου, Στραγητός Μόλτκε, ό Νεώτερος, ό όποιος
διέθετεν έν άπό τώ καλλίτερα έπιτελεΐα
πού έγνώρισεν ή Γερμανία, είχε κάθε
λόγον νά είναι εύχαριστημένος: Αί Γαλλοαγγλικαί δυνάμεις εύρίσκοντο έν
ύποχωρήσει ύπό τήν πίεσιν τού καλώς
ώργανωμένου Γερμανικοϋ Στρατού.
Συντόμως θά ύποχρεοϋντο νά σταμα
τήσουν διά νά δώσουν τήν άποφασιστικήν μάχην καί νά συντριβοϋν διά νά
τελειώση ό Πόλεμος μέ νίκην τής Γερμανίας. Εις τό σημεΐον αύτό έλήφθη ή
πληροφορία τής άποβάσεως τού "Α
στόν καί τής δημιουργίας προγεφυρώ
ματος εις τήν Οστάνδην. Ο Μόλτκε
έξεπλάγη: Αφού ή Ά ν τά ν τ δέν είχε
άλλας δυνάμεις, τί έχρειάζετο τό προ
γεφύρωμα; Οί ' Επιτελείς του τού έδ ε ι
ξαν τήν άναφοράν πού είχεν άφιχθή
άπό τήν Στοκχόλμην. Τά πράγματα έγι
ναν φανερά: Οί "Αγγλοι είχον δημιουργήση προγεφύρωμα διά νά διευκολύ
νουν τήν άποβίβασιν τών Ρώσων, ένός
Σώματος Στρατού περίπου διά πρώτην
δόσιν! ' Η άπόβασις αύτή θά έξέθ ετεν
εις σοβαρόν κίνδυνον τάς γραμμάς
συγκοινωνιών τών Γερμανών τάς διερχομένας διά τού Βελγίου. Τελικώς,
παρά τάς διαμαρτυρίας καί τήν άγανάκτησιν τών ύφισταμένων Στρατηγών,
διετέθησαν δύο Μεραρχίαι πρώτης
γραμμής διά τήν άσφάλειαν τών συγκοι
νωνιών άπό τήν άπειλήν τών «Ρώσων».
Οί ταλαιπωρημένοι σύμμαχοι είδαν αίφνιδίως νά δημιουργοϋνται δύο κενά εις
τήν Γερμανικήν διάταξιν, τά όποια έσπευσαν νά καλύψουν.
Ορισμένοι
Γερμανικοί Μεραρχίαι είδον, τότες νά
άπειλοϋνται τά πλευρά των καί ύπεχώρησαν διά νά τά καλύψουν. Αλλά
εις ένα πόλεμον είναι εύκολώτερον νά
άρχίσης μίαν ύποχώρησιν, παρά νά τήν
σταματήσης. "Ετσι οί Γερμανοί έχασαν
τήν μάχην τού Μάρνη καί μαζί μέ αύτήν
τήν εύκαιρίαν νά κερδίσουν τόν Πό
λεμον.
Ο άτυχος Λόντυ έγινε πρόξενος
μερικών τραγικών γεγονότων διά τήν
Γερμανίαν μέ τό μήνυμά του καί οί
σύμμαχοι ίσως τού όφείλουν χάριν.
Μόνον ό Σέρ Λίντελ Χάρτ τήν ήμφισβήτησε: έπρότεινε νά στηθή άγαλμα
τού άγραμμάτου καί άγνώστου άχθοφόρου ό όποιος διέδωσε πρώτος τήν
φήμην τών «Ρώσων».

νων προσπαθούν νά... φέρουνστόν ίσιο δρό
μο τούς διαφωνούντες μ έ τό καθεστώς. Διαμαρτυρήθηκε, έχασε τή θέσι της, έμεινε
άνεργη γιά άρκετό καιρό καί τελικά κατάφ ερε νά πάρη άδεια νά μεταναστεύση στή
Δύαι...

ΑΠΟ TO
ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΝΕΑ
'Ο ποιητής Μπαΐκερ
προτίμησε τή Δύση

Θύμα του Σοβιετικού
Ψυχιατρείου
Η 21η Απριλίου θά είναι μιά μέρα άξέχαστη, μιά μέρα μοναδική γιά τήν δόκτωρα
Μαρίνα Βοίσκάνσκαγια πού ζή καί έργάζεται
ατό Καίμπριτζ! Γιατί, έπιτέλους μετά άπό
προσπάθειες καί άγώνες 4 έτών, θά μπορέση νά άφιξη ξανά στήν άγκαλιά της τύν
13χρονο γιό της Μίσα, πού οί Σοβιετικές
άρχές τού άπαγόρευσαν μέχρι σήμερα τήν
έξοδο άπό τή χώρα! «Νομίζω πώς πετάω
ατούς ούρανούς άπ’ τή χαρά μου» είπε
ατούς δημοσιογράφους ή κ. Βοίσκάνσκαγια
μόλις ειδοποιήθηκε γιά τό νέο. Καί ό συγ
γραφέας Στόπαρντ πού ήγείτο τής όμάδος
πού άγωνίστηκε γιά τόν έκπατρισμό τού
μικρού μέ σύνθημα τό « Αφήστε τόν Μίσα
νά φύγη» πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα εύτυχής μ έ τήν είδηση, καί ότι αύτό είναι μία
άπόδειξις ότι οί καμπανιές αύτού τού είδους
τελικά φέρνουν άποτέλεσμα! Βέβαια μ έ τό
μέρος τών φίλων τού Μίσα καί τής κ. Βοίκάνσκαγια συνηγορούσε καί τό γεγονός δτι
οι Σοβιετικές Αρχές διάλεξαν σάν μασκώτ
γιά τούς Ολυμπιακούς Αγώνες πού θά
γίνουν τό 1980 στήν Μόσχα, ένα μικρό άρκουδάκι, όνόματι «Μίσα»! Ακριβώς λοιπόν
αύτή τή συνωνυμία έκμεταλλεύθηκε όσο
μπορούσε ή όμάδα γιά τόν έκπατρισμό τού
13χρονου παιδιού. Αξίζει νά σημειώσουμε
δτι ή κ. Βοίκάνσκαγια είναι ψυχίατρος καί
δτι πριν φύγη γιά τήν Μ. Βρεταννία έργαζόταν σ ' ένα μεγάλο νοσοκομείο τού Λένινγκραντ. Μέχρι πού άντελήφθη δτι ήταν ένα
ψυχιατρείο άπ' αύτά πού χορηγώντας μεγά
λες δόσεις ναρκωτικών καί παραιαθηαιογό-

Ό 40χρονος ' Ανατολικογερμανός συγγραφεύς Γιούρεγκ Μπαΐκερ, κατώρθωσε
μετά άπό άπελπισμένες προσπάθειες δύο
έτών, νά διαβή τά σύνορα τής Ανατολι
κής Γερμανίας καί νά περάση στήν Δυτι

στικό φυλλάδιο» μέ διάφορα ποιήματά του,
μ έ τά όποια έξαπέλυσε δριμυτάτη έπιθεση
κατά τού καθεστώτος τής Ανατολικής Γερμανίας, τό όποιο έχαρακτήριζε «ώς καθε
στώς τού σκότους καί τής πνευματικής άμάθειας» καί ώνόμαζε τούς άρχηγούς τού
Κόμματος τού ΚΚ ώς «ένα σμάρι άπό παράφρονες, πού μισούν τόν λαό, τήν Γερμανία
καί τήν άνθρωπότητα όλάκερη, καί πού είναι
δεμένοι στό άρμα τών Σοβιετικών πού τούς
άγουν καί τούς φέρουν κατά βούλησι, χωρίς
ποτέ νά τούς άνακοινώσουν τά σχέδιά τους
βέβαιοι ότι θά κάνουν 6, τι τούς πούν σάν
ταπεινοί δούλοι».
Μπροστά σ ' αύ τήν τήν άπροκαλυπτη
έπιθεση τού Μπαΐκερ, οί ύπεύθυνοι τού
Κόμματος αποφάσισαν νά άκολουθήσουν
τήν μόνη μέθοδο πού θά συνέτεινε στήν
«έξαφάνιαι» τού νεαρού συγγραφέα: τήν
λασπολογία.
«Πραγματικά» δήλωσε λίγο μετά τήν
δραπέτευαι του άπό τήν Ανατολική Γερμα
νία, ό Γιούρεγκ Μπαΐκερ, «ποτέ μου δέν
περίμενα πώς ή κυβέρνηση τής χώρας μου
θά μού συμπεριεφέρετο μ ’ αύτόν τόν άπαίσιο τρόπο. Καί στό κάτω - κάτω ποιό ήταν
τό έγκλημα μου: Τό ότι θέλησα νά πάω γιά
λίγο καιρό στήν Αμερική γιά νά τελειώσω
τις σπουδές μου... Καί άντί αύτοί νά μού
χορηγήσουν τήν άδεια έξόδου, έξαπέλυσαν
έναν άδικαιολόγητο λίβελλο άπό ύβρεις καί
λασπολογίες έναντίον μου... Μά εύτυχώς
γιά μένα όλες αύτές οί περιπέτειες τέλειωσαν. Πατώ έπιτέλους σέ έλεύθερο έδαφος
καί μπορώ νά άναπνέω τόν καθαρό άέρα
τής Ελευθερίας. Δ έν σκοπεύω πάντως νά
μείνω στήν Δυτική Γερμανία. Θάταν πολύ
έπικίνδυνο κάτι τέτοιο. Θά μπορούσαν άνά
πάσαν στιγμή νά μέ άπαγάγουν καί νά μέ

κή.
Ο Μπαΐκερ, τού όποιου ή οικογένεια μ έ 
νει άκόμα στήν Ανατολική Γερμανία είναι
άπόφοιτος τής Ανωτάτης Σχολής Λογο
τεχνίας τής Ανατολικής Γερμανίας έχει
μείνει γιά έξι μήνες στήν Αμερική - σάν
έπικεφαλής άντιπροσωπείας
Ανατολικογερμανών διανοουμένων - καί θεωρείται αύτήν τήν στιγμήν σάν ό ύπ' άριθμόν ένα
άντιστασιακός ποιητής.
Αμέσως μετά τήν έπιστροφή του άπό
τήν Αμερική, ό Μπαΐκερ, κατέθεσε αίτησι
στό άρμόδιο ύπουργείο τής χώρας του καί
ζήτησε νά τού δοθή άδεια παραμονής γιά
ένα άπεριόριστο χρονικό διάστημα έξω άπό
τά σύνορα τής χώρας του. Οί άρμόδιοι φυσι
κά τού τό άρνήθηκαν. ' Ο Μπαΐκερ όμως δέν
τό έβαλε κάτω. Ξανά ύπέβαλε τήν αίτησι,
φροντίζοντας ταυτόχρονα νά γίνη γνωστή ή
προηγούμενη άρνησι χορηγήσεως έξόδου
του άπό τήν ’Ανατολική Γερμανία.
Αποτέλεσμα τών ένεργειών του αύτών
ήταν νά έρεθίση τούς διάφορους κομματι
κούς παράγοντες, οί όποιοι έξαπέλυσαν μία
άνευ προηγουμένου έπίθεσι έναντίον του,
κατηγορώντας τον ώς «προδότη τής πατρί
δας του» καί ώς «έχθρό τού λαού καί τού
σοσιαλισμού».
Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε ένα «διαφωτι-

Επάνω: Τό δράμα τής Μαρίνας Βοίκάνσκαγια άρχισε δταν άνακάλυψε τί συμβαίνει
ατά Σοβιετικά ψυχιατρεία Κάτω: Ο κορυ
φαίος ποιητής τής Ανατολικής Γερμανίας
Γιούρεγκ Μπαΐκερ. Προτίμησε τήν Δύση.
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Δεξιά: ' Ο κυβερνήτης τής Φλώριδας Μπόμπ
Γκράχαμ αέ παλαιότερη φωτογραφία του.
Ό Γκράχαμ έπανέφερε τήν «ήλεκτρική
καρέκλα» στή Φλώριδα καί πριν άπό λίγες
ήμέρες υπέγραψε τήν άπόφαση γιά τήν έκτέλεση δύο έγκληματιών πού είχαν καταδικασθεί οέ θάνατο. Κάτω: Ο Μάίκελ
Σπήρμαν 21 χρόνων, ό όποιος διέρρηξε τό
διαμέρισμα τής τραγουδίστριας Λίντα Σκόττ,
στήν ύπηρεσία τής όποιας δούλευε ώς όδηγός καί τήν σκότωσε χτυπώντας της τό
κεφάλι μέ ένα μπαστούνι τού μπέηζ-μπώλ.
Ό Σπήρμαν όμολόγησε ότι πήρε τήν άπόφασή του νά σκοτώσει τήν Σκόττ, άφού είδ ε
στήν τηλεόραση στό έπεισόδιο τών «χαμο
γελαστών ντεντέκττβς», πόσο εύκολο ήταν.

πάνε πάλι πίσω στήν Ανατολική Γερμανία
καί αύτό θά σήμαινε σίγουρο θάνατο γιά
μένα... Έτσι άποφάαισα νά φύγω γιά τήν
Αμερική. Σκοπεύω νά έγκατασταθώ μονίμως έκεί, καί νά αυνεχίσω μέχρι τελευταίας
ρανίδος αίματος τόν άγώνα γιά τήν άπελευθέρωαι τής πατρίδος μου.
»Γιατί άν έγώ στάθηκα τυχερός καί κα
τόρθωσα νά ξεφύγω άπό τούς δήμιους πού
κυβερνούν τήν Ανατολική Γερμανία, δυ
στυχώς ή οίκογένειά μου καί οί συμπατριώ
τες μου παρέμειναν πίσω καί συνεχίζουν νά
ύφίστανται τά πνευματικά βασανιστήρια τών
τυράννων αύτών πού έχουν θράσος νά
αύτοαποκαλούνται «φίλοι καί σωτήρες τού
λαού"

Τό συνδικάτο του εγκλήμα
τος» έξετέλεσε τόν
Κέννεντυ;
Τό άμερικανικό «Συνδικάτο τού Εγκλή
ματος» ώργάνωσε τήν δολοφονία τού Τζών
Κέννεντυ καί ό Ό σβαλντ δέν ήταν ό μόνος
δολοφόνος, σύμφωνα μ έ δημοσιογραφικές
πληροφορίες, πού έφθασαν στή δημοσιό
τητα χθές τό βράδυ.
Τηλεοπτικός Σταθμός τού ' Οχάϊο ίσχυρίαθηκε, δτι ή έπί τών Δολοφονιών Επιτροπή
τής άμερικανικής Βουλής συγκέντρωσε άρκετά στοιχεία, άπό τά όποια προκύπτει, δτι
ή δολοφονία τού Προέδρου Κέννεντυ, τό
1963, ώργανώθηκε άπό ένα Συνδικάτο ’Εγ
κλήματος καί δτι στήν κατάστρωσι τών σχε
δίων τής δολοφονίας έλαβε μέρος καί ό
γνωστός συνδικαλιστής ήγέτης τών «φορ
τηγατζήδων» Τζίμμυ Χόφφα ό όποιος είχε
πολλούς δεσμούς μ έ τή Μαφία
"Ενας άπό τούς ρεπόρτερς τού τηλεο
πτικού Σταθμού άνέφερε, δτι άπό πηγή τής
βουλευτικής Επιτροπής πληροφορήθηκε τή
νέα αύτή έκδοχή γιά τή δολοφονία τού
Τζών Κέννεντυ, πού είναι άντίθετη καί πρός
τά πορίσματα τής Επιτροπής Γουώρεν καί
πρός άλλες έκδοχές πού διατυπώθηκαν άπό
άλλους έρευνητές τής δολοφονίας έκείνης.
Κατά τήν τηλεοπτική έκπομπή, ό Λή
"Οσβαλντ ήταν ένας άπό τούς δύο δολοφό-
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το έγγραφο, 60 σελίδων πού παρέδωσε ή
γερμανική κυβέρνησι στό γενικό Εισαγγε
λέα γιά νά στήριξή τήν κατηγορία τής κατα
σκοπείας κατά τού ζεύγους Λόθαρ καί Ρενάτε Λούτζ.
Ή Ρενάτε Λούτζ έργαζόταν ώς γραμματεύς στό γερμανικό ύπουργείο Ά μύνης έπί
έννέα χρόνια καί μ έ τήν βοήθεια τού συζύ
γους της, κατόρθωσε νά φωτογραφήση, ό
πως άναφέρουν οί σχετικές πληροφορίες,
έκατοντάδες μυστικών έγγράφων τού ύπουργείου, πού παρεδόθηκαν στήν Ανατο
λική Γερμανία.

Παραισθησιογόνα σέ
δημοσιογράφο
"Εντονη προφορική διαμαρτυρία έξέφρασε διπλωμάτης τής άμερικανικής πρεσβείας
τής Μόσχας πρός τό σοβιετικό ύπουργείο
Εξωτερικών, έπειτα άπό τό δυσάρεστο έ 
πεισόδιο, θύμα τού όποιου ύπήρξε ό Αμερι
κανός Ρόμπερτ Νάϊτ, άνταποκριτής πολλών
άμερικανικών έφημερίδων, καί ή σύζυγός
του.

νους, ατούς όποιους είχε ά νατεθεί ή δολο
φονία τού Προέδρου τών ' Ηνωμένων Πολι
τειών. Ό δεύτερος δολοφόνος διέφυγε
καί παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος σύμ
φωνα μ έ τά ματαδοθέντα.
Στήν έκθεσι τής Επιτροπής, προστίθε
ται, έπισημαίνονται καί άλλα δύο όνόματα
«άρχόντων» τού ύποκόσμου, πού είχαν άμε
ση άνάμιξι στήν όργάνωσι τής δολοφονίας
τού Κέννεντυ - έκτός τού Χόφφα. Πρόκει
ται γιά τούς Κάρλος Μαστέλλο, άπό τή
Νέα ' Ορλεάνη, καί τόν Σάντος Τραφικάντε,
άπό τό Μαΐάμι πού μαζί μέ τόν Χόφφα ε ί
ναι οί πιθανώτεροι φανεροί ήγέτες τής
συνωμοσίας γιά τήν δολοφονία τού Προέ
δρου Τζ. Κέννεντυ.

Μυστικά έγγραφα τής Δυτ.
Γερμανίας στούς Ανατολι
κούς
"Ενα ζεύγος Άνατολικογερμανών κατα
σκόπων, πού έργάσθηκε άνενόχλητα έπί
πολλά χρόνια στήν Δυτική Γερμανία, μέχρις
6του συνελήφθη, κατόρθωσε νά στείλη στήν
Μόσχα καί τήν Ανατολική Γερμανία, πλήρη
στοιχεία γιά τις μυστικές άποθήκες ύγρών
καυσίμων πού έχουν έγκατασταθή σέ άπόρρητα σημεία τού γερμανικού έδάφους, ώστε
νά είναι διαθέσιμα γιά τις άεροπορικές δυνά
μ εις τού ΝΑΤΟ τής Κεντρικής Εύρώπης σέ
περίπτωσι άνάγκης.
Ή έντυπωσιακή πληροφορία δημοσιεύε
ται στό φύλλο τής γερμανικής έφημερίδος
«Μπίλντ Τζάϊτουγκ», ή όποια άποκαλύπτει
δτι οί σχετικές άποδείξεις τής κατασκο
πείας αύτής περιλαμβάνονται αέ άπόρρη-

Τό έπεισόδιο συνέβη στήν Τασκένδη
όπου ό Αμερικανός δημοσιογράφος (35
έτών) καί ή γυναίκα του (29 έτών) είχαν
πάει έκδρομή. Κάποιος άνδρας, πού όπως
ισχυρίστηκε ήταν ξεναγός τής «Ίντουρίστ»
τούς παρέσυρε σέ τείοποιείο τής πόλης.
Ε κ ε ί έδωσαν στό Νάιτ νά πιει βότκα πού
προφανώς περιείχε παραισθησιογόνο ούσία.
Ό Νάϊτ έπεσε άναίσθητος, ένώ τρεις άνδρες καί δύο γυναίκες - πού έπίσης ισχυρί
ζονταν ότι ήταν ξεναγοί τής « Ίντουρίστ»,
έπεχείρησαν νά ένοχλήσουν σεξουαλικώς
τή σύζυγό του, δταν άρνήθηκε νά πιει κι
έκείνη τή βότκα της.
Τελικά, ό δημοσιογράφος μεταφέρθηκε
σέ κακή κατάσταση στό ξενοδοχείο του,
όπου είχε άλλες περιπέτειες μ έ άστυνομικούς πού δέν τόν άφηναν ν' ά νεβ εί στό
δωμάτιό του, καί ήθελαν νά τόν συλλάβουν
κατηγορώντας τον γ ι' «άπρεπή συμπερι
φορά».
Ή κυρία Νάιτ άρνήθηκε έπίμονα νά ύπογράψει κατάθεση, καί νά παραδεχτεί, όπως
ήθελαν οί άατυνομικοί, δτι ό σύζυγός της
«συνελήφθη μεθυσμένος καί συμπεριφερόμενος άπρεπώς». Τελικά, έπειτα άπό πολ-

λές δυσκολίες, κατάφερε νά έπικοινωνήσει
τηλεφωνικός μέ τήν άμερικανική πρεσβεία
τής Μόσχας, όπότε οί Σοβιετικοί τούς άφη
σαν ήσυχους.
"Οπως άνακοίνωσε ή άμερικανική πρεσ
βεία, τό έπεισόδιο μέ τό Νάιτ δέν είναι
τό μοναδικό. Πολλοί δυτικοί άνταποκριτές
έχουν ένοχληθεί τόν τελευταίο καιρό, καί
άνέφερε παρόμοιο έπεισόδιο, τόν περασμέ
νο Μάρτιο, όπου δυτικοί άνταποκριτές πού
συμμετείχαν σέ συνέδριο, προφυλακίσθηκαν καί ταλαιπωρήθηκαν άπό άνδρες τής
σοβιετικής υπηρεσίας άσφαλείας.

Μία στίς τρεις ’ Αμερικανίδες
κινδυνεύει νά γίνει αλκο
ολική
Σύμφωνα μέ πρόσφατες στατιστικές,
ό άλκοολιαμός άνάμεσα στίς γυναίκες προκα λεϊσ τήν ' Αμερική περίπου 200.000 πρόω
ρους θανάτους καί είναι μία άπό τις κυριότερ ες αίτιες γιά τις άρρώστιες τού ήπατος,
ύριαμένες μορφές καρκίνου, καρδιακές πα
θήσεις, παγκρεατίτιδες καί γαστρίτιδες.
’Εξάλλου προβλέπεται δτι 1.500 περίπου
άπό τά μωρά πού θά γεννηθούν φέτος, θά
παρουσιάσουν σωματικές ή πνευματικές
άνωμαλίες.

Δολοφονήθηκε ήγετικό στέ
λεχος των Κροατών ’Εξόρι
στων
Ηγετικό στέλεχος τού Κινήματος των
Κροατών
Εξόριστων, ό δημοσιογράφος
Μπροΰνο Μπούσιτς, 39 χρόνων, δολοφονή

θηκε ατό Παρίσι, άπό άγνωστο ύπλοφόρο,
μ έ 5 σφαίρες στόν λαιμό καί στό σώμα του,
άνεκοίνωσε ή Αστυνομία. Πέθανε 10 λεπτά
μετά τήν άφιξι τών άστυνομικών στό σπίτι
όπου έγινε ό φόνος, στήν περιοχή Μπελλβίλ.
Σύμφωνα μέ έκπρόσωπο τής άστυνομίας
ό Μπούσιτς πυροβολήθηκε άπό άτομο κρυμ
μένο στήν είσοδο του σπιτιού στό όποιο έ μ 
παινε έκείνη τή στιγμή γιά νά έπισκεφθή μία
φίλη του. Κατά τόν ίδιο έκπρόσωπο, «πρό
κειται γιά πολιτικό έγκλημα».
Κροατικές πηγές στήν Δυτική Γερμανία
λέγουν ότι ό Μπούσιτς ήταν ό κύριος έκπρόσωπος τού Κροατικού Λαϊκού Κινήματος
άπ ’ τό 1975 πού διέφυγε άπό τήν Γιουγκοσλαβία.
«Είχε φθάσει στό Παρίσι άπό τήν Βρεταννία τό περασμένο Σάββατο καί είχε ξανα
έλθει τόν Μάρτιο καί διέμεινε στό ίδιο σπίτι
τής φίλης του στό όποιο δολοφονήθηκε
"Ενοικος τού σπιτιού πού έτυχε τήν στιγ
μή τού φόνου νά βρίσκεται στό παράθυρο
είπε ότι είδ ε ένα άτομο νά τρέχη πρός τό
μέρος τού Μπούσιτς στήν αύλή τού σπιτιού.
« ’ Ο Μπούσιτς, είπε, στράφηκεάκούγοντας τά βήματα, καί ό άγνωστος φτάνοντας
σέ άπόσταση μόλις δύο βημάτων άπ ’ αύτόν,
τράβηξε, ένα πιστόλι καί πυροβόλησε πέντε
φορές. Καί οί πέντες σφαίρες βρήκαν τόν
Μπούσιτς πού σωριάστηκε στό έδαφος. Ό
άγνωστος έβαλε τότε τό πιστόλι στήν τσ έ
πη του βγήκε τρέχοντος άπό τήν αύλή καί
έξαφανίσθηκε στήν Ρύ ντέ Μπελβίλ».
' Ο φίλος τού Μπούσιτς, πού άποκάλυψε
μόνο τό μικρό της όνομα - Ναταλία - δήλω
σε ότι ή γαλλική άστυνομία τόν είχε προει
δοποιήσει νά μή ξαναέλθη στήν Γαλλία
γιατί διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο. «Παρ ' όλα

θύμα τού περιορισμού τής καταναλώσειος
καυσίμων ύπήρξε ό ιδιοκτήτης βενζινάδι
κου στό Λός ' Αντζελες, Ραίη Κλάππερ. Ό
Κλάππερ δέχθηκε μιά σφαίρα στήν πλάτη
καί ή κατάστασή του είναι κρίσιμη. Στή
φωτογραφία, ό ιδιοκτήτης τού πρατηρίου δ έ 
χεται τις πρώτες βοήθειες μέσα στό κατά
στημά του. Στήν ίδια συμπλοκή τραυμαπσθηκαν σοβαρά ένας άστυνομικός καί μ ερ ι
κοί πολίτες.

αύτά, είπε, ήλθε γιά νά προετοιμάση τήν
σύγκλησι τού Κρατικού Εθνικού Κογκρέσσου καί γιά νά μέ έπισκεφθή.
Ά λ λ ο ς φίλος του έξόριστος στό Λονδίνο
Γιουγκοσλάβος Βλάντε Παυλίνικ είπε ότι ό
Μπούσιτς βρισκόταν στό Παρίσι έπί ένα
μήνα ήδη όταν δολοφονήθηκε.
«Μού είπε, ό ίδιος, δήλωσε καί ό Παυ
λίνικ ότι ή γαλλική άστυνομία τόν είχε προ
ειδοποιήσει πριν πέντε μήνες νά μή έλθη
στό Παρίσι γιά ένα διάστημα γιατί γνώριζε
ότι δυό άτομα είχαν σταλή άπό τήν γιουγκο
σλαβική άστυνομία γιά νά τόν δολοφονή
σουν. Απορώ πώς ό Μπούσιτς άγνόησε
τήν προειδοποίησι, γιατί έπαιρνε πάντοτε
τις προειδοποιήσεις αύτές στά σοβαρά καί
άλλαξε συχνά τήν διεύθυνσί του στό Λον
δίνο. Οπωσδήποτε, είπε ό Παυλίνικ, συντά
κτης ένός κρατικού άντιτιτοίκού περιοδικού,
ύπεύθυνη γιά τήν δολοφονία του είναι ή Σί
Μπί Σί μυστική γιουγκοσλαβική άστυνομία,
όπως είναι ύπεύθυνη καί γιά όλόκληρη
σειρά δολοφονιών τά τελευταία χρόνια. Οί
έκτελ εσ τές τού Μπροϋνο Μπούσιτς δέν
πρόκειται νά αυλληφθοΰν ποτέ».
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Η ΨΥΗΟΛΟΠΚΗ ΕΡΠΙΗΝΕΙΠ Τ,
Τοϋ Ψυχολόγου
κ. Κ. ΔΟΥΚΑ

ΠΟ τήν άρχη τών ιστορικών χρό όνειροκρίτες -πού κυκλοφορούν σ'
νων -άπό τήν έπινόηση τής γρα όλόκληρο τόν «πολιτισμένο» κόσμοφ ή ς- ύπάρχουν κείμενα πού μαρτυ
περιλαμβάνουν σέ μεγάλο ποσοστό τις
ρούν τό ένδιαφέρον γιά τήν έρμηνεία
άπό τότε έρμηνεΐες του, προσαρμο
τών όνείρων.
σμένες στήν κάθε έποχή...
"Ενα άπ' αύτά-τάπανάρχαια γραπτά
Ό 19ος αιώνας, έσήμαινε τή «νίκη
μνημεία- είναι ό πάπυρος Τσέστερ
τού όρθολογισμοϋ» καί τών έπιστημοΜπήττυ 3, πού προέρχεται άπό τήν
νικών μεθόδων στήν «προλογική» έρμη
Αίγυπτο τής δωδεκάτης δυναστείας
νεία τών όνείρων. Είναι ή περίοδος, πού
(2000-1790 π.Χ.). Στόν πάπυρο -πού
κυριαρχεί ή λογική σχέση αίτιας καί
βρίσκεται σήμερα στό Βρεττανικό Μου άποτελέσματος, μαζί μέ τή μεγάλη
σ είο- έχουν καταγραφεϊ διακόσια πε προσδοκία γιά τήν έξήγηση καί τών
ρίπου όνειρα μέ τήν έρμηνεία τους γιά
ψυχικών φαινομένων μέ τή μεθοδο
τό μέλλον. Ό μ ο ιες προβλέψεις, άλλογία τών φυσικών έπιστημών.
λά καί τελετουργίες πού προφυλλά' Η πρώτη προσπάθεια γιά τή συστη
σουν άπό κακά όνειρα καί έπιφέρουν
ματική έρευνα τών όνείρων όφείλεται
καλά, είναι χαραγμένες στις πήλινες
στόν Λ.Φ.Α. Μαουρύ (1817-1892), πού
πινακίδες τής βιβλιοθήκης τού άναέπιχείρησε νά άποδείξει πειραματικά,
κτόρου τής ΝινεύΙ.
δτι τά όνειρα προξενοϋνται άπό σωμα
Οί "Ελληνες -όπως καί οί Ρωμαίοι
τικούς έρεθισμούς!
καί οί ' Εβραίοι- παρέλαβαν τούς τρό
Αύτή τήν «όργανική» καί σχεδόν
πους έρμηνείας τών όνείρων άπό τούς
-πριν άπό τόν 18ο αιώνα- καθιερω
Αιγυπτίους καί άπό τούς Άσσυρίους.
μένη άντίληψη, μετέβαλε ριζικά όΖίγκΜεταξύ τών χρόνων τού Δημοκρίτου
μουντ Φρόϋντ (1856-1939): Ή πρώτη
(460-370 π.Χ.), πού άπέδιδε στά όνειρα
«δυναμική» καί έπιστημονικά θεμελιω
έπέμβαση άλλων δημιουργημάτων καί
μένη έρμηνεία τού -δικού το υ - όνείτού θριάμβου τού Χριστιανισμού -πού
ρου όλοκληρώνεται στις 24 'Ιουλίου
καταδικάζει έπίσημα τις όνειρομαν1895, δημοσιεύεται στις 4 Νοεμβρίου
τ ε ϊε ς - ύπήρχαν είκοσι έξη ' Ελληνικοί
1899 καί άποτελεΐ διεθνές γεγονός.
όνειροκρίτες, πολύ όμοιοι στή διάταξη
Τόν 'Απρίλιο τού 1958, ό Α.Φ.Κ.
μέ τόν Αιγυπτιακό πάπυρο.
Ούάλλας διατυπώνει τήν -άκόμη έλάΑπ' αύτές τις όνειρικές συλλογές
χιστα γνωστή στό κοινό- άποψη, δτι οί
έχουν διασωθεί μόνο τά « Ονειρο
φροϋδικές ψυχαναλυτικές θέσεις είναι
κριτικά», πού έγραψε ό Άρτεμίδωρος
καταπληκτικά όμοιες μέ τις δοξασίες
τόν 2ο μ.Χ. αιώνα. Οί μέχρι τώρα
πού διατηρούσαν γιά τά όνειρα οί ' Ιρο-
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κέζοι Ινδιάνοι τής 'Αμερικής, στόν
17ο αιώνα. Τά τελευταία χρόνια, οί άνθρωπολόγοι -πού άσχολοϋνται μέ έπιτόπιες έρευνες καί περισυλλέγουν τά
όνειρα διαφόρων ιθαγενών φυλών, ώς
τμηματικό ύλικό μιάς όλικής έθνογραφ ία ς- προσπαθούν νά τά έρμηνεύσουν
μέ τις γνώσεις καί τήν ένόρασή τους.
Σύμφωνα μέ τήν «όρθόδοξη» ψυ
χαναλυτική θεώρηση, τά όνειρα πηγά
ζουν άπό περίπλοκες «άσυνείδητες»
διεργασίες πού έκδηλώνονται κατά τόν
ύπνο μας, μέ μοναδικό σκοπό νά έκπληρώσουν τις άπωθημένες ή καταπιε
σμένες -σεξουαλικές κατά βάση- έπιθυμίες μας ή βιώματα τής ήμέρας!
Οί άπαγορευμένες, οί παράνομες,
οί ανεπίτρεπτες έπιθυμίες μεταμφιέ
ζονται γιά νά παραπλανήσουν, γιά νά
ξεφύγουν, γιά νά περάσουν τήν ένδοψυχική «λογοκρισία».
Ή άποκάλυψη, άποκρυπτογράφηση,
ή έρμηνεία τών τόσο συγκαλυμένων,
τών τόσο συμπυκνωμένων, τών τόσο
άλλοιωμένων, τών τόσο προσωπικών
μας «όνειρικών μηνυμάτων», πού κρύ
βονται κάτω άπό τις φανερές «όνειρικές εικόνες», άπαιτεϊ τήν άνάλυση
όλων τών «έλευθέρων συνειρμών» μας
σέ συσχετισμό πρός τό «σύνολο» τού
όνείρου.
Μιά σημερινή μας έπιθυμία γίνεται
όνειρο, όταν συνδεθεί μέ τήν παιδική
μας ήλικία. Ό ,τ ι είδαμε στά πρώτα
τρία χρόνια τής ζωής γεννά όνειρο,
ό,τι άκούσαμε φαντασία καί ό,τι σε
ξουαλικό μάθαμε, νεύρωση.
Τά «τυπικά» όνειρα -πού σχεδόν
καθένας μας βλέπει, πού γιά τόν καθέ
να έχουν παρόμοιο νόημα- τά δνειρα,
πού έχουν σχέση μέ έξετάσεις, μέ
κολύμπι καί νερό, μέ γύμνια, μέ άνοδο
καί κάθοδο, μέ άδυναμία κινήσεων, μέ
άπώλεια δοντιών, μέ θάνατο κοντινού
προσώπου, μέ πειρατές, διαρρήκτες
καί φαντάσματα ύπογραμμίζουν τόν κύ
ριο ρόλο πού διαδραματίζει ή άπωθημένη παιδική έπιθυμία.

φανίζεται ύστερα από 10 λεπτά, κατά
μέσον όρο, τό πέμπτο έμφανίζεται
μετά 7 ώρες ύπνου καί έξαφανίζεται
συνήθως μέ τήν άφύπνιση.

i ΟΝΕΙΡΩΝ
Τό όνειρο είναι ή λεωφόρος πού ό
όδηγεΐ στή γνώση τού ασυνειδήτου,
άλλά καί μιά άσφαλιστική δικλείδα γιά
τήν ψυχική ύγεία.
Ή ψυχαναλυτική « Ερμηνεία τού
' Ονείρου» βάλλεται κυρίως -ώ ς μονοδιάσταση καί αντιφατική πρός τήν άρχή
τής έμπειρικής έρευνα ς- έπειδή περι
ορίζεται στήν ικανοποίηση τοϋ «πό
θου γιά ήδονή» καί ύποβαθμίζει τό
«έκδηλο» περιεχόμενο τοϋ όνείρου.
Ο Α. Ά ν τλ ε ρ (1870-1937) θεωρεί
τό όνειρο ώς άλληγορία -«σάν τήν
προβληματική κατάσταση τής
ζωής
μας, πού προκύπτει άπό τήν άντίθεση
μεταξύ τής «τάσεως πρός δύναμη» καί
τοϋ κοινωνικού συναισθήματος.
Σύμφωνα μέ τήν « Ατομική Ψυχο
λογία», στό όνειρο διασαφίζεται ή πλα
σματική προέκταση τής «πρόβας» μας
στό χθές γιά τήν έπιτυχία τοϋ «προγράμματός» μας στό αύριο!
Ο Κ. Γ. Γιούνγκ (1875-1961) πι
στεύει, ότι τό προσωπικό μας άσυνείδητο συνδέεται μέ ένα ύπερπροσωπι
κό, φυλετικό, «συλλογικό άσυνείδητο»
καί έπηρεάζεται άπό άπρόσωπα πρό
τυπα συμπεριφοράς, άχρονες -πλατω
ν ικ έ ς - ιδέες, τό «άρχέτυπα».
Σύμφωνα μέ τή σύλληψη αύτή, τό
όνειρο είναι αύθόρμητο προϊόν τοϋ
ασυνειδήτου, πού ξαναδίνει στόν άν
θρωπο τήν άνθρωπιά του!
Γιά τήν έρμηνεία τοϋ όνείρου μας
είναι άπαραίτητες οί έπιστημονικές
γνώσεις άπό τήν έρευνα τών συμβό' Αρχικά υποστηρίξαμε, ότι τό όνειρο είναι
μιά ένέργεια ψυχής, άργότερα βάλαμε στή
θέση της τό πνεύμα, πρόσφατα τόν έγκέφαλο. ' Η άλληλεπίδραση ψυχή - πνεύμα έγκέφαλος άπασχολεϊ σήμερα τούς νευροχειρουργούς.

λων, τών μύθων, τής θρησκείας, τής
λαογραφίας, άλλά καί ή δική μας «συν
ειδητή» έρμηνεία.
Κατά τήν « Αναλυτική Ψυχολογία»
του, ό "Ανθρωπος είναι κάτι περισσό
τερο άπό αύτόν, πού είναι, όταν κοι
μάται: Τό όνειρο έκφράζει τήν πνευμα
τική καί τήν κοινωνική του ύπαρξη.
Κατά τήν «Ψυχανάλυση», ό "Ανθρω
πος είναι κάτι λιγότερο άπό αύτόν, πού
είναι, όταν κοιμάται: Τό όνειρο άναδύει
τήν ύλική καί τήν έγωϊστική του ύπόσταση. Σύμφωνα μέ τή νεώτερη «Ψυχο
λογία τοϋ Βάθους», τό όνειρο προβάλ
λει, τόσο τό βέλτιστο, όσο καί τό χείριστο!
‘ Από τό 1952, ή τεχνολογία εισέρ
χεται καί στήν έρευνα τών όνείρων. Μέ
τήν συμβολή της, οί Κλάϊτμαν, Ά σ ε ρίνσκυ, Ντέμεντ, όμάδες ειδικών καί
πανεπιστημιακά έργαστήρια «Φυσιολο
γίας τοϋ "Υπνου» προβαίνουν σέ ση
μαντικές -κα ί κάποτε σέ ένθουσιώδεις
γιά τήν «έρμηνευτική» τών όνείρωνδιαπιστώσεις:
- Ό λ ο ι οί άνθρωποι βλέπουν όνειρα:
Ό μω ς, τό 77% τών άνδρών καί τό
58% τών γυναικών τά ξεχνούν στήν
έγρήγορση.
- Τά όνειρα, ούτε έμφανίζονται, ούτε
έξαφανίζονται άστραπιαΐα. Κάθε νύχ
τα δνειρευόμαστε μέχρι καί πέντε
φορές καί, ένώ, τό πρώτο «όνειρικό
έπεισόδιο» έμφανίζεται μετά 60-70
λεπτά άπό τήν άποκοίμηση καί έξα-

- Τό «όνειρικό έπεισόδιο» έκτυλίσσεται κατά τόν «πλέον έλαφρό ύπνο»
μας- άπό τόν όποιο ξυπνούμε δυσκολώτερα άπ' ότι μέσα άπό τόν
έλαφρό ή άπό τόν μέσο ή άπό τόν
βαθύ ύπνο μας. Αύτό τό όνειρικό
στάδιο τοϋ ύπνου όνομάζεται «πα
ράδοξος» ύπνος ή «ύπνος » -άπό
τά άρχικά γράμματα τών άγγλικών
λέξεων «ταχεία κίνηση όφθαλμών»,
πού παρατηρεϊται όταν βλέπουμε
«περιπετειώδη» όνειρα.
- Τό στάδιο τοϋ «παραδόξου» ύπνου,
πού διαρκεϊ όλοένα καί περισσό
τερο, έπαναλαμβάνεται κάθε 90 λε
πτά, άκολουθώντας τήν «καμπύλη
τού ύπνου» -πού διαφέρει, όπως καί
ό σφυγμός, άπό άτομο σέ άτομο.
Ά π ό τήν έμπεριστατωμένη διερεύνηση τοϋ ύπνου αναμένονται πολύ
τιμες πληροφορίες καί γιά τις προ
σωπικές μας ιδιότητες. Κατά τόν
φυσιολογικό ύπνο τών όκτώ ώρών
όνειρευόμαστε, τουλάχιστον, μιά
μιση ώρα.
- Ό «ύπνος REM» πού καλύπτει τό
20% τής νύχτας μας -μ έ έκθαμβωτικά χρώματα, ήχους καί δρώμενασυνοδεύεται καί άπό σεξουαλικές
διεγέρσεις, μυϊκές έντάσεις, άκανόνιστη άναπνοή καί άπό μιά έγκεφαλική δραστηριότητα, πού είναι
πολύ διαφορετική άπό έκείνη πού
δείχνει τό ήλεκτροεγκεφαλογράφημα κατά τά έπαναλαμβανόμενα τρία
στάδια τοϋ «όρθοδόξου» ύπνου.
- Τό πρώτο «όνειρκό έπεισόδιο» αύτού τοϋ νυχτερινού μας «θρίλλερ»,
άφορά στόν πρόλογο τού όνείρου
μας μέ συμβάντα πριν άπό τόν ύπνο.
Τό δεύτερο καί τρίτο έχουν σάν κύ
ριο θέμα άναμνήσεις. Τό τέταρτο,
κάποια έπιθυμία καί τό πέμπτο είναι
ό έπίλογος. Τό περιεχόμενο τοϋ
όνείρου καθορίζεται συχνά άπό βιώ
ματα -«ύπόλοιπα τής ήμέρας». Οί
μύχιες έπιθυμίες, τά συναισθήματα,
οί παραστάσεις είναι δυνατόν νά
μετέχουν στήν «όνειρική διαδικα
σία». Τά έξωτερικά έρεθίσματα, πού
έπενεργοϋν κατά τόν ύπνο, εισ
δύουν στήν «όνειρική δομή» καί συμ
μετέχουν στόν καθορισμό τοϋ «όνειρικού περιεχομένου».
- Τό «όνειρικό περιεχόμενο» δέν λέει
τίποτε γιά τό μέλλον καί πιθανόν
πολύ λίγα γιά τό παρελθόν. ' Η πίστη
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μας στά όνειρα κατευθύνεται κυ
ρίως άπό τή «στάση» μας άπέναντι
στήν προφητική, δημιουργική, δια
γνωστική, ή θεραπευτική σημασία
τοϋ περιεχομένου του καί ένισχύεται
άπό τό φυσικό, κοινωικό καί πολιτι
στικό «περιβάλλον» μας.
- Γιά τή σημασία, άλλά καί γιά τή λει
τουργία τών όνείρων ύπάρχουν μόνο
«ύποθέσεις». Κατά τίς πιό έγκυρες,
τά όνειρα, ή διαμορφώνουν τή μνήμη
ή έκφορτίζουν τόν έγκέφαλο ή παρα
σκευάζουν μιά βιομηχανική άνανεωτική λειτουργία του.
- Σύμφωνα μέ τά πιό άξιόπιστα «εύρήματα» άπό τήν έρευνα τοϋ ύπνου
καί τών όνείρων στόν καιρό μας, τά
όνειρα εύθύνονται γιά τήν όμαλή
λειτουργία τοϋ νευρικού συστήμα
τος, άναπληρώνουν άνικανοποίητες
έπιθυμίες καί περιφρονοϋν τόν ϋπνο!
- Ή ύπνοβασία, τό παραμιλητό, ή ένούρηση δέν παρουσιάζονται στόν
«ϋπνο REM». Η έκτόπιση τοϋ «πα
ράδοξου» ύπνου, συνεπώς, ό έξοστρακισμός τών όνείρων μας - πού
προκαλείται καί άπό τά χάπια πού
καταναλώνουμε, κάθε βράδυ, γιά νά
μάς πάρει ό ύπνος - μπορεί νά μάς
όδηγήσει σέ σοβαρές ψυχικές δια
ταραχές.
' Η «έκρηξη τών γνώσεων» τής έποχής μας συμπεραίνεται καί άπό τό έπίπεδο τών μελετών τής «Συμπεριφο
ράς» μας κατά τόν ϋπνο. Ή έρευνα
τών όνείρων συμβαδίζει σχεδόν μέ τήν
πυρηνική: Νέα τεκμηριωμένα πορίσμα
τα άνατρέπουν παλιές νοητικές κατα
σκευές, άκράδαντες πεποιθήσεις φαί
νονται... όνειροπολήσεις, θεωρίες άναθεωροϋνται καί καινούργιες άνακαινίζονται.
’ Αρχικά ύποστηρίζαμε, ότι τό όνειρο
είναι μιά ένέργεια τής ψυχής, άργότερα βάλαμε στή θέση της τό πνεύμα,
πρόσφατα τόν έγκέφαλο. ' Η άλληλεπίδραση Ψυχή - Πνεύμα - ' Εγκέφαλος
άπασχολεί σήμερα καί νευροχειρουργούς.
Ή «' Ονειρολογία» - πού όπως έλπίζεται θά έπιτρέψει τόν άντικειμενικό
έλεγχο τής ύποκειμενικής έρμηνείας
τών όνείρων - ρίχνει στόν σύγχρονο
ήλεκτρονικό της ύπολογιστή τό ' Ελλη
νικό φώς τοϋ 500 π.Χ.
' Ο συλλογισμός τού ' Αλκμαίονα τού
Κροτωνιάτη - "Αν ό έγκέφαλος είναι
φρουρός τής σκέψης, τό όνειρο είναι
φρουρός τοϋ ύπνου - έπαληθεύεται
άπό τήν έπιστήμη καί παραμένει έπίκαιρος!
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΣΣ

Α ΓΛΩΣΣΙΚΑ προβλήματα πού γλώσσας στήν Κάτω 'Ιταλία ήταν ό
παρουσιάζει ή μελέτη τής δια καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τού Μιλά
λέκτου τών Ελληνοφώνων περιοχών
νου CIUSEPPE MOROSI πού κατα
τής Κάτω 'Ιταλίας - παρ' δλο πού γόταν άπό τήν έλληνόφωνη περιοχή.
τούς δύο τελευταίους αιώνες άπετέ- Αύτός συνέταξε σύντομη γραμματική
λεσαν τό άντικείμενο έρευνας πολλών καί λεξικό τών Ελληνικών τύπων πού
γλωσσολόγων, έντοπίων καί ξένων συναντώνται έκεί. 'Εδωσε έτσι γιά πρώ
δέν έχουν μέχρι τίς μέρ ες μας λυθεί τη φορά στήν έπιστήμη τή ζωντανή βι
όριστικά. Ή κατά καιρούς προσθήκη βλιογραφική άπόδειξη ότι πρόκειται γιά
διαφόρων γλωσσικών όρων πλούτισε τή μιά γλώσσα πού μοιάζει μέ:
γλώσσα μέ νέο ύλικό καί στοιχεία πού ή
α) τήν άρχαίζουσα έλληνική δωρική,
προέλευση καί ό ιδιαίτερος έπιδραστιβ) τήν κοινή δημοτική τών περιοχών
κός τους ρόλος στήν ιστορική δια τής όρεινής ήπειρωτικής Ελλάδας,
δρομή καί τή μορφολογική έξέλιξή της τής Κρήτης καί τής Κύπρου.
δέν έχει πέρα γιά πέρα ξεκαθαριστεί.
Λίγο πριν άπ’ αύτόν ό FR. ΡΟΤΤ,
Ο πρώτος πού άσχολήθηκε συστη έγραψε ότι έκεϊνοι πού μιλούν τή γλώσ
ματικά μέ τή μελέτη τής Ελληνικής σα αύτή δέν προέρχονται κατ ’ εύθεϊαν
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ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΘΑ
' Αριστερά: Ένα άπό τά χιλιάδες έλληνικά άγγεϊα πού βρέθηκαν στήν Σικελία. Κάτω: Έ να άκόμα δείγμα τής έντονης παρουσίας τής μεγά
λης Ελλάδος στή Δύση. Νοπωγραφία άπό τόν τάφο τού Δύτη στήν έλληνική πόλη Ποσειδωνία τής Κάτω Ιταλίας.

ΤΑ ΧΏΡΙΑ ΤΗ Σ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ

άπό τούς άρχαίους Έ λληνες άλλ ’ άνήκουν σέ νεώτερα ύστεροβυζαντινά φύ
λα πού μεταναστέυσαν κι έγκαταστάθηκαν σ ' αύτήν τή περιοχή. Τό ότι
ή γλώσσα πού μιλιόταν έ κ ε ϊ έμοιαζε
περισσότερο μέ τήν νεοελληνική παρά
μέ τήν άρχαία δωρική ήταν ένα άπό
τά βασικότερα στοιχεία πού τόν όδήγησαν στήν ύποστήριξη αύτής τής έσφαλμένης θεωρίας.
Ό Γ. Χατζηδάκης άντέκρουσε μέ
βασικά έπιχειρήματα τή γνώμη ότι ή
γλώσσα έφθασε στή Νότιο 'Ιταλία άποκλειστικά άπό Έλληνες άποικους τών
μεταβυζαντινών χρόνων. Διάφορες λ έ 
ξεις πού έπέζησαν μέ τήν άρχαία τους
δωρική προφορά στήν ‘Ιταλική γωνιά

καί πού άπό καιρό είχαν χαθεί στήν
ίδια τήν Ελλάδα ήταν ένα σημαντικό
έπιχείρημα γιά τήν ύποστήριξη αύτής
τής θέσεως. Λέξεις όπως π.χ. ό πυρρία, ό άδδη, ό φρέα, ό στέα, ό φίλα,
νόστος νοστέω κ. ά, όδήγησαν στό συμ
πέρασμα ότι οί Έ λληνες καί ή γλώσσα
προϋπήρχαν έ κ ε ϊ άπό τά άρχαία χρό
νια καί ότι κανένας κατοπινός άποικισμός, δέν διέκοψε τήν ιστορική πορεία
της. Σάν άπαραίτητο καί άναγκαίο έπιστημονικό ύλικό γιά τήν τεκμηρίωση
αύτής τής πραγματικότητας χρησιμο
ποίησε καί όλες τις άρχάίκές Ε λλη
νικές έπιγραφές τού 2ου - 4ου - 5ου
καί 6ου μ.Χ. αί. πού βρέθηκαν στις
διάφορες περιοχές τής Κ. 'Ιταλίας.
Έπιγραφές τού 2ου μ.Χ. αί., πού βρέ
θηκαν στις κατακόμβες τού Ρηγίου
μαρτυρούν γιά τήν ύπαρξη Ελληνικής
γλώσσας μέ διπλά γράμματα όπως π.χ.
άθθρωπος, ίππάριον, πούδδα, παδδηκάρι (τά δύο δδ=λλ), άρρουστος, κόσσιφας, έννέα, γκράμμα κ.λ.π. Τά διπλά
γράμματα πού είναι κύριο χαρακτηρι
στικό τής δωρικής διαλέκτου, διατη
ρούνται άκόμη καί σήμερα φωνητικά
στήν Τσακωνική διάλεκτο τή μόνη πού
ό Χατζηδάκης άναγνώρισε ότι κράτησε
άθικτα τά άρχαϊκά της στοιχεία ά π ’ τή
φθορά καί τήν άλλοίωση τού χρόνου.
Οί πρώτοι πού έκαμαν γνωστή τήν
ύπαρξη τής γλώσσας κι έδωσαν πληρο
φοριακά στοιχεία γιά τή ζωή τών
Ελλήνων άποίκων στήν περιοχή αύτή
ήσαν οί μεγάλοι ιστορικοί τού 5ου αί.,
π.Χ. Ηρόδοτος καί Θουκυδίδης. Καί οί
δύο ταξίδεψαν έκεϊ, γ ι’ αύτό καί οί
πληροφορίες πού μάς δίνουν γιά τούς
άποικους είναι αύθεντικές καί τεκμη

ριωμένες. Ο Ηρόδοτος άποίκισε μαζί
μ έ τούς Αθηναίους καί μιλά γιά τις
πόλεις Θούριους καί ' Ελέα ένώ ό Θου
κυδίδης γράφει περισσότερο γιά τή
Σικελία. ’Αργότερα Λατίνοι συγγρα
φείς καί ποντοπόροι έξερ ευνητές περιέγραψαν κι αύτοί τήν περιοχή, κι έτσι,
τά έργα τους άπετέλεσαν τήν πρώτη
ούσιαστικά βιβλιογραφική πηγή πού
χρησιμοποίησαν οί κατοπινοί έρευνητές καί οί γλωσσολόγοι γιά τις μ ε λ έτες
τους πάνω στά θέματα καί τά προβλή
ματα τής γλώσσας.
Μορφολογικά ή «γλώσσα GRICCO»
όπως χαρακτηριστικά όνομάζεται τό
Ελληνικό ιδίωμα τού 'Ιταλικού νότου
άπ’ τούς έρευνητές έπιστήμονες πα
ρουσιάζει σήμερα πολύπλοκη καί άνομοιόμορφη γλωσσική σύνθεση καί αύτό
γιατί ή Λατινική γλώσσα, οί γλώσσες
τών βαρβάρων (Λογγοβάρδοι κ.ά) πού
κάτω άπ' τή κυριαρχία τους βρέθηκε
κατά καιρούς ή ‘ Ιταλία καί κυρίως ή
λεγομένη «Κοινή Έλληνική» γλώσσα
τών μεταχριστιανικών χρόνων πού έ 
φεραν μαζί τους βυζαντινοί άποικοι
κατά τούς χρόνους τού Ιουστινιανού
καί Έ λληνες άπό τήν 'Ηπειρωτική
Ελλάδα κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας, δημιούργησαν ένα ζωντανό
κράμα γλώσσας πού οί διαρκώς άνανεούμενες άπαιτήσεις έξελίξεώ ς του,
δέν άφησαν νά συγκεκριμενοποιηθή
καί νά άποκτήσει μιά καθωρισμένη
γλωσσική μορφή.
Είναι πάντως γεγονός παραδεκτό
δτι ίδιάζουσες τοπικές συνθήκες, δη
μιούργησαν σ ' ώρισμένες περιοχές ε υ 
νοϊκό κλίμα, κι έτσι άλλού παρατηρή
θηκε πρόοδος στή γλώσσα, άλλού στά453

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ
ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ.

Η
ΙΪΙΠΥΡΗ ΧΕΙΡ»
Τά μέσα πού χρησιμοποιούσε ή «Μαύρη Χειρ» γιά νά έπιτύχη τό
σκοπό της, τά ύποδήλωνε ή σφραγίδα της: ” Εδειχνε μιά σφιγμένη
γροθιά πού κρατούσε μιά μαύρη σημαία μέ μιά λευκή νεκροκεφαλή,
δυό διασταυρωμένα κόκκαλα, μιά βόμβα, ένα μαχαίρι καί ένα φιαλίδιο μέ δηλητήριο.

Σ αύτή τή σελίδα δεξιά, ό Αρχηγός τής Μαύρης Χειρός, συνταγματάρχης Ντιμιτρίεβπς.
Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Τό άνάκτορο τού Βελιγραδιού. Από τό παράθυρο πού σημειώ
νεται μέ άστερίσκο, πετάχθηκαν τά πτώματα τού Αλεξάνδρου καί τής Δράγας.

ΟΛΛΟΙ νομίζουν πώς ή «Μαύρη
Χειρ» ήταν μιά συμμορία μέ στόχο
τό έγκλημα αύτό κ α θ ’ έαυτό καί μέ
δράσι παρόμοια σχεδόν μ έ αύτή τών
σημερινών γκάγκστερς τής Αμερικής.
Κάτι άνάλογο, δηλαδή, μέ τήν Μαφία,
γιά τήν όποια τόσα γράφονται καί λ έ 
γονται στις ήμέρες μας.
Αύτή τήν έντύπωσι έχουν πολλοί.
Ή πραγματικότης δμούς είναι άλλη.
Ή «λ/Ιαύρη Χειρ» άποτελεϊ ένα κομ
μάτι τής βαλκανικής ιστορίας τών δυό
πρώτων δεκαετιών τού 20ού αίώνος.
Σκοπός της ήταν ή συνένωσις όλων τών
Σέρβων ύπό ένα ένιαίο κράτος. Καί
γιά τόν σκοπό αύτό δέν δίσταζε, μέ
τά πιό στυγνά τρομοκρατικά μέσα, νά
σκορπά τόν θάνατο έ κ ε ί όπου έβλεπε
τήν άντίδρασι. Ή πολιτική δολοφονία
ήταν τό πρώτο άρθρο τού καταστατικού
της. Κάτω ύπό τις σφαίρες της έπεσαν
βασιλείς, βασίλισσες, πρίγκιπες καί άλ
λες ύψηλές
προσωπικότητες. Τήν
άρχή τής δράσεώς της μπορεί νά τήν
τοποθετήση κανείς στό έτος 1903.
Τότε βασιλεύς τής Σερβίας ήταν ό
Αλέξανδρος Όβρένοβιτς, ό όποιος
είχε νυμφευθή (μέ μοργανατικό γάμο)
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τήν Δράγα Μασίν, κυρία τών Τιμών τής
μητέρας του καί χήρα ένός άσημου
μηχανικού. Στήν άρχή ή Δράγα είχε
τήν συμπάθεια τού σερβικού λαού,
άφοΰ ήταν άλλωστε Σερβίδα καί όχι
ξένη. 'Αργότερα όμως μισήθηκε, γιατί
μ ετέτρ εψ ε τό παλάτι σέ κερδοσκοπική
έπιχείρησι. Οί δικοί της (ταπεινής κατα
γωγής άνθρωποι) όργίαζαν. Στό μεταξύ
είχε μείνει άτεκνη. Κι αύτό οί Σέρβοι
τό θεωρούσαν κακό. Ζητούσαν διάδοχο
καί, συνεπώς, χωρισμό τής Δράγας άπό
τόν Αλέξανδρο. ' Ωσπου μιά ήμέρα
τού έτους 1903 οί δρόμοι τού Βελιγρα
διού άναστατώθηκαν άπό μιά θορυβώδη
λαϊκή διαδήλωσι, πού είχε όργανωθή
άπό άντιδυναστικούς άξιωματικούς. Οί
διαδηλωταί, πεντακόσιοι περίπου, βάδι
ζαν πρός τά άνάκτορα κρατώντας πινα
κίδες μ έ τίς έπιγραφές: «Διαζύγιο ή
παραίτησις άπό τόν θρόνο». «Ή Δ ράγα
στόν Δούναβι!».
Εκείνη τήν στιγμή, μέσα στό άνά
κτορο συνεδρίαζε ύπό τήν προεδρία
τού βασιλέως τό ύπουργικό συμβούλιο.
Ή Δράγα, πού δπΐύς συνήθιζε ήταν
παρούσα στήν σύσκεψι, παρακινούσε
τόν βασιλέα σέ σκληρά άντίποινα κατά

τού πλήθους. Μάταια ό πρωθυπουργός
Ζιγκάρ Μάρκοβιτς προσπαθούσε νά
συγκρατήση τόν βασιλέα μ έ συμβου
λές μετριοπάθειας Ο Αλέξανδρος
άκουσε τήν Δράγα. Καί διέταξε τήν
άνακτορική φρουρά νά χτυπήση στό
ψαχνό. 'Από τό πλήθος τών διαδηλω
τών σκοτώθηκαν 24. "Οταν τής άνακοίνωσε αύτό τόν άριθμό ό άντρας της,
ή Δράγα λέγετα ι πώς έξω φρενών τού
άπάντησε:
- Μόνο 24;
Τό αίμα πού χύθηκε, ήταν ή σταγόνα
πού έκανε νά ξεχειλίση τό ποτήρι. Τήν
νύχτα τής 10ης πρός τήν 11η Ιουνίου
1903 οί μυημένοι στήν συνωμοσία δια
κόσιοι περίπου άξιωματικοί, συγκεντρώ
θηκαν στούς κήπους τού Καλαμιγκτόν.
Τό πρόσταγμα τό είχαν οί συνταγμα
τάρχες Μασίν καί Μίσιτς. Μέ τούς δυό
συνταγματάρχες έπί κεφαλής 28 άπό
τούς συνωμότες ξεκίνησαν γιά τό Πα
λάτι. Δ έν βρήκαν καμμιά άντίστασι στήν
είσοδο. Σ ’ ένα διάδρομο βρέθηκαν
μπροστά στόν ύπασπιστή τού βασιλέως
πού, πιστός στούς κυρίους του, έπεχείρησε ν ’ άντισταθή. Ο συνταγμα
τάρχης Μίσιτς τόν πυροβόλησε καί τόν
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Στήν πρώτη φωτογραφία δεξιά: Ή έπιτύμβια στήλη τής Πατρόκλειας, στό έλληνόφωνο χωριό Καλημέρα τής Κάτω Ιταλίας.
Δωρήθηκε τό 1960άπό τόνΔήμο 'Αθηναίων.
Στή δεύτερη φωτογραφία: Συμποσιαστής καί
Μουσικός στήν νοπωγραφία τού τάφου τού
Δύτη στήν Ποαειδωνία Κάτω: Μαθητές καί
μαθήτριες τού έλληνόφωνου χωριού Μαρτάνο μ έ τό δάσκαλό τους Σαλβατόρ Σικούρο, ό όποιος διδάσκει σ ' αυτά μαζί μ έ τήν
Γκρεκάνικη διάλεκτο καί τήν νεοελληνική
γλώσσα. Στήν άπέναντι σελίδα οί μαθητές
τού Μαρτάνο όταν πρό έτους έπιακέφθηκαν
τήν ’Αθήνα.

ση κι άλλου όλοκληρωτικό της σβήσιμο.
Στις περισσότερες περιοχές ή χρή
ση τών ουσιαστικών άπαντάται σέ τρία
γένη. Αντίστοιχα υπάρχουν τό άρθρο
-ό- γιά τό άρσενικό γένος, τό -ή- γιά
τό θηλυκό, καί τό -τό- γιά τό ούδέτερο.
Σ έ περιοχή όπως τό ZOLLINO, τή Σερτανία Καλημέρα καί άλλου άντί τού θη
λυκού -η- χρησιμοποιείται τό -ε-. Έτσι
λένε: ό ήλιος, έ μάννα, τό πράμμα.
‘Αλλού πάλι όπου φανερά είναι τά ση
μάδια τής δωρικής έπιδράσεοχ; χρησι
μοποιούν στις λέξεις τό -α- άντί τό -ελέγοντας άκατό έ ν τί έκατό, άγκλησία
άντί έγκλησία, ματάφασι άντί μετάφασι
(μεταξί), ματαπάλι άντί μεταπάλι κ.λ,π.
Αλλού έχουν περιορίσει τά όνόματα
στόν ένικό άριθμό καί στό ούδέτερο
γένος. Π.χ. τό ύναίκα, τό άντρα, τό
Μαρία, τό Κατίνα. Στήν περιοχή τής
Καλημέρας πολλά ουδέτερα ουσιαστι
κά προφέρονται καθαρά σάν άρσενικά.
Ό φρέα άντί τό φρέα κ.ά.
Στις καταλήξεις έπικρατεί μιά τάση
γιά άπλοποίηση. Τά ούσιαστικά τής τρί
της κλίσεως έχουν άπό καιρό έξαλειφ θεϊ καί προφέρονται μέ τις καταλή
ξεις τών ούσιαστικών τής πρώτης. Α
κόμη έχει περιέλθει σέ άχρηστία μέ
έλάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τό τελικό -ς- τής καταλήξεως τών
δευτερόκλιτων ούσιαστικών (ό ήλιο ό άνθρωπο κ.λ,π).
Άπό τις πτώσεις συνηθέστερα χρη
σιμοποιείται ή όνομαστική ένικοΰ πλη
θυντικού καί άκολουθεϊ ή αιτιατική μέ
τή γενική. Ή δοτική καί ή κλητική μέ
τή μορφή τής άρχαίας Ελληνικής γρα
φής έχουν όριστικά έκλείφ ει καί οί
άνάλογοι τύποι στήν καθημερινή συνο
μιλία άντικαθίστανται άπό τούς άντίστοιχους τύπους τής νέας Ελληνικής.
Τά έπίθετα όπως καί τά ούσιαστικά
έχουν τρία γένη. Ακολουθούν τούς
ίδιους μέ αύτά κανόνες γραμματικής
45 4

καί συντάξεως. Ορισμένα έπίθετα έ 
χουν τις ίδιες καταλήξεις καί γιά τά
τρία γένη όπως π.χ. ό βαρέα, ή βαρέα,
τό βαρέα.
Στήν κλίση τών ρημάτων στόν σχη
ματισμό τών χρόνων καί τών έγκλίσεων
έπικρατεί μία τάση γιά άπλοποίηση άνάλογη τής νέας Ελληνικής. Πολλά ρή
ματα διατηρούνται στήν άρχαία τους
μορφή. Τό γνωστό νοστώ τού Ομηρι
κού έπους τό άλυχτώ, πεαενήακω (άποθνήσκω), κλάω -ω(σπάζω) καί άλλα πα
ραστατικά. Συνηθέστατη είναι ή κατά
ληξη -ουσι τού τρίτου πληθυντικού προ
σώπου (πλατέουσι, κσέρουσι - εϊπουσι μελετάουσι - πιατέουσι - λέουσι) γενικά
σέ όλη τήν Ελληνόφωνη περιοχή, ό
πως άκριβώς αστή σήμερα διατηρείται
στή Μάνη τή Κρήτη καί τή Κύπρο. Πολ
λές φορές ή κατάληξη -ουσι κόβεται
καί προφέρεται μελετάου άντί μ ε λ ε 
τάουσι, πλατέγκου άντί πλατέγκουσι.
Συνήθως οί τύποι τών ρημάτων παρα
μένουν άσυναίρετοι όπως σέ όρισμένες περιοχές τής Πελοποννήσου. Έ 
τσι λένε λησμονάει, άγκαπάεις, άκουμπάεις, πλατέει, μελετάουσι κλπ. Ή
προστακτική ένεστώτος χρησιμοποιεί
ται σχεδόν μ έ τις άντίστοιχες καταλή
ξεις τής άρχαίας Ελληνικής. Άμπωσε
λένε γιά νά πούν σπρώξε, ζούληξο(ν),
μίλησο(ν), άγάπησο(ν) κλπ. Ό τ α ν θέ-

λουν νά πούν σού δίνω λ ένε όπως στήν
Κύπρο σού διώ ή σού δώ καί άκόμα
θενάρθω, θενακάμω όπως στή Λευκά-
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δα καί στήν Κεφαλλονιά. Επίσης χρησι
μοποιούν τό τρίτο ένικό πρόσωπο άντί
τού πρώτου στις φράσεις: μέ πεινάει

μ έ διψάει, μέ πονάει άντί τού πεινάω,
διψάω, πεινάω. Πολλές φορές συν
δέουν τήν άντωνυμία μέ τό ρήμα λ έ
γοντας π.χ. τοΰπε άντί τού είπε, τήπε
άντί τής είπε όπως καί τό άρθρο μέ τό
όνομα λέγοντας τάντρου άντί τού άν
τρου κ.λπ. Συχνά μεταχειρίζονται τις
μετοχές καί κατά προτίμηση τις τροπι
κές τελήσοντα φέοντα (φεύγοντας),
ματαίνοντα, μένοντα τρώντα (τρώγον
τας), πλώνονται (κοιμώμενοι) κ.ά. Τά
διπλά γράμματα ξ καί ψ στή γλώσσα
GRICO διατηρούνται γι ’ αυτό γράφον
ται καί άκούγονται πάντοτε διπλά: κσ
καί πσ π.χ. φσωμί άντί ψωμί, φσεμερώνει άντί ξημερώνει, μεταφσί άντί μεταξί,
κσέρω άντί ξέρω. Τό σύμπλεγμα -σχτό προφέρουν παχύ -σ- καί τό άποδίδουν συνήθως μ έ τό 'Ιταλικό SC. Αντί
νά μεταχειρίζονται τό Β ή τ ό λατινικό D
δημιούργησαν τά διπλά ΜΡ καί NT πού
φωνητικά άκούγονται διπλά όπως πέν
τε, βροχή, άμπέλι. Δανείστηκαν έπίσης
τά δύο ΖΖ τής Λατινικής, τό NG γιά
τό νγκ, τό ΤΗ γιά τό -θ, τό CH γιά τό
-χ, τό NF γιά τό -γκ κ. ά.
Ή προσφορά τών διπλών συμφώνων
έχει σχέση μέ τό φαινόμενο τού Τσι
τακισμού πού παρατηρείται έδώ όπως
άκριβώς στήν Κρήτη, τή Μάνη, τή Κύ
προ κι ένα μικρό χωριό τών Καλαβρύ
των. "Ετσι προφέρουν τό κ ώς τσ καί

τρέπουν τό υ σέ ου λέγοντας τσούρη
άντί κύρη, Τσουριαστή άντί Κυριακή.
Δύο γλωσσικά φαινόμενα πού έπαψαν άπό καιρό νά έμφανίζονται στά
ιδιώματα τής κυρίως Ελλάδας καί πού
παρατηρούνται άκόμη στά Ελληνικά
χωριά τού SALENTO καί τής Καλα
βρίας είναι τού ιωτακισμού καί τού
άναγραμματισμοϋ. Έτσι στό CORIGLAΝΟ άντί νά πούν τωρώ λέγουν ίτωρώ,
ίκάνω άντί κάνω, ίζώ άντί ζώ (ίωκακισμό) κατά τόν άναγραμματισμό κάνουν
συχνή άντιμετάθεση τών γραμμάτων
κατά τόν έξής τρόπο: πρικό άντί πικρό,
γραμπό άντί γαμβρό, στραβί άντί σταυρί, κλάσπω άντί κλάπσω, τράφος άντί
τάφρος κ.λ.π.
Οί καταλήψεις τής Λατινικής ELLI,
ΕΤΤΟ, PULO, ΑΝΟ, ΕΝΟ ΙΝΟ καί ΟΝΟ
πού μεταπήδησαν καί στήν Ελληνική,
έδωσαν νέα ώθηση στή γλώσσα μέ τή
δημιουργία διαφόρων νέων λέξεων :
παινταρέλλι, καμινέτο, κωριατόπουλο.
Μεγαλύτερη όμως έξέλιξη παρατηρή
θηκε όταν τά βυζαντινά φύλα στήν
άρχή καί τά νεώτερα άπό τήν ήπειρωτική Ελλάδα κατόπιν, ήρθαν σέ έπαφή
μέ τόν Ελληνισμό τού Ιταλικού Νό
του. Βρέθηκαν τότε μπροστά σέ μιά
γλώσσα πού τραυματισμένη άπό τις
τόσο χρόνων δοκιμασίες γύρευε κάτω
άπό τήν πίεση τών γειτονικών βαρβά
ρων λαών καί διαλέκτων, νέο αίμα γιά
νάμπορέση νά διατηρηθεί Πλήθος τό
τε νεοελληνικά στοιχεία προστέθηκαν
στά ήδη υπάρχοντα δημιουργώντας ένα
ζωντανό κράμα παλιού καί τήν όμορφιά
τού νέου. Ό σύγχρονος έπισκέπτης
έντυπωσιάζεται άπό τήν ύπαρξη νεο
ελληνικών στοιχείων καί λέξεων πού
άκούγονται συχνά στήν καθημερινή
συνομιλία: Βιβλίο, άνετιο, άντρα, άντρωπο, άσχημο, άχυρο, άγκάπη, άμαρτία, σταυρό, ψηλό, ντέρμα, μέλισσα,
άπάνου, κάτου έμέρα, πίδυρα, δύσκουλα κ.ά. θά μείνει έκπληκτος μπροστά
στά Ελληνικά όνόματα καί τοπωνύμια
πού θά συναντήσει: Παλαμάς, Μπεζάνη, Πολίτη, Γκαλάτη, Πρωτόπαπα, Αρκούντης, Στεφανάτση, Ροδίτη, Μοναστηράτσι, Καουλονία, Πετίλια, Αγία
Βαρβάρα, Πολύχρωμο, "Αγιος Στυλια
νός, Πιστίκη, Μεταπόντιο Καλημέρα
Καστελάτσι.
"Ολα αύτά μαρτυρούν πώς ή Ελλη
νική γλώσσα στήν Κ. Ιταλία δέν έσβη
σε όπως τόσες άλλες, άλλά συνεχί
ζεται, έξελίσεται καί διαιωνίζεται χάρι
στούς άνθρώπους της πού μέ θρησκευ
τική άφοσίωση τή κρατούν σάν ένα άπό
τά πολυτιμότερα μνημεία τής προγονι
κής κληρονομιάς.
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ΙΟ ΚΑΤΩ άναφέρεται μιά μοναδι
τζεντ άπ' όπου άρχισαν οί συνηθισμέ
κή ιστορία διπλού δολοφόνου ό
νες έρευνες. Κάπου 20 λεπτά άργόόποιος συνελήφθη μόνο μέ τά άποτυτερα, άφού ή Αστυνομία έλεγξε πολ
πώματά του παρ' δλο πού ούδέποτε
λά άποχωρητήρια στήν περιοχή, βρέ
έδακτυλογραφήθη.
θηκε άντιμέτωπη μέ ένα κλειδωμένο
Αργά τό άπόγευμα της 16ης τοϋ
άποχωρητήριο στήν περιοχή Prince Al
Φλεβάρη 1970 ή τηλεφωνήτρια τής
fred Park άνατολικά τού σιδηροδρό
John Fairfax & Sons, έκδοτικής έταιμου, όπου όλα τά φώτα ήταν άναμμέρείας έφημερίδων στήν πόλη Ουλτιμο να. Επειδή δέ μπόρεσαν νά έλθουν
πήρε ένα τηλεφώνημα άπό άγνωστο
σέ έπικοινωνία μέ κανένα στήν περιοχή
πού είπε «' Ενώστε με μέ τις ειδήσεις».
κατόρθωσαν τελικά νά παραβιάσουν
Ή τηλεφωνήτρια άπάντησε: «Θέλεις
τήν θύρα καί πρός έκπληξή τους άντινά δώσεις ή νά πάρεις ειδήσεις» καί μετώπισαν τό κακοποιημένο καί βια
ό άγνωστος άνδρας είπε: «Θέλω νά σμένο πτώμα τής γυναίκας πού φύλαγε
καταγγείλω ένα έγκλημα».
τό άποχωρητήριο, Νόρμας Μάργκαρετ
Στή συνέχεια ή τηλεφωνήτρια ένω Σάσσε.
σε τό τηλέφωνο μέ τόν άστυνομικό
Τό πτώμα τής Σάσσε 42 χρονών,
συντάκτη τής έφημερίδας Sydney Mor λεπτής μαυρομαλλούσας διαζευγμέ
ning Herald πού είπε ότι ένας άνθρω νης, ήταν πεσμένο άνάσκελα μέσα
πος μέ λεπτή φωνή τού άνάφερε γιά στό δωμάτιο μακιγιαρίσματος στά πισι
ένα φόνο πού διαπράχθηκε στά άποχω- νά τοϋ κτιρίου. Ή Σάσσε είχε άπορητήρια γυναικών πλησίον τοϋ Κεντρι γυμνωθεϊ, έκτός άπό τό στηθόδεσμό
κού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ό συν της, ό όποιος βρισκόταν γύρω άπό
τάκτης είπε: «Μπορείς νά έξηγήσεις τήν μέση της καί φορούσε σάνδαλο
καλύτερα» καί ό άγνωστος συνέχισε: στό άριστερό της πόδι. Στραγγαλίσθηκε
«Ξέρεις τό πάρκο κοντά στό Κεντρικό μέ τό σλιπάκι της πού ήταν άκόμη
πού βρίσκεται ή πισίνα, είναι πράγματι σφικτά κλωσμένο καί δεμένο γύρω άπό
άλήθεια» καί έκλεισε τό τηλέφωνο.
τό λαιμό της καί τό φρουτομάχαιρό της
' Ο συντάκτης ύστερα μετάδωσε τήν ήταν βυθισμένο στήν καρδιά της, ένώ
είδηση στόν Άστυνομικό Σταθμό Ρή- ή λαβή του έξεϊχε άπό πάνω.
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Επιπρόσθετα ύπήρχε ένα κόψιμο
περίπου 2 ίντζών μάκρος στό δεξιό της
μαστό καί πολυάριθμα γδαρσίματα έκ εΐ
κοντά.
Από τις πληγές αύτές δέν έτρ εξε
αίμα καί (ραίνεται δτι προξενήθηκαν
μετά τόν θάνατο.
"Ετσι, σάν ήταν γυμνή στό δάπεδο ό
δολοφόνος τής έκλεψ ε τόν άρραβώνα,
τό δακτυλίδι της καί τό ρολόι της καί
μετά έψαξε τό τσαντάκι της άπό τό
όποιο έκλεψ ε μερικά χρήματα άφήνοντάς το πάνω σ' έναν ξύλινο πάγκο στό
σώμα της.
Μόλις ή άστυνομία άνακάλυψε τό
πτώμα έστειλε σήμα γιά ένισχύσεις καί
στή συνέχεια έμεινε στή σκηνή τοϋ
έγκλήματος.
Τό σήμα αύτό άμέσως έθεσε σέ
κινητοποίηση όλα τά διαθέσιμα καί έμ
πειρα μέλη τοϋ Τμήματος Ά νιχνεύσεως ' Εγκλημάτων καί σέ μερικά λεπτά
άρχισαν νά καταφθάνουν άνώτεροι ντετέκτιβ. ' Από τό άρχικό στάδιο τής άνακρίσεως ήταν φανερό δτι τό έργο τής
άνακαλύψεως τοϋ δολοφόνου ήταν
πράγματι πολύ δύσκολο. Ό δολοφόνος
πρέπει νά είχε μείνει μέ τή Σάσσε πολ
λή ώρα πριν νά τηλεφωνήσει στήν έφημερίδα. Ά π ό τήν άλλη μεριά δέν ύπήρχαν αύτόπτες μάρτυρες καί φαινό
ταν δτι ό δολοφόνος θά διέφευγε τή
σύλληψη καί έντόπιση γιά ένα τρομα
κτικό φόνο πού συνέβη στό Σύδνεϋ
τόν τελευταίο καιρό. "Ομως τό γεγο
νός δτι ή σκηνή τού έγκλήματος προστατεύθηκε άπό τήν άρχή καί παρέμεινε άθικτη, θά έπαιζε σπουδαίο ρόλο
στή μετέπειτα σύλληψη τού δολοφό
νου.
' Η μεταθανάτια έξέταση άποκάλυψε
δτι ό θάνατος προήλθε άπό άσφυξία

όφειλόμενη σέ στραγγαλισμό άπό δ έ
σιμο καί άπό μιά πληγή μέ μαχαίρι
στήν καρδιά. Δέν ύπήρχαν σημεία σε
ξουαλικής έπιθέσεως.
' Αναμίχθηκα στήν ύπόθεση όταν μέ
κάλεσαν νά έξετάσω δακτυλοσκοπικά
τή σκηνή του έγκλήματος. Ά π ό τή
θέση τού πτώματος καί τήν κατάσταση
τών κτιρίων έπαναστάτησε ή φαντασία
μου όταν έφερα στόν νοϋ μου τί είχε
συμβεί στό μέρος αύτό, περίπου μιά
ώρα πριν. Ή μαρτυρία έδειχνε δτι ό
δολοφόνος θανάτωσε τήν γυναίκα σιγά
καί όδυνηρά άκριβώς δπως παίζει ή
γάτα μέ τό ποντίκι. ' Από ποϋ νά άρχίσω; Τό σημείο εισόδου ήταν μέσο τής
κυρίας θύρας καί τό μόνο άντικείμενο
πού έπιασε ό δολοφόνος ήταν τό τσαντάκι της καί άποτυπώματα στό τσαντάκι
είναι πολύ δύσκολο νά βρεθούν άκόμα
καί στις πιό καλές συνθήκες.
Τό σύμπλεγμα τών άποχωρητηρίων
άποτελεΐτο άπό 4 κοιτώνες ένα μικρό
γραφείο καί τό δωμάτιο μακιγιαρίσματος, δπου βρέθηκε τό πτώμα, πού
ένώνονται μέ ένα στενό διάδρομο.
Άποτυπώματα βρέθηκαν σ' δλα τά
δωμάτια καί σέ μιά καμπίνα στήν όποια
βρέθηκε τό φόρεμά της καί έπίσης
στις δυό πλευρές τής μπροστινής πόρ
τας καί τής πόρτας τού δωματίου μακιγιαρίσματος.
Ό ένθουσιασμός μου κορυφώθηκε
όταν άνακάλυψα άποτυπώματα χεριού,
δχι μιά φορά άλλά δυό, πάνω σέ ένα
ξύλινο πάγκο πολύ κοντά στό πτώμα
καί μετά άπό προσεκτική έξέταση φά
νηκε τμήμα τριών δακτύλων τού άριστερού χεριού καί μερικά άποτυπώματα
παλάμης.
Αύτά τά ειδικά άποτυπώματα ήταν
στήν άκρη γωνίας τού πάγκου κοντά
στό πτώμα δίνοντας τήν έντύπωση δτι
άφέθηκαν έ κ ε ΐ άπό τό πρόσωπο πού
βρισκόταν σέ γονατιστή θέση κοντά
στήν κεφαλή τού θύματος καί δτι είχε
τοποθετήσει τό χέρι του στό πάγκο
γιά νά μπορέσει νά σηκωθεί.
Αύτός ό πάγκος ήταν καμωμένος
άπό μαύρο βερνικωμένο ξύλο καί μέ τις
συνθήκες θερμοκρασίας πού ήταν γύ
ρω στούς 100 βαθμούς Φάρενάϊτ, τά

άνευρεθέντα άποτυπώματα σύντομα
θά χειροτέρευαν. Τά άποτυπώματα
αύτά καί τά άποτυπώματα παλάμης
ήταν άναγνωρίσιμα, άλλά θά ήταν πολύ
δύσκολο γιά μιά πλήρη έρευνα στό έγκληματολογικό άρχεΐο άποτυπωμάτων
στό Σύδνεϋ.
Κάπου 32 φωτογραφίες λήφθηκαν
άπό τήν σκηνή τού έγκλήματος καί
άρχισε άμέσως έρευνα σ' δλα τά έγκληματολογικά άρχεϊα άποτυπωμάτων,
άλλά άποτύχαμε νά βρούμε ποιός ήταν
ό δράστης.
Έγιναν έκτεταμένες έρευνες σχε
τικά μέ ύποπτους, έρευνες άπό σπίτι
σέ σπίτι καί μεγάλος άριθμός προσώ
πων άνακρίθηκαν, άλλά δυστυχώς δέν
λήφθηκε καμμιά χρήσιμη πληροφορία.
ΓΓ αύτό τό φόνο δόθηκε μεγάλη
δημοσιότητα στό Τύπο καί μετά άπό
μιά βδομάδα παρουσιάσθηκε μιά γυναί
κα πού είπε δτι τή μέρα έκείνη πήγε
στά άποχωρητήρια γύρω στις 3.30 π.μ.
καί δτι είδε τήν γυναίκα (τό θύμα) νά
μιλά μέ έναν άνδρα στό δρομίσκο έξω
άπό τό κτίριο.
Μέ τή βοήθειά της έγινε σκίτσο στό
όποιο πάλι δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα
μέ άποτέλεσμα πολλά πρόσωπα νά
άνακριθοϋν σάν ύποπτα, άλλά δέν βρέ

θηκε άλλη μαρτυρία διά νά έξακριβωθ εϊ ή ταυτότητα τού δολοφόνου.
Πέρασαν άπό τότε 4 μήνες κι ό
δολοφόνος ξανακτύπησε. Αύτή τήν
περίοδο ύπήρχαν ειδικές περίπολοι
άστυνομικών στά πάρκα καί κήπους,
γύρω άπό τήν περιοχή τής έπιθέσεως
πού έλεγχαν καί άνάκριναν μεγάλο
άριθμό προσώπων, τούς όποιους παρακάλεσαν νά δακτυλοσκοπηθοϋν έθελοντικά.
Στά μεταξύ μεθυσμένοι, άλήτες καί
άλλα άνεπιθύμητα πρόσωπα άνακρίθη
καν καί έγιναν μερικές συλλήψεις.
Ό σοι συλλαμβάνονταν άμέσως έδακτυλοσκοποϋνταν καί τά άποτυπώματά
τους στέλλονταν στό Γραφείο Δακτυ
λικών Άποτυπωμάτων γιά σύγκριση.
Παρατηρήθηκε έπίσης δτι σέ λίγη
άπόσταση άπό τό μέρος τού φόνου,
κατασκευαζόταν ένα μεγάλο τούνελ
καί κάπου 60 έργάτες άνακρίθηκαν
έπιτόπου. Ό λ ο ι άμέσως προθυμοποιή
θηκαν νά μάς δώσουν έθελοντικά τά
άποτυπώματά τους καί τά όποια πήρα
με στόν τόπο σάν έργάζονταν.
Κάπου 500 πρόσωπα έξετάσθηκαν
καί ξεκαθαρίστηκαν μέ αύτό τόν τρόπο
συμπεριλαμβανομένων καί δλων τών
άστυνομικών οί όποιοι έχειρίζοντο τήν
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ύπόθεση. 'Επίσης καί έργατών τοϋ
δήμου οί όποιοι έμπαιναν στό κτίριο
των άποχωρητηρίων, άλλά καί πάλιν τά
άποτυπώματα δέν άναγνωρίστηκαν.
Καθώς περνούσαν βδομάδες καί
μήνες ό ένθουσιαμός λιγόστεψε στό
Τμήμα Αποτυπωμάτων καί στό μεταξύ
δυνάμωνε ή θεωρία δτι τά άποτυπώ
ματα πού βρέθηκαν στόν πάγκο μπο
ρούσαν νά ήταν άποτυπώματα κάποιας
άθώας γυναίκας πού τυχαία χρησιμο
ποίησε τό δωμάτιο μακιγιαρίσματος άκριβώς πρίν τό σαδιστικό φόνο.
Μ' αύτές τις άμφιβολίες έγινε έκ
κληση μέσο τοϋ Τύπου γιά όσες γυναί
κες χρησιμοποίησαν αύτές τις τουαλέττες νά παρουσιασθοϋν στήν Αστυ
νομία. Παρόλο πού πολλές άνακρίθηκαν καί δακτυλοσκοπήθηκαν τά άποτυ
πώματα πού βρέθηκαν δίπλα στό πτώμα
δέν είχαν άκόμα άναγνωριστεΐ.
Συνηθίζεται γιά μεγάλα έγκλήματα
όπου ύπάρχουν άποτυπώματα νά στέλλονται φωτοτυπίες γιά κυκλοφορία σ ’
όλες τίς Πολιτείες τής Αύστραλίας καί
Νέας Ζηλανδίας γιά πιθανή άναγνώριση. "Υστερα άπό μακρά συζήτηση
σ' δ,τι άφορά τήν άξια τους αύτές
οί φωτογραφίες στάληκαν περί τά τέλη
Μαρτίου.
"Εγιναν έπίσης διευθετήσεις ώστε
κάθε μέλος τοϋ Κεντρικού Γραφείου
Δακτυλοσκοπίας νά έφοδιασθεΤ μέ άντίγραφο τής φωτοτυπίας γιά νά τή συγ
κρίνει μέ τά εισερχόμενα στό Τμήμα
άποτυπώματα σέ περίπτωση μελλον
τικής σύλληψης.
Σ ' αύτό τό σημείο τών άνακρίσεων
οί όποιες δυστυχώς καθυστέρησαν ή
άκόλουθη είδηση δημοσιεύτηκε στήν
έφημερίδα Daily Mirror τοϋ Σίνδεϋ.
Πέρασαν 163 μέρες άπό τότε πού
βρέθηκε τό σακατεμένο πτώμα τής
Σάσσε καί ή άστυνομία άκόμα νά βρει
τόν άνθρωπο πού κυνηγά. Τήν περα
σμένη βδομάδα ό Πρωθυπουργός κ.
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" Ασκιν άνακοίνωσε δτι προσφέρει άμοιβή 5.000 δολ. γιά πληροφορία πού θά
όδηγήσει στή σύλληψη τού μανιακού
δολοφόνου καί έπίσης τή συνηθισμένη
χάρη σ' όποιοδήποτε συνεργάτη. Ο
ψυχίατρος John Me George πιστεύει
δτι ό δολοφόνος θά συνεχίσει νά σκο
τώνει έκτός άν συλληφθεϊ σύντομα,
είναι ένας έπικίνδυνος ψυχοπαθής.
Δέν ικανοποιείται μόνο μέ τούς σκο
τωμούς. Θ έλει νά τοϋ δοθεί ή πιό
μεγάλη δημοσιότητα. Ή όρεξή του
είναι νά σκοτώνει καί νά προκαλεΐ τόν
πιό μεγάλο δυνατό πόνο».
Κανένας μας δέ σκέφτηκε σάν κυ
κλοφορούσε αύτή ή είδηση δτι ό φο
νιάς διεκδικοΰσε ήδη τό δεύτερο θύμα
του. ' Ωστόσο ό δεύτερος φόνος έγινε
κάπου 40 χιλιόμετρα μακρυά στά περί
χωρα τής πόλης καί δέν ύπήρχε καμμιά
συσχέτιση μέ τόν φόνο τής Σάσσε,
σ' αύτό τό στάδιο.
Περίπου ή ώρα 12.50 μ.μ. τής 7ης
Ιουνίου 1970, τό κτυπημένο πτώμα
τής "Ελλά "Οβις Σούλλιβαν, έτών 56,
άπό τήν πόλη Πλάκταουν, βρέθηκε δί
πλα στή λεωφόρο Γούντστακ, στό Ρούτυ Χίλλ. Στό πάνω μέρος τοϋ σώματός
της φορούσε άσπρο σάκκο καί τό κάτω
μέρος της ήταν τελείως γυμνό. Ή
Σούλλιβαν έφ ερ ε σοβαρούς μώλωπες
στό κεφάλι, έτρεχε αίμα άπό τή μύτη,
τό στόμα καί τ ' αύτιά της. Οί καρποί
τών χεριών της ήταν δεμένοι μέ καννάβινο σπάγγο, καί στή συνέχεια ήταν
γερά δεμμένος σέ κόμπο γύρω άπό τό
λαιμό της μαζί μέ ένα σάλι.
Τό πτώμα έξετάσθηκε άπό Κυβερ
νητικό γιατρό πού άνάφερε δτι ό θάνα
τος προήλθε άπό έγκεφαλική αιμορ
ραγία προξενηθεΐσα άπό πολλαπλά κτυ
πήματα στήν κεφαλή καί έπίσης άπό
κάποιο βαθμό άσφυξίας.
’ Επιπρόσθετα άπό τούς έκτεταμένους μώλωπες καί έκδορές στήν άριστερή πλευρά τοϋ προσώπου καί ένα
αιμάτωμα κάτω άπό τήν κεφαλή, τό
θύμα είχε καί κάταγμα τής δεξιάς
πλευράς.
Τό θύμα θεάθηκε γιά τελευταία
φορά στις 6 μ.μ. τό Σάββατο 6 ' Ιουνίου,
1970, δταν έφυγε άπό τό σπίτι της γιά
νά πάει στό σιδηροδρομικό σταθμό
Πλάκταουν, πού δέν ήταν παρά μόνο
ένα μικρό ταξίδι μέ λεωφορείο.
Πρίν νά έντοπισθεϊ τό πτώμα τής
Σούλλιβαν βρέθηκε ένα αύτοκίνητο έγκαταλειμμένο γύρω στίς 9 τό πρωΐτής
Κυριακής 7 Ιουνίου 1970 στήν όδόν
Νταίηβις στό Πλάκταουν. Από σταγό
νες αίματος καί άλλη μαρτυρία πού
βρέθηκαν στό αύτοκίνητο ύπήρχαν δυ

νατές ένδείξεις δτι τό θύμα ύπέστη
έπίθεση καί σκοτώθηκε μέσα σ' αύτό
τό όχημα.
Αύτό τό αύτοκίνητο ήταν ένα Χόλτεν Στέϊσιον Σετάν πού καταγγέλθηκε
πώς κλάπηκε άπό τήν περιοχή σταθμεύσεως κοντά στά καταστήματα
Γούλγουορθ στήν περιοχή Σαίντ Μαίρης τήν προηγούμενη Παρασκευή.
"Ας κάνουμε όμως μιά μικρή διακοπή
έδώ γιά νά σκεφτοΰμε τί μεταφορικό
μέσο χρησιμοποιούσε ό δολοφόνος.
Ή μέθοδος δράσης του σχετικά μέ
τά όχήματα πού χρησιμοποιούσε ήταν
πολύ άπλή. Ί-Ιταν ό ιδιοκτήτης ένός
Χόλτεν Σετάν, μοδέλλου 1966, άπό
τό όποιο είχε άφαιρέσει τό σύστημα
άναφλέξεως (σουϊτς) καί δταν έκλεπτε αύτοκίνητο άντικαθιστοϋσε τό σύ
στημα άναφλέξεως.
'Εξακριβώθηκε
άργότερα δτι ό δολοφόνος χρησιμο
ποιούσε αύτοϋ τοϋ είδους αύτοκίνητο
σ' δλες του τίς έγκληματικές έπιχειρήσεις. Πράγματι αύτός ήταν ύπεύθυνος γιά περισσότερες άπό 100 αύτοκινητοκλοπές δταν τελικά συνελήφθη.
Θά παρατηρήσετε δτι δταν πλησίαζε
ή σύλληψή του ή ένέργεια δράσεώς
του βοήθησε πάρα πολύ τήν άστυνο
μία. Ο ιδιοκτήτης τού κλαπέντος Χόλ
τεν άνακρίθηκε καί όμάδα άνιχνευτών
άνάλαβε τό έργο τής κλοπής. Μέ τά
στοιχεία τής τύχης πού κάποτε συμ
βαίνει στίς άστυνομικές δουλειές έπισημάνθηκε κάποιος μάρτυρας.
Σάν άνακρινόταν ό μάρτυρας μας,
άπό περαιτέρω έξετάσεις διαπιστώθη
κε δτι έκεΐνο τό πρωινό έγινε άπόπειρα κλοπής ένός αύτοκινήτου Χόλ
τεν άπό τό χώρο σταθμεύσεως τού
σιδηροδρομικού σταθμού Σαίντ Μαίρης, ό όποιος βρίσκεται κοντά στό
χώρο σταθμεύσεως αύτοκινήτων τών
καταστημάτων Γούλγουορθ.
Βρέθηκαν έπίσης δυό μάρτυρες μέ
αύτή τήν πληροφορία καί ένισχυόμενοι
άπό τήν ιστορία τοϋ μάρτυρα μας κα
τορθώσαμε νά πάρουμε πλήρη περι
γραφή τοϋ ύπόπτου. "Εχοντας ύπ'
δψη πώς έταίριαζε ή περιγραφή τών
προσώπων πού ένέχονταν στίς δυό
αύτοκινητοκλοπές κάμαμε μιά
νέα
φωτογραφία άπό τό Ident-Kit (βοήθημα
μέ τό όποιο μπορείς νά κάμεις σκίτσο
τών ύπόπτων) καί συγκρίνοντας αύτή
τή φωτογραφία μέ τήν πρώτη φωτο
γραφία τοϋ δολοφόνου θά δ ει κανείς
τήν άξια τοϋ άστυνομικοϋ αύτοϋ βοη
θήματος.
Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στήν
φωτογραφία πού κάναμε καί συνεχίστη
καν έντατικές έρ ευνες σχετικά μέ πρό-

σωπα πού κατηγορήθηκαν γιά κλοπές
αύτοκινήτων στόν άστυνομικό σταθμό
Πλάκταουν καί Σαίντ Μαίρης ή πρό
σωπα άναμεμιγμένα σέ ύποθέσεις σε
ξουαλικής φύσεως κατά τά τελευταία
πέντε χρόνια.
Δυστυχώς ό δολοφόνος δέν είχε
καθόλου προηγούμενες καταδίκες καί
έτσι δέν μπορούσε νά θεωρηθεί ύπο
πτος αύτή τή στιγμή.
' Εκτός όμως άπό άσυνήθεις συνθή
κες ή ύπόθεση αύτή μπορούσε κάλλιστα νά τελειώσει έδώ ή νά παραμείνει
κοιμισμένη ώσπου ό δολοφόνος θά ξα
νακτυπούσε.
Λίγες μέρες μετά άπό τό δεύτερο
φόνο, ό κυνηγημένος φονιάς, νοιώθωντας ίσως δτι τό Σύδνεϋ ήταν πολύ
ζεστό γ ι' αύτόν, έκλεψ ε άκόμα ένα
αύτοκίνητο Χόλτεν καί ξεκίνησε γιά τό
Κουήνσλαντ.
Φαίνεται όμως ή κακή τύχη άκολουθούσε τό φίλο μας όπουδήποτε πή
γαινε καί έτσι ή ιστορία τής Κουήνσλαντ
άρχίζει τις 27 Ιουνίου, 1970, όταν ό
φονιάς μας πίνει σ' ένα ξενοδοχείο
στά προάστια τής Βρισβάνης, καί παί
ζει σαΤττες μέ ένα νέο φίλο του όνομαζόμενο Ρούς. 'Υπάρχει ισχυρισμός
δτι μετά πού ήπιαν πολύ παρουσιάστη
κε ή Θεά τύχη όταν άνακοινώθηκε δτι
ό φονιάς μας κέρδισε ένα κοτόπουλο
στή λοταρία τού ξενοδοχείου. ' Ο νέος
του φίλος, ό Ρούς, τού πρότεινε νά
μαγειρέψουν τό κοτόπουλο στό σπίτι
του κι έτσι δίχως νά χάσουν καιρό
καί οί δυό έφυγαν γιά τό σπίτι τού
Ρούς.
' Επειδή βρισκόταν σέ ξένο περιβάλ
λον ό φονιάς έπέτρεψε στό Ρούς νά
όδηγήσει καί δταν βρίσκονταν λίγη άπόσταση άπό τό ξενοδοχείο ή Τροχαία
τής Βρισβάνης τούς έκανε σήμα νά
σταματήσουν έπειδή ό όδηγός έφαίνετο μεθυσμένος.
Στή συνέχεια ό Ρούς κατηγορήθηκε
δτι όδηγοϋσε ύπό τήν έπήρεια οινο
πνεύματος ένώ ό φονιάς μας φοβηθείς
δτι θά μπλέξει έξαφανίστηκε μέσα στή
νύκτα, άφήνοντας τό αύτοκίνητο σταθμευμένο στήν άκρη τού δρόμου. Δέν
έγέρθηκε άμέσως ύποψία γιά τό αύτο
κίνητο άλλά άπό ένα έλεγχο ρουτίνας
πού έγινε μετά άπό δυό ώρες διαπι
στώθηκε δτι τό αύτοκίνητο ήτο κλοπι
μαίο άπό τήν πόλη Νιού Σάουθ Γουέηλς
καί έτσι κλήθηκε έμπειρογνώμονας γιά
τά άποτυπώματα μέ σκοπόν νά άνακαλυφθή ό κλέφτης.
Παρά τό γεγονός δτι βρέθηκαν άπο
τυπώματα στό αύτοκίνητο δέν έγινε
άναγνώριση τών άποτυπωμάτων έκτός

άπό τού Ρούς καί έτσι τοποθετήθηκαν
σέ φάκελλο γιά περαιτέρω σύγκριση.
' Επειδή ό φονιάς μας δέν είχε οικο
νομική εύρωστία κατοικούσε στούς ξ ε 
νώνες YMCA (δπως τής OXEN) στή
Βρισβάνη καί συμπλήρωνε τό εισόδημά
του μέ κλοπές άπό σταθμευμένα αύτοκίνητα στήν περιοχή.
Στις 10 'Ιουλίου 1970 πολύ καλά
άποτυπώματα λήφθηκαν άπό ένα αύτο
κίνητο πού διαρρήχθηκε άλλά καί αύτά
δέν άναγνωρίσθηκαν.
Έ ξ ι μέρες άργότερα ένας άνθρω
πος πού έμοιαζε μέ τήν περιγραφή τού
ύπόπτου λήστευσε τό ποσόν 743 δολ.
άπό κάποιο στή Χρυσή Ακτή τού
Κουήνσλαντ καί διέφυγε μέ αύτοκί
νητο τύπου Χόλτεν 1966. Στή βιασύνη
του χάλασε τό κλάτς (clutch) τού αύτοκινήτου του μόλις τό όδήγησε γιά λίγο
καί έτσι τό έβαλε στά πόδια άφήνοντας
μέσα πολλά ρούχα καί προσωπικά άντικείμενα.
Στήν έρευνα τού αύτοκινήτου αύτού έγιναν δυό σπουδαίες άνακαλύψεις, ή πιό σπουδαία ήταν στρατιωτικό
άπολυτήριο στό όνομα Μπρούς Ντάκλας Κόννελ, πού γεννήθηκε στις 15.
4.47 καί μέ διεύθυνση οδός Ρόμπιν
άρ. 49, Πλάκταουν, Νιού Σάουθ Γουέηλε. ' Η δεύτερη άνακάλυψη άναφερόταν σέ μιά άπόδειξη άπό τήν YMCA
Βρισβάνης έκδοθεϊσα δυό μέρες πριν
στό όνομα Μπ. ή Ντ. Κόννελ ώς πληρώσαντα.
Τό αύτοκίνητο ύποβλήθηκε σέ μιά
δακτυλοσκοπική έξέταση καί πράγματι
βρέθηκαν καλά δακτυλικά άποτυπώ
ματα.
Στις 6 Αύγούστου 1970, στό δακτυλοσκοπικό κέντρο Κουήνσλαντ ένας
έμπειρογνώμονας έπί τών δακτυλικών
άποτυπωμάτων αίφνιδιάστηκε όταν άνακάλυψε ότι τά άποτυπώματα πού
βρέθηκαν στό αύτοκίνητο πού έγινε ή
ληστεία στή χρυσή ' Ακτή τής Κουήνσ
λαντ άνήκαν στόν ίδιο έγκληματία πού
έκλεψ ε άπό αύτοκίνητο στή Βρισβάνη
καί έπίσης στό ίδιο πρόσωπο πού έκλε
ψε τό αύτοκίνητο στή Νέα Ούαλλία πού
όδηγοϋσε ό Ρούς.
Μετά πού έπιβεβαιώθηκαν αύτά τά
γεγονότα, έγιναν κι' άλλες λεπτομε
ρείς συγκρίσεις. Λίγη ώρα άργότερα
δ ' έμπειρογνώμονας πετάχτηκε πάνω
καί άνάφερε δτι τά άποτυπώματα τού
φόνου τής Σάσσε ήταν άκριβώς τά
ίδια μέ αύτά τού έγκληματία.
Ό τα ν τά άποτυπώματα έλέγχθηκαν
έπανειλημμένα άπό άνώτερους έμπειρογνώμονες τά εύρήματα των κοινο
ποιήθηκαν στό Σύνδεϋ.

Τήν έπόμενη μέρα ή Αστυνομία
Σύδνεϋ πήγε μέ άεροπλάνο στή Βρισβάνη διά νά έξετάσει όλη τήν ύπάρχουσα μαρτυρία καί νά άνακρίνει τόν
Ρούς. 'Επειδή δέν ύπήρχε ένδεικτική
μαρτυρία δτι ό ύποπτος Κόννελ ήταν
άκόμη στήν Γουήνασλαντ οί άνιχνευτές
έπέστρέψαν στό Σύδνεϋ καί συνέχισαν
τις άνακρίσεις έκεΐ.
' Οπλισμένοι μέ τήν άδιάσειστη μαρ
τυρία τών άποτυπωμάτων καί τό άπολυτήρειο στρατού, τό άνθρωποκυνηγητό ένισχύθηκε γιατί ό στραγγαλιστής
έπρεπε νά συλληφθεϊ προτού διαπράξει νέο έγκλημα.
Χωρίς νά άφήνει πέτρα στή θέση
της ή άστυνομία άναζητοϋσε τόν Κόν
νελ σέ κάθε λεωφόρο καί έσυσχέτιζε
κάθε λεπτομέρεια πού πιθανόν νά όδηγοΰσε στή σύλληψή του.
Ό λ α τά πιθανά άποτυπώματα στό
Δακτυλοσκοπικό Κέντρο τής Βρισβάνης έρευνήθηκαν καί πάλι, άλλά δέν
ταίριαζαν μέ έκεϊνο τού φονιά. 'Ακρι
βώς έπειδή τό όνομα Μπρούς Ντάγκλας Κόννελ δέν βρισκόταν στά Έ γκληματολογικά Αρχεία.
Ή μητέρα τού Κόννελ άνακρίθηκε
στό Πλάκταουν, άλλά δέν είχε ιδέα
γιά τις κινήσεις τού γιοϋ της. Γύρω άπό
τό σπίτι της τοποθετήθηκε παρατηρη
τήριο.
Στό μεταξύ τό ’ 'Αρχηγείο Στρατού
στή Μελβούρνη μάς έφοδίασε μέ τά
πλήρη στοιχεία καί φωτογραφία τού
Κόννελ.
'Από έλεγχο πού έγινε στό Τμήμα
' Εφόρου Αύτοκινήτου έξακριβώθηκε
ότι ό ύποπτος ήταν ιδιοκτήτης ένός
αύτοκινήτου Χόλτεν Σετάν, μοδέλλου
1966, τό όποιον βρισκόταν κοντά στό
σπίτι τής μητέρας του, άλλά ήταν σέ
μή όδηγήσιμη κατάσταση.
Ά π ό έρευνα στά άρχεΐα άνηλίκων
έξακριβώθηκε δτι ό ύποπτος περιέ
πεσε στήν άντίληψη τής άστυνομίας
στις 29 Δεκεμβρίου 1961 όταν καταγ
γέλθηκε δτι έξέθεσ ε τά γεννητικά του
όργανα σέ παντρεμένη γυναίκα κοντά
στό σπίτι του. Ό μ ω ς, δπως συμβαίνει
μέ τούς άνήλικους, τά άποτυπώματα
του δέ λήφθηκαν γ ι' αύτή τήν ύπό
θεση. Οί έξετάσεις άπέδειξαν έπίσης
δτι ό ύποπτος έξετάσθηκε άπό ψυχία
τρο, άλλά δέν βρέθηκε δτι χρειαζόταν
ειδική περίθαλψη.
Στό στάδιο αύτό τού κυνηγητού έ 
γιναν περαιτέρω έξετάσεις πού άφοροΰσαν τις προτιμήσεις τού ύποπτου
σχετικά μέ τά αύτοκίνητο Χόλτεν γιά
νά έξακριβωθεί άν ύπήρχε κανένα σχέ
διο στή χρησιμοποίηση καί έγκατάλειψη
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αύτοϋ τοϋ αύτοκινήτου.
' Εξακριβώθηκε στό τέλος ότι μεγά
λος αριθμός αύτοκινήτων αύτοϋ τοϋ
τύπου κλάπησαν ή είχαν έγκαταλειφθεϊ
στήν περιοχή τοϋ σπιτιού τοϋ Κόννελ
σέ περίοδο πολλών χρόνων καί οί άνιχνευτές ήταν μάλλον βέβαιοι δτι ό
Κόννελ ήταν ύπεύθυνος γιά πολλές
κλοπές αύτοκινήτων.
Γύρω στις 10 Αύγούστου, 1970, ή
θεωρία αύτή ένισχύθηκε όταν ένα
κλεμμένο Χόλτεν βρέθηκε στήν περιο
χή Σαίντ Μαίρης. Προσεκτική έξέταση
τών άντικειμένων πού βρέθηκαν στό
αύτοκίνητο έφερε σέ φώς ότι λίγα άπό
αύτά κλάπηκαν άπό περιοχή κοντά στό
σπίτι τού ύπόπτου.
Δεύτερο Χόλτεν Σετάν βρέθηκε
στό τέλος τοϋ δρόμου Ρόμπιν, στό
Πλακτάουν καί ή ' Αστυνομία πληροφορήθηκε άπό τούς περίοικους δτι είδαν
τόν όδηγό νά κρυφοκοιτάζει άπό τό
παράθυρο κάποιου σπιτιού καί όταν τόν
καταδίωξαν τό έβαλε στά πόδια, έγκαταλείποντας τό αύτοκίνητο.
"Οταν έλέχθηκε τό περιεχόμενο τοϋ
δεύτερου αύτοκινήτου έξακριβώθηκε
δτι περιείχε ήδη ρουχισμού καί άλλα
άντικείμενα καί τό σπουδαιότερο δυό
πυροβόλα δπλα τά όποια όπως έξακρι
βώθηκε είχαν κλαπεϊ άπό τήν ίδια κα
τοικία.
' Ο ιδιοκτήτης τής κατοικίας άνακρίθηκε καί έξακριβώθηκε δτι ή κατοικία
του μόλις είχε διαρρηχθεΐ καί άπό αύτή
τήν πληροφορία ή άστυνομία κατάληξε

στό συμπέρασμα δτι ό Κόννελ ήταν
ύπεύθυνος καί δτι θά είχε έπιστρέψει
άπό τήν Κουήνσλαντ.
Στις 12 Αύγούστου, 1970, διαπιστώ
θηκε δτι άκόμα ένα Χόλτεν είχε κλαπεϊ
άπό τό χώρο σταθμέ ύσεως στήν όδό
Ρίτσμοντ, στό Πλακτάουν, καί δτι δέν
είχε βρεθεί.
Υπήρχε ισχυρή μαρτυρία δεικνύονσα ότι ό Κόννελ θά ζοϋσε μέσα σ' αύτό τό αύτοκίνητο κάπου στό Πλάκτάουν ή σέ περιοχή τοϋ Σαίντ Μαίρης
καί δτι πιθανό νά όπλοφοροϋσε.
' Επειδή έθεωρεϊτο σάν πολύ έπικίνδυνος ή άστυνομία έκαμε ραδιοφωνική
έκπομπή τή νύκτα τής 12ης δίνοντας
πλήρη περιγραφή του ώς έπίσης καί
τοϋ κλαπέντος αύτοκινήτου.
Γύρω στίς 5 π.μ. τό έπόμενο πρωί
τά Αστυνομικά αύτοκίνητο μαζεύτη
καν στήν όδό Ρόμπιν, στό Πλάκταουν,
διά νά έξαπολύσουν ειδική έρευνα γιά
τό δράστη. Οί περιπολίες άρχισαν άπό
τό σπίτι του καί μετά σέ κύκλους οί
έρευνες έπεκτάθηκαν σ' δλους τούς
δρόμους, πάρκα καί άλλοϋ. Τελικά τό
αύτοκίνητο έπισημάνθηκε στήν όδό Πέτσιαρη, στό Πλάκταουν.
Σάν οί ' Αστυνομικοί έρποντας πλη
σίασαν τό αύτοκίνητο πρόσεξαν δτι όλα
τά παράθυρα ήσαν κλειστά κι' οί πόρ
τες κλειδωμένες, ένώ ένας άνδρας,
πού βρισκόταν στό πισινό κάθισμα κοι
μισμένος, φορούσε σώβρακο καί φανέλλα.
Ή άστυνομία πρόσεξε έπίσης δτι
ύπήρχε ένα κυνηγετικό δπλο, μέ τίς
κάννες του πριονισμένες, στό μπροστι
νό κάθισμα τοϋ έπιβάτη καί έτσι ή
έφοδος στό αύτοκίνητο έγινε μέ όπλα
καί ό δράστης συνελήφθη χωρίς πάλη.
Μέ χειροπέδες όδηγήθηκε στήν
Αστυνομία τοϋ Πλάκταουν γιά άνάκριση καί έφαίνετο πολύ άνυπόμονος
νά συνεργασθεϊ καί νά άπαντήσει σέ
έρωτήσεις πού άφοροϋσαν τό κλεμ
μένο αύτοκίνητο καί τό πυροβόλο δπλο.
Κλήθηκε έμπειρογνώμονας γιά τά
δακτυλικά άποτυπώματα ό όποιος πήρε
τά άποτυπώματα τοϋ Κόννελ γιά πρώ
τη φορά. Μετά άπό σύγκριση τών άποτυπωμάτων τοϋ άριστεροϋ του χεριού
μέ τά άποτυπώματα στό πάγκο στό
άποχωρητήριο έγινε άμέσως άναγνώριση.
"Οταν τόν πληροφορήσαμε δτι οί
άνακρίσεις μας ήταν σχετικές μέ τό
φόνο τής Σάσσε, ό Κόννελ έμεινε
έκπληκτος καί είπε: «Μά γνωρίζετε καί
γιαυτόν τό φόνο;» Μετά όμολόγησε
τό φόνο ώς έπίσης καί τό φόνο τής
Σούλλιβαν.

' Αργότερα παραδέχτηκε δτι άπό ήλικίας 14 χρόνων ήτο παραθυράς στήν
περιοχή τοϋ Πλάκταουν καί δτι σκό
πευε στό μέλλον νά έπιτεθεΐ σέ πολ
λές γυναίκες στά σπίτια τους. ' Επίσης
παραδέχτηκε πολλές άσεμνες έπιθέσεις σέ γυναίκες, διαρρήξεις, μεγάλο
άριθμό κλοπών αύτοκινήτων καί δτι
έκεΐνο τό βράδυ σκόπευε νά κάμει
ληστεία στό Πλάκταουν.
Τοϋ λήφθηκε γραπτή
κατάθεση
σχετικά μέ τό φόνο τής Σάσσε καί ή
έξήγησή του ήταν δτι έκείνη τή μέρα
κατέβηκε άπό τό τραίνο στό Ρέτφερν
καί περπάτησε μέσα άπό τό πάρκο Πρίγκηπα 'Αλφρέδου πρός τόν Κεντρικό
Σταθμό. Σάν περπατούσε στό μονοπάτι
μπροστά άπό τά άποχωρητήρια είδε τή
Σάσσε νά στέκεται έξω καί σάν περνού
σε, αύτή μπήκε στό άποχωρητήριο.
'Επέστρεψε καί τήν άκολούθησε καί
άμέσως τήν κτύπησε, τήν στραγγά
λισε μέ τά χέρια του καί μετά τήν
έκτύπησε μέ τούς γρόνθους του. Α
φού τήν έκαμε άναίσθητη, τής έδεσε
τό σλιπάκι καί τόν κορσέ γύρω στό
λαιμό της καί τήν έσυρε στό δωμάτιο
όπου προσπάθησε νά τήν κρεμμάσει
άπό τήν πόρτα, άλλά ό κορσές κόπηκε
καί μετά τοποθέτησε τό σώμα στό δά
πεδο. Μετά έπέστρεψε μέ ένα μαχαίρι
πού βρήκε στό γραφείο καί έκαμε μιάν
τομή στό δεξιό μαστό διά νά δ ει πώς
φαίνεται ή σάρκα καί ύστερα βύθισε τό
μαχαίρι μέσα στήν καρδιά της.
Συνέχισε νά λέγει δτι αίσθάνθηκε
τήν πιό μεγάλη του ήδονή δταν διέπραττε τό έγκλημα καί δταν τήν έβ λε
πε στά μάτια δταν τή στραγγάλιζε.
' Ο Κόννελ παραδέχτηκε δτι περπά
τησε στό πάρκο πολλές φορές πριν
άπό τό έγκλημα καί δταν περιέγραψε
τό συγκρότημα τών άποχωρητηρίων άναφέρθηκε στό γεγονός δτι ή είσοδος
άπό τήν όδό Ρέτφερν ήταν πάντα κλει
δωμένη.
Φαίνεται δτι παρακολουθούσε αύτά
τά άποχωρητήρια γιά άρκετό καιρό για
τί έκαμε τό έγκλημά του δταν όλοι
οί άρρενες έργάτες τοϋ πάρκου είχαν
τελειώσει τή δουλειά του καί δλοι οί
μαθητές πήγαν σπίτι τους. Ά π ό παρα
κολουθήσεις πού κάμαμε έξακριβώ
θηκε δτι αύτή ήταν ή μόνη ώρα σ' όλη
τή βδομάδα πού πρόσωπα δέ χρησιμο
ποιούσαν τά άποχωρητήρια ή έκινοϋνταν στήν περιοχή.
Είπεν έπίσης δτι πολλά χρόνια πή
γαινε σέ κάπου 30 ή περισσότερα σπί
τια στήν περιοχή καί κοίταζε τίς γυναί
κες άπό διάφορες στάσεις κοντά στά
παράθυρά τους καί σέ μερικά σπίτια

ήκουε καί τις συνομιλίες καί τις κινή
σεις τών συζύγων ώστε όταν θά έμπαι
νε στό σπίτι άργότερα γιά νά έπιτεθεϊ
στήν γυναίκα νά μή ξαφνιασθεί ή δια
κοπεί άπό τό σύζυγο σάν γύριζε σπίτι.
Οταν άνακρίθηκε γιά τό φόνο τής
Σούλλιβαν είπε πώς μετά πού έκλεψε
τό αύτοκίνητο άπό τήν περιοχή Σαίντ
Μαίρης τό όδήγησε πρός τό ΓΙλάκταουν
γύρω στις 4 μ.μ. καί τό στάθμευσε
κοντά στό κλάμπ. Μετά γύρισε σπίτι
του μέ μερικά ψώνια πού έκλεψ ε άπό
αύτό τό αύτοκίνητο. Αργά τό βράδυ
έκεΐνος έπέστρεψε στό αύτοκίνητο τό
όποιο στάθμευσε σέ λίγη άπόσταση άπό
τό σπίτι του δπου παρέμεινε τούτο
μέχρι τις 5 μ.μ. τό έπόμενο άπόγευμα
όταν τό ζήτησε.
' Ενώ γυρνόφερνε στήν Πόλη Πλάνταουν μέ τή σκέψη νά άρπάξει ένα δυό κορίτσια ή προσοχή του στράφηκε
σ' ένα 15χρονο κορίτσι στήν όδο Γουώλτερς καί μετά άπό δυό άνεπιτυχεϊς
προσπάθειες νά τήν ξεγελάσει νά μπει
στό αύτοκίνητο ό φονιάς μας άπομακρύνθηκε.
Μετά, γύρω στις 6.50 μ.μ. σάν ήταν
' Επίσης όμολόγησε ότι τό θύμα του
σταματημένος σέ χώρο σταθμεύσεως
άναστέναζε
καί έβηχε σάν ήταν ξαπλω
έπισήμανε τή Σούλλιβαν καί τή ρώ
μένο
στά
μαξηλάρια
δίπλα του. Οδή
τησε άν ήθελε νά τήν πάρει μέ τό
γησε
τό
αύτοκίνητο
στή
λεωφόρο Γούναύτοκίνητό του. 'Επειδή όμως ό Κόντστοκ
όπου
ήταν
άραιοκατοικημένη
καί
νελ τής ήταν άγνωστος, άρνήθηκε τήν
έπάρκαρε
τό
αύτοκίνητο
στήν
άκρη
τού
πρώτη φορά άλλά ύστερα άπό λίγο
δρόμου. Λετά έσυρε τήν ύστερική
τού είπε: - Μπορείς νά μέ πάρεις στό
σιδηροδρομικό σταθμό; Αύτός συμφώ γυναίκα στό πισινό κάθισμα καί τή
στραγγάλισε πάλιν κΓ αύτή τή φορά
νησε νά τήν πάρει καί ή Σούλλιβαν
χρησιμοποίησε
τό σπόγγο πού κρεμό
μπήκε στό αύτοκίνητο τό όποιο όδή
ταν
άπό
τά
χέρια
της, τόν έδεσε δυνα
γησε πρός τήν κατεύθυνση τού σιδη
τά μέ τό σάλι της γύρω άπό τό λαιμό
ροδρομικού σταθμού. "Ομως άμέοως
της καί μετά τήν έγρονθοκόπησε άγρια
μετά ό Κόννελ όδήγησε τό αύτοκίνητο
στό πρόσωπο μέχρις ότου έχασε τις
σέ πλαγιόδρομο καί άρχισε νά τής κάνει
αισθήσεις της καί πιθανό νά άπέθανε
έρωτικές προτάσεις. ' Η Σούλλιβαν δέν
συγκατατέθηκε κι ένώ ό Κόννελ προ σ' αύτό τό σημείο.
Μετά τήν έσυρε άπό τό αύτοκίνητο
σπαθούσε νά τή φιλήσει ή Σούλλιβαν
καί
τής άφαίρεσε τό παντελόνι καί τής
είπε: - « Ό χι, όχι δέν περίμενα κάτι
τέτοιο νά συμβεϊ». Μετά ό Κόννελ τράβηξε τό σλιπάκι καί τά άλλα έσώέβαλε τά δυό του χέρια στό λαιμό ρουχα μέχρι τά γόνατα μέ σκοπό νά τή
της τά πίεσε μέ μεγάλη δύναμη ώσπου βιάσει άλλά άνακάλυψε ότι φυσιολογικά
ή Σούλλιβαν σχεδόν ξεψύχησε καί σάν ήταν άνίκανος νά προβεϊ σέ τέτοια
προσπαθούσε μέ δυσκολία νά άναπνεύ- πράξη.
Τήν κλώτσησε αισχρά στό κεφάλι
σει ό Κόννελ έβγαλε ένα κομμάτι σπόγ
καί
τις πλευρές καί πέταξε τό πτώ
γο καί έδεσε καί τά δυό της χέρια
μα
της
σ' ένα αύλάκι περίπου 5 μέτρα
γύρω στούς καρπούς.
άπό τό δρόμο. Μετά έφυγε άπό τή
Μετά όδήγησε τό αύτοκίνητο σ'
ένα πιό άπομε μονωμένο μέρος στήν σκηνή όταν άκουσε κάποιον νά πλησιά
όδό Τούνσάϊτ καί άρχισε ξανά νά τή ζει στά σκοτεινά κατά μήκος τού δρό
στραγγαλίζει καί είπε: «Μέ κλωτσούσε μου.
Σάν έπρόκειτο νά έγκαταλείψει τό
καί γρατζούνιζε καί μέ παρακαλοϋσε νά
τήν άφήσω νά φύγει, άλλά τής είπα αύτοκίνητο στήν όδό Νταίηβις, στό
ότι θά μέ κατάγγελε στήν άστυνομία Πλάκτάουν, βρήκε τήν τσάντα τής
καί έτσι τής έσφιξα τόν λαιμό της ώσ Σούλλιβαν καί μέ τήν έλπίδα νά βρή
χρήματα μέσα, τήν έρεύνησεν άλλά
που άπέθανε».

δέν βρήκε τίποτε τό ένδιαφέρον καί
έτσι τήν πέταξε μέ τό περιεχόμενό
της μέσα σ' ένα νεροχύτη στό κράσπε
δο τού πεζοδρομίου.
Ή άστυνομία ήταν τώρα όπλισμένη
μέ πολλή μαρτυρία έναντίον τού κατη
γορουμένου, άλλά άποφάσισε νά βάλει
άκόμα ένα καρφί στό φέρετρό του καί
έτσι μέ τή βοήθεια τού Δημοτικού
συμβουλίου τού Πλάκτάουν βρέθηκαν
ή τσάντα καί τά άλλα προσωπικά άντικείμενα τής Σούλλιβαν στό νεροχύτη
πού ύποδείχτηκε άπό τόν Κόννελ.
ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
Στήν προσπάθειά της ή ' Αστυνομία
νά στηρίξει έλατήριο γιά τις διεφθαρ
μένες έπιθέσεις τού Κόννελ φαίνεται
ότι ή βία πού χρησιμοποιούσε αύτός ό
άνθρωπος ήτο πράγματι «ύποκατάστα
-το τού σέξ» μέ λίγα λόγια «σαδισμός».
' Ο σεξουαλικός σαδισμός είναι ή λή
ψη σεξουαλικής ήδονής άπό πράξεις
άγριότητας. Πρέπει νά κατανοήσουμε
ότι αύτό τό είδος σεξουαλικής έκφράσεως είναι ένστικτώδες καί παρά τό
γεγονός ότι ή ικανοποίηση είναι στιγμι
αία, έν τούτοις ή παρόρμηση έπανεμφανίζεται.
"Ετσι παρά τό γεγονός ότι ό σαδισμός μπορεί νά κατευνασθεΐ μέ τό νά
σκοτώσει ή πληγώσει ένα πρόσωπο έν
τούτοις σχεδόν άμετάβλητα έπαναλαμβάνει τόν τρόπο συμπεριφοράς του.
Ή συμπεριφορά αύτή συνοδεύεται
άπό έντονη σεξουαλική ήδονή καί έξα
ψη καί ό σεξουαλικώς άνώμαλος συνή
θως συμπεριφέρεται κανονικά μέχρις
ότου βρεθεί νέο θύμα.
Τό έπικρατέστερο χαρακτηριστικό
αύτοϋ τού τύπου σαδιστή είναι ότι
έπιτίθεται στά θύματά του, όταν αύτά
βρίσκονται έντελώς άνυπεράσπιστα.
Ή σεξουαλική του ύπερδιέγερση
γίνεται περισσότερο έντονη άπό τήν
άμηχανία καί άδράνεια τού θύματος.
Τό θύμα δέ γίνεται άνυπεράσπιστο άπό
τήν άρχή, άλλά σιγά-σιγά μέ τή δύ
ναμη πού καταβάλλει ό δράστης.
Προσπαθώντας νά άναλύσουμε τά ι
διαίτερα αισθήματα τού Κόννελ, βρή
καμε ότι αύτός έπιδείκνυε τρομακτική
έλλειψη οίκτου όταν τόν άντικρύζαμε
μέ τά έργα του. Ή αισχρότητα τών
έγκλημάτων του μαζί μέ τήν έλλειψη
οίκτου τόν χαρακτηρίζουν ένα έξαιρετικά έπικίνδυνο σχιζοφρενή.
Τελικά σάν κατακλείδα ό Δρ. Πώλ
Ντέ - Ρίβερς, σύμβουλος τής Αστυ
νομίας Λ ός-"Α ντζελες, γράφει:
«' Ο σαδισμός έπέρχεται όταν ή γε
νετήσιος όρμή πάρει λανθασμένη κα
τεύθυνση ή διαστραφεΐ έτσι πού ή
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πράξη πού προκαλεϊ πόνο γίνεται ή
ίδια άντικείμενο σεξουαλικής ικανο
ποίησης».
Ή δίκη τού Κόννελ γιά τό φόνο
τής Σάσσε έγινε στό Κεντρικό Δικα
στήριο τού Σύδνεϋ στις 16 Νοεμβρίου,
1970, δηλ. άκριβώς 9 μήνες μετά άπό
τή διάπραξη τοϋ έγκλήματος καί παρ'
δλο πού τόν ύπεράσπιζε δικηγόρος άπό
τό γραφείο τού Γενικού Εισαγγελέα ή
καταδίκη ήταν βέβαια γιατί δέν ύπήρχε
τρόπος νά έξηγήσει πώς βρέθηκαν τά
άποτυπώματα του στ' άποχωρητήρια
τών γυναικών.
' Ακριβώς όταν τελείωσε ό δικαστής
καί τόν ρώτησε άν είχε νά πει τίποτε
προτού τοϋ έπιβληθεϊ ποινή, ό Κόν
νελ άπό τό έδώλιο τοϋ κατηγορου
μένου είπ ε:- «Δέν μπορώ νά περι
γράφω τό θαυμάσιο αίσθημα πού είχα
όταν τήν έβλεπα στά μάτια σάν τήν
στραγγάλιζα».
" Υστερα άπό σύντομη άγόρευση άπό
τόν δικαστή οί ένορκοι άποσύρθηκαν
γιά 20 λεπτά καί μετά έπέστρεψαν.
Ό Κόννελ καταδικάστηκε στήν άνωτάτη ποινή πού προνοεϊται σ' αύτό τό
Κράτος γιά φόνο, δηλ. σέ φυλάκιση
έπί ζωής.
Ενώ άνάμενε τή δίκη γιά τό φό
νον τής Σούλλιβαν ύπέβαλε έφεση για
τί ή ποινή πού τού έπιβλήθηκε ήταν
αύστηρή καί στις 26 Φεβρουάριου,
1971, παρουσιάσθηκε στό Έ φ ετεϊο
όπου ή έφεσή του άπορρίφθηκε όμόφωνα, άλλά δυστυχώς δέν ήταν ή
τελευταία φορά πού θά βλέπαμε τόν
Κόννελ.
Σάν οί δεσμοφύλακες τής Φυλακής
Λόγκ Πέκ τόν μετέφεραν άπό τό ' Εφετεϊο κατόρθωσε νά βγάλει τις χειρο
πέδες καί νά δραπετεύσει μέ τούς
τρεϊς δεσμοφύλακες νά τόν καταδιώ
κουν. Τό κυνηγητό συνεχίστηκε μέσα
στήν πόλη άλλά σύντομα χάθηκε μέσα
στά πλήθη τού δρόμου.
' Αφού έχασε τούς διώκτες του γύ
ριζε μέσα στήν πόλη μέχρι πού σκοτεί
νιασε καί μετά μπήκε σ' ένα τραίνο
πού κατευθύνθηκε στά παλαιό του λιμέρια στή πόλη Πλάκταουν. Αποφά
σισε νά κρυφτεί στά βαγόνια τοϋ τραί
νου στό Πλακτάουν καί έδώ μέσα πέ
ρασε τόν καιρό του ένόσο ήταν σέ
άπόδραση.
Ή άναπαράσταση τής άποδράσεως
άποκάλυψε ότι ό Κόννελ ήταν ένας
άπό τούς δώδεκα φυλακισμένους πού
όδηγήθηκαν σέ αύτοκίνητο - κλούβα
τών φυλακών. Ό λοι τους ήταν δεμέ
νοι μέ χειροπέδες οί δέ χειροπέδες
τού Κόννελ ήταν κλειδωμένες σέ κανο
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νικό μέγεθος.
Λήφθηκε έπί τοϋ προκειμένου ή
συμβουλή τών ντέτεκτιβς πού άρχικά
άνέλαβαν τή διερεύνηση τοϋ φόνου καί
έτσι τέθηκαν τά θεμέλια γιά τήν έπανασύλληψή του. Οί άστυνομικοί ήταν
ούσιαστικά βέβαιοι ότι ό φυγάς θά άκολουθοϋσε τή γνωστή του μέθοδο
ένεργείας καί θά έπέστρεφε στό Πλά
κταουν καί έτσι οί έρευνες άναλήφθηκαν σ' αύτή τήν περιοχή.
Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στή
δραπέτευσή του καί τό κοινό γενικά
κλήθηκε νά βοηθήσει άλλά δέν έγινε
καμμιά άμεση σύλληψη.
Ό μω ς τήν έπομένη μέρα ό ιδιοκτή
της ένός σπιτιού στό Πλάκταουν κα
τάγγειλε ότι τό σπίτι του διαρρήχθηκε
καί δτι ένα τουφέκι διαμετρήματος 22
κλάπηκε καί έπειδή ό ιδιοκτήτης γνώ
ριζε τά συστήματα τοϋ Κόννελ, ήταν
βέβαιος δτι ό δράστης ήταν ό Κόννελ.
Αύτό τό γεγονός άποδείχθηκε πέ
ραν κάθε άμφιβολίας γιατί τά άποτυπώ
ματα τοϋ Κόννελ βρέθηκαν στό παρά
θυρο τοϋ σπιτιού αύτοϋ.
Τό κυνηγητό πού άκολούθησε ήταν
έκτεταμένο. Επειδή ό Κόννελ συνή
θιζε νά κλέτττει αύτοκίνητα τύπου Χόλτεν ή άστυνομία γιά πρώτη φορά χρη
σιμοποίησε έλαφρό άεροπλάνο καί έδι
δε πληροφορίες σχετικά μέ ύποπτα αύ
τοκίνητα.
Τό τρίτο πρωινό όμως χάθηκε ή
τύχη τοϋ Κόννελ δταν παλιός του συμ
μαθητής τόν είδε κοντά στό σιδηρο
δρομικό σταθμό καί τηλεφώνησε στήν
τοπική άστυνομία.
Ή
Αστυνομία άμέσως άπόκλεισε
τήν περιοχήν καί σέ λίγο ένας ντετέκτιβ τόν είδε πού μετέφ ερε ένα του
φέκι σ' ένα δρόμο καί δταν ό ντέτεκτιβ τόν κάλεσε νά παραδοθεϊ ό Κόν
νελ είπε: « Εν τάξει, παραδίδουμε
φρόνιμα».
Πρός τό παρόν έκτίει τήν ποινή του
στις φυλακές Κράφτον.
Βλέπουμε πώς στις προαναφερθεϊσες ύποθέσεις δεσπόζουν τρεις παρά
γοντες δηλ. ό τρόπος ένεργείας, τό
identi-kit (βοήθημα γιά κατασκευή σκί
τσου ύπόπτων) καί ή άπλαστογράφητη
ύπογραφή: τά άποτυπώματα. Εν τούτοις τό πλέον σπουδαίο σημεΐον πού
παρατηρήθηκε ήταν ή όμαδική έργασία.
Μεγάλος άριθμός άφοσιωμένων άστυνομικών έκτέλεσαν τά καθήκοντά
τους μέ έξαιρετικό τρόπο. Δίχως τέ 
τοια προσπάθεια, ό Κόννελ ίσως θά
διάλεγε άλλα θύματα έάν δέν είχε τε 
λικά συλληφθεϊ.

ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
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ΓΙΠ ΤΟνΣ
ΣΦΚΠΠΣΟΕΝΤΕΣ
ΠΣΤΥΝΟΠΗΚΟνΣ
ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΗΝ 11.00' ώρα τής 15-4-1979,
στό ' Ηρώο τής Κοινότητος Δερ
βενιού Κορινθίας τελέσθηκε έπιμνημόσυνη δέηση, ύπέρ άναπαύσεως τών
ψυχών τών σφαγιασθέντων, άπό τούς
άναρχοκομμουνιστές, τήν 16-4-1944,
άνδρών τοϋ Σώματος
Αστυνομίας
Πόλεων.
Κατά τήν έπιμνημόσυνη
δέηση
παρέστησαν ό έκπρόσωπος τοϋ Μητρο
πολίτου Κορινθίας, ό Διευθυντής τής
Νομαρχίας Κορίνθου, ώς έκπρόσωπος
τοϋ Νομάρχου, ό Διοικητής Χωροφυλα
κής Κορινθίας, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Δερβενιού, συγγενείς τών θυμά
των, άντιπροσωπεϊες καί άλλοι.
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Κατά τήν διάρκεια τής έπιμνημοσύνου δεήσεως, μίλησε ό Αστυνομικός
Διευθυντής Β ' κ. ΛΥΓΚΑΣ Γεώργιος, ό
όποιος μεταξύ άλλων είπε:
«Τότε, τό 1944, μιά χούφτα Ελληνό
πουλα, 42 λεβέντες τής 'Αστυνομίας Πό
λεων, πού μόλις είχαν τελειώσει τήν βασική
τους έκπαίδευση, στήν Άστυμονική Σχολή,
άοπλοι σχεδόν, μέσα στό χάος τής βίας καί
τού τρόμου, πήραν τό τραίνο γιά τήν Πάτρα,
όπου μέ διαταγή τοϋ ' Αρχηγείου ' Αστυνο
μίας Πόλεων, είχαν τοποθετηθεί πρός ένίσχυση τών έκεΐ ύπηρετούντων συναδέλφων
τους.
Ή τα ν όλοι τους παιδιά, μέ τό χαμόγελο
τής νιότης στά πρόσωπά τους καί τό μεγα
λείο τής ψυχής μέσα στή καρδιά τους,
γεμάτοι μέ έλπίδες καί όνειρα, δταν ξεκίνη
σαν γιά τό μοιραίο ταξείδι τους.
Τίποτα δέν προμήνυε τό μεγάλο φονικό
πού έμελλε νά ακολουθήσει, ούτε τίποτα

μαρτυρούσε τή μεγάλη συμφορά πού έπληξε τά σπίτια τους καί τό Σώμα τής Αστυ
νομίας Πόλεων καί μάλιστα τις παραμονές
τής μεγαλύτερης γιορτής τής Χριστιανοσύ
νης, τής Άναστάσεως τού Θεανθρώπου.
' Αλλά δέν άρκοϋσε αύτό γιά νά έμποδίοει
τούς άπιστους καί ξενοκίνητους άναρχοκομμουνιστές νά ξετροχιάσουν τήν άμαξοστοιχία, πού μετέφερε τούς Αστυφύλακες,
στό τόπο τούτο, πού σήμερα συγκεντρωθή
καμε καί μέ λύσσα άγριων θηρίων νά χυμήξουν κατά τών άόπλων καί άνυπερασπίστων
συναδέλφων μας.
Οί άξιοι μνήμης συνάδελφοί μας δέν τά
έχασαν, Ή τα ν άποφασισμένοι γιά δλα, γιατί
είχαν μέσα στή ψυχή τους τήν 'Ελλάδα,
γιατί είχαν άτσαλώσει τήν καρδιά τους, μέ
τό ' Ελληνικό μεγαλείο. Δέν συμβιβάστηκαν
μέ τις περιστάσεις, ούτε λιποψύχησαν, δταν
ύστερα άπό μιά μικρή άντίσταση έπεσαν στά
χέρια τών δημίων τους. Μαζί τους καί ένας
συνάδελφός τους Χωροφύλακας, πού έτυχε
νά συνταξιδεύει.
Καί τότε, τήν Κυριακή τών ΒαΤων, πού
δλος ά Ελληνικός λαός, έτοιμαζόταν νά
δεχτεί τήν άνάσταση τού Λυτρωτοΰ, άρχισε
ό γολγοθάς τών 42 παλληκαριών.
Αφού ταπεινώθηκαν καί ξευτελίστηκαν
πολλές ήμέρες, δδηγήθηκαν, γυμνοί, ξυπό
λητοι, άρρωστοι, τραυματισμένοι, στόν τόπο
τού μαρτυρίου, δπου δολοφονήθηκαν μέ
τόν πιά άπάνθρωπο καί άγριο τρόπο.
Καί αύτοί οί ήρωϊκοί νεκροί, μπροστά
στήν άπάνθρωπη συμπεριφορά τών άνθρωπομόρφων τεράτων, έμειναν άγέροχοι, σάν
τά ψηλά βουνά τής Πατρίδος μας, περή
φανοι σάν κηπαρίσσια, φωτεινοί σάν τόν ήλιο
χωρίς δάκρυα καί πόνο, δέν παρεκάλεσαν,
δέν λιποψύχησαν, άλλά μέ τό χαμόγελο τής
νιότης άφησαν τόν μάταιο τούτο κόσμο,
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μέ τό φωτοστέφανο τής τιμής, κυττάζοντας
τόν ούρανό καί λέγοντας «Πάτερ άφες
αύτοϊς, ού γάρ οϊδασι τί ποιοϋσι».
Αξέχαστοι συνάδελφοι! Ό χ ι δέν είσθε
νεκροί. Νεκροί είναι αύτοί πού παίρνουν
μαζύ τους τό άνάθεμα τής κατάρας. Νεκροί
είναι αύτοί πού δέν έχουν άνθρώπους νά
τούς θυμούνται.
Εκείνο όμως πού προκαλεΐ κατάπληξη
καί μαρτυρεί τό θράσος τών ξενοκίνητων
έγκληματιών, είναι τό γεγονός ότι τό άποτρόπαιο καί όμαδικό αύτό έγκλημα τών
άθώων 'Αστυφυλάκων, προσπάθησαν καί
προσπαθούν νά τό χαρακτηρίσουν σάν άντί
σταση κατά τών γερμανών κατακτητών. Πού
βλέπετε, στό έγκλημα αύτό τήν άντίσταση
κατά τών κατακτητών; Οί ήρωϊκοί νεκροί μας
δολοφονήθηκαν γιατί έκπροσωποΰσαν τήν
τάξη καί τόν Νόμο. Γιατί ήταν έμπόδιο στά
έγκληματικά σχέδια τών άναρχοκομμουνιστών νά παραδώσουν τήν Πατρίδα μας σέ
μιά στυγνή καί άπάνθρωπη τυραννία, πού
στερεί άπό τούς άνθρώπους τό δικαίωμα νά
σκέπτονται καί νά κινούνται έλεύθερα.
' Η θυσία τους έμεινε φωτεινή έλπίδα πού
ρίζωσε στις ψυχές μας καί μάς δείχνει τόν
δρόμο τής φιλοπατρίας, τής άρετής, τής
δικαιοσύνης καί τής τάξεως.
Τιμή καί δόξα, σέ όλους τούς "Ελληνες
πού θυσιάσθηκαν γιά τήν έλευθερία τής
Πατρίδος μας.
Θά παρακαλέσω νά μοϋ έπιτραπή δμως,
νά έπισημάνω, πώς έκδηλώσεις σάν τό
σημερινό μνημόσυνο έχουν χαρακτηρισθή
άπό μερικούς σάν «γιορτές μίσους» μέ τόν
ισχυρισμό δτι τέτοιες γιορτές δέν συμβάλ
λουν στή λήθη.
Εμείς δέν είμαστε μισαλλόδοξοι. Δέν

μάς έφερε έδώ τό μίσος, ούτε έπιθυμοϋμε
νά κάνουμε κήρυγμα άλλοφροσύνης καί
άγανακτήσεως. Αλλά κανένας δέν έχει
τό δικαίωμα νά μάς στερήσει τού καθήκοντός μας καί τού ιερού χρέους μας πρός
τήν μνήμη τών άγριος δολοφονημένων συν
αδέλφων μας, τών όποιων οί ιερές σκιές
πετούν γύρω μας καί μάς έπιτάσσουν νά
όμολογήσουμε πίστη στό μεγαλείο τής θυ
σίας τους, άφοσίωση στό κάλλος τών ιδανι
κών τους καί εύγνωμοσύνη στό θαυμαστό
ήρωϊσμό τους.
Γιατί ή θυσία αύτών καί τόσων άλλων
άνωνύμων ' Ελλήνων, στάθηκε έμπόδιο στά
προδοτικά σχέδια τών άναρχοκομμουνιστών,
γιά νά ζοϋμε σήμερα σέ μιά Χώρα έλεύθερη
καί Δημοκρατική.
Αλλά τό μνημόσυνο αύτό έχει καί ένα
άλλο σκοπό.
' Απευθύνεται στούς νέους, οί όποιοι δέν
έζησαν τά γεγονότα τής έποχής έκείνης,
γιά νά τούς διδάξει δτι όποιαδήποτε θυσία
γιά τό μεγαλείο τής Πατρίδος μας δέν είναι
μάταιη.
' Αλησμόνητοι συνάδελφοι: Σήμερα στρέ
φουμε δλοι τήν σκέψη μας σέ σάς. Σέ σάς
πού μέ τήν θυσία σας, χαράξατε τό δρόμο
έκεΐνο πού όδηγεϊ στις πιό ψηλές κορυφές
τών ώραιοτέρων έθνικών μας ιδανικών, τά
όποια διασφαλήσατε μέ τήν θυσία σας καί τά
έμπιστευθήκατε, σάν ιερή παρακαταθήκη
στή μνήμη τών ιερών καί όσιων τής φυλής
μας.
' Αείμνηστοι νεκροί: Σήμερα γιά μιά άκόμη
φορά συγκεντρωθήκαμε έδώ, γιά νά σάς
διαβεβαιώσουμε δτι ή ώραία θυσία σας δέν
πήγε χαμένη καί νά σάς ύποσχεθοϋμε δτι άν
χρειαστεί θά άκολουθήσουμε τό παράδειγμά
σας, γιά τό καλό τής ένδόξου Πατρίδος
μας».
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σκότωσε.
Κρατώντας τά γυρνά σπαθιά τους,
οι συνωμότες προχώρησαν στά ένδότερα τού Ανακτόρου. Έφθασαν στόν
κοιτώνα τού βασιλικού ζεύγους. Ο
Αλέξανδρος καί ή Δράγα πρέπει νά
ήσαν έ κ ει έως πριν άπό λίγες στιγμές,
γιατί τό κρεβάτι τους ήταν άκόμη ζ ε 
στό.
- Πού μπορούσε νά κρύβεται τό
έστεμμένο ζευγάρι;
01 συνωμότες
σκόρπισαν μέσα στό Ανάκτορο. Έψα
χναν παντού. Έπί τέλους βρήκαν τόν
Αλέξανδρο καί τήν Δράγα σ ' ένα
πατάρι. Ή σαν μέ τά νυχτικά τους. Ο
Αλέξανδρος πήγε καί στάθηκε μπρο
στά της, γιά νά τήν προστατεύση μέ
τό σώμα του. Ή Δράγα έτρεμε. Ο
συνταγματάρχης Μασίν έπέδωσε στόν
βασιλέα τό τελεσίγραφο άπό τόν θρό
νο! Ο Αλέξανδρος έσχισε τό έγ 
γραφο. Απευθυνόμενος ατούς συν
ταγματάρχες Μασίν καί Μίσιτς, τούς
είπε πώς τούς καθαιρεϊ ώς έπίορκους
καί προδότες:
- Δ έν εϊσαστε άξιοι νά φοράτε τήν
στολή τού Σέρβου Αξιωματικού.
"Απλωσε τό χέρι του γιά νά τούς
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ΠΟΙΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
Τοϋ κ. Δημ. Καλουτά
Παρέδρου Παρά Πρωτοδικεία)

Π Ο ΙΝ Η ε ίν α ι τό κυρω τικόν
έπακόλονθον, ή έννομος
συνέπεια τής προσβολής βασικού
τίνο ς β ιο τικο ύ άγαθοϋ (έννόμου
άγαθού, RECHTGUT). Ε ις τήν
βάσ ιν οίασόήποτε π ο ινική ς δια τάξεως, ως γνωστόν, εϋρηνται έν
ή π λείονα έννομα αγαθά. Ή προσ
βολή τούτων έπ απ ειλεϊ π οινικός
κυρώσεις κατά τού δράστου ή τήν
έπιβολήν τών μέτρω ν άσφαλείας.
Γ Η Ε Ν Ν Ο ΙΑ Τ Ο Υ Ε Ν Ν Ο Μ Ο Υ
Α Γ Α Θ Ο Υ Ε ΙΣ Τ Ο Ν Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Ν
Κ Ω Δ ΙΚ Α ” , αρθρον μ ου εις τό
Ν ο μ ικό ν Βήμα: 1977).
Ή ποινή ε ίν α ι μ ία ή θική κ α ί
ύ λική όεινοπάθεια τού δράστου.
Ε ίν α ι ένα δ ε ι ν ό ν , έπιβαλλόμενο ν ως έκόήλωσις ιδ ια ιτέρ α ς άπ οόοκιμασίας τής ή θικοκοινω νικώς έπιμέμπτου συμπεριφοράς
τού δράστου, ένώ τά μέτρα άσφα
λ εία ς επιβάλλονται λόγω τής διά
τής τελέαεως τού έγκλήματος έκδηλωθείσης έπ ικινόύνου προσω
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π ικό τη τα ς τού δράστου. Ή ποινή
άπ οσκοπει κυρίω ς εις τόν κ ο λ α 
σ μ ό ν τοϋ έγκλήματος, ένώ τά
μ έτρ α άσφαλείας ένεργοϋν έξόχως π ρ ο λ η π τ ι κ ώ ς διά τήν
άποτροπήν άλλω ν έγκλημά των.
Δ η λο νό τι ή ποινή είν α ι κα τα σ τα λ
τικ ό ν τ ι μέτρον πρός π ά τα ξ ιν τοϋ
έγκλήματος, ένώ τά μ έτρ α άσφα
λ ε ία ς είνα ι προληπτικά μέτρα,
πρός σωφρονισμόν τοϋ δράστου
(Σχετικώ ς Τηλ. Γ. Φιλιππίδης,
Π ο ιν ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν , Γενικόν Μ έ
ρος, τεύχος Α \ σελίς 2α). Ο ήμέτερος Π ο ινικός Κ ώ δ ιξ διετήρησεν
τήν Θ ανατικήν ποινήν. ('Αρθρον
μ ο υ εις “Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Ν ” κ α ί
Β Η Μ Α ” . Ή θ α να τική ποινή. Έ 
τος 1977).

JUS PUNIENDI ονομάζεται ή
π ο ιν ικ ή έξουσία τής Π ο λιτεία ς, ήγουν τό απ οκλεισ τικόν κ α ί ά ν α παλλοτρίωτον
δικα ίω μα
ταύτης, όπως έπιβάλη ποινάς ή
μ έτρ α άσφαλείας. Σήμερον πλέον,

έξαλειφ θείσης τής “ ά το μ ική ς ή
ιδ ιω τικ ή ς π οινής” , α π οκλεισ τικός
φορεύς τοϋ ά π ειλειν, έπ ιβάλλειν
κ α ί έκτελεϊν τάς ποινάς ε ίν α ι μ ό
ν ο ν ή Π ο λ ιτε ία ” . Α υ τή είνα ι
κυρίαρχος ως πρός τήν π οινικήν
της έξουσίαν. Ή ιδ ία όέ δ ιά π λει
στώ ν όσων σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ώ ν
της διατάξεω ν π ερ ιορ ίζει έαυτήν
κ α τά τήν ασκησιν τής έν λόγω
έξουσίας της. (Εύνομουμένη Π ο 
λ ιτ ε ία ή Π ο λ ιτε ία Δ ικ α ίο υ ή έννομος Π ο λιτεία ). Τό JUS PUNIENDI
όέν α π οτελεί μόνον δ ικα ίω μ α τοϋ
Κ ρά τους άλλά κ α ί ύποχρέωσις
τούτου, ΐνα δια φ α λισ θή ή εννομος
τά ξις. Ή π ολιτειακώ ς λοιπόν
σνγκεκροτημένη κοινω νία έχει
κα θήκον νά διασφ άλιση τά έννο
μ α άγαθά τοϋ άνθρώπου, νά προστατεύση τά συνταγματικώ ς κατωχυρωμένα
ό ικα ιώ μ α τά
τον,
προσέτι όέ κ α ί νά πατάξη τό έγ
κλημα διά τής έπαπειλής ποινών
(κυρίω ν τε κ α ί παρεπομένων) κα 
τά τοϋ οίουόήποτε έγκληματίσαντος άτόμου. (Σ υ ντα γμ α τικά δ ικ α ι
ώ ματα είνα ι α υτά πού τοϋ παρέ
χ ει ό υπέρτατος νόμος τοϋ Κ ρά
τους, τό Σ ύνταγμα).
Ο κλάδος εκείνος τοϋ Δ ικα ίο υ ,
ό όποιος άσχολεΐται μ έ τό σύνο-

λον τών νομικών εκείνω ν κανό
νων, ο ί όποιοι ρυθμίζουν τό δ ι
κα ίω μα τον Κ ρά τους τού έπιβάλλ ε ιν ποινάς κ α ί μέτρα άσφαλείας
(έγκληματοπροληπτικά μ έτρ α ) όνομ άζετα ι Π ο ιν ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν κ α ί
όή Ο υ σ ι α σ τ ι κ ό ν τοιοϋτον.
(Δ ./. Καρανίκας, Π οιν. Δ ίκ α ιο ν
(1960) Γενικόν Μέρος, τόμος Α ',
σ ελίς 19). Β α σ ικ α ί εννο ια ι το ν δικ α ιϊκ ο ϋ τούτον κλάδου ε ίν α ι: α)
τό έγκλημα, 6) τό χρονίως επ ικ ίν 
δυνον άτομον, δηλονότι ό εγκλη
μ α τ ία ς κ α ί γ) α ί κ α θ ’ έκαστον
π ο ιν α ί κ α ί τά κ α θ ’ έκαστον έγ
κληματοπ ροληπτικά μέτρα.
Ή π οινική δ ίκη ή π οινική δ ια δ ι
κ α σ ία ά π ο τελεΐται έκ σειράς πρά
ξεων, α ί όπ οϊαι ένεργοϋνται έκάσ το τε άρμοόίως κ α ί νομοτνπως
πρός όιαπίστω σιν τού τελεσθέντος εγκλήματος, δ ιακρίβω σιν τού
ενόχου κ α ί επιβολήν κ α τ ’ αυτού
τώ ν νομίμων κυρώσεων, έ φ ’ όσον
σντρέχονν βεβαίω ς α ί πρός τούτο
προϋποθέσεις τού Ο υσ ιασ τικού
Π ο ιν ικ ο ύ Δ ικ α ίο υ . (Κω ν/νον. Ν.
Β ονγιούκα Π ο ιν. Δ ικο νο μ ικό ν
Δ ίκ α ιο ν , έκόοσις Β (1973) τεύχος
Α ', σελίς 7η). Α εκ τέο ν ό τι τό Π ο ι
ν ικ ό ν Δ ικ ο ν ο μ ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν είνα ι
δ ια δικασ τικόν
δ ίκ α ιο ν
κ α ί έπεται τού μ ε θ ’ ου συνδέεται
άναποσπάστως Ο υσ ιασ τικού Π ο ι
ν ικ ο ύ Δ ικα ίο υ.
Ή ’Ε γκληματολογία ή Π ο ινο 
λ ό γ ια έξετά ζει τά α ίτ ια ή τούς
παράγοντας τής έγκληματικότητος, ώς κ α ί τά μέσα πρός καταπολέμησ ιν ταύτης. Ένώ δέ “ ή δογ
μ α τ ικ ή (θεω ρητική) έπιστήμη τού
Π ο ιν ικ ο ύ Δ ικ α ίο υ ά ν τικ ρ ύ ζει τό
έγκλημα ως νομικήν έννο ια ν κ α ί
έπ ιόιώ κει νά άποκαλύψη τό άληθές νόημα κ α ί περιεχόμενον τών

Ή πολιτειακός συγκεκροτημένη πολιτεία
έχ ει καθήκον νά διασφάλιση τά έννομα όγαθά τού άνθρώπου, νά προστατεύση τά Συν
ταγματικός κατωχυρωμένα δικαιόματά του
καί νά πατάξη τό έγκλημα διά τής έπαπειλής ποινών κατά τού οίουδήποτε έγκληματήααντος άτόμου.

δ ια τά ξεω ν έκείνων, α ΐτιν ε ς καθο
ρ ίζο υ ν τάς προϋποθέσεις τάς
συνιστώσας τήν νομικήν ύπόστασ ιν τού εγκλήματος” ( Εγκλημα
το λο γία Γ. Α . Κ Α Ν Α Ί Σ ΙΟ Υ , έκόοσ ις Γ ' 1972) σελίς 11), ή Ε γ κ λ η 
μ α το λο γ ία έξετά ζει τό έγκλημα ως
π ραγματικόν τ ι γεγονός, ‘‘ώς έν
βιολογικόν, ψ υχολογικόν κ α ί κ ο ι
νω νικόν κυρίως φαινόμενου, άσ χο λεΐτα ι δέ μ έ τήν έρευναν όλων
έκείνω ν τών προϋποθέσεων, α ί ό 
π ο ιο ι ά π ε ι ρ γ ά σ θ η σ α ν τό
έγκλημα, μελετά δέ τήν κα τά τό
δυνατόν έξά λειψ ίν του.
Δ υ νάμ ει νομοθετικού ορισμού
(OEFINITIO LEGALIS) κατεστρωμένου έν τώ Π ο ιν ικ ώ μ ας Κ ώ δικι
(Ν όμος 1492 τής 11.17 Αύγούσ του 1950) κ α ί όή έν τώ αρθρω
14 παράγραφος 1 αυτού: ‘‘έγκλη
μ α ε ίν α ι πράξις, άδικος, καταλογισ τή εις τόν πράξαντα, τιμω ρουμένη ύπό τού νόμον". Έ ν τή
όευτέρα δέ παραγράφω τού ίδιου
άρθρου ο ρ ίζετα ι, δ τι “ ό δρος

π ρ ά ξις περιλαμβάνει κ α ί τάς πα
ρ α λ είψ εις ” . Τό έγκλημα λοιπόν
ε ίν α ι μ ία συμπεριφορά τού δρά
στου ν ο μ ο τ υ π ι κ ή , έ ν ο χ ο ς
καί ά ξ ι ό π ο ι ν ο ς
τοιαύτη.
Σημειω τέου δ τι ό δρος “ κα τα λογισ τή ” περιλαμβάνει τόσον τόν κα
ταλογισμόν, δσον κ α ί τήν υπ οκει
μ εν ικ ή ν υ π α ιτιό τη τα (δόλον κ α ί
άμέλειαν), ό δέ δρος τιμωρούμενη
ύπό τού νόμου ‘‘ύποδηλοί τό
σ τοιχεΐον τής νομοτυπ ικότητος
(SACHENWERHALT), ή τής ά ντικειμ ενική ς ύποστάσεως (ΤATBESTAND). (Σχετικώ ς κ α ί Δ . I. Κ α ρα 
νίκας, Π ο ιν ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν , Γενικόν
Μ έρος (1960) σελίς 53).
Σκόπ ιμον κρίνομεν νά άναφέρωμεν, δ τι έν τή έννοια τής ένοχης
(ή τού ‘‘ένοχου” ) περιλαμβάνον
τ α ι τά εξής σ το ιχ εία : α) τό ψυχο
λογικόν, ήγουν ή υπ οκειμενική ύπ α ιτιό τη ς (δόλος κ α ί αμέλεια ), β)
τό βιολογικόν (ή η λ ικ ία τού δρά
σ του) κ α ί τό δεοντολογικόν, δη
λ ο ν ό τι τό ύπό τής έπιστήμης κα465

λούμενον “ άνθρωπίνως φ ευκτό ν”
υπό όέ τον ’Α ρισ το τέλη κληθέν
(εις τό έργον το ν Η θ ικ ά Ν ικομάχ ε ια ): “ τό τήν άνθρωπίνην φνσιν
ύπ ερτεϊνον” .
Τόν δόλον ό ια κρίνο μεν εις ευθύ
κ α ί ένόεχόμενον τοιοϋτον, τήν όέ
ά μ έλεια ν τον δράστου εις έλαφράν, δαρεϊαν, ένσννείδητον κ α ί
μή. Τά δρια όέ, ως έγράψαμεν κ α ί
άλλοτε, μ ετα ξύ ένδεχομένον δό
λ ο ν κ α ί ένσννειόήτον άμελεία ς ε ί
να ι λ ία ν ρευστά κ α ί δυσδιάκριτα.
Τό άρθρον 28 τού Π ο ιν ικ ο ύ μας
Κ ώ όικο ς λέγει, δ τι έξ άμελείας
π ρ άττει, δστις έ'νεκεν έλλείψεως
τής προσοχής, ήν ώ φειλεν έκ τών
περιστάσεων κ α ί ήόύνατο νά κατα λάδη ε ίτε δέν προεΐόεν τό έκ
τής πράξεώς το ν παραχθέν άξιόπ οινον αποτέλεσμα, ε ίτε προεΐόεν
μ έν τούτο ως δυνατόν ήσιοδόξησεν όμως, δ τι δέν θά έπήρχετο. Ή
τελ ευ τα ία αυτή περίπτωαις άφορά τή ν ένσννείδητον άμέλειαν.
Ρητέον είν α ι κ α ί τό δασικόν
ά ξίω μ α τού Π ο ιν ικ ο ύ Δ ικ α ίο υ :

NULLUM CRIMEN NULLA POE
NA SINE LEGE, όπερ θεσπ ίζεται
εις τό άρθρον 1 τού Π Κ κ α ί εις τό
άρθρον 7 τού Σ υ ντάγματο ς μας
τού 1975 ( “ έγκλημα δέν υπάρχει
ουδέ ποινή έπ ιδάλλετα ι άνεν νό
μ ο ν ίσχνοντος πρό τής τελέσεως
τής πράξεως κ α ί όρίζοντος τά
σ το ιχ εία τα ύ τη ς” ).
Ά π όρροια ι
τής έν λόγω άρχής ε ίν α ι: α) ή μή
έφαρμογή τού έθίμο ν εις τό Π ο ι
ν ικ ό ν Δ ίκα ιο ν, δ) ή μή άναδρομική ισχύς τών κανόνων τού Π ο ι
ν ικο ύ Δ ικα ίο υ, γ) ή μή έφαρμογή
τής άναλογίας έν τώ Π ο ιν ικ ώ Δ ικαίω . Τό δόγμα τής Π ο ιν ικ ή ς μας
Επιστήμης “ ονόέν έγκλημα, ονδ εμ ία ποινή άνεν νόμον, νπάρχοντος πρό τής τελέσεως τής πρά
ξεω ς ” ενρηται ε ις όλους σχεδόν
τούς Π ο ινικούς Κ ώ δικας τών Ε υ
ρωπαϊκών Κρατών, άπολαύει όέ
κ α ί συνταγματικής κατοχνρώσεως.
Περαιτέρω ό Π ο ιν ικ ό ς μ ας Νομ οθέτη ς ορίζει, δ τι έάν άπό τής
τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής
άμετακλήτου
έκόικάσεως
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α υ τή ς ϊσχνσαν πλείονες νόμοι έφ αρμόζεται ό περιέχων τά ς ενμενεστέρας διά τόν κατηγορούμενον
δ ια τά ξεις. Ό σ ο ν άφορά όέ τήν
π οινήν ο ρ ίζετα ι υπό τού Σ υ ντά 
γματος δ τι “ ουδέποτε έπ ιδάλλεται
δαρντέρα τής προδλεπομένης κα 
τά τήν τέλεσιν τής πράξεως τοια ύ τη ς". Έάν δέ δ ιά μεταγενεστέ
ρου νόμον ή π ράξις έχαρακτηρίσθη ως άνέγκλητος παύει κ α ί ή
έκτέλεσ ις τής καταγνωσθείσης
π οινής μετά τών π οινικώ ν έπακο
λούθων αυτής (ήγονν μ ετά τών
παρεπομένων συνεπειών).
Ό ήμέτερος Π ο ινικό ς Κ ώ ό ιξ ε ί
ναι νομοθέτημα τού έτους 1950.
Δ ια ιρ ε ίτ α ι εις τό Γενικόν του Μ έ
ρος κ α ί εις τό Ε ιδ ικ ό ν τοιούτον.
Ε ις τό Γενικόν τον Μ έρος ό μ ιλ εϊ
π ερ ί τών χρονικώ ν ορίων ισχύος
τών ποινικώ ν το ν διατάξεω ν, περί
τώ ν τοπικών τοιούτων, π ερί τού
ά ξιο π ο ίνο ν τής πράξεως, π ερί τού
ά δ ικ ο ν ταύτης, π ερί τού κα τα λο
γισμού, περί τής άποπείρας κ α ί
τής συμμετοχής, π ερί τών ποινών
(Κ υρίω ν τε κ α ί παρεπομένων) κ α ί
π ερί τών μέτρων άσφαλείας, περί
τής έπιμετρήσεως τής ποινής, τής
ν φ ' όρον άναστολής τής έκτελέσεως ταύτης, τής ν φ ’ δρον ώσαύτως άπολύσεως τού καταδίκου,
π ερ ί τών λόγων έξαλείψεω ς τού
ά ξιο π ο ίνο ν κ α ί π ερί τών άνηλίκων έγκληματιών. Ε ις τό Ε ιδ ικό ν
Μ έρος π ραγματεύεται π ερί τών
κ α θ ’ έκαστον έγκλημά των, ήγονν:
π ερ ί τών εγκλημάτων κα τά τού
έννόμον άγαθού τής ζωής, κατά
τής τιμής, κα τά τής προσωπικής
ελευθερίας, κα τά τών ηθών, κατά
τής ιδιοκτησίας, κα τά τών περι
ουσιακώ ν δικαίω ν, κα τά τού άπορρήτον κλπ. Ε ίν α ι ένα σύγχρο
νον νομοθέτημα κ α ί άν έξαιρέσωμ εν τόν θεσμόν τής θανα τικής
π οινής διά τήν δια τήρησ ιν τού
όπ οιον δάλλεται ύπό μερίδος τ ί
νος Ποινικολόγω ν, πρέπει νά ο
μολογήσω μεν, δ τι πρός το ΐς άλλ ο ις είν α ι κ α ί έπιτνχημένον. Τά
28 έτη δ ίον τον άπ έόειξαν δ τι
τυγχάνει γενικής έπ ιόοκιμασ ίας
άπό τόν νομικόν μ ας κόσμον.

ΕΥΡΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ν

η

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΙΟΥ Ζ ΑΣΤΥΝ.
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τήν 9.5.79 έγιναν τά έγκαίνια τού
Τ
Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών,
στό ιδιόκτητο κτίριο τής Αστυνομίας,
έπί τής όδοϋ Θήρας 17. Στά έγκαίνια
παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς τού
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Σαψάλης, ό Αρχηγός Αστυνομίας Πό
λεων κ. Λεμονής, Αρχηγοί έ .ά „ ό Β'
Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Ψυχογιός, Αξιω
ματικοί έν ένεργεία καί συντάξει, οί
ύπάλληλοι τού Τμήματος καί πλήθος
κόσμου, φίλοι τής 'Αστυνομίας.
Στήν άρχή μίλησε ό κ. Γενικός
Γραμματεύς, ό όποιος έξήρε τό έργο
τής Αστυνομίας καί παράλληλα τό
ένδιαφέρον πού δείχνει ή Κυβέρνηση
γιά τήν στέγαση τών Αστυνομικών
υπηρεσιών σέ ιδιόκτητα οικήματα. Εύχήθηκε τό «καλορρίζικο» καί έκοψε
τήν ταινία τών έγκαινίων. Στήν συνέ
χεια μίλησε ό κ. Αρχηγός Αστυνο
μίας, ό όποιος είπε τά έξής:
«Είναι σέ όλους μας γνωστό δτι ή
κατάσταση στήν όποια βρίσκονται τά
οικήματα πού στεγάζουν τις Κρατικές
' Υπηρεσίες άσκεϊ ούσιαστική έπίδραση
στήν έπίδοση καί άπόδοση τών ύπαλλήλων πού έργάζονται σ' αύτά, άλλά
καί δημιουργεί άνάλογες έντυπώσεις
στούς πολίτες πού τις έπισκέπτονται.

ΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ
σιών σέ οικήματα, πληροϋντα τις σύγ
χρονες άπαιτήσεις τής ύγιεινής καί τής
άνέσεως, τό όποιον είναι συνυφασμένο
μέ τήν Κρατική άξιοπρέπεια, τό ήθικόν
τών Αστυνομικών καί τις έντεΰθεν
έντυπώσεις τού κοινού γιά τήν Αστυ
νομία, βρίσκει σύντομα τήν όριστική
λύσι του.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, έπιτρέψατέ
μου κ. Γενικέ Γραμματεΰ νά εύχαριστήσω θερμότατα έκ μέρους όλων τών άστυνομικών καί Διοικητικών ύπαλλήλων
τού Σώματος καί Σάς προσωπικώς άλλά
καί τήν Κυβέρνηση, γιά τό ζωηρό ένδιαφέρον πού έπιδεικνύεται γιά τό σύ
νολο τών προβλημάτων πού άπασχολοϋν τήν Αστυνομία.
"Εμπρακτη άπόδειξη αύτοΰ τού ένδιαφέροντος άποτελεϊ καί τό οίκημα
πού μόλις έγκαινιάσατε.
Ό Γενικός Γραμματεύς τοϊι

Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Κων. Σαψάλης, όμιλών
κατά τήν διάρκεια των έγκαινίων τού
κτιρίου τού Ζ ' Αστυνομικού Τμήματος.

Τά Αστυνομικά Καταστήματα έπισκέπτεται, κάθε μέρα, μεγάλος άριθμός πολιτών καί οί πολίτες αυτοί, έστω
καί άθελά τους καί πολλές φορές άσχε
τα καί άπό τήν έκβαση τής ύποθέσεώς τους, σχηματίζουν έντυπώσεις
γιά τήν Αστυνομία, άνάλογες μέ τό
περιβάλλον τών οικημάτων.
' Επί μακρά σειρά έτών τά ' Αστυνομι
κά Καταστήματα έστεγάζοντο σέ μι
σθωμένα οικήματα κατασκευασμένα γιά
άλλες χρήσεις, μέ συνέπεια τις γνω
στές δυσμενείς καταστάσεις, άπό άπόψεως έξυπηρετήσεως καί τών Αστυ
νομικών καί τού Κοινού.
Εύτυχώς, τά τελευταία χρόνια, άρ
χισε ένα εύρύ πρόγραμμα στεγάσεως
όλων τών Αστυνομικών 'Υπηρεσιών
σέ Κρατικά οικήματα, πού κτίζονται γι'
αυτό τό σκοπό.
Αύτή τή στιγμή εύρίσκονται ύπό
άνέγερση έ ξ (6) μεγάλα Κτιριακά συγ
κροτήματα στά όποια συγκαταλέγονται
τό Μέγαρο τής ' Αστυνομικής Διευθύνσεως ' Αθηνών στούς Αμπελοκήπους,
τό μεγάλο οίκημα στήν Καισαριανή καί
άλλο στήν Πάτρα, πού θά καλύψουν
τις σημαντικώτερες στεγαστικές άνάγκες τού Σώματος.
Τό όξύ, λοιπόν, αύτό πρόβλημα τής
στεγάσεως τών Αστυνομικών ' Υπηρε

Από τήν πλευρά μας, δίνουμε τήν
ύπόσχεση, ότι θά συνεχίσουμε νά έκτελοϋμε πάντοτε κατά τρόπον ύποδειγματικό τήν άποστολήν μας, ώστε τά
έγκαινιαζόμενα αύτά οικήματα νά γί
νουν όρμητήρια ιδιαιτέρων έπιτυχιών
στούς τομείς τής Τάξεως καί τής 'Α 
σφαλείας καί νά συντελέσουν στήν πε
ραιτέρω σύσφιγξι τών ύφισταμένων φι
λικών δεσμών μεταξύ τής ' Αστυνομίας
Πόλεων καί τού Κοινού. Τό Ζ ' Ά σ τυ ' Ο Διοικητής τού έγκαινιασθέντος άστυνομικοϋ τμήματος, Αστυνόμος κ. Δ. Μανδραγώνης, ό όποιος έ κ μέρους τών άνδρών τού
Τμήματός του εύχαρίστηαε τήν Κυβέρνηση
καί τήν ήγεσία τού Σώματος διά τό ένδιαφέρον τους, ώστε τό Ζ ' Αστυνομικό τμήμα
νά στεγασθεί ατό νέο ιδιόκτητο καί άπό
πόσης πλευράς κατάλληλο οίκημα.

Ό
Αρχηγός ‘Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ.
Λεμονής, ό όποιος έτόνισε τή σημασία πού
έχουν γιά τήν άπρόσκοπτη διεξαγωγή τής
'Αστυνομικής υπηρεσίας τά ευπρεπή άστυνομικά καταστήματα καί ευχήθηκε πρόοδο
καί έπιτυχία στύ έργο τους, στούς άνδρες
τού Τμήματος.

νομικό Τμήμα Αθηνών καί τό Ζ ' Πα
ράρτημα Ασφαλείας, έχουν λαμπρά
παράδοση, καί διακρίνονται γιά τήν άριστη άπόδοση τών άστυνομικών καί γιά
τό θετικό καί δημιουργικό έργο τους.
Είμαι βέβαιος, δτι καί στό έγκαινιαζόμενο σήμερα οίκημα ή άπόδοση θά
αύξηθεΐ άκόμη περισσότερο, έπ' ώφελεία τού Κοινού, άλλά καί τού Σώμα
τος.
Τελειώνοντας, θά ήθελα νά συγ
χαρώ καί νά εύχαριστήσω
θερμώς
όλους όσους έβοήθησαν εις τήν άνέγερσιν τού οικήματος τού Ζ ' Αστυνο
μικού Τμήματος καί νά εύχηθώ, έκ βά
θους καρδίας, νά είναι καλορρίζικο».
Μετά τόν κ. Αρχηγό, μίλησε ό
Διοικητής τού Τμήματος Αστυνόμος
Α ' κ. Μανδραγώνης, ό όποιος εύχαρίστησε τήν Κυβέρνηση καί τήν ' Ηγεσία
τού Σώματος, γιά τήν συμβολή τους
στήν ταχεία άνοικοδόμηση τού οικήμα
τος καί τήν στέγαση τών ϋπηρεσιών σέ
σύγχρονο καί πολιτισμένο οίκημα, τό
όποιο θά έξυπηρετεΐ δχι μόνο τις άνάγκες τών ύπαλλήλων, άλλά καί τό κοινό
θά αισθάνεται πιό άνετα, κατά τήν προ
σέλευσή/ του, γιά τις διάφορες άνάγκες του. Ή δλη τελετή τών έγκαι
νίων έκλεισε μέ μικρή δεξίωση, πού
παρετέθη πρός τιμήν τών καλεσμέ
νων.
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ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Τοϋ Πρωτοδίκου
κ. Βασιλείου Εύτ. Νικοπούλου

' Ο Παύλος δέν ήταν άγνωστος τής «θύραθεν σοφίας». ' Αντίθετα
είχε άρκετή φιλοσοφική εμπειρία πού τού στάθηκε πολύτιμη στή
σπουδή τοϋ νόμου καί στή διαμόρφωση τοϋ άνθρώπινου νομικού
στοιχείου τής προσωπικότητάς του.
ΑΠ ΠΑΥΛΟΣ, σύμφωνα μέ αύτοβιογραφία του πού καταχω
ρίστηκε στις «Πράξεις τών Αποστό
λων», ήταν «άνήρ Ιουδαίος γεγεννημένος έν Ταρσώ τής Κιλικίας, άνατεθραμμένος δέ έν τή πόλει ταύτη παρά
τούς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος
κατ' άκρίβειαν τοϋ πατρώου νόμου ζη
λωτής ύπάρχων τοϋ Θεού...». Τά βιογραφικά τούτα στοιχεία, πού μάς δίνει
μέ συντομία, άλλά καί θαυμαστή πληρό
τητα ό ίδιος ό θείος ' Απόστολος, άναφέρονται α) στήν ιουδαϊκή του κατα
γωγή, β) στή γέννηση καί άνατροφή του
στή έλληνικώτατη πόλη τής Ταρσού τής
Κιλικίας, πού, όπως ό ίδιος ό Απόστο
λος μάς πληροφορεί άλλοϋ, ήταν όνομαστή, «ούκ άσημος», ατούς χρόνους
του, γ) στήν παιδεία πού έτυχε βασι
σμένη «κατ' άκρίβειαν» στόν «πατρώον
νόμον» καί δ) στήν πίστη του στό Θεό
τών πατέρων του, στήν όποια, πάλι κατά
τήν μαρτυρία τοϋ ίδιου, «προέκοπτεν
ύπέρ πολλούς συνηλικιώτας έν τώ γένει του, περισσοτέρως ζηλωτής ύπάρ
χων τών πατρικών του παραδόσεων».
' Απ' αύτή τή λητή αύτοβιογραφία τοϋ
Παύλου βγαίνει τό σίγουρο συμπέρα
σμα πώς ή προσωπικότητά του άποτελεΐ άρμονική σύζευξη δύο θαυμαστών
ιδιοτήτων, τής μιάς άνθρώπινης καί τής
άλλης θείας. Ή θεία ιδιότητα είναι έκείνη τοϋ «κλητού Αποστόλου, άφωρισμένου εις εύαγγέλιον Χριστού», καί ή
άνθρώπινη τοϋ «κατά νόμο Φαρισαίου»,

Ο

δηλαδή τοϋ νομικού, τοϋ «γενομένου
άμέμπτου κατά δικαιοσύνην τήν έν
νόμω». Απ' αύτήν άκριβώς τήν άρμονικήν σύνθεση αύτών τών δύο δυναμι
κών παραγόντων, τοϋ θείου - άποστολικοϋ καί τοϋ άνθρώπου - νομικού,
προήλθε τό γνωστό σάν « Απόστολος
τών Εθνών» άσύλληπτο στ' άλήθεια
θαύμα! Μ' αύτό δέ θέλουμε νά πούμε
πώς ό Χριστός διάλεξε τόν Παύλο σάν
«σκεύος έκλογής Του» γιατί ύπολόγισε στή μόρφωσή του καί ιδιαίτερα στή
νομική του παιδεία. Ως τόσο στήν
περίπτωση τοϋ Παύλου δέν μπορεί νά

άγνοηθή τό άνθρώπινο στοιχείο, μιά καί
ό ίδιος ό ' Απόστολος τό χρησιμοποιεί
καί τό προβάλλει όχι λίγες φορές στό
άποστολικό του έργο. Βρίσκουμε σω
στά τά λόγια τοϋ φωτισμένου καλό
γερου τοϋ Μωρηά, τοϋ Παπουλάκου,
γιά τόν Απόστολο Παύλο- «είναι ντρο
πή καί ψέμα νά πιστεύουμε πώς ό Χρι
στός διάλεξε τόν Παύλο καί τόν σή
κωσε τόσο ψηλά, έπειδή τάχα ή έκκλησία χρειαζόταν τή σοφία του... Ή δύ
ναμη τοϋ Θεού δέ χρειάζεται τά δεκα
νίκια τής σοφίας τού κόσμου». "Ετσι
είναι! Στήν περίπτωση όμως τοϋ Παύ
λου φαίνεται πώς, όχι βέβαια άπό άνάγκη τής θεότητας, πού είναι σ' δλα
της αύτάρκης, άλλά άπό σκοπιμότητα
πού έντάσσεται στό εύρύτερο σχέδιο
τής θείας Πρόνοιας, χρησιμοποιήθηκαν
τ ' άνθρώπινα γράμματα, γιατί αύτά
κατανοούσε περισσότερο τό άκροατήριο τοϋ Παύλου, τά «Έθνη». Γιατί
πώς άλλοιώς θά μπορούσε κανείς νά
μιλήση στούς Αθηναίους γιά τόν «ά
γνωστο» Θεό άν δέν φιλοσοφούσε, ή
νά γράψη στούς Ρωμαίους, χωρίς νά
κάμη λόγο γιά τό νόμο καί τό Δίκαιο;
Τά «Έθνη», πού ήταν ό στόχος τοϋ
Παύλου, δέν κυριαρχούνταν μόνο άπό
τό άντικείμενο τής λατρείας τους, τά
είδωλα, άλλά καί άπό τό νόμο καί
κυρίως τό Ρωμαϊκό Δίκαιο, πού στήριζε
αύτή τή λατρεία. Έπρεπε λοιπόν καί
τά δύο αύτά στοιχεία τής ιδιοσυστασίας
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τους νά άναθεωρηθοΰν κάτω άπ' τό
φώς πλέον τής θείας Άναλήψεως, Η
οικονομία όμως Τοϋ Θεού ήθελε αύτή
ή άναμόρφωση νά γίνη μέ τόν άνάλογο
τρόπο, πού γιά μέν τό λατρευτικό,
έθνικό στοιχείο ήταν ή άποστολική
όδός γιά τό κοινωνικό - δικαιϊκό όμως
στοιχείο δέν έπρεπε νάναι άλλη έκτός
άπ' τή νομική όδό. ΓΓ αύτό χρειαζό
ταν ό δεινός καί έμπνευσμένος έκεϊνος νομικός πού θά έπαιρνε πάνω του
τό δύσκολο τούτο έργο.
Στό Πρόσωπο τού Παύλου άπαντιώνται καί οί δύο αύτοί άναγεννητικοί
τού κόσμου παράγοντες, ό θείος - άποστολικός καί ό άνθρώπινος - νομικός,
πού άρμονικά συνταιριασμένοι πέτυχαν τήν άναγέννηση τών « Εθνών»,
άπ' τά όποια προήλθε ό καινούργιος
κόσμος ό έλληνοχριστιανικός. Τοϋ τ ε 
λευταίου αύτοϋ δρου τό πρώτο συνθε
τικό έκφράζει τήν άναγέννηση τοϋ
κοινωνικού - δικαιϊκοΰ στοιχείου καί τό
δεύτερο τήν άναγέννηση τοϋ λατρευ
τικού στοιχείου τών ' Εθνών. "Ετσιόταν
ό Παύλος εύαγγελίζεται τό Εύαγγέλιον
τοϋ Χριστού στά «Έθνη», άπ' τή Συρία
ίσα μέ τήν Ισπανία, κάμη χρήση, άνάλογα μέ τις άνάγκες τοϋ κηρύγματός
του, πότε τοϋ «άποστόλου» καί πότε
τοϋ «νομικού» Παύλου, γιά νά πετύχη
τή μεταστροφή τοϋ κόσμου δχι μόνο
στήν καινούργια θρησκεία τοϋ Χριστού,
άλλά καί στόν καινούργιο τρόπο ζωής
καί σκέψης γενικώτερα πού είχε σάν
έπακόλουθό της ή καινούργια αύτή
θρησκεία. Γι' αύτό δταν άπευθύνεται
στούς Εβραίους τόν περιούσιο λαό
τοϋ Θεού, δέ μπορεί ν ’ άκολουθήση
άλλο δρόμο παρά τό γνήσιο άποστολικό, μέ μόνο σκοπό του ν ' άποδείξη τήν
έκπλήρωση τοϋ προαιώνιου μεσσιανι
κού πόθου μέ τήν ένανθρώπιση τοϋ
Κυρίου. Ά π ' τ ' άλλο μέρος δμως δταν
άπευθύνεται στούς Ρωμαίους, πού έδωκαν στόν κόσμο τόν Νόμο καί τό Δί
καιο, δέν μπορούσε νά μή χρησιμοποιήση τόν «Νομικόν Παύλο», μέ σκοπό του
τώρα τήν άναθεώρηση τοϋ Δίκαιου, δχι
μέ τις μεθόδους τών ρωμαίων luris
prudentes, άλλά κάτω άπ' τό φώς τής
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καινούργιας «έξ άποκαλύψεως» πραγ
ματικότητας. Κάτω άπ' αύτό τό πρίσμα
καί τούτη ή άλλη παρατήρηση τοϋ
γέροντα Παπουλάκου πώς «ή πίστη
είναι τό πρώτο, άλλά χρειάζεται καί ή
παιδεία καί δέν είμαι διόλου σίγουρος
πώς ή πρώτη έκκλησία θά μπορούσε
ν ' άναμετρηθή μέ τήν έλληνική σοφία
άν έλειπεν ό Παύλος», κρίνεται πέρα
ώς πέρα σωστή, καί δείχνει τήν άλήθεια
τής δικής μου παρατηρήσεως πώς ή
προσωπικότητα τοϋ Παύλου άποτελεϊ
άρμονικό συνταίριασμα τοϋ θείου άποστολικοϋ καί τοϋ άνθρώπου - νο
μικού παράγοντα, τό άντάμωμα ούρανοϋ καί γής τοϋ θείου καί τοϋ άνθρώπινου νόμου.
' Η διερεύνηση τοϋ θείου - άποστολικοϋ στοιχείου τής προσωπικότητας
τοϋ Παύλου είναι δουλειά τών θεο
λόγων, γι' αύτό δέ θά μάς άπασχολήση έδώ. Τοϋ νομικού δουλειά βαρειά
είναι ή διερεύνηση τοϋ άνθρώπινου νομικού στοιχείου. Βέβαια άπόλυτος
διαχωρισμός άνάμεσα στούς δύο αύτούς παράγοντες είναι κάπως δύσκολη
ύπόθεση, γι' αύτό καί τής έρευνας
τούτης βάση θά σταθή τό άμάλγαμα τής
προσωπικότητας τοϋ νομικού ' Αποστό
λου Παύλου, άμάλγαμα ούρανοϋ καί
γής, θείου καί άνθρωπίνου Δικαίου!
Είναι άλήθεια πώς οί νομικοί κατα
πιάστηκαν πολλές φορές μέ τόν νομι
κόν Απόστολον Παύλον. Ώ ς τόσο ή
καθόλου νομική σκέψη τοϋ Παύλου
μπορούμε νά πούμε πώς μένει άκόμη
άνερεύνητη. "Ο,τι έγινε μέχρι τώρα
συνετέλεσε στή διάδοση τής άλήθειας
πώς ό θείος ' Απόστολος τών ' Εθνών,
έκτός άπό τόν Απόστολον καί τόν
σκηνοποιό, ήταν καί μεγάλος νομικός.
' Η Νομική όμως σκέψη του δέν έρευνήθηκε όσο θάπρεπε, γιά νά μή πούμε
σχεδόν καθόλου. Καί είναι αύτή πού
άποχτά τεράστιο ένδιαφέρον, γιατί ό
νομικός Απόστολος Παύλος καταπιά
νεται μέ πάμπολλα νομικά - δικαιϊκά
προβλήματα, πολλά άπ' τά όποια καί
σήμερα άκόμα άπασχολοϋν τή θεωρία
καί πράξη τοϋ Δίκαιου, ώστε θάταν
χρήσιμο νά ξέρουμε τή γνώμη του

πάνω σ' αύτά. ' Η δική μου έπιστημονική προσπάθεια στή κατεύθυνση αύτή,
πού άρχισε έδώ καί λίγα χρόνια, είχε
σάν άποτέλεσμα τή δημοσίευση τριών
μελετών. Ή πρώτη άσχολεϊται μέ τό
«πρόβλημα τής έρμηνείας τοϋ Δικαίου
κατά τόν Απόστολο Παύλο», ή δεύ
τερη μέ τή συμβολή τοϋ Παύλου στή
διαμόρφωση τοϋ ποινικού δόγματος π.
cr. n. ρ. s. I., καί ή τρίτη μέ τό τερά
στιο στ' άλήθεια ζήτημα τών σχέσεων
τής δικαιοσύνης πρός τή χριστιανική
άγάπη κατά τόν Παύλο πάντοτε. Μέ τή
σημερινή μου όμιλία θά έπιχειρήσω τήν
γενική παρουσίαση τοϋ ιστορικού φαι
νομένου καί λέγεται «νομικός Παύ
λος». Καί πρώτα - πρώτα θά άσχοληθώ
μέ τήν έρευνα γύρω άπ' τις νομικές
σπουδές τοϋ Παύλου, γιά νά περάσω
στήν άνάπτυξη τών κυριωτέρων άπ' τά
νομικά - δικαιϊκά προβλήματα πού άντιμετωπίζει στις έπιστολές κατά πρώτο
λόγο καί στις «Πράξεις τών Αποστό
λων» ύστερα, ώστε νά έχουμε μιά όσο
γίνεται όλοκληρωμένη γενική εικόνα
τοϋ φαινομένου. Γιατί άλήθεια ό Παύ
λος καί σάν νομικός ήταν φαινόμενο»!
Τό γεγονός πώς ό Παύλος ήταν καί
νομικός, καί μάλιστα έγκρατής, δέν
άμφισβητεΐται στήν ιστορία τοϋ Δικαίου.
Ο ίδιος χαρακτηρίζει τόν έαυτό του
«κατά νόμον Φαρισαίον», πού πάει νά
πή πώς άνήκε στήν τάξη τών διδασκά
λων καί έρμηνευτών τοϋ νόμου, πού
ήταν οί Φαρισαίοι. Αύτοί έρμήνευσαν

Ό Απόστολος τών 'Εθνών δέν ήταν άγνω
στος τής «θύραθεν σοφίας», άντίθετα είχε
όρκε τή φιλοσοφική έμπειρία, πού τού στά
θηκε πολύτιμη στή σπουδή τού νόμου καί στή
διαμόρφωση τού άνθρώπινου νομικού στοι
χείου τής προσωπικότητάς του.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
καί δίδασκαν τό Δίκαιο χωρίς καμμια
άμοιβή, δπως καί οί Ρωμαίοι luris prudentes, στούς όποιους άπαγορεύονται
ή συνομολόγηση άμοιβής γιά τήν έρμηνεία τού νόμου, έπειδή «est quidem
res sanctisimma civibis sapientia, sed
quae pretio nummario non sit aestimanda» (= είναι μέν ή έξήγηση τού νόμου
άγιώτατο πράγμα, πού δέν πρέπει όμως
νά άποτιμάται οέ χρήμα). Ο Παύλος
μιλάει δχι μόνο γιά τήν ιδιότητά του
σάν νομικού, άλλά είδικώτερα κάνει
λόγο γιά τις νομικές του σπουδές
«παρά τούς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευ
μένος κατ' άκρίβειαν τού πατρώου νό
μου». Μνημονεύει τό δάσκαλό του καί
τό είδος τών σπουδών. Τις νομικές του
σπουδές έκαμε ό Παύλος στό φημι
σμένο γιά τήν έποχή του Πανεπιστή
μιο τής ' Ιερουσαλήμ, στό όποιο ξεχώ
ριζε ή προσωπικότητα τού νομοδιδα
σκάλου Γαμαλιήλ. Τούτον τόν μεγάλο
μύστη τού Δικαίου, γιά τόν όποιον
στις «Πράξεις τών ' Αποστόλων» διαβά
ζομε «Φαρισαίος όνόματι Γαμαλιήλ,
νομοδιδάσκαλος τίμιος παντί τώ λαώ»,
είχε δάσκαλό του στό Δίκαιο ό Παύ
λος. Τόν καιρό πού ήρθε ό Παύλος
στήν ' Ιερουσαλήμ βρίσκονταν στήν πιό
όξεϊα της φάση ή διαμάχη άνάμεσα
στις άνταγωνιζόμενες δυό σχολές - τά
σεις τού Δίκαιου στό Πανεπιστήμιο τής
πόλης αύτής. ' Η διαμάχη αύτή άρχιζε
άπ' τό τεράστιο πρόβλημα τής έρμηνείας τού Δικαίου. "Ετσι ή πρώτη άπ'

τις δυό αύτές σχολές, πού ιδρύθηκε
άπ' τόν μεγάλον νομοδιδάσκαλον Χιλλέλ, είχε άναγάγει σέ δόγμα της τήν
έρμηνεία τού δικαίου βάσει τού πνεύ
ματος (voluntas) τού νόμου, πού καί
σήμερα είναι γνωστή σάν τελεολογική
έρμηνεία, μέ τήν όποιαν τάσσονταν ή
έλληνική φιλβσοφία κυρίως μέ τόν
Αριστοτέλη, καί τό προηγούμενο Ρω
μαϊκό Δίκαιο, καί καταδίκαζε σάν δικαιοκτόνο τήν έρμηνεία τού Δικαίου βάσει
τού γράμματος (verbum) καί μόνο τού
νόμου. Γιά τή σχολή αύτή έκείνο πού
είχε σημασία στήν ύπόθεση τής έρμηνείας τού δικαίου, ήταν ή βούληση τού
νόμου έστω τού νομοθέτου καί όχι τό
άπνουν γράμμα τού νόμου, οί λέξεις
τού κειμένου αύτοϋ. Ο έμπνευστής
τής σχολής νομοδιδάσκαλος Χιλλέλ
ήταν φιλοσοφημένη διάνοια, καί καθώς
παρατηρεί ό Holzner, ήξερε νά βρίσκη πάντα μία διέξοδο στή σκληρότητα
τού νόμου μέ βάση πάντοτε τό «πνεύ
μα» αύτοϋ. Τής προοδευτικής αύτής
σχολής, όχι μόνο γιά τήν έποχήν μας,
άλλά καί'γιά τήν δική μας έποχή, ήταν
ήγέτης, όταν έφθασε ό Παύλος στήν
Ιερουσαλήμ ό «τίμιος παντί τώ λαώ»
νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ, πού ήταν
έγγονός τού Χιλλέλ. ' Η άλλη σχολή τάση ήταν διαμετρικά άντίθετη. Ό
ιδρυτής της νομοδιδάσκαλος ΣαμαΤ δί
δασκε μέ φανατισμό τήν δουλική προ
σήλωση στό γράμμα (verbum) τού νό
μου, άπ' τόν όποιο δέν πρέπει νά ξε-

φεύγει ή έρμηνεία τού Δικαίου. Δόγμα
της ή τυπολατρεία καί άπόλυτη κυριαρ
χία τού «γράμματος» τού νόμου. ' Επι
κρατέστερη ήταν φυσικά ή σχολή τών
Χιλλέλ - Γαμαλιήλ, πού ήταν βαθειά
έπηρεασμένη άπ' τή διδασκαλία τών
Στωϊκών καί κυρίως τή διδασκαλία τους
«περί λόγου» καί «περί τής άρχής τού
κατά φύσιν ζήν», δπως βγαίνει άπ' τόν
άκρατο ιδεαλισμό της καί είδικώτερα
άπ' τήν διδασκαλία της «περί τού
πνεύματος τού νόμου». 'Απ' τήν άλλη
μεριά ή σχολή τού ΣαμαΤ ήταν παραλ
λαγή τής «πανούργου σοφιστίας» τών
έλλήνων. ' Η τυπολατρική έρμηνεία τού
νόμου πού δίδασκε, άνελεύθερη καί
τυραννική, πέρασε στήν ιστορία σάν
«interpretation ludaiquae».
Απαίσια
άνάμνησή της ή έρμηνεία τού νόμου
άπ' τούς Φαρισαίους τών ήμερών τού
Κυρίου πού σύμφωνα μέ τήν παρατή
ρηση Τού Χριστού, έκριναν «κατ' δψιν»
παραγνωρίζοντας τήν «δικαίαν κρίσιν».
Ό Παύλος ξεκινώντας άπ' τήν Ταρ
σό, μιά πόλη πλημμυρισμένη άπ' τό
έλληνικό πνεύμα, έγινε στήν Ιερου
σαλήμ όπαδός τής σχολής τού Γαμα
λιήλ. 'Απ' τόν μεγάλο αύτόν νομο
διδάσκαλο άκουσε μαθήματα ιουδαϊκού
Δικαίου στήν άρχή. Ό κύκλος τών
νομικών σπουδών «παρά τούς πόδας»
Γαμαλιήλ άρχιζε άπ' τή «Χάλαχα», δη
λαδή άπ' τή μελέτη τού κειμένου τού
νόμου, συνέχιζε μέ τις ποικιλίες γύρω
άπ' αύτό παραδόσεις καί έκλινε μέ τήν
«Χάγαδα» δηλαδή τήν ιστορία τού Δι
καίου. 'Εκτός όμως άπ' τό ιουδαϊκό
Δίκαιο, πού «κατ' άκρίβειαν» παρακο
λούθησε ό Παύλος, πρέπει ν ' άκουσε
άπ' τόν Γαμαλιήλ καί Ρωμαϊκό Δίκαιο.
'Α π ' τήν προσεκτική μελέτη τών «έπιστολών» καί τών «Πράξεων τών ' Απο
στόλων» διαβλέπει ό έρευνητής γνώση
άπ' τόν Παύλο τού Ρωμαϊκού Δικαίου,
άφοϋ έπικαλεϊται νόμους ρωμαϊκούς
καί προβάλλει σέ κρίσιμες στιγμές γιά
τή ζωή του καί τό άποστολικό του έργο,
ώφέλιμες ένστάσεις, κυρίως δικονομικές, δπως ή περίφημη έκείνη ένσταση
«civis Romanus sum», ή ή άλλη τόϊδιο
σπουδαία «Καίσαρα έπικαλοϋμαι». Αύτών τών ένστάσεων ή προβολή στή
πιό κρίσιμη στιγμή δείχνει πώς ό Παύ
λος τις χειρίζεται μέ άπόλυτη γνώση
τής δικονομικής τους βαρύτητας. Ύ 
στερα ή παράθεση στις έπιστολές πολ
λών νομικών δρων παρμένων άπ' τό
ρωμαϊκό Δίκαιο δπως π.χ. τών δρων
«υιοθεσία», «κληρονομιά», «κληρονό
μος», «διαθήκη», «έπίτροπος κληρονό-
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ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
«ΣΥΖΗΤΗΣΗ»

Η πρ'οαωπικη ευΟυυη u { coiuo προβΑημα
nucreoArit και Ουοεως
ΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΚΟΝΤΙΝΕΝΤ»

Τό περιοδικό «Κοντινέντ» οργάνωσε στό Παρίσι μιά συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
μέ θέμα « Η προσωπική ευθύνη ώς κοινό πρόβλημα Ανατολής καί Δύσεως». Στή
συζήτηση πήραν μέρος Ρώσοι διαφωνοϋντες πού ζοϋν τώρα στή Δύση καί Γάλλοι
διανοούμενοι όπως ού Βλαντιμήρ Μαξίμωφ, Ναταλϊα Γκορμπανέβσκαγια, ’ Εφραίμ
Γιανκέλεβιτς, Αλεξάντρ Πιατιγκόρσκι, Ευγένιος Ίονέσκο, Ά ν τρ έ Γκλιουκσμάν,
Ζάν-Φρανσουά Ρεβέλ, Ερνστ Νεϊζβέστνι, Βλαντιμήρ Μπουκόφσκι καί Αλεξάντρ
Γ κάλιτς.

ΑΝΤΡΕ ΓΚΛΙΟΥΚΣΜΑΝ: Α π ’ όλα
τά έρω τήματα πού άκούστηκαν σή
μ ερ α , ένα μο ϋ φ α ίνετα ι Ιδια ίτερ α
σ οβαρό: για τί οί ειδ ή σ εις γιά τήν
τρομοκρατία στή Ρωσία, ειδ ή σ εις
πού τίς είχ α μ ε ήδη άπό τό 1920,
δ έν εϋρισκαν τόσο καιρό κα μιά άπήχηση στή Δύση κα ί γ ια τί σήμερα
ή κατάσταση ά ρχισε νά ά λλά ζει;
Νομίζω πώς δυό έξη γή σ εις ύπάρχουν.
Ή πρώτη είνα ι ή σπουδαιότερη.
Ε ίναι ή συμβολή τού κινήμα τος των
Σ οβ ιετικώ ν άντιφ ρονούντω ν άρχίζοντα ς άπό τόν πιό μ εγά λο άπό
το ύ ς έκπροσώπους του, τόν Σολζενίτσ ιν. Γιατί πρέπει νά πούμε ότι τό
κα ινο ύ ρ ιο πού μ ά ς έδωσε αυτός
δ έν είνα ι ή π ληροφ οριοδότηση γιά
τά Γκουλάγκ κα ί τίς διαστάσεις
τους, άλλά ή μα ρ τυ ρ ία γιά τήν άντίσ τα σ η στά Γκουλάγκ. Μέ δυό λό
για θά έλεγα πώς τό ρωσικό καί
άνατολικοευρω π αϊκό κίνημα τών
διαφωνούντων μ ά ς ύποχρεώ νει νά
άπ αλλαχτούμε άπό τά παλιά σχή
μ α τα «ρεφ ορμισμός - έπανάσταοη». Γιατί κρίνοντας άπ' όλα, ή
προσοχή τών διαφω νούντω ν δέν
σ υγκεντρώ νεται πιά στό τ ί συμβαί
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ν ει σ τήν κορυφή του κράτους. Δ έν
το ύ ς ένδ ια φ έρ ει -έκτός ίσως άπό
το ύ ς άδελφ ούς Μ εν τβ έν τιεφ - τι
ρ εύ μ α τα ύπάρχουν μέσα στή σο
β ιε τικ ή κυβέρνηση. ΚΓ άπό τήν άλ
λη μερ ιά , δέν προσπαθούν νά δη
μ ιου ρ γή σ ο υν π αράνομες όργανώα ε ις γιά νά ρ ίξο υ ν τήν Κυβέρνηση
κ α ί νά καταλάβουν τήν άρχή. Α ντί
θ ετα , δροϋν όσο γίν ετα ι πιό άνοικτά, κα ί ή σ τρατηγική τών δικαιω
μά τω ν τού άνθρώπου εισ ά γ ει κάτι
έντελώ ς καινούριο σέ σχέση μ έ τίς
π α λιές μ εθό δο υς τής έπανάστασης
ή τίς μ ετα ρ ρ υ θμ ίσ εις τού κράτους.
Τό είπ α μ έ σ υντομία άλλά αύτό ε ί
ναι κατά τή γνώμη μ ο υ τό πιό ση
μ α ν τικ ό , γ ια τί μ ά ς άναγκά ζει νά ένδ ια φ ερό μα σ τε κά θ ε άλλο παρά γιά
τό τ ί συμβαίνει ψηλά στοάς κρα τι
κο ύ ς μηχανισμούς. Ή κ ρ ιτική τών
Γκουλάγκ μπορούσε νά γ ίν ετα ι καί
ά λ λο τε, τώρα όμως ξέρ ο υ μ ε τό πιό
σπουδαίο, αύτό δηλ. πού συμβαίνει
σ τό ν πληθυσμό.
Ν ά κι ή δ εύ τερ η έξήγησ η πού
μ ο ϋ φ α ίνεται σ ημαντική δίνοντάς
την άπαντώ έ ν μ έ ρ ε ι στόν Πιατιγκόρσκι. Μόνο ξεκινώ ντας τό κίνημα
τών διαφωνούντων. Μ ’ άλλα λόγια

ή έκ λο γ ή πού προβάλλουν ο ί σο
β ιε τικ ο ί διαφ ω νοϋντες, πραγματικά
δ έ ν μ π ο ρ εί ο ύ τε νά έπ ιβ λ η θ εϊ ού
τε, κα τά πάσα πιθανότητα, νά προτα θ εϊ, ώστόσο μπ ορούμε νά έρ 
θ ο υ μ ε σ ’ αύτή έ μ ε ϊς ο ί ίδ ιο ι μ έ βά
ση τή δική μα ς πείρα. Γιά τόν έα υ τό μο υ θά πώ πώς ένα τέτο ιο
συμβάν, όπως ό Μ άης τού 68, όσο
δ ιφ ο ρ ο ύ μ ενο κι άν ήταν, έπ έτρεψ ε
α έ μ έ ν α - σέ μ έ ν α κ α ί σ ' ά λλο υς νά έκτιμήσω κα λύ τερ α τό μήνυμα
πού μ ά ς φ έρ νει τό ρωσικό κ α ί τό
εύρω π οανατολικό κίνημα τών δια
φωνούντων. Κι όσο γιά τό διφ ο ρο ύ
μ ε ν ο τού Μάη το ύ 68, θέλω νά υ
πενθυμίσω πώς ο ί φ ο ιτη τές πού
προσχώρησαν στό κίνημα, στήν
π λειο νότητά του ς κά θε άλλο παρά
ή τα ν φ ιλο κο μ μο υ νισ τές ή φ ιλοσο
β ιε τικ ο ί: άλλά κι άν άκόμα δ έν ή
τα ν ά ντικο μμο υνισ τές, όπωσδήποτε
όμω ς δ έν ήταν κο μμου νισ τές. Θά
υπενθυμίσω πώς ό άρχηγός αύ τών
τών φοιτητώ ν ό νόμα σ ε τούς ή γ έτες
το ύ κομμουνισ τικού κό μμα το ς καί
το ύ φ ιλο κομ μου νισ τικο ϋ έπ αγγελμ α τικ ο ϋ σω ματείου σ τα λινικά κα
θά ρ μα τα κι έδ ιω ξε τόν Αραγκόν
πού «έφ ερε στοάς διαδηλω τές τήν

Στήν άπέναντι σελίδα: Ρώσοι φρουροί έξω άπό ένα στρατόπεδο συγκεντρώ σεις. Επάνω:
θρησκευτικό ξέσπασμα άπετέλεσε ή έπίσκεψι τού Πάπα Ιωάννη -Παύλου στήν Πολωνία,
άπ' όπου κατάγεται. Καί γιά πρώτη φορά έκατομμύρια Πολωνοί κατώρθωσαν νά προσευχη
θούν έλεύθερα, παρά τήν προσπάθεια των στελεχών τού έ κ ε ϊ κομμουνιστικού κόμματος νά
ξερριζώοουν τό θρησκευτικό τους συναίσθημα άπό τούς κατοίκους. Στή φωτογραφία ό Πά
πας εύλο γεϊ νεαρές Πολωνέζες.

υποστήριξη του ποιητή» λέγο ντας
του πώς στά λ ευ κά του μα λλιά έχ ει
α ίμα , τό αίμα τών σοβιετικώ ν κα
ταδίκων.
Τό πρώτο που έκα νε έμ ένα προ
σωπικά ευα ίσθητο στήν κλήση τών
σ οβιετικώ ν άντιφ ρονούντω ν είνα ι
τό γεγο νό ς πώς έχ οντα ς γ ε ν ν η θ ε ί
άπό Εβραίους γο νείς πού μετανάσ τευσ α ν στήν Γαλλία τό 1936, άκο υ γα πάντα ατό σπίτι νά λ έν πόσο
δ έ ν καταλαβαίνουν οί Γάλλοι τι
το ύ ς διηγούνται οί πρόσφυγες άπό
τή ναζιστική Γερμανία. Νά κι ένα
έπ ίκα ιρο
παράδειγμα.
Διάβασα
χ θ έ ς στήν έφ η μ ερ ίδ α «Μ όντ» τις
άπ όψ εις τού νομπ ελίστα τής φ υσι
κ ή ς : πώς άν τάχα θά έπρεπε νά
δ ια λ έ ξ ε ι άνάμεσα στήν 'Αμερική
κ α ί τή Ρωσία, α ύτό ς έξα ιτία ς τής
δ ο υ λ ειά ς του θά π ήγαινε στις ΗΠΑ,
ά λ λά πώς καταλα βα ίνει πολύ καλά
ό τι ό έργάτης θά δ ιά λ εγε τή Ρωσία
γιά ν ’ άποφύγει τή θλιβερ ή μοίρα
το ύ Α μ ερ ικα νο ύ άνεργου. Ό κα
θ έ ν α ς μπ ορεί νά έ χ ε ι τή γνώμη
του, δέν ύπάρχει σ ' αύτό τίποτα τό
φ οβ ερ ό, τότε όμως άμφ ισ βητεϊτα ι
ό ,τι άντιπροσωπεύει τόν Μπιγιανκούρ, ό τόπος, όπου οί έρ γά τες

άγω νίστηκαν γιά τό δικαίωμα τής
άπ εργίας, γιά τό δικαίωμα νά έ 
χ ο υ ν τις πεποιθήσεις τους. Μήν ξε 
χ ν ά μ ε πώς οί έ ρ γ ά τες στή Δύση
χ ρειά σ τηκα ν μ ε ρ ικ έ ς έκα το ντα ετη ρ ίδ ε ς γιά νά π ετύχο υν τό δικαίωμα
τή ς έλεύ θ ερ η ς άλλαγής τόπου δια
μ ο νή ς, τό δικαίω μα νά φ εύγο υν ά
πό τό άφ εντικό, όταν τό ήθελα ν
α ύ το ί, μ έ μιά λ έξη τό δικαίωμα νά
το ύ ς συμπ εριφ έρονται έλεύ θερ α .
Ό λ ε ς αύτές οί έ λ ε υ θ ερ ίες , όπως
ε ίν α ι γνωστό, δ έν υπάρχουν στή
Σ ο β ιετικ ή Ένωση. Καί κατά συνέ
πεια, όταν ό έκπρόσωπος τή ς ./ν τελ λ ιγκέντσ ια ς δηλώ νει ότι όλα αύτά μπορούν νά άψ ηφιστοϋν, ό κίν
δ υ νο ς δέν άφορά μό νο στήν ύποσ τή ρ ιξη πρός τού ς σ ο β ιετικο ύ ς άντιφ ρ ονο ϋντες, άλλά καί στήν ύποσ τή ρ ιξη όποιουδήποτε έργα τικο ύ
άγώνα στή Γαλλία, γ ια τί κάθε έργατικ ό κίνημα ήτα ν άπ ελευθερω τικό
κίνημα. Τό νά ισχυρίζεσ αι ότι ό έρ 
γά τη ς όπωσδήποτε κα ί φυσικά θά
π ροτιμήσει τή Ρωσία άπό τήν Α
μ ερ ικ ή , σημαίνει πολύ άπλά νά έκμ η δ ε ν ίσ ε ις τρ εις αιώ νες έργατικώ ν
άγώνων. Ή έλλ ειψ η κατανόησης
πρός τούς σ οβ ιετικο ύς διαφωνούν-

τ ε ς σημαίνει, έ χ ε ι ώς άποτέλεσμα,
τήν έλλειψ η κατανόησης πρός τις
ίδ ιε ς μας τις έ λ ε υ θ ερ ίες . Κι αύτό
ε ίν α ι τό ίδιο έπ ικίνδυνο μ έ τήν έ λ 
λ ειψ η κατανόησης πού έ δ ε ιξ α ν οί
Γάλλοι τό 1937 πρός ό,τι σ υνέβαινε
σ τή ναζιστική Γερμανία. Α κόμη κι
άν θά θέλαμε νά τό έλπ ίζουμε, οί
σ υνέπ ειες δ έν θά είν α ι τόσο τρο
μ ερ ές .
"Ας μή ν είμα σ τε όμως άπαισιόδοξοι. Ας πούμε πώς στή Ρωσία συ
ν α ν το ύ μ ε σέ πολύ μεγά λη κλίμακα
ό λ ε ς τις σ υγκρούσ εις άνάμεσα
α το ύ ς άπλούς άνθρώπους κα ί στήν
έξου σ ία , συγκρούσ εις πού στή Γαλ
λία έκδηλώ νονται σέ πολύ μ ικρ ό 
τερ η έκταση, εύτυχώ ς σέ μ ικρ ό τεΡή·
ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΕΒΕΛ: Πριν
ά π ’ όλα θέλω νά καθησυχάσω τόν
Α ν τρ έ Γκλιουκσμάν. "Αν οί νομπε
λ ίσ τε ς νομίζουν ό τι γιά τόν έργάτη
θά ήτα ν καλύτερο νά πάει στή Σο
β ιε τικ ή Ένωση, κι ό έρ γά τη ς μ έ τή
σ ειρ ά του σ κ έφ τετα ι τό ίδ ιο περί
που γ ι’ αύτούς. Οί σ τα τισ τικές έ 
ρ ε υ ν ε ς - ή κα ινού ρια μας έθνική
θρ ησ κεία - δ είχ ν ο υ ν π εριοδικά ότι
σ τήν έρώτηση: «Που θά μετα να 473

Τέσσερα άπό τά θύματα τής Μαύρης Χειρός: Ο Αλέξανδρος καί ή Δράγα, ό Φερδινάνδρος καί ή Κόμησσα Σοφία.

ξηλώση τά γαλόνια καί τά παράσημα,
άλλά όμοβροντία πυροβολισμών τόν
έκανε κόσκινο. Ό βασιλεύς σωριάστη
κε αίμόφυρτος. Σέ λίγο οι συνωμότες
τόν άποτελείωσαν μέ τήν χαριστική
βολή. Τήν Δράγα τήν χτύπησαν μέ
τά σπαθιά τους. Ύστερα άνοιξαν ένα
παράθυρο καί πέταξαν τά δυό πτώματα
στόν δρόμο.
Έπειτα άπό αύτό ή δυναστεία τών
'Οβρένοβιτς κηρύχθηκε έκπτωτη. Ο
δρόμος άνοιξε στήν άντίπαλη δυνα
στεία τών Καραγεώργιεβιτς. Δυό μέρες
άργότερα έφθασε στό Βελιγράδι κι
άνέβηκε στόν θρόνο ό πρίγκιπας Π έ
τρος Καραγεώργιεβιτς, πού βρισκόταν
έξόριστος στήν Ελβετία. ’Ανάμεσα
σ ’ έκείνους ατούς όποιους δφειλε τό
στέμμα του, ήταν ό συνταγματάρχης
Βογιάν Μασίν, ό ταγματάρχης Τάνκοβιτς, έ ξ έπαγγέλματος συνωμότης κι
ένας νεαρός λοχαγός, ό Ντραγκούντι
Ντιμιτρίεβιτς, πού οι συνάδελφοί του
τού είχαν κολλήσει τό παρατσούκλι
«Άπις», δηλαδή ταύρος, έπειδή χτυ
πούσε κατακέφαλα, όπως ό ταύρος μέ
τά κέρατα.
Αύτός έφ έρ ετο ώς όργανωτής καί ή
ψυχή τής συνωμοσίας. Ό νέος βασι
λεύς Πέτρος τής Σερβίας τόν προήγαγε σέ συνταγματάρχη γιά τις «έξο
χες ύπηρεσίες, πού είχε προσφέρει
στήν δυναστεία».
Ο συνταγματάρχης «Ά π ις» ήταν
ιδρυτής μιας μυστικής έταιριας, πού
είχε πολλές έκτελέσ εις στό ένεργητι-
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κό της. Ή άρχική της όνομασία ήταν (τοπικής Βουλής), στό Σεράγεβο τό
«Νίκη ή θάνατος». Αργότερα βαφτί 1910,0 γενικός διοικητής τής Βοσνίας
στηκε «Μαύρη Χειρ». Ο τίτλος αύτός Βαρεσονίν, διορισμένος άπό τούς Ά μ όφειλόταν στήν άκόλουθη λεπτομέ βούργους τής Αύστρίας, πυροβολήθηρεια: Κάθε νέο μέλος όρκιζόταν μ ε  κε άπό τόν Σέρβο φοιτητή Μπογδάν
ταξύ τών άλλων δτι θά μυούσε άλλα Ζεράζιτς. Τήν τελευταία σφαίρα τού
τέσσερα, ώστε νά σχηματισθή ό άριθ- περιστρόφου του, ό δολοφόνος τήν
μός τών πέντε δακτύλων τού χεριού. κράτησε γιά τόν έαυτό του. ΑύτοκτόΉ «Μαύρη Χειρ» έπεδίωκε τήν σέρβι νησε,
κή έξάπλωσι, καταπατώντας όλα τά
Οί πυροβολισμοί έκεϊνοι τού Σεράγειτονικά έδάφη. Σκοπός της ήταν ή βεγου ήσαν τό σύνθημα μιάς γενικώένωσις δλων τών Νοτιοσλάβων σ ’ ένα τερης σερβικής δράσεως γιά τήν άπομεγάλος κράτος, πού καρδιά του θά λύτρωσι τών Νοτιοσλάβων, πού ζούσαν
ήταν τό Βελιγράδι.
κάτω άπό τό ζυγό τών Αύστριακών. Ή
'Οσο γιά τά μέσα πού χρησιμοποιού Μαύρη Χειρ άπλωσε τούς πλοκάμους
σε ή «Μαύρη Χειρ» γιά νά έπιτύχη τόν της στή φοιτητική νεολαία τής Σερ
σκοπό της, τά ύποδήλωνε ή σφραγίδα βίας. Τά νειάτα εύκολα φανατίζονται
της: Έ δειχνε μιά σφιγμένη γροθιά πού καί παίρνουν φωτιά. Στις 8 Ιουνίου
κρατούσε μιά μαύρη σημαία μ έ μιά
1912, στό Βελιγράδι, ό φοιτητής Λου
λευκή νεκροκεφαλή, δυό διασταυρω κάς Γιοΰκιτς άδειασε τό πιστόλι του
μένα κόκκαλα, μιά βόμβα, ένα μαχαίρι πυροβολώντας τόν «μπάνο» (διοικητή)
κι ένα φιαλίδιο μέ δηλητήριο.
τής Κροατίας, πού, καί αύτή, δπως ή
Στά άνήσυχα χρόνια πού προηγήθη- Βοσνία, είχ ε προοαρτηθή άπό τήν Αύκαν τού A ' Παγκοσμίου Πολέμου, ή στρία τών Άμβούργων. Ό διοικητής
μυστική αύτή όργάνωσις διαδόθηκε σάν κάποιος Σλάβινο Κούγιαβ, στάθηκε τυ
φωτιά μέσα στό δάσος. Τό κυριώτερον χερός. Οί σφαίρες δέν τόν βρήκαν
μέσον δράσεως έξακολουθοϋσε νά πληγώθηκε ό ύπασπιστής του.
είναι γ ι’ αυτήν ή πολιτική δολοφονία.
Τόν ίδιο χρόνο ό συνταγματάρχης
Περισσότερα άπό 120 πρόσωπα πλή Ντρογκουτίν Ντιμιτρίεβιτς έσ τειλε ένα
ρωσαν μ έ τήν ζωή τους τήν έχθρότητά άπό τά τυφλά του όργανα, τόν Γίβα
τους πρός τό σέρβικά πανσλαβισμό. Τό Γιοβάνοβιτς στή Βιέννη, γιά νά σκοτώ1907 δυό κομιτατζήδες, ό Βόρις Σαρά- ση τό γηραιό αύτοκράτορα Φραγκίσκο
φωφ κι ό φίλος του Γκαρμπανώφ πέθαΙωσήφ. Ή αύστριακή άστυνομία - μιά
ναν άπό σφαίρες τών τρομοκρατών τής άπό τις καλύτερες τής Εύρώπης έκείΜαύρης Χειρός.
νης τής έποχής - άνακάλυψε έγκαιρα
Στά έγκαίνια τής βοσνιακής διαίτης τά σχέδια τών συνωμοτών.
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Ρώσος σκοπός μ ' ένα σκύλο σέ στρατόπεδο
καταναγκασηκών έργων στήν Σιβηρία Κάτω:
Ο γνωστός Ρώσος άνπστααακός Αλεξάντρερ Σολζενίτσιν. Στήν άπένανπ σελίδα: Τό
•τείχ ο ς τού αίσχους», ένα άκόμα «μνημείο»
τής «έλευθερίας» πού έπικρατεϊ στόν Ανα
τολικό «Παράδεισο ». Διακρίνονται οί Ά να τολικογερμανοί φρουροί.

σ τεύ α τε, άν χρεια ζό ταν;» τό πολύ
2% τών Γάλλων άπαντούν, στήν
ΕΣΣΔ. "Ετσι, υπ ο γραμμίζεται άλλη
μ ιά φορά αυτό πού ό Γκλιουκσμάν
τό ν ισ ε μ έ έπ ιμονή στό λόγο του,
δη λαδ ή ή Ιδιόρρυθμη διάσπαση
πού ύπάρχει άπό παράδοση κα ί νο
μίζω , κα ί σέ π ολλούς άλλους δυ
τικ ο ύ ς πολιτισμούς, άνάμεσα στήν
Ιθύνουσα τάξη τού κράτους κα ί τόν
πληθυσμό. Δυστυχώ ς αύτή άκριθώς ή τάξη π αράγει κα ί μ ετα δ ίδ ει
τίς πληροφορίες, ε ίτ ε είνα ι τά μέσα
τής μαζικής ένημέρω σης πού κα
τευ θ ύ ν ει, ε ίτε τόν πολιτισμό, τήν
π ολιτική ή τήν οικονομία. Από τήν
άποψη αύτή όφ είλω νά πώ πώς
ένώ ό Ίονέσκο έκ φ ρ ά ζει κάποια έπ ιφ υλακτική α ισ ιοδοξία σ χετικά μέ
τήν άφ υπνιζόμενη στις μ έ ρ ε ς μας
σ υνείδησ η στή Δύση, έγώ άπό τήν
π λευρά μο υ βλέπω τό γεγονό ς αύτό μ έ πολύ λ ιγ ό τερ η έμπιστοσύνη
ά π ’ ό,τι αύτός κα ί άλλοι, γ ια τί πι
σ τεύω πώς έ χ ο υ μ ε νά κά νουμε μ '
έν α φ αινόμενο πού π εριοδικά άνανεώ νετα ι καί π εριοδικά έξα φ ανίζεται.
Σ τις άρχές τής τέτα ρ της δ εκ α ε
τία ς τού αιώνα μας, μ έ τήν κατα
σ τρο φ ή καί τήν πείνα πού προκάλ ε σ ε ή ύποχρεω τική κολλεκτιβο474

ποίηση, πολύ κλονίσ τηκε ή φήμη
το ύ σ οβιετικού πειράματος. Αλλά
π έρασαν δυό-τρία χρόνια κα ί τό
μ ά θ η μ α αύτό ξεχά σ τηκε. "Αρχισαν
ο ί δ ίκ ες τής Μ όσχας κα ί παρά τή
γνώ μη πού έπ ικρ α τεϊ, τό τε κιόλας
άνα λύοντα ν κ α ί σ υζητιόντα ν λ ε 
πτομερειακά. Μπορούσε νά σκεφ θ ε ϊ κανείς πώς ό πειρασμός τού
κομμουνισμού ν ική θ η κε τελειω τικά
στή Δύση. Κι άλλη μ ιά φορά μπο
ρ ο ύ σ ε κανείς νά πιστέψ ει τό ίδιο,
μ ε τά τήν ύπογραφή τού Σοβ ιετογερ μ α νικο ύ συμφ ώ νου■ μ ε τά πάλι
μπ ορούσε νά τό πιστέψ ει, τόν και
ρό τής «ύπόθεσης τών γιατρών»,
τό ν καιρό τών δικώ ν στήν Πράγα,
σ τή Βουδαπέστη κ α ί στή Σόφια. Τέ
λ ο ς όταν στό XX σ υνέδρ ιο τού Κομ
μ ο υ νισ τικο ύ κό μμα το ς τής ΕΣΣΔ
δια βά σ τηκε ή μ υ σ τικ ή έκθεσ η τού
Χρουστσώφ, π ολλοί πίστεψαν ό τι έ 
γ ιν ε ή άποφασιστική στροφή, ό τι τό
μ ά θ η μ α έγ ιν ε κα τανοητό έπ ιτέλ ο υ ς κι όμως όχι. Σέ μ ερ ικ ο ύ ς μ ή 
ν ες τά σ οβιετικά σ τρα τεύμα τα εισ έ
βαλαν στήν Ούγγαρία. Οί ά ρισ τερ ο ί
στή Γαλλία κα ί σ τήν Ιταλία άπέδειξα ν ότι είχ α ν πολύ γερό όργανισμό. Θυμάμαι θαυμάσια ό τι σέ έξι
περίπου έβδο μά δες, ήδη ύστερα
άπ' αύτό τό θ λιβ ερ ό γεγο νό ς πή
ρ α ν κουράγιο σάν νά μή σ υνέβαινε
τίπ οτε.
Ο Ά ντρ έ Γκλιουκσμάν τώρα μ ό 
λ ις άνέφ ερ ε τό π αράδειγμα τού
Μ άη τού 68, ύπ ογραμμίζοντας πο
λύ σωστά πώς τό κύμα το ύ έτο υς
1968 στή Γαλλία ήτα ν στήν ούσία
το υ άντιολοκληρω τικό. Δ ύο μ ή ν ες
μ ε τά τήν άπομάκρυνσή του, ό άντιολοκληρω τισμός α ύτό ς ένισ χ ύθη κε
άπό ένα πολύ σ ημα ντικό γεγονός,
τήν εισβολή τών σοβιετικώ ν τάνκς
σ τήν Πράγα. Θά έπιτρέψω όμως
σ τόν έαυτό μο υ νά ύπογραμμίσω,
πώς ύστερα άπ ’ αύτό τό γεγονός
ά ρ χ ισ ε μιά πρωτοφανής ώς τότε
α ύξησ η τής δύ να μης τών κομμου
νιστικώ ν κομμάτω ν στή Δύση, στήν
Ιτα λία καί στή Γαλλία, πρωτοφανής
άπό τήν άρχή τής ίδρυσης τών
κομμάτω ν αύτών.
Νά γ ια τί πιστεύω πώς έ χ ο υ μ ε νά
κά νο υ μ ε μ ' ένα φ α ινό μενο πού θά
τό έ λ ε γ α συνεχή άπώλεια τής μ ν ή 
μη ς. Τό φ α ινόμενο αύτό γ εν ν ιέτα ι
κα τά τή γνώμη μ ο υ άπό τή μ ιά μ ε 
ρ ιά άπό ένα δ ια ρ κές μπ έρδεμα, ά
πό τό άνακάτωμα στό μυα λό τών

άνθρώπων τού άνταγω νισμού «δε
ξ ιο ί - άριστεροί» στή δημοκρατική
κοινω νία, άπό τή ν άλλη άπό τόν
άγώ να ένα ντίο ν τού όλοκληρω τισμού. Ή σ οσ ιαλιστική παράδοση
τα ύ τιζ ε, στήν άρχή έντελώ ς ε ιλ ι
κ ρ ινή , τό σ ο β ιετικό κ α ί τό κινεζικό
όλοκληρω τικό καθεστώ ς μ έ τίς άρ ισ τε ρ έ ς Ιδέες. Ό άγώνας όμως έ 
ν α ν τίο ν τού όλοκληρω τισμοΰ δέν
ε ίν α ι ο ύ τε «δεξιός», ο ύ τε «άριστερός». Κατά τόν όρισμό, ή διάκριση
σέ δ εξιο ύ ς κι ά ρ ισ τερ ο ύς ε ίν α ι δυ
να τή μόνο σέ σ υ νθή κες δημοκρα
τία ς. Ενώ ό όλοκληρω τισμός είνα ι
ή άρνηση τής ίδ ια ς τής δ υ να τό τη
τα ς μ ια ς παρόμοιας διάκρισης. Ά ν
δ έ σπάσουμε τελ ειω τικ ά τό δεσμό
πού σ υντηρ εί άπό τή μ ιά μ ε ρ ιά τήν
π ίστη στις ά ρ ισ τερ ές ιδ έες, κι άπό
τή ν άλλη ένα ν κάποιο σεβασμό, τό
φ όβ ο τής κ ρ ιτική ς τών όλοκληρω τικώ ν καθεστώτων, γ ια τί έ χ ο υ ν τή
φ ή μ η τών άριστερώ ν, θά δ ο ύ μ ε ξα
νά κ α ί ξανά τίς έκδη λώ σ εις τής άμ ν η σ ία ς πού γ ι ’ α ύτή μίλησα μό λις
τώρα.
Ά π ό τήν άποψη αύτή μο ύ φ α ίν ε
τα ι πώς σ ' ό,τι μ ά ς λ έν κα ί μ ά ς ξαν α λ έν ο ί σ ο β ιετικ ο ί ά ντιφ ρονούντ ε ς πού βρίσκονται άνάμεσά μας
σ τή Δύση ή έ κ εϊ, στήν ΕΣΣΔ, δέν
ύπ ά ρ χει τίποτα πιό σ ημα ντικό άπό
τήν άκατοπόνητη ύπόμνηση στήν
κ ο ιν ή μα ς γνώμη: ή πάλη πού δ ιε 
ξ ά γ ε τα ι άνάμεσα στήν έ λ ευ θ ερ ία
κ α ί στόν όλοκληρω τισμό δ έν έχ ει
τίπ οτα τό κοινό μ έ τήν πάλη τών
άρισ τερώ ν - δεξιώ ν μέσα στις δη
μ ο κ ρ α τικ ές χώρες.
ΕΡΝΣΤ ΝΕΪΖΒΕΣΤΝΙ: Κάνοντας
χ ρή σ η τού δικαιώ ματος τού γλύπτη
πού τό έπ άγγελμά του ε ίν α ι νά
π λά θει, κι όχι νά μ ιλ ά ει, δ έ θέλω
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νά φιλοσοφήσω. Θέλω μο νά χα νά
κάνω τό κοινό νά διασ κεδάσει, όχι
τόσο μ έ συλλογισμούς, όσο μ έ διη
γή σ εις. Θά παραλείφω τίς φ οβ ερ ές
δ ιη γ ή σ εις γιά τίς φ υλακές, γιά τή
σπασμένη μου μύ τη , γιά τά τραύ
μ α τά μου. Θά διηγηθώ μ ερ ικ ά πρά
γμ α τα γιά τήν άπλή ζωή μ έ άφ ετηρία τίς προσωπικές μο υ έμπ ειρίες.
Τολμώ νά έλπίζω πώς οί διη γήσ εις
μ ο υ θά δείξου ν γ ια τί καμιά φορά
δ έν καταλαβαίνουμε ό ένα ς τόν
άλλο. "Αν κα ί κ α τ ’ άρχή θά έπρεπε
νά ε ίχ α μ ε άλληλοκατανόηση, γ ια τί
ή μ ό νη λέξη πού είνα ι άντιληπτή
ά π ’ όλους μα ς κα ί δέ χ ρ ειά ζετα ι
σ χόλια, είναι ό θάνατος. Ό λ ες ό
μω ς ο ί ά λλες λ έ ξ ε ις άπ οδείχτηκαν
διφ ο ρ ο ύμενες. Α π ο δεικνύεται πώς
πριν άρχίσουμε νά σ υζητούμε πρέ
πει νά σ υνθέσουμε ένα νέο λεξικό
έν ν ο ιώ ν πού νά π εριλάβει ό λες τίς
λ έ ξ ε ις πού χρησιμοποιούμε.
Οί λ έξεις άπ οδείχτηκαν δισήμαν
τες . Ή «έλευθερία» γιά μάς σημαί
ν ει κάτι δ ια φ ο ρ ετικό άπ’ ότι γιά
σάς. Οταν π.χ. λ έν στή Ρωσία: «Ή
ν ο μ ιμ ό τη τα πρέπει νά ένισ χυθεϊ»,
ό λό κλη ρη ή Ρωσία ά ρ χ ίζει νά τρ έ
μ ε ι άπό φόβο. Ό τα ν λέν πώς πρέ
πει νά άναπ τύξουμε τή δημοκρα
τία, οί νοικοκυρ ές άρχίζουν νά

κα ιν τά περσινά βιβλία. Ακόμη κι
οί πιό άπλές λ έ ξ ε ις όπως τό «θέ
ατρο», είνα ι έντελώ ς δ ια φ ο ρετικές.
Ό Αλμπέρ Σκιρά π.χ. μο ύ παράγγ ε ιλ ε ένα βιβλίο γιά τό έργο μου
κα ί ώς ύπόδειγμα μο ύ έ σ τε ιλ ε τό
β ιβ λ ίο τού σεβαστού μου Ίονέσ κο
πού άρχίζει μ έ τά λόγια «Δέ θυμά
μ α ι άν άγάπησα τό θέατρο κα ί τήν
τέ χ ν η γιά πάντα, όταν ήμουν δυό
χρονώ ν ή νωρίτερα». Καί τότε, πριν
άρχίσω νά γράψω τό βιβλίο μου,
σ κέφ τηκα, άγάπησα τό θέα τρ ο ατά
π αιδικά μου χρ ό νια ; Γιό μ ένα οί λ έ
ξ ε ις «θέατρο» κ α ί «τέχνη» ήταν
βρ ισ ιές, γ ια τί ό πατέρας μο υ τό
1937, όταν γίνοντα ν οί δίκες, έ λ ε 
γ ε : «Είναι θέατρο, είν α ι τέχνη». Α
πό τότε, άπό τά παιδικά μ ο υ χρό
νια, ή λέξη «θέατρο» έγ ιν ε γιά μ έ 
να βρισιά. 'Ένας λόγος παραπάνω
πού τό πραγματικό θέατρο ήταν ή
πεμπτουσία τής ψ ευτιάς. Οί άπλοίκ ο ί Ρώσοι γιά νά πούν ότι λ ές ψέ
μ α τα λ έν: «Στό θέα τρ ο βρίσκεσαι;»
Νά ένα παράδειγμα χρήσης μιας
άπ λής λέξης.
Θά μιλήσω γιά τήν έννο ια τής
εύ τυ χ ία ς. Α φ ετηρία μου είν α ι μό 
νο ή προσωπική πείρα. Πιστεύω
πώς ή εύτυχία έ χ ε ι μ ο ιρ α σ τεί σέ
ίσα μέρη στόν άνθρωπο. Οί μισ ο ί

άνθρωποι κο ιμο ύντα ι στήν εύ τυχ ία
τού δούλου, οί άλλοι μ ισ ο ί στήν
εύ τυ χ ία τής έλευ θ ερ ία ς. Έγώ ό ί
δ ιο ς αίσθάνθηκα τήν εύ τυ χ ία τού
δούλου. Ή ταν ίσως τό πιό γλυκό
αίσ θημα στή ζωή μου. Τελείωσα
σ χο λή άποβάσεων, όπου άν κα ί ή
π ειθαρχία ήταν σκληρή, ύπήρχε ω
στόσο τό πρόβλημα τής έκλογής.
Μπορούσα π.χ. νά πάω στήν τουα λ έττα , όποτε ήθελα. Ό τα ν όμως
μ έ έβ α λα ν σ' ένα βαγόνι κα ί δέ μού
είπ α ν πού μ έ πάν, πλάγιασα στό
σ ανιδοκρέβατο, τό τραίνο ξεκίνησ ε
κι έγώ κατάλαβα πώς μ έ άπ ελευθέρω σαν άπό τή βούλησή μου. Κά
που μ έ πάν, θά μ έ ταΐσουν στήν
ώρα μου. Όπως λ έ ε ι τό ρωσικό ρ η
τό : « Ό στρατιώ της κοιμάται, ή ύπηρ ε σ ία έκτελείτα ι» . Κι αίσθάνθηκα
έν α πραγματικό αίσθημα εύτυχία ς.
Ή μουν έντελώ ς έλεύ θ ερ ο ς . Μού
δ ό θ η κ ε ή έλευ θ ερ ία τού σκλάβου.
Γ ι’ αύτό ξέρω πώς ή έ λ ευ θ ερ ία τού
σκλάβου είνα ι ίση μ έ τήν έ λ ε υ θ ε 
ρία τού έ λ εύ θ ερ ο υ άνθρώπου. Κι
έδώ είνα ι πού γ ε ν ν ιέ τα ι τό πρό
β λη μα τής έκλο γής. Πανάρχαιο
π ρόβλημα πού γ ι ’ αύτό μίλησ α ν κι
ό Α γιος Α ύγουστίνος κι ό Καμύ κι
οί κομμουνιστές κι όλοι. Κι έδώ
γ ε ν ν ιέ τα ι τό πρόβλημα γιά τό ό475
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δ έ ν άπ ευθύνεται στις ά ξιες τής ση
μ ε ρ ιν ή ς ήμέρας. Κατά τήν γνώμη
μ ο υ μόνο στό κέντρ ο α υτού τού
σ τα υρικού σ χήμα τος έμ φ α νίζετα ι
τό α υθ εντικό π ολιτισ τικό φ α ιν ό μ ε
νο, ότα ν σ υνδυάζονται τό σ ημερι
νό μ έ τό αιώνιο. Τέτοιο φ αινόμενο
π.χ. ήταν ό Ν τοστογιέφ σκι. Αρχί
σ α μ ε όμως νά ά σχολούμαστε μέ
τό ν κάθετο πολιτισμό.
Α υτό που κά να με δέν ήταν κί
νημα διαφωνούντων, έ γ ιν ε όμως
τέτο ιο , γ ια τί στή Ρωσία ό,τι δέν ε ί
ναι έπίσημο, είν α ι διαφωνία. Καί σι
γά σιγά πυκνώσαμε τις γραμμές
τών διαφωνούντων. Γιατί είμ α σ τε
π ερσοναλισ τές; Γ ια τί στόν τόπο
μα ς, ά ντίθετα άπ' ό,τι σ υμβαίνει
στή Δύση, ό θ ρ ησ κευ τικό ς φ ιλό
σ οφ ο ς είναι άντιφρονώ ν, ό τροτσΌ Άνατολικογερμανός συγγραφέας Γύρκ ισ τή ς τό ίδιο, ό όπαδός τής Ges
γκεν Φούξ. Διεφώνησε ρέ τό καθεστώς καί
talt ψ υχολογίας κ ι' αύτός άντιφροή Ανατολική Γερμανία τόν έσ τειλε στή
νών, γ ια τί όλα αυτά είν α ι πολιτι
Δύση
σμός. Κι έ μ είς ό λοι μ α ζ ί άντισταθήποιο μίλησε ό φίλος; μο υ ό Πιατιγκ α μ ε στόν άντιπ ολιτισμό τής κοινω
κόρσκι, γιά μ ε ρ ικ έ ς μο ρ φ ές τού
νίας. Καί γιά νά μπ ορούμε νά έπιρω σικού π ερσοναλισμού παρ' όλα
κοινω νούμε, έπρεπε νά σεβόμαστε
α υτά έμ μ ένο υ μ ε στήν Ιδέα τού
τόν περσοναλισμό κ α ί νά μ είν ο υ μ ε
περσοναλισμού. Παρακαλώ νά μή
φ ίλο ι. Είχαμε έν α ν κοινό έχθρό
ξ ε χ ύ σ ε τε τή διάκριση άνάμεσα
πού μάς συνένωνε. Τό φ αινόμενο
σ τό ν άναρχισμό το ύ Κροπότκιν καί
α υ τό δ έν παρουσιάζεται στή Δύση.
το ύ Μπακούνιν, γ ια τί στή Ρωσία ή
Γ ι’ αυτό καμιά φορά δέν είμα σ τε
λ έξ η «περσοναλισμός» τα υ τίζετα ι
κατανοητοί. "Ισως όλα αύτά διασα
μ έ τή λέξη «άναρχισμός».
φ η νίζο υ ν κάπως τήν όμιλία τού
Ή δεύ τερη διήγηση είν α ι γιά τή
Πιατιγκόρσκι.
ρω σική κατάσταση, γ ια τί δ έν είμαι
Τώρα θέλω νά διηγηθώ μ ιά μικρή
γ ια τρ ό ς πού γρ ά φ ει σ υντα γές ε ί
ισ τορ ία πού συνέβη προσωπικά σέ
μ α ι άσθενής πού σ υζητά ει τό πρό
μ ένα . Εκτιμώ βαθιά τόν Σάρτρ. Στό
β λη μα τής άρρώστιας του. Ό ταν
ά τε λ ιέ μου κ α ί στό έσ τια τό ρ ιο μ ί
άρχισ α νά σπουδάζω στή φιλοσο
λησ α μ α ζί του έ ξ ι ώρες περίπου.
φ ικ ή σχολή, κατάλαβα ξαφνικά
Δ έ ν μπορώ νά σάς άφηγηθώ τή συ
πώς μάς διδάσκουν. Γιά τόν Λένιν
ζήτησ ή μο υ μ έ τόν Σάρτρ, τίς έξι
ξ έ ρ α μ ε άπό τά γραφ όμενα το ύ Στάώ ρες. Γ ι’ αυτό θά σάς πώ τ ί αίσθάνλιν. Γιά τόν Μ άρξ ξέρ α με τ ί έγρα φ ε
θηκα. Φ ανταστείτε πώς ένα παλιό
γ ι' α ύτόν ό Λένιν. Γιά τό Ν τιούριγκ
κα τά δ ικο πού β ρίσ κετα ι σ τήν φ υ
ξέ ρ α μ ε άπό τόν « Α ντί Ντιούριγκ».
λ α κή 30 χρόνια, τόν έπ ισκέπ τεται ό
Κ αί τό τε μ ερ ικ ο ί φ ο ιτη τές σ υνέλα
άντιπρόσωπος τής δ ιεθ νο ύ ς ένω
β αν τήν Ιδέα τής αύτοδιδασκαλίας.
σ ης τών όμοφ υλόφ ιλω ν κ ι’ άρχίζει
Κ αί όργανώθηκε μ ιά όμάδα π ολιτι
νά τόν π είθει νά γ ίν ει όμοφ υλόφ ισ μ ο ύ κατακομβών, γιά νά έκφραλος. Ό παλιός κα τάδικος άκούει.
σ το ύ μ ε συμβατικά. Ό σκοπός μας
Τά έπ ιχειρήματα είν α ι ιστορικά,
δ έ ν ήταν πολιτικός. Ό σκοπός μας
ψ υχαναλυτικά, αίσθητικά, άνθρωπιή τα ν καθαρά π ολιτιστικός. Εάν θέ
σ τικά, κοινωνικά. Ό παλιός κα τάδι
λ ε ι κανείς νά π αρουσιάσει τήν
κος όμως δέν κα ταλα β α ίνει γιά τί
π νευμα τική ζωή στή Ρωσία μπ ορεί
π ρόκειται. Φ έρεται μ έ σεβασμό σ ’
νά τή ν παρουσιάσει μ έ δυό γραμ
α υτό τό δια νο ητικό μηχάνημα. Γιά
μ ές . Ή μία είνα ι όριζόντια, είνα ι ό
τ ί πράγμα όμως π ρόκειτα ι; Διαπι
π ολιτισ μός ό σ υνδυασμένος μ έ τό
σ τώ νει τελικά πώς ή ύπόθεση είναι
σοσιαλισμό. ‘Υπάρχει όμως στή Ρω
νά μ ή ζεϊς μ έ γυναίκα. Αύτός όμως
σία κι ό κά θετο ς πολιτισμός πού
δ έν έζησε ποτέ, ο ύ τε κάν ήξερε
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πώς μπορείς νά ζ εϊς μ έ γυνα ίκα !
Α ύ τό ς, σάν τόν ήρωα τού Μ ολιέρου, γιά πρώτη φ ορά έμ α θ ε πώς μ ι
λ ά ε ι χρησιμοποιώ ντας πεζό λόγο.
Γ ια τί όλοι άναγκάζονται σ τήν Ρω
σία νά υπερασπίζονται τήν ίδια
το υ ς τήν ύπαρξη. Δ έν π ρόκειται
γιά θεω ρητικό πρόβλημα
είνα ι
πρόβλημα πρακτικό, ά ρχ ίζει άπό
τό νηπιαγωγείο.
Α ν είχ α τό τα λέντο τού Σολζενίτσ υν, θά έγραφ α έν α φ οβ ερ ό β ι
βλίο, όχι τό « Α ρχιπ έλαγος Γκουλάγκ», άλλά γιά έν α μ ικρ ό άγόρι
πού πηγαίνει στό νηπιαγω γείο καί
ξ έ ρ ε ι ποιήματα γιά τόν Λ έν ιν πε
ρισ σ ό τερ α άπ ’ ό ,τι ξέρο υν ό λο ι οί
ά λλο ι. Κι ή μα μά μ έ τόν μπαμπά
τό ν παρακαλούν νά μ ή ν άποκαλύψ ει σέ κανένα αυτό τό τρ ομ ερ ό μ υ 
σ τικό. Γιατί όλα τά άλλα παιδιά ξ έ 
ρ ο υ ν μόνο δυό ποιήματα, ο ί παι
δα γω γοί δύο, ένώ αυτός δεκαπ έν
τ ε ; Γ ίνεται άμέσως έπ ικίνδ υνο ς κοι
νωνικά. Σήμερα α υτή είν α ι ή βασι
κή τραγωδία τής Ρωσίας. Τό άρχιπ έλα γο ς Γκουλάγκ φυτρώ νει μέσα
ά π ’ αυτή τήν τραγωδία.
Νά ένα άπλό π αράδειγμα γιά νά
κ α τα λ ά β ει κα νείς πώς λ ειτο υ ρ γ ε ί
α υ τό τό σύστημα. Νά, έδώ κά θετα ι
ό φ ίλο ς μου ό Π ιατιγκόρσκι. "Οταν
ό Πιατιγκόρσκι άποφάσισε νά φ ύ
γ ει, ή ρωσική ίν τελ λ ιγ κ έν τσ ια άρ
χ ισ ε νά κλα ίει κ α ί νά συγκεντρώ 
ν ε τα ι στό ά τελ ιέ μου. «Μό πώς ε ί
ναι δυνατό; - έ λ ε γ ε - Φ εύγει ό μο 
να δ ικό ς μεγ ά λο ς σ ημερ ινός Βου
δο λόγο ς, ό ειδ ικ ό ς στις το μ ιλ ικ ές
δια λέκτο υς. Πώς θά ζήσει ή Ρωσία;
Δ ίχ ω ς ένα τέτο ιο ειδικό...». Εγώ
το ύ ς άπαντούσα: «Ή συχαστε, φ ί
λο ι μου. "Αν ή έξο υ σ ία τό θεω ρήσει
άπαραίτητο, θά έπ ισ τρ α τεύ σ ει πεν
τα κ ό σ ιες χ ιλ ιά δ ες νέων τής Κομσ ο μ ό λ πληρώνοντας μ έ τά χρήμα
τα το ύ λαού θά κ α λ έα ει τού ς πιό
μ ε γ ά λ ο υ ς είδ ικ ο ϋ ς τού κόσμου καί
σύμφω να μ έ τό νόμο τών μεγάλω ν
άριθμώ ν θά προσπαθήσει νά έξαλ ε ίψ ε ι τόν Πιατιγκόρσκι». Από τήν
άποψη αυτή τό σύστημα είν α ι πρω
τοφ α νές. Καί δ έν έφ α ρ μό ζο ντα ι έ 
δώ ο ί άξιολογή σ εις τής δ υ τικ ή ς κα
τηγορίας.
Θέλω νά τελειώ σω τήν όμιλία
μ ο υ λέγο ντας πώς πρέπει νά ύπερασπ ίζουμε τά δικαιώ ματα τού άνθρώπου, όπου κι άν παραβιάζονται.
Σ άν άνθρωπος μ έ βαρύ ρωσικό πα-
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ρ ε λ θ ό ν είνα ι φ υσικό νά ένδια φ έρ ομ α ι γιά τή Ρωσία, γ ια τί ό καρκίνος
ε ίν α ι άρρώστια πού τήν έ χ ε ις μόνο
έσΰ. Ό σ ο ό άνθρωπος δ έν έ χ ει
καρκίνο, πρόκειται μόνο γιά θεω
ρ η τικ έ ς σ υζητήσ εις γιά τόν καρκί
νο. Καί τό πιό σπουδαίο είν α ι πώς
πρέπει νά έπ ικοινω νούμε γιά νά υ
π ερνικήσ ουμε τό φραγμό τής όρολογία ς.
ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ: Ύ
σ τερ α άπ' όσα λέχ τη κα ν σ ’ αυτή
τήν αίθουσα, δ έν έλπίζω νά πώ
π ολλά καινούρια πράγματα. Αισθά
ν ο μ α ι όμως τήν υποχρέωση ν ’ άρχίσω μ ’ ά,τι πρωτοειπώθηκε σ ’ αυτή
τή συγκέντρωση μ έ τό δρ ά μα δη
λ α δ ή τών πολιτικών κρατουμένων.
( Α π ευθύνετα ι κυρίω ς στόν Πιαττγκόρσ κι): Ό ,τι κα ί νά κάνω, νιώθω
π άντα πιό κοντά σ ’ αυτούς τούς
άνθρώπους παρά σ ’ όποιονδήποτε
ά λλον, πιό κοντά δηλαδή σ ’ αύτούς
πού έξέφ ρασαν τήν «λανθασμένη
άποψή τους». Φυσικά, όταν βρίσκε
σαι σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης,
ε ίν α ι πολύ δύσκολο νά έ χ ε ις μιά
σ αφ ή άντίληψη τή ς Δύσης. Ή Δ ύ
ση ε ίν α ι ένα κάποιο άμορφο μ έ γ ε 
θ ο ς πού μπ ορεί νά μά ς π ρομηθεύ
σ ει τεχνολογία, μ π ο ρ εί νά μά ς προ
μ η θ ε ύ σ ε ι πιστώσεις. Ό τα ν όμως
τή ν ρωτάς σ υγκεκρ ιμένα : έσ ύ είσαι
ή Δύση, τί εύθύ νη άνα λα μβά νεις; σού άπαντάει: καμιά. Γιά τόν σο
β ιε τικ ό άνθρωπο ή Δύση είν α ι πρά
γ μ α τι κάτι άκαθόριστο. Αύτό τό κά
τι δ ίν ει, άλλά δέ ζητάει. Καί είναι
β έβ α ια πολύ δύσκολο νά καταλά
β ο υν ο ί άνθρωποι πού βρίσκονται
έ κ ε ϊ πίσω άπό διάφ ορα συρματο
πλέγματα, ότι έδώ στή Δύση ύπάρχ ο υ ν ξεχω ριστές προσωπικότητες.
Μά κ α ί κάτι άλλο πού είνα ι άκόμα
πιό δύσκολο νά κα τα νο η θ εϊ: ένας
άνθρωπος έρ χ ετα ι άπό τή Σ ο β ιετι
κή Ένωση κα ί γ ίν ετα ι μ έρ ο ς τής
Δ ύσης, πραγματικά έκφ ρ ά ζει τήν
άποψη τής Δύσης. Είτε τό θ έλει
ε ίτ ε όχι, τό ό ν ειρ εύ τη κ ε αύτό ή
όχι, τώρα όμως είν α ι ένα κομμάτι
τή ς Δύσης. Καί πού θά χ α ρ ά ξεις τό
ό ρ ιο άνάμεσά μ α ς ; Φίλε μου, πού
β ρ ίσ κετα ι ή Α νατολή κα ί πού ή Δ ύ
σ η; Πού είνα ι ή πυξίδα μ α ς ; Δ έν
έ χ ο υ μ ε πυξίδα.
Μ ού φ αίνεται πώς οί άνθρωποι
πού πέρασαν δύσκολες, άσχημες,
άπ αίσιες ώρες, α ύ το ί έχ ο υ ν κάποια
πυξίδα, ή πυξίδα τους όμως δέν

δ ε ίχ ν ε ι Δύση καί Ανατολή. Ή μ ο ί
ρα μ ο υ μ έ άνάγκασε νά βρεθώ στή
Δ ύ σ η άμέσως μ ε τά άπό τή βαθιά
Ανατολή. Α ίσθάνθηκα άπαίσια. Έ
νας τεράστιος ά ριθμό ς άνθρώπων
διψ ασμένω ν γιά ζωηρές έντυπώσ εις βασάνιζε τήν ψυχή μου. Τό
μ ό νο πού μπορούσα νά κάνω έγώ
ή τα ν νά δοκιμάσω τά γαλόνια στοϋ
κ α θ εν ό ς τούς ώ μους. Σέ μ ερ ικ ο ύ ς
ταίριαζαν, σ ’ άλλο υς όχι. Ό ταν
β ρ έθη κα στό Υπουργείο Εξω τερι
κών τών ΗΠΑ άνακάλυψ α ξαφ νικά
πώς ό άνθρωπος ό ύπ εύθυνος γιά
ό λη τήν άνατολική πολιτική δέ δια
φ έ ρ ε ι σέ τίποτα άπό τό δ ιευθ υντή
τής φυλακής, όπου μ έ είχ α ν βάλει.
Ή τα ν τόσο χοντρός, πολύ σπου
δα ιο φ α νής καί μ ' έβ λεπ ε σάν ζωύ
φ ιο πού διέσχιζα έρπ οντας τό δρό
μ ο του. Κι αυτός ή ξερ ε καλύτερα
άπό έμένα τί χ ρ ειά ζετα ι ή Α μερική
κα ί τ ί χ ρ ειά ζετα ι ή Σ ο β ιετική Έ 
νωση. Δ έν μπορούσα νά τού άποδ είξω τίποτα. Κι ότα ν ήμουν στή
Γερμανία, συνάντησα πάρα πολ
λ ο ύ ς άνθρώπους πού έμπ ορεύονται μ έ τή Σ οβ ιετική Ένωση κ α ί τής
π ουλούν τεχνολογία , ήλεκτρονική,
χάλυβα, τεχ νο λο γία έπ εξεργασίας
τού χάλυβα. Δ έ θ έλο υ ν νά ξέρουν
γιά τ ί θά χρησιμοποιήσουν οί Ρώ
σοι τό χάλυβα ίσως γιά κανόνια,
ίσως γιά τάνκς, άλλά «δ έν εύθυνό μα σ τε γι αύτό πουλάμε μόνο
χάλυβα, δέν ξέρ ο υ μ ε τ ί θά τόν κά
νουν»· ξαφνικά είδ α σ οβ ιετικο ύς
Στή Δύση έπίσης έστάλη ό Άνατολικογερμανός γιατρός Κάρλ Χάϊντ Νίτσκε. Ή τα ν
κι ’ αυτός ένας άπό τούς διαφωνοϋντες, μέ
τό καθεστώς.

άνθρώπους. Ό τα ν τούς παρακάλεσα: μ ή ν πουλάτε χάλυβα, μ ή ν που
λ ά τε τεχνολογία δ έν κα ταλα β α ίνε
τε ό τι μάς π ουλάτε χ ειρ ο π έδ ες;
α ύ το ί άπαντοϋσαν: «καί τ ί μπορού
μ ε νά κάνουμε έ μ ε ϊς ; "Αν δ έν τόν
πουλήσω έγώ τόν χάλυβα, θά τόν
π ουλήσει άλλος, άν δ έν τόν πουλή
σ ο υ ν ο ί Γερμανοί, θά τόν πουλή
σ ο υ ν ο ί Γιαπωνέζοι, άν δ έν τόν
π ουλήσουν οί Γιαπωνέζοι, θά τόν
π ουλήσουν ο ί Γάλλοι: έ μ ε ϊς πάν
τως δέν μπ ορούμε νά κά νου με τί
ποτα». Είναι αύτό πού λ έν κι οί Σο
β ιετικ ο ί.
Π έστε, μ ιλήσ α τε πολύ γιά ίδεολο
για, μιλήσ α τε πολύ γιά φιλοσοφία,
ε ίν α ι δυνατό νά έχ ο υ ν αύτό έστω
κ α ί τή ν παραμικρή σημασία σ ' ένα
κόσμο, όπου ή ζωή είνα ι άποπνικ τικ ή ; Γιά όλα ύπ εύθυνος ε ίν α ι ό
άνθρωπος, ό έρυ θρ ό ς, ό κίτρινος,
ό λ ευ κ ό ςί ό μαύρος. Καί τόν ρω
το ύ ν : είσαι πρόθυμος νά πεις τώρα
πώς δέ θ έλ εις νά βοηθάς τή βία;
( Α ν σού άπ αντήσει: όχι, έχω άνταγω νιστές, έχω τά έσοδά μο υ άναγνω ρίζει, σ ’ α ύτό ν τό δεσ μοφ ύ
λα κα . Γιατί ό δεσ μοφ ύ λα κα ς δέν
ε ίν α ι σαδιστής, δ έν είναι%βιαστής
δ έ ν είνα ι δολοφ όνος. Δ εσ μο φ ύλα 
κα ς μπ ορεί νά είν α ι ό κα θένα ς μας.
Ναι, ό καθένας μας. (Στόν Β. Νεκράσωφ:) Α να τριχιά ζεις, βίαια, ά
δ ικα όμως. Μ πορείς νά είσ α ι κι έ 
σύ, κ α ί μήν τό ξεχ ν ά ς αύτό.
Ό λη ή βία στόν κόσμο οίκοδομ ε ϊτ α ι πραγματικά σ ’ αύτή τήν προ
σωπική μας άπ ροθυμία νά ζήσουμε
άσχημα. Κανείς δ έ θά μά ς βοηθή
σει. Καί ή ο ίκ ο γ έν ειά σας θά είνα ι
δυσαρεστημένη. Κι ή γυναίκα σας
θά λ έ ε ι πώς είσ τε έγω ιστής. Κι έ 
χ ε τ ε παιδιά, κι ε ίσ τε ύποχρεωμένος νά τά τα ΐζ ετε κα ί δέν έ χ ε ι ση
μ α σ ία τ ί Ιδεολογία ύπ άρχει στόν
κόσμο, ύπάρχει τό ρούβλι. Είστε
ύπ οχρεω μένος νά δ ίν ετε γάλα στά
μ ικ ρ ά παιδιά κα ί π ατάτες στά μ ε 
γα λύτερ α . Κανείς δέ θ έλ ει νά ξέρ ει
πώς ύπάρχει μιά τέτο ια έννοια , ό
πως ή άνθρώπινη εύθύνη.
Δ έ βλέπω νά δ ια φ έρ ο υν οί δ υ τι
κ ο ί άνθρωποι άπό τούς άνατολικο ύς. Δ έν είν α ι ά ρ κετό αύτό, δέν
πιστεύω σ ' αύτή τή διαφορά. Θέλω
νά βλέπω τόν κά θε άνθρωπο προ
σωπικά: έκ είν ο ν πού τόν έπιασαν
μ έ άπ αγορευμένα έντυπα στή Ρω477

αία κι αύτός ξέχα σ ε ξαφ νικά τή Γε
νική Διακήρυξη τών Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων. Πώς μπόρεσε νά τήν
ξ ε χ ά σ ε ι; Τήν διάβασε χ ιλιά δ ες φο
ρ ές. Σέ μάς έ κ ε ϊ είνα ι άπαγορευμ έ ν η , είνα ι ένα έγκλη μ α τικό έγγρα
φο. Γι' αυτόν όμως ήταν προσιτή
άπό τά παιδικά του χρόνια. Τό ζή
τη μα δέν είνα ι ποιά Ιδεολογία άκολ ο υ θ ε ϊ, τήν άρισ τερή ή τή δεξιά.
Τό ζήτημα είνα ι άν είνα ι πρόθυμος
νά ε ίν α ι άνθρωπος, νά υπερασπίζε
ται τήν άξιοπρέπειά του κα ί δέν
έ χ ε ι σημασία τ ί θά γίνει άργότερα
δ έν έ χ ε ι σημασία πώς δέ θά πετά χ ε ι τίποτα. Ό λ ο ι μα ς θά ψοφή
σ ο υ με, όταν έ ρ θ ε ι ή ώρα μας. Ε
λ ά τε νά ψ οφήσουμε α υτο ί πού ε ί
μα σ τε.
Ή συζήτηση τελ ειώ νει μ έ τό μ α 
γνητοφ ω νημένο λόγο τού Ά λεξά ντρ Γκάλιτς, πού τις ή μ έρ ες αυτές
έ φ υ γ ε νά μ ιλή σ ει στήν Ιταλία.
ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΓΚΑΛΙΤΣ: Πολύ λυπά
μ α ι πού δέν μπορώ νά π αρευρίσκο
μ α ι στή συνάντηση τής σ υντα κτι
κής έππροπής τού π εριοδικού
«Κοντινέντ» μ έ τού ς Γάλλους φ ί
λ ο υ ς μας. Ελπίζω όμως πώς δέν
ε ίν α ι ή τελευ τα ία μα ς συνάντηση
κ α ί πώς θά Ιδω θούμε άκόμα κα ί θά
μ ιλή σ ο υ μ ε, όπως λέν, άπό κοντά.
Καταλαβαίνω πολύ καλά πώς τό ν '
ά κ ο ϋ ς μιά μαγνητοφ ω νημένη όμιλία είνα ι ύπόθεση κουραστική κι
άχαρη. Γι ’ αύτό θά προσπαθήσω νά
ε ίμ α ι έξα ιρ ετικά σύντομος.
Κάποτε ό άρχα ϊος Εβραίος σο
φ ός Χιλέλ είπ ε αύτά τά θαυμάσια
λ ό γ ια : « Αν ό χι έγώ, τό τε ποιός; Αν
ό χ ι τώρα, τότε π ότε»; Καί νά έμ εϊς
πού συγκεντρω θήκαμε έδώ γιά νά
συζητήσ ουμε τό πρόβλημα τής
προσωπικής εύ θ ύ νη ς ώς πρόβλημα
κ ο ιν ό γιά τήν Α νατολή κα ί τή Δ ύ
ση, θά μπορούσαμε, νομίζω, νά χα
ρ ά ξο υ μ ε στό λάβαρό μας αύτά τά
λ ό γ ια : άν όχι έγώ, τό τε ποιός; Αν
ό χ ι τώρα, τότε π ότε;
Ζ ο ύ μ ε σ ' ένα ν κόσμο, όπου ό
όλοκληρω τισμός παίρνει τις πιό ποι
κ ίλ ε ς μορφές. Κι έδώ, στή Δύση,
ύπ ά ρ χει ό δικός της όλοκληρω τισ μός θά τόν όνόμαζα όλοκληρω τισμό τής κόκα-κόλα. Τό γεγο νό ς ε ί
ναι πώς ή λεγο μ ένη καταναλω τική
κοινω νία άρχισε πράγματι νά κατα
ναλώ νει μαζικά κονσερβοπ οιημέν ες τροφές, κονσερβοπ οιημένη τέ 
χνη, κονσερβοπ οιημένες ιδ έ ε ς . Γιά
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να αύτοαποκληθείς, άς πούμε, καν
τια νό ς, πρέπει νά διαβάσ εις τουλά
χ ισ το ν τήν «Κριτική τού καθαρού
λόγου», νά τήν μ ε λ ετή σ εις κα ί νά
τήν καταλάβεις. Γιά ν ' αύτοαποκλη
θ ε ίς μαρξιστής, ά ρ κ ε ί νά μ ά θ εις
τέσ σ ερ ις ή π έντε φ όρ μου λες είναι
κι αύτά δικτατορία τής κόκα-κόλα.
Από τί άρχίζει ή προσωπική εύθ ύ ν η ; Υποθέτω, άπό τήν εύθύ νη
γιά όσα είπαμε ή γράψαμε. Στό
φ ύ λλο τής « Λ ιτερατούρναγια Γκαζέτα » τής 7ης Σ επ τεμβ ρίου 1977,
στό άρθρο πού όνομά ζετα ι «Γιά τό
χ α τή ρ ι τών άνθρώπων», ε ίχ ε γρα
φ ε ί τό άκόλουθο: «Γίνεται λόγος
γιά τό νέο Σ ο β ιετικ ό Σύνταγμα καί
ά να φ έρ ετα ι πώς τό Σύνταγμα αύτό
έγ γ υ ά τα ι τό άπαραβίαστο του άτόμ ο υ καί τών κατοικιώ ν τών σ οβιε
τικώ ν πολιτών, τής έ λ ευ θ ερ ία ς τού
λόγο υ, τού τύπου, τών συγκεντρώ 
σεω ν κα ί διαδηλώσεων, τού άπόρρ η το υ τής άλληλογραφ ίας, τής τη
λεφ ω νική ς κα ί τη λεγρ α φ ική ς έπικοινω νίας. Τό νέο Σύνταγμα έξασ φ α λ ίζει τήν πλήρη έ λ ευ θ ερ ία τής
πίστης. Δ ιευ ρ ύ ν ει σ ημαντικά τά νο
μ ικ ά δικαιώματα τών πολιτών. Μ '
όλα αύτά άπ οκρούει άποφασιστικά
τήν καμπάνια πού έξα π ολύθηκε σέ
σ ειρ ά χωρών σ χ ετικ ά μ έ τις παρα
β ιά σ εις τών δικαιω μάτω ν τού άνθρώπου στήν ΕΣΣΔ». Τί νο μίζετε,
π οιανού είνα ι αύτά τά λό γ ια ; Θά
άπ ορρήσετε άσφαλώς, ότα ν σάς όνομάσω τόν σ υγγραφ έα α ύτοΰ τού
άρθρου. Ό συγγραφ έας του είναι
ό Μωρίς Ν τεζάν, πρώην π ρεσβ ευ
τής τής Γαλλικής δημοκρατίας στή
Σ ο β ιετικ ή Ένωση, κ α ί τό άρθρο έ 
χ ε ι γρ α φ εί στό Παρίσι. Τί νά πούμε
λοιπ όν γιά τήν εύθύνη, τήν προ
σωπική εύ θ ύ νη ! Μήπως έφ τα σ ε ό
κα ιρ ό ς νά σ ταματήσ ουμε νά άερολ ο γο ϋ μ ε, μήπως έφ τα σ ε ό καιρός
νά σταματήσουμε νά πρωτοτυπού
μ ε κ α ί νά χ α ρ ιεν τιζό μ α σ τε; Αρκε
τά. Είδαμε τις σ υνέπ ειες τών χα
ριεντισ μώ ν μας.
Ή ά λήθεια μ ο ιά ζ ε ι μά λλο ν λιγάκι
μ έ τόν όρίζοντα νάτος δίπλα, είνα ι
προσιτός, άλλά ε ίν α ι πάντα κάπου
μπ ροστά μας. Καί στό πρόβλημα
τής προσωπικής εύ θ ύ ν η ς ύπάρχει
έ ν α ς μεγά λο ς π ειρασμός Ό πειρα
σ μός αύτός έ γ κ ε ιτα ι στό ότι μπ ορεί
νά νομίσ ει κα νείς πώς κ α τέχ ει άποκλ εισ τικ ά τήν ά λήθεια , τήν άλήθεια
σ τήν ύπέρτατη βαθμίδα της καί

πώς όταν τήν δ ιδ ά ξ ει στούς άνθρώπ ους θά τούς ά ν ο ίξει τόν δρόμο
πρός ένα εύ τυ χ ισ μ έν ο μέλλο ν. Τό
π ρόβλημα τής προσωπικής εύ θ ύ 
νης έ χ ε ι τά όρια του. Καί νομίζω
πώς δέν πρέπει νά ξεπ ερ νο ύ με αύ
τά τά όρια.
Μ ή φοβάστε τή φυλακή, μή φοβά
σ τε τή ζητιανιά, μ ή φοβάστε τό θα
ν α τικ ό κα ί τήν πείνα, μά νά φοβά
σ τε έκ είν ο ν μο ν ά χ α πού θά σάς
π ει: «Έγώ ξέρω πώς πρέπει!» Τό
έ το ιμ α σ ε γιά δημοσίευση ή Ό λ γ α
Σβιντσόβα.
Γ ι’ αύτούς πού έλα β α ν μ έρ ο ς στό
Σ τρογγυλό τραπέζι.
Δ έ ν είνα ι άπ αραίτητο νά παρου
σ ιά σ ου με στόν άναγνώστη μ α ς τέ
το ια μ έλη τής Σ υντα γμα τική ς μας
Επιτροπής, όπως ε ίν α ι ό Ε ύγένιος
Ίο νέσ κο , ό Β λα ντιμ ήρ Μ πουκόβσκι
κ α ί ό Έ ρνστ Ν ιζβ έσ τνι, καθώς κα ί ό
Α λ εξά ν τρ Π ιατιγκόρκσ ι πού κ α τ' έπανάληψη έγρ α ψ ε στό «Κοντινέντ». Τά όνόματα τού Ζάν-Φρανσ ουά Ρεβέλ κ α ί το ύ Ά ν τρ έ Γκλιο υκσ μά ν είν α ι γνωστά σ τούς άναγνώ σ τες τού «Κ ο ν τιν έν τ» άπό τή
βιβ λιοκρισ ία τών βιβλίω ν του ς στό
10ο κα ί 13ο τεύ χ ο ς τού π εριοδι
κού. Ό Ή λιος Γιαννακάκης, καθη
γ η τή ς στό πανεπιστήμιο τής Λίλλης, είνα ι άπό τό 1949 Έλληνας
π ο λιτικό ς μετα νά σ τη ς στήν Τσεχο
σλοβακία, κι άπό τό 1968 Τσεχο
σλοβάκος π ολιτικός μ ετα νά σ τη ς
σ τή Γαλλία. Στή συζήτηση έλαβε
έπ ίσ ης μέρος ό Γάλλος φ ιλόσοφ ος
τή ς π αλαιότερης γενιά ς Μ ισέλ
Φουκώ, άλλά ήταν άρρωστος, δέν
έ μ ε ιν ε εύχ α ρ ισ τη μένο ς άπό τό λό
γο του κα ί παρακάλεσε νά μή δη
μ ο σ ιε υ τεί. Α νάμεσα ατούς πολ
λ ο ύ ς έπισκέπτες τής σ υζήτησης ή
τα ν τά μέλη τής Σ υντα κτική ς Ε π ι
τροπ ής τού «Κοντινέντ» Ραιϋμόν
Ά ρ ό ν , Γκουστάβ Γκέρλιγκ Γκρουντζίνσ κι, Ν ίκολας Μ πέτελλ, Κορνηλ ία -Ίρ ίν α Γκερσ τενμά ιερ , ο ί συγ
γ ρ α φ ε ίς Βίκτωρ Νεκράσωφ, Βλαν
τιμ ή ρ Βαρσάβσκι, ό κα θηγητής Μ ι
σ έλ Κουτιουριέ, ό σ υντά κτης τού
π αρισινού τσεχοσ λοβάκικου περιο
δ ικ ο ύ «Σβεντέτσβι» Π άβελ Τίγκ ρ ιν τ, άντιπρόσωποι τών έκδοτικώ ν
Οίκων Γκαλλιμάρ κα ί Ο ϋλσταϊν καί
ά λ λ ο ι π ολυάριθμοι άντιπρόσωποι
τών σοβιετικώ ν κ α ί τών ά νατολικοευρωπαϊκών μεταναστώ ν, τής γαλ
λ ικ ή ς κοινωνίας κ α ί τού εύρωπαϊκο ύ τύπου.

ο καλύτερος

Ε ΑΥΤΟ τόν τίτλο κυκλο
φόρησε πριν λίγο καιρό ένας
ένδιαφέρον τόμος. Συγγραφέας
του ό κ. Νίκος Δ. Εϋστρατόπουλος.
Στις σελίδες τού πράγματι ένδιαφέροντος βιβλίου - λευκώματος,
«Παρελαύουν» οί καλύτεροι νέοι
τού 1978, έκείνοι δηλαδή πού άρίστευσαν στά γράμματα, στις έπιστήμες, στόν άθλητισμό κλπ. «Στό
χος τής έτήσιας αυτής έκδοσης,
γράφει σέ ένα σημείο ό κ. Εϋστρα
τόπουλος είναι νά άναπτύξουμε τήν
εΰγενή άμιλλα άνάμεσα στήν έλληνική νεολαία καί νά προβάλουμε
τά έπιτεύγματά της στήν κοινή
γνώμη».
"Ενα μεγάλο μέρος άπό τίς σελί
δες τού Λευκώματος είναι άφιερωμένο στούς νέους τής Αστυνομίας
Πόλεων, πράγμα γιά τό όποιο τό
περιοδικό μας, σάν τό έπίσημο όρ
γανο τού Άστυν. Σώματος, όφείλει
νά εύχαριστήσει τόν συγγραφέα.
Είδικώτερα γίνεται μνεία καί παρα
τίθενται βιογραφικά σημειώματα γιά
τούς έξής άστυνομικούς: 1) Τόν
άστυφύλακα ’Απόστολο Μακρή,
πού βραβεύθηκε άπό τήν Ακαδη
μία ’Αθηνών, γιά πράξεις άνθρωπισμού καί αύτοθυσίας. 2) Τόν ύπαστυνόμο Β ' Λουκόπουλο Σπύρο,
πού άποφοίτησε πρώτος άπό τή
Σχολή Ά ξ/κώ ν ’Αστυνομίας Πό
λεων τό 1978. 3) Τόν Δοκ. Ύπαστυνόμο Καρέλλο Γεώργιο πού είσήχθη πρώτος στή Σχολή Ύπαστυνόμων. 4) Τήν άστυφύλακα σκο-
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Σηκώθηκα καί είδα τόν Τζέραλντ Χούπερ
πεύτρια Εύαγγελία Αθανασίου άπό πίσω μου. Τόν έπιασα πριν προλάβει νά
Ραυτοπούλου. 5) Τόνάστυφ. Χολίδη πυροβόληση γιά δεύτερη φορά, καί στή
Χαράλαμπο, πρωταθλητή έλληνο- διάρκεια μ ά ς σύντομης πάλης έπεσε κάτω.
ρωμαϊκής πάλης, πού άνακηρύχθη- Κατάφερα νά τό πιάσω. Σηκώθηκε καί μοϋ
κε ό καλύτερος άθλητής τού 1978. πέταξε τό μικρό βαζάκι μ έ τήν κρέμα.
6) Τόν άστυφ. Μακρυγιάννη Λεωνί Ακριβώς έκείνη τή στιγμή, τόν πυροβό
λησα. Ξέρετε, ήταν θέμα ζωής καί θανάτου
δα, πρωταθλητή στόν άκοντισμό. γιά μένα. Δ έν μπορούσα νά κάνω τίποτα
7) Τόν Άρχιφ. Παπαπχρήστου Ευθύ άλλο. Ή , όχι;
μιο, πρωταθλητή τής σκοποβολής
Ό Αστυνομικός 'Επιθεωρητής πού άστό στρατιωτικό περίστροφο. 8) κουγε προσεκτικά, παρατήρησε:
Αν ότι μάς είπε ήταν άλήθεια, ή πράΤόν άστυφ. Κουτουμάνο Θεοδ, βαλξι σου θά ήταν δικαιολογημένη; άλλά σί
κανιονίκη καί πανελληνιονίκη στήν γουρα λές ψέμματα.
κολύμβηση προσθείως. 9)ΤόνάστυΠώς έφτασε ό Αστυνομικός Επιθεωρη
στυφ. Παπαχρήστο Χρήστο, βαλ- τής στό συμπέρασμα αύτό;
κανιονίκη καί πανελληνιονίκη στόν
άνώμαλο δρόμο τών 6.000. 10)Τόν
Μπορείτε ν ’ απαντήσετε;
άστυφ. Γκούμα Βασίλ. πού άνακη1) Τι είναι τό «άμερίκο»; 2) Πού βρίσκεται
ρύχθηκε ό καλύτερος άθλητής τών ή «Πύλη τών Λεόντων»; 3) Ποιός ήταν ό
χωρών τού ΝΑΤΟ γιά τό 1978. πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας όταν ξέσπασε
11)Τόν άστυφ. Γενναίο Γεώργιο, ό « Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος»; 4) Ποιοι ήταν
πρωταθλητή έφήβων στά 10.000 οί «γυμνϊτες»; 5) Ποιός έγραψε τήν «Ποντικοπαγίδα»; 6) Τί σημαίνει τό «γίζαρτον»;
μέτρα
7) Ποιό ήταν τό άρχικό σύμβολο τών χριστια
νών; 8) Ποιός έγραψε τό θεατρικό έργο «Οί
καρέκλες»;

ΛΣΤΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δολοφονία στό καμαρίνι
Μπαίνοντας στά καμαρίνια τού ήθοποιοϋ
Χίλλαρυ Μαντέζ, «εϊδωλον τής νεολαίας»
ό Επιθεωρητής τής Αστυνομίας ΦόρτνεΟ
πρόσεξε τόν σπασμένο καθρέφτη τής τουαλέττας, άπέναντι άκριβώς άπό τήν πόρτα.
'Ερριξε μιά ματιά στό πτώμα τού Τζέραλντ
Χούπερ, καί μετά ένδιαφέρθηκε γιά τό πι
στόλι πού ήταν πεταμένο στό χαλί, καθώς
καί γιά τό βαζάκι μέ τήν κρέμα, πού κείτονταν σπασμένο σέ μιά γωνιά.
Οί δύο σωματώδεις άστυνομικοί φρου
ρούσαν τήν έξώπορτα. ’ Ενώ μέσα στό δωμά
τιο δούλευαν, ό Επιθεωρητής, ό Αξιωμα
τικός τής Αστυνομίας Κέλλυ καί ό δρ.
Λέίμαν.
'Οσο διάστημα ό γιατρός έξέτα ζε τό
πτώμα ό ’Αξιωματικός Κέλλυ, άνέκρινε τόν
Μαντέζ, τόν διάσημο ήθοποιό, τόν όποιο
είχαν βρή νά βηματίζη νευρικά μέσα στό
δωμάτιο.
- Τού άξιζε αύτό, είπε ό ήθοποιός.
Δ έν μπορώ νά καταλάβω γιατί ήθελε νά μέ
σκοτώση, έπειδή έπαιζα σ' αύτό τό έργο.
Ομολογώ βέβαια δ τι ήταν καλλίτερος ήθο
ποιός άπό μένα, καί τού τό είχα πή, άλλά
έφ ’ όσον τό κοινό θέλει έμένα, τί νά κά
νω έγώ;
- Σίγουρα, είπε ό Κέλλυ. Σέ παρακαλώ
συνέχισε.
-Έ τσ ι, ή πόρτα ήταν κλειστή καί καθό
μουν μπροστά στόν καθρέφτη καί βαφό
μουνα γιά τίς άνάγκες τού ρόλου μου όταν
ξαφνικά μιά σφαίρα πέρασε ξυστά άπό δίπλα
μου.

★
’ Ανέκδοτα
Στό Δικαστήριο. Ο πρόεδρος άπευθύνεται σέ μιά μάρτυρα καί τής λέει:
- Παρακαλώ κυρία, πρώτα πήτε μου τήν
ήλικία σας καί μετά όρκισθήτε πώς θά πήτε
τήν άλήθεια!
Ο σύζυγος διαβάζει τήν έφημερίδα του
καί ξαφνικά άναφωνεί:
- Αύτό είναι! έ κ ε ϊ θά πάω νά ζήσω. Νά
ή νέα μου πατρίδα.
- Μά τί έπαθες, τί σοϋ συμβαίνει; Ρωτάει
ή γυναίκα του.
- Διαβάζω έδώ στήν έφημερίδα ότι στή
Βραζιλία οί γυναίκες δίνουν στόν άνδρα πού
πλαγιάζει μαζύ τους κάθε φορά κι έκατό
δραχμές.
- Τότε θάρθω κι έγώ μαζύ σου, λέει μ '
ένθουαιασμό ή συμβία του.
- Καί τί θάρθεις νά κάνης έσύ στήν Βρα
ζιλία; ’Απορεί ό άνδρας
- Θάρθω νά δώ πώς θά τά καταφέρης νά
ζήσης έκεϊ πέρα μ έ δύο κατοστάρικα τό
μήνα πού θά παίρνης...
Μιά νεαρή κυρία, πού παντρεύτηκε πριν
άπό λίγο καιρό, πηγαίνει στό δικηγόρο της
καί τού δίνει έντολή νά καταθέση άγωγή
διαζυγίου. Κι δταν αυτός τή ρωτάει γιά ποιό
λόγο, άπαντάει έκνευρισμένη: «Πνευματική
σκληρότητα. Ο άντρας μου διαβάζει πριν
άπό μένα τά άστυνομικά μυθιστορήματα κι
έπειτα γράφει στήν πρώτη σελίδα τό όνομα
τού δολοφόνου...»!.
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Τό ρωμαϊκό Ωδείο τής Γόρτυνος Στόν ήμικυκλικό τοίχο ήταν έντοιχισμένη ή μεγάλη έπιγραφή μ έ τή νομοθεσία τής πόλεως

Τ0 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
Γ0ΡΤΥΝ0Σ
' Η σοφή νομοθεσία μιας πόλεως τή ς
Κρήτης πού εντυπώσιασε το ύς
σύγχρονους επ ιστήμονες
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Ή έκκλησία τοϋ Αγίου Τίτου, πρώτου έπιακόπου Κρήτης . ' Η Γόρτυνα δέχθηκε πρώτη άπό όλες τις πόλεις τού νησιού τή Χρκπιανική Λδα
σκάλά.

1857 ένας Γάλλος έλληνιΤ οτής,
6 άββάς Τενόν, περιΟ

διαβάζοντας τήν Κρήτη, προσ
κυνητής καί έρευνητής τοϋ με
γάλου πολιτισμού τοϋ ένδοξου
νησιοϋ, βρήκε στήν τύχη, σ ' ένα
νερόμυλο, στΙς δχθες τοϋ ποτα
μού ΛηθαΙου, μιά γραμμένη πλά
κα, πού τοϋ κίνησε τδ ένδιαφέρον
καί τήν περιέργεια γιά τήν παρά
ξενη άρχαϊκή γραωή της. Τήν έ
στειλε άμέσως στδ Λοϋβρο, άλλά
μετά άπό άρκετδ χρόνια, μόλις
τδ 1878, ό έπίσης Γάλλος φιλόλο
γος Μπρεάλ κατάφερε νά διαβά
σει τδ κείμενο καί νά πληροφο
ρήσει τούς έπιστήμονες, δτι
έπρόκειτο γιά κάποιο νόμο, πού
άναφερόταν στήν υίοθεσία. Άπδ
τδ χρόνο ούσιαστικά αύτό, άρ
χισε ένας δρόμος ταχύτητας άρχαιολόγων καί άλλων είδικών

έπιστημόνων, γιά τή μελέτη τής
έπιγραφής καί τής Ιστορίας τής
Γόρτυνας, μιάς πόλεως, ή δποία,
είτε γιατί άνήκει στά χρόνια τής
«παρακμής» τής Κρήτης, είτε γι
ατί έμεινε άφανής κάτω άπδ τή
σκιά τής δόξας τής Κνωσού, εί
ναι πολύ λίγο γνωστή στδν εύρύτερο έλληνικό χώρο Καί δμως ή
Γόρτυς, υπήρξε κατά τήν Ιστο
ρική περίοδο μαζί μέ τήν Κνωσό,
μιά άπδ τίς πρώτες πόλεις τής
Κρήτης. «Τειχιόεσσα» τήν όνομάζει ό "Ομηρος, Έλλωτία, Κρημνία καί Λάρισα τήν έλεγαν οί
παλαιότεροι. Τδ δνομά της πήρε
κατά τήν παράδοση άπό τδ μυ
θικό Γόρτυνα, γιδ τοϋ Ραδάμαν
θυ.
Ή πόλη, τήν δποία διέσχιζε ό
Ληθαίος ποταμός, βρισκόταν στδ
μέσο τής μεγάλης καί εύφορης

πεδιάδας τής Μεσαράς πράγμα
στδ όποιο κυρίως δφείλεται καί ή
μεγάλη άκμή της. Γιά τήν Ιστορία
τής Γόρτυνας τά στοιχεία πού
δίνουν οί άρχαίοι συγγραφείς,
είναι σχετικώς έλάχιστα. Ό Πλά
τωνας άναφέρει στους «Νόμους»
του, δτι στήν έποχή του οί Γορτύνιοι ήταν τδ μάλλον εύδοκιμοϋν (εύνομούμενον) γένος
οπήν Κρήτη, κάτι πού άσφαλώς
έπιβεβαίωσε ή άνακάλυψη τής
Γορτυνιακής Δωδεκαδέλτου. Τδν
3ο π.Χ. αιώνα οί Γορτύνιοι, μετά
άπδ πόλεμο κατέλαβαν καί κατέ
στρεψαν τήν κοντινή Φαιστό καί
πήραν τδ λιμάνι της, τδ Μάταλον.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε ή Γόρ
τυνα κατά τδ μεγάλο έμφύλιο
πόλεμο τών κρητικών πόλεων
(221-220 π.Χ.). Αλλά καί στά έλ481

λ η ν ικ ά πράγματα άναμίχθηκαν οΐ

Γορτύνιοι κατά τήν περίοδο τής
Αχαϊκής καί ΑΙτωλικής Συμπολι
τεία ς. Ά ν α φ έ ρ ε τα ι ό τι ό Φ ιλο
ποίμην άπό τό 200 ώς τ ό 194 π.Χ.
ή λθε στή Γ όρ τυνα κα ί υπ ηρέτησ ε
ώς σ τρ α τη γό ς τώ ν Γορτυνίω ν.
Ό τα ν ο ί Ρωμαίοι άρχισαν νά
« ένδ ια φ έρ ο ντα ι» γ ιά τή ν 'Ε λλά
δα, ο ί Γ ο ρ τύ ν ιο ι το ύ ς είδ α ν μάλ
λον εύμ ενώ ς άπό άντίδρασ η
πρός το ύ ς Κνωσίους. Γιά τό λόγο
α ύ τό καί ό τα ν τό 68 π.Χ. ό Μ έτε λ λ ο ς κα τέλα β ε τή ν Κρήτη,
μ ετά
άπό
α ίμ α τη ρ ό
άγώνα,
έκο ψ ε στή Γ όρ τυνα νόμισμα μέ
τό σύμβολά το υ καί τή ν κεφ αλή
τή ς θ εά ς Ρώμης. Α ρ γό τερ α ο ί
Ρωμαίοι έκα να ν τή ν Γόρτυνα
έδρα το ύ άνθυπ άτου Κρήτης. Ή
πόλη, κα τά τή ρωμαϊκή π ερίοδο,
γνώ ρισε έκπ λη κτική άκμή, όπως
έ κ το ς τώ ν άλλων δ είχ ν ο υ ν καί τά
μεγαλοπρεπ ή έρ είπ ια α ύ τή ς τή ς
περιόδου.
Πρώτη ή Γ όρ τυ να άπό τή ν
ύπόλοιπη Κ ρήτη δ έχ θ η κε τή δ ι
δασκαλία το ύ Ναζωραίου καί
έ γ ιν ε έδρ α το ύ πρώτου έπισκόπου το ύ νησ ιού, Τ ίτου. Στήν
πόλη α ύ τή χ τίσ τη κα ν π ολλοί χρ ι
σ τια ν ικ ο ί να ο ί μ ετα ξύ τώ ν οποίων
ό μεγαλοπ ρεπ ής μ ητρ ο π ο λιτικό ς
ναός το ύ Αποστόλου Τ ίτου. Τά
πρω τεία μ ετα ξύ τώ ν κρητικώ ν
πόλεων δ ια τή ρ η σ ε ή Γ όρ τυνα καί
κατά τή β υζα ντινή π ερίοδο, μέ
χρι τό 863, ό τα ν τή ν κα τέλα β α ν
ο ί Ά ρ α β ε ς . Ή παρακμή άκολούθησε ραγδαία. Ή Γ όρ τυνα έρημώ θηκε καί έ μ ε ιν ε έ κ το τ ε μόνο
σάν άνάμνηση μιάς ά λλο τε μεγά
λη ς καί ένδ ο ξη ς πόλεως. Ό τ α ν
τό 1415 πέρασε άπό κ ε ϊ ό Ιτ α λ ό ς
π ερ ιη γη τή ς Β ο νδ ελμ ό ντιο ς, είδ ε
μέ πόνο τά έ κ τε τα μ έ ν α έρείπ ια
τή ς πόλεως τή ς όποίας τή ν
έκτασ η ύπ ολόγισε όσο καί τή ς
π ατρίδας το υ Φ λω ρεντίας.
Έ π ειτα άπό α ύτή τή σύντομη
άναδρομή στήν Ιστορία τή ς Γόρτυ ν α ς καιρός ε ίν α ι νά γυρ ίσ ο υμ ε
ξανά σ τίς δ ρ ο σ ερ ές ό χ θ ες τού
Λ ηθαίου, γιά νά π αρακολουθή
σ ουμε τή ν πορεία τή ς έρ ευ να ς
γ ιά τή ν άνακάλυψ η καί τή μ ε λ έ τη
τή ς μ εγάλη ς έπιγραφής.
Μ ετά τό ν Τ ενόν, ό Γάλλος Χοσ ο υ λιέ, βρήκε έν το ιχ ισ μ έν ο σέ
ένα σπίτι κο ντά στό μύλο ένα
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όμοιο κ ε ίμ εν ο πού ά ν α φ ερ ό τα ν
σ τά δ ικαιώ ματα τή ς έπικλήρου.
Π ερισ σ ότερ ο τυ χ ε ρ ό ς σ τά θ η κε ό
Ιτα λός ά ρ χα ιο λόγο ς Φ ρ ειδ ερ ί
κος Χάλμπερ. Ψ άχνοντας σπι
θαμή πρός σπιθαμή τή ν π εριοχή
τή ς Γ όρ τυ να ς, άνα κάλυψ ε, σέ
μικρή άπόσταση άπό τό μύλο στή
σ τεγνή κο ίτη το ύ ποταμού, ένα
το ίχ ο μέ γράμματα. Ό Χάλμπερ
άρχισ ε άμέσως τ ίς άνα σ κα φ ές
καί ξέθ α ψ ε τέσ σ ερ ις σ τή λ ες μέ
έπ ιγραφ ές. Μ ετά άπό π ρόχειρη
έρ ευ να , βεβαιώ θηκε ό τι άπό τή ν
ίδια τοπ οθεσ ία π ρ ο έρ χο νταν τά
τμ ή μ α τα πού είχ α ν β ρ ε ι παλαιό τερ α ό Τ εν ό ν καί ό Χοσουλιέ. Ό
Χάλμπερ, άφ οϋ ά ν τέγ ρ α ψ ε τις
τέσ σ ερ ις σ τή λ ες άνακοίνω σε στό
Η ράκλειο τή ν άνακάλυψ ή το υ ,
σ τόν Γερμανό ά ρ χα ιολόγο Φαπ ρίκιους, μέ τό ν όποιο στή συν
έχ εια σ υνερ γά σ τηκε. Β ρήκαν άλ
λ ε ς όκτώ σ τή λ ες , ο ί όπ οιες είχα ν
έ ν το ιχ ισ θ ε ϊ στό ρωμαϊκό θ έα τρ ο
το ύ 1ου π.Χ. αιώνα, άλλά πού ή
π ραγματική το υ ς θέση ήταν,
κατά μία έκδο χή σ τόν το ίχ ο τού
δ ικα σ τηρ ίου τή ς Γόρτυνας.
Ή μεγάλη έπ ιγραφή έ γ ιν ε
γνω στή ώς κώ διξ τή ς Γόρ τυνος.
Α π ο τε λ ε ί μονα δικό μ νημ είο , γιά
τή μ ε λ έ τη το ύ άρχαίου δ ικα ίο υ
καί δ ίν ε ι π ο λ ύ τιμ ες π λη ρ οφ ο ρ ίες
γιά τή ν Κ ρήτη τή ς δω ρικής π ερι
όδου.
Κάθε σ τήλη έ χ ε ι ύψ ος 1,72 μ.
καί π λάτος 0,69 έκ. Ή έπιγραφή
ε ίν α ι γρ α μ μ ένη μέ τό άρχαϊκό
ά λφ ά β ητο τώ ν 18 γραμμάτω ν μέ
χρήση καί το ύ δίγα μ μ α, βου
σ τρ οφ ηδ όν, ο ί σ ε ιρ έ ς δηλαδή
έχο υν π αλίνσ τροφ η φ ορά άπό
άρ ισ τερά πρός τά δ εξ ιά καί άπό
δ εξ ιά πρός τά άρισ τερά . Ή
γλώσσα ε ίν α ι δω ρική μέ π ολλούς
Ιδιω ματισμούς.
Π ρόβλημα γ ε ν ν ή θ η κ ε μ ετα ξύ
τών άρχαιολόγω ν γ ιά τή χρ ονο 
λόγηση τή ς έπ ιγραφής. Π ολλοί
τή ν το π ο θ ετο ύ ν σ τόν 6ο, άκόμη
καί σ τόν 7ο π.Χ. αιώ να, στηριζόμ εν ο ι σ τά σχήματα τώ ν γραμμά
τω ν καί στή β ο υ σ τρ ο φ ηδ ό ν γρα
φή. Φ α ίνετα ι όμω ς, ό τι ά ν ή κ ει
μάλλον σέ μ ε τα γ ε ν έ σ τε ρ α χρό
νια, γ ια τί κ α ί τό κρ η τικ ό άλφ ά
βητο δ ια τή ρ η σ ε πολλά άπό τά
παλαιά το υ σ το ιχ εία άλλά κ α ί οί
σ τα τή ρ ες, ο ί ο β ο λο ί καί ο ί δρα

χ μ ές πού ά ν α φ έρ ο ν τα ι άπ οτελ ο ύ ν ν ο μ ισ μ α τικό σ ύσ τημα πού
έ κ α ν ε τή ν έμ φ ά νισ ή το υ στήν
Κ ρ ήτη κα τά τ ίς ά ρ χές το ύ 5ου
αίώνα. Τήν τε λ ε υ τα ία άποψη
ύπ οσ τήριξαν π ρόσφ ατα ό Ά γ 
γ λ ο ς Ο ύ ΐλ ε τς κ α ί π α λα ιότερ α ό
'Ιτα λ ό ς Γ κ ου α ρ ντο ύ τσ ι.
Ή έπ ιγραφ ή δ έν ά π ο τελ εί όλοκληρω μένη κω δικοποίηση νόμων.
Ρ υ θ μ ίζει κυρίω ς θ έμ α τα το ύ
Α σ τικο ύ
Δ ικ α ίο υ ,
χω ρίς
νά
άπ ουσιάζουν έν τελ ώ ς καί ο ί ποι
ν ικ έ ς δ ια τά ξεις . Τό κ ε ίμ εν ό τη ς ,
ή τα ν μ άλλον ο δ η γ ίες πρός το ύ ς
δ ικ α σ τές γ ιά τή σωστή έφ αρ μ ογή
τώ ν νόμων. Π ερ ιλα μ β ά νει δ ια τά 
ξ ε ις γ ιά τή ν υίοθ εσ ία , τή ν έ ξ Α δ ι
α θ έ το υ δ ια δοχή, τό δ ια ζύγιο, τά
παιδιά πού γ ε ν ν ιο ύ ν τα ι μ ετά τή
λύση το ύ γάμ ου, τ ίς δω ρεές
μ ετα ξύ συζύγω ν κ.ά.
Μ ιά σ ύντο μ η «άνάγνωση» τή ς
έπ ιγρ α φ ή ς τή ς Γ όρ τυ να ς δ ίν ε ι
μ ερ ικά π ραγματικά έντυπω σιακά
σ το ιχ εία . Ά ν καί, όπως είπαμε,
στό μ εγ α λ ύ τερ ο μ έρο ς τη ς περι
λ α μ β ά νει δ ια τά ξε ις το ύ Α σ τικ ο ύ
Δ ικα ίο υ ,
μ ε ρ ικ έ ς άπό α ύ τέ ς
έχ ο υ ν καθαρά ποινικό χα ρα κτή 
ρα, καί ά ν α φ έρ ο ν τα ι κυρίω ς στήν
προστασία τώ ν ήθών. Υ π εύ θ υ ν ο ι
καί ά ρ μ όδ ιοι γ ιά τό έρ γ ο α ύ τό
ή τα ν ο ί λ ε γ ό μ ε ν ο ι Κ όσμιοι ή Κό
σμοι. 01 Κόσμοι, πού ε ίχ α ν τή ν
άνω τάτη διο ίκησ η σ τις δω ρικές
π όλεις τή ς Κ ρήτης, ή τα ν δ έκα
καί έ ξ ε λ έ γ ο ν το άπό το ύ ς άρίσ το υ ς τή ς πόλεως. «Ούκ έξ
άπάντων, α ίρ ο ϋ ν τα ι το ύ ς Κό
σ μους, ά λ λ ’ έκ τινώ ν γενεώ ν»,
γ ρ ά φ ε ι ό Α ρ ισ το τέλ η ς . 01 δ έκα
Κ όσμιοι άπ οτελο ϋσ α ν σ υμβούλιο
πού λ εγ ό τα ν Ε ύνομία καί συν
εδρ ία ζα ν σέ ο ίκη μ α όνομ α ζό μ ενο
Α ν δ ρ ε ίο . Έ ν α ς άπό α ύ το ύ ς ή τα ν
ό π ρ οϊσ τά μ ενος καί έ δ ιν ε τό
όνομά το υ στό έ το ς τή ς άρχής
το υ , ή τα ν δηλαδή έπώ νυμος. Τό
ό νομ α το ύ έπώ νυμου γρ α φ ό τα ν
σ τήν άρχή όλων τώ ν νόμων καί
ψ ηφισμάτω ν ώς έ ξή ς : «Κοσμούντο ς έ ν Γ ό ρ τυ ν ι Κ υδάτου έδ ο ξε
Γορτυνίω ν το ϊς Κόσμοις καί τή
πόλει».
Γιά τά ήθη ή έπ ιγραφ ή τή ς
Γ ό ρ τυ νο ς π ροέβλεπ ε τά έξή ς :
Τό έγ κ λ η μ α τή ς μ ο ιχ εία ς κρινό τα ν άναλόγω ς μέ τό ν τόπο,
σ τόν όποιο έ γ ιν ε. Ά ν δηλαδή ή

προσβολή έ γ ιν ε στό σπίτι το ύ
π ατέρα, το ύ ά δ ελφ ο ϋ ή το ύ συ
ζύγου, ή ποινή ή τα ν πρόστιμο
100 στατήρω ν. Ά ν σέ άλλο τόπο,
έπ ιβ αλλόταν σ τον δράσ τη πρόσ
τιμ ο 50 στατήρω ν. Δ έν ά να φ έρετα ι ποινή, γιά τή ν περίπτωση
μ ο ιχεία ς μ ετα ξύ άνδρός έλ ε υ θ έ ρου κα'ΐι γ υ να ικό ς δούλης. Ό λ α
α ύ τά , σέ ά ντίθ εσ η μέ τή δωρική
Σπάρτη, τή ς οποίας τό δίκα ιο
έμ ο ια ζε μέ έ κ ε ίν ο τή ς Κρήτης.
Στή Σπάρτη ή μ ο ιχ εία ή τα ν έ γ 
κλημα άγνω στο, έπ ειδή σ τις
σ χέσ εις τή ς γυ ν α ίκ α ς ύπήρχε
πλήρης έ λ ε υ θ ε ρ ία , πού άπέβλεπε στή μ εγ α λ ύ τερ η τεκνο π ο ι
ία. «Παρά Λ α κεδ α ιμ ο νίο ις καί έκδόσθαι γ υ ν α ίκ α τ ιν ι τώ ν φίλων
καλόν κα ί σ ύνηθες». «
Μ έ μ εγ α λ ύ τερ η α ύ σ τη ρ ό τη τα
άντιμ ετώ π ιζε ή νο μο θ εσ ία τή ς
Γ ό ρ τυ να ς τό ν έξαναγκα σ μό σέ
ά σ έλγεια , όπ οιαδήπ οτε κ ι άν
ή τα ν ή μορφή το ύ έγκλήμ α τος.
Τό ά δ ίκημ α α ύ τό και ο ί προβλεπ ό μ ενες π ο ινές ά ν α φ έρ ο ν τα ι στή
Β' σ τήλη τή ς έπ ιγραφ ής, ή οποία
δ ια κ ρ ίν ε ι δ ιά φ ο ρ ες περιπτώ σεις
άνά λογα μέ τή ν κοινω νική θέση
το ύ δράσ τη ή το ύ παθόντος.
Έ τσ ι: Ά ν
έλ ε ύ θ ε ρ ο ς β ιά σ ει
έ λ εύ θ ερ η ή έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν τιμ ω ρεί
τα ι μέ χρ η μ α τική ποινή έκα τό
στατήρω ν: «αι κα το ν ελ εύ θ ερ ο ν
ε τα ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν κ α ρ τει οιπ ει
εκ α τό ν σ τα τερ α νς καταστασει»
"Αν ό βιασ τής ε ίν α ι δ ούλο ς καί
β ιάσ ει έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν ή έλ ε ύ θ ε ρ η , ή
ποινή διπ λασ ιάζεται φ θ ά ν ει δη
λαδή το ύ ς 200 σ τα τή ρ ες: «αι
δ έκ α δ ολο ς το ν ελ ε ύ θ ε ρ ο ν ε τα ν
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν διπ λει καταστασει».
"Αν ό δ ο ύ λο ς β ιάσ ει κόρη ή γιό
ά π ελευθ έρ ο υ τιμ ω ρ ε ίτα ι μέ 20
σ τα τή ρ ες "Αν έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς β ιάσ ει
ο ίκ έ α ή ο ΐκ έα ν (οί π αλαιοί κά το ι
κ ο ι τή ς Κ ρήτης πρό τή ς δω ρικής
κατα κτήσ εω ς)
τιμ ω ρ είτα ι
μέ
π έν τε δραχμές. Ά ν ο ίκ έα ς β ιάσ ει
τή ν ο ίκέα ή τό ν ο ίκ έα τιμ ω ρ είτα ι
μέ π έν τε σ τα τή ρ ες: «αι δε Ρ ικευς
Ρ ικεα ε ο ικ ε α ν π εντε σ τατερ ανς» .
Ά ν κάποιος β ιά σ ει δούλη τιμω 
ρ ε ίτα ι μέ τέ σ σ ερ ις δρχ., άν ή
δούλη ε ίν α ι παρθένος· έά ν όχι,
τιμ ω ρ ε ίτα ι μέ ένα όβολό γ ιά τή ν
ήμ έρ α καί μέ δυό ό θ ο λο ϋς γ ιά τή
νύχτα.
Τό δίκα ιο τή ς Γ ό ρ τυνα ς, άπέ-
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"Eva τμήμα τής μεγάλης έπιγραφής, πού είν α ι γνωστή ώς «Κ ώ όιξ τής Γόρτννος». Ή
επιγραφή είν α ι γραμμένη βουστροφηδόν μέ τό άρχαϊκό άλφάδητο τ& ν 18 γραμμάτων.
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Οί άποτυχίες, άντί νά μαραίνουν
τόν ζήλο τών τρομοκρατών, τόν κέν
τριζαν. ' Ο Σκαρλέτς, ό νέος «μπάνος»
(διοικητής) τή Κροατίας, έγινε στόχος
δυό δολοφονικών άποπειρών. Ή μιά
έγινε στις 18 Αύγούστου 1913 καί ή
άλλη στις 20 ΜαΊου 1914. Δράστες καί
στις δυό περιπτώσεις ήσαν δυό νεαροί
Σέρβοι, μέλη τής Μαύρης Χειρός, ό
Ίβάν ΝτόΤκιτς κι ένας φοιτητής.
"Οταν στις άρχές τού καλοκαιριού
τού 1914, ό συνταγματάρχης «Άπ ις»
έμαθε πώς ό Άρχιδούξ τής Αύστρουγγαρίας Φραγκίσκος Φερδινάνδος θά
έπωφελείτο τών μεγάλων γυμνασίων
τού αυστριακού στρατού γιά νά κάνη
μιά περιοδεία στην Βοσνία, άποφάσισε
νά τόν ξεπαστρέψη. Ή δημιουργία
μιας Μεγάλης Σερβίας προϋπέθετε
τόν διαμελισμό τής Αύστροουγγρικής
αύτοκρατορίας κι ύ διαμελισμός αυτός
δέν μπορούσε νά είναι παρά μόνο τό
άποτέλεσμα ένός πολέμου, στόν όποιο
θά έπενέβαινε καί θά νικούσε παρά
τό πλευρό τής μικρής Σερβίας τών
Καραγεώργιεβιτς ή μεγάλη Ρωσία τών
Ρωμανώφ.
' Ο αύτοκράτορας Φραγκίσκος - 'Ιω
σήφ ήταν γέρος. Ο διάδοχός του
(άνηψιός του, γιατί ό γιός του είχε
αύτοκτονήσει μέ τήν έρωμένη του Μα
ρία Βετσέρα στό κυνηγετικό του περί
πτερο τού Μάγιερλιγκ) μπορούσε άπό
τήν μιά μέρα στήν άλλη ν ’ άνεβή στόν
θρόνο. ‘Αν έφήρμοζε τήν πολιτική του,
μπορεί νά προσεταιριζόταν τούς Σλά
βους τής αύτοκρατορίας του. Τότε τό
άγωνιστικό μένος τών άλυτρώτων Σλά
βων ύπήρχε κίνδυνος νά πέση. Μπρο
στά σέ αύτό τόν κίνδυνο, ό άδίσταχτος
συνταγματάρχης τού Βελιγραδιού έ 
κρινε πώς μ έ κάθε μέσον ό διάδοχός
τού αύστροουγγρικοϋ θρόνου έπρεπε
νά λειψή άπό τήν μέση. Γιά τόν σκοπό
αύτό διάλεξε τέσσερα άπό τά νεώτερα
καί πιό φανατικά μέλη τής Μαύρης Χει
ρός: Τό Γκαβρίλο Πρίντσιπ, τόν Ντανίλο Ίλιτς, τόν Τρίφκο Γκράμπετς καί
τόν Γκαμπρίνοβιτς. Οί τρεις ήσαν φοιτηταί, ό άλλος τυπογράφος.
Ο Γκράμπετς καί ό Γκαμπρίνοβιτς
έρριξαν τήν πρώτη βόμβα στό άνοιχτό
άμάξι (μιά «βικτώρια»), μέ τό όποιο τό
διαδοχικό ζεύγος διέσχιζε τούς κεντρι
κούς δρόμους τού Σεράγεβου στις 28
Ίουν. 1914. Τό άμάξι όμως πρόφτασε
καί πέρασε πριν έκραγή ή βόμβα. Από
θραύσματά της πληγώθηκαν μέλη τής
άκολουθίας του καί μερικοί άπό τό
πλήθος.
Κατά τήν έπιστροφή του όμως άπό

Τρεις άπό τούς τρομοκράτες τής Οργανώοεως: Καμπρίνοβιτς, Τσιγκάνοβιτς, Πριντσίπ.

τό δημαρχείο, άργότερα, τό αύτοκίνητο
τού διαδόχου τής Αύστροουγγαρίας,
βρέθηκε ένσφηνωμένο μέσα σ ’ ένα
άπροσδόκητο συνωστισμό άνθρώπων
καί όχημάτων. ’Εκείνης τής στιγμής έπωφελήθηκε ό Πρίντσιπ, πήδησε στό
άνάβαθρο τού αύτοκινήτου μέ ένα μ ε 
γάλο περίστροφο στό χέρι καί πυρο
βόλησε άπό κοντά. Ο Φραγκίσκος
Φερδινάνδος έγειρ ε α'ιμόφυρτος στό
κάθισμά του. ' Η Σοφία φόν Χόφμπεργκ,
ή μοργανατική του σύζυγος, πού μόλις
άκουσε τούς πυροβολισμούς σηκώθηκε
καί στάθηκε μπροστά στόν άντρα της
γιά νά τόν προστατεύση, χτυπήθηκε
κι αύτή καί σωριάστηκε έπάνω του.
Ό Πρίντσιπ, ό Γκράμπετς καί ό
Γκαμπρίνοβιτς συνελήφθησαν άμέσως.
Κανένας άπό τούς τρεις δέν είχε συμ
πληρώσει τό 20ό έτος. Ή σαν άνήλικοι.
Γι ’ αύτό καταδικάσθηκαν σέ είκοσι χρό
νια φυλάκισι. Ό Ντανίλο Ίλ ιτς καί δυό
άλλοι συνένοχοι ένήλικοι, καταδικάσθη
καν σέ θάνατο καί κρεμάσθηκαν.
Κ α θ' δλην τήν διάρκεια τής δίκης
τό όνομα τού συνταγαμτάρχη Ντραγκοντίν Ντιμίτριεβιτς, δέν άκούσθηκε
ούτε μιά φορά. Αύτό ήταν ή μεγαλύ
τερη έπιτυχία του. Ή όργάνωσίς του
ήταν πραγματικά μυστική. Ο συνταγ
ματάρχης μπόρεσε έτσι νά όργανώση
καί άλλες συνωμοσίες κι άλλες δολο
φονικές άπόπειρες.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 1916, ένώ ό

σέρβικός στρατός υποχωρούσε διά μ έ 
σου τής Αλβανίας γιά νά καταφύγη
στήν Κέρκυρα, ό διάδοχος τού σερβικού θρόνου ’Αλέξανδρος, πυροβολήθηκε καθώς τό αύτοκίνητο έπερνοϋσε
άπό τό ‘ Οστροβο. Ποιός είχε πυρο
βολήσει,
Στις άρχές οί Σέρβοι άπέφυγαν τόν
θόρυβο γύρω άπό έκείνη τήν άπόπειρα.
Δυό μήνες όμως άργότερα συνελήφθη
στή Θεσσαλονίκη ώς ήθικός αυτουργός
ό συνταγματάρχης «Άπις».
Κατηγορήθηκε πώς έσχεδίαζε τήν δολο
φονία καί τού πρωθυπουργού Πάσιτς
καί πώς ήθελε ν ' άνατρέψη τούς Καραγεώργιεβιτς. Τά είχε μαζί τους. Θεω
ρούσε πώς ένώ σέ αύτόν ώφειλαν τήν
άνοδό τους στόν θρόνο τού φέρθηκαν
μ έ άγνωμοσύνη.
Ό συνταγματάρχης «Άπις», κατηγορήθηκε πώς έσχεδίαζε τήν δολο
φονία καί άλλων μοναρχικών: τού Κάιζερ Γουλιέλμου τού Β ' τού τσαρίσκου
Φερδινάνδου τής Βουλγαρίας,
τού
Κωνσταντίνου τής 'Ελλάδος καί τού
Νικήτα τού Μαυροβούνιου.
Ό κατηγορούμενος, μαζί μέ τούς
άλλους πού παραπέφθηκαν μαζί του,
καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί έξετελέσθη γιατί ό γηραιός βασιλεύς Πέτρος
άρνήθηκε νά δώση χάρι. Κι αύτό, γιατί
ή Μαύρη Χειρ είχε γίνει κράτος έ ν κράτει, καί εύκαιρία ήταν τώρα νά έξαρθρωθή.
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κ λ ε ίε γ ε ν ικ ά τή ν α ύ το δ ικία . Σ την
πρώτη γραμμή τή ς Α ' σ τήλης
ά ν α φ έ ρ ε τα ι, ό τι κ α ν είς δ έν έ χ ε ι
τό δικαίω μα νά σ υ λλά β ει κάποι
ον, ε ίτ ε α υ τό ς είν α ι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς ,
ε ίτ ε δ ούλο ς, πριν άπδ τή ν έκδίκαση τής ύποθέσεω ς καί τή ν

άμετάκλητη άπόφαση τού δικα
στηρίου. Μερικά άρθρα τής έπιγραφής είναι άφιερωμένα καί
στόν τρόπο άπονομής τής δικαι
οσύνης. Υπήρχε ό δικαστής καί
ό γραμματέας τού δικαστηρίου,
ό «μνάμων», όπως τόν όνομάζει
ό Κώδικας. "Ολες οί δοτικές ύποθέσεις έκδικάζονται άπό τόν ίδιο
δικαστή, χωρίς τήν παρουσία ένόρκων.
Τά άποδεικτικά μέσα, στά
όποια ώφειλε νά στηριχθεϊ ό δι
καστής ήταν ό όρκος καί οι μάρ
τυρες. ’Ως μάρτυρες είχαν δι
καίωμα νά καταθέσουν όσοι ήταν
ένήλικες καί έλεύθεροι. Ή μαρ
τυρία τους δέσμευε τό δικαστή
ριο στήν άπόφασή του. Τόν όρκο
έπέβαλε ό δικαστής σέ περί
πτωση άντικρουομένων μαρτυ
ριών. Σέ μερικές περιπτώσεις
όρκιζόταν καί ό Ιδιος ό δικαστής,
Ιδίως όταν άποφάσιζε, χωρίς νά
άκούσει προηγούμενους μάρτυ
ρες.
Περισσότερο άπό τό Ποινικό ή
έπιγραφή τής Γόρτυνας άναφέρεται όπως είπαμε, στο Αστικό
Δίκαιο, άπό τό όποιο ένα μεγάλο
μέρος άφορά τό Κληρονομικό.
θέσπιζε τήν υιοθεσία, ή όποία
Φαίνεται ότι προϋπήρχε ώς θε
σμός οπήν Μινωϊκή Κρήτη. Ή υι
οθεσία, γιά νά είναι έγκυρη,
έπρεπε νά γίνει σέ δημόσια τε
λετή στήν ’Αγορά καί μπροστά σέ
συγκέντρωση πολιτών. Ό υίοθετών, πού ήταν μόνον άνδρας ένήλικος, μετά τήν υίοθεσία προσέφερε θυσία οπούς θεούς. Υι
οθεσία μπορούσε νά γίνει, όχι
μόνο όταν ό υίοθετών ήταν
άκληρος, άλλά καί όταν δέν είχε
άρσενικά παιδιά. Βασικά, μέ τό
δίκαιο τής Γόρτυνας εύνοοϋνταν
οί άρρενες, άφοϋ μετά τό θά
νατο τού πατέρα, κληρονομού
σαν δλα τά άκίνητα καί άπό τά
ύπόλοιπα τή διπλάσια μερίδα.
Πολλές διατάξεις τού κώδικα
τής Γόρτυνας όρίζουν τή θέση,
τά δικαιώματα καί τις ύποχρεώσεις τής γυναίκας. ΟΙ γυναίκες,
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σέ ήλικία 12 έτών μπορούσαν νά
παντρευτούν έλεύθερο ή όχι,
ένώ άπαγορευόταν ό γάμος
έλευθέρου μέ δούλη.
’Ενδιαφέρουσες
διατάξεις
περιέχει ό Κώδικας γιά τό γάμο
καί τή διάθεση τής περιουσίας
τής κληρονόμου,τής έπικλήρου,
όπως τήν έλεγαν οί 'Αθηναίοι,
τής πατροιώκου, όπως όνομαζόταν στήν Κρήτη. Ή έπίκληρος
κληρονομούσε, κατά τό δίκαιο
τής Γόρτυνας, όλόκληρη τήν
περιουσία τού πατέρα της μέ τήν
προϋπόθεση όμως, ότι θά παν
τρευόταν κάποιον άπό τούς συγ
γενείς της. Πρώτος στή σειρά
ήταν ό άδελφός τού πατέρα της,
ό θείος της, δηλαδή. "Αν οί
άδελφοί ήταν πολλοί, παντρευ
όταν τόν πρώτο άπό αύτούς. “Αν
δέν ύπήρχε άδελφός τού πατέ
ρα, σειρά είχε ό γιός του, ό πρώ
τος δηλαδή έξάδελφος τής έπι
κλήρου. ΟΙ διατάξεις αύτές ήταν
άρκετά προοδευτικές άν Ιδίως
συγκριθοΰν μέ τά δικαιώματα
πού προέβλεπε γιά τήν έπίκληρο
τό ’Αττικό Δίκαιο. Γενικά ή γυ
ναίκα στή δωρική Κρήτη βρισκό
ταν σέ πολύ καλύτερη μοίρα άπό
έκείνη τής ’Αθήνας, άφοϋ μπο
ρούσε νά διαθέτει έλεύθερα τά
περιουσιακά της στοιχεία, νά
παρίσταται ατό δικαστήριο καί νά
έχει γνώμη γιά τό γάμο της. Όσο
γιά τήν προίκα αύτή άνήκε στή
γυναίκα. Ό σύζυγος είχε δικαι
ώματα διαχειριστικά καί μερίδιο
άπό τά είσοδήματά της. ’Αλλά καί
τό διαζύγιο προέβλεπε καί ρύ
θμιζε ό Κώδικας τής Γόρτυνας.
Μετά τή λύση τοϋ γάμου, ή γυ
ναίκα έπαιρνε όλόκληρη τήν
περιουσία της, τό μισό τών εισ
οδημάτων καί τά προσωπικά της
άντικείμενα. Σέ περίπτωση πού
ύπ αίτιος το ϋ δ ια ζυ γίο υ ή τα ν ό
σύζυγος, ή γ υ ν α ίκ α , έ κ το ς άπό
τά π ρ ο α να φ ερ θέντα , ε ίχ ε δικαί
ωμα νά άπ αιτήσ ει καί χρηματικό
ποσό π έντε στατήρω ν.
Α λλά καί σ η μ α ν τικ ές πληρο
φ ο ρ ίες, πού ά ν α φ έρ ο ν τα ι στή
δομή καί τή ν οργάνωση τώ ν Κρη
τικώ ν πόλεων, π ερ ιέχ ει ή έπι
γ ρ α φ ή -τ ή ς Γόρ τυνας. Ά π ό τή ν
έπιγραφή α ύ τή καί άπό τις μαρ
τυ ρ ίε ς
άρχαίω ν σ υγγραφέω ν,
μπ ορεί νά σ χη μ α τίσ ει κ α ν είς μιά
πλήρη εικ ό ν α γ ιά τή λίγο γνω στή

δω ρική Κ ρήτη, τή ς οποίας ο ί θ ε
σμοί καί τό π ο λ ίτευ μ α είχα ν
πολλά κο ινά σ ημ εία μέ έ κ ε ϊν ο
τή ς Σπάρτης τό σ ο ώ στε «νά ε ίν α ι
δ ύσ κολο νά άπ οφανθώ μεν άν ή
Κ ρήτη έ δ ίδ α ξε τή ν Σπάρτην, ή ή
Σπάρτη τή ν Κ ρήτην. Ίσ ω ς καί τά
δύο κρ ά τη νά ήσαν παράλληλα
άπ οτελέσ μ α τα παρομοίων συν
θηκών - ή έπ ισ φ αλής ζωή μιας
ξέν η ς σ τρ α τιω τικ ή ς άρισ τοκρατία ς άνά μεσ α ε ις έν α ιθα γενή
έχ θ ρ ικ ό ν π ληθυσμόν δουλοπα
ροίκων».
Ε κτός άπό το ύ ς Κόσμους,
το ύ ς όπ οιους π ροαναφ έρ αμ ε καί
ο ί όπ οιοι ά ν τισ το ιχο ϋ σ α ν μέ το ύ ς
’Ε φ όρους τή ς Σπάρτης, τό σώμα
τώ ν γερ ό ν τω ν σ τήν Κ ρήτη ή τα ν
κ ά τι ά νά λογο μέ τή Σ π α ρτια τική
Γερουσ ία. Π ολλές ό μ ο ιό τη τε ς
ύπήρχαν καί σ τήν ά να τρ ο φ ή τώ ν
παιδιών. ΟΙ ν έ ο ι σ τις π ό λεις τή ς
Κ ρ ήτης άπ οτελούσ α ν ά γ έλ ες ,
τρ έ φ ο ν τα ν άπό τό δημόσ ιο, έκπ α ιδ εύ ο ντα ν σ τά όπλα καί δ ιδ ά 
σ κοντα ν γρ ά μ μ α τα καί μουσική.
Γ ίν ο ν τα ν δ ε κ τ ο ί μ ετα ξύ τών άνδρών, μ ε τά άπό ορισ μ ένη ή λ ικία
καί άφ οϋ ο ρ κ ίζο ν τα ν μπροστά
σ το ύ ς Κόσμους. Καί κο ινά συσσί
τια λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ σ α ν στή Γ όρ τυ να ,
σ τά όποια έπ αιρναν μ έρ ο ς ό λ ο ι
ο ί ά ν δ ρ ες τή ς πόλεω ς σέ είδ ικ ό
κ τίρ ιο , τό άνδ ρ είο . Γιά τά συσσί
τια α ύ τά μ ιλά μέ ένθουσ ιασ μό ό
Α ρ ισ το τέλ η ς , άφ οΰ έ ν ά ν τιθ έ σ ε ι
μέ τή Σπάρτη, όπου ό κα θ ένα ς
π ρ ο σ έφ ερ ε τή συνδρομή το υ ,
σ τή ν Κ ρήτη τά σ υσ σ ίτια έβάρυναν ά π ο κλεισ τικά καί μόνο τή ν
π ο λιτεία .
Τ έλ ο ς σ τήν Κρήτη καί ε ιδ ικ ό 
τε ρ α στή Γ όρ τυ να , Ισ χύει, όπως
καί στή Σπάρτη ό διαχω ρισμός
τώ ν κατοίκω ν σέ έ λ ε υ θ έ ρ ο υ ς ,
άπ ετα ίρ ο υ ς, δ ο ύ λ ο υ ς πού κ α λλι
ερ γ ο ύ σ α ν τή γ ή κ α ί πλήρω ναν
φ ό ρ ο κ α ί κ ο ιν ο ύ ς δ ο ύ λο υ ς.
’Ε ν δ ια φ έρ ο ν ε ίν α ι τ ό γ ε γ ο ν ό ς
δ τ ι τ ό έν α τ ρ ίτ ο τή ς έπ ιγρ αφ ή ς
π ε ρ ιέχ ει δ ια τά ξ ε ις πού ά φ ο ρ ο ϋ ν

τούς δούλους. ΟΙ τελευταίοι, άν
καί δέν είχαν στή Γόρτυνα δικαιοπρακτική
Ικανότητα,
είχαν
ώστόσο δικαιοκτητική, μπορού
σαν δηλαδή νά έμφανίζονται ώς
κάτοχοι όρισμένης περιουσίας.
Ό νόμος τιμωρούσε όσους
προσέβαλλαν δούλους, μέ ποι-

νές βέβαια πολύ μικρότερες άπό
έκεΊνες, πού προβλέπονταν γιά
τούς έλευθέρους. Γενικά είναι
φανερό, ότι ό Κώδικας τής Γόρτυνας άντιμετώτηζε τούς δού
λους ώς άνεξάρτητα δντα. Στή
Γόρτυνα «οί δούλοι ήταν - δν
μπορή κάτι τέτοιο νά λεχθή - λιγώτερο "δούλοι” άπό τούς δού
λους τών άλλων έλληνικών πό
λεων».
Τό δίκαιο τής Γόρτυνας άπετέλεσε «έξαίρεση» τού κανόνα,
κατά τόν όποιο οί “Ελληνες δέν
άνέπτυξαν πολύπλοκη νομοθε
σία Ικανή νά συγκριθεΐ μέ έκείνη
τών Ρωμαίων. « Ή συμβολή τών
'Ελλήνων στήν Ιστορία τού δι
καίου, δέν έγκειται τόσο στή συ
στηματική παρουσίαση ή στήν
τεχνική έπεξεργασία τών νόμων
(άπό αϋτή τήν άποψη οί κωδικο
ποιήσεις τών Βαβυλωνίων ήταν
άνώτερες), δσο στήν πρώτη
γνωστή δημιουργία νομοθεσιών,
πού δέν ήταν άπόρροια τής αύθαιρεσίας ένός δυνάστη, άλλά
τής φωτισμένης βουλήσεως
έλευθέρων πολιτών, γιά τούς
όποίους οί νόμοι ήταν συνώνυμοι
μέ τήν έλευθερία. ‘Αξίζει πρα
γματικά νά έξαρθή ό σεβασμός
τών 'Ελλήνων γιά τόν νόμο τήν
έποχή πού, ένώ άναπτυσσόταν
μέ βάση τόν λόγο, δέν είχε
άκόμη άπογυμνωθή άπό τό ήθικό
κύρος πού τού προσέδιδε ή θρη
σκευτική του προέλευση.
Αλλά, ύστερα άπό τή γνωριμία
μας μέ τή μεγάλη έπιγραφή τής
Γόρτυνας, καιρός είναι νά πρα
γματοποιήσουμε μιά βιαστική
έστω περιήγηση στά λείψανα τής
πόλεως, δσα μπόρεσαν νά γλυ
τώσουν άπό τούς αίώνες, τά
στοιχεία τής φύσεως καί τόν άν
θρωπο. Τό χώρο τής άρχαίας
Γόρτυνας άνέσκαψε καί έρεύνησε κυρίως στήν άρχή ή ’Ιταλική
άποστολή καί άργότερα ή ’Ιτα
λική Σχολή ’Αθηνών, μέ πρωτερ
γάτες τούς άρχαιολόγους Φρ.
Χάλμπερ κα\ Ντόρο Λέβι.
Στήν άκρόπολη διακρίνονται
τά έρείπια άρχαϊκοΰ ναού τού β’
μισού τού 7ου π.Χ. αίώνα μέ
Ισχυρό κρηπίδωμα καί πολλά
διάχωρα. Κοντά στον άρχαϊκό
ναό, στήν πλαγιά τού λόφου,
βρέθηκε ό άποθέτης ένός βωμού

μέ έκατοντάδες άναθήματα καί
σκεύη λατρείας. Στόν ίδιο χώρο,
διακρίνονται τά λείψανα τού
ύδραγωγείου, πού έφερνε τό
νερό στήν πόλη άπό τις πηγές
τού Ταυροϋ καί πού σύμφωνα μέ
σχετική έπιγραφή κατασκευ
άστηκε άπό τόν Έρεννιανό. “Ενα
θέατρο τής έλληνορωμαϊκής
περιόδου μέ δυό διαζώματα άπό
18 καί 11 σειρές έδωλίων, σώζε
ται στοϋς ΝΑ πρόποδες τού λό
φου. Κοντά στό χείμαρρο Ληθαΐο, βρισκόταν ή ρωμαϊκή άγορά, στόν ίδιο χώρο όπου και ή
παλαιότερη. Αύτό άποδεικνύεται
άπό τήν έπιγραφή, πού σώθηκε
στή γειτονική γέφυρα: «ά έπ’
άγορά δέπυρα». Στό χώρο τής
’Αγοράς, σώθηκαν τά έρείπια
δυό άπό τά σημαντικότερα μνη
μεία τής Γόρτυνας. Πρόκειται γιά
τό Ώδεϊο καί τό ναό τού 'Αγίου
Τίτου. Τό Ώδεϊο, έργο τού 1ου
μ.Χ. αίώνα, χτίστηκε στά θεμέλια
παλαιοτέρου οικοδομήματος τών
έλληνιστικών χρόνων. Στό έσωτερικό τών στοών του βρέθηκε
και ή περίφημη έπιγραφή, γιά
τήν όποία τόσος λόγος έγινε στά
προηγούμενα.
Ό ναός τού 'Αγίου Τίτου, τού
β’ μισού τού 6ου μ.Χ. αίώνα είναι
τρουλωτή βασιλική καί έχει χτι
στεί μέ μεγάλες πελεκητές πέ
τρες άπό έκεϊνες πού βρήκαν
άφθονες οί χριστιανοί στά κον
τινά έρείπια τής άρχαίας πόλεως.
Άπό τά άλλα μνημεία τής Γόρτυ
νας άξιολογότερα είναι ό ναός
τού Πυθίου ’Απόλλωνα, τό Ίσείον, τό οίκοδόμημα τού Πραιτωρίου καί τό άμφιθέατρο.
Ό άρχαϊκός ναός τού Πυθίου
άπό πωρόλιθο δέχτηκε πολλές
μετατροπές Ιδίως κατά τούς έλληνιστικοϋς καί ρωμαϊκούς χρό
νους. Στοϋς τοίχους τού άρχαϊκοϋ ναού δημοσιεύονταν σπου
δαίες ρήτρες ή άποφάσεις τών
’Αρχών τής πόλεως. Σέ μιά με
γάλη άψίδα τού Ιερού τής ρωμαϊ
κής περιόδου βρέθηκε ένα κο
λοσσιαίο άγαλμα τού Πυθίου
’Απόλλωνα ώς κιθαρωδού.
Τό Ίσεΐον ήταν μικρός ναός
άφιερωμένος στις αιγυπτιακές
θεότητες, Σεράπιδα-Πλούτωνα
καί Ίσιδα-Κόρη, τών όποίων
άγάλματα βρίσκονται στή στοά

μπροστά στήν πρόσοψη τού να
ού. “Ενας ύπόγειος χώρος στά
πλάγια τού κτηρίου, όπου οί πι
στοί κατέβαιναν μέ σκάλα, χρη
σίμευε γιά τή μύηση καί τίς μυ
στικές τελετουργίες.
Λίγα μέτρα άνατολικά τού
ναού τού Πυθίου οί άνασκαφές
έφεραν στό φώς ένα κολοσσιαίο
οίκοδόμημα, τό Πραιτώριο, όπου
είχε τήν έδρα του ό πραίτορας,
κυβερνήτης τής Κρήτης καί τής
Κυρήνης. Τό κτήριο στόλιζαν
άγάλματα Νυμφών, άγάλματα
τής θεάς ’Αφροδίτης μέ τό κογχύλι, κίονες, περιστύλια, άψίδες
καί μιά σειρά άπό τιμητικά βά
θρα. Διακρινόταν έκείνο τού
Λαρκίου Λεπίδου Σουλπικιανοϋ,
στρατηγού τού αύτοκράτορα
Βεσπασιανοϋ.
Τό άμφιθέατρο, τέλος, τού 2ου
μ.Χ. αίώνα, χρησίμευε γιά νά δί
νονται έκεϊ θεατρικές παραστά
σεις. Σήμερα βρίσκεται στό χώρο
του ένας τεράστιος καθήμενος
άνδριάντας τού Άντωνίνου Πίου.
θά κλείσουμε τήν περιήγησή
μας στόν έρειπιώνα τής Γόρτυ
νας μέ τήν έπίσκεψη τού «Λαβυ
ρίνθου». Πρόκειται γιά τίς στοές
στά ύψώματα βορεινά άπό τό
χωριό Καστέλλι Καινούργιο. 01
στοές αύτές, δέν είναι τίποτε
άλλο άπό τά λατομεία, άπό τά
όποία οί Γορτύνιοι έπαιρναν τόν
πωρόλιθο, γιά νά χτίσουν τά με
γαλοπρεπή οίκοδομήματά τους.
Στά μεταγενέστερα χρόνια οί
στοές τών λατομείων συσχετί
στηκαν μέ τόν μυθικό Λαβύριν
θο. Ό «Λαβύρινθος» τής Γόρτυ
νας χρησιμοποιήθηκε άπό τούς
Γερμανούς κατά τήν κατοχή τής
Κρήτης, ώς άποθήκη ζωοτροφών
καί πολεμοφοδίων. Φεύγοντας
άπό τή Μεγαλόνησο, οί ορδές
τού Χίτλερ, καί παρά τίς άπεγνωσμένες προσπάθειες έπιστημόνων καί τοπικών παραγόντων,
άνατίναξαν ένα μέρος τών στο
ών. Μετά τίς άνθρωποθυσίες τής
Καντάνου, τής Βιάννου τών
Άνωγείων καί τών άλλων τόπων
μαρτυρίου, πλήρωσαν τήν θηρι
ωδία τών κατακτητών καί τά
μνημεία τής προγονικής κληρο
νομιάς.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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Αριστερά: Χαράλαμπος Καραγιάννης, έτών
28, άεργος Δεξιά: Βίντερ θωμαΤς, συνερ
γάτης του Καραγιάννη. Στά χέρια της κατα
σχέθηκαν 500 γραμ. χασίς, 85 γραμ. ήρωΤνης
καί 250 χιλ. δραχμές προερχόμενες άπό τήν
πώληση ναρκωτικών. Στήν άπέναντι σελίδα:
Άγαθαγγελίδου Ά θηνά τού Νικολάου,
έτώ ν 57. Στό σπίτι της, στήν όδό Ά λκαμένους 91 διατηρούσε μυστικό διαφθορείο.

ΑΕΝ ΓΑΥΤΙΙΝΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ "ΠίΙΛΙΠΙΑΑ:
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Χασίς οπό την Τουρκία
Παράνομο ζευγάρι τοξικομανών καί έμπόρων ήρωϊνής καί χασίς ουνελήφθη άπό
τό Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών τής Γενικής
Ασφαλείας Αθηνών.
Πρόκειται γιά τόν Χαράλαμπο Δ. Καραγιάννη έτώ ν 28, άεργο, άπό νήν Χαλκίδα καί
τή φίλη του θωμαΤδα, σύζυγο Ταάρλυ Βίντερ, έτών 25 άπό τήν Ξάνθη.
Στά χέρια τους κατεσχέθηααν 500 γραμ
μάρια χασίς, 85 γραμμάρια ήρωΤνης καί
250.000 δρχ. προερχόμενες άπό πώλησι
ναρκωτικών τά όποια καί κατεσχέθηααν.
Ο Καραγιάννης, άνακρινόμενος ώμολόγηαε δ ν στις 17 Νοεμβρίου 1978 πήγε στήν
Τουρκία καί άγοράαε 40 γραμμάρια ήρωΤνης
άντί 50.000 δραχμών.
Τό ναρκωτικό αυτό είσήγαγε παράνομα
στή χώρα στις 22 Νοεμβρίου μέσω Πυθίου
Έβρου καί τό χρησιμοποιούσε. 'Αργότερα
συνεδέθη μ έ τήν Βίντερ, πού βρίσκεται σέ
διάστασι μ έ τό σύζυγό της καί άρχισε νά
ουζή μαζί της αέ διαμέρισμα τής όδού
Κύπρου 25 τής Κυψέλης.
Ή Βίντερ «έξεδίδετο» καί ό Καραγιάννης
άποζούσε κα θ ' όλοκληρίαν άπό τις εισπρά
ξεις της. Οί δύο τοξικομανείς πήγαν στις
21 Μαρτίου στήν Τουρκία καί πάλι, άπό όπου
άγόραααν ένα κιλό χασίς καί 100 γραμμάρια
ήρωΤνης, άντί 120.000 δραχμών
Τά ναρκωτικά αυτά τά είσήγαγαν παρά
νομα στήν ' Ελλάδα μέσω Πυθίου Έβρου καί
άρχισαν νά τά πουλάνε έδώ άντί 15.000
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δραχμών τό γραμμάριο τήν ήρωΤνη καί άντί
10.000 δραχμών τό πλακίδιο τό χασίς.
Ή δραστηρότητά τους ύπέπεσε στήν
άντίληψι τών άνδρών τού Τμήματος Ναρκω
τικών τής Γενικής Άσιραλείας 'Αθηνών, οί
όποιοι κατάφεραν νά τούς έντοπίσουν καί
νά τούς αυλλάβουν. Μετά τήν έρευνα, πού
έγινε στό σπίτι τής μητέρας τής Βίντερ
στήν όδό Παρασίου 11 καθώς καί στό δια
μέρισμα τού ζευγαριού στήν Κυψέλη, βρέ
θηκαν 85 γραμμάρια ήρωΤνης καί 500 γραμ
μάρια χασίς σέ πλάκες πού είχαν άπομείνει,
καθώς καί 250.000 δραχμές προερχόμενες
άπό πώλησι ναρκωτικών.
Οί δύο συλληφθέντες παρεπέμφθηοαν
στήν Δικαιοσύνη. Στις 26 Απριλίου, έ ξ άλ
λου, τό τμήμα Ναρκωτικών τής Γενικής Α 
σφαλείας 'Αθηνών συνέλαβε τόν ’Αντώνιο
Κρητικό, έτώ ν 26, ζωγράφο, καταζητούμενο
γιά λιποταξία. Εις χείρας τού Κρητικού βρέ
θηκαν 3,5 γραμμάρια χασίς.

Συνελήφθη καί ό δεύτερος
ληστής του Μαρινοπούλου
Τά μεαάνυκτα τής 1 πρός 2-5-79 συνε
λήφθη στό Πολύγωνο καί ό δεύτερος λη
στής τής λογίστριας τού σούπερ - μάρκετ
Μαρινόπουλου, ατούς Αμπελοκήπους, Νι
κόλαος Κ. Πολίτης, 24 έτών, άεργος, άπό τό
Νεοχώρι Καρδίτσας.
Ή σύλληψι τού συντρόφου του στή λη
στεία τής λογίστριας Εύθυμίας Κ. Σούρπου,

21 έτών, πού τής άρπαξαν τήν τσάντα μέ
370.000 δρχ., είχε γίνει τήν Κυριακή. Πρό
κειται γιά τόν Νικόλαο I. Πιστόλα, 30 έτών,
άπό τόν Πειραιά, πλααιέ βιβλίων, πού είχε
έργααθή παλαιότερα, στό σούπερ - μάρκετ
καί γνώριζε ιή νέα.
Τό μεγαλύτερο μέρος τών χρημάτων
(291.000 δρχ.) βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν.
Ένα ποσόν άπό τά άνευρεθέντα (106.000
δρχ.) είχ εν άποκρυβεί σέ οικόπεδο τού
Ζωγράφου. Οί δύο ληστές, ώμολόγησαν.
Όπως προέκυψε άπ' τήν άπολογία τών
συλληφθέντων, ό Πιστόλας είχε έργααθή
στό σούπερ - μάρκετ Μαρινοπούλου, γνώρι
ζε τις άποστολές χρημάτων στήν Εθνική

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ
πουλος κάτοικος Νίκαιας (3η πάροδος Ιω
Τράπεζα στους Αμπελοκήπους καί συνέ
νίας 4), έτών 26 άεργος, γνωστός μέ τό
λαβε τήν ιδέα τής ληστείας. Επειδή, όμως,
ψευδώνυμο «Γιιουράκος» Νεκτάριος Στραή λογίστρια τόν γνώριζε συνεννοήθηκε μέ
τόπουλος έτών 23, κάτοικος Πειραιώς (Νιτόν φίλο του Νικόλαο Πολίτη, νά κάνη αυτός
κηταρά 1) άεργος. Δημήτριος Τοάκωνας,
τή ληστεία.
έτών 21, κάτοικος Νίκαιας (Καψάλη 4) ά
Έτσι, οί δυο κακοποιοί, νοίκιασαν τό ΟΜ
εργος. γνωστός μέ τό ψευδώνυμο «Φελού7664 Ι.Χ. έπιβατικό αυτοκίνητο γιά νά τό
κος». Δημήτριος Μυλωνάς, έτών 21, κάτοι
χρησιμοποιήσουν γιά τήν διαφυγή τους.
κος Νίκαιας (Δαρόανελλιων 4) ναυτικός.
Από αύτό άφήρεοαν τις πινακίδες καί σ '
Ελευθερία Χάλαρη, έτώ ν 20, κάτοικος Κο
ένα φύλλο άπό μπλόκ, ιχνογράφησαν τή
ρυδαλλού (Κοτυώρων 43) άεργος.
λέξι « Δοκιμή » καί τό κόλλησαν στό πίσω
Επίσης ένας διαφεύγει άκόμη τήν σύλτζάμι.
ληψι, διότι ύπηρετει τήν θητεία του. ένώ δέν
Στις 10.50, τό πρωί τής περασμένης
συνελήφθη μιά άκόμη Ιβ έ τις λόγω παρελεύΤετάρτης, ό Πιστόλας ώδήγηαε τό αυτο
αεως τής προθεσμίας τού αύτόφωρου.
κίνητο στήν όδό Σεβαστουπόλεως. Ο Πολί
Από τήν προανάκρισι πού διενεργήθηκε
της. κατέβηκε άπό αύτό καί οτή διασταύπροέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συστή
ρωσι των όδών Σεβαστουπόλεως καί Δαβάσει άπό τά περασμένα Χριστούγεννα συμ
κη τού 'Ερυθρού Σταυρού, έπετέθη στή
μορία γιά τήν διάπραξι κλοπών καί διαρ
λογίστρια καί τής άρπαξε τήν τσάντα μ έ τά
ρήξεων.
χρήματα, πού πήγαινε νά τά καταθέση.
Βχαν ιδιαίτερη... άδυναμία στίς έκθέσεις
Ή Σιούρπου, περιέγραψε στοάς άατυνοαύτοκινήτων καί έπίπλων. τά καταστήματα
μικούς, μετά τή ληστεία τούς δράστες καί
ήλεκτρικών καί ήλεκτρονικών μουσικών όράρχισε ή άναζήτησί τους. Στις 10.50 τό βρά
γάνων, καθώς καί στά χρηματοκιβώτια.
δυ τής Κυριακής, οί άστυνομικοί, ένετόπιΣυνολικά διέπραξαν μέχρι τής συλλήσαν καί, μετά, συνέλαβαν στούς Αμπελο
ψεώς τους 56 διαρρήξεις σέ καταστήματα
κήπους, τόν Πιστόλα. Εκείνος ίσχυρίσθηκε
καί αύτοκίνητα. Συγκεκριμένα διέρρηξαν: 16
πώς τά χρήματα είχ ε ό Πολίτης, τόν όποιο
έκθέσ εις αύτοκινήτων, ώς καί τά ύπάρχοντα
καί κατονόμασε σαν σύνεργό του.
σ ' αυτά χρηματοκιβώτια, 4 έκθέσ εις έπί
*0 Πολίτης συνελήφθη στις 2 μετά τά
καί ήλεκτρονικών μουσικών όργάνων, καθώς
πλων (μέ τά χρηματοκιβώτια), 32 καταστή
μεσάνυκτα τής Δευτέρας πρός τήν Τρίτη,
καί άλλων άντικειμένων, ύπολογίζεται σέ
ματα ήλεκτρικών καί ήλεκτρονικών μουσικών
στό Πολύγωνο. 'Εξεταζόμενοι κ α τ' άντι4.000.000 δρχ.
όργάνων,
ένα
χρυσοχοείο
καί
τρία
αύτοκίνη
παράστααν, οί δύο ληστές, άποκάλυψαν
Πολλά άπό τά άνπκείμενα αύτά οί δρά
τα, πού χρησιμοποίησαν γιά τήν μεταφορά
δτι, ό Πιστόλας πήρε 170.000 δραχμές καί ό
στες δέν είχαν άκόμη διαθέσει καί κατεσχέτους
πρός
διάπραξι
(ορισμένων
κλοπών.
Πολίτης 200.000 δραχμές.
θησαν στά χέρια τους.
Οί δράστες ήσαν έπικίνδυνοι. Ό 'Αρ
Οί άστυνομικοί βρήκαν σέ οίκοπέδο τής
Από τήν προανάκρισι προέκυψε, έπίσης,
γυρίου
είχε
άγοράσει
μονόκαννο
κυνηγετικό
περιοχής Ζωγράφου, πού τούς ύπέδειξε ό
δ ν ό ’ Αργυρίου μ έ τήν σύζυγό του 'Αλεξάν
όπλο τύπου «Σαίντ Έ τιέν» τό μετασκεύασε
Πιστόλας, 106.000 δραχμές. Αρνήθηκε,
δρα, έτών 18, κομμώτρια (κάτοικο Νίκαιας,
κόβοντας τήν κάννη καί τό κοντάκι καί τό
όμως, νά άποκαλύψει πού διέθεσε τις υπό
Βοσπόρου 46) καί τόν άδελφό της Γεώργιο
είχ ε μαζί του σέ κάθε διάρρηξι μ έ τήν
λοιπες 64.000 δραχμές.
Καριωτάκη, έτώ ν 21, στρατιώτη, διέρρηξρν
πρόθεσι νά τό χρησιμοποιήση άν τόν έπια
Ο Πολίτης (ομολόγησε δτι απατάλησε
μία έκθεσι αύτοκινήτων στήν Νεάπολι Νί
15.000 δραχμές, ένώ τά ύπόλοιπα (185.000 ναν έ π ' αύτοφώρω ή γιά νά διατηρήση τά
καιας, άπό τήν όποιαν, άφήρεοαν τό χρημα
κλεμμένα.
δραχμές) τά παρέδωσε στήν 'Αστυνομία.
τοκιβώτιο μέ 500.000 δρχ. καί άνεξόφλητα
Επίσης είχαν ειδικά μετασκευάσει τό
γραμμάτια 2.500.000 δρχ. Τά γραμμάτια
αύτοκίνητο τού Στρατοπούλου
μάρκας
« Πόλσκι*> ώστε νά προσφέρεται γιά διαρ κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν στόν δικαι
ούχο, άλλά τά χρήματα οί δράστες τά είχαν
ρήξεις. Συγκεκριμένα είχαν τοποθετήσει
σπαταλήσει γιά τήν άγορά μοτοσυκλεττών
μεγαλύτερη μηχανή γιά νά διαφεύγουν εύΟκταμελή σπείρα ώπλισμένων νεαρών
μεγάλου κυβισμού.
κολώτερα σέ περίπτωσι καταδιώξεως καί
κακοποιών έξάρθρωσε ή Γενική Αο<ράλεια
Ό λ ο ι οί δράστες άπεστάλησαν στήν ε ι
είχαν τοποθετήσει θορυβώθη έξάτμισι ώστε:
Πειραιώς. Βχαν διαπράξει, σέ 3 μήνες, 56
σαγγελία Πειραιώς κατηγορούμενοι γιά σύΜαρσάρωντας
δυνατά
δημιουργούσαν
διαρρήξεις σέ καταστήματα, χρηματοκιβώ
σταοι συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώ
έκκωφαντικό θόρυβο καί έσπαζαν τίς βιτρίτια καί αύτοκίνητα καί είχαν πάρει είδη, μ ε 
σεις κλοπής κατά συναυτουργία καί έξακονες
καί
τίς
εισόδους
τών
καταστημάτων
κομ
τρητά καί γραμμάτια, ή συνολική άξια τών
λούθησι, άπόπειρα διακεκριμένων περιπτώ
ματιάζοντας τά τζάμια, χιορίς οί περίοικοι
όποιων ύπερβαίνει τά 7,5 έκατομμύρια δρχ.
σεων κλοπής, παράνομη όπλοκατοχή καί
νά άντίλαμβάνονται τίποτε, θρασύτατοι οί
Οί νεαροί κακοποιοί δέν ήσαν σεσημα
όπλοφορία.
δράστες, διέρρηξαν ώρισμένα καταστήματα
σμένοι. Ωστόσο, διέπραξαν τόσες πολλές
δύο φορές, σέ διάστημα 8 ήμερών.
διαρρήξεις μέσα σέ σύντομο χρονικό διά
Χρειάσθηκε νά έκκενωθή άπό τά γρα
στημα, ώστε έγιναν «έξπέρ» καί έφάρμοφεία,
όλόκληρο δωμάτιο τής Γενικής Α
σαν δικές τους μεθόδους γιά νά σπάνε τίς
Τριμελής σπείρα νεαρών κλεπτών έξαρσφαλείας Πειραιώς γιά νά χωρέσουν τά κλαβιτρίνες καί τά χρηματοκιβώτια.
θρώθηκε, άπό τήν ’Αστυνομία καί άπεκάλυπέντα είδη πού βρέθηκαν στά σπίτια τών
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οί έξης:
δραστών. Όπως διαπιστώθηκε οί νεαροί ψε δτι, διέπραξε. πρόσφατα, 7 διαρρήξεις
Θεόδωρος Αργυρίου, έτών 23, κάτοι
κακοποιοί είχαν πάρει σέ χρήμα 1.200.000 καί κλοπές, άπό τίς όποιες αυναπεκόμισε
κος Νίκαιας (Ίκονίου 72) άεργος, μ έ τό
600.000 δραχμές, χρυσές λίρες καί κοσμήδρχ.
Ή άξια τών κλεμμένων ήλεκτρικών
ψευδώνυμο «Τεό». Θεόδωρος Αρχοντό-

Σπείρα διαρρηκτών

Νεαροί διαρρήκτες
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ματα, καθώς καί διάφορα είδη, άξίας
250 000 δραχμών
Πρόκειται γιά τούς Πέτρο Θεοδωρόπουλο, έτών 24, υδραυλικό, Δημήτριο Γ. Μαστο
ράκη, έτών 21, έπιπλοποιό, καί Γεώργιο Ν.
Ζουμπουλίδη, έτών 25, υποδηματοποιό.
Συνελήφθησαν άπό τήν Ά μ εσ ο Δράσι,
στις 2 μετά τά μεσάνυχτα τής 5ης Απρι
λίου, ένώ είχαν διαρρήξει τό διαμέρισμα
τού
Ομηρου Παπαδόπουλου, στήν όδό
Κοντολιοΰ 8, τής Νέας Ελβετίας, καί είχαν
άφαιρέσει διάφορα άντικείμενα. Οί συλληφ θέντες ώδηγήθηκαν στήν Γενική Ασφά
λεια Αθηνών καί, άνακρινόμενοι άπό τό
Τμήμα Διαρρηκτών, ώμολόγησαν ότι διέπραξαν 7 άκόμη διαρρήξεις καί κλοπές, στήν
Νέα Σμύρνη, στό Ά νω καί Κάτω Καλαμάκι,
στήν Αργυρούπολι, τό Ελληνικό καί τό
Μαρούσι, σέ σπίτια, καταστήματα καί έργοστάσια
Στήν κατοχή τους βρέθηκαν καί κατα
σχέθηκαν κοσμήματα, μαγνητόφωνα, ώρολόγια καί άλλα είδη, άξίας 250.000 δραχμών,
προερχόμενα άπό τίς προαναφερθεϊσες
κλοπές

Αριστερά: Άγαθαγγελίδου Ελπίδα, έτών
28, κόρη τής Α θή νας Κάτω: Άγαθαγγελίδης Ιωάννης γιός τής Αθήνας Καί οί
δύο παραπέμφθηκαν γιά συνέργεια στό άδίκημα τής μητέρας τους. Δεξιά: Ή ρουλέττα πού κατασχέθηκε στό παράνομο καζίνο
τής όδού Πατησίων. Στό διαμέρισμα - καζίνο
λειτουργούσαν δύο ρουλέττες, άπό τίς ό
ποιες ή μία ήταν μεγάλη. Παρόμοιες δέν
υπάρχουν ούτε καί στά καζίνα

Πειραιώς ουνελήφθη ό άνήλικος διαρρήκτης
καί ήδη σεσημασμένος κακοποιός Γαβρήλ
Μπ. έτών 16, ό όποιος είχε διαπράξει (χορεία
κλοπών στήν περιοχή Πειραιώς μετά άπό
Σπείρα νεαρών «τσαντάκηδων» έξάρπρόσφατη άποδρασί του άπό τό άναμορφωθρωσε τήν 12-4-79 ή Γενική Ασφάλεια Π ει
τήριο Κορυδαλλού, όπου έκρατεΐτο γιά άλ
ραιώς Αρχηγός τής σπείρας ήταν ό Κων.
λες άξιόποινες πράξεις. Ο νεαρός τρόφι
Σαριδάκης, 19 έτών, ό όποιος έκ τίει ήδη
μος τού άναμορφωτηρίου άπέδρασε στίς 25
ποινή φυλακίσεως γιά κλοπές στις φυλακές
Μαρτίου ένώ ώδηγείτο μ έ άλλους μικρούς
τού Βόλου.
κρατουμένους γιά έκκλησιασμό. Μετά άπό
0 Σαριδάκης, Τσιγγάνος καί κάτοικος
παρακολούθηοι διαπιστώθηκε ότι ό νεαρός
Αιγάλεω, μαζί μ έ τόν όμόφυλό του Εμ.
κοιμόταν στόν... 23ο όροφο τού ύπό άνέΒουβαλέτα, έτών 17, ξεκίνησαν τήν δράσι
γερσι Εμπορικού Κέντρου Πειραιώς.
τους μ έ τήν δύρρηξι τού πρατηρίου ύγρών
Στίς 15 Απριλίου άστυνομικά όργανα
καυσίμων τού Γ. Ντάκα στόν Ά νω Κορυ
έπεσήμαναν τόν νεαρό ένώ προσπαθούσε
δαλλό, άπό όπου πήραν 1.000 δρχ. Στις
νά διαρρήξη τό εκτελωνιστικό γραφείο τού
άρχές τού 1979 διέρρηξαν τό σπίτι τού Π.
Βρασίδα
Λαγωνίκα έπί τής όδού Φίλωνος 95.
Πετρογιαννάκη στήν Αγία Βαρβάρα καί τού
Διέφυγε τήν αύλληψι καί άρχισε νά σκαρφαπήραν άπό τό παντελόνι τό πορτοφόλι μέ
λώνη σέ μανδρότοιχο άλλου μεγάρου έπί
10.000 δρχ. Στή συνέχεια άποφάσισαν νά
τής όδού Νοταρά, όπου στεγάζονται γρα
άλλάξουν τήν μεθοδολογία τους. Επιβαίφεία τού Λιμενικού Σώματος.
νοντες μοτοποδηλάτου άρχισαν νά άρπάΜετά άπό περιπετειώδη καταδίωξι συνελήζουν τίς τσάντες τών γυναικών στήν Αθή
φθη καί άνακρινόμενος ώμολόγησε ότι είχε
να καί τόν Πειραιά, Πρώτο θύμα τους ήταν
διαπράξει 4 διαρρήξεις σέ κεντρικά κατα
ή Μαρία Σαραντάκου τήν όποια μάλιστα
στήματα τού Πειραιώς, 10 διαρρήξεις στόν
τραυμάτισαν μ έ τό μηχανάκι. Τής άρπαξαν
Κορυδαλλό, 2 στήν περιοχή Λεύκας καί 6
τήν τσάντα μ έ 1.300 δρχ. στή διασταύρωση
στήν περιοχή Βοτανικού. Συνολικά άπεκόμιΤαξιαρχών καί Τραπεζοϋντος τού Ά νω
οε 30.000 δραχ., 700 δολλάρια, 500 μάρκα,
Κορυδαλλού Μέ τόν ίδιο τρόπο οί νεαροί
πολλές στερλίνες, άναμνηστικά νομίσματα,
κακοποιοί άρπαξαν κατά τό χρονικό διάστη
ραδιοκασετόφωνα καί άλλα μικροαντικείμα Ιανουάριου - Φεβρουάριου 11 τσάντες
μενα. Ο νεαρός κακοποιός πού δρούσε
γυναικών μέ συνολικό ποσό 74.000 δρχ.
μόνος, χρησιμοποιούσε λοστό, σκεπάρνι,
Τρίτο μέλος τής σπείρας πού ουνελήφθη
ήταν ό άνήλικος Π Β . ήλικίας 16 έτών, μα κλειδιά, ψαλίδια, κλεφτοφάναρο καί άλλα
διαρρηκτικά έργαλεία.
θητής γυμνασίου, ό όποιος είχε κλέψ ει μαζί
Όπως διαπιστώθηκε, είναι άδίστακτος,
μ έ τόν Βουβαλέτα ένα μοτοποδήλατο καί τό
ρέπει πρός τήν κακοποιό δραστηριότητα
κυκλοφορούσε χωρίς άδεια καί χωρίς δίπλω
καί είναι άνεπίδεκτος μαθήσεως. Παρεπέμμα
φθη στόν εισαγγελέα άνηλίκων γιά τά περαι
τέρω.
άπό

Τσιγγάνοι τσαντάκηδες

Τόσκασε
τό αναμορφωτή
ριο καί άρχισε άμέσως τίς
κλοπές

«Προτιμούσε» τά γραφεία τών
πολιτικών κομμάτων

Άπό τά όργανα τής Γενικής Ασφαλείας

Επικίνδυνος διαρρήκτης, πού έχει «ρη-
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μάξει» κυριολεκτικά τά γραφεία τών κομ
μάτων, ουνελήφθη τήν 10-4-79 άπό τήν Α
στυνομία. Είχε διαπράξει 150 κλοπές, συναποκομίζοντας περισσότερα άπό 3 έκατομμύρια δραχμές, έπιταγές 7 έκατομμυρίων
καί διάφορα είδη 500.000 δραχμών.
Τόν πρόδωσε ή «μεγάλη ζωή» καί ιδιαί
τερα τό γεγονός ότι σέ μιά νύχτα κατα
σπατάλησε σέ διασκέδασι 600.000 δρχ., άπό
τίς όποιες 210.000 δρχ., γιά νά προσφέρη
λουλούδια! Κατείχε όλόκληρο διαρρηκτικά
«συνεργείο», μ έ τό όποιο - έκτός τών 150
διαρρήξεων - είχ ε παραβιάσει καί 4 χρημα
τοκιβώτια.
Πρόκειται γιά τόν Ιωάννη θ. Σεραφείδη,
έτώ ν 30, μαρμαροτεχνίτη άπό τήν Νέα Ιω
νία Βόλου, πού άρχισε τήν δραστηριότητά
του τόν Δεκέμβριο τού 1978, άλλά κατάφερνε πάντοτε νά ξεφεύγη, δεδομένου ότι
δέν ήταν σεσημασμένος καί είχ ε τήν τύχη
νά μήν συλληφ>θή έ π ' αύτοφώρω Ό Σεραφείδης, όπως άποδείχθηκε, άπό άποτυπώματα πού βρέθηκαν έπί τόπου, ήταν ό δρά
στης τών διαρρήξεων καί κλοπών πού έγι
ναν;
-Σ τα γραφεία τής ΕΔΑ, στήν όδό Ακα
δημίας 62.
-Σ τά γραφεία τής ΕΝΕΠ, στήν όδό Ακα
δημίας 64.
-Σ τά γραφεία τού ΚΚΕ (έσωτ.) στήν όδό
3ης Σεπτεμβρίου άριθ. 19.
-Σ τά γραφεία τής «Προλεταριακής Ση
μαίας», στήν όδό Θεμιστοκλέους 54.
-Σ τά γραφεία τού ΚΚΕ Θεσσαλονίκης.
-Σ τά γραφεία τού ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονί
κης.
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0/ άλλεπάλληλες διαρρήξεις καί ιδιαί
τερα έκεϊνες των γραφείων των κομμάτων
γιά τις όποιες είχε διατυπωθή ή άποψι πώς
ήταν έργο κάποιας όργανώοεως, είχαν βά
λει σέ άνησυχία τίς άρχές Ασφαλείας των
Αθηνών καί τού Πειραιώς. Σέ περισσό
τερ ες άπό 17 ή 18 περιπτώσεις είχαν βρεθή
δακτυλικά άποτυπώματα καί είχε διαπιστωθή
δτι ό δράστης ήταν τό ίδιο πρόσωπο, άλλά
δέν ήταν γνωστά τά στοιχεία ταυτότητάς
του, γιατί, όπως άναφέραμε, δέν ήταν σε
σημασμένος.
Ή κινητοποίηαι τής Αστυνομίας, δέν άρ
γησε νά άποδώση καρπούς. Διαπιστώθηκε
πώς σέ κέντρο πού έμφανίζεται ό γνωστός
τραγουδιστής Καρουσάκης, ένας μαρμαρο
τεχνίτης ξόδεψε σέ μιά νύκτα 600.000
δρχ., άπό τίς όποιες 210.000 δρχ., μόνο γιά
λουλούδια.
0 ί άστυνομικοί πληροφορήθηκαν τήν
ταυτότητα τού μαρμαροτεχνίτη καί ύποψιάσπηκαν δτι αυτός θά έπρεπε νά είναι ό δρά
στης στά γραφεία τών κομμάτων, καθώς καί
πρόσφατης διαρρήξεως τών γραφείων τε 
χνικής έταιρίας, οτήν όδό Ακαδημίας 52
Εκεί είχε παραβιασθή τό χρηματοκιβώτιο
καί είχε κλαπή σοβαρό χρηματικό ποοόν.
' Αρχισε ή παρακολούθηοι τού Σεραφείδη, πού δέν άργησε νά όδηγήση στήν
έ π ' αύτοφώρω σύλληψί του. Αξιωματικοί
καί άνδρες τού Δ ' Παραρτήματος Ασφα
λείας, κατάφεραν νά τόν συλλάβουν έ π ’
αύτοφώρω σέ μιά διάρρηξι. Πάνω του βρέ
θηκε όλόκληρο «συνεργείο» διαρρήξεων.
Περιελάμβανε σιδηροπρίονο μ έ 4 λάμες,
κατσαβίδια, σφυριά, πένσες, κόπτες, κοπί
δια, « καρακούται», φολίδες κοπής μετάλ
λων, φακός καί γάντια.
Ο κακοποιός ώμολόγησε 150 κλοπές
καί πλέον πού διέπραξε στήν 'Αθήνα καί
στήν Θεσσαλονίκη, παραβίασι 4 χρηματο
κιβωτίων καί 5 άπόπειρες παραβιάσεως χρη
ματοκιβωτίου.
Ο διαρρήκτης «χτύπησε» έπίσης γρα

φεία δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογρά
φων, έκδοτικών οίκων, τής Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, τού Πανελληνίου
Ασφαλιστικού Συνεταιρισμού 'Αδελφών
Νοσοκόμων, τής Γενικής Συνομοσπονδίας
Βιοτεχνών Ελλάδος, τού Συλλόγου Υπαλ
λήλων ΟΤΕ, τής Εύαγγελικής Εκκλησίας,
τής Ένώσεως Τεχνικού Προσωπικού ΔΕΗ,
τού Α θλητικού 'Ομίλου « 'Ηρακλής» Θεσ
σαλονίκης, τού Συνδέσμου Φίλων
τού
ΠΑΟΚ κ.ά.
Συνολικά ό Σεραφείδης άφήρεαε 2.
448.000 δραχμές, έπιταγές 7.254.000 δραχ
μών, ξένο συνάλλαγμα 303.500 δραχμών,
βιβλιάρια καταθέσεων 310.000 δραχμών,
συναλλαγματικές 304.000 δραχμών καί μ ε 
τοχές 12.000 δραχμών.
Στήν κατοχή του βρέθηκαν, έπίσης κασετόφωνα, τοστιέρες, μίξερς, ξυριστικές μη
χανές, κομπιοΰτερς, μαγνητόφωνα, ένισχυ-

τές καί άλλα είδη, συνολικής άξίας 500.000
δραχμών, πού άπεδόθηοαν άπό τήν Γενική
Ασφάλεια Αθηνών ατούς κατόχους των.
Ο Σεραφείδης είχε κλέψει άκόμη τά
μετάλλια καί τίς άναμνηστικές πλακέττες
τού ΠΑΟΚ.

Λατινοαμερικανοί
λάδες

πορτοφο

Επιδρομή Λατινοαμερικανών «πορτοφο
λάδων» έγινε τόν ’Απρίλιο στήν Αθήνα.
Σύμφωνα μ έ τήν άποψι τής Αστυνομίας,
έχουν έλθει σάν τουρίστες. Στήν πραγμα
τικότητα, έπισημαίνουν τό θύμα τους ε ίτε
στά μαγαζιά ε ίτε στά μαζικά συγκοινωνιακά
μέσα καί τό «ξαφρίζουν» μ έ καταπληκτική
έπιτηδειότητα. Ή δη κρατούνται στήν Γενική
Ασφάλεια τρεις άπό αύτούς.
Μέσα σέ δύο μέρες καταγγέλθηκαν
τέσσερις κλοπές πορτοφολιών. ’ Ενώ είναι
βέβαιο, δτι άλλα θύματα δέν κατέφυγαν
στήν Αστυνομία γιατί τά ποσά πού τούς
έκλεψ αν δέν ήταν μεγάλα ή γιατί έχουν

τήν έντύπωση δτι κάπου τά έχασαν.
Ο ένας άπ' τούς τρεις συλληφθέντες
«πορτοφολάδες», είχε ξανασυλληφθή γιά
τόν ίδιο λόγο. Πρόκειται γιά τόν Ρομπέρτο Ό χ έντα Χέρβιν, έτών 25, Χιλιανό, πρώην
ναυτικό καί ήδη άνεργο. Στήν Ασφάλεια
έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητος. Παραπέμφθηκε στό Αύτόφωρω καί άπηλλάγη.
Μόλις άφέθηκε έλεύθερος, συνέχισε τήν
δράσι του.
"Ετσι, μέσα στόν ήλεκτρικό καί κατά τήν
διαδρομή άπό τήν πλατεία Αττικής, πρός
τήν Ομόνοια έκλεψ ε τό πορτοφόλι τής
Γεωργίας Δ. Μπαλτά, πού περιείχε 40 δρχ.
μέσα στήν τσάντα της. Μόλις τό τραίνο έφθασε στήν ' Ομόνοια κατά τήν έξοδο τών
έπιβατών, ό Χέρβιν έκλεψ ε τό πορτοφόλι
τού Σπυρίδωνος Κ. Μπένου, μ έ 14.000
δραχμές. Ο Μπένος άντελήφθη τόν πορ
τοφολά καί άρχισε νά φωνάζη καί νά τόν
καταδιώκη, όπότε παρατυχών άστυφύλακας
τόν συνέλαβε καί τό ώδήγησε στήν Γενική
Ασφάλεια.
Εξ άλλου, δύο άκόμη Λατινοαμερικανοί
είχαν αυλληφθή καί παρεπέμφθησαν στήν
Δικαιοσύνη γιά κλοπές πορτοφολιών.

Μυστικό διαφθορείο
Μυστικό διαφθορείο άποκαλύφθηκε άπό
τήν Γενική Ασφάλεια Αθηνών στήν πε
ριοχή τέρματος Άχαρνών. Λειτουργούσε
άπό τριετίας στό σπίτι μιάς οικογένειας καί
έξεδίδοντο σ ' αύτό 10 νεαρές γυναίκες,
έγγαμες καί άγαμες. Μαστροπός ήταν ή
ίδιοκτήτρια τού σπιτιού, ή όποια καί άνανέωνε συχνότατα τό έμψυχο ύλικό τού «οί
κου» της.
Ή μαστροπός έμφανιζόταν σάν πραγμα
τική νοσοκόμα καί έκανε ένέσ εις σέ άσθενείς στά σπίτια τους στά όποια, φρόντιζε νά
γνωρίζη κοπέλλες, καθώς καί πελάτες. Τά
ραντεβού κλεινόντουσαν μ έ τό τηλέφωνο
καί γιά κάθε «συνάντησι», ή μαστροπός έ 
παιρνε 2.000 δραχμές άπό τίς όποιες έδινε
δσα ήθελε στις κοπέλλες. Ίδιοκτήτρια τού
διαφθορείου, ή όποια, ήδη συνελήφθη, είναι
ή Ά θηνά χήρα Νικολάου Άγαθαγγελίδου,
έτώ ν 57, πού κατοικούσε στήν όδό Ά λκαμένους 91, παρά τό τέρμα Άχαρνών.
Από τήν Γενική Ασφάλεια σχηματίαθηκε
δικογραφία καί σέ βάρος τού γιοΰ της Ίωάννου, έτώ ν 31, ιδιοκτήτη πρατηρίου γάλακτος
καί τής κόρης της Ελπίδας έτών 28, γιά
συνέργεια.
"Οπως έγινε γνωστό, ή Γενική 'Ασφάλεια,
είχε άπό μηνών πληροφορίες δτι στήν όδό
Ά λκαμένους λειτουργούσε μυστικό δια
φθορείο, στό όποιο έξεδίδοντο νεαρά κορί
τσια. "Αρχισε, τότε έπισταμένη παρακολούθησι καί πρό ήμερών διαπιστώθηκε πώς βρι
σκόταν στόν δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
τής όδού Αλκαμένους 91. Πρόκειται γιά
διαμέρισμα τριών δωματίων που έμφανιζόταν σάν κατοικία τής ' Αγαθαγγελίδου καί
τών παιδιών της.
Οί άστυνομικοί δταν βεβαιώθηκαν πώς ή
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Επάνω Ή άλλη ρουλέττα το0 παράνομου
καζίνου τής όδού Πατησίων. Στό καζίνο έκτός άπό τις ρουλέ ττες κατασχέθηκαν ένα
«Μπάκ-Τζάκ», δύο έκτοξευτήρες παιγνιοχάρτων (Σαμπώ), τσόχες, 2552 μάρκες άξίας
100-5 000 χιλ. δραχμών, τέσσερις τράπου
λες καί άλλα «σύνεργα». Δεξιά κάτω: 'Ιωάν
νης Σεραφείδης, έ των 30, μαρμαροτεχνίτης,
σεσημασμένος διαρρήκτης. Ο Σεραφείδης
πού είχε «προτίμηση» στά πολιτικά γραφεία,
είχ ε διαπράξει τόν τελευταίο καιρό 150 κλο
πές, αυναποκομίζοντας περισσότερα άπό
τρία έκατομμύρτα δραχμές, έππαγές έτττά
έκατομμυρίων καί διάφορα είδη 500 χιλιά
δων δραχμών.

δήθεν κατοικία ήταν διαφθορείο, έστησαν
ένέδρα καί στίς 2.45 μ.μ., προχθές, έκαναν
έφοδο. Στά δύο άπό τά τρία δωμάτια τού
διαφθορείου βρήκαν δύο κοπέλλες μ έ δύο
μεσόκοπους άνδρες, γυμνούς σέ έρωτικές
περιπτύξεις. Βρισκόταν τήν ώρα έκείνη,
έπίσης καί ή μαστροπός, ή όποια καί συνελήφθη.
Κατά τήν διάρκεια τής έρευνας πού
έπακολούθησε , βρέθηκαν πορνογραφικά
φωτογραφικά έντυπα, καί μιά άτζέντα μέ
όνόματα γυναικών καί άνδρών. Μάλιστα μ έ 
χρι τής άποχωρήσεως τής Αστυνομίας, πή
γαν στό διαφθορείο τρεις άκόμη νέες κο
πέλλες καί τρεις άνδρες, πού ώδηγήθηκαν
στήν Γενική Ασφάλεια καί κατέθεσαν σχε
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τικά.
Ή μαστροπός άπεκάλυψε ατούς άστυνομικούς δτι γνώριζε τις κοπέλλες σέ σπίτια,
στά όποια πήγαινε σάν πρακτική νοσοκόμα
γιά νά κάνη ένέσεις. Σ ’ αυτά έγνώριζε,
έπίσης καί τους άνδρες πελάτες της.Τε
λευταία είχε προαγάγει στήν πορνεία 10
νεαρές έγγαμες καί άγαμες γυναίκες. Τά
ραντεβού έκλείνοντο τηλεφωνικώς καί μό
νο μ έ γνωστούς πελάτες ή πρόσωπα πού
γνώριζαν στήν μαστροπό οί παλιοί πελάτες.
Τήν άμοιβή γιά κάθε αυνάντησι έπαιρνε ή
ίδια ή μαστροπός καί κυμαινόταν γιά «συναν
τήσεις» άπό 600 μέχρι 2.000 δραχμές. Ι 
διαίτερη τιμή ύπήρχε γιά όμαδικές «συναν
τήσεις» ή γιά τήν ίκανοποίησι διαστροφών.
Τά παιδιά τής μαστροπού πού συνελήφθη σαν έπίσης, άρνοϋνται άνάμιξι
στίς
«δραστηριότητες» τής μητέρας τους καί
διατείνονται πώ ς «κάτι γνώριζαν» άλλά δέν
άντιδρούσαν γιατί ή οικογένεια είχε οικονο
μικές δυσκολίες.

Παράνομο Καζίνο
Παράνομο καζίνο (στό όποιο γινόταν
καθημερινώς παιχνίδι άρκετών έκατομμυρίων) άποκαλύφθηκε τήν 20-3-79 άπό τήν
Γενική Ασφάλεια Αθηνών στήν όδό Πατη
σίων. Μέσα σ ' αύτό συνελήφθησαν 39 ά
τομα, άπό τά όποια 7 γυναίκες καί κατεσχέθησαν 731.450 δραχμές.
Μεταξύ τών συλληφθέντων είναι γνωστοί
τραγουδιστής καί τραγουδίστρια, έφοπλιστής, ιατρός, άρχιτέκτων καί πλοίαρχος.

' Οπως έγινε γνωστό, τό Τμήμα

'Ηθών

καί Λεσχών τής Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών είχ ε πληροφορίες δτι «κάπου», στήν
όδό Πατησίων λειτουργούσε παράνομο καζί
νο μ έ δύο ρουλέττες, τραπέζι γιά «Μπλάκ
Τζάκ» καί άλλα τραπέζια γιά «άπαγορευμένο
παιχνίδι».
Οί άστυνομικοί άρχισαν έντατική παρακολούθησι τής περιοχής πού λειτουργούσε
τό παράνομο καζίνο καί μετά άπό πολλές
προσπάθειες κατάφεραν νά τό έντοπίσουν.
Βρισκόταν στόν πρώτο όροφο πολυκατοικίας

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ
τής όδοϋ Πατησίων 174, σ ' ένα διαμέρι
σμα των τεσσάρων δωματίων, πού ένοικιαστής του ήταν ό ’Ελευθέριος X. Μιχαήλ,
έτώ ν 30, ιδιωτικός υπάλληλος. Μετά τήν
διαπίστωσι αύτή, ό προϊστάμενος Κοινού
Εγκλήματος τής Γενικής Ασφαλείας Α
θηνών κ. Σπ. Χρηστιάς, μ έ τόν προϊστάμενο
τού Τμήματος ’ Ηθών καί Λεσχών κ. Εύστρ.
Κυβέλο, ώργάνωσαν μιά όμάδα άατυνομικών
καί κατέστρωσαν σχέδιο γιά τήν πραγματοποίησι έφόδου καί τήν ούλληψι τού ιδιοκτή
του καί τών παικτών έπ ' αύτοφώρω.
Πράγματι άπό τά μεσάνυχτα τής Τετάρ
της πρός τήν Πέμπτη, οί άστυνομικοι κατέ
λαβαν έπίκαιρες θέσεις γύρω καί μέσα στήν
πολυκατοικία καί άρχισαν νά παρακολουθούν
τούς παίκτες πού πήγαιναν στό παράνομο
καζίνο.
Στις 2.40 μετά τά μεσάνυχτα οί άστυνομικοί παρακολούθησαν μιά γυναίκα πού πή
γαινε στό καζίνο, χωρίς νά γίνουν άντιληπτοί. Πρόσεξαν ότι χτύπησε τό κουδούνι
πολλές φορές. "Επειτα, παρακολούθησαν
έναν δεύτερο παίκτη καί διαπίστωσαν ότι
χτύπησε κι αύτός τις ίδιες φορές. Κατά
λαβαν τότε δη αύτό ήταν ένα είδος συνθή
ματος γιά νά άνοιξη ή πόρτα.
Αμέσως - καί παρουσία δικαστικού - οί
άστυνομικοι χτύπησαν τό κουδούνι «συν
θηματικά» καί τούς άνοιξαν.
- ’Αστυνομία, είπαν στόν άνθρωπο πού
τούς ύποδέχτηκε, καί έκεϊνος παραμέρισε.
Τότε ή όμάδα τών άατυνομικών εισέβαλε
στό διαμέρισμα μέσα στό όποιο σημειώθη
καν κωμικοτραγικές σκηνές. Μερικοί άπό
τούς παίκτες κρύφτηκαν κάτω άπό τά κρε
βάτια, άλλοι μέσα σέ ντουλάπες κι άλλοι

προσπάθησαν νά φύγουν. Μέσα σ ’ ένα παν
δαιμόνιο φωνών καί ταραχής, οί άστυνομικοι
διαπίστωσαν ότι οί παίκτες ήσαν 32 άνδρες
καί 7 γυναίκες.
Αμέσως έκάλεααν διμοιρία τών ΜΑΤ γιά
τή σύλληψι καί προσαγωγή τών παικτών στή
Γενική Ασφάλεια. "Οταν οί συλληφθέντες
μετήχθησαν στήν Γενική Ασφάλεια, οί άσπ/νομικοί διαπίστωσαν ότι έπαίζοντο 731.
450 δραχμές καί τις κατέσχον.
Τό διαμέρισμα ήταν έφωδιασμένο μέ δύο
ρουλέττες άπό τις όποιες ή μία ήταν μεγά
λη - παρόμοιες δέν ύπάρχουν ούτε καί στά
καζίνα - (γαλλικά) ένα «Μπλάκ Τζάκ», 2 έκτοξευτήρες παιγνιοχάρτων (σαμπώ) τσόχες,
2.552 μάρκες άξίας 100 έως 5.000 δραχμών
4 τράπουλες καί άλλα «σύνεργα». Τό καζί
νο λειτουργούσε άπό τριμήνου περίπου καί
ύπάρχει ή πληροφορία ότι προηγουμένως
λειτουργούσε σέ άλλη περιοχή, μ έ τούς
ίδιους πελάτες. Μεταξύ τών συλληφθέντων
χθές πελατών τού παράνομου καζίνου ήταν
ένα τραγουδιστής, μιά τραγουδίστρια, ένας
γιατρός, ένας φοιτητής, ένας έφοπλιατής,
ένας πλοίαρχος τού 'Εμπορικού Ναυτικού,
ένας άρχιτέκτων, καθώς καί έμποροι, έπιχειρηματίες, είσοδηματίες καί νοινοκυρές.
Ό είσαγγελεύς, πού ένημερώθηκε γιά
τήν άποκάλυψι τού παράνομου καζίνου, διέ
ταξε τήν κράτησι τών συλληφθέντων παικ
τών καί τήν προσαγωγή τους στό Αύτόφωρω.

"Εκλεβαν μοτοσυκλέττες κι έ
παιρναν λύτρα....
Δεκαμελής σπείρα νεαρών πού έκλεβε
μεγάλες ιαπωνικές μοτοσυκλέττες, τις διέ
λυε καί τις πουλούσε σάν άνταλλακτικά,
έξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική Ασφάλεια
Αθηνών. Συνελήφθησαν ό άρχηγός τής
σπείρας καί στενός συνεργάτης του ένώ
σχηματίσθηκε δικογραφία έναντίον τών ύπολοίπων 8 μελών.
Οί συλληφθέντες είναι ό Παύλος Δ. Πατρινός, έτών 19, άεργος, κάτοικος Δάφνης
καί ό Εύστάθιος Σ. Ασημακόπουλος, έτών
21, ύδραυλικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης.
’Ομολόγησαν ότι άπό τόν ’Απρίλιο μέχρι
τή σύλληψι τους διέπραξαν 10 κλοπές μοτοαυκλεττών, τις όποιες διέλυσαν σέ διάφορα
συνεργεία καί μαζί μ έ τούς άλλους τις πού
λησαν σέ άνταλλακτικά. Οί δύο νεαροί πέτυχαν έπίσης νά άποσπάσουν άπό τρεις Ιδιο
κτήτες μοτοαυκλεττών 33.000 δραχμές γιά
νά «βρουν» τις χαμένες μοτοσυκλέττες
τους, τις όποιες οί ίδιοι είχαν κλέψει!

Λίβυος άπατεώνας
Λίβυος άπατεώνας, πού έμφανίσθηκε
σάν άξιωματικός τού ήγέτου τής Λιβύης
συνταγματάρχου Καντάφι καί ζήτησε προσ
φορές γιά τήν προμήθεια 2 έκατομμυρίων
κλινοσκεπασμάτων, άξίας 700 έκατομμυρίων
δραχμών, έξηπάτησε ’Αθηναίο έμπορο καί

τού άπέσπασε 200.000 δρχ.
’ Ο άπατεών, ό όποιος συνελήφθη άπό τήν
Αστυνομία, είναι ό Αχμέντ Ραχμάν Ελ
Γιζούρι, 35 έτών. Είχε έλθει πρό ήμερών
στήν Ελλάδα καί κατέλυσε στό ξενοδοχείο
« ' Ικαρος» μέ πλαστό διαβατήριο, ώς Φίλιπ
πο Λαουρέντζι, Ιταλός ύπήκοος.
Στις 9 Οκτωβρίου πήγε σέ άποθήκη ει
δών προικός, στήν Πλατεία Κουμουνδούρου
καί έμφανίσθηκε στόν καταστηματάρχη ώς
άπεσταλμένος τού Καντάφι. Τού είπε δη
έπρόκεσο νά άγοράση ένα έκατομμύριο
κουβέρτες καί ένα έκατομμύριο σεντόνια
γιά τις άνάγκες τού στρατού τής Λιβύης.
Ο καταστηματάρχης ζήτησε προσφορές
άπό διάφορα έργοστάσια καί τελικά αυμφώνησε μ έ τόν Ελ Γιζούρι στό ποσό τών
700 έκατομμυρίων. Ο Λίβυος άπατεώνας
τού παρέδωσε τότε μιά τσάντα, στήν όποια
- όπως τού είπε - ύπήρχαν 300.000 δρχ. σέ
γερμανικά μάρκα καί δηνάρια Λιβύης, ποσό
πού αντιπροσώπευε προκαταβολή γιά τήν
παραγγελία. Αλλά στήν πραγματικότητα
ήταν μιά τσάντα μέ χαρτιά. Ο έμπορος
έβαλε τήν τσάντα στό συρτάρι του, χωρίς
νά τήν άνοιξη. Τήν ώρα πού έτοιμαζόταν νά
φύγη, ό Ελ. Γιζούρι, ζήτησε άπό τόν κατα
στηματάρχη νά τόν διευκολύνη δίνοντας του
100.000 δρχ. σέ έλληνικά χαρτονομίσματα.
Ο έμπορος τού τά έδωσε, παίρνοντάς
του μόνον μιά άπόδειξι.
Ο Ελ Γιζούρι πήγε στό ξενοδοχείο του
καί όταν είδ ε ότι ή Αστυνομία δέν πήγε
νά τόν συλλάβη μετά άπό 48 ώρες, ξαναπήγε στό κατάστημα καί μ έ τήν ίδια μέθοδο
άπέσπασε άπό τόν έμπορο άλλες 100.000
δρχ. Πέρασαν έτσι άλλες 48 ώρες καί ό
Λίβυος άπατεώνας, άφού βεβαιώθηκε πώς ό
έμπορος δέν είχε άνοίξει τήν τσάντα γιά
νά άντιληφθή τήν άπάτη, έπεχείρησε νά
άποσπάση καί άλλο ποοόν πηγαίνοντας καί
πάλι στό κατάστημα. Ο καταστηματάρχης
όμως ύποτττεύθηκε δη «κάτι δέν πήγαινε
καλά» καί προφασίσθηκε πώς δέν είχε μ ε 
τρητά. Μόλις ό Έλ. Γιζούρι έφυγε, άνοιξε
τήν τσάντα καί τότε διαπίστωσε πώς είχε
μέσα 5 δηνάρια Λιβύης, 1 λευκή έλληνική
συναλλαγματική καί διαφημιστικά έντυπα.
Αμέσως κάλεσε τήν Αστυνομία καί μέ
τήν βοήθεια ένός Αιγυπτίου, πού έκανε
τό διερμηνέα, κατάφεραν νά τόν έντοπίσουν τόν Λίβυο άπατεώνα στήν ' Ομόνοια καί
νά τόν συλλάβουν. Ό Λίβυος ίσχυρίσθηκε
στήν Αστυνομία δτι ό έμπορος τού είχε
δώσει 20.000 δρχ. μόνον τις όποιες σπατάλησε στό Καζίνο καί σέ διάφορα μπάρ.

Διόρθωση ήμαρτημένων.
Στό προηγούμενο τεύχος μας (514-515)
στή σελίδα 180 όπό παραδρομή άνεγράφει, δτι ό συγγραφέας τού άρθρου κ. Δημ.
' Υφαντής είναι τέω ς' Αστυν. Δ/ντής, ένώ
τό σωστό είναι, δτι ό κ . ' Υφαντής είναι τ.
' Αρχηγός ' Αστυν. Πόλεων. ' Επίσης στή
σελίδα 252, στίχ. 7 τής πρώτης στήλης
άναφέρεται, δτι ή γενική συνέλευση τής
Interpol έγινε στόν Πειραιά, άντί τού
όρθοϋ Παναμά.
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ένός άνθρώπου μετριέται

I πάντα άπό τόν άριθμό καί τήν άξια

των έχθρών του». Ό Μπάρτον Γκρύντζερ
διαβάζοντας τήν φράσι σ' ένα βιβλίο τσέ
πης, πού είχε άγοράσει στό περίπτερο τού
σταθμού άφησε τό βιβλίο στά γόνατά του
καί κοίταξε στοχαστικά έξω άπ' τό λερω
μένο παράθυρο τού βαγονιού.
Τό σκοτάδι άσήμωνε τό γυαλί καί δέν
τού έπέτρεπε νά δή παρά μόνο τό ίδιο του
τό πρόσωπο, δμως αύτό ταίριαζε άπόλυτα
μέ τόν ειρμό τών σκέψεων του. Πόσοι άν
θρωποι ήταν έχθροί αύτοϋ τού προσώπου,
αύτών τών ματιών πού στένευαν άπό τή
μυωπία άλλά άπό ματαιοδοξία δέν δέχον
ταν νά φορέσουν γυαλιά, αύτής τής μύτης
πού θύμιζε Ρωμαίο πατρίκιο, αύτοϋ τού στό
ματος πού ήταν τρυφερό όταν χαλάρωνε
καί σκληρό όταν ζωντάνευε άπ' τό λόγο
τό χαμόγελο ή τό κατσούφιασμα; Πόσοι
ήσαν άλήθεια οί έχθροί του, σκεφτόταν ό
Γκρύντζερ. Μερικούς μπορούσε νά τούς
φαντασθή. Όμως ήταν ή αξία τους καί είχε
σημασία. Άνθρωποι όπως ό ΧουΤτμαν Χαίης
π.χ. - ένας άντίπαλος πραγματικός, 24 καρατιών. Ο Γκρύντζερ χαμογέλασε ρίχνον
τας μιά λοξή ματιά στόν διπλανό του, μή
θέλοντας νά καταλάβη κανείς τις μυστικές
σκέψεις του. Ο Γκρύντζερ ήταν 34 χρό
νων. Ο Χαίης είχε δυό φορές τό χρόνια
του, τό λευκά του μαλλιά ήταν συνώνυμα
τής πείρας - κοντολογής ένας άνθρωπος
γιά τόν όποιο μπορούσε νά είναι κανείς
περήφανος έχοντάς τον αντίπαλο. ' Ο Χαίης
γνώριζε καλά τις μπίζνες τών τροφίμων τις
γνώριζε σέ βάθος κι άπό κάθε πλευρά. Βχε
κάνει πλασιέ έξη χρόνια, έπιθεωρητής πλασιέ δέκα, καί διευθυντής μιας έπιχειρήσεως
τροφίμων άλλα είκοσι, πριν ό «Γέρος» τόν
προσλάβη στήν έταιρία καί τόν καθίσει δί
πλα του σάν δεξί του χέρι. Τό νά καρφώσης τόν Χαίης στόν τοίχο δέν ήταν εύκολο,
κι αύτό έκανε άκόμα πιό γλυκούς τούς
μικρούς άλλά αύξανόμενους θριάμβους τού
Γκρύντζερ. Συγχάρηκε μέ αύταρέσκεια τόν
έαυτόν του. Είχε μετατρέψει τά πλεονε
κτήματα τού Χαίης σέ έλαττώματα, είχε
κάνει τά τόσα χρόνια του στις μπίζνες νά
φαίνωνται άγονα καί ξεπερασμένα - στις
συσκέψεις συγκέντρωνε τις έρωτήσεις του
στό φαινόμενο τών Σούπερμαρκετ, γιά νά
δείξη στόν «Γέρο» πώς οί καιροί είχαν
άλλάξει, πώς τό παρελθόν είχε πεθάνει,
πώς χρειαζόταν καινούργια τακτική, και
νούργια μέθοδο στό έμπόριο καί πώς αύτά μόνο ένας νεώτερος άνθρωπος μπορού
σε νά τά έπιτύχη...
Ξαφνικά αίσθάνθηκε άπογοητευμένος.
Η ίκανοποίησί του άπ' τήν άνάμνησι τών
νικών του τού φαινόταν άνούσια. Ναι, είχε
κερδίσει μιά-δυό μικρές μάχες στήν αίθουσα
συμβούλων τής έταιρίας. Εχε κάνει τό
ρόδινο πρόσωπο τού Χαίης μελιτζανί καί τό
ρυτιδιασμένο δέρμα του νά χαράζεται σάν
περγαμηνή άπό μιά δολοφονική γκριμάτσα:
Όμως τί είχε καταφέρει μ' όλα αύτά; Ό
Χαίης φαινόταν περισσότερο άπό κάθε άλλη
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φορά σίγουρος γιά τόν έαυτό του κι ό «Γέ
ρος» έδειχνε νά βασίζεται όλοένα καί πιό
πολύ στις συμβουλές του.
Όταν έφτασε σπίτι του, άργότερα άπ' τό
συνηθισμένο, ή γυναίκα του ή Τζήν δέν έ
κανε καμμιά έρώτηση. "Υστερα άπό όκτώ
χρόνια άτεκνου γάμου, είχε μάθει καλά τόν
άντρα της γιά νά μή προσφέρη τίποτα περισ
σότερο άπό ένα σιγανό χαιρετισμό, ένα
ζεστό πιάτο φαί καί τό καθημερινό του
ταχυδρομείο. Ο Γκρύντζερ κοίταξε βιαστι
κά τούς φακέλλους, ώσπου βρήκε μιά έπιστολή χωρίς άποστολέα. Τήν έβαλε στήν
τσέπη του, φυλάγοντάς την γιά ιδιωτική άπόλαυσι, καί άποτελείωσε βουβός τό φαγητό
του.
Μετά τό φαΤ ή Τζήν πρότεινε νά πάνε
σινεμά καί ό Γκρύντζερ συμφώνησε. Βχε
πραγματικό πάθος γιά ταινίες βίας. Πρώτα
δμως κλειδώθηκε στό μπάνιο καί άνοιξε τήν
έπιστολή. Ή έπικεφαλίδα ήταν μυστηριώ
δης. «Ένω σι Συντονισμένης Δράσεως».
Αντί γιά διεύθυνσι είχε μιά ταχυδρομική
θυρίδα "Εγραφε:
« Αγαπητέ κ. Γκρύντζερ.
Τό όνομά οας μάς έπροτάθη άπό ένα
κοινό μας γνωστό. ' Η όργάνωσί μας, έχει
μιά άσυνήθιστη άποστολή, ή όποια δέν μπο
ρεί νά περιγραφή σ' αύτή τήν έπιστολή,
τήν όποια όμως θά βρήτε έξαιρετικά ένδιαφέρουσα. Θά μάς ύποχρεώνατε άν μάς ώρίζατε μιά συνάντησι τό ταχύτερο δυνατό.
" Αν δέν μάς άπαντήσετε άρνητικά στις έπόμενες τέσσερις ήμέρες, θά πάρω τό θάρ
ρος νά σάς έπισκεφθώ στό γραφείο σας.
Κάρλ Τάκερ Γραμματεύς»
Μέ λεπτά γράμματα άπό κάτω ήταν ση
μειωμένο: «Μή κερδοσκοπική Όργάνωσί».
' Η πρώτη του άντίδρασι ήταν ένα κατηγο
ρηματικό όχι: Ύπωπτεύθηκε κάποια συγκεκαλυμμένη έπίθεσι στό πορτοφόλι του. Ή
δεύτερη ήταν περιέργεια: Πήγε στήν κρεβα
τοκάμαρα κι έψαξε στόν τηλεφωνικό κατά
λογο, άλλά δέν βρήκε καμμιά έταιρία ή όργάνωσι μ' αύτόν τόν τίτλο.
- ' Εν τάξει, κ. Τάκερ, σκέφθηκε θυμωμέ
να, θά τσιμπήσω τό δόλωμα.
Μή παίρνοντας καμμιά είδοποίησι τις
έπόμενες τρεις ήμέρες, ή περιέργειά του
αύξήθηκε. Όταν έφθασε όμως ή Παρα
σκευή, ξέχασε τήν ύπόσχεσι τής έπιστολής
μέσα στόν πυρετό τής δουλειάς στό γρα
φείο. Ό «Γέρος» κάλεσε σέ σύσκεψι τό
Τμήμα Αρτοποιίας καί Ζαχαροπλαστικής.
Ό Γκρύντζερ καθόταν άπέναντι άπό τόν
ΧουΤτμαν Χαίης στό μακρόστενο τραπέζι
τού συμβουλίου, έτοιμος, νά έπιτεθή σέ
κάθε του πρότασι. Σχεδόν τόν συνέτριψε
σέ μιά περίπτωσι, άλλά ό Έκαρτ, ό διευθυν
τής τού Τμήματος, ύπερασπίστηκε τις άπόψεις τού Χαίης. Ό Έκαρτ δέν είχε παρά
ένα χρόνο στήν έταιρία, ήταν βέβαιο όμως
πώς είχε διαλέξει στρατόπεδο. ’ Ο Γ κρύν
τζερ τόν άγριοκοίταξε καί τού φύλαξε μιά
θέσι στό «συρτάρι μίσους» τής ψυχής του.

Στις τρεις ακριβώς τηλεφώνησε ό Κάρλ
Τάκερ.
Ο κ. Γκρύντζερ; ' Η φωνή ήταν φιλική,
πρόσχαρη. Δέν πήρα είδοποίησί σας καί υπέ
θεσα πώς δέν θά είχατε άντίρρησι νά σάς
τηλεφωνήσω σήμερα. Θά μπορούσαμε νά
συναντηθούμε κάποια ώρα;
-Χμ, άν μπορούσατε νά μοϋ δώσετε κά
ποια ιδέα, κ. Τάκερ...
-Δ έν είμαστε φιλανθρωπική όργάνωσι,
κ. Γ κρύντζερ, στήν περίπτωσι πού σχηματί
σατε αύτή τήν έντύπωσι. Ούτε πουλάμε
τίποτα. Εμαστε, λίγο - πολύ, μιά έθελοντική όργάνωσι. Τά μέλη μας ξεπερνούν αύτή
τήν στιγμή τά χίλια.
- Γιά νά είμαι ειλικρινής κ. Τάκερ, είπε
συνοφρυωμένα ό Γκρύντζερ, δέν άκουσα
ποτέ νά γίνεται λόγος γιά τήν όργάνωσι
σας.
- Ασφαλώς δέν άκούσατε, κι αύτό είναι
ένα άπό τά πλεονεκτήματά μας. Νομίζω πώς
θά καταλάβετε καλύτερα όταν σάς μιλήσω
γιά μάς. Μπορώ νά είμαι στό γραφείο σας
σέ δεκαπέντε λεπτά, έκτός άν θέλετε νά
έλθω άλλη ήμέρα.
' Ο Γ κρύντζερ κοίταξε τό ήμερολόγιό του.
- Έ ν τάξει, κ. Τάκερ. Καλύτερα νά έλθε
τε τώρα.
-Θαυμάσια. "Ερχομαι άμέσως.
' Ο Τάκερ ήταν άκριβής. "Οταν μπήκε στό
γραφείο, ό Γκρύντζερ ανησύχησε βλέπον
τας τόν τεράστιο έπίσημο χαρτοφύλακα στό
δεξί χέρι τού έπισκέπτη του. Αίσθάνθηκε
δμως καλύτερα όταν ό Τάκερ, ένας εύχάριστος άνθρωπος γύρω στά έξήντα, μέ λε
πτά χαρακτηριστικά, άρχισε νά μιλάη.
-Καλωσύνη σας πού μέ δεχθήκατε, κ.
Γ κρύντζερ. Καί πιστέψτε με, δέν βρίσκομαι
έδώ γιά νά σάς πουλήσω ασφάλεια ζωής
ή ξυραφάκια. Δέν θά μπορούσα, καί νά
ήθελα. Εμαι, βλέπετε, συνταξιούχος χρημα
τιστής. Οπωσδήποτε, τό θέμα πού θέλω
νά συζητήσω είναι μάλλον... έμπιστευτικό,
γι' αύτό θά σάς παρακαλοΰσα νά είστε λιγά
κι άνεκτικός μαζί μου. Μπορώ νά κλείσω
τήν πόρτα;
-Παρακαλώ, είπε ό Γκρύντζερ μέ έρεθισμένη τήν περιέργειά του.
Ό Τάκερ τήν έκλεισε, έφερε πιό κοντά
τήν καρέκλα του καί συνέχισε:
-Αύτό πού έχω νά σάς πώ, πρέπει νά
μείνει έντελώς μεταξύ μας. "Αν παραβήτε
τήν έχεμύθεια, άν μιλήσετε σ' όποιονδήποτε ή κοινολογήσετε μ' όποιονδήποτε
τρόπο ό,τιδήποτε γιά τήν "Ενωσί μας, οί
συνέπειες θά μπορσούσαν νά είναι έξαιρετικά δυσάρεστες. Σύμφωνοι;
Κατσουφιάζοντας ό Γ κρύντζερ, κούνησε
καταφατικά τό κεφάλι!
-Θαυμάσια!
Ό έπισκέπτης άνοιξε τόν χαρτοφύλακά
του κι έβγαλε μιά δακτυλογραφημένη μπρο
σούρα.
Η "Ενωσί μας έχει έτοιμάσει τήν μικρή

αύτή έργασία σχετικά μέ τήν βασική φιλο
σοφία της, άλλά δέν πρόκειται νά οάς κου
ράσω μ' αύτήν. Θά μπώ κατ' εύθεΐαν στήν
ούσία τού θέματος. Μπορεί νά μή συμφωνή
σετε μέ τήν βασική μας άρχή, καί θά ήθελα
νά τό ξέρω, άπό τώρα.
-Τ ί έννοεϊτε, «βασική σας άρχή».
-Νά... -ό Τάκερ κοκκίνησε έλαφρά- μέ
δυό λόγια, κ. Γκρύντζερ, ή "Ενωσί Συντονι
σμένης Δράσεως πιστεύει δτι ώρισμένοι
άνθρωποι δέν πρέπει νά ζούν.
Σήκωσε άπότομα τό κεφάλι, σάν νά άγωνιούσε νά δή τήν άντίδρασι τού συνομιλητή
του.
- Ορίστε, γέλασε κάπως νευρικά, τό
είπα. Μερικά άπό τά μέλη μας δέν συμφω
νούν μέ τόν άμεσο τρόπο πού άναπτύσσω τό
θέμα. Πιστεύουν δτι πρέπει νά τό φέρνω
πιό διακριτικά, άλλά, είλικρινά, είχα πάντο
τε άριστα άποτελέσματα μ' αύτήν τήν μάλ
λον κυνική μέθοδο. Πώς αίσθάνεσθε γι'
αύτό πού είπα, κ. Γκρύντζερ;
-Δ έν ξέρω. Δέν τό έχω σκεφθή, ξέρετε..
- “Εχετε πάει στόν πόλεμο κ. Γ κρύντζερ;
-Ναι. 'Υπηρέτησα στό Ναυτικό. ( Ο
Γκρύντζερ έτριψε τό σαγόνι του). Νομίζω
πώς πίστευα τότε, πώς οί Γιαπωνέζοι δέν
έπρεπε νά ζούν. Ίσως ύπάρχουν κι άλλες
περιπτώσεις. Θέλω νά πώ, ή θανατική ποινή,
π.χ. Πιστεύω σ' αύτήν. Δολοφόνοι, βιαστές,
διεστραμμένοι... διάβολε, άσφαλώς πιστεύω
ότι δέν πρέπει νά ζούν.
- Ά , ώστε παραδέχεσθε τήν βασική μας
άρχή. Ηναι άπλώς θέμα κατηγορίας, δέν
είναι έτσι;
-Μπορεί.
-'Ωραία. Θά σάς κάνω τώρα μιάν άλλη
ώμή έρώτησι. Εσείς προσωπικά, έπιθυμήσατε ποτέ τόν θάνατο κάποιου; "Οχι, δέν
έννοώ αύτές τις έπιπόλαιες, φευγαλέες
έπιθυμίες πού έχει ό καθένας. Εννοώ τήν
βαθειά, τήν πραγματική έπιθυμία νά πεθάνη
κάποιος ό όποιος πιστεύετε ότι δέν πρέπει
νά ζή. Εχατε ποτέ μιά τέτοια έπιθυμία κ.
Γ κρύντζερ;
-'Ασφαλώς, είπε μέ ειλικρίνεια ό Γκρύν
τζερ. Καί βέβαια είχα.
- Υπάρχουν φορές πού, κατά τήν γνώμη
σας, ή άποδημία κάποιου άπ' τόν μάταιο
αύτόν κόσμο, θά ήταν εύεργετική;
' Ο Γ κρύντζερ χαμογέλασε.
-Ποιόν άντιπροσωπεύετε, κ. Τάκερ; Τό
Συνδικάτο τού ' Εγκλήματος;
' Ο Τάκερ άνταπέδωσε τό χαμόγελο.
-Κάθε άλλο, κ. Γκρύντζερ, κάθε άλλο.
Δέν ύπάρχει τίποτα τό έγκληματικό στούς
σκοπούς μας ή στις μεθόδους μας. Ομο
λογώ δτι είμαστε μιά «μυστική» όργάνωσι,
άλλά δέν είμαστε ή «Μαύρη Χειρ» ούτε
ή «Μαφία». Θά σάς κατέπλησσε ή κοινωνική
θέσι τών μελών μας. Περιλαμβάνει άκόμα
καί προσωπικότητες τού δικαστικού κλάδου.
Καλύτερα δμως νά σάς πώ πώς σχηματί-
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Oi τρομοκράτες είναι έπαγγελματίες καί τίποτα δέν άφήνουν στήν τύχη του. Ή τρομοκρατία έχει
εξελιχθεί οέ επιστήμη πού τά κείμενά της, τά όποια πηγάζουν άπό τήν πείρα τής δράσοώς των,
άποτελοϋν συνέχεια άντικείμενα μελέτης καί έρευνας.

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
I ' “Οπλα - Διασυνδέσεις ’ Εκπαίδευση
1. ΟΠΛΑ

δειχθή ότι προμηθεύονται τά όπλα τους
μέ άγορά άπό άλλες τρομοκρατικές
όργανώσεις, όπως π.χ. ή RAF άγόραζε
δπλα άπό Παλαιστινίους κομμάντος
καί άπό τρομοκρατική όργάνωση πού
είχε τήν έδρα της στήν ’Ελβετία. Είναι
γεγονός ότι τά δπλα τών «άνταρτών
πόλεων» ύπάρχουν στό όπλοστάσιο τών
κρατών, άπό όπου οί τρομοκράτες τά
προμηθεύονται.

Τά χρησιμοποιούμενα άπό τούς «άντάρτες πόλεων» όπλα, είναι κατά κανό
να μικρά αύτόματα καί πιστόλια, γιά
εύκολη μεταφορά καί άπόκρυψη. Ε
πίσης χρησιμοποιούνται καί πολεμικά
τυφέκια μέ κατάλληλη διασκευή, αυτο 2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
σχέδιες βόμβες και νάρκες, έκκρηκτιΕκείνο πού δέν άμφισβητεϊται είναι
κές ύλες καί χειροβομβίδες. Σάν πιό ή άμοιβαία ύποστήριξη καί ή ύπαρξη δ ε 
άποτελεσματικό όπλο χρησιμοποιούν σμών μεταξύ τών «άνταρτών πόλεων»,
τό αύτόματο πιστόλι καί αύτόματα σέ διεθνή κλίμακα. Μεγάλη βοήθεια
όπλα. ’ Επίσης χρησιμοποιούν περίστρο παρέχουν στούς τρομοκράτες, ή τάξη
φα, δμοια μέ αύτά τών άστυνομικών.
τών ύποστηρικτών τους, πού τούς προ
'Υπάρχουν πληροφορίες ότι γρήγορα μηθεύουν χρήματα καί άλλα μέσα έξυΘά χρησιμοποιηθούν, άπό αύτούς καί πηρετήσεως όπως αύτοκίνητα, σπίτια
πύραυλοι μικρού βεληνεκούς μέ τούς κ.λ,π. Πέρα άπό αύτά, έχει παρατηρηθεί
όποιους θά πλήξουν διάφορους στό συνεργασία μεταξύ τών «άνταρτών
χους, χωρίς νά διατρέχουν κίνδυνο. πόλεων» καί Κυβερνήσεων, όρισμόνων
"Αν τελικά αύτό πραγματοποιηθεί ή χωρών, καθώς έπίσης καί μεταξύ «άν
μορφή πάλης τού «άντάρτικου πόλεων» ταρτών πόλεων» καί «αύτονομιστών».
θά καταστεί πολύ έπικίνδυνη καί άπο- Σάν άποτέλεσμα αύτής τής συνεργα
σίας θεωρείται ή άεροπειρατεία άπό
τελεσματική.
Οί «άντάρτες πόλεων» τά όπλα τους "Αραβες τρομοκράτες, στό άεροπλάνο
τά προμηθεύονται μέ διάφορους τρό τής Γερμανικής έταιρείας ΛΟΥΦΤπους καί κυρίως τά άφαιρούν άπό ΧΑΝΣΑ, γιά τήν άπελευθέρωση άπό
κρατικές άποθήκες ή άπό τις άρχές τίς φυλακές, Γερμανών «άνταρτών πό
άσφαλείας ή τέλος άγοράζοντάς τα μέ λεων» πού έληξε άδοξα στό άεροδρόπλαστά δικαιολογητικά, τά όποια οί μιο τής Μογκαντίσσου στή Σομαλία. Έ 
ίδιοι συντάσσουν. Επίσης έχει άπο- πίσης ή έπιχείρηση στό άεροδρόμιο
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τής ΛΟΥΝΤ, άπό Ιάπωνες τρομοκρά
τες, έγινε γιά λογαριασμό τού παλαιστι
νιακού άγώνα, καθώς καί ή άεροπειρατεία γερμανών τρομοκρατών πού είχε
τό γνωστό τέλος στό άεροδρόμιο
ΕΝΤΕΜΠΕ τής Ούγκάντα. Ακόμη, μπο
ρούμε νά άναφέρουμε τήν συνεργασία
τής γερμανικής τρομοκρατικής όργανώσεως «ΜΠΑΑΝΤΕΡ-ΜΑ IΝΧΟΦ» μέ
τόν Λατινοαμερικανό τρομοκράτη IΛΙΤΣ ΡΑΜΙΡΕΣ-ΣΤΝΤΣΕΣ ή ΚΑΡΛΟΣ
(Τσακάλι) όπως είναι γνωστός στό
Πανελλήνιο, στήν έπιχείρηση έναντίον
τής διασκέψεως τής Ο.Π.Ε.Κ. στήν
Βιέννη.

σθηκε ή Ένωσί μας. Ξεκίνησε μέ δύο άνθρώπους. Δέν μπορώ νά άποκαλύψω τά όνόματά τους. "Ηταν τό 1949, καί ένας άπ' αύτούς ήταν δικηγόρος προσκολλημένος στό
γραφείο τοϋ γενικού εισαγγελέα. ' Ο άλλος
ήταν ψυχίατρος. Καί οί δυό βρέθηκαν άναμεμιγμένοι σέ μιά μάλλον έντυπωσιακή δίκη,
μέ κατηγορούμενο κάποιον πού είχε διαπράξει ένα φρικτό έγκλημα σέ βάρος δυό μι
κρών άγοριών. Κατά τήν γνώμη τους, ό άν
θρωπος αύτός ήταν άναμφισβήτητα ένοχος,
άλλά ένας όσυνήθιστα πειστικός συνήγο
ρος, μέ τήν βοήθεια μερικών άνοήτων ένόρκων, τόν άπέδωσε έλεύθερο στήν κοινωνία.
"Οταν έκδόθηκε ή άθωωτική άπόφασι, ό
δικηγόρος καί ό ψυχίατρος, πού ήταν στενοί
φίλοι, έμειναν σάν κεραυνόπληκτοι, ταυτό
χρονα όμως έξοργίστηκαν. Πίστευαν πώς
είχε διαπραχθή μιά κατάφορη άδικία καί ήταν
άνίσχυροι νά τήν έπανορθώσουν. Πρέπει
όμως νά σάς έξηγήσω κάτι γιά τόν ψυχία
τρο. 'Αρκετά χρόνια είχε κάνει ειδικές με
λέτες σ' ένα τομέα πού μπορεί ν' άποκληθή
άνθρωπολογική ψυχιατρική. Μιά άπό τις
έρευνές του άφοροϋσε στήν άσκησι τού
Βούντου άπό ώρισμένες όμάδες, ιδιαίτερα
στήν ' Αϊτή. Θά έχετε άκούσει άσφαλώς πολ
λά γιά τό Βούντου ή Όμπέα, πώς τό λέν
στήν ' Ιαμαϊκή, άλλά δέν θά έπιμείνω στό
θέμα, μήπως φαντασθήτε δτι κάνουμε μαύ
ρη μαγεία σφάζοντας καί τρυπώντας κού
κλες μέ καρφίτσες... Αλλά τό κύριο χαρα
κτηριστικό τών μελετών του ήταν ή άναμφισβήτητη έπιτυχία ώρισμένων παράξενων
μεθόδων. Σάν έπιστήμων, άπέρριπτε βέβαια
τήν υπερφυσική έξήγησι καί αναζητούσε τήν
λογική. "Οταν ό ιερέας τοϋ Βούντου ώριζε
τήν ποινή ή τόν θάνατο τοϋ ένόχου, ήταν
ή πεποίθησι τοϋ ίδιου τού ένόχου γιά τήν
άποτελεσματικότητα τής εύχής τοϋ ιερέα
γιά τόν θάνατό του, πού έκανε τελικά τήν
εύχή νά είσακουσθή καί νά πραγματοποιηθή.
Συχνά ή διαδικασία ήταν όργανική - τό σώμα
του άντιδροϋσε ψυχοσωματικά στήν κατάρα
τοϋ Βούντου, καί άρρώσταινε καί πέθαινε.
"Αλλοτε πάλι πέθαινε άπό κάποιο δυστύ
χημα - δυστύχημα δμως πού προκαλοϋσε
ή κρυφή πεποίθησι πώς άπ' τήν στιγμή πού
κάποιος ήταν καταραμένος, έπρεπε νά πεθάνη. Φανταστικό, δέν είναι;
-Χωρίς άμφιβολία, είπε ξεροκαταπίνον
τας ό Γκρύντζερ.
- ’ Οπως καί νάναι, ό φίλος μας, ό ψυχία
τρος άρχισε νά διερωτάται άν είχαμε προ
χωρήσει τόσο πολύ στόν δρόμο τοϋ πολι
τισμού, ώστε νά είμαστε άπρόσβλητοι άπό
τόν τρόπο αύτό έπιβολής μιας ποινής. Πρότεινε λοιπόν στόν δικηγόρο νά πειραματισθοϋν, άπλώς γιά νά ικανοποιήσουν τήν
περιέργειά τους. Αύτό πού έκαναν ήταν
άπλούστατο. Πήγαν καί είδαν κάποιον πού
διάλεξαν καί τοϋ άνακοίνωσαν τις προθέ
σεις τους. Τοϋ είπαν δτι θά άρχιζαν νά εύ
χονται τόν θάνατό του. Τοϋ έξήγησαν πώς
καί γιατί ή εύχή τους θά πραγματοποιόταν,
καί μ' δλο πού αύτός έσκασε στό γέλιο,
διακρίναν τόν δεισιδαιμονικό φόβο νά σκιάζη
τό πρόσωπό του. Τό διαβεβαίωσαν άτι

494

άπαρέγκλητα, κάθε μέρα, θά εύχονταν τόν
θάνατό του, μέχρι δτου κανείς καί τίποτα
δέν θά μπορούσε νά σταματήση τήν άπόκρυφη δύναμί πού θά έκανε τήν εύχή τους
νά πραγματοποιηθή.
Ο Γκρύντζερ άνατρίχιασε ξαφνικά καί
έσφιξε τις γροθιές του.
- Όλα αύτά είναι άνοησίες, είπε σιγά.
- Ο άνθρωπος αύτός πέθανε άπό καρ
διακή προσβολή δυό μήνες άργότερα.
-Τ ό ήξερα πώς θά τό' λέγατε αύτό.
Υπάρχουν δμως καί συμπτώσεις.
-Φυσικά. Καί οί φίλοι μας δέν έμειναν
ικανοποιημένοι. ΓΓ αύτό δοκίμασαν ξανά.
-Ξανά;
-Μάλιστα, ξανά. Δέν θά σάς πώ ποιό
ήταν τό θύμα, θά σάς άναφέρω δμως δτι
τήν φορά αύτή έπιστράτευσαν τήν βοή
θεια τεσσάρων συνεργατών τους. Ή μικρή
αύτή όμάδα τών πρωτοπόρων άποτέλεσε
τόν πυρήνα τής ' Ενώσεως τήν όποια άντιπροσωπεύω σήμερα.
Ό Γκρύντζερ κούνησε τό κεφάλι του.
-Καί ίσχυρίζεσθε δτι έχετε αύτή τήν
στιγμή χίλια μέλη;
-Μάλιστα, χίλια καί περισσότερα σ' όλόκληρη τή χώρα. Μία ένωσι πού μοναδικό της
έργο είναι νά εύχεται τόν θάνατο τών άλ
λων. Στήν άρχή ή συμμετοχή ήταν καθαρά
έθελοντική, άλλά τώρα έχουμε ένα σύ
στημα. Κάθε νέο μέλος τής Ενώσεως
Συντονισμένης Δράσεως ύποβάλει τό όνομα
ένός έπιδόξου θύματος. Φυσικά ή "Ενωσι
έρευνα γιά νά άποφασίση άν τό θύμα άξίζει αύτή τήν τύχη. "Αν ή περίπτωση είναι
καλή, τότε δλα τύ μέλη άρχίζουν νά εύ
χονται τόν θάνατό του. "Οταν τό έργο
έπιτευχθή, τό νέο μέλος παίρνει φυσικά
μέρος σέ κάθε νέα συντονισμένη δράση.
Αύτό καί μία μικρή συνδρομή είναι δτι άπαιτεϊται γιά νά γίνη κανείς μέλος.
Ο Κάρλ Τάκερ χαμογέλασε.
-Στήν περίπτωσι πού νομίζετε πώς δτι
δέν μιλώ σοβαρά κ. Γκρύντζερ - έβγαλε
άπ' τόν χαρτοφύλακά του ένα γαλάζιο τόμο
χοντρό σάν τηλεφωνικό κατάλογο - ώρίστε
τά στοιχεία. Μέχρι σήμερα διακόσια είκοσι
έννέα θύματα έπιλέγησαν άπό τήν ειδική
μας έπιτροπή. Απ' αύτά τά έκατόν τέσ
σερα δέν βρίσκονται πλέον στή ζωή. Σύμπτωσι, κ. Γκρύντζερ; Ό σ ο γιά τά ύπόλοιπα
έκατόν είκοσι τέσσερα, αύτό άποδεικνύει
ίσως δτι ή μέθοδός μας δέν είναι άλάνθαστη. Τό όμολογοϋμε πρώτοι αύτό. Όμως
νέοι τρόποι τεχνικής άναπτύσσονται συν
εχώς. Σάς διαβεβαιώ κ. Γκρύντζερ, δέν θά
μάς ξεφύγη κανείς.
Ξεφύλλισε τόν χοντρό τόμο.
-Τά μέλη μας είναι καταχωρημένα σ'
αύτό τό βιβλίο κ. Γκρύντζερ. Μπορείτε,
άν θέλετε νά τηλεφωνήσετε σέ ένα, σέ
δέκα, σέ έκατό άπό αύτούς. Τηλεφωνεΐστε
στους γιά νά δήτε δτι σάς λέω τήν άλήθεια
ή δχι.
Πέταξε τόν τόμο πάνω στό γραφείο τοϋ
Γκρύντζερ. Αύτός τόν πήρε διατακτικά.
-Λοιπόν; είπε ό Τάκερ. Θά τηλεφωνή
σετε;

-Ό χ ι . Σάς πιστεύω κ. Τάκερ. Είναι άπίστευτο, άλλά καταλαβαίνω πώς γίνεται. Καί
μόνο νά ξέρης πώς χίλιοι άνθρωποι εύχον
ται τόν θάνατό σου, είναι άρκετό νά σέ
κάνη νά τρέμης άπό τό φόβο. Αλλά - ζά
ρωσε τά μάτια - ύπάρχει ένα έρώτημα.
Μιλήσατε γιά κάποια μικρή συνδρομή...
-Πενήντα δολλάρια κ. Γκρύντζερ.
-Πενήντα έ; Χίλιες φορές πενήντα μάς
κάνουν ένα σωρό λεφτά.
-Σάς βεβαιώ δτι ή όργάνωσί μας δέν
είναι κερδοσκοπική. Οί συνδομές καλύπτουν
άπλώς τά έξοδα, τις έργασίες τής έπιτρο
πή, τις έρευνες, κλπ. Τό καταλαβαίνετε
αύτό, δέν είναι έτσι;
-Ναι, φυσικά.
-Τ ό βρίσκετε λοιπόν ένδιαφέρον;
' Ο Γ κρύντζερ γύρισε μέ τήν καρέκλα του
πρός τό παράθυρο. Θεέ μου, σκεφτόταν.
Θεέ μου, άν γινόταν έτσι πραγματικά. ..
Αλλά πώς ήταν δυνατόν; "Αν οί έπιθυμίες
γινόνταν πράξεις, θά είχε σκοτώσει δεκάδες
άνθρώπους στή ζωή του. Ωστόσο, αύτό
ήταν διαφορετικό. Οί έπιθυμίες του ήταν
πάντα κάτι κρυφό, άνομολόγητο, κάτι πού
κανένας άλλος δέν μπορούσε νά τό ξέρη.
Αύτή ή μέθοδος δμως δταν ήταν διαφορετι
κή, πιό πρακτική, πιό τρομακτική. Ναι, τδβλεπε πώς γινόταν. "Εβλεπε τήν σκέψη χιλίων άνθρώπων νά φλέγεται άπό μιά μονα
δική έπιθυμία, τόν θάνατο ένός άλλου, έ
βλεπε αύτόν τόν άλλο νά σαρκάζη στήν
άρχή μέ περκρρόνησι καί κατόπιν, άργά, βαθ
μιαία, άλλά σίγουρα νά ύποκύπτη στόν περισφιγγόμενο άσφυκτικά βρόχο τοϋ φόβου δτι
ή έπιθυμία τόσων πολλών άνθρώπων γιά τόν
θάνατό του μπορούσε πραγματικά νά προκαλέση μία άπόκρυφη δύναμι πού άφαιροϋσε τήν ζωή.
Ξαφνικά, σά νά ήταν φάντασμα, είδε τό
πρόσωπο τοϋ Χούιτμαν Χαίης μπροστά του.
Στράφηκε άπότομα μέ τήν πολυθρόνα
του.
-'Α λλά τό θϋμα, είπε, πρέπει άσφαλώς
νά τά ξέρη δλα αύτά. Πρέπει νά ξέρη
δτι ύπάρχη αύτή ή ένωσι, πόσες έπιτυχίες
είχε ώς τώρα, καί δτι εύχεται τόν θάνατό
του. Είναι ούσιαστικό αύτό, δέν είναι έτσι;
-'Απολύτως ούσιαστικό, είπε ό Τάκερ
ξαναβάζοντας τόν γαλάζιο τόμο στόν χαρτο
φύλακά του. Θίξατε άκριβώς τό καίριο ση
μείο κ. Γκρύντζερ. Τό θϋμα πρέπει νά είναι
άπόλυτα ένημερωμένο καί αύτό άκριβώς
έκανα έρχόμενος νά σάς δώ.
Κοίταξε τό ρολόι του.
-Ο ί εύχές γιά τόν θανατό σας άρχισαν
τό μεσημέρι άκριβώς σήμερα. Ή ένωσί
μας άρχισε τήν συντονισμένη δράσι της
έναντίον σας. Λυπάμαι πολύ.
Στήν πόρτα κοντοστάθηκε κι έβγαλε τό
καπέλο του σέ χαιρετισμό.
- Αντίο, κ. Γκρύντζερ, είπε. Καί ό Θεός
νά άναπαύση τήν ψυχή σας;
Αποσβολωμένος ό Γκρύντζερ είδε τήν
πόρτα νά κλεινή πίσω του. Καί μόνο τότε
κατάλαβε, άνατριχιάζοντας άπό ένα θανά
σιμο φόβο, δτι ό ΧουΤτμαν τόν είχε προ
λάβει.

Η προοευχη woν παιόιωυ
Τοϋ Κώστα ’ Ερανιώτη
Παιδί τής Χιροσίμα,
-πού στά παραμορφωμένα μέλη σου έμεινε
άνεξίτηλη ή σφραγίδα τής διαστροφής
τοϋ νοϋ μου,
δταν έσπερνα στις πολιτείες καί τούς κάμπους
όπου άνθοϋσε τ ' άγανό κορμάκι σου
τό «πύρ τό έξώτερον».
Παιδί τοϋ Άουσβιτς,
-πού μεθούσα μέ τήν όσμή τής κομμένης σου
σάρκας
δταν σέ πυρπολούσα μέ τις φλόγες τού
μίσους μου.
Παιδί τής Μπιάφρα,
-πού ή σπαραχτική φωνή σου:
«πεινώ...»
πνιγόταν κάτω άπ' τό θόρυβο τών έρπύστριων.
Παιδί τής Αφρικής καί τής 'Ασίας,
-πού στ' άπληστα μάτια μου δέ χωρούσε
ή σιλουέτα τών όστών σου
κι έγώ άντί γιά μάνα γιόμιζα τις χορταρένιες
καλύβες σου βόλια καί χειροβομβίδες.
Παιδί τής Κύπρου καί τοϋ Βιετνάμ,
-πού τό παγωμένο βλέμμα μου δέν
μπορούσε νά στεγάσει τή γδύμνια σου.
Παιδί τής Παλαιστίνης,
-πού δέν άπώθεσες σέ μαλακό προσκεφάλι,
τό μελαψό κεφαλάκι σου,
μά πάνω στό σκληρό μέταλλο τού καπνισμένου
ντουφεκιού
πού φόβιζε τ ' όνειρο καί γεννούσε τόν έφιάλτη.

Παιδί τής Βηθλεέμ,
-πού χάραξε τ ' άβρό σου στήθος τό μαχαίρι
τού 'Ηρώδη' προέκταση τής μεταλλικής
καρδιάς τής άνθρωπότητος'
Καί μέ τ ' άλικο αίμα σου άγιασες τό δρόμο,
πού όδήγησε στό φώς τής άλήθειας.
Παιδί τής Σπάρτης,
-πού στοίχειωσαν τά κλαματά σου στόν
Καιάδα σπρωχμένο άπ' τό δικό μου χέρι,
άφοϋ δέ σέ κράτησα.

Παιδί τού όρφανοτροφείου,
-πού δέ σοϋ χάρισα ένα χάδι, δταν μέ
φώναξες πατέρα
πίσω άπ' τά σιδερένια κάγκελα τής
κοινωνικής άποστροφής.

Παιδί τής Γής,
-πού σέ άφησα γυμνό καί άνυπόδητο,
νά ποτίζεις μέ τό δάκρυ σου τις ρίζες μου
στό χώμα
ένώ έγώ ζητούσα νά κορέσω τή ματαιοδοξία μου
σ' άλλους πλανήτες.
Παιδιά τών αιώνων,
παιδιά μου...
μέ τό δικό σας δάκρυ τού πόνου
μέ τό δικό μου δάκρυ τής συγγνώμης
έλάτε νά ξεπλύνουμε τήν ντροπή
τής ιστορίας
καί νά ύψώσουμε μαζί τή φωνή μας
σέ μιά ούράνια προσευχή.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
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μου κλπ.», δείχνουν εύρύτερη νομική
κατάρτιση. ' Εκείνο δμως πού ακαταμά
χητα δείχνει τή γενικώτερη νομική παι
δεία τού Παύλου είναι τά πολλά δικαιϊκά προβλήματα, πού μέ μεθοδικό τρό
πο άντιμετωπίζει στις επιστολές του.
Μ' αύτά θά άσχοληθοϋμε στή συνέ
χεια.
Ό Holzner σημειώνει πώς ό δά
σκαλος τού Παύλου, ό Γαμαλιήλ, ήταν
άνθρωπος μέ εύρύτερη φιλοσοφική
μόρφωση καί έσπρωξε τόν μαθητή του
στή μελέτη τής έλληνικής φιλοσοφίας.
Φαίνεται πώς ό Παύλος άκουσε τό δά
σκαλό του. Βέβαια δέν έχουμε συγκε
κριμένες μαρτυρίες γιά τις φιλοσοφι
κές σπουδές τού Αποστόλου, ώς τόσο
είναι ιστορικά έξακριβωμένο πώς ό
Παύλος είχε τήν εύκαιρία στήν ιδιαί
τερη πατρίδα του τήν Ταρσό ν' άκούση
άπό έλληνες φιλοσόφους, πού δί
δασκαν στις πλατείες καί τις ρύμες τής
πόλης ή στις σκιερές όχθες τού Κύδνου, τά διδάγματα κυρίως τής Στοάς.
Στήν Ταρσό άντάμωναν ό έλληνικός,
ό ρωμαϊκός καί ό σημιτικός πολιτισμός.
Στό πατρικό του μιλούσαν τήν έλληνική καί σ' αύτή τή γλώσσα άπό τή
μετάφραση τών θ ' μελέτησε τή Βίβλο.
Τούτο τό έντονα έλληνικό περιβάλλον
είναι δύσκολο νά δεχτή κανείς πώς δέν
άσκησε τή γοητευτική του έπίδραση
στόν Παύλο. ' Η γλαφυρή καί τρεχού
μενη γλώσσα τών έπιστολών, τό λιτό
ύφος του τά συμπυκνωμένα φιλοσο
φικά νοήματα, πού εύκολα βρίσκει ό
μελετητής στις έπιστολές, κι άκόμα
περισσότερο τά αύτούσια έλληνικά
φιλοσοφικά κομμάτια πού χρησιμοποιεί
ό Παύλος κυρίως στήν όμιλία του στόν
Ά ρ ε ιο Πάγο, μαρτυρούν τή γενικώ
τερη φιλοσοφική του μόρφωση. Μιλών
τας στούς Αθηναίους άπ' τόν "Αρειο
Πάγο άναφέρει δύο αύτούσια έλληνικά
χωρία, τό ένα είναι τού ' Αρατου «τού
γόρ καί γένος έσμέν», καί τάλλο τού
' Επιμενίδη «έν αύτώ γάρ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν», καί γιά νάναι
περισσότρο άκριβής άπέναντι στούς
άπαιτητικούς ' Αθηναίους, άναφέρει καί
τήν πηγήν τών λόγων του «ώς καί τινες
τών καθ' ύμάς ποιητών είρήκασι», πού
πάει νά πή πώς ό θείος Απόστολος
κάτεχε τά έλληνικά τούτα χωρία άπ’
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τό έλληνικό τους πρωτότυπο. Τό ίδιο
κάμει καί όταν συμβουλεύει τόν Τίτο νά
προσέχη τούς Κρήτες «άεί ψεϋστες,
κακά θηρία, γαστέρες άργαί», «καθώς
είπε τις έξ αύτών ίδιος αύτών προφή
της», δηλαδή ό Επιμενίδης. Είπαν πώς
οί έλληνικές αύτές ρήσεις σφηνώθη
καν στό μυαλό τού Παύλου άπ' τήν άπλή προφορική έπικοινωνία του μέ τούς
έλληνες φιλοσόφους τής Ταρσού, χω
ρίς ό ίδιος νάχη προσωπική έπαφή μέ
τά έλληνικά κείμενα. "Ομως ή μεθοδικότητα μέ τήν όποια μιλάει, κυρίως
στούς ' Αθηναίους, καί ή σιγουριά τών
λόγων του, διαψεύδουν αύτή τήν έκδοχή. Μιά τρανή άπόδειξη τής πολυμάθειας τού Παύλου μάς δίνει ό ρω
μαίος πραίτορας τής Συρίας Πόρκιος
Φήστος. Ό τα ν ό πραίτορας άκουσε τή
γεμάτη έπιχειρήματα καί πολλή σοφία
άπολογία τού Παύλου μπροστά στό
Βασιληά Αγρίππα «μεγάλη τή φωνή
έφη: μαίνη Παύλε τά πολλά σε γράμ
ματα εις μανίαν περιτρέπει» κι ό Παύ
λος άπάντησε «ού μαίνομαι κράτισε
Φήστε, άλλά άληθείας καί σωφροσύνης
ρήματα άποφθέγγομαι». Πολλά λοιπόν
ήταν τά γράμματα πού έμαθε ό Παύλος
καί κατά τήν διαπίστωση τού ρωμαίου
πραίτορα Πόρκιο Φήστου. Σάν συμπέ
ρασμα μπορούμε νά πούμε πώς ό Παύ
λος δέν ήταν άγνωστος τής «θύραθεν
σοφίας», άντίθετα είχε άρκετή φιλο
σοφική έμπειρία πού τού στάθηκε πο
λύτιμη στή σπουδή τού νόμου καί στή
διαμόρφωση τού άνθρώπινου νομικού
στοιχείου τής προσωπικότητάς του.
Συνέχεια στό έπόμενο τεύχος

ΑΝΤΑΡΤΕΣ
ΠΟΛΕΩΝ
Συνέχεια άπό τήν σελίδα 355
θεριών, είχαν άποτέλεσμα τήν περι
στολή τής τρομοκρατίας.
7 - Ακόμη, οί δημοκρατικές κυ
βερνήσεις, γιά τήν άποτελεσματικώτερη δίωξη τής τρομοκρατίας, έ φ ’ όσον
έπιβάλλεται συνεργάζονται μεταξύ των
στό πλαίσια δέ τής συνεργασίας αυτής,
έχει καταστεί εύχερέστατη ή έφαρμογή τών μέτρων σέ βάρος τών «άντάρ
των πόλεων».
Μέ βάση τήν συνεργασία αύτή
έχουν έκδοθεί διάφοροι τρομοκράτες,
γιά νά ύποστούν τις συνέπειες τού
Νόμου, τής χώρας τους, όπως στήν
Δυτική Γερμανία ό τρομοκράτης Ρ.

ΠΟΛΛΕ άπό τήν Ελλάδα, ό δικηγόρος
ΚΡΟΥΑΣΑΝ, άπό τήν Γαλλία καί ό
ΤΙΛΛΜΕΓΙΕΡ, μ έ άλλους τρεις συντρό
φους του, άπό τήν Βουλγαρία. 'Επίσης
στήν Ιαπωνία παρεδόθη ένας τρομο
κράτης τού « Ιαπωνικού
'Ερυθρού
Στρατού», ό όποιος είχε λάβει μέρος
στήν έπίθεση κατά τής Γαλλικής πρε
σβείας στήν Χάγη τό 1974 καί συνελήφθη στήν Ιορδανία.
Χαρακτηριστικά είναι ή βοήθεια τής
’Αγγλίας, στήν Γερμανία, σύμφωνα μέ
τό πνεύμα άμοιβαίας βοήθειας, στήν
έξόντωση τών άεροπειρατών στό Μογιαντίσιου τής Σομαλίας καί τήν άπελευθέρωση τών όμήρων. Αλλά καί τά
κομμουνιστικά κόμματα τά προσκείμενα
στό Κ.Κ.Σ.Ε. κατηγόρησαν τούς τρομο
κράτες γιά κακή έρμηνεία τής Μαρξι
στικής κοσμοθεωρίας.
Κάθε έπιχείρηση κατά τών «άνταρτών πόλεων» πρέπει νά έχ ει σάν άποτέ
λεσμα όχι τήν κατάληψη μιάς περιο
χής, άλλά τήν έξουδετέρωαη καί κατα
στροφή τών «άνταρτών» όπουδήποτε
κι άν βρεθούν αύτοί. Γ ι’ αύτό, κατά
τις έπιχειρήσεις αύτές, πρέπει νά λαμβάνεται ύπ' όψη:
α) Ό αιφνιδιασμός, πού θά φέρει
σύγχιση στό έχθρικό στρατόπεδο.
β) Ή διάθεση μεγάλων δυνάμεων
γιά τήν κύκλωση τού έχθρού, ώστε ή
διαφυγή του νά είναι άδύνατη.
γ) Ή ύπαρξη έφεδρικών δυνάμεων,
γιά έπέμβαση σέ όποιοδήποτε άλλο ση
μείο, στό όποιο θά παρουσιαζόταν δυ
νάμεις «άνταρτών», γιά άντιπερισπασμό.
'

Η συνέχεια στό έπόμενο

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Συνέχεια έκ τής σελίδος 345
πιό τέλειον προγραμματισμό παραμελεί
ή παραγνωρίζει άναγκαστικά αύτό πού
κάθε άτομο έχει μοναδικό, άναπαλλοτρίωτο, τήν άνάγκη πού φ έρει μέσα
του γιά άγάπη καί έλπίδα. Ή τεχνική
προσφέρει άναμφισβήτητα έξαιρετικές
ύπηρεσίες. ’Αποβλέπει στην άποτελεσματικότητα, άλλα δέν μπορεί μόνη της
νά γίνη ή παιδαγωγός τής έλευθερίας.
Δ έν έπιτρέπει στούς άνθρώπους νά
ξαναανακαλύψουν τήν βαθειάν άξια
τών άλλων. Δ έν μπορεί νά καλέση γιά
τήν άγάπη. Μόνον άνθρωποι τό μπο
ρούν.

Δαυίδ καί Γολιάθ
'Υπάρχει κάτι πιό σοβαρό άπό τήν
ύποτίμησι τού νομίσματος' είναι ή ύποτίμησις του άνθρώπου.
’Αντιμέτωποι στήν άποχαλίνωσι τών
ένστικτων τής βίας καί τού έγωϊσμοΰ,
άντιμέτωποι στόν έρωτισμό πού αυ
ξάνει αύτάρεσκα καί μέ τόσο μεγάλη
δημοτικότητα, τό ήθικό συναίσθημα
ένός μεγάλου άριθμοϋ νέων καί ένηλίκων άμβλύνεται καί έξαφανίζεται καί
ή συνείδησίς τους νοθεύεται. Αύτό πού
γιά μερικούς είναι ένα άληθινό θέαμα
ήθικής καί πολιτικής ύποβαθμίσεως
πρέπει νά είναι γιά τούς Χριστιανούς
πρόσκλησις γιά άφύπνισι, γιά «έπαναπνευματοποίησι» τής κοινωνίας. Κάθε
ένας άπό έμάς πρέπει ν ’ άναλάβη τό
μερίδιο τής ευθύνης του.
Οί πιστοί θά ξέρουν νά βγάλουν άπό
έπάνω τους τήν ύποψία πού τούς βα
ραίνει; Θά έχουμε τήν πίστι καί τήν
έμπιστοσύνη πού είχε ό Δαυίδ ένώπιον
τού Γολιάθ;
Δ έν γίνεται σέ περιόδους ύπνηλίας
ή πρόοδος, γίνεται σέ περιόδους άναβρασμών, δυσκολιών καί κινδύνων. Μήν
άποθαρρυνόμαστε. Παντού ή φωτιά
διατηρείται άκόμα κάτω άπό τή στάκτη.
Γιά νά τήν ξαναζωντανέψουμε, πρέπει
νά δεχθούμε τή δυνατή πνοή τού
Πνεύματος τού Θεού.
Ό καιρός έχει έλθει γιά μιά ν έ α
ά ν τ ί σ τ α σ ι καί γιά μιά ν έ α ά γ ά π η.
Απόδοση: ΠΟΛΥ ΦΙΛΙΟΥ

"Αποψη τού βράχου καί μέρος της πόλεως τής Μονεμβαοίας άπό τόν έξώοτη τού «-ενία».

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ
Συνέχεια άπ6 τή σελίδα 367
φημης πρωτότυπης βυζαντινής πού πή
ρε ό Ίσαάκιος στήν Πέλη, άναγνωρίζεται σάν άπόγονος τής θαυμαστής
βυζαντινής αγιογραφίας καί έχει κοι
νούς δεσμούς αίματος μέ τόν προσκυ
νητή - τόν "Ελληνα - πού είναι καί
αύτός ό κατευθείαν άπόγονος καίάδιαφιλονίκητος κληρονόμος τής δοξασμέ
νης βυζαντινής γενιάς.
' Η Σταύρωση τού ' Ελκόμενου, αύτό
τό μέγιστο έργο τής βυζαντινής άγιογραφίας, πού παρουσίαζε τόν Χριστό
λίγο πριν ψυθιρίσει τό «Τετέλεσται»,
αύτή ή μοναδική εικόνα πού βεβαίωνε
γιά τόν μέχρι θανάτου άγώνα τού Θεάνθρωπου γιά τό καλύτερο αύριο τού
κόσμου είχε έξαφανισθεί. Καί ήταν σάν
νά μήν είχε ποτέ ζωγραφιστεί μία τ έ 
τοια εικόνα. "Ηταν σάν νά μήν έγινε
ποτέ ό ώραϊος άγώνας, σάν νά μήν είχε
όλοκληρωθεί ποτέ ή ύπέρτατη θυσία. Κι
όμως ό Χριστός είχε δώσει τόν θεϊκό
άγώνα γιά τόν άνθρωπο, ή θυσία του
είχε όλοκληρωθεί καί ή Σταύρωσή Του
είχε εικονογραφηθεί άποκλειστικά γιά
τόν 'Ελκόμενο τής Μονεμβασίας μέ
συγκλονιστική παραστατικότητα. Αύτή
ή μοναδική Σταύρωση πού ύπήρχε πάν
τα έ κ ε ϊ δίπλα στόν Ελκόμενο είχε
φιλοτεχνηθεϊ τό 1300 άπό τόν κορυ
φαίο βυζαντινό άγιογράφο Τσικανδήλη.
Είχε διαστάσεις 1,66 X 1,55 μ. καί
παρουσίαζε τόν Χριστό μέ άριστοτεχνικό καλλιτεχνικό τρόπο, μέ λεπτή αισθη

τική λεπτομέρεια καί μέ άξεπέραστο
ρεαλισμό στις τελευταίες-τελευταΐες
στιγμές τής ζωής του. Κάτω άπό τόν
Σταυρωμένο άπεικονίζονταν, - συντριμμένοι παραστάτες τού μεγάλου Πά
θους - ή Παναγία Μητέρα, ό άγαπημένος μαθητής ' Ιωάννης καί μερικά άλλα
πρόσωπα πού έπασχαν μαζί τους.
Ό Φ. Κόντογλου έγραψε σχετικά
γιά τήν Σταύρωση τού 'Ελκόμενου:
«Κατά τήν κρίση τήν δική μου ή Σταύ
ρωση είναι μιά άπό τις πιό σπουδαίες
βυζαντινές εικόνες πού έχω δεί. Είναι
δουλεμένη μέ πολλή μαστοριά καί μέ
πολλή αύστηρότητα, καί στά μέτρα μιά
άπό τις πιό μεγάλες πού βρίσκονται...».
Καί ό λογογτέχνης Μανώλης Γιαλουράκης στό έργο του «Μυστράς Μονεμβασία». «Μιά εικόνα άλλη μέ είχε
συνεπάρει. Αύτή' ναι τό μεγάλο έργο
τής Μονεμβασίας, αύτή μ' άπόμεινε
πυρωμένη βούλα στή μνήμη. ' Η Σταύ
ρωση. Έ ξι αιώνες μετρά καί στέκει
άκατάλυτη, σύνθεση αύστηρή στήν
μορφή καί τολμηρή στήν καινοτομία
της. "Ενα πελώριο δάκρυ σημαδεύει
τό μάτι τής Παρθένας, ένα δάκρυ πού
πέτρωσε...».
Ο διευθυντής τής 'Εθνικής Πινα
κοθήκης Μαρίνος Καλλιγάς έχει έπίσης
έπισημάνει «Είναι θαυμασία φορητή ε ι
κόνα καί μοναδική στό είδος της». Τό
ίδιο καί ό Ακαδημαϊκός Α. Ξυγκόπουλος «Πρόκειται γιά έναν θαυμάσιον
ζωγραφικό πίνακα έξαιρετικής τέχνης
καί δραματικότητας. Είναι ένα θαυμάσιον κειμήλιον βυζαντινής τέχνης». Καί
ό ιστορικός Σ. Παπαδάκης «Πρόκειται
περί είκόνος άνυπολογίστου άξίας, πε
ρί έργου άριστουργηματικής τέχνης».
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Γ. ΓΟΥΛΑ: «Οί χωριανοί μου»
( Αθήνα, Β ' έκδοση, έκδ.
Στεφ. Δ.
Βασιλοπούλου,
1978, σελ. 190).
Ηθογραφικά σκίτσα τά χαρακτήρισαν έτούτα τά όλοκληρωμένα πορτραίτα των τύ
πων των παλιών τής έλληνικής υπαίθρου οί
διάφοροι μ ελ ετη τές καί κριτικοί τού βιβλίου.
Σέ τούτη τή νέα δεύτερη έκδοση, τό
βιβλίο τού έκλεκτού Ρουμελιώτη συγγρα
φέα, έμπλουτίζεται μ έ τούς τύπους τού
«προέδρου» καί τών «χτιστάδων» καί είναι
εύχής έργο ότι μπήκαν τά άναγκαία συμ
πληρώματα σ ' αύτή τή Β ' έκδοση, χωρίς
νά άλλάξει ή παλιώτερη μορφή καί οί χαρα
κτηριστικές λαϊκές μορφές του. Εδώ θά
είχε τή θέση του νά τονιστεί τό γεγονός,
πώς μ έ τήν παραποίηση τών άνθρώπων τής
έποχής μας, χάνονται ένα ένα τά χαρα
κτηριστικά τών αιώνιων έλληνικών έκείνων
τύπων, τής ύπαίθρου, πού δέ βρίσκουν
τήν εύκαιρία νά έκφραστοϋν σήμερα. Αλλά
αύτό δέ σημαίνει πώς θά πρέπει νά άποκλείσουμε τή διάρκεια τών χαρακτηριστικών
μας σέ άλλες καλύτερες ώρες. Μ ' αύτή τήν
έλπίδα καί μ ' αύτό τό όπτικό πρίσμα, άλλά
καί τό πρίσμα τής παράδοσης, τό βιβλίο φ έρ
νει έπάνω του, όλα τά γνωρίσματα τής έξατομικευμένης καί προσωπικής έργασίας καί
ξεπερνάει τήν άντοχή τής καθημερινότη
τας « Ό Γεωργός», « Ό Άρχοντας», « Ο
παπάς», « Ο Δημόσιος ύπάλληλος», « Ο
Δικηγόρος», « Ο Αγροφύλακας», « Ο τσο
πάνης» κ.λ.π. δίνονται σάν μορφές μνήμης,
μ έ γλώσσα, μέ ύφος, μ έ έμπειρίες, μ έ πνεύ
μα, μέ δεξιοτεχνία, μέ σπαρταριστό κέφι καί
μ έ βάθος - δ,τι πρέπει δλοι γιά ένα
άκόμα άντιπροαωπευτικό βιβλίο, πού γέν
νησε ή Ρούμελη μ έ τό έκλεκτό πνευματι
κό της τέκνο, τό Δημοσθένη Γούλα.
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: «Τό φυλάκιο X. Γραμ
μή θανάτου» Διηγήματα. Εκδό
σεις «Πνευματική Κύπρος», Λ ευ
κωσία, 1979, (σελ. 59).
Δ έ χρειάζεται νά άναλυθεί κανένας ή
νά όργανώσει προβληματιζόμενος μώ έμπεδωτική εισαγωγή στή γραφή τού Κύπρου
Χρυσάνθη Άπ ό τις δόκιμες νεοελληνικές
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συγγραφικές πέννες, κρίνεται ό λόγος του
ατό τί μάς προσφέρει κάθε φορά, δηλαδή,
κρίνεται ούσιαστικά. Έ τσι μ έ τό άνά
χειρας βιβλίο, έχουμε νά κάνουμε μ έ δέκα
διηγήματα - τό κλασσικό πλέον νεοελλη
νικό μέτρο τής διηγηματογραφίας μας σέ
συλλογή - πού πραγματεύονται τό τ ε 
λευταίο δράμα τής Κύπρου, άλλά άπό
μιά άλλη πρισματική θεώρηση: Τού έ ν 
τεχνου πεζογραφικού λόγου πού είσήλθε
νατουραλιστικά πλασμένο μέ σύγχρονη τ ε 
χνική στόν πόλεμο, στό θρήνο τού γιού,
στήν προσφυγιά, στήν αιχμαλωσία κ.λ.π.
Γιά νά μήν άφαιρέσουμε τή μέθεξη τής
έπικοινωνίας μ έ τά κείμενα στόν άναγνώστη, τόν άφήνουμε νά άπολαύσει μόνος
του καί νά κάνει κτήμα τις αισθητικές του
έμπειρίες, πού νομίζουμε, άντιπροσωπεύουν
πεζογραφικά τις καλύτερες στιγμές, πού
γράφτηκαν γύρω άπό τό θέμα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
ΠΑΝΟΥ I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «Οί Σχολές τών Ά γράφων ατά χρόνια τής Τουρκοκρα
τίας». (Οί ιδρυτές καί οί μαθητές των
καί άλλα μελετήματα). Ανάτυπο
« Αναμνηστικό λεύκωμα τής Ένώσεως Εύρυτάνων Αμερικής «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ» τού 1977. CHARLOTTE
NORTH CAROLINA U S A. 1978,
σελ. 39).
Είναι μακρά ή θητεία τού Πάνου I Βασι
λείου στά γράμματα καί ή κάθε έπικοινωνία
μ έ τά γραφτά του, δημιουργούν γιά τόν κριτι
κό τήν ίδια θέση ύπευθυνότητας τής ύπογραφής του. Τίποτα τό έρασιτεχνικό στό
γραφτό του, γνώσεις κατακτημένες τού
έρευνητή, κυριαρχημένες καί φωτισμένες
έ κ ε ί πού πρέπει γιά τήν όλοκλήρωση τής
κάθε μονογραφικής του έργασίας. Τό κριτή
ριό του όπου έμφανίζεται, είναι άλάθητο καί
τετραγωνισμένο. Ή διαρθρωτική όργάνωση
τού άλικου, τέτοια πού νά έλκύει τόν
άναγνώστη, νά ντυθεί τά άμφια τού μελετητή
καί νά ιερουργήσει μαζί μ έ τόν συγγρα
φέα. 'Ομως οί κατακτήσεις τής πέννας αυ
τής τής ώριμης, δέν έξαντλούνται μέχρις
έδώ. Ό Πάνος I. Βασιλείου καταλίπει πλέον
ένα έργο, πού δταν κάποτε οί γενιές τών
νέων Ελλήνων άνθρώπων θελήσουν νά έγκύψουν ιστοριοδιφικά στήν παράδοση, θά
τόν βρούν πρώτο παρόντα. Καί «Οί Σχολές
τών Άγράφων στά χρόνια τής Τουρκο
κρατίας» (Οί ιδρυτές καί οί μαθητές των
καί άλλα μελετήματα) τής νέας προσφοράς
του, έρχονται νά έπιβραβεύσουν γιά μιά
άκόμα φορά τίς παραπάνω διαπιστώσεις
μας, πού θά τίς βρει ό καθένας καί σέ
τούτο καί σέ κάθε πόνημα τού Ρουμε
λιώτη δημιουργού. Δ έ θά θέλαμε νά κλείσουμε τό σημείωμά μας, χωρίς νά πλέ
ξουμε τό έγκώμιο στήν ήθική προσωπικό
τητα τού συγγραφέα, πού άποτελεί κόσμη
μα άνθρώπου πνευματικού. Είναι ή έλάχιστη
τιμή πού μπορούμε νά προσφέρουμε στήν
παρουσία του στά γράμματά μας, μέ τό
σημείωμα τούτο.

1. Μέταλλον τής τάξεως τών σπανίων
γαιών μέ σύμβολον Υβ καί άτομ. βά
ρος 173,04.
2. Χωρίον νομού καί έπαρχίας Κοριν
θίας, ένθυμίζον «γιαλόν» (δημοτ.)
3. Δ έν έξαιρεί καμμίαν είς τήν αιτιατι
κήν πληθυντικού (καθ.) - Ή ναυαρχίς τά έχει... είς τό τέλος.
4. Είναι τά κατατεθέντα χρήματα είς τό
Ταμιευτήριον.
5. Τούρκος στρατιωτικός, διατελέσας
διοικητής τών τουρκικών δυνάμεων
είς Ήπειρον κατά τόν A ' Βαλκανι
κόν πόλεμον (έπών.) - Άντιστρόφως, δεικτική όντωνυμία είς τόν πλη
θυντικόν.
6. Άρχαϊον όνομα ποταμού τής Β.
Θράκης, πηγάζοντας άπό τού Αίμου
καί χυνομένου είς τόν Δούναβιν
(γεν. άνστρφ.).
7. Συμβούλια, καθιερωθέντα ώς θ ε
σμός, άπό τής ύποδιαιρέσεως τού
Κράτους είς νομούς καί έπαρχίας
(1833), ίσχύσας μέχρι τού έτους
1887.
8. Δ έν διαφέρουν μεταξύ των (άνστρφ)
- 'Απουσιάζει (ούδέτ.).
9. Κατά τόν Κανονικόν Δίκαιον, οίάπαρνούμενοι τήν Χριστιανικήν Θρησ
κείαν καί προσχωρούντες είς άλλην
μή Χριστιανικήν (δημ. άνστρφ.).
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Είναι όσοι ύπόκεινται καί είς φορο
λογίαν.
2. Σημαίνει καί θάνατον, έκβασιν ή
σκοπόν. - Αμερικανός ποιητής καί
πεζογράφος, άναγνωρισθείς ώς ό
πρόδρομος τών συμβολιστών καί τών
ποιητών τής «παρακμής» (έπών.).
3. Εξασφαλίζει τσιγάρο είς τόν... τε-

μπέλην. - ’ Επαναλαμβανόμενον, άντιστρόφως, δίδει παλαιόν μοντέρνον
χορόν.
4. Παρέχουν τό δικαίωμα συμμετοχής
εις ταξείδια ή τής εισόδου διά κάποιο
θέαμα.
5. Ό άριθμός 103. - Ή βροχή καί οί
τροχοί τά... έχουν κοινά.
6. 'Ομοσπονδιακόν κράτος τής Ν. Α.
Ασίας εις τό όποιον άνήκουν καί τά
αύτόνομα κρατίδια Σάν, Κατσίν, Καρέν, Κάγια καί ή ιδιαιτέρα περιοχή
των Τσίν (γεν.).
7. Δονούν τήν περιοχήν, πέριξ των γη
πέδων (δημ.). - Δήλοι καί τήν ύλην,
άπό τήν όποιαν έγινε κάτι, ή πρόθεσις αυτή.
8. Τό μικρόν όνομα τού ήθοποιού τού
Ιταλικού κινημ/φου Βεντούρα (ένάρθρ).- Τό άπετέλουν τρία μεγάλα
ποδοσφαιρικά Σωματεία (άνστρφ.).
9. 'Αριστούργημα τού Δέοντος Τολστόϊ (αίτ. άνστρφ.).
(ΐ. Κο.)

Καί λίγο «ρετρό». ' Η ποδοσφαιρική όμάδα τής Δ ’ ’ Υποδιευθύνσεως Πειραιώς τό
1947, μετά άπό συνάντησή της μ έ τόν «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ» Πειραιώς, στό γήπεδο Νί
καιας. Αρχηγός ό Υπαστυνόμος Άναστααήδης Μιχαήλ.

' Η λύση στό έπόμενο

Λύση τού Σταυρολέξου
τοΰ τεύχους 5 1 2 - 5 1 3
1 2 3 4
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ Ν ’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;

ί) Τεχνητό χημικό στοιχείο πού έχει σύμ
βολο τό Αμ. 2) Βρίσκεται στις Μυκήνες.
3 ) Ό Νέβιλ Τσάμπερλαιν. 4 )' Οπλίτες τής
άρχαίας έποχής, πού δέν κρατούσαν όμως
άσπίδες. 5) Ή συγγραφεύς άστυνομικών
μυθιστορημάτων Άγκάθα Κρίοτι. 6) Κου
κούτσι σταφυλιού. 7) Τό ψάρι. 8) Ο Γαλορουμάνος άκαδημαϊκός Εύγένιος Ίονέσκο.
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙΝΙ
Ο έπιθεωρητής δέν πίστεψε τόν Μαντέλ, γιατί ό τελευταίος ισχυρίστηκε ότι ή
πόρτα τού καμαρινιού ήταν κλειστή καί ότι
καθόταν στην τουαλέττα καί βαφόταν. "Ο
μως, σύμφωνα μέ αύτά πού μάς είπε, δέν
είδε τόν Χούπερ νά μπαίνη στό δωμάτιο,
παρ' όλο πού ή πόρτα ήταν άκριβώς άπέναντι άπό τόν καθρέπτη. «Πολύ άπίθανο» τό
χαρακτήρισε ό έπιθεωρητής.
Αργότερα, ό ήθοποιός Μαντέλ καταδικά
σθηκε γιά άνθρωποκτονία.
Κίνητρο: Επαγγελματική άντιζηλία.

Επάνω: Στιγμιότυπο άπό τή γιορτή τού ΟΚΦΑ Πειραιώς, κατά τήν όποια έπεδόθησαν διπλώματα κοπτικής-ραπτικής καί διενεμήθησαν γαμήλια βοηθήματα.
Ανάμεσα στις μικρές πρόστα τευόμενες τού ΟΚΦΑ, ή πρόεδρος κ. Φλέγκα καί ή
κ. Λεμονή σύζυγος τού ’Αρχηγού τής Άστυν. Πόλεων. Κάτω: Στιγμιότυπο άπό
τό πανελλήνιο Συνέδριο ’ Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, πού έγινε στήν Αθή
να, μέ τήν εύκαιρία τού «"Ετους τοΰ Παιδιού». Στό Συνέδριο τού όποιου τό θέμα
ύπήρξε «ή συμβολή τής κοινωνίας ε ις τήν πρόληψη τής έγκληματικότητος τών
άνηλίκων καί τού παραστρατημένου παιδιού», πήρε μέρος έκμ έρ ο υ ς τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων ό ' Υπαστυνόμος A ’ κ. Καβαζίδης.
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Στό μνημείο τών πεσόντων 'Αστυνομικών,
στύ προαύλιο τής Σχολής ' Υπαστυνόμων,
τελέστηκε έπψνημόουνος δέηση, άπό τις
'Ενώσεις τών άποστράτων του 'Αστυνομι
κού Σώματος, υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής
τών θανόντων καί υγείας τών έπιζώντων
συναδέλφων Στή φωτογραφία κάτω 6 πρόε
δρος τής Π.Ε.Α.Α.Α.Π. κ. Νικ. Νέρης κατα
θ έ τε ι στέφανο.

Μέ θέμα « Ή Ευρώπη καί Εσύ», τό γραφείο
Αθηνών τής ’Επιτροπής τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων προκήρυξε πανελλήνιο διαγωνι
σμό, μεταξύ τών μαθητών τών Γυμνασίων
καί Λυκείων τής χώρας. Μεταξύ τών δέκα
βραβευθέντων είναι ό άστυφ. τροχονόμος
κ. Κανέλλος '(ωάννης ό όποιος διακρίνεται
στή φωτογραφία μ έ τόν 'Υφυπουργό Παι
δείας κ. Κοντογιαννόπουλο, τόν Β ' ' Υπαρχηγό Α.Π. κ. Ψυχογιό, τό Δ/ντή κ. Μιχελουδάκη κ.ά.

AftUUOUKI
επκαιρι

Ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ.
Λεμονής, ένώ καταθέτει στέφανο στό μνη
μείο τ ί Σ χ ο λ ή ς κατά τήν έκδήλωση τών
'Ενώσεων τών άποστράτων του Σώματος.

Αριστερά κάτω: ' Ενα άκόμα στιγμιότυπο
άπό τήν έπιμνημόσυνο δέηση στήν 'Αστυ
νομική Σχολή. Διακρίνονται ό Αρχηγός
τής 'Αστυνομίας κ. Λεμονής, τ. Αρχηγοί
τού Σώματος, συνταξιούχοι άξ/κοί καί κατώ
τεροι κ. ά. Κάτω: Βέλγοι άστυνομικοί πού
έπισκέφθηκαν τή χώρα μας, ξεναγήθηκαν
άπό τόν Διοικητή τής 'Αμέσου Δράσεως κ.
Έμ. Σηφάκη γιά τό έργο καί τις δραστηριό
τη τες τής ' Υπηρεσίας.

Ενδιαφέρουσα διάλεξη, μ έ θέμα τό πάντο
τε φλέγον πρόβλημα τών ναρκωτικών, έδωσε
τήν 23-5-79 στά μέλη τού Σώματος Ελλή
νων Οδηγών, ό Β ' Ύπαρχηγός τής ‘Αστυ
νομίας κ. Ψυχογιός. Στή φωτογραφία στι
γμιότυπο.

Τίς πρωινές ώρες τής 19-5-79 έγινε στήν
αίθουσα τής Άστυν. Δ/αεως Πειραιώς, ή
τελ ετή παραδόσεως τών καθηκόντων άπό
τόν άπελθόντα κ. Νικολόπουλο στό νέο
Δ /ντή κ. Ραυτογιάννη. Στή φωτογραφία ό
κ. Ραυτογιάννης δίνει άναμνηστικό δώρο
στόν κ. Νικολόπουλο.
Στήν Αίθουσα τής Διακιδείου Σχολής Λαού,
στήν Πάτρα καί μέ τήν ευκαιρία τού έτους
τού παιδιού, πραγματοποιήθηκε διάλεξη άπό
τόν Αστυνόμο A ' κ. Κωνσταντακόπουλο
Γεώργιο μ έ θέμα «Παιδί - Κοινωνία - Έγκλη
μα». Ή έκδήλωση, τής όποιας τή διοργά
νωση είχε ή 'Αστυνομική Δ/νση Πατρών,
σχολιάσθηκε ευμενέστατα άπό τόν τοπικό
τύπο.

προήχθη είς τόν βαθμόν τού ύπαστ. Β ', τό
έτο ς 1947 ε ίς τόν βαθμόν τού ύπαστ Α ' , τ ό
1952 είς τόν βαθμόν τού Ά σ τυ ν Β καί τό
έτο ς 1962 είς τόν βαθμόν τού Άστυν. Α '.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν, τό Α
στυνομικόν Σώμα δ ι’ άντιπροσωπείας του,
ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε στέφα
νον τιμής ένεκεν, έπί τής σοροϋ τού, οί οι
κείοι του, πολλοί φίλοι ώς καί άστυνομικοί
έ ν ένεργεία καί συντάξει. Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησε ό έπικεφαλής τής Άστυν. άντιπροσωπείας διά συγκινητικών λόγων

ΚΑΡΑΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Άπεβίωσε καί έκηδεύθη στήν Αθήνα ό
έ.σ. Άστυνόμος Α '
ΚΑΡΑΤΖΟΥΒΑΛΗΣ
Ίοχικείμ τού 'Ιωάννου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1901 είς Βραστά
Χαλκιδικής. Είς τό Αστυνομικόν Σώμα κα τε
τάγη ώς άστυφύλαξ τό 1924. Τό 1932 προ
ήχθη είς Ύπαστυνόμον Β ', τό 1936 είς
' Υπαστυνόμον Α ' , τ ό 1943 ε ίς Αστυνόμον
Β ' καί τό 1952 ε ίς Αστυνόμον Α ' . Τό 1958
άπεχώρηαε, λόγω όρίου ήλικίας.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οικείοι
του, άστυνομικοί ύπάλληλοι καί πλήθος κό
σμου, φίλοι τού έκλιπόντος.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Τήν 10-4-79 έκηδεύθη ε ις τό Β ' Νεκροταφείον Αθηνών, ό έ. ά Αρχηγός Αστυ
νομίας Πόλεων Γεωργακόπουλος Παντελής
τού Δημητρίου. Ο έκλιπών έγεννήθη εις
Ά γ ιο ν Παντελεήμονα Καλαβρύτων. Κατετάγη ε ις τήν Αστυνομίαν τό έτο ς 1927 ώς
άστυφύλαξ. Τό 1937 προήχθη είς τόν βαθ
μόν τού ' Υπαστυνόμου Β '. Τό 1941 ε ίς τόν
βαθμόν τού Υπαστυνόμου Α ', τό 1944 είς
Αστυνόμου Β ', τό 1948 είς Αστυνόμον
Α ', τό 1952 ε ίς Δ /ντήν Β ' καί τό 1960 είς
Δ/ντήν Α . Τό 1961 άπεχώρηαε καταλη
φθείς άπό τό όριον ήλικίας μ έ τόν βαθμόν
τού άρχηγού.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν πολλοί
φίλοι του καί άστυνομικοί έ ν ένεργεία καί
συνταξιούχοι. Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέατη δ ι' άντιπροσωπείας ό έπικεφαλής τής
όποιας κατέθεσεν έπί τής σορού στέφανον,
τιμής ένεκεν

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τήν 7-4-79 έκηδεύθη είς τό νεκροταφείον
Καλλιθέας ό άποθανών έ.σ. άστυνόμος Α '
Χατζάκης Στέφανος τού Γεωργίου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 24-2-1910 είς
όρεινόν Σητείας Λασηθίου Κρήτης. Είς τήν
Αστυνομίαν κατετάγη μ έ τόν βαθμόν τού
άστυφύλακος τό έτο ς 1932. Τό έτο ς 1943

502

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τήν 7-5-79 έκηδεύθη είς τό Νεκροτα
φείον Νεαπόλεως (Νίκαιας) ό έ.σ. Ά σ τυ 
νόμος Α ' Τοιλίκας Αθανάσιος του Νικο
λάου.
Ο έκλιπών έγεννήθη ε ίς Κοκκινομηλιά
Ίστιαίας Εύβοιας τό έτο ς 1908. Είς τό
Άστυν. Σώμα κατετάγη μέ τόν βαθμόν τού
άστυφύλακος τό έτο ς 1931.
Τό έτο ς 1943 προήχθη ε ίς ύπαστυν. Β ',
τό έτο ς 1947 ε ίς ύπαστυν. Α ', καί τήν
25-4-1959 είς Αστυνόμον Β '. Τό έτος
1964 λαβών τόν βαθμό ψ τού Άστυν. Α ',
άπεστρατεύθη καταληφθείς υπό τού όρίου
ήλικίας.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του, έ ν ένεργεία καί συντάξει συνά
δελφοι άστυνομικοί ώς καί πολλοί φίλοι του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ άνππροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέ
θεσε, έπί τής σορού του, στέτρανον τιμής
έν εκεν καί άπεχαιρέτησε αυτόν διά συγκι
νητικών λόγων.

ΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τήν 6-5-79 έκηδεύθη είς Α Νεκροτα
φείον Αθηνών ό άποθανών έ. σ. ύπαστυνόμος Α Δαράκης Νικόλαος τού Εύαγγέλου.
Ο μεταστός έγεννήθη τό έτο ς 1903 είς
Αθήνας. Κατετάγη είς τό Αστυνομικό
Σώμα, ώς άστυφύλαξ, τό έτο ς 1929 Τό
έτο ς 1943 προήχθη είς άνθυπαστυνόμον
καί τό 1944 είς ύπαστυνόμον Β ' Τάξεως.
Άπεστρατεύθη μ έ τόν βαθμόν τού ύπαστυνόμου Α .
Τήν κηδείαν του παρηκουλούθησαν οί
οικείοι του, άστυνομικοί ύπάλληλοι έ ν ένεργείρ καί συντάξει καί πολλοί φίλοι του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι ' άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κα τέ
θεσε έπί τής σορού του στέφανον καί
έχαιρέτησε τόν νεκρόν διά συγκινητικών
λόγων.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οι
οικείοι του, έ ν ένεργείρ καί συντάξει συνά
δελφοι άστυνομικοί ώς καί πολλοί φίλοι του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δ ι' άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κα τέ
θεσε έπί τής σορού του στέφανον, τιμής
ένεκεν.

τάγη τό έτο ς 1939. Προήχθη είς Ύπαρχι
φύλακα τό 1943 καί ε ίς Αρχιφύλακα τό
1946.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν φίλοι του
καί άστυνομικοί έ ν ένεργεία καί συνταξιού
χοι. Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ
άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας
κατέθεσεν έπί τής σορού τού έκλιπόντος
στέφανον.

ΣΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 5-5-1979 έκηδεύθη είς Νεκροταφεϊον Κόκκινου Μύλου Ν. Φιλαδέλφειας
ό έ.σ. ύπαστυνόμος Β Σέργης Γεώργιος
τού Νικολάου.
' Ο έκλιπών έγεννήθη εις χωρίον Γαλανάδ ες Νάξου τό έτο ς 7925. Εις τό Αστυ
νομικόν Σώμα κατετάγη, μέ τόν βαθμόν τού
άστυφύλακος, τό έτο ς 1947. Τό έτο ς 1966
προήχθη εις τόν βαθμόν τού άνθυπαστυνόμου καί τήν 13-10-1971 εις τόν βαθμόν τού
ύπαστυνόμου θ ' Τό έτο ς 1974 άπεστρατευθη διά λόγους υγείας αύτεπαγγέλτως.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οι οι
κείοι, πολλοί έ ν ένεργείρ καί συντάξει άστυνομικοι ώς καί φίλοι καί γνωστοί ιδιώτες.
Τό Αστυνομικό Σώμα παρέστη δι άντιπροσωπείας. ό έπικεφαλής τής όποιας κα τέ
θεσε στέφανον έπί τής αορούς του, τιμής
ένεκεν.

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τήν 23-3-1979 έκηδεύθη είς τό Νεκροφείον Περιστεριού ό ' Υπαρχιφύλαξ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ Ή λίας τού Συμεώνος, δστις ένοσηλεύετο είς Νοσοκομείο τού Λονδίνου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1932 ε ίς Αθή
νας. Είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη
τό 1958. Προήχθη είς τόν βαθμόν τού
' Υπαρχιφύλακος τό 1978 καί ύπηρετοϋσε
ε ίς τό Μηχανοκίνητον.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν πολλοί
φίλοι του καί συνάδελφοι. Τό Αστυνομικόν
Σώμα παρέστη δι ’ άντιπροσωπείας καί μιας
Διμοιρίας Μ.Α.Τ., ό έπικεφαλής τής όποιας
κατέθεσεν έπί τής σορού του στέφανον καί
τόν προέπεμψεν διά συγκινητικών λόγων.

ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΔΡΙΜΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 5-4-1979 έκηδεύθη εις τό Νεκροταφείον Νεαπόλεως Νίκαιας ό άποθανών έ. σ.
άνθυπαστυνόμος ΔΡΙΜΥΛΗΣ Γεώργιος τού
Σπυρίδωνος.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτο ς 1906 εις
Ζελέχοβα Μεσσηνίας Κατετάγη εις τήν
Αστυνομίαν Πόλεων τό έτο ς 1930. Τό
έτο ς 1944 προήχθη εις άνθυπαστυνόμον
καί τήν 31-12-1958 καταληφθείς ύπό τού
όρίου ήλικίας άπεστρατεύθη.

Τήν 11-3-1976 άπεβίωσεν καί τήν έπομένην έκηδεύθη ό έ ν Μ. Δ. Άρχιφύλαξ
Καβούρης Σαράντης τού Γεωργίου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτο ς 1900 είς
Σπάρτην Λακωνίας. Είς τό Σώμα κατετάγη
τό έτο ς 1930 μ έ τόν βαθμόν τού άστυ
φύλακος. Προήχθη ε ίς ύπαρχιφύλακα τήν
17-9-1956 καί ε ίς άρχιφύλακα τήν 24-9-1956
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν έκτός
άπό τούς οικείους καί συγγενείς του, πολ
λοί έ ν ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι
άστυνομικοί καί φίλοι. Τό Αστυνομικόν Σώ
μα παρέστη δ ι' αντιπροσωπείας του, ό
έπικεφαλής τής όποιας έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέθεσεν έπί τής αορούς του,
στέφανον τιμής ένεκεν.

ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Τήν 31-3-79 έκηδεύθη ε ίς τό Νεκροταφεϊον Άναστάσεως τού Πειραιώς ό έν. σ.
Αρχιφύλαξ Κουβάτσος Ιγνάτιος τού Ίωάννου.
Ό μεταατάς έγεννήθη τό έτο ς 1918 είς
Πειραιά. Είς τό Αστυνομικόν Σώμα κα τε

ΜΠΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τήν 28-3-1979 έκηδεύθη είς τό Νεκροταφεϊον Αναστάσεως τού Πειραιώς, ό έν. σ.
Υπαρχιφύλαξ Μπούζας Φώτιος τού Δημητρίου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτο ς 1918 είς
Πετρίτσι Μεσσηνίας. Είς τό Αστυνομικόν
Σώμα κατετάγη τό 1945 Προήχθη είς τόν
βαθμόν τού Υπαρχιφύλακος τό 1970, όπότε καί άπεχώρησε καταληφθείς άπό τό όριο
ήλικίας.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν πολλοί
φίλοι του καί άστυνομικοί. Τό Αστυνομικόν
Σώμα παρέστη δΓ άντιπροσωπείας, ό έπι
κεφαλής τής όποιας κατέθεσε στέφανον
τιμής ένεκεν.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Τήν 3-5-1979 έκηδεύθη είς τό Νεκροταφεϊον Καλλιθέας ό έ.σ. Υπαρχιφύλαξ Βουτσινάς Γεράσιμος τού Αναστασίου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτο ς 1913 είς
Ληξούριον Κεφαλληνίας. Είς τό Αστυνομι
κόν Σώμα κατετάγη τό 1941. Προήχθη είς
τόν βαθμόν τού Υπαρχιφύλακος τό 1964.
Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν πολλοί
φίλοι του καί άστυνομικοί συνταξιούχοι καί
έ ν ένεργεία. Τό Αστυνομικό Σώμα παρέστη
δΓ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής ό
ποιας κατέθεσε σ τ έ ρ ν ο έπί τής σορού
τιμής ένεκεν.
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'/\λλά καί οι έρευνες γιά τόν θά
νατο τού ΑΛΝΤΟ ΜΟΡΟ στην 'Ιταλία,
Απέδειξαν ότι μαζί μ έ τις « ’ Ερυθρές
Ταξιαρχίες» είχαν συνεργασθή καί γερμανοί τρομοκράτες. Στό κρυσφύγετο
τών «Ερυθρών Ταξιαρχιών» πού άνεκαλύφθη άπό τις άρχές καί ήταν τό
στρατηγικό κέντρο δράσεως, βρέθηκαν
πινακίδες γερμανικές καί μία τσάντα
άπό ψεύτικο πλαστικό δέρμα, πού κατα
σκευάζεται καί πωλείται μόνο στην Δ.
Γερμανία.
'Υπάρχουν έπίσης μικρές όμάδες
πού Αποτελούνται άπό τούς «ρευ
στούς τρομοκράτες» οι όποιοι στην
άρχή τής δράσεως των, ήταν πολύ
αύθεντικοί, άλλά σιγά-σιγά έγιναν ένα
είδος κινητής δυνάμεως, έτοιμης νά
δράσει σέ όποιοδήποτε μέρος τού
κόσμου π.χ. τήν μία μέρα στην Λατι
νική 'Αμερική καί τήν άλλη μέρα στην
Εύρώπη.
Είναι δυνατόν νά άναφερθούν καί άλ
λες περιπτώσεις, άπό τις όποιες άποδεικνύεται διεθνής συνεργασία τών δια
φόρων τρομοκρατικών όργανώσεων καί
κρατών άκόμη, τά όποια δέχονται ή
ένθαρρύνουν τήν δραστηριότητά τους,
άφού παρέχουν άσυλο ατούς «Αντάρ
τες πόλεων». Οί Αρμόδιες άρχές Ασφα
λείας τής Δυτ. Γερμανίας, πιστεύουν
δτι ατούς Παλαιστινίους καί Εύρωπαίους
τρομοκράτες δίνονται όχι μόνον αύτοκίνητα, τυπογραφεία κ.λ.π. άλλά καί
μεγάλα χρηματικά ποσά. 'Αργεντινοί
έξόριστοι κατάγγειλαν πρόσφατα, ότι
ύπάρχει μιά διεθνής τού πολιτικού έγκλήματος, στην όποια συμμετέχουν
διάφορες δικτατορικές κυβερνήσεις,
οί όποιες στέλνουν τούς πράκτορές
τους σ ' όλόκληρο τόν Εύρωπαϊκό
χώρο.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οί τρομοκράτες είναι έπαγγελματίες καί τίποτα δέν Αφήνουν στην τύ
χη τους. Ή τρομοκρατία, έχει έξελιχθεί
σέ έπιστήμη πού τά κείμενά της, τά
όποια πηγάζουν άπό τήν πείρα τής
δράσεως των, Αποτελούν συνέχεια
Αντικείμενα μελέτης καί έρευνας. Κά
θε άποτυχία ή έπιτυχία μεταβάλεται σέ
καινούργιο κείμενο, μ έ Αποτέλεσμα,
τής τελειοποιήσεως τής «έπιστήμης»
σέ βαθμό πού τάσφάλματα νά μειώνον
ται συνεχώς. "Ετσι λοιπόν έχουν γίνει

Στήν Απέναντι σελίδα: ' Ο ’ Ιταλός δημοσιογράφος Λουτσάνο Καστελλάνο, πού φ έρεται δτι
ήταν άναμεμιγί'ένος στήν υπόθεση τής Απαγωγής καί δολοφονίας τού "Αλντο Μόρο. ’ Επά
νω: ' Ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Γένοβας καί σύμβουλος τού Χρισπανοδημοκρατικού Κόμματος πού πυροβολήθηκε ατά πόδια, μέσα στό πανεπιστήμιο τής 'Ιταλικής πόλεως, άπό μέλη τών « 'Ερυθρών Ταξιαρχιών».

έπαγγελματίες τού τρόμου. Οί «άντάρ- τους, οί «άντάρτες πόλεων» Αναλαμ
τες πόλεων» έκπαιδεύονται σέ στρατό βάνουν δράση, στις χώρες τους καί έπιπεδα κομμάντος, στά όποια παίρνουν δίδονται παράλληλα στήν στρατολόγηση
μαθήματα άνορθοδόξου πολέμου καί νέων μελών. Ή έκπαίδευση είναι άριτακτικής μάχης μέσα στις πόλεις. Τέ στη, σέ βαθμό πού νά θεωρούνται
τοια στρατόπεδα ύπάρχουν σέ πολλά άπό τούς καλλίτερους έκπαιδευτικούς
μέρη τού κόσμου. "Εχει πλέον άπο- «κομμάντος» οί όποιοι μέ καταπληκτική
στρατηγική δεξιοτεχνία καί Απαράμιλλο
δειχθεϊ ότι, Γερμανοί τρομοκράτες,
όπως ό ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΑΑΝΤΕΡ, ή φανατισμό, πλαισιώνουν μέ στρατιωτική
Μ ΑΙΝΧΟΦ, ό ΧΑΑΓΚ καί άλλοι έχουν πειθαρχία τίς «όμάδες αύτοκτονίας», οί
έκπαιδευτεϊ σέ ειδικά γιά ξένους, μαρ όποιες δίνουν τήν εικόνα στρατιωτικών
ξιστικά στρατόπεδα παλαιστινιών, στήν μονάδων άπό τίς καλλίτερες τού κό
Ιορδανία στήν Ν. 'Υεμένη καί στό σμου. Αύτό άπέδειξαν τά τελευταία
’Ιράκ. Υποστηρίζεται δτι «Αντάρτες κρούσματα έναντίον προσώπων, κυ
πόλεων» τής ιταλικής όργανώσεως βερνητικών μονάδων καί άεροσκαφών.
« Ερυθρές Ταξιαρχίες» έχουν έκπαιδ ευ τεϊ σέ στρατόπεδο τού ΚΑΡΛΟΒΥ
ΙΑ' Μεθοδικότητα - ’Επαφή ΒΑΡΙ τής Τσεχοσλοβακίας.
Στρατολόγηση
Οί τρομοκράτες Αρχίζουν πρώτα
μαθήματα δύο έβδομάδων γενικού πε
ριεχομένου καί μετά ειδικεύονται σέ 1. ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Οί «άντάρτες πόλεων» στις κινή
διαφορετικές «τάξεις» μέσα άπό τις
όποιες έπιλέγονται οί καλλίτεροι, οί σεις τους καί στις ένέρ γειές τους,
όποιοι έκπαιδεύονται σέ θέματα διοική- έφαρμόζουν μέ Απόλυτη Ακρίβεια τούς
σεως, γιά νά στελεχώσουν Αργότερα κανόνες τού συνωμοτισμού καί παίρ
τά διάφορα κέντρα. Ή έκπαίδευση νουν σέ κάθε περίπτωση μέτρα προστα
μέσα στά στρατόπεδα, καλύπτει διά σίας, ώστε νά μπορούν νά διαφύγουν
φορους τομείς, όπως τήν χρήση δια τήν σύλληψη. Τά μέτρα αύτά Απο
φόρων όπλων, έκρηκτικών, θέματα δια- τελούν τά κυριώτερα στοιχεία τής μεθο
βιβάσεως, πρακτική καί θεωρητική έ κ  δολογίας κατά τήν δράση τους. ’Επι
παίδευση στήν τακτική τού άνταρτο- λέγουν μετά προσοχής τήν κατοικία
πολέμου μέσα στις πόλεις καί όπωσδή- πού διαμένουν καί χρησιμοποιούν πλα
ποτε ιδεολογικό προσανατολισμό καί στά στοιχεία σέ κάθε συναλλαγή τους.
προπαγάνδα. Μετά ττήν έκπαίδευσή Είναι έφοδιασμένοι μέ πλαστές ταυτό351
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Οί κ.κ. συνδρομητές τού περιοδικού μας
μπορούν νά αποστέλλουν τή συνδρομή τους
καί ταχυδρομικώς δι έπιταγής.
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εσωτερικού ............................Δρχ. 250
Εξωτερικού ............................Δολλ. 10
Οργανισμών, Συλλόγων κλπ. Δρχ. 400
Τιμή τεύχους: Δ ρ α χμ α ί...................... 20

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έπιστρεφονται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνωμας αυτών.

Φωτογραφίαι ίπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού Συνεργείου
τού 'Αρχηγείου Ά σ τυ ν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΟΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Από τήν ιστορική στιγμή τής υπογραφής
τής συνθήκης συνδέαεως τής χώρας μας μέ
τήν Ε.Ο.Κ. (Οί φωτογραφίες είναι δωρεά τού
Pull τών φωτορεπόρτερς μελών τής Ένώσεως Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος). (Τό
έξώφυλλο έπιμελήθηκε ό Μιχάλης Νικολινάκος).
ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ
Τό ε ις Δερβένι Κορινθίας Μνημείο τών φονευθέντων άπό τούς κομμουνιστοσυμμορίτας άστυνομικών. (Σχετικό ρεπορτάζ στή
σελίδα 462).
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Τις πρωινές ώρες τής 2-6-79, έγινε στή Σχολή Αξιωματικών Άστυν. Πόλεων ή όρκωμοαία 180 νέων Άρχιφυλάκων τής ΛΓ'
έκπαιδευτικής περιόδου. Στήν τελετή παρέστησαν ό Γενικός Γοαμματέας τού ' Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Σαψάλης, ό
Αρχηγός Α.Π. κ. Λεμονής, ο ί Α ' καί Β ' ' Υπαρχηγοί κ.κ. Ακριβός καί Ψυχογιός, οί Αξιωματικοί καί καθηγητές τής Σχολής, οί
συγγενείς τών όρκισθέντων καί άλλοι. Μετά τήν όρκωμοαία άνεγνώσθη ή ' Ημερήσια Διαταγή τού ΔιοικητοΟ τής Σχολής κ.
Κουβέλη, ό όποιος άπηύθυνε παραινέσεις πρός τούς νέους ' Αρχιφύλακες, γιά τήν καλύτερη άσκηση τού υψηλού λειτουργήματός τους. Στίς φωτογραφίες μας έπάνω καί κάτω, χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.

Διόρθωση ήμαρτημάτω ν: ' Η πιό έπάνω λ ε ζά ν τα ά ν ή κ ει σ τις φ ω το γρ α φ ίες τή ς Β ' εξω φ ύλλου. Σ τό σ ημείο α ύ τό
το π ο θ ετή θ η κε άπό λάθος.
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Στιγμιότυπο άπό τήν κηδεία 'Ιταλού 'Αστυνομικού, τόν όποιον σκότωσαν πριν λίγες μέρες, τρομοκράτες τών «'Ερυθρών Ταξιαρχιών».
τητες, πλαστά διαβατήρια καί κλεμμένα
μεταφορικά μέσα μ έ πλαστές πινα
κίδες. Χρησιμοποιούν ψευδώνυμα καί
κατά κανόνα όνόματα άραβικά. Κυκλο
φορούν μετεμφιεσμένοι π.χ. ό Ά ντρέα
Μπάαντερ φορούσε συνέχεια μαύρα
γυαλιά καί είχε βάψει μ έ όξυζενέ τά
μαλλιά του. Ή Μάίνχοφ είχε κόψει κον
τά τά μαλλιά της καί τούς είχε άλλάξει
χρωματισμό.
Στις δημόσιες συγκεντρώσεις πού
παίρνουν μέρος γιά νά συμπαραστα
θούν ή νά διαμαρτυρηθοϋν γιά κά
ποια ένέργεια τής κρατικής έξουσίας,
μεταμφιέζονται σκεπάζοντας τά πρό
σωπά τους «κουκούλες» γιά νά άποφύγουν τήν σύλληψη τους ή τήν άναγνώρισή τους άπό τίς άρχές ή τέλος
γιά νά άποκρύψουν τήν συμμετοχή τους
καί τήν παρουσία τους, π.χ. στήν κηδεία
τού τρομοκράτη ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΑΝΤΕΡ καί τής ΟΥΛΡΙΝΚΕ ΜΑΙΝΧΟΦ.
Συμμετέχουν δραστήρια στις δια
δηλώσεις καί πρωτοστατούν στήν δη
μιουργία έπεισοδίων μέ σκοπό τήν έκτροπή τών συγκεντρωμένων ή διαδηλω
τών σέ πράξεις βίας. Οί πράξεις αυ
τές είναι μέρος τής τακτικής των γιά
νά ξεσηκώνουν τίς μάζες κατά τού κρά
τους. Έτσι τούς «άντάρτες πόλεων»
στήν Γερμανία προτού μποϋν στήν
παρανομία τούς βλέπουμε μπροστά
σέ κάθε διαδήλωση ή διαμαρτυρία.
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Στά αιματηρά έπεισόδια πού έγιναν
τόν Μάρτιο 1977 στήν Μπολώνια τής
Ιταλίας ένας άπό τούς πρωτεργάτες
τών «Ερυθρών Ταξιαρχιών» ό ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ ΜΕΡΑΡΝΤΙ ή ΜΠΙΦΟ, παρώτρυνε τούς σπουδαστές νά χρησιμο
ποιήσουν όπλα κατά τών άστυνομικών
δυνάμεων μέ τήν φράση «Σκοτώστε,
σκοτώστε μας χρειάζονται πτώματα».
Τά μέσα πού χρησιμοποιούν είναι άποτελεσματικά καί ξέρουν πολύ καλά ότι
άν βρεθούν σέ δύσκολη θέση, μέσα σέ
καμμιά μαζική έκδήλωση ή διαδήλωση
θά τά χρησιμοποιήσουν, όπως έπίσης
θά τά χρησιμοποιήσουν στήν περίπτωση
πού θά βρεθούν άντιμέτωποι μέ τό
ύποψήφιο θύμα τους γιά νά τό άπαγάγουν ή νά τό σκοτώσουν.
2. ΕΠΑΦΗ
Κατά τίς έπαφές των οί τρομοκρά
τες έπικοινωνούν μεταξύ τους κατά
συνομωτικό τρόπο καί χρησιμοποιούν
κώδικα, μέ συνθηματικά στοιχεία. Κάθε
έπαφή τους, ειδικά άπό τηλεφώνου ή
μέ έπιστολή άποκρυπτογραφείται. Ένα
λάθος τής ΜΑ Ι ΝΧΟΦ στήν άποκρυπτογράφηση μιας διευθύνσεως ατό
Δυτικό Βερολίνο, είχε σάν συνέπεια νά
πέσει στά χέρια τής άστυνομίας, ένα
δέμα μ έ κλεμμένα διαβατήρια τής όμάδας (RAF). Έπίσης γιά τήν άναγνώριση μεταξύ των, όταν δέν γνωρίζον

ται χρησιμοποιούν συνθηματικές λ έ 
ξεις. Τά τηλέφωνά τους τά κάνουν
άπό τηλεφωνικούς θαλάμους γιά άσφάλεια.
3. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ
Τό «άντάρτικο πόλεως» έκτός άπό
τόν ένεργό πυρήνα, πού άναλαμβάνει
δράση, έχ ει καί τούς ύποστηρικτές, οί
όποιοι παρέχουν τά μέσα γιά τήν άποτελεσματικότερη όργάνωση καί δράση,
καθώς έπίσης καί τούς συμπαθοϋντες,
οί όποιοι έπιδοκιμάζουν τίς ένέρ γειές
του, καί είναι πρόθυμοι γιά βοήθεια.
Τά μέλη όμως τών «άνταρτών πό
λεων» στρατολογοϋνται κυρίως άπό
τούς νέους (σπουδαστές, φοιτητές)
τών μεσαίων καί άνωτέρων τάξεων, οί
όποιοι έπιδιώκουν τήν κοινωνική άλλαγή μ έ βίαια μέσα. ' Υπάρχουν βέβαια
καί ύποστηρικτές τών «άνταρτών πό
λεων» στις άνώτερες τάξεις καί μάλι
στα μεταξύ τών διανοουμένων. Σάν
έκτελεστικά όμως όργανα χρησιμο
ποιούνται κυρίως πρόσωπα άπό τίς
κατώτερες τάξεις, άπό μικροεγκληματίες, φυγοδίκους ή άτομα πού βρίσκον
ται στήν παρανομία, χωρίς βέβαια νά
άποκλείεται καί τό άντίθετο.
Ή στρατολογία τών άτόμων αυτών
γίνεται μέσα άπό τά διάφορα σωματεία
πού έχουν ιδρυθεί π.χ. γιά τά άνθρώπινα
δήθεν δικαιώματα ή γιά τήν άπελευθέ-
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ρωση τών «πολιτικών κρατουμένων»
κ.λ,π., τά όποια ιδρύονται καί λειτουρ
γούν νόμιμα. Μέσα σέ αύτά τά ποικιλώ
νυμα ιδρύματα γίνεται ή κατάλληλη προ
παγάνδα καί ή ιδεολογική διαφώτιση
ιδίως στά νέα μέλη τά όποια φανατίζον
ται καί παραούρονται. Πολλά μέλη τής
όργανώσεως «RAF» στήν Γερμανία
ξεπήδησαν άπό τέτοια ιδρύματα.
‘Επίσης καί άπό τά στρατόπεδα έκπαιδεύσεως στρατολογοϋνται νέα μ έ 
λη, τά όποια έπιθυμοϋν νά άναλάβουν
δράση. Καί είναι γνωστό δτι ή τρομοκρα
τική όργάνωση «'Ιαπωνικός Κόκκινος
Στρατός» άναλαμβάνει άποστολές πού
τής άναθέτουν άλλες όμάδες. Μεγάλη
έίναι ή συμμετοχή στις τρομοκρατικές
όργανώσεις του γυναικείου στοιχείου.
Ή συμμετοχή αύτών τών γυναικών
(νέων) στις τρομοκρατικές όργανώσεις μπορεί νά συνδυασθεϊ, σάν δείγμα
τού πόθου τών γυναικών γιά χειραφέτιση. Μέ τόν τρόπο αύτό ή νέα
γυναίκα ζητά νά άποδείξει δτι είναι
άνώτερη τού άνδρα καί μπορεί νά ύπάρξει μιά γυναικεία κυριαρχία. Εναι βέβαιο
δτι οί γυναίκες φανατίζονται πιό εύκολα
καί ή θέλησή τους είναι ισχυρότερη νά
φθάσουν στό τέλος αύτών πού έπιδιώκουν. Οί γυναίκες σάν μέλη τών τρομο
κρατικών όργανώσεων είναι βίαιες όσο
καί οί άνδρες σύντροφοί των. Πολλοί
ύποστηρίζουν δτι οι γυναίκες είναι πιό
πολύ βίαιες καί άδίστακτές άπό τούς
άνδρες καί ένεργοϋν «έν ψυχρώ».
Ή προσφορά τους στόν άγώνα είναι
σημαντική καί σάν παράδειγμα μπορού
με νά άναφέρουμε τήν ΟΥΛΡΙΝΚΕ
Μ ΑΊ ΝΧΟΦ, τήν ΕΝΣΛΙΝ ΓΚΟΝΤΡΟΥΝ

Ό Πόλε, όπως «έμφανίστηκε» στήν Ελ
λάδα μετά τή σύλληψή του άπό τήν έλληνική
Αστυνομία.

Σκηνή τρόμου, άπό τήν Πρωτομαγιά του 1977 στήν Κωνσταντινούπολη.

καί τόσες άλλες πού πήραν μέρος σέ
τρομοκρατικές πράξεις, σέ άεροπειρατίες, ληστείες, άπελευθέρωση κρατου
μένων τρομοκρατών.
Επίσης είναι γνωστό, δτι ή αύτονομιστική όργάνωση (IRAJ χρησιμοποιεί
γυναίκες γιά λαθραία μεταφορά έκκρηκτικών ύλών, ώς έπίσης καί γιά νά παρα
σύρουν σέ ένέδρες (π.χ. οί άδελφές
ΠΡΑΊ Σ καταδικάστηκαν γιά βομβιστι
κές ένέρ γειες στό Λονδίνο). Τά μέλη
είναι ύποχρεωμένα νά δηλώσουν πί
στη στήν όργάνωση, άπαγορεύεται δέ
ή άποχώρηση. Κάθε μέλος πού θά άποχωρήσει, όπωσδήποτε θά ύποστεϊ τήν
«φυσική έξόντωση», πού σημαίνει θά
νατος.

ΙΒ ' *Η τρομοκρατία σάν φαινόμενο
Διάφοροι ψυχαναλυτές, πού προ
σπάθησαν νά έξετάσουν τό φαινόμενο
τής τρομοκρατίας, όπως παρουσιάζεται
στήν σημερινή του μορφή, όμολογοϋν
ότι ό τρομοκράτης είναι στήν ούσία
του ένα τρομοκρατούμενος άνθρωπος.
' Αναφερόμενοι στήν ψυχολογία τού
τρομοκράτη λέγουν ότι «ό φόβος πού
έκφράζει καί ό φόβος πού έπιβάλλει
άκολουθούν δύο όψεις τού ίδιου dyχους, πού σ ’ αύτόν έκδηλώνεται πρω
τόγονα σ ' ένα έπίπεδο πού ύπήρχε πριν
άπό τόν πολιτισμό καί τήν ήθική καί πού

δέν έπηρεάζεται άπό τούς περιορι
σμούς τής ήθικής. Εναι ένας τρομο
κρατούμενος πού δέν τό ξέρει. "Αν
κάποιος τού έκανε μία σχετική έρώτηση
θά τόν έβλεπε νά πέφτει άπό τά
σύννεφα. « Εγώ νά φοβηθώ». 'Ακριβώς
όμως ή ιδεολογία πού έχει δεχθεί μάς
τό έπιβεβαιώνει. Βέβαια πάντοτε πρό
κειται γιά μιά ξερή ιδεολογία πού δέν
έχει καμμιά σχέση μέ τις άλλες σκέψεις
καί τά αισθήματα πού ύπάρχουν στόν
κάθε άνθρωπο.
Ή στρατηγική τους είναι «πίεση στήν
έξουσία» πού μ έ τήν σειρά της θά προκαλέσει έξέγερση όλο καί σέ περισσό
τερους καταπιεσμένους. Βλέπουμε ότι
μέσα στόν παραλογισμό τους ύπάρχει
μιά συγκεκριμένη λογική. Κρίνοντας
τόν τρομοκράτη συμπεραίνουμε ότι
πρόκειται γιά έναν μισό άνθρωπο, γιά
μιά καθαρή μορφή έκδικήσεως. Πρό
κειται γιά έναν άνθρωπο πού έχει άπομακρυνθεϊ άπό τό νόημα τής ζωής καί
ζ εί μόνο ένα κομμάτι της, έκείνο τής
καταστροφής.
Ο ΜΑΖΑΡΙΚ πού έγινε πρόεδρος
τής Τσεχοσλοβακικής
δημοκρατίας
τούς θεωρούσε σάν «ΤΟΝΤΕΣΤΟΥΓΚΕΝ» σάν άνθρώπους δηλαδή πού
μεθούσαν άπό τόν θάνατο, πού είχαν
άπαρνηθεϊ τήν ζωή καί μοναδική τους
ιδέα ήταν νά προκαλέσουν τίς περισ
σότερες δυνατόν καταστροφές πρίν
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Τίς πρωινές ώρες τής 18-5-79 έγινε στη Σχολή Αστυφυλάκων, ατή Ν. Φιλαδέλφεια ή όρκωμοοία 325 νέων άστυφυλάκων
τού 263 έκπαιδει/τικού Τμήματος Τήν τελετή, στην όποια προέστη ό Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, έτιμησε μ έ τήν παρουσία του
ό Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. Λεμονής. Στή φωτογραφία μας έπάνω χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Κάτωοίόρκισθέντες, πρό
τού κτιρίου τής Σχολής μ έ τόν Αρχηγό Α.Π. κ. Λεμονή, τόν Διοικητή τών Αστυν. Σχολών κ. Κουβέλη, τόν Διοικητή τής Σχο
λής Ά σ τυ φ κ. Λαμπαδιάρη τόν ' Υποδιοικητή κ. Ζαφειρόπουλο, τόν Κοσμήτορα κ. Παπαχαραλάμπους καί τόν Λοχαγό έκπαιδευτή κ. Πετρόπουλο.

Διόρθωση: Από τυπογραφικό λάθος μονταρ ίσ τηκε ή πιό επάνω λεζά ν τα , ή όποια ά ν ή κ ει σ τις φ ω το γρ α φ ίες τή ς
I εξώ φ υλλου.
^
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Σ ' αύτή τή σελίδα δεξιά καί στήν άπέναντι «στιγμιότυπα» άπό τις Απεγνωσμένες καί φιλό
τιμες προσπάθειες τής Ιταλικής Αστυνομίας νά καταπολεμήσει τή βία καί νά έξασφαλίσει
τήν ήσυχία καί γαλήνη στή χώρα. Στήν Απέναντι σελίδα κάτω: Ο Ρενάτο Κούρτσιο, σ τέλε
χος των « Ερυθρών Ταξιαρχιών».

πεθάνουν. Έ χει γίνει πιά συνείδηση ότι
ό «άντάρτης» ποτέ δέν είναι άνθρω
πος τής έξουαίας. Εναι μάλλον ένα
όρφανό τής έξουαίας, πού πρέπει νά
ύπάρχει ή έξουσία, γιά νά μπορεί
αυτός μέ τήν σειρά του νά τήν άρνηθεί.
Τό Κ.Κ. Ιταλίας, άναφερόμενο στήν
τρομοκρατική όργάνωση « Ερυθρές
Ταξιαρχίες» τούς κατηγόρησε, ότι δέν
δίνουν όρθή έρμηνεία στόν «Μαρξισμό
Λενινισμό» καί δτι χρησιμοποιούν «ύπεραριστικές» μεθόδους δράαεως.
Ι Γ ' ’ Αντίδραση
1 .- Ή τρομοκρατία στήν σημερινή
έποχή είναι πολύ έπικίνδυνη λόγω των
μέσων καί τών μεθόδων πού μεταχειρί
ζονται οί τρομοκράτες. Ή τρομοκρατία
δέν Αλλάζει τήν ούσία καί τήν σημασία
τής έξουαίας άλλα μόνο αύτούς πού
τήν έξασκούν, γιατί χρησιμοποιεί καί
αύτή τά ίδια όπλα, τά όποια χρησιμο
ποιεί καί ή σύγχρονη μορφή έξουαίας,
μέ τήν διαφορά ότι κάθε μιά τά χρησι
μοποιεί μέ τόν δικό της τρόπο, πάνω
στήν κοινή θέληση γιά κυριαρχία. Γι'
αύτό καί Αποδείχθηκε ότι ή άτομική
ειδικά τρομοκρατία δέν μπορεί νά έξαπολύσει μιά μαζική δράση ούτε νά
άνυψώσει τήν πολιτική συνείδηση τού
λαού.
Ή κατάσταση άλλάζει όταν πρόκει
ται γιά μιά τρομοκρατία, πού άσκεϊται
ατό όνομα ένός γενικού ιδανικού, στό
όποιο, τό σύνολο τών άτόμων, τό Ανα
γνωρίζει σάν δικό του καί μάλιστα όταν
γίνεται προσπάθεια νά κατακτηθεί τό
ιδανικό αύτό. Ή τρομοκρατία στήν
περίπτωση αύτή, γίνεται γ ι' αύτούς
πίστη στήν έκφραση ένός άγώνα καί
όχι έναντίον τους. "Ετσι ταυτίζονται οί
άνθρωποι μ έ τούς τρομοκράτες, οί ό
ποιοι διεξάγουν μ έ κίνδυνο τής ζωής
τους, άγώνα γιά τήν έλευθερία, όπως
συμβαίνει στά Απελευθερωτικά κινή
ματα. Δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται
τό γεγονός ότι τόσο ή τρομοκρατία,
όσο καί τό Αντάρτικο, έμφανίστηκαν
σάν μιά Απλή προεισαγωγική φάση τών
Αληθινών προθέσεων καί τρομοκρατών
καί τών Ακαθορίστων πιθανών συνο
μιλητών τους, γιά τόν σχηματισμό ένός
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ένοπλου μαχομένου κόμματος. Ο Φ.
ΚΑΣΤΡΟ λέγει «ό άντάρτης είναι τό
χέρι πού έ κ τε λ εϊ μόνο όσα τού λέγει
ή σκέψη τού άντάρτη».
Τρομοκρατία ύπάρχει κατά κανόνα
μόνο στις δημοκρατικές ή ήμιδημοκρατικές χώρες, όπου ή Αμφισβήτηση σέ
θεμελιακούς θεσμούς μπορεί νά έκφρασθεϊ μ έ κάθε μαζικό μέσο, ένώ δέν
ύπάρχει στίς όλοκληρωμένες χώρες.
Πάντως ή ύπαρξη τρομοκρατίας σέ μιά
χώρα είναι ένδειξη ότι ή έλευθερία
ζ εί καί ότι οί άνθρωποι μέ τήν ζωή τους
Αγωνίζονται γιά τήν ύπαρξή της. Καί
είναι αύταπόδεικτο ότι ή τρομοκρατία
έπιζεϊ μόνο όταν μιά κυβέρνηση δέν
χρησιμοποιεί τά μέσα πού έχει στήν
διάθεσή της. Ή άποτυχία τών τρομο
κρατών, είναι Αποτέλεσμα τής βουλήσεως τού λαού, ό όποιος έπιθυμεί
νά διατηρήσει τό κράτος, αύτό πού
οί τρομοκράτες έπιδιώκουν νά κατα
στρέφουν, γιατί τού παρέχει Ασφάλεια.
Ο θεωρητικός τής «RAF» ΧΟΡΣΤ
ΜΑΛΕΡ, μετά τήν σύλληψή του, έκανε
τήν διαπίστωση, ότι ή «RAF» «δέν έκφράζει μέ τήν δράση της κανένα κοι
νωνικό συμφέρο καί δέν Αντιπροσω
πεύει παρά τόν έαυτόν της. "Ετσι έγινε
μοχλός τής Αντίδρασης, πού χρησιμο
ποιεί σήμερα τήν τρομοκρατία, γιά νά
καταργήσει σιγά-σιγά τίς δημοκρατικές
έλευθερίες».
Ζ - Εναι γεγονός ότι καμμιά κοινω
νία άνθρώπων δέν μπορεί πραγματικά
νά άνεχθεί νά περάσει ένα μονοπάτι
βίας, χωρίς νά άντιδράσει μ έ τόν ίδιο
τρόπο. Γιατί ή τρομοκρατία γίνεται έ γ 
κλημα καί φέρνει τό μίσος έναντίον
της άπό τήν στιγμή πού έπιτίθεται σέ
άτομα τά όποια δέν είναι καταπιεστές
ούτε δήμιοι ή δολοφόνοι, όπως παρα
τηρήθηκε, στίς περισσότερες πρόσφα
τες τρομοκρατικές ένέργειες.
Τό χαρακτηριστικό τής τρομοκρα
τίας είναι δτι άσχολεϊται πολύ λίγο μέ
τούς άμεσους έχθρούς της καί περισ
σότερο μ έ τά σύμβολα τής τάξεως πού
θέλει νά πολεμήσει. Σ έ αύτή τήν τρο
μοκρατική δράση, καμμιά σχέση δέν
ύπάρχει μεταξύ θύματος καί θύτου,
δηλαδή δ έν ένδιαφέρει ποιόν άνδρα,
γυναίκα ή παιδί παίρνουν σάν όμηρο καί

Απειλούν ότι θά σκοτώσουν ή καί νά
σκοτώσουν πολλές φορές.
Μπροστά σέ αύτά τά έγκλήματα πού
καμμιά ιδεολογία δέν μπορεί νά δικαιο
λογήσει, γεννιέται μιά ένστικτώδη Αντί
δραση, στήν κοινωνία τών άνθρώπων
πού Αρχίζουν νά αισθάνονται ότι Απει
λούνται άπό έναν άόρατο καί άμεσο
κίνδυνο. Γιατί οί τρομοκρατικές ένέργειες μπορούν νά θίξουν Ασυναίσθητα
τόν κάθε άνθρωπο, ε ίτε αύτόν προσω
πικά ε ίτε στό πρόσωπο ένός συγγενούς
του. Κάθε άνθρωπος σκέπτεται σοβαρά
δτι μπορεί νά ήταν στήν θέση ένός
ταξιδιώτη κάποιου Αεροπλάνου ή πελά
τη ένός καταστήματος πού γίνεται Αντι
κείμενο τρομοκρατικής έπιθέσεως. Ε
πίσης ή συμπάθεια γιά τά θύματα έχει
σάν Αποτέλεσμα νά γίνει συνταύτιση μέ
αύτά καί ή άγωνία μαζί μέ τό πάθος γιά
έκδίκηση, όπωσδήποτε θά δώσει ατούς
Ανθρώπους πού σκέπτονται λογικά τά
μέσα πού έπιθυμούν π.χ. νομικά. Γιατί
οί τρομοκράτες χρησιμοποιούν Ανθρώ
πους άθώους γιά τήν έπιτυχία τών σκο
πών τους καί διαπραγματεύονται μ έ τό
κυρίαρχο κράτος μέσα στό χώρο τής
κυριαρχίας του. "Ετσι άποδεικνύεται ότι
οί τρομοκράτες είναι οί άρρωστοι τού
ιδανικού κράτους, άφού πιστεύουν ότι
δέν παίζουν κανένα ρόλο, στό μεγάλο
έργο τής έπαναστάσεως, «οί νεκροί
τής άστικής κοινωνίας» καί ύποστηρίζουν ότι ένας Αντιδραστικός μάρτυ
ρας δέν είναι ούτε κάν ένας νεκρός

ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ

άλλα ένα ζωντανό παράδειγμα. Τά θύ
ματα τής τρομοκρατίας άθώα ή ένοχα
πολύ λίγο ένδιαφέρουν. Γίνονται πτώ
ματα χωρίς σημασία, καί
χρησιμο
ποιούνται γιά τήν έπιτυχία ένός σκο
πού, τήν έπιτυχία τού πολιτικού σκοπού
τών τρομοκρατών.
3 - Από τά μέχρι σήμερα δεδο
μένα δέν μπορούμε παρά νά παραδε
χθούμε ότι ή τρομοκρατία μ έ τήν δρά
ση της έφ ερ ε άντίθετα άπό τά έπιδιω-

κόμενα άποτελέσματα. Καί τούτο γιατί,
ή μεθοδολογία, καί ή δράση τών τρομο
κρατικών όμάδων, έξεγείρ ει τίς μάζες
έναντίον τους. Ακόμη καί αύτοί οί
συμπαθοϋντες ή χρησιμοποιοϋντες τήν
τρομοκρατία σάν μέσο κατά τής έξουσίας καί τού καταναλωτισμού, δείχνουν
άποτροπιασμό στόν τόπο δράσεως της.
Καί τήν θέση αύτή παίρνουν χωρίς
ένδοιασμό τόσο οί θεωρητικοί τών τρο
μοκρατών όσο καί ή «κόστα» τών μορ
φωμένων άνθρώπων, οί όποιοι προσπα
θούν νά μελετήσουν καί νά έξερευνήσουν τήν τρομοκρατία σάν κοινωνικό
φαινόμενο.
Τόσο τά άστικά κόμματα σέ όλο τόν
κόσμο, όσο καί τά κομμουνιστικά δέν
ύποστηρίζουν τήν τρομοκρατία.
4 - Ή τρομοκρατία πού χρησιμο
ποιεί τόν τρόμο σάν μέσο δράσεως
έρχεται τώρα νά τόν άντιμετωπίσει μέ
τήν σειρά της.
Στό παιγνίδι τρομοκρατία καί έξουσία θά είναι χαμένοι όπωσδήποτε οί
τρομοκράτες, αύτοί οί άμφισβητοϋντες
πού προσπαθούν νά βρουν μορφές
άμφισβητήσεως μακρυά άπό τίς σχέ
σεις τού κράτους καί τών κομματικών
μηχανισμών. Γιά τήν άντιμετώπιση τού
συνεχώς αύξανόμενου κινδύνου γιά τά
δημοκρατικά καθεστώτα, άπό τούς τρο
μοκράτες, συνήλθαν πρόσφατα στήν
Γαλλική πόλη Λυών, μ έ άπόλυτη μυστι
κότητα, έκπρόσωποι διαφόρων πληρο
φοριακών μονάδων τής Δυτικής Εύρώ-

πης, πού άποτελοϋν μέλη πολυεθνούς
όργανώσεως πληροφοριών. Κατά τήν
σύσκεψη αύτή τονίστηκε, ότι πρέπει
νά όργανωθεί ή αύτοάμυνα τής Εύρώπης μ έ τήν λήψη άπό δλα τά κράτη
τών άπαρασήτων μέτρων καί είδικώτερα:
α) Τήν έπαναφορά τής ποινής τού
θανάτου έ κ ε ϊ πού έχει καταργηθεϊ, ε ι
δικά γιά τά άδικήματα τής τρομοκρα
τίας.
β) Τήν άρχειοθέτηση τών στοιχείων
πού άφορούν τούς τρομοκράτες, δη
λαδή φωτογραφίες, βιογραφικά ση
μειώματα κ.λ.π.
γ) Τήν δημιουργία καί χρησιμοποίη
ση ταχυκινήτων μονάδων μαχητικής δυ
ναμικότητας, οί όποιες θά είναι σέ θ έ
ση νά έπέμβουν σέ κάθε στιγμή, σέ
όποιοδήποτε μέρος τής Εύρώπης καί
νά τιμωρούν έπί τόπου τούς τρομο
κράτες. Ή δη ή Δυτική Γερμανίία έχει
θέσει σέ ένέργεια τό έπίλεκτο σώμα
τών «Φρουρών τών συνόρων» μία μο
νάδα ειδικά έκπαιδευμένη καταδρο
μών, πού φ έρει τήν όνομασία «SC-9».
δ) Τήν έφαρμογή σάν ύποχρεωτικό
τό μάθημα άπό ήλικίας 12 έτών καί
άνω, σέ δλα τά σχολεία, τού «καράτε»
γιά αύτοάμυνα.
5 .- Είδικώτερα στή Δυτική Γερμανία
έχ ει ψηφισθεί νόμος άπό όλα τά κόμ
ματα, ό όποιος παρέχει τά δικονομικά
μέσα γιά δίωξη τής τρομοκρατίας. Μέ
τόν νόμο αύτό προβλέπονται:
α) Ή έρευνα σέ σπίτια, άπό τήν
άστυνομία καί ή πραγματοποίηση μπλό
κων ατούς δρόμους.
β) Ή κράτηση ύπόπτων γιά έξακρίβωση ταυτότητας καί ή κράτηση γιά 12
ώρες άτόμων, προκειμένου νά βοηθηθούν οί άστυνομικές έρευνες.
γ) Ή έξαίρεση συνηγόρων ύπερασπίσεως σέ άτομα πού κατηγοροϋνται
γιά τρομοκρατία, άν ύπάρχει ύποψία
δτι συνωμοτούν μ έ τούς πελάτες τους.
δ) Ή τοποθέτηση γυάλινου παρα
πετάσματος μεταξύ δικηγόρων καί τρο
μοκρατών.
ε) Ή έρευνα σέ πολλά σπίτια μέ
ένα ένταλμα έρεύνης κ.λ,π.
6 - Ό μ ο ιο ς νόμος ψηφίστηκε καί
στήν Ιταλία, γιά τήν πάταξη τής τρο
μοκρατίας. 'Αλλά καί στήν χώρα μας
ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος, ειδικά γιά
τίς πριπτώσεις τής τρομοκρατίας καί
τής συνδρομής βοήθειας ή καλύψεως
τών τρομοκρατών, τά νομοθετικά μ έ 
τρα, τά όποια καθιέρωσαν οί Κυβερ
νήσεις τών δημοκρατικών χωρών, γιά
τήν περιφρούρηση τών άτομικών έλευ-

Συνέχεια εϊς τήν σελίδα 496
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ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αριστοτέλης και
ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΕΑΝΟΡΟΣ
Τοϋ Καθηγητ. τοϋ Πανεπ.
κ. Θησέως Στ. Τζαννετάτου
Ν Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ «μέγας»
είχε καθιερωθή καί διά τούς έπιστήμονας, ασφαλώς θά έλέγαμεν σή
μερα ό Μέγας 'Αριστοτέλης, όπως
λέγομεν ό Μέγας Αλέξανδρος. Τό
φυσικόν τάλαντον άνέτττυξαν καί οί δύο
εις τόν ύπέρτατον βαθμόν μέ παιδείαν
προνομιακής ύπεροχής. Καί δέν μάς
έκπλήσσει δτι καί οί δύο άνεδείχθησαν
δημιουργοί χωρίς ίσως τόν δμοιό των,
ό ένας εις τόν χώρον τής έπιστήμης
καί ό άλλος εις τά έργα τού πολέμου
καί τής πολιτικής. τ Ητο εύτύχημα δτι
οί δύο των ήλθον εις δεσμόν άπό τούς
πλέον χυμώδεις, όπως είναι ή τουλά
χιστον δύναται νά είναι, ό δεσμός διδα
σκάλου καί μαθητοϋ.

Α

Εις τό βραχύτατον διάστημα μιάς
περίπου δεκαετίας, ό Αλέξανδρος
έκυριάρχησε στρατιωτικώς εις τόν τότε
γνωστόν κόσμον καί τόν άνέπλασε πολιτικώς. Εν τώ μεταξύ, ή έξέλιξις τοϋ
' Αριστοτέλους εις τήν περιοχήν τής
' Επιστήμης, έφθασεν εις τό κατακόρυφον. Εις πλήρη πλέον ώριμότητα, ό
Βασιλεύς τής Έπιστήμης, ό Αριστο
τέλης άπό τό ένα μέρος, καί ό Βασι
λεύς τής Οικουμένης, ό Αλέξανδρος,
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άπό τό άλλο, διά νά μεταχειρισθώμεν
γνωστήν έπιγραμματικήν έκφρασιν.
Γνωρίζομεν άρκετά διά τήν έπίδρασιν, πού ήσκησαν καί οί δύο εις τούς
άλλους. Άντιθέτω ς, είναι άπελπιστικώς άνεπαρκεϊς αί ειδήσεις άπό τήν
Αρχαιότητα διά τήν έπίδρασιν τοϋ
ένός εις τόν άλλον καί ιδιαιτέρως τοϋ
πρώτου εις τόν δεύτερον. Αύταί αί ε ι
δήσεις είναι συχνά άνασφαλεϊς καί
έχουν πολλά κενά, πού ήμποροϋμεν
νά συμπληρώσωμεν μόνον μέ εικασίας.
Καί άν είναι εύλογοι αύταί αί είκασίαι,
δέν παύουν νά είναι έπικίνδυνοι. Αύτό
ϊσως συμβαίνει περισσότερον εις τήν
προκειμένην περίπτωσιν. Διότι όχι τό
εύλογον, άλλά τό παράδοξον διά τούς
άλλους, μέ άλλας λ έξεις ή άρνησις τής
πεπατημένης εύρίσκεται συχνά εις
τούς στόχους προσώπων, πού έχουν
άνάστημα τόσον ύψηλότερον τοϋ κανο
νικού.

Ή «Ίλιάδα» έφόδιό του
'Α λλ' άς ίδωμεν τά πράγματα μέ τήν
σειράν των, όσον μάς είναι δυνατόν. ' Ο
έφηβος Αλέξανδρος, θαυμαστής έ 
πειτα τοϋ Άχιλλέω ς, όπως τόν παρου

σιάζει ό Άρριανός εις τήν « Αλεξάν
δρου Άνάβασιν», πρέπει νά έδιδάχθη
άπό τόν Αριστοτέλη τήν «Ίλιάδα», τό
κυριώτερον διδακτικόν βιβλίον διά τούς
άρχαίους έφήβους. Καί άν δέν είναι
άληθής ή εϊδησις, ότι ό φιλόσοφος έκα-

μεν έκδοσιν τής «Ίλιάδος» διά τόν
μαθητήν του, είναι δύσκολον νά άγνοηθή ή μαρτυρία του Πλουτάρχου (Βίος
'Αλεξάνδρου 8) δτι, πολέμαρχος καί
βασιλεύς πλέον ό Αλέξανδρος, είχε
τήν «Ίλιάδα», «τής πολεμικής άρετής
έφόδιον», ύπό τό προσκέφαλον. Διδά
σκαλος καί βιβλίον, είχον άποδώσει έξαιρέτως. Ο 'Αλέξανδρος
έγινεν
ήρως, κατά τό έλληνικόν πρότυπον.
Αλλ' έως έδώ είναι μόνον τό ήρωϊκόν
ιδεώδες καί ή φυσική του έπέκτασις,
τό έθνικόν φρόνιμα, πού πρέπει νά συνδεθοϋν μέ τήν έπίδρασιν τού ' Αριστοτέλους εις αύτόν. Καί τά δύο είναι
σπουδαία, άλλ' όχι τά μόνα, πού ένδιαφέρουν διά τό θέμα μας.
Σαφούς σπουδαιότητος είναι ή δι
δασκαλία τού Αριστοτέλους εις τόν
'Αλέξανδρον, διά τήν πολιτικήν θεω
ρίαν καί τήν δημοσιολογίαν έν γένει.
"Ομως, τό θέμα τούτο είναι πάντοτε
άνοικτόν. Δύο έργα του, γραφέντα διά
τόν Αλέξανδρον, τό «'Υπέρ Άποίκων» καί τό «'Υπέρ Μοναρχίας», πρέ
πει νά άνεφέροντο εις τοιαϋτα προβλή
ματα. Άτυχώ ς, δμως, δέν έσώθησαν
τά έργα ταϋτα καί έπομένως δέν γνωρίζομεν τίποτε ύπεύθυνον, διά τάς
άπόψεις τού Αριστοτέλους, πού άνεπτύσσοντο εις αύτά. Πάντως, ό τίτλος
τού πρώτου έργου κινεί εις ύπόνοιαν,
δτι έτίθετο πρόβλημα άποικισμοϋ εις
αύτό, έν δψει τών κατακτήσεων τού
'Αλεξάνδρου. Ή ύπόνοια ένισχύεται,
έ φ ' δσον δεχόμεθα, δτι τό έργον αύτό
έγράφη μετά τάς κατακτήσεις. Τό πρό
βλημα άποικισμοϋ ένδεχομένως ήτο
διάφορον τού προβλήματος συναδελφώσεως κατακτητών καί κατακτηθέντων, πού άποδεδειγμένως άντιμετώπιζεν ό ' Αλέξανδρος εις τήν ' Ανατολήν.
Περισσότερον διαφωτιστικά είναι άλλα
στοιχεία.
Σαφές είναι κείμενον έ ξ έπιστολής
το ύ ' Αριστοτέλους (άπόσπασμα 658 R),
εις τό όποιον ούτος συμβουλεύει τόν
'Αλέξανδρον νά είναι άρχηγός τών
'Ελλήνων, άλλ' αύθέντης τών βαρβά
ρων. Εις τά σωζόμενα έργα του, δέν
εύρίσκομεν στοιχεία, τά όποια μάς πεί
θουν, δτι μετέβαλεν ό φιλόσοφος άντιλήψεις, εις τό κυριώτερον διά τήν έποχήν του θέμα τούτο, τής πολιτικής δηλ.

τοποθετήσεως τών Ελλήνων έναντι
τών λεγομένων βαρβάρων.

Διάστασις άπόψεων
Αλλ' ή διάφορος τοποθέτησις έκτείνεται καί εις ούσιώδη θέματα έσωτερικά, όπως είναι τό πολιτειακόν σύ
στημα. Ο Αριστοτέλης έδέχετο τό
γνώριμον σύστημα τής πόλεως - κρά
τους καί είναι ζήτημα, πού άπησχόλησε
γενεάς, έάν ποτέ έξήτασε σοβαρώς
τήν δυνατότητα έθνικοϋ κράτους εύρυτέρου άπό τήν άρχαίαν πόλιν. Αντιθέτως, οί Μακεδόνες, φυσικά δέ καί ό
'Αλέξανδος, ούδέποτε
υιοθέτησαν
τρόπον ζωής κατά τό σύστημα τούτο.
Τά στοιχεία ταΰτα καί παρόμοια άλλα
δευτερεύοντα, δέν άφίνουν πολλάς
άμφιβολίας, διά διάστασιν άπόψεων με
ταξύ Αριστοτέλους καί Αλεξάνδρου,
κατά τήν κρίσιμον περίοδον τής κατακτήσεως καί μετέπειτα.
'Α λ λ ' ή διάστασις άπόψεων έσήμαινε καί διάστασιν εις τάς προσωπικός
των σχέσεις;
Τό έρώτημα περιμένει πάντοτε άπάντησιν. Είναι γεγονός, δτι ό Ά ρισ τοτέ-

Στήν Απέναντι σελίδα έπάνω: Μαρμάρινο
άγαλμα πού είκονίζει τόν Αλέξανδρο σέ
νεανική ήλικία. Βρέθηκε στήν Πριήνη τής
Μικρός Ασίας καί άνήκει στό 300 π.Χ.
Κάτω: Χαρακτηριστική κεφαλή τού Μ. Α λε
ξάνδρου (τέλος τού 4ου π.Χ. αίώνος. Μουσεϊον Ακροπόλεως). Επάνω: Χάλκινο άγαλμάτιο έλληνισπκών χρόνων, μέ παράσταση
τού Αλεξάνδρου στήν προσπάθειά του νά
δαμάσει τόν Βουκεφάλα. (Φλωρεντία, Αρ
χαιολογικό Μουσείο).

λης, εις τά ύστερα έργα του, πού σχε
δόν συμπίπτουν μέ τήν άνωτέρω περίο
δον, δέν άναφέρει λέξιν διά τήν στα
διοδρομίαν τού άλλοτε μαθητοϋ του, ή
όποια έκαμνεν ήδη τά πλήθη νά κρα
τούν τήν άναπνοήν τους. ' Ο έπιστημονικός κόσμος δέν έπαυσε νά διερωτόται διατί. ' Αλλά τό θέμα έχει περίπλο
κός, πού φυσικά δέν βοηθούν τάς
λύσεις. Καλαί πηγαί (ό Άθήναιος IX,
398 e καί άλλοι) μάς πληροφορούν,
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ότι ό 'Αλέξανδρος άργότερα ένίσχυσεν ήγεμονικώς τάς έρεύνας τοϋ δι
δασκάλου του. Μάς άποθαρρύνει όμως
ή τύχη τοΰ Καλλισθένους. ' Ο άνεμος
αυτός καί έπί μακρόν μαθητής τοΰ
Αριστοτέλους, συνοδός έπειτα τοΰ
Αλεξάνδρου εις τήν έκστρατείαν καί
ιστορικός τών έπιχειρήσεων, έθανατώθη χωρίς κανονικήν δίκην. Γεγονός ήτο,
δτι ήρνήθη νά τόν προσκυνήση, κατά
τό περσικόν έθιμον, άλλ' ή κατηγορία
διά συμμετοχήν του εις συνωμοσίαν
έμεινεν άναπόδεικτος.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

0 ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΣ

' Υλοποίησε
τούς έθνικούς πόθους
" Ετσι, τό πρόβλημα τών προσωπικών
σχέσων τοΰ Αριστοτέλους καί τοΰ
'Αλεξάνδρου, εις τήν περίοδον τής
άκμής, σκιάζεται άπό τήν άμφιβολίαν.
Ή ύπόθεσις διακυμάνσεων εις τάς
σχέσεις αύτάς, κατ' άντανάκλασιν τών
κυμαινομένων έξελίξεω ν τής έποχής,
είναι μία έξήγησις, άλλά μόνον έμπειρική.
Ά ντιθέτω ς, διά τάς πηγάς έμπνεύσεως εις τήν πολιτικήν τοΰ Αλεξάν
δρου, μπορούμε νά φθάσωμεν εις συ
μπεράσματα περισσότερον θετικά. Ή
έν γένει διαλλακτικότης πρός τούς
ήττημένους καί ή πολιτική συνεργασίας
μέ αύτούς, έπίσης δέ καί ιδίως ή
ένωσις τών ' Ελλήνων ήτο σταθερά έπιδίωξις καί έπειτα πολιτική πράξις τοΰ
Φιλίππου, πατρός καί προκατόχου τοΰ
' Αλεξάνδρου. Τό πανελλήνιον ιδεώδες
ήτο ή θεωρητική τοποθέτησις τής ένώσεως ταύτης, άκούραστος δέ κήρυξ
αύτοΰ άνεδείχθη ό 'Ισοκράτης, πού
άπέθανεν όλίγον μετά τήν νίκην Φιλίπ
που καί Αλεξάνδρου εις τήν Χαιρώνειαν (338).
' Ο ' Αλέξανδρος, πού είχε τραφή μέ
τά ιδανικά τοΰ 'Ελληνισμού, έδωσε
σάρκα καί όστά εις έθνικούς πόθους,
τούς άνεβίβασε δέ μέ τό στρατιωτικόν
καί τό πολιτικόν του δαιμόνιον εις πολι
τικήν πράξιν οικουμενικών διαστάσεων.
Πρωτοπόρος έπειτα κοσμοκράτωρ, ήνοιξε τόν τραχύν δρόμον τής συναδελφώσεως Ελλήνων καί βαρβάρων. Εις
τό λυκαυγές τής νέας, τής έλληνιστικής, περιόδου, τόν εύρε, τόσον προώρως ό θάνατος. Εις τάς δραματικός
αύτάς έξελίξεις, δέν εύρίσκομεν οΰτε
πρωταγωνιστήν, ούτε
συναγωνιστήν
τόν ' Αριστοτέλην. Ά λ λ ' όγίγαςαύτός
τής 'Επιστήμης, φαίνεται περισσότε
ρον πιθανός, δσον τά πράγματα τόν
καταξιώνουν μέ τήν αύτάρκειαν.
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ΑΤΑ τούς χρόνους τοϋ Βυζαν
τίου έχομεν μίαν άρμονικήν καί
γόνιμον σύζευξιν τών έλληνικών ιδεω
δών καί τοϋ χριστιανικού πνεύματος.
Διά τούτο καί δέν έπιμένομεν εις αυ
τήν, χωρίς βεβαίως τοϋτο νά σημαίνη
περιφρόνηοιν πρός τήν πλουσίαν προσ
φοράν τοϋ Βυζαντίου καί εις τόν τομέα
αύτόν. Άλλω στε είς τό δεύτερον μ έ 
ρος τοϋ βιβλίου καταφαίνεται ή πολύ
πλευρος προσφορά τής βυζαντινής
σκέψεως καί είς τό πρόβλημα τοϋ
άνθρώπου. Έρχόμεθα λοιπόν ευθύς
άμέσως είς τήν έποχήν, τήν λεγομένην
Αναγέννησιν. Τοσούτω μάλλον, δσω ή
Αναγέννησις ύμνήθη καί άνεβιβάσθη
μέχρι τρίτου ούρανοΰ. Τήν προέβαλαν
ώς λαμπρόν έποχήν θριάμβου
καί
φωτός μέ κ α τ' έξοχήν άνθρωπιστικήν
κίνησιν, ή όποια ήλθε νά άποδεσμεύση
τόν άνθρωπον άπό τόν δήθεν σκοταδι
σμόν τοϋ Μεσαίωνος.
Οί ούμανισταί τής Αναγεννήσεως
κατηγόρησαν τόν Χριστιανισμόν ώς
χρεωκοπήσαντα καί ώς άνίκανον νά
κατανοήση τόν άνθρωπον. ‘Επειδή δέ
έθεώρουν τόν έλληνικόν άνθρωπισμόν
αύτάρκη είπαν: Είς τήν πολυδύναμον
καί μεγαλόπνοον άρχαιότητα μέ τήν
άνθρωποπλαστικήν καί άναγεννητικήν
δύναμιν έχομεν τό πρότυπον πρός
παραδειγματισμόν. Τό άρχαίον έλληνι
κόν πνεύμα, έλεγ εν ό άνθρωπισμός,

Κ

μάς φ έρει πλησιέστερον πρός τά άνθρωπιστικά ιδεώδη. Θά στραφώμεν λοι
πόν πρός αύτό...
Σύν τώ χρόνω ό όρος άνθρωπισμός
δέν έσήμαινε μόνον τήν σπουδήν τών
άρχαίων. Έταυτίσθη καί μέ τήν άγάπην
πρός τόν άνθρωπον καί τό ένδιαφέρον
διά τά προβλήματά του.
Εναι γνωστή ή πρώτη κίνησις τών
Ελλήνων φυγάδων διανοουμένων τοϋ
Βυζαντίου, οί όποιοι κατέφυγαν είς τήν
Δύσιν, κυρίως μετά τό 1453 μ.Χ. Οί
λογάδες έκεινοι τοϋ Γένους - Μ. Χρυ-
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Στήν άπέναντι σελίδα: Βησσαρίων ό Τραπεζούντιος μαθητής τοϋ Γεμιστού. Στήν 'Ιτα
λία άσπάστηκε τόν Καθολικισμό καί έγινε
Καρδινάλιος,έγραψε φιλολογικά καί φιλο
σοφικά έργα. Επάνω: Μάρκος Μονσοϋρος
(1470-1517). Βυζαντινός λόγιος καί έλληνιστής. Αρχικά δίδαξε στή Βενετία. Έπτ
μελήθηκε τις πρώτες έκδόοεις τοϋ Αριστο
φάνη καί τοϋ Πλάτωνα. Οί "Ελληνες λόγιοι
όταν μετά τήν άλωση έγκατεστάθηοαν στήν
Ιταλία, δίδαξαν μ έ ένθουαιασμό τά κείμενα
των άρχαίων 'Ελλήνων.

αολωράς, Γ. Τραπεζούντιος, Γ. ΠλήΘων-Γεμιστός, Θ. Γαζής, Ίω. Άργυρόπουλος, Δημήτριος καί Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, κ. ά. - είχαν κάμει εις τόν
Βυζαντινόν χώρον άρίστας σπουδάς έπί
τών κλασσικών κειμένων. "Οταν δέ
έγκαταστάθησανεις τήν 'Ιταλίαν, μ ε τέ 
φεραν μαζί των τούς καρπούς τών
μελετών των καί ήρχισαν νά διδάσκουν
μέ ένθουσιασμόν τά κείμενα τών άρ
χαίων ' Ελλήνων. Διά νά έπιτύχουν τοϋ
σκοπού των ίδρυσαν τήν Πλατωνικήν
Ακαδημίαν τής Φλωρεντίας, όπου έγίνετο μελέτη τών άρχαίων κειμένων
έν συνδυασμώ πρός τό πνεύμα τοϋ
Χριστιανισμού, κατά τό πρότυπον τών
Ελλήνων Πατέρων τής ’Ανατολής. Εις
τήν κίνησιν αυτήν τοποθετούνται καί αί
ιστορικοί άπαρχαί τού ουρανισμού.

Ά λ λ ' ό άνθρωπιστής τής 'Ιταλικής
Αναγεννήσεως, ό όποιος έπροχώρει
μέ πολλήν έπαρσιν καί περισσοτέραν
αϋτοπεποίθησιν ό όποιος ένόμιζεν ότι
ό Χριστιανισμός είναι άρνησις τοϋ άρχαίου πνεύματος καί έμπόδιον διά τήν
έπίλυσιν τών προβλημάτων τού άνθρω
ποι;■ ό ούμανιστής μέ τήν έντονον
τάσιν τής άλλαγής προσοικειώθη καί
έξεμεταλλεύθη μ ο ν ο π λ ε ύ ρ ω ς
τήν κίνησιν τών Ελλήνων λογιών. Έθεώρησε τό έργον των ώς ευκαιρίαν
π ρ ο β ο λ ή ς τ ο ύ ί δ ι ο υ τ ο ύ έα υ τ ο ύ τ ο υ . Επειδή παρεγνώριζεν
έξ όλοκλήρου τήν έπιρροήν τού Χρι
στιανισμού έπί τής ζωής, έφθασεν εις
τό σημείον νά τόν θεωρή ώς έχθρόν
τής δήθεν άναγεννητικής κινήσεώς
του.
Έ ν τώ μεταξύ τήν κίνησιν τοϋ άνθρωπισμού ϋπεβοήθησαν καί αί ίδέαι
τοϋ Πετράρχου. ' Ο Φρ. Π ε τ ρ ά ρ χ η ς
(1304-1374), ό όποιος θεωρείται πατήρ
τής ιταλικής Αναγεννήσεως, ήτο φ ιλε
λεύθερος καί άντέδρα πρός πάσαν
μορφήν τυραννίας, έτρ εφ ε δέ ιδιαιτέ
ραν συμπάθειαν πρός τούς καταδυναστευομένους. ’Απέρριπτε τόν σχολα
στικισμόν, άντετίθετο πρός τόν Ά ρ ιστοτέλην καί προετίμα τόν Πλάτωνα.
Ταυτοχρόνως άνεφέρετο είς χωρία τού
Κικέρωνος καί τοϋ Σενέκα μέ τήν ίδιαν
εύλάβειαν, μ έ τήν όποιαν έπεκαλεϊτο
τήν μαρτυρίαν τών Γραφών! Συχνά δέ
ήντλει τά ύπέρ τού Χριστιανισμού έπιχειρήματά του άπό είδωλολατρικά κεί
μενα.
Π αρ’ δλον όμως ότι έκήρυσσε μέ
πάθος τήν χειραφέτησιν τού άνθρώπου
άπό κάθε κοινωνικήν ή έκκλησιαστικήν
αύθεντίαν, έ ν τούτοις δέν άπεμακρύνθη τής ’Εκκλησίας. Έ δέχετο τά δόγ
ματά της καί όταν άκόμη κατήγγειλε
καί έμαστίγωνε τά χαλαρά ήθη τής
παπικής αύλής καί τού λατινικού κλή
ρου. ’Ενώ έζήτησε μέ πάθος καί έπέτυχε τήν διάσωσιν, άντιγραφήν καί κυ
κλοφορίαν τών άρχαίων έλληνικών καί
λατινικών κειμένων, έξέφραζε πάντοτε
τήν γνώμην, ότι «ό Χριστιανισμός άπετέλει μίαν άναμφισβήτητον πρόοδον έν
σχάσει μέ τήν ειδωλολατρίαν καί ήλπιζεν, ότι οί άνθρωποι θά εϋρισκαν τόν
τρόπον νά κατακτήσουν τήν παιδείαν
χωρίς νά παύσουν νά είναι Χριστιανοί».
Φίλος καί θαυμαστής τού Πετράρ
χου, κ α τ’ έξοχήν όμως κήρυξ τής
χειραφετήσεως, ήτο καί ό Ίω. Β ο κκ ά κ ι ο ς (1313-1375). Ά λ λ ' έ ν ώ ό
Βοκκάκιος προβάλλει μέ άξιώσεις ένθέρμου άνθρωπιστοϋ, είς τό ένεργητικόν του (;) έχει νά παρουσιάση πλή

θος... έρωτικών περιπετειών καί έλάχιστον ή κανένα ένδιαφέρον διά τόν άν
θρωπον! Έχει πολλά τρωτά σημεία,
άπό ήθικής άπόψεως, ώρισμένας μάλι
στα φοράς ύπήρξε κυνικώτερος τών
κυνικών. Είς τό έργον του τό «Δεκαή
μερον» - είς τό όποιον όφείλει καί τήν
φήμη του - ειρωνεύεται θεσμούς καί
κανόνας ήθικής, χλευάζει τήν άγνότητα, τά μυστήρια τής ’Εκκλησίας καί
τούς άγιους. Δηλαδή πάν δ,τι άναβιβάζει τόν άνθρωπον καί τόν κάμνει όντως
άνθρωπον.
Μερικοί ώνόμασαν τόν άνθρωπιστήν
Π ί κ ο ν τ έ λ λ α Μ ι ρ ά ν τ ο λ α γοη
τευτικήν φυσιογνωμίαν τής Φλωρεντι
νής ’Ακαδημίας. Ανεξαρτήτως τού άν
είναι όρθός ό χαρακτηρισμός αύτός,
ή πραγματικότης είναι ότι ό Πίκο άπεδέχετο κάθε φιλοσοφίαν καί κάθε πίστιν. «Δέν ήδύνατο νά εύρη μέσα του
τήν δύναμιν νά άπορρίψη οίονδήποτε
σύστημα». Ή βασική αύτή άδυναμία
τού χαρακτήρος του συνεχίσθη μέχρι
τού θανάτου του. Κατά τά τελευταία
έτη τής ζωής του ένώ «άπέρριπτε περιφρονητικώς τήν άστρολογίαν», έ ν τούτοις «άπεδέχετο τόν μυστικισμύν καί
τήν μαγείαν μέ τήν ίδιαν προθυμίαν μέ
τήν όποιαν έδέχετο τόν Πλάτωνα καί
τόν Χριστόν». Χωρίς σταθερός άρχάς
ό ίδιος άνέλαβε νά συμφιλίωση τόν
Ιουδαϊσμόν, τόν Χριστιανισμόν καί τόν
Μωαμεθανισμό, καί έν συνεχείς όλους
αύτούς μέ τόν Πλάτωνα, τόν δέ Πλά
τωνα μέ τόν Άριστοτέλην!...
Αύτά καί μόνον είναι ικανά νά μάς
δώσουν μίαν εικόνα τών Ιταλών άνθρωπιστών τής Αναγεννήσεως. Διότι
καί οί τρεις, τούς όποιους άνεφέραμεν,
άποτελοϋν τάς σπουδαιοτέρας μορφάς
τού ’ιταλικού ούμανισμοϋ.
'Εάν ήθέλαμεν νά κάμωμεν μίαν
σύντομον κριτικήν τού ιταλικού ούμανισμοΰ, αί παρατηρήσεις μας δέν θά
ήσαν καί τόσον εύνοϊκαί. Αλλά πρέπει
νά τήν κάμωμεν, τοσούτφ μάλλον, δσω
ή Αναγέννησις είς τήν Ιταλίαν ήνοιξε
τόν δρόμον διά τήν Αναγέννησιν είς
τόν ύπόλοιπον δυτικόν κόσμον. ' Υπάρ
χει δέ διάχυτος ή γνώμη, ότι ή 'Ανα
γέννησις ήτο μία λαμπρά άπό πόσης
άπόψεως έποχή, έ ν άντιθέσει πρός
τόν... σκοτεινόν Μεσαίωνα. Ά λ λ ’ ή
άλήθεια διαφωνεί μέ τήν άποψιν αύτήν.
Οί Ιταλοί ούμανισταί, ιδίως έπί τής
έποχής τών Μεδίκων,
συνήρπασαν
κυριολεκτικώς τό πνεύμα τής Ιταλίας.
Έπεισαν τήν χώραν αύτήν νά «γυρ'ιση
τήν πλάτην» πρός τόν Χριστιανισμόν
καί τήν φιλοσοφίαν, νά άποστρέψη τό
πρόαωπον άπό τόν ούρανόν καί νά τό
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Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
στρέψη πρός τήν γήν. Ταυτοχρόνως
προαεπάθησαν νά άποκαλύψουν εις
τήν κατάπληκτον γενεάν των τά πλούτη
τής είδωλολατρικής σκέψεως καί τ έ 
χνης. Υπήρχε μία τάσις δ ι' άνακάλυψιν, συλλογήν καί άντιγραφήν των έλλονολατινικών χειρογράφων, ένώ ταυ
τοχρόνως ό Χριστιανισμός έδυσφημεϊτο ώς μϋθος κατάλληλος μόνον διά τόν
άμαθή λαόν μϋθος τόν όποιον ένα
χειραφετημένον πνεύμα δέν έπρεπε
νά παίρνη εις τά σοβαρά.
Αλλά καί ή στροφή πρός τούς άρχαίους έγίνετο κατά τρόπον έπιπόλαιον. Αγκάλιαζε όλους, άπό τόν Σωκράτην έως τόν Λουκιανόν, χωρίς νά
άντιλαμβάνωνται οί ούμανισταί, δτι κα
θένα άπό τά άρχαΐα αύτά πνεύματα
άποτελεί καί ένα ίδιάζοντα κόσμον καί
δτι μεταξύ των φιλοσοφικών ιδεών των
ύπάρχει τεράστια διαφορά. Αλλά καί
όσάκις ή στροφή δέν ήτο τού είδους
αύτοϋ, ήτο μάλλον μία ποιητικοπολιτική
μυθιστοριογραφία, όπως ή «Πολιτεία
τού Ήλιου» τού Καμπανέλλα, ό όποιος
είχεν έπηρεασθή άπό τήν «Πολιτείαν»
τού Πλάτωνος καί τήν «Ούτοπίαν» τού
θωμά Μώρου.
Εκείνο δμως τό όποιον έχει σπουδαιοτέραν σημασίαν διά τόν άνθρωπον
τής Αναγεννήσεως είναι τούτο. Ένα
μεγάλο μέρος τών μορφωμένων είχε
χάσει τήν πίστιν του είς τόν Χριστιανι
σμόν. Ή παπική, ή πολιτική καί ή πνευ
ματική ήγεσία έζοΰσαν διπλήν ζωήν.
Έχει άρκετήν άλήθειαν ή γνώμη, δτι
«πιθανόν ή ήθική τού Μακιαβέλλι νά μή
ήτο τίποτε άλλο παρά μία άντανάκλασις
τών ήθών, τά όποια είχε παρατηρήσει
γύρω του».
Οί λεγόμενοι άνθρωπισταί συνηγω-

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, είναι
φανερή ή έπίδραση τού έλληνικοϋ πνεύ
ματος καί στήν τέχνη τής Αναγεννήσεως.
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νίζοντο τήν διαφθοράν τού παπικού
κλήρου, τόν όποιον... κατέκριναν! Υ 
πήρχαν βεβαίως καί αί έξαιρέσεις,
δμως ή άλήθεια είναι δτι πολλοί άπό
έκείνους πού «άνέστησαν τήν έλληνικήν καί τήν ρωμαϊκήν λογοτεχνίαν,
έζοΰσαν ώς είδωλολάτραι, οί όποιοι
ούδέποτε είχον άκούσει νά γίνεται
λόγος περί Χριστιανισμού». Περί τής
διαφθοράς τών ούμανιστών όμιλεϊ καί
μία έπιστολή τού διασήμου ποιητοΰ
Αριόστο (ή ’Ιταλία τόν τοπ οθετείάμέσως μετά τόν Δάντην) πρός τόν Πιέτρο
Μπέμπο, τό είδωλον τής καλής κοινω
νίας τών χρόνων του. Ό Αριόστο έζήτει άπό τόν Μπέμπο νά τού συστήση
ένα διδάσκαλον τής έλληνικής διά τόν
υιόν του Βιρτζίνιο. Έγραφε: «Τά έλληνικά πρέπει νά τά μαθαίνη κανείς
μαζί μ έ τάς ύγιεϊς άρχάς, διότι ή πολυμάθεια χωρίς τήν ήθικήν, είναι κάτι
χειρότερον άπό άχρηστος. Δυστυχώς
είς τάς ήμέρας μας, είναι δύσκολον
νά εϋρη κανείς ένα διδάσκαλον αύτοϋ
τού είδους. ' Ολίγοι ούμανισταί είναι
άπηλλαγμένοι άπό τά πλέον κακόηχα
έλαττώματα καί ή διανοητική ματαιοδοξία κάμνει τούς περισσοτέρους των
σκεπτικιστές». Δ έν τολμά λοιπόν ό
Αριόστο (1474-1533) νά έμπιστευθή
τόν υιόν του ε ίς ένα ούμανιστήν παιδα
γωγόν, διότι φοβείται δτι ό τελευταίος
θά τόν διέφθειρε ήθικώς. Έν τούτοις
ό ίδιος δέν φαίνεται νά άπηγόρευσεν
είς τόν υιόν του τήν άνάγνωσιν τού
έργου του «Μαινόμενος Ορλάνδος»,
τό όποιον ό περί ήθικής κοπτόμενος
’Αριόστο είχε διανθίσει μέ πλήθος
έρώτων καί άφθονα άσεμνα άστεϊα!...
Ό λαός ήτο φυσικόν νά άκολουθή

τούς διανοουμένους. Οί νέοι μάλιστα
συνηγωνίζοντο ποιος θά φερθή περισ
σότερον άσεμνα καί άναίσχυντα. Έφέροντο δέ έτσι, διά νά άποδείξουν
δτι είναι... άνδρες! Ο Λούθηρος, έπισκεφθείς τήν ’Ιταλίαν τό 1511, έγραψεν: «Έ άν ύπάρχη κόλασις, τότε ή
Ρώμη είναι κτισμένη έ π ’ αύτής■ καί
αύτό τό ήκουσα είς τήν ίδιαν τήν
Ρώμην». Είχε δίκαιον ή πορνεία καί ή
μοιχεία δέν έθεωροϋντο άμαρτήματα, ή
δέ αιμομιξία είχε τούς λάτρεις της.
Ή βία ήνθιζεν. Οί δολοφόνοι ήγοράζοντο μ έ τόσην εύκολίαν καί τόσον
φθηνά, όσον καί τά συγχωροχάρτια τού
Πάπα. Οί κατασκευασταί δηλητηρίων
είχαν πυκνήν πελατείαν. Πουθενά καί
κανείς δέν ήτο άσφαλής. Έκινδύνευε
καί είς αύτόν άκόμη τόν ναόν. Βεβαίως
ύπήρχε καί ύγεία. Ά λ λ ’ ήτο τόση,
ώστε νά έπιβεβαιώνη τόν κανόνα.
Πάντως - καί αύτό είναι άξιον ιδιαι
τέρας προσοχής - τό γνήσιον άνθρωπιστικόν πνεύμα τών Ελλήνων λογιών
τού Ορθοδόξου Βυζαντίου, οί όποιοι
συνεδύαζαν κατά τρόπον συνετόν καί
σοφόν τό πνεύμα τής κλασσικής άρχαιότητος μ έ τόν Χριστιανισμόν, έγίνετο βραδέως μέν, ά λλ' άσφαλώς τό
θεμέλιον, έπί τού όποιου θά άνηγείρετο άργότερον τό οικοδόμημα τού ευρω
παϊκού πολιτισμού. Τό δέ λεγόμενον
άπό καιρού ε ίς καιρόν, δτι ή κατά τούς
χρόνους τής 'Αναγεννήσεως άνθησις τών κλασσικών σπουδών ύπήρξε
δήθεν άποτέλεσμα τής χειραφετήσεως
άπό τόν Χριστιανισμόν, είναι δ λ ω ς
άνακριβές. Τό άληθές είναι δτι κάθε
έκλεκτή έκδήλωσις τής 'Αναγεννή
σεως έχ ει τήν ρίζαν της είς τόν βυζαν
τινόν καί μεσαιωνικόν πολιτισμόν.

Στις φωτογραφίες αύτής τής σελίδος, Μω
σαϊκά έλληνικής τεχνοτροπίας άπό τή Ρώμη.
Στήν άπέναντι σελίδα: Ο Ηρακλής πού
πνίγει τά φίδια. (Μουσείο Καπιτωλίου)

Τοϋ κ. Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΛΛΟΥ. ΥΦΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ
ΠΙΤΙΚΗΣ
Ο ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ τής τέως
Διοικήσεως Πρωτευούσης (άπό
Σκαραμαγκά μέχρι Καβούρι καί μ έ 
χρι τοϋ φράγματος τών βουνών
' Υμηττού, Πεντέλης, Πάρνηθος,
Αιγάλεω), μέ έκταση
500.000
στρεμμάτων περίπου, είναι κατά τό
ήμισυ σχεδόν οίκοδομημένο ή περι
λαμβάνεται εις έγκεκριμένα πολεο
δομικά σχέδια. "Ετσι, τό θέμα τοϋ
πρασίνου έμπλέκεται κ α τ’ άνάγκην
μ έ τό όλο θέμα τής Χωροταξίας
τής Α ττικ ή ς καί τών έπεκτάσεων
ή μή τών ρυμοτομικών σχεδίων, τών
υφισταμένων σχεδίων πόλεων καί
οικισμών άλλά καί μέ τό είδικώτερο
ά λ λ ' έξ ίσου έντονο πρόβλημα τής
άποκτήσεως θερινών κατοικιών άπό
τόν άστικό πληθυσμό. "Αν εις αϋτά
προστεθούν καί τά όξύτατα θέματα
προστασίας τοϋ περιβάλλοντος,
τής ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας,
γής καί θαλάσσης καί τών πλημμυ
ρών, τότε όλοκληρώνεται μία πολύ
δυσάρεστη καί δύσκολη άλλά δ ι’
αύτούς τούς λόγους καί πολύ ένδιαφέρουσα συνθετική εικόνα κρί
σιμων προβλημάτων, ή λύση τών
όποιων έπιβάλλεται νά είναι ένα
άπό τά πρώτα καθήκοντα όλων μας,
τής Πολιτείας, τής Αύτοδικοικήσεως, τών πάσης φύσεως Σωμα
τείων άλλά καί τοϋ κάθε πολίτου.
Είναι εύρύτατα γνωστό τό «Πρό
γραμμα Πρασίνου», πού έξηγγέλθη
άπό τόν Πρωθυπουργό κ. Κ. Καρα
μανλή κατά τόν Ιούλιο καί άρχισε
έφαρμοζόμενο άπό τοϋ Νοεμβρίου
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1976. Τό Πρόγραμμα αύτό έθεσε
ώς στόχο τήν έντός πέντε έτών
άναδάσωση τών 110.000 στρεμ
μάτων μέ όκτώ έκατομμύρια φυ
τεύσεις, δαπάνης ϋψους ένός δι
σεκατομμυρίου δραχμών.
Α ντικειμενικός σκοπός τοϋ όλου
Προγράμματος ήταν καί είναι ή
έξυγίανση, προστασία καί αισθητική
άναμόρφωση τοϋ Περιβάλλοντος
μέ τήν δενδροφύτευση όλων τών
λοφοειδών καί όρεινών όγκων καί,
παράλληλα, ή δημιουργία ένός ικα
νοποιητικού συμπλέγματος άλσών
καί έστιών πρασίνου έντός τών
κατοικουμένων περιοχών. Ό στό
χος αύτός άποβλέπει τόσο στόν
έξωραϊσμό τοϋ 'Αττικού τοπείου
καί τήν άποκατάσταση τοϋ δασικού
περιβάλλοντος, πού έπί αιώνες κατεστράφη, όσο καί είς τήν άποφυγή
τής ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας
καί τών πλημμυρών.
Πναι βέβαιο δτι πολύ όλίγοι γνω
ρίζουν τό τί έγινε μέχρι τώρα γιά
τήν έκτέλεση τοϋ Προγράμματος
Πρασίνου καί όλιγώτεροι γνωρίζουν
τις δυσκολίες καί τά προβλήματα,
πού παρουσιάζονται κατά τήν έιραρμογή αύτοϋ τοϋ Προγράμματος.
Πρώτα-πρώτα έπρεπε, νά έξασφαλισθεί ή ύποδομή τοϋ μεγάλου
αύτοϋ έργου. Νά γίνουν δρόμοι
σέ βραχώδη κατά κανόνα έδάφη,
νά όργανωθοϋν δασικά φυτώρια, νά
άνευρεθοϋν μηχανήματα καί ειδι
κευμένοι έργατοτεχνίτες ή έργολάβοι δ ι’ άνοιγμα έκατομμυρίων

λάκκων σέ βραχώδη κατά τό πλεϊστον έδάφη, διά φύτεμα, διά πότι
σμα τών φυταρίων καί διά περίφραξη καί προφύλαξη αύτών άπό πολ
λούς κινδύνους,
έκτεινομένους
άπό τάς οικοπεδοποιήσεις μέχρι
τής παρανόμου βοσκής. Ή περι
ποίηση τών αύτοφυών δένδρων καί
θάμνων καί ή άπομάκρυνση τών
λατομείων καί ποιμνίων συμπεριλαμβάνεται στήν έκτέλεση
τοϋ
Προγράμματος.
Ή έκτέλεση αύτοϋ τοϋ Προ
γράμματος μέχρι τώρα ύπήρξε σχε
τικά ικανοποιητική.
Έπραγματοποιήθη σχεδόν έξ όλοκλήρου είς
τούς χώρους έντός τών κατωκημένων περιοχών (άλση Αιγάλεω,
’Αττικής, Δάφνης, Προφήτη Ήλία,
Χαϊδαρίου καί Δαφνιού) καί προω
θήθηκε άρκετά καλά είς τις περιο
χές Υμηττού, Πάρνηθος, Π εντέ
λης καί Αιγάλεω. Είδικώτερα:
α) Άνοίχθηκαν 220 χιλιόμετρα
δασικών δρόμων γιά τήν έξυπηρέτηση τών άναδασώσεων άλλά καί
διά τήν τουριστική άξιοποίηση αύ
τών.
β) ’ Εφυτεύθηκαν 1.228.245 δεν
δρύλλια άπό κωνοφόρα, πλατύφυλ
λα καί θαμνώδη (πεύκα, κυπαρίσσια,
εύκάλυπτοι, άκακίες, έληές, δάφ
νες κλπ.) είς 17.196 στρέμματα.
γ) "Εγιναν χρήσιμες περιποιήσεις
είς τήν ύπάρχουσα βλάστηση σέ
έκταση 7.346 στρεμμάτων.
δ) Κατασκευάσθηκαν μόνιμες

Εις τό Λεκανοπέδιο ’ Αθηνών καί
εις τήν ’ Αττική γίνεται μιά πολύ
έπιμελής εργασία μέ πολύ καλά
άποτελέσματα, πού θά φανούν
είς όλους μέ τό πέρασμα τού
χρόνου.
διά δενδροφυτεύσεις κατά τά έτη
1976 μέχρι τώρα άπέτυχαν, διότι
είχαν δικαίωμα συμμετοχής, είς αυ
τές έργολάβοι μόνον δασολόγοι
καί γεωπόνοι, έτροποποιήθη ό νό
μος διά νά γίνεται τό άνοιγμα λάκ
κων είς τήν ’Αττική καί άπό τούς
άλλους έργολάβους δημοσίων έρ 
γων.
θ) Έ λή φ θη σ α ν άποφασιστικά μ έ 
τρα διά τή ν άπομάκρυνση τών λ α το 
μ είω ν κα ί ποιμνίων άπό τό λ ε κ α 
νοπ έδιο Α ττικ ή ς.

περιφράξεις σέ συνολικό μήκος 32.
500 τρέχοντα μέτρα.
ε) "Εγιναν πολύ ώφέλιμες περι
ποιήσεις (σκαλίσματα, ποτίσματα
κλπ.) σέ όλα τά μέχρι τώρα φυτευθέντα δένδρα καί συντηρήσεις
ατούς δρόμους καί τις περιφρά
ξεις.
στ) "Εγινε προπαρασκευή έδάφους σέ έκταση 2.000 στρεμμάτων
όπου άνοίχθηκαν 158.063 λάκκοι.
ζ) Έδημιουργήθη μία υποδειγμα
τική 'Υπηρεσία 'Αναδασώσεων, έστελεχώθη μέ ειδικευμένους έπιστήμονες, έφωδιάσθη μέ πολλά μη
χανήματα (προωθητήρες, άεροσυμπιεστές, αυτοκίνητα κλπ.), που άπασχολεί κατά μέσο όρο 650 έργατοτεχνίτες.
η) Επειδή όλες οί δημοπρασίες

ι) "Εχουν κηρυχθεί άναδασωτέες
όλες οί έκτάσεις τού λεκανοπε
δίου ’Αττικής καί είς αύτές έργάζονται άπό διετίας δύο Συνεργεία
κτηματογραφήσεως, πού έπιτελούν
πολύτιμο άλλά πολύ δύσκολο έργο
λόγω τής οίκοπεδοποιήαεως τών
έδαφών.
’Εφέτος, ευθύς ώς έπεσε ή
πρώτη φθινοπωρινή βροχή, ήρχισαν
οί έργασίες φυτεύσεων τής περιό
δου 1978-79, έντός τής όποιας
προβλέπεται νά φυτευθούν 600.
000 φυτάρια σέ λάκκους, πού άνοι
ξε ή 'Υπηρεσία ’Αναδασώσεων, καί
κατά τήν 2.10.78 θά γίνουν 5 έπαναληπτικές δημοπρασίες δι ’ άνοιγ
μα άπό έργολάβους 1.000.000 λάκ
κων είς περιοχήν Υμηττού, καί
άνοιγμα λάκκων μέ φύτεμα 500.000
φυτών είς περιοχήν Αιγάλεω. "Αν
οί δημοπρασίες εύοδωθοΰν, ό άριθμός φυτεύσεων κατά τήν άρξαμένη περίοδο θά ύπερβεί τά δύο
έκατομμύρια φυτά.
Διά τις μέχρι τώρα άναδασωτι-

κές έργασίες τό Κράτος έδαπάνησε 265 έκατομμύρια δραχμές,
παρά τις γνωστές οικονομικές δυ
σκολίες. Διά τις έργασίες τής νέας
περιόδου ή 'Υπηρεσία Αναδασώ
σεων είναι έτοιμη καί ικανή νά
άπορροφήσει όσες πιστώσεις δια
τεθούν άπό τό Υπουργείο Οικο
νομικών, πρός τό όποιο έγιναν καί
θά γίνουν οί σχετικές προτάσεις.
’Εδώ πρέπει, νά άναφερθούν καί οί
σχετικές μέριμνες τών άλλων Υ
πουργείων καί ' Υπηρεσιών, τών
φιλοδασικών Σωματείων καί τών
' Οργανισμών Αύτοδιοικήσεως, πού
άπασχολούνται μέ τό άστικό καί
περιαστικό πράσινο.
Τέλος, πρέπει νά μνημονευθεϊ
ότι ή 'Υπηρεσία ’Αναδασώσεων
άντιμετωπίζει τό πρόβλημα άναδασώσεων καί τών πέραν τού λεκανο
πεδίου Αθηνών έκτάσεων τής
'Αττικής, πού άπεψιλώθησαν άπό
πυρκάιές ή άλλες αιτίες καί πού
πρέπει νά δασωθούν γρήγορα, άντί
νά άναμένωμε τή φυσική άναγέννηση τών δένδρων.
Τό συμπέρασμα είναι ότι είς
τό Λεκανοπέδιο ’Αθηνών καί είς
τήν ’Αττική γίνεται μιά πολύ έπι
μελής έργασία μέ πολύ καλά άπο
τελέσματα, πού θά φανούν είς
όλους μέ τό πέρασμα τού χρό
νου άλλά πού διαπιστώνονται καί
τώρα άπό όσους έχουν τό ένδιαδέρον ή έστω καί τήν περιέργεια
νά έπισκεφθοϋν τούς χώρους πού
άναδασώθηκαν τά τελευταία δύο
χρόνια.
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Ή συγκέντρωση στήν ’Αθήνα δεκάδων προσωπικοτήτων γιά τήν υπογραφή τής συμφωνίας έντάξεως τής χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινότητα, έδειξε γιά άλλη μιά φορά, τή στάθμη
τής έλληνικής ’ Αστυνομίας καί τόν υψηλό βαθμό έπαγγελματικής καταρτίσεως πού διακρίνει τούς
άξιωματικούς καί τούς όστυφύλακες. Στάθηκαν δρθιοι καί άγρυπνοι συνεχώς έπί ώρες πολλές καί
κάτω άπό τόν καυστικό ήλιο, ξενύχτησαν φρουροΰντες έπίμαχους χώρους, έζησαν τήν άγωνία τών
στιγμών, καρδιοχτύπησαν γιά τήν άσφάλεια τών υψηλών ξένων μας. Τό άποτέλεσμα τών προσπα
θειών τους είναι γνωστό. "Οσες ήμερες κράτησε ή διαδικασία τής ύπογραφής καί έμειναν στήν 'Ε λ 
ληνική πρωτεύουσα οί Ευρωπαίοι έπίσημοι, έπικράτησε στήν ’Αθήνα άπόλυτη τάξη καί γαλήνη,
ήρεμία καί άσφάλεια, κάτι πού σήμερα θεωρείται σπάνιο φαινόμενο καί μεγάλο όγαθό γιά τίς χώρες
τού Δυτικού Κόσμου.
Τό έπίτευγμα αυτό τής 'Ελληνικής ’Αστυνομίας έντυπωσίασε τούς παράγοντες τής Ε.Ο.Κ. καί
έκτιμήθηκε δεόντως άπό τήν πολιτεία. Ή τελευταία, πρέπει νά είναι σίγουρη, δτι καί στό μέλλον οί
άστυνομικοί μας θά κάνουν τό χρέος τους στό όποιο πιστεύουμε μέ φανατισμό καί άληθινή αυτα
πάρνηση. "Ομως, πέρα άπό αΰτά, είναι καιρός νά είδοΰμε δλοι, πολιτεία καί κοινωνία, τύπος καί
άτομα καί τόν άνθρωπο όστυφύλακα, μέ τίς άδυναμίες καί τίς άνάγκες του, μέ τά προβλήματα του
τά άτομικά καί τά οίκογενειακά του. Αυτός ό «ήρωας τής άσφάλτου», γιά νά έξακολουθήσει νά είναι
«ήρωας» Χρειάζεται συμπόνεση καί στοργή, χρειάζεται συμπαράσταση καί βοήθεια. Ή ένταξή μας
στήν Ε.Ο.Κ. άς άποτελέσει άφορμή, γιά μιά θεώρηση τών πραγμάτων καί στόν τομέα τής τάξεως
καί τής άσφαλείας. ΟΙ Ευρωπαίοι άστυνομικοί, μέ Ικανοποιητικές όποδοχές καί περισσότερα μέσα,
καταφέρνουν πολύ λιγότερα άπό τούς "Ελληνες συναδέλφους τους, οί όποιοι κατώρθωσαν μέχρι
στιγμής, ώστε νά παραμείνει ή χώρα μας δάση γαλήνης, άνάμεσα στόν ταραγμένο καί άναρχούμενο
κόσμο μας.
Είναι άνάγκη, νά γίνει άπό δλους κατανοητό, δτι καί γιά τήν Ελλάδα καί γιά τίς χώρες τής
Ε.Ο.Κ. προϋπόθεση τής οίκονομικής της άναπτύξεως καί τής κοινωνικής προόδου, άποτελεΐ ή ύπαρ
ξη κλίματος ήρεμίας, εΰνομίας καί νομιμότητος, χωρίς τά όποια, ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα θά άποδειχθεΐ άνίκανη νά έπιτύχει τούς σκοπούς καί νά πραγματώσει τούς μεγάλους στόχους της.

Λ

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’ Αστυνόμος Β '

Η ΛΙ’λΆΙΟΚΑΠΗ/ιΙίΙΑ ΠΟΥ
ΪΤ ΙΕ Τ Α Μ Ζ Ι! ΤΗΝ ΙΪΑ/ιΑΑΛ
Η κλοπή τής Εικόνας τής Σταυρώσεως άπό εκκλησία τής Μονεμβασίας

ΔΕΥΤΕΡΗ Πέμπτη τοϋ χρόνου
του 79 ήταν μία λαμπρή άλκυονίδα ήμέρα πού χαμογελούσε ζεστά
κι αισιόδοξα πάνω άπό τήν Σπάρτη
όταν ή συγκλονιστική είδηση άκούστηκε καί στήν πόλη τοϋ Λεωνίδα σάν ένας
τρομερός Ολύμπιος Κεραυνός.
« Άρχαιοκάπηλοι έκλεψαν άπό τόν
ναό τοϋ ' Ελκομένου στήν Μονεμβασία
35 φορητές εικόνες άνυπολόγιστης
άρχαιολογικής άξίας. Ανάμεσα σ' αύτές ήταν καί ή μοναδική στόν κόσμο,
εικόνα τής «Σταύρωσης».
'Απίστευτη όπως τήν ήθελες τήν
άνόσια τήν είδηση, άληθινή όμως σάν

Η

Τής Κας Γ. ΚΟΥΤΣΑΡΗ
ΓΙΑΤΡΑ

Επάνω Αριστερά: Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα, άπό τις πιό γνωστές έκκλησίες τής Μονεμβασίας. Δεξιά: Τμήμα τής πόλεως. Στήν άπέναντι
σελίδα ' Η Σταύρωση, ή άνυπολόγιστης άξίας καί μοναδική στόν κόσμο φορητή εικόνα, τήν όποια οί άρχαιοκάπηλοι έκλεψαν, μαζί μ έ 35 άκόμα εικόνες, άπό τό Ναό τοϋ Ελκομένου τής Μονεμβασίας.
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Η ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριστερά: Τό κωδωνοστάσιο τοϋ Ε π ο μ έ
νου Χριστού. Κάτω: Ή είσοδος τής έκκλησίας τού ' Ελκομένου Χριστού.

κεραυνός σέ άγρια καταιγίδα, νόμιζες
ότι δημιουργήθηκε κι έπεσε στήν Λα
κωνική γη, άπό κάποια τρομερή, άθέατη καί άηχη σύγκρουση των θετικών καί
άρνητικών δυνάμεων τού κόσμου καί
άπό μιά σατανική νίκη τοϋ κακού, γιά
νά ξεσχίσει καί νά ματώσει άτι απομέ
νει όρθό καί ύπερήφανο άπό τήν χιλιοπληγωμένη Δωρική καρδιά της.
Καί τότε μέ μιάς βαριά καί άφωτα
σύννεφα τρέχοντος άπ' δλες τις με
ριές τοϋ όρίζοντα, όργισμένοι άπό τόν
Ταΰγετο, θολά άπό τόν
Πάρνωνα,
βουρκωμένα άπό τήν Λακωνική θάλασ
σα, έσμειξαν στόν Σπαρτιατικό ούράνιο θόλο καί σκοτείνιασαν τήν όμορφη
γαλάζια ήμέρα. Καί άρχισαν νά πέφτουν
βουβά καί δακρυσμένα στήν ξαφνια
σμένη γή καί στις κεραυνόπληκτες άνθρώπινες καρδιές πού τις έκαιγε ή ιερά
άγανάκτηση γιά τό θρασύτατο άνοσιούργημα πού έγινε σέ βάρος τής
θρησκείας καί τής Πατρίδας.
Μέ τήν άποτροπιαστική κλοπή τών
εικόνων τού ' Ελκόμενου αίσθάνθηκες
φριχτό καί άβάσταχτο πόνο καί πένθος
βαρύ. "Ηταν σάν νά σέ άγγιξε ή παγερή
πνοή ένός κακού μοιραίου τέλους.
’ Ηταν σάν νά συναντήθηκες μέ τόν θά
νατο. Ένοιωσες πώς έχασες κάτι πού
άπό προαιώνια σού άνήκε καί τοϋ άνήκες. Κάτι πού ζούσε γιά σένα καί
στηριζόταν καί έκεΐνο καί σέ σένα γιά
νά ύπάρχει. Αλλά ή έλπίδα τής άνθρώπινης καρδιάς δύσκολα δέχεται
έναν θάνατο άν δέν ίδεϊ μέ τά ίδια της
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τά μάτια τό λείψανο τοϋ νεκρού. Καί
έτσι ή πορεία άπό τήν άμφιβολία στήν
βεβαιότητα δέν είναι άκατόρθωτη όταν
ή συνείδηση φλέγεται γιά τήν άλήθεια
καί ό δρόμος άπό τήν Σπάρτη ώς τήν
Μονεμβασία δέν είναι δά καί πολύ μα
κρινός.
Καθώς τό αύτοκίνητο άναμετρούσε
γοργά τά χιλιόμετρα μέσα στό ταραγ
μένο χειμωνιάτικο άπομεσήμερο, ή
άναστατωμένη σκέψη σου προσπερ
νώντας τόν σημερινό χώρο καί χρόνο,
βυθίζεται δραματικά στό μακρινό πα
ρελθόν τοϋ κόσμου: Μονεμβασία, Βυ
ζάντιο, Χριστιανισμός, ' Ελκόμενος Χρι
στός.
Μέ έναν άφωνο, βουβό άναλογισμό
καί ψάχνοντας γιά μιάν άρχή, ό στοχα
σμός πέταξε μακριά στήν βιβλική γή
τής Παλαιστίνης. Καί άπό έκ εϊ ρίχνον
τας φευγαλαϊες ματιές στίς γυμνές
άκρογιαλιές τής Νεκρής Θάλασσας
άνέβηκε μοναχικά στό ψηλό μυστηριακό όρος ' Εγκαντίν καί στάθηκε μέ σε
βασμό στό ιστορικό έκεΐνο σπήλαιο τής
κρίσιμης δοκιμασίας τοϋ Ναζωραίου.
Εκεί όπου ό ξεχωριστός γυιός τής
Μαρίας, φλέγόμενος άπό τόν Παναν
θρώπινο προβληματισμό του, άναζήτησε τόν ειρηνικό τρόπο μέ τόν όποιον
θά ξημέρωναν καλύτερες ήμέρες γιά
τήν Πολυβασανισμένη άνθρωπότητα.
Σ' έκεΐνο τό σπήλαιο, μέσα στήν άπόλυτη έρημιά, μέσα σέ βαθιά πνευματική
έκσταση, ή έξαγνισμένη σκέψη τοϋ
Χριστού έγινε όραμα καί θεϊκή ιδέα

πού τοϋ φανέρωσε ότι ή άναίμακτη
σωτηρία τοϋ κόσμου πού τόσο λαχτα
ρούσε, θαρχόταν μέσα άπό τό δικό του
τό τραγικό καί αιματηρό πεπρωμένο.
Ή μεγάλη έσωτερική διαμάχη τής
κρίσιμης έκλογής, τό μέγα δίλημμα καί
ή δοκιμασία, γιά τήν ζωή ή τόν όδυνηρό
θάνατο ήταν τρομερή. 'Αλλά ό ύπέροχος γυιός τοϋ ανθρώπου, μέ μιά γιγάντια θέληση, σύντριψε τελικά τήν γήινη
ύπαρξή του καί πήρε τήν έθελοντική
άπόφαση τής θυσίας.
Αύτήν τήν άμετάκλητη άπόφαση
τής αύτοθυσίας καί τήν πράξη τοϋ
θείου δράματος, ή Χριστιανική λατρεία
τήν έκανε εικόνα μέ τήν όνομασία: «' Ο
Χριστός έλκόμενος εις τό έκούσιον
πάθος».
Καί οί βυζαντινοί άγιογράφοι, όπως
μάς πληροφορεί ό καθηγητής
τοϋ
Πανεπιστημίου κ. Γ. Σωτηρίου άπό τόν
11ον αιώνα συνηθίζουν νά εικονογρα
φούν τόν Χριστόν «έλκόμενον εις τό
έκούσιον πάθος». Ό Ιδιος ό καθηγη
τής μάς βεβαιώνει ότι «έκ τών εικόνων
τής κατηγορίας ταύτης σπουδαιοτέρα
είναι ή είκών τής Μονεμβασίας όπου
είκονίζεται μόνος ό Χριστός άνευ τής
κλίμακος».
Ό δέ άγιογράφος καί λογοτέχνης
Φώτης Κόντογλου γράφει στά «Ταξί
δια» γιά τήν ίδια εικόνα.

Η ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

«Μέσα σέ μιά παστρικιά πλατέα τής
Μονεμβασίας, πόχει καί δύο τρία δέν
δρα είναι ή μεγάλη καί ώραία έκκλησία,
πού τή λένε « Έλκόμενο» έπειδής
έχει μιά ιστορική εικόνα τοϋ Χριστού
μέ δεμένα τά χέρια καί μέ κόκκινη χλα
μύδα «έξοχον κάλλει καί τέχνη» όπως
γράφουμε οί παλιοί».
Κατά τόν φιλόλογο καί συγγραφέα
Άντώνη Κατσώρη καί στό έργο του
«Μονεμβασία» ή θρυλική καστροπολιτεία τού Μωριά», « Ή Μεγάλη εικόνα
τού Ελκόμενου Χριστού είναι ιδιαί
τερα προσφιλής στούς Μονεμβασιώτες, λαοφιλέστατη... Ή σκηνή τοϋ έλκόμενου Χριστού είναι όπως ό άρχικός
τύπος πού άπησχόλησε τό πρώτο τούς
βυζαντινούς άγιογράφους τόν 11ο καί
12ο αιώνα». Κατά δέ τόν άείμνηστον
πανεπιστημιακόν διδάσκαλον Ν. Βέην
«οί δύο εικόνες τοϋ ' Ελκόμενου Χρι
στού καί τής Παναγίας τής Χρυσσαφίτισας θεωρούνται άπό αιώνων πολλών
τά κατ' έξοχήν Παλλάδια τής ιερός
Μονεμβασίας. Άμφ ότερα τά σεπτά
ταϋτα Παλλάδια συνδέονται πρός πλή
θος παλαιών καί νέων θρύλων, ούχ
ήττον πρός ιστορικός άφηγήσεις».
Αύτή ή πολυύμνητη εικόνα, ή όποια
εύρίσκεται στόν όμόνυμο ναό ένσωματωμένη στό μαρμάρινο Τέμπλο, άριστερά τής ' Ωραίας Πύλης, δέν είναι ή
πρωτότυπη βυζαντινή άλλά στό δεύ
τερο άντίγραφό της, τό όποιον τό άφιέρωσε στόν ναό ό ιατρός καί φιλόσοφος
Ά νδρ έας Λικίνιος μεταφέροντάς το

άπό τούς Κορφούς τής Κερκύρας τό
έτος 1700 μ. X.
' Η πρωτότυπη εικόνα τού ' Ελκόμε
νου ή όποια ύπήρχε στήν πρωτοϊδρυθεΐσα έκκλησία καί ή όποια κατά τήν
παράδοση ήταν «άχειροποίητος
καί
θαυματουργός» μεταφέρθηκε άπό τόν
βυζαντινό Αύτοκράτορα ' Ισαάκιο Β '.
τόν "Αγγελο (1185-1195) στήν Κων
σταντινούπολη γιά νά στολίσει τήν έκ
κλησία τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Αργότερα ό εύσεβής Αύτοκράτωρ
Ανδρόνικος ό Β' ό Παλαιολόγος γιά
νά άντικαταστήση στόν ναό τής Μονεμ
βασίας τήν άρπαγμένη εικόνα, έδωσε
έντολή καί άγιογραφήθηκε τό πρώτο
άντίγραφό της.
Μέσα στά δύσκολα χρόνια πού
ήρθαν γιά τόν βυζαντινό Ελληνισμό,
ό Ελκόμενος τού Ανδρόνικου πήρε
τόν άπελπισμένο δρόμο τής προσφυ
γιάς καί μεταφερόμενος άπό κάποιον
θεοσεβή μονεμβασιώτη κατάληξε στήν
Κέρκυρα. Αύτό έγινε κατά τό έτος
1540 όταν οί Βενετοί παράδωσαν τήν
«ιερή πόλη» τής Μονεμβασίας στούς
Τούρκους καί αύτοί οί νέοι άλλόπιστοι
κυρίαρχοι, έξανάγκασαν τούς Μονεμβασιώτες σέ βίαιο έκπατρισμό.
' Ο συγγραφέας Γιάννης Μαντούβαλος άναφερόμενος στό δραματικό
αύτό περιστατικό τής Μονεμβασιώτικης
ιστορίας γράφει σχετικά «Στήν Σκιά
τοϋ Ταΰγετου» τόμος A '». Μέ άνείπωτο πόνο οί δυστυχισμένοι κάτοικοι
τοϋ Μενεξέ-Καλεσί, άφήνουν τόν τό

πον τους. Δέν μπόρεσαν νά πάρουν
άπ' τις περιουσίες του... τίποτε. Μόνον
τά δσια καί τά ιερά δέν άφισαν. Δέν
άφισαν νά τά συλήσουν οί Άγαρινοί
(Τούρκοι). Ξέθαψαν άπό τούς τάφους
τά κόκκαλα τών Προγόνων τους καί
μαζί μέ τό «Παλλάδιον» τής Πίστης
τους, τήν εικόνα τοϋ «'Ελκόμενου
Χριστού» τά πήραν κοντά τους στήν
έξορία».
Έ να σημείωμα πού βρέθηκε τοϋ
Γεωργίου Κοσμάκη μάς πληροφορεί
σχετικά καί βάσιμα γιά τήν σημερινή
εικόνα τοϋ ' Ελκόμενου. «1700 Σεπτεμ
βρίου 6: τΗρθε εις τήν Μητρόπολι ό
καινούργιος Ελκόμενος άπό
τούς
Κορφούς. Αφιέρωμα τοϋ Ντετόρου
Ά νδ ρ έα «Λιτσινίου». Αύτή ή σημερινή
μεταβυζαντινή εικόνα τοϋ ' Ελκομένου
είναι ' Ενετοκρητικής τεχνοτροπίας μέ
φανερή όμως κάποια έπίδραση άπό τήν
παλιά αύστηρή βυζαντινή τεχνική.
' Ο Φώτης Κόντογλου γράφει σχετι
κά: « Ο
Ελκόμενος φραγκοφέρνει
περισσότερο άπό τήν Παναγιά τήν ' Οδυνομένη, μ' δλο πούναι δουλεμένες
σά βυζαντινές καί σέ ξεγελά μέ τήν
πρώτη ματιά».
'Αλλά πέρα άπό τήν καλλιτεχνική
άξια τής εικόνας τοϋ Ελκόμενου Χρι
στού, πού ή άναγνώρισή της είναι έργο
ειδικών, ή θέασή της προκαλεΐ στόν
άπλό προσκυνητή ιδιαίτερη συγκίνηση,
γιατί σάν άντίγραφό πού είναι τής περί-

Συνέχεια στή σελίδα 497
367

Η ΑΧΤΥΝΟΑΜΑ Ι Τ Π XI! Ι Ό
ΊΉ>: Ε .Ο .Κ .
ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝ. Β' κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

Μέ τήν ένταξη της ' Ελλάδος στήν Ε.Ο.Κ., τήν πάρτα τής ' Αστυνο
μίας θά κτυπήσει μιά νέα έποχή. Μιά εποχή, πού δέν θά άναγνωρίζει, τήν άπό στόμα σέ στόμα, παράδοση τών προγονικών τρόπων
άσκήσεως τοϋ άστυνομικοϋ επαγγέλματος.
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟ «κοινή συμφέ
ρον» καί «υπέρ τού ευ ζειν...
Αρχόντων τε καί Αρχομένων» στηρί
ζονται όλα τά πολιτειακά - συνταγμα
τικά - δίκαια των Χωρών τής ΕΟΚ.
Σ ' όλες τις Χώρες, Π ο λ ι τ ε ί α
σημαίνει Κ ρ ά τ ο ς σύν Π ο λ ί τ η ς .
Σ ' όλες τις Χώρες, τρεις έξουσίες
διακρίνονται: Νομοθετική, Δικαστική
Εκτελεστική.
Χαρακτηριστική, δέ, έκφραση τής
τελευταίας ( ’Εκτελεστική), είναι ή Α
στυνομία.

Σ

Ή Αστυνομία, σ ’ όλες τις Χώρες
τής Ε.Ο.Κ., σκοπό έχει:
α .- Νά άποκρούει τούς κινδύνους, πού
άπειλοϋν τήν υπόσταση τού Κ ρ ά 
τ ο υ ς
καί τών Ιδρυμάτων του, τό
κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς καίτή
ζωή τών ’Α ρ χ ό ν τ ω ν τ ο υ .
Ο τομέας αύτός λέγεται:
- Στήν Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Στήν Αγγλία INTELLIGENCE SERVISE.
- Στήν Γαλλία RENSEIGNEMENTS
GENERAUX ΕΤ JEYT καί
- Στήν Γερμανία STAAT PQLIZEI.
β - Νά προστατεύει τήν τιμή, τή ζωή
καί τή περιουσία τοϋ Π ο λ ί τ η .
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Ο τομέας αύτός λέγεται:
- Στήν Ελλάδα ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Στήν Αγγλία PLAIN CLOTHES C.I.D.
- Στήν Γαλλία SECURITU καί
- Στήν Γερμανία SICHERHEITS POLIΖΕΙ καί
γ - Νά μεριμνά γιά τή τήρηση καί έφαρμογή Κ α ν ό ν ω ν Κ ο ι ν ή ς Συμπερι
φοράς (δηλ. γιά τήν τάξη, κοινή ήσυχία,
καθαριότητα, κυκλοφορία κ.λ.π).
Ο τομέας αύτός λέγεται:
- Στήν Ελλάδα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΑΞΕΩΣ
- Στήν Αγγλία CONSTABULARY
- Στήν Γαλλία POLICE D ’ ORDRE ή
CARDIENS DE LA ΡΑΙΧ καί
- Στήν Γερμανία SCHOTPOLIZEI.
Σ ' όλες τίς Χώρες τής Ε.Ο.Κ., ή
Α σ τ υ ν ο μ ί α είναι γέννημα καί
θρέμα Κ ρ ά τ ο υ ς καί Π ο λ ί τ η , γιά
νά προστατεύει καί τούς δύο.
Ή ένταξη τής Πατρίδος μας στήν
Ε.Ο.Κ., δημιουργεί όπως διαφαίνεται τή
μεγαλύτερη ιστορική εύκαιρία γιά τόν
"Ελληνα. Τόν "Ελληνα, σάν άγρότη,
σάν έπαγγελματία, σάν καταναλωτή,
σάν πολίτη γενικά.
Δ έν μπορούμε, συνεπώς, νά μήν

άναφερθοϋμε, στήν έπίδραση πού θά
έχει ή ένταξη, στήν Αστυνομία τής
Ελλάδος.
Συγκεκριμένα στις έπιδράσεις άπό
τις Αρχές τής ’Ι σ ο τ ι μ ί α ς , Α ν 
τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς καί Δ ι ε 
θ ν ι σ μ ο ύ . "Ετσι:
α .- Επιδράσεις άπό τήν Ι σ ο τ ι μ ί α .
Τό άν θά γίνει ισότιμος ό Έλληνας
πολίτης μέ τόν Εύρωπαίο, θά έξαρτηθεϊ
σέ σημαντικό βαθμό άπό τόν ίδιο. Τό
άν θά γίνει, όμως, ι σ ό τ ι μ ο ς ό Έ λ
ληνας Αστυνομικός μέ τόν εύρωπαίο
συνάδελφό του, αύτό θά έξαρτηθεϊ β έ
βαια καί άπό τόν ίδιο, σέ σημαντικώτερο
βαθμό όμως θά έξαρτηθεϊ άπό τό Κρά
τος. Έ τσι γιά νά τελεσφορήσει ό παρα
πάνω στόχος, πρέπει, άπό τώρα, όποιος
μπορεί ή έχ ει κάποια δυνατότητα στά
Αστυνομικά Πράγματα, νά άσχοληθεϊ
μέ μία έπίμονη, μακρόπνοη καί συστη
ματική προσπάθεια. Προσπάθεια στούς
έξής, κυρίως τομείς:
1) Στήν έσωτερική λειτουργία τής ’Α 
στυνομίας:
(α) Μέ τήν έναρμόνιση τού Κανονι
σμού τής Αστυνομίας, σύμφωνα μέ τά
ίσχύοντα στις Χώρες τής ΕΟΚ.

(β) Μέ τό σύστημα έξελίξεως. (Στήν
Αγγλία λ.χ. οί προτάσεις γιά προαγω
γές γίνονται άπό τούς ίεραρχικώς «άμέσως» άνωτέρους, δηλαδή στόνάστυφύλακα άπό τόν Άρχιφύλακα, στόν
άρχιφύλακα άπό τόν
Ύπαστυνόμο
κ.ο.κ.)
(γ) Μέ τό έκπαιδευτικό σύστημα.
(Στήν Αγγλία καί στήν Γαλλία λ.χ. οί
'Αστυνομικές Σχολές Στελεχών είναι
POLICE ACADEMIC, έφάμιλλες των
καλλιτέρων Πανεπιστημίων τού Κό
σμου, στή Γαλλία δέ, ό κατατασσόμενος άστυφύλακας, πρέπει τουλάχι
στον νά είναι Γ . τάξεως Γυμνασίου).
(δ) Μέ τις συνθήκες καί τρόπους
διαβιώσεως καί έργασίας. (Σέ καμμιά
Χώρα τής Ε.Ο.Κ. λ.χ. δέν βρήκαμε στήν
έρευνα νά έφαρμόζεται τό νυκτερινό
προσκλητήριο τών άγάμων, ούτε τήν
ειδική άδεια γιά οίκοι διαμονή καί έστίαση τών κατωτέρων).
(ε) Μέ τις διεκδικήσεις. Γιατί στήν
Εύρώπη οί διαταγές τών άνωτέρων
είναι «διαταγές» άνωτέρων καί όχι Πο
λιτικών προσώπων, στή Γαλλία, Δανία,
καί Ιρλανδία λειτουργούν «συνδικάτα
άστυνομικών (Συνδικαλισμός), κακώς
κατά τήν γνώμη μας, γιατί σ ' όλα δια-

πιστούνται πολιτκή σκοπιμότητα, άλλά
πουθενά δέν διαπιστώθηκε τό βιβλίο
Ασθενών («Ξ») νά έχει μετατραπεί
σέ όπλο τού κατωτέρου έναντίον τής
Διοικήσεως). Τέλος
(στ) Ή άσφάλιση προσωπικού καί
όχημάτων, είναι, σ ’ όλες τις Χώρες
δεδομένη.
2) Στις Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς π α ρ ο χ έ ς
προσωπικού:
(α) Στήν ’Αγγλία ό νέος ’Αστυ
φύλακας τάξεως λαμβάνει μηνιαίως
40.000 δρχ. περίπου, μ έ άξιο μνείας
δτι ό βοηθός καθηγητοϋ λαμβάνει λιγό
τερο.
(β) Στή Γαλλία λαμβάνει 37.000
δραχ. άλλά πάντως ικανά γιά νά έπιλύει
τά κοινωνικώς παραδεδεγμένα προβλήματά του.
(γ) Στήν ‘Αγγλία, Γαλλία, Δανία,
Δυτ. Γερμανία δέν άναγνωρίζεται, έκτός άπό τό ωράριο τό «έν παντί τόπω
καί χρόνω έ ν ύπηρεσίρ», άν δέν συν
τρέχουν ειδικοί λόγοι. Δ έν μπορεί γιά
τό λόγο αύτό ό άστυν. ήγέτης νά όρίζει
άνευ χρονικού περιορισμού τίς δυνά
μεις του σέ έκτακτες καταστάσεις,
έπιφυλακές κ.λ,π., έπειδή είναι ύποχρεωμένος νά δικαιολογήσει τίς δαπά

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων,
άστυνομικοί Χωρών Μελών τής Ε.Ο.Κ. Στήν
άπένανπ σελίδα έπάνω, Γάλλος άστυνομικός
σ ’ ένα δρόμο του Παρισιού. Κάτω: Ελικό
πτερο τής ’Ιταλικής 'Αστυνομίας, κατά τή
διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας. ’ Επάνω,
Γάλλοι έπίσης άστυνομικοί περιπολοϋν σέ
δρόμο τής Γαλλικής πρωτευούσης.

νες πληρωμής της.
β - Επιδράσεις άπό τήν Ά ν τ ά γ ω 
ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α. Οί πελώριες Κοινοτι
κές λέξεις «έλεύθερη διακίνηση έργαζομένων», «κοινή πολιτική», «σταθε
ρές τιμές», «τυποποίηση» κ.λ.π„ θά
δημιουργήσουν όπωσδήποτε μιά νέα
άστυνομική δεοντολογία, άναπόφευκτη
άπό τό κύκλωμα. ' Ετσι θά άπαιτηθοϋν
ν έες πρωτοβουλίες, βελτίωση στήν ύπάρχουσα τεχνολογία τής Αστυνομίας
καί όργανωτικό έπίπεδο άνταγωνιστικό.
Τούτο σημαίνει, δτι στό έντονο έθνικό άναπτυξιακό πρόγραμμα καί στήν
έμφανή κρατική προσπάθεια, πρέπει
ά π ό τ ώ ρ α νά ύπολογισθεί καί ή
’Αστυνομία, σάν «καθ' ύλην» συναρμόδιος φορέας, μέ τούς ύπολοίπους
τού κυκλώματος.
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Τό άν θά γίνει ισότιμος ό Έλληνας πολίτης μ έ τόν Ευρωπαίο θά έξαρτηθεϊ σέ σημαντικό βα
θμό άπό τόν Ιδιο. Τό άν θά γίνει όμως ισότιμος ό Έλληνας άστυνομικός μ έ τόν Ευρωπαίο
συνάδελφό του, αυτό θά έξαρτηθεϊ βέβαια άπό τόν Ιδιο, σέ σημαντικότερο όμως βαθμό θά
έξαρτηθεϊ άπό τό Κράτος.

Θά είναι δέ ούτοπία νά νομίσουμε
ότι μόνος του, ό Έλληνας άστυφύλακας, χωρίς Κοινοτική γνώση, χωρίς Κοι
νοτική συμπαιδεία, χωρίς υιοθέτηση
Κοινοτικών θεσμών άστυνομικής μεθο
δολογίας, ήμπορεί νά έπιτύχει σάν άστυνομικός, γενικά σάν Κράτος, γενι
κότερα σάν Έθνος, πρός άξιοποίηση
τών πλεονεκτημάτων τής έ ν τά ξ ε ω ς
Έτσι:
α .- Σ έ μέσα Άστυνομεύσεως:
(1) Τό Αγγλικό, Γαλλικό, 'Ιταλικό
σύστημα τής άπό άέρος Άστυνομεύ
σεως ή μηχ/νικής κατοπτεύσεως (DE
SCENT COMBINED^, είναι άκόμη στά
σπάργανα στό τόπο μας.
(2) Ή Γερμανική «κλήση τροχαίας
παραβάσεως» πού δίνει ή κάμερα, δέν
μπορεί νά παραλληλισθεί μέ τήν κλήση
τού Έλληνα τροχονόμου.
(3) Ή μηχανική έξακρίβωση ταυτό
τητας στήν Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία,
Βέλγιο, δέν μπορεί νά συγκριθεϊ χρονι
κά τουλάχιστον μ έ τήν άτελή Ελληνι
κή.
β- Σ έ Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Τούτο είναι τό παρεξηγημένο στοι
χείο, πού έρχεται σέ συνάρτηση μέ τά
προηγούμενα στοιχεία (μέσα, μισθούς)
καί μέ τά έπόμενα (άρμοδιότητες, το
μείς). Παραξηγημένο γιατί οί μέν άστυνομικοί ήγέτες ζητούν αύξηση δυνάμεως καί όρθώς, οί δέ κυβερνητικοί
άρμόδιοι, δυσφορούν γιά λόγους χρη
μάτων. Τό όρθό, κατά τήν γνώμη μας,
βρίσκεται στήν έρμηνεία τής λαϊκής
παροιμίας «ή μηχανή κόβει χέρια», δη
λαδή ή άνάγκη δυνάμεως ύπάρχει, όταν
δέν ύπάρχουν τά μέσα. Τούτο, φυσικά,
συνδυάζεται μέ παράγοντες πού ύπεισέρχονται ύποχρεωτικώς, όπως έκτα
ση, πληθυσμός, έγκληματικότητα καί
συγκεκριμένο έργο.
Στό σημείο αύτό, παρ ’ ότι οί στατι
στικές δέν λύουν τό πρόβλημα, έχουμε
τίς έξής άναλογίες γιά τίς Χώρες τής
Ε.Ο.Κ., σέ άστυνομικούς, ώς πρός πλη
θυσμό καί έκταση. Συγκεκριμένα:
'Α γ γ λ ία 1 'Α σ τ / κ ό ς

1

*

1

**

** **

Ο λ λ α ν δ ία

1

Β έ λ γ ιο
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Ε λ λ ά ς (Χ ω ρ )
" ( ' Α σ τυ ν )
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1
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Δ . Γ ε ρ μ α ν ία

**
**

»

510

»

400

»

»

»

»

400
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1
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»
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3
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σθεϊ, είναι ότι στις Χώρες τίς Ε.Ο.Κ.,
μέ έμφαση στήν Αγγλία καί Γαλλία,
τό προσωπικό κατανέμεται καί έξελίσσεται σέ τέσσαρες (4) μόνο άρμοδιό
τητες (τάξεως - Τροχαίας - Ασφα
λείας καί Βοηθητικών ή Διοικητικών
Λειτουργών), στις όποιες ύπάγονται
όλες οί άλλες.
Στήν Ελλάδα είδικώτερα ή κατα
νομή αύτή έμφανίζεται ώς έξής:
Τάξεως
Αστ. Πόλεων 52% Χωρ/κή 37,4%
Ασφαλείας
Τροχαίας
' Επιτ. Λοιπ. ' Υπ.

»
»
»

29% »
* 8%
»
« 77%
»
700%

72,4%
72, 7%
20, 7%
700%

γ . - Έ π ι δ ρ ά σ ε ι ς άπότή Δ ι ε θ ν ο 
π ο ί η σ η , Οικονομίας, Κοινωνίας καί
Εγκλήματος. Είδικώτερα άναμένεται:
(1)
Έγκληματικότητα λόγω Ο ί κ ο 
ν ο μ ι κ ή ς Διαπάλης.
Τούτο γιατί ή ύπόθεση τής οικονο
μικής άνατττύξεως δέν είναι ευσεβείς
πόθοι ή δέν πρέπει τουλάχιστον νά
είναι. Πολύ περισσότερο δέν πρέπει
ή Ένταξη νά είναι όρατή άπό καί στό
χώρο τής παραγωγής, μόνο. Ό λ ο ι μας
διαβλέπουμε μαζί μ έ τήν Έ ν τ α ξ η
καί τήν έ ν α ρ ξ η ένός πελώριου Ο ίκ ο ν ο μ ι κ ο ύ ' Α γ ώ ν α , γιάνά προσπορισθεϊ ή ζωή περισσότερες άνέ- Ε.Ο.Κ., μ έ μέση έτή σ ια αύξηση 40%
σεις. Δ έν ύπάρχει δέ οικονομικός άγώ- καί τέλος,
νας, χωρίς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ ι α π ά λ η .
(2)
Έγκληματικότητα λόγω κ ο ιΈτσι άναμένεται αύξηση τής έγκλημα- ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ή ς μ ε τ α σ τ ά σ ε ω ς ,
τικότητας λόγω τής άναμενομένης
άπό τήν άγροτική στή Βιομηχανική οικο
οικονομικής διαπάλης. Οί έγκληματονομία, έπειδή κάθε οικονομικό (ραινόλόγοι μάλιστα σύσσωμοι φρονούν ότι μενο είναι παραλλήλως καί πολύπλοκο
κάθε διαπάλη (οικονομική, άτομική, κοι κοινωνικό, πού έξαρτάται καί συνυφαίνωνική), φ έρει άλλαγή τών όρίων διανεται άπό πολλούς όρους καί έχ ει δυ
βιώσεως, ταυτοχρόνως όμως αύξηση
σχερή διερεύνηση. Π.χ.
κάθε είδους έγκλημάτων
(EXNER,
- Στή Δ. Εύρώπη, κατά τόν 19ο αιώ
MEZQER), άνεξαρτήτως έάν τό άπο- να, ή μετάσταση αύτή δημιούργησε
τέλεσμα τού οικονομικού πολέμου ε ί
Κεφαλαιοκρατία (Καπιταλιστές)
καί
ναι φτωχότερη ή πλουσιώτερη ζωή.
Προλεταριάτο (Κομμουνιστές), διετάΤούτο έπειδή:
ραξε τούς οικονομικούς όρους τής
α) Καί ή οικονομική κ α τ ω φ έ ρ ε ι α ,
Κοινωνίας, άλλά μετέβαλε καί τήν κα
είναι γενεσιουργός αίτια έγκλημάτων θημερινή ζωή τών άνθρώπων, μ έ αύξη
πού κατατείνουν στόν πόρισμά οικονο ση τών έγκλημάτων πολιτικής βίας.
μικού ώφελήματος (κλοπές, αισχρο
- Ή γυναίκα, έκτοτε, πού σάν σύζυ
κέρδεια, πορνεία, έπαπεία), όπως π.χ. γος καί σάν μητέρα, έργάζεται έκτός
στήν Ελλάδα μετά τήν Κατοχή.
οικίας καί κατασκευάζει προϊόντα, όχι
β) Καί ή οικονομική ά ν ω φ έ ρ ε ι α ,
γιά τήν οικογένεια, άλλά γιά τά έργοστάσια, έργαζομένη μακριά άπό τόν
είναι γενεσιουργός αίτια έγκλημάτων άνδρα της. Άπότοκο αύτής τής ζωής
εύκολωτέρου πλουτισμού (ληστείες, έφ ερε, αύξηση οικογενειακών έγκλη
ναρκωτικά, τροχαία), όπως π.χ. είχαμε μάτων (μοιχείες, διαζύγια, άμβλώσεις).
μεταπολεμικός σ ’ όλες τίς χώρες τής
Τέλος.

τακρημνισμός των ήθικών άναστολών, ή
άνυποληψία πρός τις θρησκευτικές καί
κοινωνικές άρχές καί άξιες καί μείωση
του πολιτισμού, «σπεύδοντας πλουτεϊν
μάλλον ή χρηστοί δοκείν είναι», κατά
τόν Ισοκράτη (350). Οίόργανωμένες
Ληστείες, τά Ναρκωτικά καί τό Λαθρεμ
πόριο είναι τά τέκνα τής Διεθνοποιήσεως.

(3)
’ Εγκληματικότητα λόγω Δ ι
θνοποιήοεως 'Εγκλήματος
καί ' Ε γ κ λ η μ α τ ί α ένεκα άκριβώς τής οικονομικής διαπάλης καί τής
κοινωνιολογικής μεταστάοεως. Τό άτο
μο άναπτύσσει άπότομη καί βίαιη ροπή
πρός άπόλαυση καί θαυμασμό τής Ολι
κής ευημερίας. "Ετσι έπέρχεται ό κα-

Πρέπει νά παραδεχθούμε, ότι «τό
ώργανωμένο έγκλημα θά β ρεθεί άνάμεσά μας» (ODSERVER, 24.8.69) (καί
πρόσφατη έπανειλημένη διαπίστωση
τού Υ.Δ.Τ). Πρέπει νά παραδεχθούμε
ότι «θά ζούμε μέ τό έγκλημα, σάν
τίμημα γιά τόν πολιτισμό μας» (Δρ.
Ά ντρ ύ καί έρευνα Έπιθ. ΙΝΤΕΡΠΟΛ
Νοέμβρ. 1971).
Πρέπει νά παραδεχθούμε δτι, μέ
ε-τήν ένταξη τής Ελλάδος στήν Ε.Ο.Κ.
τήν πόρτα τής 'Αστυνομίας θά κτυπήσει μιά νέα έποχή. Μιά έποχή, πού
δέν θά άναγνωρίζει, τήν άπό στόμα σέ
στόμα, παράδοση των προγονικών τρό
πων άσκήσεως τού έπαγγέλματός μας,
ούτε τούς αύτοδίδακτους συναδέλ
φους. Μιά έποχή πού θά ζητά παρα

χωρήσεις των μεγαλυτέρων, έμπρός
στόν ένθουσιασμό τών νεωτέρων. Μιά
έποχή πού θά σφυροκοπά άνελέητα
τόν κάθε άνοργάνωτο. Μιά έποχή, μέ
έκθαμβωτικές έκπλήξεις, διαπιστώνον
τας, δτι τά σημερινά προβλήματα καί
οί παραδεδειγμένοι τρόποι μας, ύπήρξαν χθεσινά γιά τούς Εύρωπαίους, πού
έχουν περάσει κάθε «όριακή» γιά μάς
κατάσταση. Μιά έποχή μέ άλλαγή στόν
τρόπο σκέψεως καί τρόπο ζωής.
Σ αύτή τή μ ε τ α λ λ α γ ή , πρέπει
νά προσκοληθούμε στερεότερα στήν
Ηγεσία τού Σώματος όπως θά άσκεϊται
μέ τά κελεύσματα τών ίεραρχικώς άνωτέρων. Γιατί ύποτίθεται, ότι στό ξέφωτο τής Ε.Ο.Κ. πού όδηγούμεθα δέν
είναι άσχετη τών προβλημάτων ούτε
έχει σκοπό τήν αύτοκτονία κανενός,
άλλοιώς άν έπρόκειτο γιά κάτι τέτοιο,
δέν θά ύπήρχε λόγος νά διεθνοποιήσει τό θάνατό μας.
Δέν διαφημίζουμε, ούτε έγκρίνουμε, ούτε κατακρίνουμε. Απλώς όραματιζόμαστε. Οραματιζόμαστε έπίμονες
προσπάθειες καί κόπους σέ μιά ιστορι
κή δοκιμασία. Οραματιζόμαστε ευθύ
νες καί ύποχρεώσεις, δυναμισμό καί
έκπαίδευση. 'Οραματιζόμαστε άρχές,
βάσει προτύπων άλλων. ' Οραματιζόμα
στε άστυνομικούς έντιμους, ήθικούς,
άγνούς, άπέρστους, έπαγγελματίες,
έπιστήμονες, μέ γλωσσομάθεια, μέ
φιλεργία καί πάθος γιά τό λειτούργη
μά τους.
Οραματιζόμαστε, τήν
Αστυνομία
Πόλεων τής Ελλάδος, στήν διεθνή
παλαίστρα, γιά τήν όποια θά έπαίρεται
ό Ελληνικός λαός, πού θά έμπνέει
άγάπη καί σεβασμό στό έσωτερικό καί
θαυμασμό καί έκτίμηση στό έξωτερικό.
Οραματιζόμαστε μιά
Αστυνομία
Μεγαλουπόλεων, μιά Μητροπολική Α
στυνομία, κατά τούς ιδρυτές της,πού
θά είναι έτοιμη νά δώσει τό χέρι καί
νά συνεργασθεϊ ισότιμα στήν τράπεζα
τών Αστυνομιών τών χωρών τής Ε.Ο.Κ.
όχι ώς πτωχός συγγενής.
"Εχει γιά δλα αύτά, ή Αστυνομία
Πόλεων, τις ποιό ευοίωνες προϋποθέ
σεις. Τήν Ψυχική λεβεντιά τών Αξιω
ματικών της καί τήν ύπηρεσιακή φιλο
τιμία τού Έλληνα Αστυφύλακα.
Αύτούς, γιά τούς όποιους, «Έ δοξε
τή ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χρυσώ Παρασήμω Τιμήσω».
Έχει άκόμη κάτι- τόν Άκτινίζοντα
πρός κάθε κατεύθυνση Τίμιο Σταυρό,
πού είναι τό έμβλημά της, γιά νά φωτί
ζει τά βήματά της, στό δρόμο της πρός
τήν Ε.Ο.Κ.
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Αριστερά: Ελληνικοί Τορπιλάκατοι ε ις άσκησιν. Δεξιά: Τό Υ/Β «ΓΛΑΥΚΟΣ», ένα άπό
τά πιό σύγχρονα υποβρύχια τού στόλου
μας.

ΝΑΥΤΙΚΗ Εβδομάδα καθιερώθη
θαλασσινές γιορτές τών προγόνων μας,
κε τό 1933 μέ πρωτοβουλία τής
έτσι καί σήμερα, μ έ τήν Ναυτική Εβδο
Ελληνικής Θαλασσίας Ένώσεως καίμάδα ή Ελλάς δέν γιορτάζει ένα συ
τήν πρόθυμη υιοθέτησή της άπό τό
γκεκριμένο γεγονός τού ιστορικού της
' Υπουργείο Ναυτικών. Έ κτοτε γιορτά
βίου. Γιορτάζει τό σύνολο τών μεγάλων
ζεται άνελλιπώς μέ μοναδική έξαίρεση
ιστορικών πράξεων τού Ελληνισμού,
τήν περίοδο τού πολέμου 1941-1944.
πού συνδέονται στενά μέ τή θάλασσα
Ή Ναυτική Εβδομάδα όμως, δέν
καί τήν κ α τ’ έξοχήν ναυτική ψυχή
έχει ζωή 46 χρόνων μόνο. Ούτε υπήρ
τού Έθνους. Παράλληλα άποτίει φόρο
ξε ξένος θεσμός πού υιοθετήσαμε καί
τιμής ατούς έπώνυμους καί άνώνυμους
έντάξαμε στό έθνικό μας έπετειολόγιο.
σκαπανείς τής έκπληκτικής ναυτιλια’ Ηταν καί παραμένει μιά πανάρχαια
κήςτης προόδου. Γιορτάζει τή χρονολο
γιορτή, γνήσια έλληνική. Αρχίζει καί
γικά άπροσδιόριστη έπ έτειο τού μεγα
συμβαδίζει μέ τή μακραίωνα Ελληνική
λείου καί τής άθανασίας της.
Ιστορία. Αποτελεί συνέχεια τών θα
Καί δέν άποτελοϋν τά λόγια αυ
λασσινών έορτών τών άρχαίων Ελλή
τά «συναισθηματική ύπερβολή». Γιατί,
νων: τών «Δελφινίων», τών «Πλοιοθεπραγματικά, χωρίς νά παραγνωρίζεται ή
σίων», τών «Ποσειδωνίων», τών «Κυσυμβολή τού χερσαίου στοιχείου της,
βερνησίων» καί άλλων, που έ τελούντο
τό μεγαλείο καί ή άθανασία τής Ελ
μέ καθολική συμμετοχή καί μεγάλη έπιλάδος είναι, κατά κύριο λόγο, καρπός
σημότητα σέ όλες σχεδόν τις παραλια τής προαιώνιας πάλης της μέ τή θάλασ
κές πόλεις τής Ελλάδος.
σα.
Οί γιορτές αυτές άποτελοϋσαν πα
Ή θάλασσα ύπήρξε άπό τή μυθική
νηγυρική έκδήλωση τής λατρείας καί άκόμα άρχαιότητα μία άπό τις μεγαλύ
τής πίστεως του Έλληνα πρός τό στοι
τερ ες καί άποδοτικώτερες πηγές τών
χείο τής θάλασσας, μέ τό όποιο έχει
ώραιοτέρων έμπνεύσεων της καί τό
συνδεθεί στενά ή Φυλή μας άπό τά
φωτεινό πλαίσιο μέσα στό όποιο άνέπρώτα βήματα τού ιστορικού της βίου
πτυξε τήν πιό θετική καί μεγαλόπνοη
καί μ έ τό όποιο συμβαδίζει στις φωτει δραστηριότητά της. Ή θάλασσα ύπήρ
νές λεωφόρους τών μεγάλων ιστορικών ξε ό στίβος τών πιό άποφασιστικών
πεπρωμένων της. Όπως καί μέ τις
άγώνων τής Φυλής μας γιά τήν έξα-

Η
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σφάλιση καί διατήρηση τής έλευθερίας
καί άνεξαρτησίας τής έλληνικής πατρίδος καί τήν άνάπτυξη τού έλληνικοϋ
άνθρωπιστικού πνεύματος.
Ε κείνο πού άποδεικνύει χωρίς άμφισβήτηση τή συνέχεια τής Έλληνικής
Φυλής άπό τή χαραυγή τής ιστορίας
της μέχρι σήμερα, είναι ή μεγάλη έπίδοση τού Έλληνα ατά θαλάσσια έργα,
ειρηνικά καί πολεμικά. Μέσα στή μα
κραίωνα ιστορία τού Ελληνισμού ή
συναδέλφωση τού Έλληνα μέ τή θά
λασσα καί ή έμπιστοσύνη του πρός
αυτήν, έχουν έκδηλωθεϊ σέ όλες τις
κρίσιμες γιά τήν τύχη τού Έθνους μας
ιστορικές στιγμές.
Στή ναυτική ισχύ τών άρχαίων Ελ
λήνων, στά «ξύλινα τείχη», δηλαδή
στά πλοία, τών Αθηνών καί τών άλλων
έλληνικών πόλεων, όφείλεται ή κοσμοϊστορική ναυμαχία τής ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ,
τό 480 π.Χ., ή όποια άλλαξε τή ροή
τής άνθρώπινης ιστορίας. Στό βυζαντι
νό στόλο όφείλεται ή έπέκταση καί ή
διατήρηση τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας περισσότερα άπό χίλια χρόνια. Μέ
τό στόλο άνακτάται ή Κρήτη τό 961 π.Χ.
δαμάζονται οί Σαρακινοί καί διαδίδεται
ή έλληνική σκέψη σ ' όλόκληρο τόν
κόσμο.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ώρες τής 5-5-79 στην Αίθουσα
Τελετών τής Σχολής Υπαστυνόμων, έγινε
σεμνή τελετή παραδόσεως τών καθηκόντων άπό τόν
άπερχόμενο στό νέο ' Αρχηγό ' Αστυνομίας Πόλεων,
Παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ ' Υπουργείου Δημοσ. Τάξεως κ. Σαψάλης, αξιωματικοί τής
Αστυνομίας Πόλεων έν ένεργεία καί συνταξιούχοι,
διοικητικοί ύπάλληλοι καί έκπρόσωποι τών μέσων
μαζικής ένημερώσεως καί τοϋ 'Αθηναϊκού τύπου.
Στήν αρχή μίλησε ό κ. Παπαγεωργίου, ό όποιος
είπε τά έξής:

Τ

λου, ποτέ μου δέν βιάστηκα σέ προαγωγές καί κανένα
ποτέ μου δέν παραμέρισα. ’ Αντίθετα, τδχω περηφάνεια
μου πού, σάν έλαχε νά μοϋ προσφερθοϋν έπίζηλες θέσεις καί βαθμοί, άποποιήθηκα κι έκανα τόπο γιά νά περάσουν άξιοι άρχαιότεροί μου συνάδελφοι. Κι ούτε δέχθηκα
ποτέ νά συμβιβασθώ σέ θέματα συνειδήσεως. Άπεναντ'α(*' (~>σ0 Μπορούσα, στάθηκα όλόρθος, μακρυά άπό
πΡ°καταλήΨε|ζ καί δεσμεύσεις,
Δέν εΧω κανένα παράπονο γιά τήν άποστρατεία μου.
Πίστευα καί πιστεύω δτι ή έναλλαγή προσώπων στήν
Διοίκησι είναι άναγκαία, καί γιατί έξυπηρετεϊ τήν σκοπι-

«Τό νά βρίσκεται κανείς, γιά τελευταία φορά έπίσημα,
άνάμεσα σέ άγαπητούς συναδέλφους, πού μαζί τους
πάλεψε, χρόνια καί χρόνια τώρα, στά χαρακώματα τού
Νόμου καί τής Τάξεως, δικαιολογεί, νομίζω, συναισθήματα καί βαθειάς συγκινήσεως καί άπέραντης ύπηρεφάνειας. Θά προσπαθήσω, τήν ιερή γιά μένα τούτη ώρα
τής άλλαγής φρουράς, νά συγκρατήσω, δσο μπορώ, τήν
συγκίνησι.
Δέν θά έπιχειρήσω άπολογισμό τοϋ έργου μου. Κάτι
τέτοιο θά ήταν, τό λιγότερο, έγωϊστικό. Τό άφήνω στήν
άντικειμενική κριτική όλων σας καί τοϋ καθενός χωριστά. Αρκεί ή κριτική αύτή νά γίνει μέ γνώμονα μέ μέτρο τοϋ δυνατού καί όχι τοϋ έπιθυμητοϋ.

μότητα , Τ διαδθχής' άλλά καί,γιατί ^ Υ * σπΊν · κο,νωνικα και δμγ?ν,κδ απαραίτητη, άνανέωσι τοϋ άνθρώπινου
δυναμικοΰ ^
Υπηρεσίας.
Δέν άποχωρώ λυπημένος. Συνειδητοποιώ δτι ήρθε
τδ πλήρωμα τού χρόνου νά μετακινηθώ στήν τάξι τής έφ εδρείας. Ή συγκίνησις, πού κυο.πρχεϊ στήν ψυχή μου καί
γιά τήν όποια σάς ζητώ συγγνώμη καί κατανόησι, δέν είναι
άπόρροια καμμιάς πικρίας. Εναι μόνο άνθρώπινη άδυναμία. Καί δέν μπορεί νά αισθάνεται κανείς διαφορετικά, τήν
ώρα πού βλέπει νά κλείνει ή αύλαία μιάς όλόκερης ύπηρεσιακής ζωής. Ό τα ν νοιώθει δτι κύλησαν 34 όλόκληρα
χρόνια, άπό τότε πού πρωτοντύθηκε τήν τιμημένη στολή
τοϋ Αστυφύλακα. Ό τ α ν άφήνει τίς τάξεις ένός Σώματος, στό όποιο ήρθε νέο παιδί καί φεύγει μέ χιονισμένα

Ούτε ξέρω άν μπόρεσα νά άνταποκριθώ στις προσδοκίες τής Κυβερνήσεως, μέσα στόν ένα χρόνο πού
μοϋ έμπιστεύθηκε τήν άρχηγία τοϋ Σώματος. ' Εκείνο πού
μπορώ νά πώ είναι δτι κατέβαλα, δσες δυνάμεις διέθετα
(καί νομίζω, πάντοτε μέ συνέπεια καί τιμιότητα) γιά νά
φανώ άξιος τής έμπιστοσύνης αύτής. ' Οπωσδήποτε, θά
αισθάνομαι πάντοτε εύγνώμων γιά τήν μεγάλη τιμητική
διάκρισι πού μοϋ έγινε.

,:αλλιά'
Μεσολάβησαν χρόνια καλά καί χρόνια άσχημα. ’ Εποχές άλλοτε δύσκολες κι άλλοτε χαρούμενες. Πικρίες
καί ικανοποιήσεις. Δέν είναι μικρό πράγμα, τόσα καί τόσα
χρόνια, νά παλεύεις μέσα στήν Κοινωνία, γιά τούς συνανθρώπους σου, γιά τήν άλήθεια, γιά τό σωστό, γιά τό δίκαιο,
γιά τό καλό καί τό ώραΐο, γιά δλα αύτά, πούναι συστατικά
τής άστυνομικής άποστολής. Κεφάλαια στό Βιβλίο τής

Δέν θά σάς κουράσω, έπίσης, μέ άναδρομές στό ζωής' κάθε Αστυνομικού, γραμμένα άθόρυβα, μέ θυσίες,
ύπηρεσιακό μου παρελθόν. Εύχαριστώ τόν Μεγάλο Θεό, μ® κινδύνους, μέ άγώνες έξαντλητικούς.
πού μοϋ έξασφάλισε τήν δυνατότητα νά έκπληρωθοϋν
όλες οί εύγενεϊς φιλοδοξίες, τίς όποιες μπορεί καί πρέΦίλθ1 Αστυν°Μΐκοί καί Διοικητικοί, όλων τών βαθμών:
πει νά έχει ένας 'Αξιωματικός στήν έξελικτική του πορεία. Νά νο,ώθετε Ηθική ίκανοποίησι, γιατί σάς έτα ξε ή μοίρα
Πού μέ εύνόησε νά άνέβω δλα τά σκαλιά τής ύπηρε- νά εΙστε ° ' άΥρυπν01 ΦΡουροί τής ήσυχίας καί τών άγαθών
σιακής ιεραρχίας. Καί, προπαντός, πού μοϋ έδωσε τήν ™ ν πολιτών. Ατάραχοι στίς θέσεις σας, συνεχίστε τήν
φώτισι καί τήν ψυχική δύναμι ν' άποφύγω στήν πορεία ώραία σας άποστολ,ί- διατηρώντας ψηλά τό έθνικό σας
μου αύτή, όλους τούς, τόσο άνεπίτρεπτους, συναφείς ΦΡίνημα.
πειρασμούς. Δέν γνώρισα ποτέ μου σκανδαλώδεις εϋΣταθήτε άκλόνητοι μαχηταί έναντίον όποιουδήποτε
νοιες, ούτε προσέφυγα σέ πλάγια μέσα. Δέν μέ γνώρισαν θά έπιχειρήσει νά διαταράξει τήν έννομη τάξι ή νά ύποΠολιτικά Γραφεία όποιασδήποτε Παρατάξεως. Εξ άλ- νομεύσει τήν Δημοκρατική όμαλότητα. Άφοσιωθήτε στό
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Στην Επανάσταση τού 1821, τό
Ναυτικό παίζει πρωταρχικό ρόλο. ’Από
τά πλοία τής Ύδρας, τών Σπετσών, τών
Ψαρών, τής Κάσου, του Γαλαξειδιοΰ
καί άλλων ελληνικών νησιών, έξασφαλίστηκε τελικά ή έλευθερία τού Έ 
θνους.
Ο Ελληνικός στόλος μέ τις ένδο
ξες ναυμαχίες τής Έλλης καί τής Λή
μνου κατά τήν περίοδο τών Βαλκανι
κών Πολέμων τοϋ 1912-13 έξασφαλίζει
τήν έλληνική κυριαρχία στό Αιγαίο καί
συμβάλλει στήν άπελευθέρωση άπό
τόν τουρκικό ζυγό έθνικών έδαφών.
Ζωντανή παραμένει άκόμα ή άνάμνηση τών άγώνων τοϋ Πολεμικού μας
Ναυτικού κατά τήν περίοδο 1940-44
στό Ίόνιο καί τό Αιγαίο καί στήν συνέ
χεια σέ όλη τή Μεσόγειο, τόν 'Ινδικό
καί τόν Ατλαντικό Ωκεανό.
Τεράστια, άνυπολόγιστη είναι ή συμ
βολή τού Εμπορικού μας Ναυτικού
στήν καθολική πρόοδο τής χώρας. Ή
Εμπορική Ναυτιλία ή βιομηχανία τών
θαλασσίων μεταφορών όπως άποκαλείται, άποτελεϊ βασικό παράγοντα οικονο
μικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής προ
όδου γιά τή χώρα μας Χάρις στήν
έμφυτη ροπή τού Έλληνα πρός τή
θαλασσινή ζωή καί τό έπιχειρηματικό
του δαιμόνιο, ή Ελλάς κατέχει σήμερα
τήν πρώτη θέση στό διεθνή ναυτιλιακό
στίβο.
' Η έλληνική ’ Εμπορική Ναυτιλία έξασφαλίζει έργασία, μέ ύψηλές άποδοχές, σέ πολλές χιλιάδες Έ λληνες ναυ
τικούς, καθώς καί σέ έργαζόμενους
σέ ναυτιλιακές έπιχειρήσεις, λιμάνια,
ναυπηγεία κλπ.
Επίσης, άπό τή Ναυτιλία ή χώρα μας
καρποϋται τό ναυτιλιακό συνάλλαγμα,
τό όποιο ξεπερνά κάθε χρόνο τό ένα
έκατομμύριο δολλάρια.
Αλλά ή Εμπορική μας Ναυτιλία
δέν ένισχύει μόνο τήν έθνική οικο
νομία. Σέ συνεργασία μέ τό Πολεμικό
μας Ναυτικό, συμβάλλει στή διατήρηση
τής άνεξαρτησίας καί άσφαλείας τής
χώρας, ένώ μ έ τήν παρουσία της σέ
όλες τις θάλασσες, έπ εκτείνει τά όρια
τής Ελλάδος ώς τήν πιό άπόμακρη
γωνιά τής γής. Τό Ναυτικό μας, μαζί
μέ τόν Απόδημο Ελληνισμό, συνθέ
τουν καί ύλοποιούν τήν έννοια τής Μ ε
γάλης Ελλάδος.
Έτσι, ή Ναυτική Εβδομάδα, μα ζίμέ
τή συγκίνηση πού μάς προσφέρουν οί
έκδηλώσεις της, μάς άποκαλύπτει καί
τό άληθινό ιστορικό μας πρόσωπο. Μάς
λ έει μέ λόγια πολύ άπλά τι όφείλουμε
στή θάλασσα καί τό Ναυτικό, ώς άτομα
καί ώς λαός.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ QIOIKHTHN
ΠΣΤΥΝ. ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΟΗΓΙΕΣ
Τοϋ Αστυν. Δ/ντοϋ Α'
κ. Παναγή Μουρελάτου
ΚΑΣΤΟΣ Διοικητής Άστυν. Τμή
ματος πρέπει νά συνειδητοποιήση, άπό τήν πρώτη στιγμή πού
καθήση στήν καρέκλα τού Διοικητού,
δτι τό Άστυν. Τμήμα, δπερ Αναλαμβά
νει νά διοικήση, πέραν τών γενικών θε
μάτων, κοινών θά έλεγα, δι ’ άπαντα τά
Αστυνομικά Τμήματα, έχει καί ειδικά.
Πρός τούτο άφοϋ, εις τόν ταχύτερον δυνατόν χρόνον, ένημερωθή έπί
τών έσωτερικών λειτουργιών τού Τμή
ματός του, πρέπει άμέσως νά έπιδιώξη καί εις τόν ταχύτερον χρόνον νά
άποκτήση, σαφή, κατά τό δυνατόν, άντίληψιν τής περιφέρειας του, διά λ ε
πτομερούς ταύτης αύτοψίας, κρατών
σχετικός σημειώσεις, έπί τών διαπιστώσεών του.
Ακολούθως καί ύπό τό φώς τής
άνωτέρω όλοκληρωμένης είκόνος, νά
θέση - έπί χάρτου - τά δεδομένα τής
είκόνος ταύτης καί νά προβή είς συγ
κριτικήν παρατήρησιν μετά τών είς τήν
διάθεσίν του μέσων καί ιδία τού προ
σωπικού του καί νά μεθοδεύση τήν
διάθεσίν τούτου κατά τρόπον άνταποκρινόμενον πρός τάς παρούσας άνάγκας αύτού, άλλά καί τάς ένδεχομένας μελλοντικός.

Ε

Ά ν α λ υ τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν :
Δύο πρέπει νά είναι οί βασικώτεροί του
στόχοι:
α. Άξιολόγησις θεμάτων καί β. Δρα
στηριοποίησα δυνάμεως.

1) Άξιολόγησις θεμάτων.
Τά άπασχολοϋντα έκαστον Άστυν.
θά
Τμήμα θέματα δυνάμεθα νά τά κατα
τάξουμε είς μόνιμα, έκτακτα καί τρ έ
χοντα καί άναλύομεν:
Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος
πρέπει νά λαμβάνη γνώσιν πάντοτε τών
παραπόνων τών ιδιωτών, έστω κ ι’ άν τό
παράπονο κρίνεται κ α τ’ άρχήν άσήμαντο
Πρός τούτο πρέπει νά ύπάρχη ε ίς τό γραφεϊον τοϋ Αξιωματικού Υπηρεσίας βιβλίο
Παραπόνων ιδιωτών, ε ίς τά όποια νά κατα
χωρίζεται κάθε ύποβαλλόμενο παράπονο,
μ ε τ ' ένδείξεω ς τής ένεργείας τοϋ πρώτου
δεχομένου τό παράπονο βαθμοφόρου.

Α - ΜΟΝΙΜΑ: 'Υπό τόν όρον τούτον
τοποθετούμε έκεϊνα τά θέματα τά ό
ποια δέν έπιτρέπουν ο ύδ’ έ π ’ έλάχιστον έλάττωσιν προσοχής ή έγκατάλειψιν, δεδομένου δτι εις τόν έλάχιστον χρόνον είναι ικανά νά προκαλέσουν τρομερήν καί ίσως άνεπανόρθωτον ζημίαν. ’ Ενδεικτικά)ς ένταΰθα
θίγουμε τρεις περιπτώσεις, τάς όποιας
καί θεωρούμε περισσότερον βασικός.
α. Νευραλγικά ή άλλα εύπαθή (άκίνητοι στόχοι) σημεία τής περιοχής τά
όποια πρέπει άνελλιπώς νά άστυνομεύωνται. Δ ι' αύτά εις περίπτωσιν άδυναμίας π.χ. λόγω όλικής άπασχολήσεως
τής δυνάμεως εις έκτακτα μέτρα, πρέ
πει έγκαίρως ό Διοικητής νά έχη έντοπίση πρόσωπα τής άπολύτου έμπιστοσύνης του π.χ. έπαγγελματίας, θυ
ρωρούς ή άλλους, κατά τήν κρίσιν του,
ίδιώτας, οί όποιοι εις τήν περίπτωσιν
αυτήν, άλλά καί πάντοτε νά δύνανται
νά ένημερώνουν έπί παντός θέματος,
άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος.
Πρός
τούτο δμως άπαιτείται σωστή άστυνομική προσέγγισις των άτόμων αυτών. Εν
ταύθα σημειώνεται καί τονίζεται δτι
ό χειρότερος σύμβουλος είναι ή ά
γνοια.
β. Πολιτικοί ή έτεραι έκδηλώσεις
δέν πρέπει νά διαφεύγουν τής προσο
χής τού Διοικητοΰ τού Τμήματος, ή
δέ περί αυτών άνησυχία του νά μή
περιορίζεται εις τό γεγονός δτι ταύτας
έλένχει ή ΥΓΑ, ή δέ Αστυν. Δ/νσις,

εις πάσαν περίπτωσιν θά διατάζη σχετικώς.
Τούτο, διότι ή Άστυν. Δ/νσις ναι
μέν, σχεδόν πάντοτε, λαμβάνει γνώσιν
τών τοιούτων έκδηλώσεων καί διατάσσει άνάλογα μέτρα, άλλά είναι δυνατόν
είς μίαν περίπτωσιν ούδόλως νά λάβη
γνώσιν ή νά λάβη τοιαύτην τήν τελευταίαν στιγμήν καί νά μήν έχη έπαρκή είς τήν διάθεσίν της στοιχεία έκτιμήσεως τής καταστάσεως, άτινα στοι
χεία λαμβάνει έκ τής ΥΓΑ καί τά όποια
ή τελευταία λαμβάνει έκ τίνος άρμοδίου, κατ ’ άντικείμενον, πολλάς φοράς
άστ/κος τού όποιου αί έκτιμήσεις είναι
δυνατόν νά άπέχουν ή άλλως νά μή
δίδουν τό δλον τής καταστάσεως.
Κατόπιν τούτου, φρονοϋμεν, δτι ό
Διοικητής πρέπει έγκαίρως νά έχη κα
ταγράψει όλους τούς χώρους τής περι
φέρειας του, είς τούς όποιους, κατά
τήν κρίσιν του, δύναται νά λάβη χώραν
μία έκ τών ώς άνω έκδηλώσεων π.χ.
θέατρα κιν/φους, κτίρια Δημοσίου ή Νομικών προσώπων γενικώς - καί
'Ιερούς Ναούς.
Ακολούθως νά έλθη είς κατάλληλον
έπαφήν - προσέγγισιν - μετά τών
άρμοδίων τούτων προσώπων, τά όποια
νά είναι ικανά τόσον καί ίδίρ πρό, όσον
καί κατά τήν έκδήλωσιν νά παράσχουν
τάς άναγκαίας έπί τής έκδηλώσεως,
πληροφορίας π.χ. ταμίας, θυρωρός, ιε 
ρέας, νεωκόρος κ.λ.π. καί ούτω νά
παρέχεται ή εύχέρεια τόσον τής προ-

λήψεως όσον καί τής σωστής άντιμετωπίσεως διά τής ένημερώσεως τών
προϊσταμένων του καί τής λήψεως,
κατά περίπτωσιν, καταλλήλων μέτρων.
Δ έν είναι σπάνιοι αί περιπτώσεις
κατά τάς όποιας είς μίαν είς κλει
στόν χώρον συγκέντρωσιν, ό ‘Αστυνο
μικός Δ/ντής Πόλεως άναμένει πλη
ροφορίας έπί τής πορείας αύτής, πού
σχεδόν πάντοτε λαμβάνει έ κ τίνος άρμοδίου άστ/κος τής ΥΓΑ, ό όποιος, πέ
ραν τής έξ ύποκειμένου άδυναμίας,
σωστής έκτιμήσεως, συναντά σοβαρός
δυσκολίας διά μίαν αύτήκοον, ταύτης,
παρακολούθησιν.
γ. Παράπονα ιδιωτών: Τούτων πρέ
πει πάντοτε νά λαμβάνη γνώσιν ό Διοι
κητής καί είς πάσαν περίπτωσιν, έστω
καί άν τό παράπονο κρίνεται, κ α τ’
άρχήν άσήμαντον καί νά δίδεται προτεραιότης είς αύτά. Πρός τούτο πρέ
πει νά ύφίσταται, είς γραφεϊον άξ/κοϋ
ύπηρεσίας, βιλβίον παραπόνων ιδιωτών,
είς τό όποιον νά καταχωρίζεται πάν
ύποβαλλόμενον προφορικώς παράπονον μ ε τ ' ένδείξεως τής, έπ ' αύτοΰ
ένεργείας τού πρώτου δεχομένου τό
παράπονον βαθμοφόρου.
'Ακολούθως ό Διοικητής λαμβάνων
γνώσιν τού παραπόνου, ε ίτε άρκεϊται
είς τήν, ύπό τού βαθμοφόρου άναγραφομένην λύσιν, ε ίτε άναθέτει τήν έπίλυσιν ύπευθύνως είς βαθμοφόρον μετά
ρητών καί σαφών όδηγιών του, τάσσων
άνάλογον προθεσμίαν. Μία αύτοπρόσωπος έμφάνισις τού παραπονουμένου
ένώπιον τού Διοικητού, μερίμνη τού
τελευταίου, θά ήτο πολύ χρήσιμος.
Τά παράπονα πρέπει νά θεραπεύωνται κατά τρόπον ριζικόν καί μή έπιδεχόμενον έπανεμφάνισιν.
Δ έν πρέπει δηλαδή νά δίδεται έπ '
αύτών προσωρινή, έμβαλωματική θά
έλεγα λύσις, διότι τυχόν έπανεμφάνισις θά άπαιτήση έ κ μέρους μας ή
θεραπεία πολύ μεγαλυτέρα προσπά
θεια τής πρώτης. Έπί τών παραπόνων
όμως έχομε νά παρατηρήσωμε τά κά
τωθι:
Τά παράπονα ε ίτε στρέφονται κατά
τής Δημοσίας Διοικήσεως ε ίτε κατά
ιδιωτών.
Είς τήν πρώτην περίπτωσιν καί έ φ '
όσον κριθή τό παράπονον άντικειμενικόν, ή ένέργειά μας, διά νά φιλοξενήση περισσοτερέρας πιθανότητας θερα
πείας, πρέπει νά λάβη κατεύθυνσιν
πρός δσον τό δυνατόν περισσοτέρας
ύπηρεσίας σχετικός πρός αύτό. Πρός
διευκρίνησιν τών άνωτέρω παραθέτομεν, ένδεικτικώς τό κάτωθι παράδει
γμα. Καταγγέλεται ότι οίκόπεδον άπε375

ρίφρακτον καί άκάλυπτον έχει μεταβληθή είς έστίαν μολύνσεως. ’Ενέρ
γεια πρός Δήμον, Νομαρχίαν, ' Υγειον.
Κέντρον, Αστυν. Δ/νοιν, ιδιοκτήτην,
κοινοποίησις είς παραπονούμενον καί
άνάθεσις παρακολουθήσεως ύπευθύνως είς βαθμοφόρον.
Εις τήν δευτέραν περίπτωοιν, τά
κατά ιδιωτών, δέν πρέπει ποτέ νά προκαταλαμβανώμεθα ύπό του παραπονουμένου καί νά θεωρούμε όπωσδήποτε τά παράπονα βάσιμα, διότι δέν
είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις κατά τάς
όποιας τό παράπονο είναι ή άφορμή, ή
δέ πραγματική αίτια έπιμελώς άποκρύπτεται. Είς τήν τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν ό παραπονούμενος έπιζητεϊ διά
τού παραπόνου νά γίνουμε γέφυρα
Ή διατήρηαις τής τήξεως καί τής ευνομίας
διελεύσεως τού υπόπτου αυτού σκο
ατήν περιοχή πρέπει νά άποτελοΰν συνεχή
πού.
καί μόνιμον φροντίδα τού Διοικητοϋ τού
Ως ύποπτος σκοπός αύτού δυνα
Αστυνομικού Τμήματος.
τόν νά είναι ή έκδίκησις, ή ιδιοτέλεια
ή τέλος ή λεγομένη «παραξενιά» ή ό λά καί πέραν τούτου ταύτα άποτελούν
τήν Αχίλλειον πτέρνα τής Διοικήσεως.
φθόνος ό όποιος βασανίζει δυστυχώς
Β'-ΕΚΤΑΚΤΑ: Ύπό τήν έννοιαν τού
όχι εύκαταφρόνητον άριθμόν άνθρώπων.
την τοποθετούμε όλα έκεινα τά περι
στατικά, τά όποια ένώ άπαιτούν άμε
Είς τάς περιπτώσεις ταύτας πρέπει
σον, έντονον καί προσεκτικήν έπέμβανά ένεργούμε μ έ σύνεσιν καί πάντοτε
νά έχουμε στόχον τό δημόσιον συμ σιν, είναι άγνωστος ό χρόνος έμφανίσεώς των, ό τρόπος, τό είδος, ή έκταφέρον, νά σταθμίζουμε δηλ. τό θιγόσις καί έντααις αύτών, μία πυρκαϊά,
μενον άγαθόν τού παραπονουμένου
πρός τήν άξίαν τού κ α θ ’ ού όμοιου μία κατάρρευσις οικίας, μία ληστεία ή
τέλος μία έκρηξις βόμβας.
άγαθού στρέφεται τούτο καί νά δίδοΕπί τών περιστατικών τούτων ό Διοι
μεν λύσιν άνάλογον.
Πρέπει νά γνωρίζουμε ότι ή κοινω κητής πρέπει νά λάθη ε ί δυνατόν, πρώ
νική συμβίωσις έπιβάλλει άμοιβαίας υ τος γνώσιν καί πρώτος νά σπεύση είς
τόν τόπον τού συμβάντος. Διά νά συμποχωρήσεις, τάς όποιας ό κοινωνικός
άνθρωπος άδιαμαρτύρητα άποδέχεται.
βή όμως αύτό δέν πρέπει ό Διοικητής
ο ύ δ ’ έπ ' έλάχιστον νά χάση τήν
Τούτέστιν άδιαμαρτύρητα άποδέχομαι
τόν ύπό τού συνοίκου μου προκαλού- έπαφήν του μετά του άξ/κοϋ ύπηρεμενον άναγκαϊον, κατά τό άνοιγμα ή σίας τού Τμήματός του κ α θ' όλην τήν
διάρκειαν τού 24ώρου.
κλείσιμον τής θύρας τού διαμερίσμαΔίδομεν όλως έξαιρετικήν σημασίαν
τός του θόρυβον, ή τήν ύπ ’ αύτοϋ
είς τήν άμεσον καί προσωπικήν έπέμχρήσιν τού κοινού άνσανσέρ, ή τέλος
άνευ διαμαρτυρίας δέχομαι τήν έλαφ- βασσιν τού Διοικητού έπί τών έκτάκτων
τούτων περιστατικών, διότι εις τήν προ
ράν άναγκαίαν, κατά τήν όμαδικήν διέλευσιν, έ κ πεζοδρομίου, άπώθησιν ύπό σωπικότητα καί τήν έμπειρίαν τούτου
δυνάμεθα νά έμπιστευθοϋμε τήν σω
τίνος ταυτοχρόνως μ ε τ ’ έμοΟ, διερχοστήν καί έπιμελημένην άστυνομικήν
μένου, άλλά δέν θά τήν δεχθώ ποτέ
άν τό πεζοδρόμιον παρεϊχεν άνετον άντιμετώπισιν αύτών, είς τρόπον ώστε
βασίμως νά έλπίζουμε ε ίτ ε είς τήν
είς τούτον διέλευσιν.
' Υπό τό πνεύμα τούτο μετά σωστής
μείωσιν τής έκτάσεως τών έ κ τού περι
έκτιμήσεως, άντικειμενικότητος καί άστατικού - συμβάντος - έπαπειλουμέδιαφιλονικήτου άμεροληψίας πρέπει νά
νων άγαθών ώς έπί πυρκαϊάς ή καταράντιμετωπίζωνται τά παράπονα τών ι
ρεύσεως, ε ίτε είς αύτήν τήν άνακάλυδιωτών.
ψιν τής γενεσιουργού αιτίας τού δρά
Επί τών παραπόνων έδώσαμε τήν
στου, ώς έπί ληστείας ή έκρήξεως βόμ
μεγαλυτέραν δυνατήν προσοχήν έπειβας, διά τής προστασίας τών ιχνών καί
δή θεωρούμε ότι ή σωστή άντιμετώπιτής συλλογής τών πρώτων, νωπών θά
σις τούτων όδηγεϊ σταθερά είς τήν
έλεγα, πληροφοριών.
καλλιέργειαν πνεύματος έμπιστοσύνης
Πρός κατανόησιν τών άνωτέρω θά
τού κοινού πρός τήν Αστυνομίαν, άλάναφέρω ένδεικτικώς μίαν περίπτωοιν.
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Ό δράστης τής ρήψεως χειροβομβίδος Μίλς έπί τού βιβλιοπωλείου όδοϋ ’Ασκληπιού τότε Ανθ/γός ΔΙΑ
ΜΑΝΤΗΣ καί νϋν κρατούμενος είς φύ
λακας συνελήφθη τήν ιδίαν νύκτα υπό
άνδρών τής Αμέσου Δράσεως συνε
πείς μιας ούχί σαφούς πληροφορίας
πού έδόθη, όλίγον μετά τό συμβάν,
ύπό τίνος νεαρού άτόμου, διαμένοντος
έ κ ε ί πλησίον. Πέραν τών άνωτέρω ή
άμεσος, συνετή καί έπιμελημένη άντιμετώπισις τών άνωτέρω περιστατικών
δίδει είς άρκετά μεγάλον βαθμόν καί τό
μέτρον έκτιμήσεως τού έργου τής Α
στυνομίας ύπό τού κοινού, έκτίμησιν
τήν όποιαν τά μέγιστα πρέπει νά έπιδιώκη πάς όρθώς σκεπτόμενος άστυνομικός.
’ Ενταύθα κρίνεται άπαραίτητον νά
κάνω μίαν διευκρίνησιν.
Δ έν πρέπει ποτέ νά ύπαγάγωμεν
ύπό τήν άνωτέρω έννοιαν καί άλλα
συχνά μάλιστα έμφανιζόμενα περιστα
τικά, τά όποια εύκόλως δυνάμεθα νά
χαρακτηρίσουμε έκτακτα, άλλά όχι καί
σημαντικά ώς π.χ. μίαν άνάφλεξιν γκα
ζιέρας, μίαν αίφνιδίαν ύποχώρησιν όδοστρώματος, μίαν πτώσιν άντικειμένου
έκ κτίσματος κλπ., διά τά όποια μία
έπέμβασις τού άξ/κοϋ ύπηρεσίας είναι
άρκετή, άνευ τής προσωπικής έπεμβάσεως τού Διοικητού τού όποιου ή
άπλή ένημέρωσις είναι άρκετή.
Τήν άνωτέρω διευκρίνισιν θεωρού
με άπαραίτητον διά νά άποφύγουμε τόν
κίνδυνον υπαγωγής, παντός έκτάκτου,
έστω καί άσημάντου γεγονότος, είς τόν
χώρον τών πράγματι σημαντικών μ έ κίν
δυνον άμβλύνσεως τής σημασίας τών
τελευταίων. Εν πάσει περιπτώσει ή
σωστή άξιολόγησις παντός έκτάκτου
περιστατικού άνήκει κ α τ ' άρχήν είς τήν
κρίσιν τού πρώτου λαμβάνοντος γνώσιν
βαθμοφόρου καί άποτελεί τό μέτρον
κρίσεως τούτου υπό του Διοικητού
του.
Γ ' ΤΡΕΧΟΝΤΑ: Ύπό τόν όρον τούτον
τοποθετούμε τήν διακίνησιν τής άλληλογραφίας καί τήν μέριμναν δι ’ έφαρμογήν διαφόρων Νόμων, Ύγειον. καί
Αστυν. Δ/ξεων. Τά θέματα ταύτα άπο
τελοΰν βασικήν άστυνομικήν ύποχρέωσιν, ή δέ έπιμελημένη καί συστηματική
τήρησις τούτων δίδει τό μέτρον τής
ευνομίας καί τάξεως τήν όποιαν δυ
νατοί νά έπιβάλη μία καλώς όργανωμένη ’Αστυνομία.
2) Δραστηριοποίησις Δυνάμεως.
Ή σωστή καί μεθοδική χρησιμοποίη
σ ή τής, είς τήν διάθεσίν μας, δυνά
μεως θά δώση τήν άπάντησιν είς τό

αιώνιον αίτημα - έλλειψις δυνάμεως διότι διά τής δραστηριοποιήσεως προάγεται βασίμως ή ποιότης πρό τής ό
ποιας ή ποσότης παύει νά έχη σπουδαίαν σημασίαν. Τήν δραστηριοποίησιν
όμως τής, εις τήν διάθεσίν μας δυ
νάμεως ουδέποτε θά έπιτύχωμεν διά
κηρυγμάτων, άλλά διά θετικών καί πρα
κτικών τρόπων έφαρμογής.
α Διά τοΟ παραδείγματος: Τούτο
λέγοντες έννοοϋμεν ότι ό Διοικητής
πρώτος καί μ ε τ ’ αύτόν άπαντες οί
ύπ’ αυτόν βαθμοφόροι πρέπει νά άποτελοΰν πρότυπα έργατικότητος καί έν
γένει δραστηριότητας, ήτις άναγκαστικά άσκεϊ ευμενή έπίδρασιν έπί τών
ύφισταμένων των άστ/κών. Τούτο έπιτυγχάνεται διά τού καταμερισμού, κα τ'
άντικείμενον, τών άστυνομικών θεμά
των καί άναθέσεως τούτων ύπευθύνως
είς τούς ύπ’ αύτόν άξ/κούς - πέραν
τής γενικής φύσεως θεμάτων π.χ. ό a ’
άξ/κός τήν εύθύνην τών οικοδομών,
ό β τών φωτ. έπιγραφών Βιομ. καί
Β ιογ , έργαστηρίων κ.ο.κ. Κ α τ’ άνάλογον τρόπον πρέπει καί είς τούς άστ/κας
νά άναπτυχθή τό συναίσθημα τής ύπευθυνότητος διά τής άναθέσεως είς τού
τους τής ευθύνης μιας σκοπιάς, ένός
4γώνου, μιας Λεωφόρου ή μιας σημαν
τικής όδού. Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη ότι ισχυρόν ένυπάρχει είς τήν
ψυχήν παντός Έλληνος τό συναίσθημα
τού Ά ρ χ ειν καί φρονώ ότι ύ άνωτέρω
τρόπος άποτελεί άρχήν ίκανοποιήσεως
τούτου μέ πολλάς φοράς ή σχεδόν
πάντοτε άριστα άποτελέσματα.
β. Διά δικαιοκρατικής καί ά μ ερο λήπτου Διοικήσεως: Τό συναίσθημα τού

το καλλιεργείται καί έπιτυγχάνεται διά
τής ειλικρινούς καί ίσης - άναμφισβητήτου ίσης - μεταχειρίσεως άπάντων
τών ύπαλλήλων τού Τμήματος, θάρ
ρους καί άποφασιστικότητος, ύπό τό
φώς τής ήμέρας πάντοτε καί ουδέ
ποτε κεκλεισμένων τών θυρών, ίνα
ούτω όχι άπλώς καταπολεμηθή, άλλά
παντελώς έκλείψ ει τό φοβερόν καρ
κίνωμα, ό ψίθυρος καί ή καχυποψία.
Ή πόρτα τού Διοικητού πρέπει νά είναι
πάντοτε άνοικπ) καί διά τούς πάντας.
Πρέπει πάντοτε νά έχωμεν ύπ’
όψιν ότι δέν άρκεί αύτά πού λέμε
νά τά πιστεύουμε, άλλά πρέπει καί
έκείνοι πού μάς άκούουν νά πιστεύουν
ότι έμ εϊς τά πιστεύουμε.
γ. Διά τής άμίλλης: Τοιούτο πνεύ
μα καλλιεργείται καί έπιτυγχάνεται:
1) Διά τής έξάρσεως πόσης ύποπιπτούσης είς τήν άντίληψιν τού Διοικητού
έπιτυχούς ή άλλως έντυπωσιακής ένεργείας ύπαλλήλου τίνος ε ίτε αύτη

έγώ τού είς όν άφορά τούτο ύπαλ
λήλου, άλλά κατά τρόπον διδακτικόν.
Δ έν πρέπει νά άγνοούμε ότι καί τά
σφάλματα πέραν τών άρνητικών έπιπτώσεών των φέρουν μέσα τους καί τό
σπέρμα τής βελτιώσεως, διότι γίνον
ται άφορμή διδασκαλίας καί τελικώς
τοιαύτης βελτιώσεως καί τού ύποπίπτοντος καί τού άντικειμενικού τού
των παρατηρητού.
Είς τήν δευτέραν όμως περίπτωσιν, ήτοι τής δολίας προαιρέσεως, άλ
λως έχουν τά πράγματα.
Ενταύθα καί πάλιν άνάγκη διαχωρι
σμού τού δόλου ήτοι έκεινου τού
όποιου σκοπός είναι ή άποφυγή βασι
κών ύποχρεώσεων καί έκεινου πρός
ιδιοτέλειαν, κοινωνικώς άπαραδέκτου.
Ο άνωτέρω διαχωρισμός έπιβάλλει
διαφορετικόν τρόπον άντιμετωπίσεως.
Ούτω τόν μέν πρώτον θά άντιμετωπίσωμεν, έν άρχή, δ ι’ αύστηρών
συστάσεων, ύποδείξεων καί έπιστήσεως τής προσοχής έπί τών συνε
πειών καί έ φ ' όσον ή προσπάθειά
μας άποτύχει θά έπιχειρήσωμεν τήν,
διά τιμωρήσεως, άνάλογον πρός τήν
έμφανιζομένην αύτοϋ προσωπικότητα,
είσοδόν του είς τήν εύθείαν. Είς
περίπτωσιν καί πάλιν άποτυχίας ή, διά
προστίμου τιμώρησίς του πρέπει νά
φθάνη είς τό ύψος τών άποδοχών του,
είς τρόπον ώστε ή νά άναγκασθή είς
παραίτησιν ή άλλως νά παραπεμφθή
είς άρμόδιον Συμβούλιον ματά πλή
ρους αίτιολογήσεως τής άκαταλληλότητός του πρός άπόταξιν. Ούτος ουδέ
ποτε πρέπει νά μετατίθεται. Τόν δεύ
Ή σωστή καί μεθοδική χρησιμοποίηαι ύπό
τερον όμως δέν πρέπει ούδ' έπί στι
τού Διοικητού τού Τμήματος τής εύρισκογμή νά τόν άναμείνωμεν, άλλά νά σπεύμένης είς τήν διάθεσίν του δυνάμεως, θά
σωμεν όπως διά τής ταχυτέρας όδού
δώση τήν άπάντησιν ε ίς τό αιώνιον αίτημα τόν άποβάλλωμεν τού Σώματος. Τούτο
έλλειψις δυνάμεως.
διότι ούδει'ς άνήθικος δύναται νά καταστή ήθικός, δΓ οίουδήποτε τρόπου
καί μέσου. Ή συνείδησις άπαξ καί υπο
χωρήσει εις τόν χώρον τού κοινωνικώς
άπαραδέκτου - τού άνηθίκου - δέν
υποχωρεί άπλώς άλλά θραύεται ώς
ύαλος ό όποιος ούδέποτε συγκολλάται.
Πέραν τούτων, πρέπει νά γνωρίζουμε,
ότι έκεινου τού όποιου ή άνήθικος
πράξις ήλθεν είς φώς είναι άγνωστος
ό άριθμός όμοιων αύτοϋ πράξεων αί
όποιαι δέν έλαβον τό φώς τής ήμέρας,
λόγω τής ειδικής αύτοϋ μερίμνης, άλ
λά τού άνήκουν καί ή άντιμετώπισίς
του πρέπει νά περιλάβη καί αύτάς.
'Εν πάσει περιπτώσει άστυνομικός
υπάλληλος οίουδήποτε βαθμού άπό
τήν στιγμήν πού έπιχειρεί άνήθικον
πράξιν πρέπει νά γνωρίζη ότι άμέσως
κόπτει καί τό νήμα πού τόν συνδέει

άφορά άντικείμενον άστυνομικού ένδιαφέροντος, ε ίτε τοιούτον κοινωνικού.
Τούτο νά γίνεται πρώτον κ α τ’ ιδίαν
πρός τόν όν άφορά ό έπαινος υπάλ
ληλο ν, παρ’ ού καί θά άντληθή ή
πλήρης εικόνα τής ένεργείας καί έν
συνεχεία, έπί παρουσία άπάντων τών
ύπαλλήλων τού Τμήματος, μετά όρθής
άναλύσεως τών εύεργετικών διά τό
Σώμα έπιπτώσεων, έστω καί άν ή ένέργεια αύτη δέν φέρει τόν βαθμόν άρσεώς της μέχρι τού ύψους τού Γενικού
Δ/ντού ή τού ’Αρχηγού, διά τήν άπονομήν έπισήμου γραπτού έπαίνου. Τοιαύται περιπτώσεις ύπάρχουν πολλαί
καί δέν πρέπει νά τάς χάνει ό καλός
Διοικητής.
2) Κ α θ’ δμοιον τρόπον πρέπει καί αί
άστοχοι καί έπιβλαβείς, τόσον διά τόν
υπάλληλον όσον καί διά τό Σώμα, ένέργειαι νά έπιτιμώνται καί άναλύωνται αί
δυσμενείς έκ τούτων έπιπτώσεις. Εν
ταύθα κρίνομεν σκόπιμον νά παρατηρήσωμεν ότι αί άστοχοι ή άλλως πως κα
λούμενοι άτακτοι ένέργειαι είναι δυνα
τόν νά έκκινοΰν ε ίτε έξ άγαθής προαιρέσεως, ήτοι κακής έκτιμήσεως,
πρόσκαιρου διαταράξεως πνευματικών
λειτουργιών - νεύρων - άγνοιας περί
τό άντικείμενον, ε ίτε έκ δόλιας τοιαύτης.
Είς τήν πρώτην περίπτωσιν πρέπει
νά γίνεται λόγος περί σφάλματος,
ή λεπτομερής άνάλυσις τού όποιου
καί αί δυσμενείς αύτοϋ έπιπτώσεις,
πρέπει νά γίνωνται κατά τρόπον ουδέ
ποτε θίγοντα τήν άξιοπρέπειαν ή τό
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μέ τό Σώμα καί οϋτω αύτός μ έν σ τε
ρείται τοϋ δικαιώματος νά έπικαλεσθή
οίανδήποτε σχέσιν του πρός τό Σώμα,
πας δέ άνήκων εις αύτό έχει ύποχρέωσιν, ευθύς ώς άντιληφθή τοιαύτην πράξιν, ύπό τό πνεύμα τής άμύνης χάριν τής ίδιας αύτού άξιοπρεπείας καί τοϋ Σώματος, νά καταγγείλη
τήν πράξιν καί νά έπιμεληθή διά τήν
άποπομπήν αύτού.
"Απαντα τά άνωτέρω πρέπει νά
άποτελοϋν άφορμήν διδασκαλίας τοϋ
Διοικητοϋ πρός τούς ύφισταμένους
του καί μάλιστα εις μικτός συγκεντρώ
σεις, ήτοι άξ/κών καί κατωτέρων, έπί
παρουσία πάντοτε τοϋ πταίστου, τόν
όποιον κατά τινα τρόπον νά παραδίδη
εις τήν κρίσιν τών συναδέλφων του,
έκτος έάν πρόκειται περί άξ/κοϋ όπότε
χάριν καί μόνον τής πειθαρχίας τοϋ
Σώματος, ή άνωτέρω διαδικασία πρέ
πει νά γίνεται βεβαίως, άλλά είς τόν
κύκλον καί τό ϋψος τοϋ βαθμού του.
δ. Διά τή ς ψυχικής ένό τη το ς: Τό
συναίσθημα τούτο διά νά άναπτυχθή
καί διατηρηθή μεταξύ τών ύπαλλήλων
μιας υπηρεσίας άπαιτεί σωστή, διαρκή
καί έπίμονον τού Διοικητοϋ προσπά
θεια, τής όποιας τάς βασικός άρχάς
θά προσπαθήσω νά έμφανισω Βασικοί
άρχαί μιάς τοιαυτης προσπάθειας, φρο
νούμε ότι πρέπει νά άποτελοϋν ή
διδασκαλία καί τό παράδειγμα.
1) Διδασκαλία Διά ταύτης θά προ
σπαθήσουμε σωστά, άντικειμενικά καί
μέ πρακτικά, ζωντανά παραδείγματα
νά άποσαφηνίσωμεν ώρισμένας παρεξηγημένας ή άλλως νόθα ύφισταμένας
έννοιας όρων, άνευ τών όποιων δέν δύναται νά γίνεται λόγος περί ψυχικής
ένότητος.
Βασικοί όροι
α) ’Εργασία: Κάθε κοινωνικόν άτομον, άναγκαστικά δέχεται τά άγαθά
τής κοινωνικής συμβιώσεως, άνευ τών
όποιων δέν είναι νοητή ή έπιβίωσίς
του. Πρέπει όμως καλώς νά γνωρίζη
ότι ή κοινωνία, άπαιτεί πρός τούτο
τήν άντιπαροχήν του, τήν προσφοράν
του καί τούτο λέγοντας δέν έννοοϋμεν τίποτε άλλο άπό τήν ύπό τοϋ
άτόμου έκτελουμένην οίανδήποτε έπαγωγικήν-κοινωνικήν έργασίαν, διότι
άλλως ή κοινωνία, ώς πλέον ισχυρά,
θά προσπαθήση καί τελικώς θά έπιτύχη νά τό άποβάλη έκ τών κόλπων της,
ώς άχρηστον καί έπιβλαβές αύτής
κύτταρον. Κατόπιν τούτου καί ύπό τό
φώς τής έννοιας ταύτης δέν είναι νοη
τόν νά δεχθώμεν οίονδήποτε ύπάλληλον τής πολιτείας άρνούμενον ή άλλως
πως άποφεύγοντα νά παράσχη πρός
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ταύτην ύπηρεσίαν, τούλάχιστον είς τό
ύψος τής παρ' αύτής λαμβανομένης
άμοιβής (μισθού).
' Υπό τήν άδιαφιλονίκητον, κ α τ’ έμέ,
ταύτην τοποθέτησιν τόσον ό άμεσα
πρός τήν Πολιτείαν ύπόχρεως, όσον
καί ό έχων τήν έποπτείαν τοϋ έργου
αύτού, όχι μόνον δέν έχουν δικαίωμα
νά άγνοήσουν τήν βασικήν ταύτην ύποχρέωσίν των, άλλά πρέπει καί νά γνω
ρίζουν, ό μέν πρώτος ότι ή μή έκπλήρωσις ταύτης είς τό άκέραιον άποτε λ ε ί ύπεξαίρεσιν δημοσίου χρήματος,
τούλάχιστον κ α θ' ό μέρος ή προσφορά
του δέν άνταποκρίνεται πρός τό ύψος
τής άμοιβής του, ό δέ δεύτερος ότι
είς τό ϋψος τής άμοιβής του ϋπολογίζεται καί ή σωστή άπόδοσις τών υφι
σταμένων του, άλλως ύποπίπτει καί
ούτος είς τό αύτό άδίκημα.
β) Συνεργασία: Ή έννοια τοϋ όρου
τούτου είναι άδελφή τοϋ όρου ένότητα
καί τής όποιας θά προσπαθήσωμε νά
δώσωμε έναν πρακτικόν όρισμόν. Συν
εργασία = ένώνω τάς δυνάμεις μου
μεθ ’ έτέρου έπί τώ αϋτώ, /να διπλασιά
σω ή καί πολλαπλασιάσω ταύτας πρός
έπίτευξιν συγκεκριμένου σκοπού, άδυνάτου είς έμ έ μόνου.
Παράδειγμα: Άκινητοποιεϊται έν
όδώ τό αύτ/τόν μου καί ώς έκ τής θέσεως καί τοϋ βάρους του είναι άδϋνατον νά τό μετακινήσω μόνος, είς έπιθυμητήν νέαν θέσιν. Εάν όμως προστρέξη καί έτερον άτομον καί ένωση τήν
προσπάθειάν του μετά τής δικής μου
τότε βασίμως έλπίζω είς τήν μετακίνησίν του. Είς τήν προσπάθειαν ταύτην,
άν προστεθή καί τρίτον κ. ο. κ. τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα γίνεται κατά μα
θηματικήν πρόοδον περισσότερον άνετον καί έπιτυχές. Τό παράδειγμα τούτο,
υπό προσεκτικήν παρατήρησιν μάς δί
δει σαφή τήν εικόνα τής άνάγκης τής
ένότητος, τοϋ συγχρονισμού καί τέλος
τής έπαρκείας καί τής ψυχικής συνά
φειας. Ενταύθα κρίνεται σκόπιμον νά
διευκρινίσω τούς όρους έπάρκεια καί
ψυχική συνάφεια.
’Ε π ά ρ κ ε ι α λέγοντας έννοοϋμεν
ότι δέν πρέπει νά άναλίσκεται δυσανά
λογος πρός τό έπιδιωκόμενον άποτέ
λεσμα δύναμις. Οϋτω είς τό παρά
δειγμά μας δέν πρέπει νά χρησιμο
ποιηθούν περισσότερα άτομα τών όσων
ό έπιδιωκόμενος σκοπός άπαιτεί. Τήν
άπάντησιν καλείται ένταϋθα νά δώση
ό ήγήτωρ.
Ψ υ χ ι κ ή σ υ ν ά φ ε ι α : Έχομεν
σχεδόν άπόλυτον αύτής άνάγκη είς τό
παράδειγμά μας, διότι άνευ αύτής ε ί
ναι, άν όχι άδύνατος, όπωσδήποτε πολύ

δύσκολον νά τεθούν εις κίνηαιν αί προαναπτυχθείσαι προϋποθέσεις καί άναλύομεν: Παρά τό γεγονός ότι πολλά
άτομα πλησίον μας διέρχονται, ίσως
κανένα καί μάλιστα άνευ έπικλήσεως
νά προσφερθή νά βοηθήση, ένώ άντιθέτως, είναι άπολύτως βέβαιον ότι, άν
μεταξύ τών άτόμων τούτων εύρεθή
τοιούτο φίλα προσκείμενον, όπωσδή
ποτε αύθόρμητα, σωστά καί θετικά
θά προσφερθή είς βοήθειαν.
γ) Συναδελφική άλληλεγγύη: Δυ
στυχώς αϋτη είναι ή πλέον παρεξηγημένη μέ λίαν δυσμενείς, πολλάς φο
ράς, έπιπτώσεις.
Κ α τ’ άρχήν ό όρος συναδελφική,
είναι λάθος νά ταυτίζεται μετά τού
βαθμού ιεραρχίας καί νά περιορίζεται
είς τόν χώρον ένός μόνον βαθμού π.χ.
μεταξύ άστ/κων - ' Υπ/μων κ.ο.κ. Τού
το διότι έφ ’ όσον άναμφισβήτητον τυγ
χάνει ότι κοινός είναι ό σκοπός όλων
τών βαθμών τής ιεραρχίας, ή δέ άλληλεγγύη αύτόν τούτον τόν σκοπόν
έπιδιώκει νά ύπηρετήση, άναγκαστικά
όδηγούμεθα είς τήν άνάγκην ένότητος
όλων τών βαθμών. Παραστατικώτερον
θά ήδυνάμεθα νά παρομοιάσωμε τήν
συναδελφικήν άλληλεγγύην μέ τό σημείον τοϋ Σταυρού τής όποιας ή έν 
νοια έκκινά άπό τής κορυφής πρός
τήν βάσιν καί τάνάπαλιν καί άπό τού
κέντρου πρός τά άκρα καί άντιστρόφως.
Α λ λ η λ ε γ γ ύ η: Γενικώς είναι
αύτό πού έπί τό άπλούστερον λέγομεν
συμπαράστασιν, ήτοι τίθεμαι αύθορμήτως άρωγός, παρέχω τάς άνάγκας,
δυνατός ψυχικός ή ύλικάς δυνάμεις
πρός τόν πάσχοντα, ή άλλως έχοντα
άνάγκη τοιούτων συνάνθρωπόν μου.
Αϋτη όμως συνδεομένη μέ τόν όρον
συναδελφική, περιορίζεται είς τόν χώ
ρον πού διά τού σημείου τού Σταυρού
έδώσαμε άνωτέρω.
Κ α τ’ άκολουθίαν άλληλεγγύη ση
μαίνει ότι συμπαρίσταμαι έπί τό εύγενές καί ούδέποτε πρός κάλυψιν έπιβλαβοϋς, πρός τρίτον ή τό κοινωνικόν
σύνολον, ένεργείας, διότι τότε, ίσως
άκοντες, τιθέμεθα όπωσδήποτε είς τήν
σφαίραν τού άντικοινωνικού, ύπό τήν
ψευδαίσθησιν τής προσφοράς άνθρωπίνης βοήθειας καί ή ευθύνη μας είναι,
φρονώ, βαρυτέρα έκείνου πρός όν
συμπαρεστάθημεν. Τούτο διότι οϋτω
πράττοντες καί τόν, πρός όν συμπαρε
στάθημεν, άδικοϋμεν καί άνάλογα πρός
τήν κατεύθυνσιν τής έπιβλαβοϋς ένεργείας τήν κοινωνίαν, τήν όμάδα ή τόν
τρίτον. Καί άδικοϋμε τούτον διότι δέν
τόν βοηθοϋμεν είς βελτίωσιν, άλλά είς

ένθάρρυνσιν νέας, ίσως περισσότερον
έπιβλαβούς ένεργείας, τήν δέ κοινω
νίαν κ.λ,π. έκ τού νομίμου δικαιώμα
τος τής άμύνης.
Τό Άστυν. Σώμα υπό τήν όλιγάριθμον συγκρότησίν του ούδέποτε θά
καταστή ικανό νά έπιβάλη τάς θελήσεις
τής Πολιτείας μέ μόνην τήν Νομικήν
αύτής κάλυψιν έπί άπείρως πολυαριθμοτέρας κοινωνίας, άνευ πνεύματος
έμπιστοσύνης τής τελευταίας πρός
αύτό. Τούτέστιν πρέπει κάθε πολίτης
ούδέποτε νά άμφιβάλλη διά τό άμερόληπτον, τήν νομιμότητα καί σκοπιμότη
τα πόσης ένεργείας άστυνομικού ύπαλλήλου καί διά νά συμβή τούτο πρέπει
τό Άστυν. Σώμα ώς δλον νοούμε νον
νά περιβληθή τόν εύγενή μανδύαν τής
άπολύτου έμπιστοσύνης καί έκτιμήσεως τής κοινωνίας. Τούτο πρέπει νά
άποτελή πίστιν παντός άξ/κοϋ καί νά
διδαχθή κατά κόρον εις τούς κατωτέ
ρους, μέχρις δτου γίνει πίστις καί εις
αύτούς. Οϋτω άγόμεθα είς τό άσφαλές
συμπέρασμα δτι ή έννοια τής άτομικής

τιμής καί ύπολήψεως παντός άστυνομικού ύπαλλήλου άπτεται άπολύτως
τής τοιαύτης τοΰ Άστυν. Σώματος,
ώς δλον νοούμενον καί κ α τ' άκολουθίαν πάσα πράξις θίγουσα τήν τελευταίαν, θίγει άναγκαστικά καί τήν πρώτην καί έντεύθ εν έκκινά ούχί άπλώς
τό δικαίωμα, άλλα ή ύποχρέωσις παν
τός, είς ού τό πρώτον ύπέπεσεν είς
τήν άντίληψιν, νά άμυνθή κ α τ’ αύτής,
διότι ούδέποτε τήν σιωπήν του θά
δυνηθή νά καλύψη ή κακούς έννοουμένη συναδελφική άλληλεγγύη.
Περαίνων φρονούμεν ότι δέν πρέ
πει νά ψάχνουμε νά βρούμε κακούς
άστ/κας, άλλα κακούς άξ/κούς καί είμαι
βέβαιος δτι θά έπιτύχωμεν καλούς καί
τούς δύο άν έπιτύχωμεν νά έχουμε
καλούς Διοικητάς - Διοικητές διδασκά
λους καί πρακτικούς.
Ο Διοικητής δέν άστυνομεύει, άλλά Διοικεί
Τέλος ό Διοικητής πρέπει νά έπιδιώκη τόν ύψηλότερον βαθμόν έπι-

βολής του έπί τών ύφισταμένων του,
άλλ' ούδέποτε νά στηρίζη ταύτην είς
τόν βαθμόν καί τόν τίτλον του, άλλά
είς τήν προσωπικότητά του. Διά νά
έπιτύχη όμως τούτο πρέπει συνεχώς νά
μελετά τά, ένώπιόν του, τιθέμενα προ
βλήματα καί νά έξευρίσκη νέους τρό
πους έπιλύσεώς των, κατά τόν δυνατόν
έντυπωσιακούς, άντλών δυνάμεις έκ
τής πείρας του καί τής έφευρετικότητός του, χωρίς βέβαια νά άγνοή
τήν συμβολήν είς τάς άποφάσεις του
τής γνώμης τών υφισταμένων του, πα
ρά τής όποιας πρέπει πάντοτε νά έπιδιώκη τήν άντλησιν θετικών στοιχείων
ύπό τήν βεβαιότητα δτι τό γεγονός
τούτο προάγει άκόμη περισσότερον
τήν προσωπικότητα αύτοϋ είς τάς
συνειδήσεις τών ύφισταμένων του, διό
τι παραλλήλως δίδει καί τό μέτρον τής
μετριοφροσύνης του.
Ά ς ένθυμούμεθα πάντοτε τήν σο
φήν τού Σωκράτους ρήσιν «Ού τήν τών
όλίγων γνώμην άκούομεν, άλλά τήν τών
πολλών».

ΉΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ...
Άστυν. Α' κ. Ματθ. Φελώνη
Ν ΜΠΟΡΟΥΣΕΣστή ζωή οουάνθρωπέ
μου νά κρατιέσαι νηφάλιος, όποιος κι'
άν είσαι.
"Αν μπορούσες τά νεύρα σου, τήν όργή
σου, τό μίσος σου νά δαμάσεις.
Ά ν μπορούσες στις μπάρες, στά βάσανα,
στοάς πόνους, στις πίκρες στούς καϋμούς
νά είσαι άκλόνητος καί ήρεμος σάν βράχος.
Ά ν μπορούσες νά δίδεις μ' άπλοχεριά τήν
άγάπη σου, τή στοργή σου, τή γαλήνη, τή
χαρά τό γέλιο στούς συνανθρώπους σου ό
ποιοι κι' άν είναι, άπ' όπου κι' άν κατάγονται,
χωρίς διάκριση, φύλου, γένους, θρησκείας,
χρώματος,
Ά ν μπορούσες άνθρωπέ μου, νά είσαι δί
καιος, άμερόληπτος, άντικειμενικός, σέ κά
θε έκδήλωση τής ζωής σου, πρός τό συνάν
θρωπό σου,
Ά ν μπορούσες μέσα σέ κάθε άνθρώπινη
ψυχή νά μπεις καί νά δώσεις ότι καλό, δη
ώραϊο καί άγαθό έχεις,
Ά ν μπορούσες τις λεπτές χορδές μιάς
άρετής νά κρούσεις διακριτικά καί νά τις κά
νεις θεόρατα δένδρα ήθικής προσφοράς,
Ά ν μπορούσες μέσα στήν ψυχή σου νά
κλείσεις μ' άγάπη άφθονη, άδολη, άνυπό-
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κριτή όλους τούς άνθρώπους τής γής.
Ά ν στή ζωή σου, τή συκοφαντία, τή διαβολή, τό κουτσομπολιό, τή μηχανορραφία
γιά όποιοδήποτε συνάνθρωπό σου μπορού
σες ν' άποφύγεις.
Ά ν μπορούσες στό διάβα τής ζωής σου
πάντα χαρές καί γέλοια νά σκορπάς.
Ά ν μπορούσες σ' όλες τις φάσεις τής
ζωής σου ποτέ νά μή σκεφτεϊς νά έκμεταλλευτεϊς τήν άγνοια τήν άπειρία, τήν άναπηρία, τήν άγραμματοσύνη, τήν κουφότητα
τών συνανθρώπων σου γιά νά ώφεληθεΐς
μόνο έσύ κάτι, κι' άν στή ζωή σου μπορού
σες νά άκολουθεΐς παντού καί πάντοτε τόν
ήθικό δρόμο, τό δρόμο τής τιμής καί τού
καθήκοντος, τό δρόμο πού όδηγεί στό ώραϊο,
στό άγαθό στό όμορφο,
Τότε άνθρωπέ μου θά μπορούσαμε νά
πούμε ότι θά εϊσουνα ένας τέλειος άνθρω
πος, ένας σωστός άνθρωπος, ένας άνθρω
πος πολιτισμένος, ένας άνθρωπος μέ όλοκληρωμένη προσωπικότητα.
Θάθελα νά προσθέσω καί τούτο, δτι άν
όλοι έμεϊς ο'ι άνθρωποι, έγώ, έσύ, έκεϊνος,

όλοι μαζί, άκολουθήσουμε μερικές σκέψεις
μου, άπ' αύτές πού άναφέραμε πιό πάνω,
ίσως θά μπορούσαμε νά άποτελέσουμε
κοινωνίες άνθρώπων πολιτισμένες, κοινω
νίες άνθρώπων άγγέλων, χωρίς σκοτωμούς
καί αίματα, χωρίς καταστροφές καί όλέθρους. "Ολοι μαζί θά ζούσαμε κάτω άπό
ένα ούρανό καί πάνω άπό μιά γή άγαπημένοι, μονιασμένοι καί εύτυχισμένοι καί κάτω
άπό ένα Θεό τού όποιου τή βοήθεια γιά τό
κάθε ή θά ζητούσαμε. Αύτό βέβαια είναι
λίγο δύσκολο, άλλ' όχι καί άκατόρθωτο, άρκεϊ
νά καταβάλλουμε προσπάθειες, άρκεϊ νά μή
είμαστε δέσμιοι τού συμφέροντος, τής
ιδιοτέλειας, τής άδιαφορίας, τής κακότητας,
τού μίσους, τής όργής καί τόσων άλλων κα
κών πού έφαρμόζοντάς τα, έχουν σάν συνέ
πεια καί σάν συνέχεια τήν καταστροφή καί
τόν όλεθρο τού πλανήτη μας. - Ά ς προσπα
θήσουμε λοιπόν.
Τελειώνοντας έπιθυμώ νά κάνω τήν έξής
διευκρίνηση: Οί σκέψεις μου αύτές δέν
έχουν καμμιά σχέση μέ τό περιεχόμενο τής
διαθήκης πού άφησε στό γιό του ό Μεγάλος
Άγγλος συγγραφεύς καί φιλόσοφος Κίπλινγκ.

379

ANA ΤΟΥΣ
ΑΙΩΝΕΣ

Η ΧΊΊΜΤΜΤΙΚΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
’ Από τόν Δαρειο τόν Μέγα έως σήμερα
' Η έννοια τής πειθαρχίας, γενικά, θά μπορούσε νά συνοψισθή σέ δύο λέξεις: σύ
στημα καί τάξις. Καί τό ένα καί τά άλλο ύπάρχουν στήν κοινωνική όργάνωσι τών Αν
θρώπων. ' Η παράβασις όμως τών σχετικών κανόνων, πού διέπουν τήν άνθρώπινη
ζωή, δέν έχει τις ίδιες κυρώσεις πάντοτε. Στόν στρατό είναι έντελώς διαφορετική
ή κύρωσις.' Υπάρχουν μάλιστα έκεϊ κυρώσεις, πού δέν ισχύουν στις σχέσεις μας μέ
τήν κοινωνία καί τήν πολιτεία. Σέ αύτό τά άρθρο θά δή ό άναγνώστης πώς ή πειθαρ
χία στόν στρατό δέν άλλαξε οέ πολλά άπό τότε πού θεσπίσθηκε.

ΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ πολλοί, δτι οι πό
λεμοι σήμερα έχουν γίνει «παλ
λαϊκοί» καί φέρνουν σέ σύγκρουσι όχι
τυφλές δυνάμεις, έντασσόμενες ατούς
στρατιωτικούς κανονισμούς, άλλά βα
θιά βιωμένες ιδέες πού έξευγενίζουν
τόν μαχητή καί τόν άνεβάζουν σέ σφαί
ρες τόσο υψηλές καί τόσο συνειδητές,
ώστε οί ιεραρχίες, οί διαταγές, οί τιμω
ρίες καί ή πειθαρχία νά είναι έντελώς
περιττές. Εξ άλλου, άποκτά όλο καί
μεγαλύτερη σπουδαιότητα, μπροστά
στόν «μεγάλο πόλεμο», ό άνταρτοπόλεμος, ό κρυφός πόλεμος, ή δράσις
στά μετόπισθεν τού έχθρού, μέσα στά
βιομηχανικά, οικονομικά καί πολιτικά
του κέντρα. Σ ' αυτή τήν περίπτωσι βαθ
μοί, στολές, έξουσία δέν έχουν πιά
καμμιά σημασία. Οί μαχηταί γίνονται
άνεξάρτητα άτομα, πού τά συνενώνει
καί τά κατευθύνει μιά κοινή ιδέα.
Ωστόσο έπιβάλλεται νά είμαστε
προσεκτικοί σ ' αύτό τό σημείο καί είναι
ίσως καλό νά δυσπιστοΰμε πρός τις
παραπλανητικές προοπτικές, γιατί, άκριβώς, ό άνταρτοπόλεμος, ή μυστική
δράσις, προσφέρουν τά πιό ένδεικτικά
παραδείγματα σκληρής πειθαρχίας. Στό
μέτωπο, ό άξιωματικός μπορεί νά δώση
άπλώς μερικές κλωτσιές στόν σκοπό
τόν όποιο θά συλλαβή νά κοιμάται
«ένώπιον τού έχθρού». Στόν μυστικό
πόλεμο, μέσα στήν ζούγκλα, στις έπι-
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χειρήσεις κατασκοπίας, ή παραμικρή
παράλειψις τιμωρείται μέ θάνατο. Δο
λοφονείται ό διατακτικός, ό ύποπτος
γιά προδοσία, άκόμη καί ό φίλος πού
συνελήφθη καί πού «θά μπορούσε» νά
μιλήση.
Τήν ίδια σκληρότητα παρουσιάζουν
οί έπαναστάσεις καί οί έπαναστατικοί
πόλεμοι. Σ ’ αύτούς τουφεκίζεται βέ
βαια ό μισητός έχθρός, άλλά κυρίως
έκκαθαρίζεται τό έσωτερικό, μέ τόν
δεδηλωμένο σκοπό νά σωθή ή άκεραιότης τής ιδέας. "Εκτακτα δικαστήρια
ξεφυτρώνουν παντού,
σκληρότατες
άποφάσεις έκτελούνται στήν στιγμή,
σέ ένα «κρεσέντο» βιαιοτήτων πού
παραλύουν κάθε διάθεσι άντιστάσεως.
Ή λέξις πειθαρχία φαινομενικά καταργεϊται, άλλά στήν πραγματικότητα άντικαθίσταται άπό ένα σύνολο άγραφων
κανόνων πού άποτελούν ένα πειθαρχι
κό σύστημα ιδιαιτέρως αύστηρό.
Τό σφάλμα πού συνήθως διαπράττομε είναι νά πιστεύωμε ότι ό στρα
τός όφείλει νά λύνη προβλήματα λίγο πολύ όμοια μ έ έκεϊνα πού παρουσιά
ζονται στήν κοινωνική ζωή. "Οπως μιά
βιομηχανία κατακτά μιά άγορά, έξαπολύει μιά μάχη τιμών, χτυπά τόν άνταγωνισπ), μ έ τόν ίδιο περίπου τρόπο
χτυπά έναν έχθρό, δίνη μιά μάχη. Αλ
λά ή άναλογία είναι μόνο έπιφανειακή.
' Ο στρατός λύνει προβλήματα «πρακτι

κά», πού ποτέ δέν παρουσιάζονται στήν
κοινωνική ζωή. Μ ετακινεί τριακόσιες,
πεντακόσιες, όκτακόσιες χιλιάδες άνδρες σέ άποστάσεις έκατό, διακοσίων,
τριακοσίων χιλιομέτρων μέσα σέ δυό ή
τρεις ήμέρες. Τούς δίνει τροφή, άλλά
σέ όποιαδήποτε θέσι βρίσκονται, ε ίτε
σέ πορεία ε ίτ ε σέ άνάπαυσι ε ίτε σέ
μάχη. Προκαθορίζει τούς δρόμους]
τούς συνδέσμους, τόν άνεφοδιασμό
μ έ πυρομαχικά. Φροντίζει τούς τραυ
ματίες, θάπτει τούς νεκρούς, διατρέ
φει τούς αιχμαλώτους, άκόμη καί όταν
είναι περισσότεροι άπό τούς προβλεπομένους. Διακόπτει μιά μάχη έδώ καί τήν
ξαναρχίζει άλλού, σύμφωνα μ έ λεπτο
μερή καί συνεχώς άνανεούμενα σχέ
δια.
Φυσικά, έπιχειρήσεις τέτοιας έκτάσεως γιά νά έπιτύχουν άπαιτούν τήν
ύπαρξι πολλών ίεραρχικών βαθμιδών.
Δ έν είναι δυνατόν νά δοθή μιά δια
ταγή ταυτοχρόνως σέ όλόκληρο στρα
τό ένός έκατόμμυρίου άνδρών. Πρέπει
νά δοθή σέ δέκα πρόσωπα, πού θά τήν
έπαναλάβουν σέ έκατό, πού θά τήν
μεταβιβάσουν σέ χίλιους, ώσπου νά
φθάση στις έκατό χιλιάδες ύπαξιωματικούς πού θά ένεργήσουν σύμφωνα
μ έ έκείνη τήν μοναδική διαταγή. Ε
πειδή αύτή ή άλυσίδα είναι τόσο μα
κρινά, είναι φανερό ότι ή μετάδοσις
πρέπει νά γίνη κατά γράμμα. Κανείς,
δηλαδή, δέν πρέπει νά προσθέση έστω
καί ένα κόμμα. Καί καθένας όφείλει νά
έκτελέση έπακριβώς αύτό πού τόν δ ιέ
ταξαν. Αύτός είναι ό λόγος γιά τόν
όποιο κάθε στρατός δυσπιστεϊ πρός
τις προφορικές ή πολύπλοκες διατα
γές, όπως, καί στις γενικές καί άσαφείς.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Τιμωρίες στις
γραμμές τού Στρατού τών Βορείων των ΗΠΑ.
' Ο ένας στρατιώτης είναι δεμένος στό δέν
δρο καί ό άλλος είναι υποχρεωμένος νά
παραμένει άκίνητος έπάνω σ ’ ένα βαρέλι.
Δεξιά: Τιμωρίες στό Γαλλικό Στρατό, κατά τό
18ο αιώνα. Στό κέντρο ένας στρατιώτης δ ε
μένος στήν άγχόνη άπό τά χέρια καί δεξιά
τό «ξύλινο άλογο» έπάνω στό όποιο οί τιμω
ρούμενοι ώφειλαν νά κρατηθούν σέ ισορρο
πία μ έ δεμένα τά πόδια καί τά χέρια.

"Ενα άλλο γεγονός, πού δέν έχει
άπασχολήσει όσο θά έπρεπε την σκέψι
τών πολιτών, είναι τό ότι στήν μάχη
σκοτώνονται άνθρωποι καί ότι κάθε
άξιωματικός, όπως καί κάθε βαθμο
φόρος πρέπει νά μπορή ν ' άντικατασταθή άπό έναν άλλο συνάδελφό του
ικανόν νά έκτελή τήν ίδια υπηρεσία,
ώστε νά ξαναδεθή τό νήμα έ κ ε ί πού τό
έκοψε ό θάνατος. Αλλά τό γεγονός
είναι ότι, όταν κινητοποιούμε πέντε
ή δέκα έκατομμύρια άνδρών, μέ έκατοντάδες χιλιάδες άξιωματικούς δέν
μπορούμε νά έλπίζωμε ότι ή ΐκανότης
τους θά είναι πάντοτε σέ ύψηλό βαθμό.
Είναι άρκετά εύκολο νά άποδείξωμε ότι
όσο πιό μεγάλος είναι ένας στρατός,
τόσο πιό χαμηλή είναι ή μέση ίκανότης τών βαθμοφόρων του. 'Ωστόσο
είναι όλοφάνερο ότι ή διοίκησις όφείλει νά βασίζη τούς ύπολογισμούς της
όχι στήν άπόδοσι πού ή έθνική ύπερηφάνεια άποδίδει στό σώμα τών άξιωματικών του, άλλα στόν μέσον όρο τής
πραγματικής τους άποδόσεως, δηλα
δή στήν χαμηλότερη δυνατή. Μόνο
σ ’ αύτή τήν περίπτωσι θά μπορή νά
είμαστε βέβαιοι ότι θά έπιτύχωμε τούς
έλαχίστους άντικειμενικούς σκοπούς,
πού είναι ή διαβίωσις τών άνδρών, ή
κίνησις, ή μάχη καί, ίσως, ή νίκη.
'Επομένως, ένας στρατός ζή, καί
δέν μπορεί νά κόμη άλλιώς, βάσει τού
κανόνος τού έλαχίστου άποτελέσματος
μέ τήν μεγαλύτερη προσπάθεια. Οί δυό
αύτοί όροι άποκλίνουν τόσο περισσό
τερο, όσο πιό μεγάλος είναι ό στρα
τός. 'Απεναντίας, μόνο τότε μπορού
με νά έχωμε έναν πνευματικώς εύκίνητο στρατό, όταν είναι σχετικώς μικρών
διαστάσεων. Ο Γαριβάλδης είναι ό
Γαριβάλδης μόνον έφόσον πολεμά μέ
χίλιους άνδρες, άλλα κλονίζεται στό
Βολτούρνο, όχι γιατί έχει άπέναντι του
έναν ισχυρότερο στρατό, άλλά γιατί ό
δικός του στρατός έχει αύξηθή σέ
είκοσι χιλιάδες καί έτσι έχασε σέ πνευ

ματικότητα, εύελιξία καί ικανότητες έκείνο πού κέρδισε σέ διαστάσεις.
"Αν είναι έτσι τά πράγματα, είναι
όλοφάνερο ότι ένα στρατιωτικό όργανο
μεγάλων διαστάσεων μπορεί νά «σταθή» βασιζόμενο σχεδόν άποκλειστικώς
στήν ίεραρχική πειθαρχία καί τήν πνευ
ματική «μή συμμετοχή» στις διαταγές.
"Ολα τά άλλα είναι περιττά ή μάλλον
έπιζήμια. Ακόμη πιό έπικίνδυνη είναι
ή άτομική εύφύία, πού μπορεί νά παραβληθή μέ πετραδάκι πού κάνει τήν μη
χανή νά σταματήση. Δυό στις τρεις
στρατιωτικές καταστροφές, άπό τήν
ήττα τού Ναπολέοντος στό Βατερλώ
ως τήν πολύ χαρακτηριστική ήττα τού
Αμερικανού στρατηγού Κάστερ στό
Λίττλ - Μπίγκ Χόρν (1876), όφείλονται
άκριβώς στήν έμφάνισι αυτού τού στοι
χείου. Ή εύφύία, άνεκτή καί μάλιστα
έπιθυμητή στούς μικρούς έπαγγελματικούς στρατούς, γίνεται όχληρή καί
έπικίνδυνη στούς μεγάλους.
Είναι ένδιαφέρον νά παρατηρήσωμε
ότι τελικώς ή έξέλιξις τής άνθρωπότητος τείνει νά δικαίωση τό όργανωτικό
σχήμα πού βασίζεται στήν έλαχίστη
άλλά σταθερή άποδοτικότητα. Εδώ καί
μερικές δεκαετίες οί βιομηχανικές μο
νάδες έχουν άποκτήσει διαστάσεις πού
μπορούν νά συγκριθοϋν μέ ένα στρατό
καί άντιμετωπίζουν τά ίδια ποσοτικά
προβλήματα. "Οπως έχουν σήμερα τά

πράγματα, μιά βιομηχανία μέ έκατό ή
διακόσιες χιλιάδες έργατοϋπαλλήλους
τείνει νά συγκεντρώση στήν κορυφή
τις άξιώσεις της γιά πνευματικότητα,
άπομακρύνοντάς την άπό τήν ιεραρ
χία καί τήν βάσι. "Εχει έγκαθιδρύσει
μιά πειθαρχία πού έχει πολλά κοινά
σημεία μ έ τήν στρατιωτική. Οί τιμωρίες
καταντούν άπρόσωπες καί τυποποιημέ
νες. Προφορική έπίπληξις στήν άρχή,
γραπτή κατόπιν, προειδοποίησις άπολύσεως καί τέλος άπόλυσις. Οί τιμω
ρίες αύτές άντιστοιχούν σέ τυπικές,
άλλά άκριβώς καθορισμένες έλλείψεις,
πού δέν έχουν σχέσι μέ τήν ποιότητα
τής προσφερομένης έργασίας. Σέ μιά
μικρή βιομηχανία έλάχιστα ένδιαφέρει
άν ένας καλός έργάτης φθάνη μέ
καθυστέρησι στήν έργασία του. Ά λλά
σέ μιά μεγάλη βιομηχανία έκείνο πού
πραγματικά έχει σημασία είναι οί χιλιά
δες έργάτες νά προσέρχωνται στήν
έργασία τους τήν καθορισμένη ώρα.
Οί έπιχειρήσεις, όπως οί
στρατοί,
έχουν ήδη συνηθίσει νά ζοϋν μέ τά
άτομικά «έλάχιστα» έπίπεδα τήςπροσφερομένης έργασίας.
Άπ ό τούς παλαιότατους χρόνους,
οί άνθρωποι έθετα ν στόν έαυτό τους
τό έρώτημα τί είναι έκείνο πού έξηγεί
αύτή τήν στάσι τής άνθρώπινης ψυχής
πού όνομάζομε πειθαρχία. Επιθεω
ρώντας τούς γρεναδιέρους του μαζί
381

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Ή στρατιωτική καθαίρεσις τού Ά λφ ρέδου
Ντρέυφους, τόν Ιανουάριο τού 1895. "Ενας
δραγώνος σπάζει τήν σπάθα τού λοχαγού,
πού κατηγορήθηκε γιά προδοσία, ένώ τό άπό
σπασμα στέκει σέ στάσι προσοχής.

I

μέ τόν Βολταίρο καί τόν Μωπερτϋϊ, ό
Μέγας Φρειδερίκος παρατηρούσε έ κ 
πληκτος: «Μά τήν πίστι μου, έκείνο
πού μέ σαστίζει περισσότερο είναι ότι
αυτή τήν στιγμή έμ εϊς οι τρεις, άδύνατοι καί άνυπεράσπιστοι, σκεπτόμαστε
δτι είμαστε άπολύτως άσφαλεϊς άνάμεσα σέ τόσους κοκοποιούς όπλισμένους ώς τά δόντια. Είναι ένα πράγμα
τόσο παράξενο, όμολογήστε το, ώστε,
<5ν δέν τό είχα συνηθίσει, θά πίστευα
πώς βρίσκομαι σέ μεγάλο κίνδυνο. Είναι
άπαραίτητο οί άνθρωποι νά είναι ήλίθιοι».
Οί ίδιες άντιλήψεις ισχύουν, λό
γου χάρι, όταν διαβάζωμε γιά τούς όμαδικούς τουφεκισμούς πού έγιναν άπό
μικρές όμάδες άξιωματικών καί καραμπινιέρων στόν A ' Παγκόσμιο Πόλεμο,
άνάμεσα στήν τεράστια μάζα τού ιταλι
κού στρατού πού είχε ύποχωρήσει άτα
κτα μετά τήν μάχη τού Καπορέττο.
Στό Πόντε ντέλλα Πριούλα, ό στρα
τηγός Π ετίττι ντί Ρορέτο, ένας έπιβλητικός άνδρας ύφους δύο μέτρων
είχε τοποθετήσει έπάνω σ ’ ένα τρα
πεζάκι ένα φωνόγραφο, πού έπαιζε
συνεχώς τό «Θριαμβευτικό ’Εμβατή
ριο» άπό τήν όπερα « ΑΊντα»: μέ τέσ
σερις μόνο καραμπινιέρους τουφέκιζε
δεξιά καί άριστερά, δίχως νά περάση
άπό τό μυαλό έστω καί ένός στρατιώ
τη ή ιδέα νά έπαναστατήση, πράγμα
εύκολώτατο.
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'Αναζητώντας μιά έξήγησι γ ι' αύτήν
τήν έκπληκτική παθητικότητα τού στρα
τιώτη, συνηθίζουν νά έπικαλούνται τήν
αίσθησι τού καθήκοντος, τήν προσήλωσι σ ' ένα ιδεώδες, τήν συνείδησι τής
ένοχης, τό κύρος τών άνωτέρων. 'Α λ
λά τά συναισθήματα αύτά, όσο καί άν
ισχύουν γιά μερικές ειδικές περιπτώ
σεις, δέν έξηγούν διόλου γιατί ό λοχίας
ικανός νά όρμήση μέ θάρρος έπικεφαλής τών άνδρών του σέ μιά παράτολμη
έφοδο, τρέμει στήν έπομέμη έπιθεώρησι τού λοχαγού του, ή γιατί ένα όλόκληρο σύνταγμα άποδέχεται δίχως νά
βγάλη τσιμουδιά τόν άποδεκατισμό του,
ή, άκόμη, γιατί ένα άπόσπασμα στρα
τιωτών δέχεται νά τουφεκίση, ύστερα
άπό συνοπτική διαδικασία, τόν συνά
δελφο, τόν φίλο, τόν συμπολεμιστή.
Αύτό τό βαθιά ριζωμένο χαρακτηρι
στικό τής άπεριόριστης πειθαρχίας ε ί
ναι τέτοιο, ώστε ό βαθμός δέν φαίνε
ται νά χάνη τήν θαυματουργή άξια του
ούτε καί στις σχέσεις μεταξύ άντιπάλων στρατών. "Ενας αιχμάλωτος
στρατηγός διατηρεί τό γόητρο καί τήν
υπεροχή του άκόμη καί στούς άξιωματικούς τής έχθρικής χώρας.
Καί μπορεί νά συμβεί έκείνο πού
έπιστοποίησε αυτοπροσώπως ό Ρόμμελ. Εχε περιπλανηθή μ έ τό άρμα του
έξω άπό τις γερμανικές γραμμές, στήν
καρδιά τής έρήμου, καί βρέθηκε, μαζί
μέ τόν σωφέρ καί τόν υπασπιστή του,

έξω άπό ένα νοσοκομείο Αυστραλών,
φρουρούμενο άπό ένα άπόσπασμα πε
ζικού όπλισμένο μέ αύτόματα. Δίχως νά
χάση τό θάρρος του, ό στρατηγός έπιθεώρησε τήν φρουρά, άνταπέδωσε τόν
χαιρετισμό στό «παρουσιάστε άρμ» τών
παρατεταγμένων έξω άπό τις σκηνές
στρατιωτών καί άνέβηκε πάλι στό άρμα
του δίχως κανείς νά τολμήση νά τόν
σταματήση ή νά τόν συλλάβη, πρά
γμα πού άσφαλώς θά συνέβαινε άν
στή θέσι του βρισκόταν ένας άπλός λο
χίας ή καί λοχαγός.
Σύμφωνα μ έ μιά σύγχρονη θεωρία,
ό στρατός είναι προϊόν τριών πρωτο
γόνων στοιχείων καί ισαρίθμων ένστι
κτων. Δ έν είναι τίποτε άλλο άπό μία
«κυνηγετική όμάδα», μ έ κάποια ιεραρ
χία. Αύτοί οί τρεις παράγοντες άντιστοιχοϋν στό έπιθετικό ένστικτο, στό
τοπικιστικό ένστικτο καί στήν άνάγκη
άτομικής άσφαλείας. Μέ άπλούστερα
λόγια, ό άνθρωπος, ζώο τοπικιστικό,
δηλαδή δεμένο μ έ μιά όρισμένη περιο
χή, άναγνωρίζει φυσικώς μιά ιεραρχία,
άπό τήν ύπαρξι τής όποιας άντλεϊ τό
αίσθημα τής άσφαλείας.
Σ έ τελευταία άνάλυσι, ό στρατιώ
της άποδέχεται τήν πειθαρχία άπό άταβιστική άνάγκη άσφαλείας, πού τήν
αισθάνεται άδιάρρηκτα συνδεδεμένη
μέ τήν τάξι πραγμάτων στήν όποια ζή.
Ή έκχώρησις τής εύθύνης είναι πλή
ρης, γιατί είναι τό ίδιο πλήρες καί τό
αίτημα τής άσφαλείας: έσύ διατάζεις,
έγώ ύπακούω, άλλα θέλω ύλόκληρη τήν
προστασία σου. ’ Εάν πάψης νά διοικής,
παραβαίνεις τήν άρχαιότατη συμφωνία
μας καί, ώς άμεσο έπακόλουθο, έγώ
αισθάνομαι άνασφαλής.
Αύτή ή τόσο ύποβλητική έρμηνεία
δέν ισχύει μόνο γιά τούς στρατούς,
άλλά γιά κάθε μορφή άσκήσεως έξουσίας. Ή έξουσία, ιδίως τών κρατών,
είναι άπέραντη άκριβώς γιατί άπό τήν
ύπαρξι της άντλοϋμε τό αίσθημα τής
άσφαλείας. "Οσο ισχυρότερη είναι ή
κοινωνική πειθαρχία, τόσο ισχυρότερη
είναι μέσα μας ή παρήγορη αίσθησις δτι
τά «πράγματα πηγαίνουν καλά». Αντί
θετα, δσο μεγαλύτερη ή άναρχία, τόσο
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μεγαλύτερες γίνονται οί άνησυχίες
μας.
Αύτό φαίνεται νά είναι ένα πολιτικό
γεγονός συνδεόμενο μέ πολύπλοκους
ψυχολογικούς μηχανισμούς. Στήν πρα
γματικότητα, ή άρχή τής έξουσίας είναι
άταβιστικώς τό μέσον έκείνο πού άπαλύνει καλύτερα τήν άπό κάθε άλλο ά
γρυπνη αϊσθησί μας τού κινδύνου.
Ά ν άνατρέξωμε στήν στρατιωτική
ιστορία όλων των περασμένων αιώνων,
θά καταλάβωμε εύκολα δτι ό στρατός
είναι τό μοναδικό πρότυπο κοινωνικής
συναθροίσεούς πού δέν ύπόκειται αέ
άλλαγές. Καί μαζί μέ τόν στρατό δέν
ύφίσταται άλλοιώσεις ούτε ή σπονδυλι
κή του στήλη, ή έννοια τής πειθαρχίας,
άρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν έννοια
τής ιεραρχίας. Λίγο πολύ οί κανόνες
τού Δαρείου τού Μεγάλου είναι οί ίδιοι
σέ όποιονδήποτε στρατό, έως σήμερα,
όσο καί άν όρισμένοι μεγαλόσχημοι
θεωρητικοί ισχυρίζονται δτι καί πρός
τήν κατεύθυνσι αύτή έχουν γίνει τερά
στια άλματα. Στήν πραγματικότητα, ή
μεγαλύτερη τιμωρία είναι ό θάνατος,
πού έπιβάλλεται πάντοτε γιά τόν ίδιο
τύπο στρατιωτικού παραπτώματος: λι
ποταξία, προδοσία, άνυπακοή, δειλία
ένώπιον τού έχθρού. Φυσικά, σέ καιρό
πολέμου καί στό μέτωπο. Ούτε στήν
έποχή τού Δαρείου έξετελείτο ένας
στρατιώτης γιά παραπτώματα διαφορε
τικά άπό αύτά, ή σέ έποχή ειρήνης.

Ή άπονομή τής στρατιωτικής δικαιο
σύνης έχει μείνει προσκολλημένη στις
ίδιες μεθόδους, έστω καί άν έχουν
άλλάξει οί έπκράσεις. Οί Ρωμαίοι στρα
τιώτες, οί μισθοφόροι, οί Πρώσσοι
γρεναδιέροι έξετελοϋντο όμαδικώς.
' Ο Καρχηδόνιος πολεμιστής γιά τό ίδιο
παράπτωμα έξετελείτο μέ λιθοβολισμό
καί ό ναύτης τής έποχής τού Νέλσωνος μαστιγωνόταν καί συχνά έθανατώνετο μέ «τόν γάτο μέ τις έννέα ου
ρές» (ένα είδος μαστιγίου), πού τόν
έχειρίζετο γιά τά πρώτα χτυπήματα ό
όπλονόμος, άλλά κατόπιν περνούσε
άπό τά χέρια μελών τού πληρώματος.
Αλλά ένας τέτοιος τύπος όμαδικής
τιμωρίας, όπως καί όμαδικής παραση
μοφορίας, παραμένει μιά άπό τις ήθικές βάσεις κάθε συγχρόνου στρατού.
Κανείς, βέβαια, δέν μεταχειρίζεται σή
μερα τήν μαστίγωσι ή τόν λιθοβολισμό,
άλλά δέν καταργήθηκαν οί όμαδικοί
τουφεκισμοί άπό έκτελεστικά άποσπάσματα, οί άνδρες τών όποιων κληρώ
νονται άπό τις τάξεις τών στρατιωτών.
Οί στρατιωτικές καθαιρέσεις καί οί πα
ρασημοφορίες γίνονται σέ πολλά μέρη
σέ έπίσημη τελετή καί δημοσία: ό νεώτερος άπό όλους τούς άξιωματικούς
είναι έκεϊνος πού ξηλώνει τά γαλλόνια
τού καταδίκου καί ό άρχαιότερος είναι
έκεϊνος πού καρφώνει τίς διακρίσεις,
σχεδόν γιά νά συμβολίζεται ή περιφρόνησις πρός τούς νέους καί ή άναγνώρι-

σις τών πρεσβυτέρων.
Επειδή έλάχιστες πληροφορίες έ 
χομε γιά τήν πειθαρχία έ ν καιρώ ειρή
νης στις ρωμαϊκές ή καρχηδονιακές
ή αιγυπτιακές φρουρές καί, άκόμη,
στις φρουρές τού Φρειδερίκου κατά
τήν Ναπολέοντειο έποχή, είναι δύ
σκολο νά άποφανθοΰμε άν ή πειθαρχία,
άπό τίς έποχές έκ είν ες ώς σήμερα,
έχη πράγματι άπαλυνθή, ιδίως άν λαβωμε σάν βάσι όχι ένα άπόλυτο κριτή
ριο, άλλά τόν όλοφάνερο συσχετισμό
μέ τά ήθη καί έθιμα τής έποχής.
Τήν έποχή τού Ούέλλινγκτον ή διοίκησις τών άνδρών βασιζόταν στήν
«έπίπληξι, στήν άγχόνη καί στό μαστίγιο». Αλλά ύπήρξε έπίσης έποχή πού
έλεγαν δτι οί Πρώσσοι στρατιώτες σιτί
ζονταν καλά έπειδή έτρωγαν μισή λίμ
πρα κρέας τήν έβδομάδα τήν έποχή
πού οί άνδρες τού Βρεταννικού Βασι
λικού Ναυτικού συνετηρούντο έπί ε ί
κοσι χρόνια άδιάκοπου πολέμου μέ
μουχλιασμένη γαλέττα, παστό χοιρινό
κρέας καί μιά γουλιά ρούμι.

Μαστίγωαις στό κατάστρωμα ένός άγγλικού
πολεμικού πλοίου τό 1812. Τό πρώτο χτύ
πημα θά δοθή άπό τόν όπλονόμο Οί έπιβαλλόμενες ποινές στά πληρώματα τών
καραβιών, καί ιδιαίτερα τότε, ήσαν αυστη
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καθήκον σας, τό δποϊο καί νά έκτελεϊτε πάντοτε μέ
πνεύμα Δικαιοσύνης καί Αρετής.
Αγαπήστε, μέ όλη τήν δύναμι τής ψυχής σας τόν
Έλληνα πολίτη. Συνεχίστε νά τόν ύπηρετεΐτε μέ συνέ
πεια καί ύψηλοφροσύνη. Περιφρουρήστε τήν άξιοπρέπειά
του, χωρίς καμμιά προκατάληψι ή διάκρισι. Ό σο πιό
κοντά θά βρίσκεσθε στό Λαό μας κι δσο πιό πιστά κι
εύσυνείδητα θά ύπηρετεϊτε τούς βασικούς θεσμούς τής
Πολιτείας καί τής Δημοκρατίας, τόσο πιό κοντά θά είσθε
στήν άποστολή τής Αστυνομίας. Καί τόσο πιό εύκολα θά
άντιμετωπίζετε τις άναπόφευκτες δυσχέρειες.
Αγαπώντας τόν πολίτη καί σεβόμενοι σ' αύτόν ιδιαί
τερα τόν παράγοντα «άνθρωπος», όμορφοντύνετε τό δύ
σκολο άστυνομικό έργο. Καί, ώς δημιουργοί τού έργου
αυτού, καταξιώνεσθε στήν συνείδησιτοϋ Λαού καί παίρνε
τε τήν θέσι πού σάς άνήκει στήν ' Ελληνική Κοινωνία. Κοντολογής, μέ σύμμαχο τήν άγάπη τού Κοινού, δέν πρόκειται
ποτέ νά άντιμετωπίσετε σοβαρή δοκιμασία ούτε έσείς,
ούτε ό Αστυνομικός Θεός.
Σφυριλατήστε τούς μεταξύ σας συναδελφικούς δ ε
σμούς. Καί ό καλύτερος τρόπος γιά νά τό πετύχετε, είναι
ό άλληλοσεβασμός καί ή προσμονή τής φυσιολογικής
προαγωγικής έξελίξεω ς. ' Η άκρατη προαγωγική βιασύνη
δημιουργεί, κοντά στά άλλα, όδυνηρές προεκτάσεις στήν
συνοχή καί στήν όμαλή έξέλιξι τών Αξιωματικών. Καί,
μοιραία, συνδέεται μέ προσφυγή σέ πλάγια μέσα καί άλ
λες άνορθόδοξες μεθόδους.
Πέρυσι, πριν άπό ένα άκριβώς χρόνο, άπό τόν ίδιο αύτό
χώρο, σάς προσκαλοϋσα νά μέ άκολουθήσετε καί νά μέ
βοηθήσετε σέ μιά γενική έκστρατεία άνόδου τού Σώμα
τος. Καί άνταποκριθήκατε πρόθυμα. Σάς εύχαριστώ πολύ.
Τώρα, σάς προσκαλώ νά συσπειρωθήτε γύρω άπό τόν
καινούργιο σας ήγέτη. ' Η πληθώρα τών προσόντων του
καί ή δεδομένη έμπειρία του, παράλληλα πρός τόν άψογο

χαρακτήρα του καί τό άδιαμφισβήτητο ήθος του, έγγυώνται ένα καλό μέλλον γιά τό Σώμα καί γιά τήν Κοινω
νία. Βοηθήστε τον μέ προθυμία καί άφοσίωσι στό δύ
σκολο έργο πού έπωμίζεται.
Απέναντι μου ύπήρξατε δλοι σας άξιοι συνεργάτες.
"Αν κριθή δτι κάτι πέτυχα στό ύπηρεσιακό διάβα μου,
κυρίως άπό τίς δυό βασικώτερες έπάλξεις τής σταδιοδρο
μίας μου, τού Διευθυντοϋ Αθηνών καί τού Αρχηγού,
τό οφείλω άποκλειστικά σέ σάς. Στήν άκάματη έργατικότητά σας καί στήν ειλικρινή καί πηγαία άφοσίωσι σας. Σάς
έκφράζω τή έκτίμησί μου, τήν άγάπη μου καί, προπαντός,
τήν εύγνωμοσύνη μου.
Ακόμα θεωρώ ύποχρεώσί μου νά εύχαριστήσω τούς
δυό άμεσους συνεργάτες μου, τούς τεθ έν τες σέ διαθε
σιμότητα Ύπαρχηγούς κ. Γεώργο Άγγελόπουλο καί κ.
Χρήστο Καραθανάση. Επίσης, τούς Συνδέσμους Αποστράτων ' Αστυνομικών καί τούς ' Ομίλους Φίλων ' Αστυ
νομίας, καθώς καί τούς έκπροσώπους τών μέσων ένημερώσεως τής Κοινής Γνώμης, πού τόσο θετικά μέ βοή
θησαν. Τέλος, έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τόν άδελφικό
μου φίλο κ. Μίμη Κωτσόπουλο, καθώς καί τούς παρισταμένους φίλους ιδιώτες γιά τήν εύγενική τους παρουσία στήν
κύκνεια τούτη όμιλία μου.
"Αν κάποιους άπό σάς, ή άπό τούς άποστρατευθέντες
άδίκησα ή άπλώς έπίκρανα, ζητώ ειλικρινή συγγνώμη. Δέν
ήταν στις προθέσεις μου. Σάν άνθρωπος, δέν ήταν ποτέ
δυνατόν νά είμαι τέλειος. Εύχομαι, άγαπητοί συνάδελφοι,
σ' όλους σας ύγεία καί προκοπή.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα τού Υπουργείου. Αναφέρω
δτι, πειθαρχώντας στήν βούλησι τής Πολιτείας, παρέ
δωσα άπό χθές τά ήνία τού τιμημένου Αστυνομικού
Σώματος στόν νέο Αρχηγό, τόν κ. Λεμονή, καί ήδη
άποχωρώ. Κύριε Αρχηγέ, σάς εύχομαι καλή τύχη.
Σάς εύχαριστώ»
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Ό σ η διαφορά καί νά ύπάρχη έν
καιρώ ειρήνης άνάμεσα στις διάφορες
έποχές, μειώνεται στό έλάχιστο ή έξαφανίζεται όλωσδιόλου στό μέτωπο.
Ό λ ο ι οί σύγχρονοι στρατοί, μέ μοναδι
κή έξαίρεσι τόν άμερικανικό, γνωρίζουν
καί άναγνωρίζουν τό δικαίωμα τού άξιωματικοϋ ή καί τού συναδέλφου νά σκοτώση στήν στιγμή τόν δειλό κατά τήν
διάρκεια τής μάχης
Οί ένδιάμεσες καταστάσεις καταργοϋνται έ ν καιρφ πολέμου πάντοτε μέ
τόν ίδιο τρόπο, τις όμαδικές έκτελέσεις καί τήν «παραδειγματική τιμωρία»,
πού έν καιρφ ειρήνης Θά άποτελούσαν
μεγίστη άδικία.
Φυσικά ύπάρχουν οί κώδικες, ό
Τύπος, ή κοινή γνώμη. Αλλά όποιος
έζησε πολύν καιρό στό πεδίο τής μά
χης, ξέρει άπό προσωπική πείρα ότι
σέ πολλούς στρατιώτες τήν παραμονή
μιας έπιθέσεως φαίνεται προτιμότερη
ή ιδέα μιας καταδίκης σέ φυλάκισι ε ί
κοσι έτών, προκειμένου ν ' άποφύγουν
ν ' άντιμετωπίσουν τά έχθρικά πολυ
βόλα. Γ ι’ αύτό, σέ ένα άρκετά σκλη
ρό πόλεμο, τά μέσα πειθαρχίας γίνον
ται μοιραίως πιό αύστηρά. Οί δειλοί
στρατιώτες δένονται σ ’ έναν πάσσαλο,
μαστιγώνονται, στέλνονται σέ έπικίνδυνες περιπολίες. Φυσικά, αύτό μένει
μυστικό τού στρατού, γιατί οί στρατιώ
τες στό τέλος θά δικαιολογήσουν αύτά
τά αύστηρά μέτρα, άφού δέν βαρύνεται τό μητρώο τους. Καί, φυσικά, οί
άξιωματικοί δέν έχουν κανένα συμφέ
ρον νά μιλήσουν γ ι’ αύτό τό ζήτημα.
Οσο μπορούμε νά ξέρωμε, δεδο
μένου τού «έπαγγελματικού» άπορρήτου πού περιβάλλει αύτά τά πράγματα,
ό μοναδικός σύγχρονος στρατός μεγά
λου κράτους, άπό τόν όποιο άπουσιάζουν δραματικές τιμωρίες, όπως ό τυ
φεκισμός, ή άλλες τιμωρίες μή προβλεπόμενες άπό τούς κανονισμούς,
φαίνεται ότι είναι ό άμερικανικός. Διά
φορες έξηγήσεις έπεχειρήθησαν νά
δοθούν σ ' αύτό τό γεγονός, άπό τίς ό
ποιες ή πιό πειστική βρίσκεται στήν διαπίστωσι ότι οί άμερικανικές ένοπλες
δυνάμεις, μέ τήν έξαίρεσι τού πολέ
μου τής Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
(1776), ποτέ δέν έλαβον μέρος σέ
άρκετά δραματικές πολεμικές ή έπικίνδυνες γιά τήν άσφάλεια τού κράτους
περιπέτειες.
Μικρά τμήματα ή έστω μιά στρα
τιά, τώρα, στό Βιετνάμ, έχουν γνωρί
σει στιγμές ιδιαιτέρως σκληρές, γιά νά
μή μιλήσωμε γιά τόν τελευταίο πόλεμο
καί γιά τό θέατρο τού Ειρηνικού. 'Α λ
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λά άκόμη καί σ ’ αύτές τίς περιπτώσεις,
ή σύντομη διάρκεια τού άγώνος καί ό
μικρός άριθμός τού έμψύχου ύλικού
πού έλαβε μέρος σ ' αύτόν, δέν όδήγησαν ποτέ στήν υίοθέτησι έξαιρετικώς
αύστηρών πειθαρχικών μέτρων.
Μιά κρίσις περί τής ισχύος μιας
«δημοκρατικής» μεθόδου σ ' ένα στρα
τό, βασιζομένη στό παράδειγμα τού
άμερικανικού, θά ήταν καί αύτή έλάχιστα θεμελιωμένη, ώς τήν στιγμή του
λάχιστον πού ό Αμερικανός στρατιώ
της, αύτός ό καταπληκτικός «νέος
στρατιώτης» μ έ τήν τσίκλα στό στόμα
καί τό τελευταίο τεύχος τού «Λάιφ»
στό σακκίδιο, δέν θά έχη άντιμετωπίσει
ένα τεχνολογικό πόλεμο μέ έχθρό τό
ίδιο περίπου ισχυρό, ό όποιος νά έκθέτη σέ πραγματικό κίνδυνο τήν συλλογι
κή έπιβίωσι. Εφόσον ή τελική έκβασις
τού πολέμου είναι έξασφαλισμένη, φαί
νεται λογικό νά μπορή κανείς νά άποδέχεται μέ κάποια στωίκότητα τήν «μα
ζική φυγή» τού στενού Κασσερίν (Ν.
Τυνησία) καί τής Μάχης τών Ά ρ δ ενών ή τήν έγκατάλειψι τών Φιλιππινών.
Στήν πραγματικότητα, ή πειθαρχία,
στήν πιό πλατειά της έννοια, φαίνεται
νά είναι ό μίτος τής 'Αριάδνης τών
λαών μ έ κάποια ιστορία καί τείνει νά
παραμείνη άναλλοίωτη ατούς αιώνες,
ώς έκφρασις τών ίδιων θεμελιωδών
άναγκαιοτήτων. Σ ' έκείνους τούς μι
κρούς ειδικούς στρατούς, όπως ήσαν
οί σχολές μονομάχων στήν Ρώμη, ύ
στερα άπό προπόνησι μηνών οί νέοι
άπόφοιτοι διαλέγονταν μ έ κλήρο δύο δύο, γιά τήν πρώτη θανάσιμη μάχη. Τά
όνόματα τών δυάδων άναγράφονταν σέ
πινακίδες, καί κάθε δυάδα άπομονωνόταν άπό τήν ύπόλοιπη σχολή, κλεινόταν σ ' ένα κελλί γιά νά περάση έ κ ε ϊ
μέσα τήν νύχτα σέ συλλογή. Οί παρα
δόσεις καί οι βαθεϊς ψυχολογικοί χαρα
κτήρες τού έπαγγέλματος τών όπλων
είναι τόσο ισχυροί καί τόσο λίγο μ ε 
ταβλητοί, ώστε μιλώντας γιά τούς τιμω
ρημένους στρατιώτες τών στρατώνων
μας, λέμε ότι «τελούν ύπό περιορι
σμό». Καί όταν σκεφθούμε ότι ένας
«χρυσούς κανών» τής στρατιωτικής
ζωής όρίζει ότι ό «τελευταίος τού
προσκλητηρίου» τίθεται πάντοτε «ύπό
περιορισμόν» βλέπομε δτι μεταξύ τής
κληρώσεως στήν ρωμαϊκή σχολή τών
μονομάχων καί τής έπιβολής μιάς άπροσωποποιημέ νης
συμπτωματικής,
«παραδειγματικής» τιμωρίας, όπως συ
νηθίζεται σήμερα, δέν ύπάρχει καί τό
σο μεγάλη διαφορά.
FRANCO BANDINI
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ΦΟΡΜΗΝ πρός έρευναν τού παρόντος θέματος παρέσχε τό έξης πραγ
ματικόν: Ιατρός έδ έχ ετο ε ις τό έ ν Κολωνακίω ίατρείον του νέους ήλικίας 15-18
έτών. Οΰτοι είσήρχοντο ε ις ιδιαίτερον δωμάτιον, χωρίς ούδείς άλλος νά παρίσταται,
ούτε καί ό ιατρός. Ηύνανίζοντο καί τό συλλεγόμενον ε ις οωληνάριον σπέρμα των
παρέδιδον ε ις τόν ιατρόν, άντί 500 δραχμών.
Όπως κατηγγέλθη ε ις τήν άστυνομίαν τά
περιστατικά ήσαν - διαπεπιστωμένα - περί
τά δέκα. Π ερί τούτου άλλως τε δέν δύναται νά άνακύψη Αμφιβολία άφού καί ό τύ
πος ήαχολήθη μ έ τό θέμα μ έ συγκεκριμένα
μάλιστα καί Αδιαφιλονίκητα στοιχεία (Περιοδ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ τεΰχ. 33/1978 σελ. 1617).
'Εν δψει τών άνωτέρω έγεννήθη τό έρώτημα άν αί ώς άνω πράξεις είναι ποινικώς
κολάσιμοι καί έ ν καταφατική περιπτώσει,
ποιον ή ποια τά έ ν προκειμένω τελεσθέντα
έγκλήματα καίδιατί. Πάντως κα θ' ά γνωρίζο
μ ε ν δέν έστηρίχθη κατά τού ιατρού κατη
γορία. Εκ τού λόγου δέ τούτου διατυπώνομ εν τάς έπί τού θέματος Αντιθέτους Από
ψεις μας.
γ

Ί

Έγκλημα κατά τών ήθών δέν έχομεν νομίζω - έδώ, ώς π.χ. άποπλάνησιν παίδων
ώς πρός τούς μή έξελθόντας τού 16ου
έτους τής ήλικίας των νέους, έ κ τού λόγου
ότι, ναι μέν ό αυνανισμός είναι άναμφιβόλως πράξις άσελγής κατά τήν κοινήν έ ν χρήσει έννοιαν, δέν είναι όμως άσελγής υπό
τήν νομικήν τού όρου έννοιαν καί δή τήν του
άρθρου 339 τού Π.Κ. άξιολογικήν τοιαύτην.
Διότι, δπως γίνεται δεκτόν, τόσον υπό τών
έρμηνευτών τού δικαίου μας, όσον καί υπό
τής παγίας νομολογίας τών δικαστηρίων
μας, ή άσέλγεια, ώς άξιολογικόν στοιχεϊον
τής Οποστάσεως τών κατά τών ήθών έγκλημάτων (άρθρα 337, 338, 339, 342, 343 καί
346 Π.Κ., έμμέσως δέ 336, 341 καί 345)
συγκροτείται άπό δύο έπί μέρους στοιχεία,
έ ν άντικειμενικόν καί έ ν υποκειμενικόν. Τό
πρώτον συνίσταται ε ις τύ ότι ή ένέργεια
άποτελεϊ κατά τά έξωτερικά της γνωρίσμα
τα, έκδήλωαιν τής γενετησίου όρμής, τοι
αύτην δέ, ώστε δ ι' αύτής νά θίγεται ή γενε-

Ή πράξις, π ερ ' ής ή έ ν θέματι, έρευνα,
τελουμένη κ α τ' έπάγγελμα είναι προϊόν έκμεταλλεύσεως τής πνευμαπκής άδυναμίας,
κουφότητος, άπειρίας ή ψυχικής έξάψεως
τών τιαρεχόντων τό σπέρμα άνηλίκων.
Ή πρός σπερματέχυσιν άγορά σπέρματος
έφήβων ύπό ιατρών συνιστά, πλήν τών άλ
λων καί τό άδίκημα τής αισχροκέρδειας,
άφού ή τιμή ε ις τήν όποιαν προσφέρεται
τό σπέρμα ε ις τάς πελάτιδας τού ιατρού
υπερβαίνει δυσαναλόγως τήν άξίαν τής έ κ
μέρους αύτοΰ παροχής.

τήσιος εύπρέπεια τού μέσου κοινωνικού
άνθρώπου, άλλως τό συναίσθημα τής αίδούς, τό όποιον διαμορφοΰται βάσει τών
ήθικών τής κοινωνίας κανόνων. Δ ι' δ καί
γενετήσιοι έκδηλώσεις μεταξύ
συζύγων
άποκλείονται, κ α τ' άρχήν, τής έννοιας τής
άσέλγειας. Τό δεύτερον στοιχεϊον, τό ύποκειμενικόν, συνίσταται εις τό δτι ή πράξις
πρέπει νά έμψυχοΰται άπό ήδονιστικήν τάσιν, νά έπιχειρήται δηλ. πρός διέγερσιν ή
ικανοποίηοιν τής γενετησίου όρμής τού δρά
στου. Γίνεται βεβαίως δεκτόν ύπό τινων
(Μαγκάκη, ’Εγκλήματα περί τήν γενετήσιον
καί οικογενειακήν ζωήν αελ. 16) δτι ό ήδο
μισμός δυνατόν νά άναφέρεται καί ε ις μόνον
τό πρόσωπον, μετά τοΰ όποιου ό δράστης
έρχεται εις γενετήσιον έπαφήν. Δοθέντος,
όμως, δτι ό ιατρός ε ις τήν περίπτωοίν μας,
ουδόλως συμμετέχει εις τήν πράξιν (ήδονισπκώς ή μή) ποινική αύτοΰ ευθύνη έπί άποπλανήσει δέν δύναται νά άνακύψη, όχι μό
νον διά τούς έξελθόντας τοΰ 16ου έτους
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τής ήλικίας νέους, τών όποιων έλάμβανε τό
σπέρμα, άλλά καί διά τούς κάτω τής ήλικίας
ταύτης έφήβους.
Παρά ταύτα φρονοϋμεν δτι ύπό προϋπο
θέσεις αί άνωτέρω πράξεις είναι ποινικώς
κολάσιμοι καί δή κ α τ' άρθρον 308 § 1 (άπλή
σωμ. βλάβη) τού Ποιν. Κώδικος. Πράγματι,
κατά τά δεδομένα τής ιατρικής έπιστήμης
(Μεγάλη Ελλην Εγκυκλοπαίδεια Έλευθερουδάκη λ. «αύνανισμός»), ό αύνανισμός
όδηγεϊ εις νοσηρόν κατάστασιν, έπιφέρουσαν έξασθένηαιν τών πνευματικών δυνά
μεων, ή όποια μάλιστα, έπαναλαμβανομένη,
δύναται νά όδηγήση εις χρονιάς παθήσεις
Σχετικώς καί ό Ή λιάκης « ' Ιατροδικαστική»
1963 σελ. 986 καί 9 91, διδάσκει δτι ό αύνα
νιαρός, εις άς περιπτώσεις γίνεται κατόχρησις, προκαλεί πολλάκις ούχί άπλώς γεννητικήν, άλλά καί λειτουργικήν άνικανότητα
πρός συνουσίαν, άποβαίνων ένίο τε όλέθριος.
Εξ άλλου, παρ' δ, τι ή πράξις - χαρακτηριζομένη ώς άπλή σωμ. βλάβη - τελείτα ι μέ
τήν αυναίνεσιν τού παθόντος, έδώ, μ έ άξιολογικόν κρπήριον τάς περί ήθών δεδομένος
κοινωνικός άνπλήψεις, είναι ποινικώς κολά
σιμος, ώς τελείω ς άντίθετος πρός τά χρη
στά ήθη δΓ 6 καί δέν αίρεται τό άδικον,
κ α τ’ άρθρα 20 καί 308 § 2 τού Ποιν. Κώδι
κος, αυτής. Ζήτημα πραγματικόν, έπομένως, άν εις έκάστην αυγκεκριμένην περίπτωσιν ύφίσταται σωμ. βλάβη, θ ά πρέπει
έπίσης νά λεχθή δτι έ ν προκειμένω ό ιατρός
χαρακτηριστέος ώς έμμεσος αύτουργός τού
έγκλήματος τής σωμ. βλάβης, ή άντικειμενική ύπόστασις τής όποιας πραγματούται
ύπό τών ιδίων τών αύνανιζομένων νέων,
πλανωμένων περί τήν σημασίαν αύ τής καί
παρακινουμένων πρός τέλεσίν της ύπό τού
ιατρού. (Σχετικώς Χωραφά - Σταμάτη Ποιν.
Δίκαιον 1978, σελ. 335).
'Επ' εύκαιρίςι, άναφέρομεν δπ τό θέμα
δέν άντιμετωπίζεται καί ύπό τού νέου Νόμου
«περί άφαιρέσεων καί μεταμοσχεύσεων βιο
λογικών ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως»,
όρίζοντος ρητώς τό άρθρω 3 στοιχ, δ ’ ότι
ε/ς τάς διατάξεις του δέν αυμπεριλαμβάνονται τά άφορώντα εις τήν χρησιμοποίησιν ώαρίων καί σπέρματος.
Έν κατακλεϊδι παρατηρούμε ν, ότι δυνατή
ίσως ή ποινική δίωξις καί έπί αίσχροκερδείρ
(συνδ. διατάξεων άρθρων 405 § 1 καί 404
§ 1 Π.Κ.), άποδεικνυομένου δτι ή τιμή εις
τήν όποιαν προσφέρεται τό σπέρμα, ώς τοιοΰτον, εις τάς πελάτιδας τού ιατρού, ύπερβαίνει δυσαναλόγως τήν άξίαν τής έ κ μ έ 
ρους αύτού παροχής (τών 500 δρχ.) καί ή
πράξις, τελουμένη κα τ' έπάγγελμα, είναι
προϊόν έκμεταλλεύσεως τής πνευματικής
άδυναμίας, κουφότητος, άπειρίας ή ψυχικής
έξάψεως τών παρεχόντων τό σπέρμα, άντί
τής τιμής τούτης, άνηλίκων
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ΕΝΑΣ Μ ΕΓΑΛΟΣ Τ Η Σ ΠΑΛΕΤΤΑΣ

ΜΘΝΤΙΑΙΑΝΙ
' Ο ζωγράφος
μιας ολόκληρης εποχής
Η ζωή τοΰ Μοντιλιάνι, τοϋ ' Ιταλοεβραΐου ζωγράφου, πού, στίς αρχές τού
αίώνος μας, έγινε ό «πρίγκιπας» τής Μονμάρτης, είναι, λίγο πολύ, γνωστή.
"Εχουν γραφή πολλά γι' αύτόν. "Ηταν έξέχουσα φυσιογνωμία μιάς έποχής, πού φλεγόταν άπό δημιουργικότητα. Φαίνεται, όμως ότι πολύ λίγους
άπό τούς φίλους καί τούς γνωστούς του άφησε νά πάρουν οϋσιαστική θέσι
στήν ζωή του.
Λ ΙΓΟ πριν άπό τά μεσάνυχτα, στίς
/ \ 25 Ιανουάριου 1920, σέ κάποιο
φτωχικό θάλαμο τοϋ Νοσοκομείου τής
Θείας Χάρσος τοϋ Παρισιού, πέθαινε
ό Ά μ εν τέ ο Μοντιλιάνι. Ή τα ν τριανταέξη έτών. Εκείνο τό άπόγευμα, ό φί
λος του Ζμπορόφσκυ καθώς δέν μπό
ρεσε νά τόν βρή σέ κανένα άπό τά
κεφενεϊα πού σύχναζαν γιά νά πιοϋν,
νά άπαγγείλουν στίχους καί νά καβγα
δίσουν, πήγε νά τόν άναζητήση στό
δωμάτιό του. Τόν βρήκε στό κρεβάτι
μέ δυνατά ρίγη. Δ έν χωρούσε άμφιβολία. Ή κατάστασίς του ήταν πολύ
σοβαρή. Στό προσκέφαλό του, τρομαγ
μένη καί δυστυχισμένη καθόταν ή Ζάν,
ή γυναίκα μέ τήν όποια συζοϋσε, έτοιτόγεννη στό δεύτερο παιδί τους.
Φώναξαν γιατρό. Κάποιοι φίλοι τόν
μετέφεραν, παρά τήν θέλησί του, στό
νοσοκομείο άπόρων. Χωρίς προσωπικό,
χωρίς θέρμανσι μέ έκείνους τούς κιτρινιάρικους βρώμικους τοίχους πού βλέ
πει κανείς σέ όλα τά γαλλικά δημόσια
κτίρια, σέ άρρώσταινε μόλις έμπαινες
μέ τήν βαρειά του άπόπνοια, όλο φτώ
χεια, γηρατειά, άρρώστια, άπολυμαντικά καί θάνατο.
Λίγες ημέρες πριν, ό Μοντιλιάνι,
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ένώ περίμενε, νύχτα, κάτι φίλους του
νά γυρίσουν άπό κάπου, κάθησε σέ ένα
δημόσιο παγκάκι καί άρπαξε ένα γερό
κρυολόγημα. Δ έν είχε περάσει πολύς
καιρός άπό τότε πού είπε στόν φίλο
του Ορτίζ ντέ Σαράτα: «Μοϋ έχει μ ε ί
νει, ξέρεις, λίγο μυαλό. Πώς νά μή
αίσθάνωμαι ότι αύτό είναι τό τέλος;»
Λ ένε δτι πριν φύγη γιά τό νοσο
κομείο είπε: «Τήν γυναίκα μου τήν
φίλησα. Παρακαλώ πηγαίνετέ την πίσω
ατούς γονείς της, τώρα είναι ή πιό
κατάλληλη στιγμή. Εμείς πάντως είμα
στε σίγουροι γιά τήν αιώνια εύτυχία, έκείνη κι έγώ, 6,τι κι άν συμβεί».
Λ ένε άκόμη ότι λίγο πριν πεθάνη
είπε: «Cara, cara Italia» ( ’Αγαπημένη,
άγαπημένη ’Ιταλία).
Θά ήταν όμορφο άν είπε πραγματι
κά αύτά τά λόγια γιά τήν γυναίκα του.
Τήν τελευταία φορά πού ό φίλος τους,
ό κριτικός Ά ν τρ έ Σαλμόν, τούς είδε
μαζί, «τήν τραβολογοϋσε άγρια άπό τό
μπράτσο, τήν τράνταζε σφίγγοντας δυ
νατά τό άδύνατο χέρι της καί σέρνοντάς την πότε άπό τήν μία μακρυά
κοτσίδα της καί πότε άπό τήν άλλη, τήν
έρριχνε κάθε τόσο έπάνω στά σιδίρένια κάγκελλα τοϋ κήπου τοϋ Λουξεμ

βούργου. "Εκανε σάν τρελλός. Τρελλός άπό μανία καί μίσος».
Πήγαν τήν Ζάν στό σπίτι τών γονέων
της στήν όδό Αμυό. "Οταν οί φίλοι
τους ήλθαν νά τής άναγγείλουν τόν
θάνατο τού «Μόντι», έκείνη άνέβηκε
στόν πέμπτο όροφο καί πήδησε άπό τό
παράθυρο. Πέθανε άμέσως μαζί μέ τό
άγέννητο παιδί της.
Ο ’ Εμμανουέλε, ό άδελφός τοϋ
Ά μ εντέο , τηλεγράφησε άπό κάποιο

ξενοδοχείο τής Ρώμης: «Νά τόν θά
ψ ετε σάν πρίγκιπα». Οί φίλοι τους καί
ή οικογένεια τής Ζάν φρόντισαν γιά
τήν ταφή τους - άπορεϊ κανείς γιατί
δέν τούς έθαψαν στό ίδιο νεκροταφείο
- καί έτσι τελείωσε ή τραγική ιστορία
τού νεαρού 'Ιταλού πού ξεκίνησε άπό
μιά έπαρχιακή, έμπορική πόλι, τό Λιβόρνο, γιά νά ζήση μέσα στήν έξαψι, τήν
άναστάτωσι, τή διαφθορά καί τήν δη
μιουργικότητα τής Μονμάρτης καί τού
Μονπαρνάς.
Άπό τί πέθανε; Λ ένε άπό φυματίωσι. Ά λ λ ο ι λένε άπό φυματιώδη μηνιγ
γίτιδα. Λίγο πριν, θέλησε νά πουλήση
τό παλτό του στόν γλύπτη Ζαντκίν γιατί
έκείνος καί ή Ζάν δέν είχαν νά φάνε.
' Ο χειμώνας τού Παρισιού είναι γιά τόν
πεινασμένο ένας θάνατος τόσο σίγου
ρος όσο ό θάνατος τού θανατοποινίτη.
Άπ ό τήν καθημερινή του ζωή πολύ
λίγα πράγματα είναι γνωστά, μολονότι
πολλά έγράφησαν άπό αύτούς πού τόν
ήξεραν ή πού έλεγαν ότι τόν ήξεραν.
Μιά καλή έργασία παρουσίασε ή κόρη
πού είχε άποκτήσει μέ τήν Ζάν. Λεγό
ταν κι αύτή Ζάν καί προσπάθησε νά
έξαλείψη όλες τις άνοησίες καί τούς
μύθους πού κυκλοφόρησαν σχετικά μέ
τήν ζωή καί τόν θάνατο των γονέων
της.
Όπως γίνεται σέ πολλές βιογραφίες
καί στις περισσότερες ιστορικές μ ελ έ
τες, οί έρευνηταί καί οί μελετηταί
έχουν τήν τάσι νά περιορίζωνται στά
έντυπωσιακά στοιχεία. Εναι έξακριβωμένες οί πληροφορίες πού έχομε γιά τό
άλκοόλ, τό χασίς, τις διάφορες κοπέλλες πριν καί κατά τήν έποχή τής συμβιώσεως μέ τήν Ζάν, τήν έξαλλη παρα
φορά του νά πετάξη ένα ύλόκληρο κάρρο μ έ γλυπτά του στό ποτάμι τού
Λιβόρνου, ίσως γιατί οί συνάδελφοί του
δέν τά βρήκαν θαυμάσια. Φαίνεται β έ
βαιο ότι γινόταν έπιθετικός όταν μ ε 
θούσε, τουλάχιστον όσο καιρό ή υγεία
του τού έπέτρεπε νά τά βγάζη πέρα
στούς καβγάδες τών καφενείων.
Ξέρομε όμως έλάχιστα πράγματα
γιά τά διαλείμματα τής σκληρής δου
λειάς ή γιά τήν πηγή αύτής τής ήρε
μης κομψότητος κι αύτής τής γαλήνης
πού συναντούμε σέ τόσα έργα του,
ιδιαίτερα στά πορτραίτα τής τελευταίας
περιόδου, τότε πού ή ζωή του έδειχνε
νά έχη φθάσει πιά στήν τέλεια κατα
στροφή.

Μιά άπό τις πιό άνόητες μεθόδους
όρισμένων τεχνοκριτών τής κακίας
ώρας είναι ή προσπάθεια νά μάς δώ
σουν τήν βιογραφία τών καλλιτεχνών
μέσα άπό τό έργο τους. Ή μέθοδος
αύ τή μπορεί καμμιά φορά νά φέρνη
καρπούς. Ή ζωή τού Πικάσσο, λόγου
χάρι, ήταν ένα δραματικό οικοδόμημα,
όπως ήταν ή ζωγραφική, ή κεραμική
καί ή γλυπτική του. Εναι εύκολο νά
άκολουθήσωμε τήν έξωτερική γραμμή
άπό τήν ρόζ καί γαλάζια περίοδό του
τής Ισπανίας, τήν κλασικιστική έπίδρασι, τόν γαλλικό κυβισμό, τά έργα
του μέ θέμα τόν πόλεμο καί νά τά συνδέσωμε μέ τά διάφορα στάδια τής ζωής
του, μέ όλες τις γυναίκες, όλους αύ
τούς τούς άγριους ταύρους, τις θαυμά
σιες κατσίκες. Ό Βάν Γκόγκ ήταν
τρελλός καί οί πίκανές του δείχνουν
ότι είναι έργασία ένός τρελλοϋ, άσχέτως άν πρόκειται γιά μεγάλα έργα. Τί
γίνεται όμως μέ τόν Ρενουάρ, πού
ζωγράφιζε τις χυμώδεις νωχελικές καλ
λονές του κι άν ύπέφερε ό ίδιος τόσο
φρικτά;
Δ έν ύπήρχε άσφαλώς καμμιά ένδειξις πού νά προμηνά ότι ό Μοντιλιάνι
τών παιδικών χρόνων θά γινόταν ό

Αυτοπροσωπογραφία τού Μοντιλιάνι. Βρί
σκεται σέ ιδιωτική συλλογή στό Σάο Πάολο
τής Βραζιλίας Απέναντι, έπάνω: πορτραϊτο τής Ζάν ' Εμπυτέρν (έργο τού 1917-1918)
Κάτω: πορτραϊτο τής Βεατρίκης Χάστιγκς
(Εναι έργο τού 1915)

πρωταγωνιστής αύτού τού πολύκροτου
δράματος, στό όποιο κατέληξε ή ζωή
του. Οί γονείς του ήσαν Εβραίοι, άπόγονοι προσφύγων, πού ξεκίνησαν πριν
μερικούς αιώνες άπό τήν Ισπανία γιά
νά έγκατασταθοΰν στήν Ιταλία. Ό
πατέρας του ήταν ένας έμπορος πού
άκόμη κι όταν είχε οικονομικές δυ
σχέρειες κατάφερνε νά μορφώση καί
τά τέσσερα παιδιά τους - μιά κόρη καί
τρεις γιούς. Ό Ά μ εν τέ ο ήταν ό μικρό
τερος.
Ή μητέρα του ήταν μιά διαβασμένη,
πολιτισμένη γυναίκα. Ά ν καί δέν είχε
σπουδάσει, ήταν όμως άνοικτό μυαλό.
Μέ πολλή ύπερηφάνεια, άλλα καί μέ
σωστό ένδιαφέρον σημείωνε στό Η
μερολόγιό της ότι ό δεκατετράχρονος
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Ά μ εν τέ ο είχε έγκαταλείψει τό σχο
λείο γιά νά άφοσιωθή στό σχέδιο καί
ατό χρώμα: «' Ο Ν τέντο παράτησε τις
σπουδές του καί ζωγραφίζει συνεχώς δλη μέρα, κάθε μέρα, μέ άμείωτο
ένθουσιασμό πού μέ έκπλήττει καί μέ
εύχαριστεϊ πάρα πολύ». Βρήκε τόν τρό
πο νά πληρώνη ώστε νά μπορέση τό
παιδί νά παίρνη μαθήματα καί άργότερα
τού έξασφάλισε τήν ένίσχυσι κάποιου
πλούσιου θείου.
Οί συζητήσεις στό σπίτι στρέφονταν
γύρω άπό τήν μουσική καί τήν λογο
τεχνία, τόν Δάντη, τόν Ν τ ’ Άννούντσιο καί άλλους ποιητάς καί συγγρα
φείς. ' Ο Μοντιλιάνι άνακάλυψε μόνος
τους τις ύψηλές κορυφές καί τις παγί
δες τής φιλοσοφίας τού Νίτσε. "Ενα
άπό τά πρώτα παρατσούκλια πού τού
είχαν κολλήσει ήταν «ό Υπεράνθρω
πος». Δ έν ξέρουμε άν τού τό κόλλη
σαν γιατί τού ταίριαζε ή άκριβώς γιατί
δέν τού ταίριαζε.
Δ έν ήταν γερό παιδί καί ίσως αύτός
νά ήταν ένας άπό τούς λόγους πού ή
οίκογένειά του έβλεπε μ έ τόση έπιείκεια τις καλλιτεχνικές του τάσεις. '/Αρ
ρωστη σε δυό φορές άπό πλευρίτιδα,
μιά όταν ήταν στά ένδεκα καί μιά στά
δεκαέξη. Κάποτε μάλιστα κινδύνεψε νά
πεθάνη άπό τυφοειδή πυρετό. Ή ύγεία
του ήταν κι ό λόγος γιά τόν όποιο
έφυγε άπό τό Λιβόρνο μ έ τήν συγκατάθεαι καί τήν συμπαράστασι τής οικογέ
νειας του όταν ήταν δεκαεπτά χρόνων.
Πήγε στον νότο γιά νά μελετήση τό
τοπίο, πράγμα πού ήταν μεγάλη εύχαρίστησι γ ι’ αύτόν. "Οπου πήγαινε, ό
τόπος ήταν λουσμένος στον ήλιο καί
τό κλίμα ξηρό, πράγμα πού εύχαριστούσε τήν οίκογένειά του καί τούς για
τρούς.
Τό Λιβόρνο ήταν μιά πόλις πού δέν
μπορούσε νά κρατήση γιά πολύ ένα
νεαρό καλλιτέχνη. "Ομορφος τόπος
γιά ένα ξεκίνημα, ίσως, άλλά χωρίς τί
ποτε πού νά έρεθίζη καλλιτεχνικά ή
πνευματικά. Εχε βέβαια τόν Μικέλι,
ένα δάσκαλο τής ζωγραφικής, πού άνήκε στόν σχολή Μαϊακιόλι, δέν είχε όμως
μουσείο, πράγμα πού θεωρείται σοβαρό
μειονέκτημα γιά μιά ιταλική πόλι, όσο
μικρή καί άν είναι. Ό Μοντιλιάνι περιπλανήθηκε στήν περιοχή τής Ρώμης
καί στήν νότιο Ιταλία, έμεινε γιά λί
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γους μήνες στήν Φλωρεντία, γοητεύθηκε άπό τις συλλογές τών Ούφφίτσι,
τά δημόσια μνημεία, τήν άρχιτεκτονική
καί τήν γλυπτική της καί παρακολού
θησε μιά τυπική σειρά μαθημάτων μέ
άξιους δασκάλους καί δίπλα σέ ικανούς
συμμαθητάς.
'Α ντίθετα μέ πολλούς άπό τούς συγ
χρόνους του στό Παρίσι, ποτέ δέν
άπαρνήθηκε τά διδάγματα τού παρελ
θόντος. Στά διάφορα έργαστήριά του
οί τοίχοι ήσαν γεμάτοι φωτογραφίες
άπό πίνακες τών μεγάλων κλασικών.
Άρνήθηκε νά ύπογράψη τό μανιφέστο
τών φουτουριστών. "Ο,τι κι άν είπαν
γ ι' αύτόν, ό Μοντιλιάνι ύπήρξε πάντα
ένας έπαγγελματίας άπό τό ξεκίνημά
του ώς τήν τελευταία στιγμή.
Πολύ γρήγορα ή Φλωρεντία τόν
κούρασε. Αίσθάνθηκε ίσως ότι οί σπου
δές του έ κ εί δέν είχαν νά τού δώσουν
τίποτε περισσότερο. Μπορεί όμως καί
νά βαρέθηκε άπλώς τήν άνιαρή έπαρχιακή άτμόσφαιρα αύτής τής πόλεως,
όπου, άκόμη καί τώρα, όλος ό κόσμος
φαίνεται νά κοιμάται ύστερα άπό τό
βραδυνό φαγητό κι όπου δύσκολα μπο
ρείς νά άγοράσης ένα ποτήρι κρασί
μετά τίς ένδεκα τό βράδυ.
Ή Βενετία τού άρεσε περισσότερο
καί έμ εινε άπό τό 1903 ώς τό 1906.
Κάποιος άπό τούς γνωστούς του έκείνης τής έποχής τόν περιγράφει σάν
ένα έφηβο άπό καλήοίκογένεια, καλο
ντυμένο, μέ καλούς τρόπους, καλλιερ
γημένο καί λεπτό σέ έμφάνισι, πού όσο
βρισκόταν στήν Βενετία τού άρεσε νά
μελετά τόν Μπελλίνι, τόν Καρπάτσο καί
μερικούς άπό τούς ζωγράφους τής
Σιένας.
Βαδίζοντας προσεκτικά στό βαλτώδες έδαφος τής κριτικής μπορεί κανείς
νά δή πολύ καλά στήν μετέπ ειτα ζω
γραφική του ότι ή έπίδρασις τών στέ
ρεων στοιχείων τού Τζιόττο καί τών
Φλωρεντινών είναι πολύ μικρότερη άπό
τήν έπίδρασι τών σχολών τής Σιένας
καί τής Βενετίας, μ έ τήν πιό κυματιστή,
πιό έξωτική, πιό «θηλυκή» γραμμή σέ
ό,τι θά λέγαμε χτίσιμο τού συνόλου.
"Εγραψε γράμματα στόν φίλο του Γκίλια, τού όποιου έργα είδ ε στήν Μπιεννάλε τής Βενετίας στά 1901 όπως καί
στά 1903 καί 1905. Τά γράμματα ήσαν
γραμμένα σέ ύφος πολύ έπίσημο, μάλ-
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λον μεγαλόστομο, πομπώδες θά έλεγε
κάποιος κακόγλωσσος. Ή τα ν ποτισμέ
νος άπό τόν Νίτσε καί έτοιμος νά κάνη
τήν ζωή του ένα έξαίσιο βέλος πού
πετά πρός τούς υψηλούς στόχους καί
τόν θρίαμβο.
Οι πίνακες καί τά σχέδιά του ήσαν
μάλλον μέτρια. Ό καθένας σχεδόν
άπό τούς λιγώτερο προικισμένους συγ
χρόνους του θά μπορούσε, έκείνη τήν
περίοδο, νά κάνη έργα πού νά έχουν
μεγαλύτερη άντοχή στόν χρόνο - ένδιαφέροντες πίνακες καί σχέδια ένός
ικανού σπουδαστού, άλλά άσφαλώς τί
ποτε περισσότερο. Ή έκλογή τών κα
τευθύνσεων είχε τεράστια σημασία. Οι
έμπρεσσιονισταί κατόρθωσαν έπί τ έ 
λους νά γίνουν δεκτοί στην Μπιεννάλε
τής Βενετίας, τής όποιας ό πιό σοβα
ρός άνταγωνιστής στό δρόμο μ ε τ ’ έμποδίων τού συντηρητικού ήταν ή Γαλλική Ακαδημία. Ή «άρ νουβώ» (νέα
τέχνη) κάτω άπό διάφορα όνόματα καί
διάφορες άμφιέσεις κέρδιζε σέ δημοτι
κότητα σέ όλόκληρη τήν Εύρώπη - στήν
ζωγραφική καί τήν χαρακτική, στά έπι
πλα καί στις έπιγραφές τών καταστημά
των, στά δημόσια κτίρια, άκόμη καί
στίς μετάλλινες διακοσμήσεις πού στό
λιζαν τις εισόδους τού μετρά στό Παρί
σι. Στόν όρίζοντα είχαν άρχίσει νά διαγράφωνται τά πρώτα σημάδια τού κυβι
σμού. Δ έν πέρασε πολύς καιρός άπό
τήν ήμέρα πού ό Πικάσσο, έκθέτοντας
γιά τό κοινό τις «Δεσποινίδες τής
Άβινιόν», έφ ερ ε άναστάτωσι στόν κό
σμο τών εικαστικών τεχνών.
Τό Παρίσι ήταν τό κέντρο όλων
αύτών τών όρμητικών ρευμάτων ή ζ έ 
στη τού Αύγούστου τόν άποθάρρυνε.
Βοήθησε τήν θεία του Λάουρα νά
δημοσιεύση κάτι φιλοσοφικά άρθρα, άντήλλαξε τό άψέντι μέ τό σπαγέττο καί
τις άνέσεις τού έβραϊκού νοικοκυρό
σπιτου καί έπειτα γύρισε στό Παρίσι.
Δ έν είχε έργαστήριο Δανειζόταν
γωνιές σέ έργαστήρια φίλων του καί
συνεχώς μετακόμιζε. Ή ζωγραφική
του κινδύνευε νά γίνη κάπως ξεπερα
σμένη, κάπως άκαδημαϊκή άν τήν συνέκρινες μέ τά πειράματα πού γίνονταν
σέ όλόκληρο τό Παρίσι. Ή παλέττα του
όμως γινόταν όλο καί πιό φωτεινή, ή
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γραμμή του πιό ούσιαστική καί πιό σί
γουρη. Γιά τούς πρωτοπόρους τοϋ χρώ
ματος καί τοϋ ζωγραφικού χώρου θά
πρέπει νά ήταν έξαιρετικά συμβατικός,
γιά τήν άκαδημαίκή παλιά φρουρά ένοχλητικά ιδιόρρυθμος.
Πολλά άνέκδοτα τών προπολεμικών
χρόνων μπερδεύθηκαν μέ άλλα πού
άνήκουν στά χρόνια τοϋ πολέμου. Διά
φοροι ιστορικοί τής τέχνης παραλεί
πουν συστηματικά νά σημειώσουν ότι
έκείνη τήν έποχή γινόταν ό χειρότερος
άπό τούς πολέμους - ότι στην μάχη τού
Σόμ οί άπώλειες κι άπό τις δύο πλευ
ρές άνέρχονταν κατά τήν έπίσημη άποψι σέ 600.000, ότι κάτι τέτοιο ήταν
πολύ πιό κοντά στόν όλοκληρωτικό
πόλεμο άπό δσο είχε δή ώς τότε ό
κόσμος, ότι χωριά όλόκληρα έμειναν
έντελώς δίχως άνδρες, άπό μιά άσύλληπτη διαστροφή γενναιότητος, ρομαν
τικής, μιας κάποτε λαμπρής καί συνή
θως στενόμυαλης μιλιταριστικής τακτι
κής καί μιας άπίστευτης άνδρείας. Καί
όλα αύτά μέ τήν έλπιδοφόρα πίστι σέ
ένα πόλεμο πού θά καταργούσε τόν πό
λεμο. Οί νέοι ρίχθηκαν στά χαρακώ
ματα κυρίως γιατί πίστευαν ότι αύτό
ήταν τό χρέος τους. Τούς όδηγοϋσαν
οί μεγαλύτεροι καί πέθαιναν μαζί τους.
Τό Παρίσι όπως καί οί άλλες πρωτεύ
ουσες πού είχαν έμπλακεϊ στόν πόλε
μο, άδειασε γρήγορα άπό τούς νέους
του. Ό Μοντιλιάνι έμ εινε κι έργαζόταν.
Ή μητέρα του κρατούσε Ημερο
λόγιο. Εναι κρίμα πού δέν έκανε τό
ίδιο καί ό γιός της. Κανείς δέν μπο
ρούσε νά μαντέψη άπό τά έργα του
ότι γινόταν πόλεμος, ούτε νά δή μέσα
σ ' αύτά τήν θέσι πού είχαν πάρει στην
ζωή τού ζωγράφου ή βία καί ή άρρώστια. ’ Εκείνες οί προσωπογραφίες τών
φίλων καί γνωστών του, μέ τήν ήρεμη
σοβαρότητα, οί στενόμακρες φιγούρες
μέ τήν κομψή πινελλιά καί τό κομψό
φινίρισμα, έχουν μιά χιουμοριστική λάμψι, καμμιά φορά κάποια κακεντρέχεια,
άλλά ούτε ίχνος βίας ή ύπερβολής.
"Ολοι όσοι γράφουν γ ι’ αύτόν άποδίδουν στην έξαψι τής τρέλλας του τις
παράφορες σκηνές πού προκαλοϋσε
μέσα στά έργαστήρια καί στά καφενεία.
Αλλά τά περισσότερα άνέκδοτα άπ’
δσα μάς είναι γνωστά τόν δείχνουν
παράδοξα ήπιο. "Εχομε τόν Μοντιλιάνι
μέ τόν Ντιέγκο Ριβέρα στην Ροτόντα.
Μοντιλιάνι: «Τοπίο! δέν ύπάρχει!»
Ριβέρα: «Υπάρχει».
Ο Μοντιλιάνι μιλά μέ πάθος, άλλά
χωρίς ίχνος παραφοράς.
Έχομε ύστερα τόν Μοντιλιάνι πού

έκφράζεται μέ ώμότητα γιά τόν Ρενουάρ: « Ή προσωπική μου γνώμη γιά
τόν Ρενουάρ: Εμένα δέν μοϋ χρειά
ζονται όπίσθια». "Οταν ό Μοντιλιάνι
έβηχε καί είχε άποχρέμψεις οί φίλοι
του ένδιαφέρονταν νά δοϋν άν είχε
αίμα στά πτύελα, έκείνος όμως δέν
τό έκανε ποτέ μπροστά στους άλλους.
Ίσως αύτοί πού γράφουν άπομνημονεύματα δέν μπορούν - δέν μπορούν
ή δέν θέλουν - νά μιλήσουν γιά τήν
άγωνία τών άνθρώπων πού ύποφέρουν
πραγματικά.
Ή ζωή δέν μπορούσε νά είναι εύκο
λη γι ’ αύτόν σέ καμμιά περίπτωσι. Τήν
έποχή πού ό πόλεμος δηλητήριαζε τά
πάντα, οί εικόνες έρχονται άπανωτές,
ό Ιτα λό ς Μοντιλιάνι, ό Εβραίος Μοντιλιάνι, ό ζωγράφος Μοντιλιάνι πού
στέκεται μακριά άπό τούς πρωτοπό
ρους τού ζωγραφικού χώρου, ό Μοντι"Ενα άκόμη πορτραϊτο τής Ζάν 'Εμπυτέρν
(1919), πιστής συντρόφου τοϋ Μοντιλιάνι.

λιάνι μισοάρρωστος, ό έραστής, ό μ έ 
θυσος, ό άνθρωπος πού τό μυαλό του
είναι γεμάτο γιγαντομαχίες καί τό φαρ
μακείο του γεμάτο φάρμακα. Κι άλήθεια, σπαταλούσε τήν ζωή του άσυλλόγιστα. Τό ίδιο έκαναν καί όλοι οί άλλοι.
Τά καφενεία είχαν άδειάσει καί δέν θά
ξαναγέμιζαν σ ’ αυτή τήν γενιά. Ή ζωή
ήταν έξαιρετικά πολύτιμη, ό θάνατος
πολύ κοινός.
Γνωρίζεται μέ τήν Άγγλίδα φίλη
του, τήν Βεατρίκη, πού τήν θεωρούσαν
γνήσιο ποιητικό ταλέντο καί πού ήταν
μεθυσμένη άπό τήν λατρεία της γιά
τόν Δάντη. Πίνει κρασί, άψέντι καί κα
πνίζει χασίς. Ο συνδυασμός άλκοόλ
σύν ναρκωτικά σημαίνει κάτι πολύ πε
ρισσότερο άπ' δ,τι τό άθροισμα ένα
σύν ένα ίσον δύο. Ή δοκιμασία είναι
μεγαλύτερη, ή άπόλαυσις μικρότερη
καί κανένας γιατρός δέν κράτησε ση
μειώσεις γιά τήν σωματική καί ψυχο
λογική δοκιμασία πού περνούσε ό Μοντιλιάνι άπό τά νιάτα του.
Ίσως ή ζωή του νά μήν ήταν ποτέ
όμαλή, ένα άδύνατο σώμα, ένα πνεύ
μα έρευνητικό, μισοκαλλιεργημένο καί
ήμιμαθές (ένας Ίταλοεβραϊος πού γιά
καλλιτεχνική άσκησι μελετά γερμανική
φιλοσοφία), ‘Ασφαλώς δέν είχε τά
έφόδια γιά νά άντιμετωπίση τό πνευμα
τικό χάος πού έπικρατοϋσε στό Παρί
σι τά χρόνια τοϋ πολέμου, άλλά τότε
ποιός τά είχε;
Διάβαζε πολύ, σκεπτόταν μέ ευαι
σθησία, άπήγγελλε Σέλλεϋ τίς νύχτες,
κυνηγούσε μέ πάθος τό δικό του όραμα
κι έβλεπε μ έ έλάχιστη κατανόησι, άλλά
μέ μεγάλη συμπάθεια τό όραμα τών
άλλων. Ένα κουβάρι άπό νεύρα, όπως
θά έλεγε ή μητέρα του. Καί όμως άποκτοϋσε φίλους. Ό Μπρανκούζι τόν έμύησε στην γλυπτική, παρ' όλο πού δέν
έμεινε γλύπτης γιά πολύ, ίσως γιά
λόγους σωματικής ή οικονομικής άδυναμίας. Χρειάζονται χρήματα, μύς
καί χρόνος γιά νά σκαλίσης έναν πέ
τρινο όγκο, ε ίτε είναι μάρμαρο τής
Καρράρας ε ίτε όχι. Μπορεί όμως κα
νείς νά δή τήν πείρα πού άπεκόμισε
άπό τήν γλυπτική στά ζωγραφικά έργα
πού φιλοτέχνησε στό Παρίσι τά τελ ευ 
ταία χρόνια. ‘ Αν καί ό Λίπτσις τόν άπωθούσε καί ό Ροντέν τόν τρόμαζε οί
προσωπογραφίες του γίνονταν όλο καί
πιό άγαλματώδεις.
Οδρ. Πώλ Άλεξάντρ, πιστός φίλος
τών ζωγράφων, τόν φρόντιζε, άγόραζε
έργα του, φρόντιζε έπίσης νά έχη κάθε
μήνα ό Μοντιλιάνι άρκετά χρήματα γιά
νά ζή. Ό γιατρός πληρωνόταν σέ
πίνακες. Ο πατέρας καί ό άδελφός
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Ένα άπό τά έπίσης έντυπωαιακά έργα τού
Μοντιλιάνι: « Ό συμβολαιογράφος τής Νί
καιας» Βναι τού έτους 1920, λίγο πριν άπό
τόν θάνατο τού καλλιτέχνη. Ο Μοντιλιάνι
πέθανε σέ ηλικία μόλις 38 έτών

του ποζάρισαν γιά πορτραϊτα. Γνώριοε
τόν Πολωνό ποιητή Ζμπορόφσκυ, ό
όποιος, άναγνωρισμένο ταλέντο, νοια
ζόταν τούς καλλιτέχνες φίλους του,
γέμιζε μέ πίνακες όλόκληρο τό Παρί
σι καί τούς καλοϋαε γιά φαγητό «στής
Ροζαλί» δποτε είχε λίγα χρήματα. Ο
γλύπτης Ζαντκίν γράφει γιά τις βραδυές τους «στής Ροζαλί», πού δέν
έπαψε νά είναι ένα σπουδαίο έστιατόριο άρκετές δεκαετίες μετά τόν θά
νατο τού Μοντιλιάνι. Καθαρά τραπεζομάντηλα, ένα καλό «πιάτο τής ήμ έ 
ρας», καμμιά τσιγκουνιά στην δόσι τού
κρασιού γιά τούς σπουδαστάς τών Κα
λών Τεχνών, τούς προστατευομένους
τού μαγαζιού, ένα άπίθανο προσωπικό
πού μ έ μητρικό θά λέγαμε ένδιαφέρον
κοίταζε πώς νά ξοδέψη τό καλό φαγητό
γιά νά δυναμώνη όποιον έρχόταν νά
φάη, ε ίτε ήταν καλλιτέχνης ε ίτ ε όχι.
Μερικές φορές ό Μοντιλιάνι πλή
ρωνε τό φαγητό του μέ σκίτσα. Ή
Ροζαλί, πού δέν είχε πιά πού νά τά
βάλη, τά στοίβαζε στό κελλάρι όπου
τά ποντίκια γευμάτιζαν μέ αύθεντικούς
Μοντιλιάνι άξίας ποιός ξέρει πόσων
έκατοντάδων ή χιλιάδων δολλαρίων.
' Ο Σουτίν ήταν τότε στό Παρίσι, όπως
καί ό Σαγκάλ. ' Ο Σουτίν ήταν σχεδόν
πάντα «άόρατος».
Ο Σαγκάλ, πού
ήταν κι αύτός φίλος τού δρ. Άλεξάντρ,
θά πρέπει νά έζησε άρκετό καιρό κοντά
στό Μοντιλιάνι άν καί δέν είχαν πολλά
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κοινά σημεία. ' Ο Μοντιλιάνι δέν έβ λε
πε άγελάδες στις στέγες - δέν έβλεπε
καθόλου άγελάδες, ούτε είχε καμμιά
σχέση μ έ τήν μουσική, άν θεωρήσωμε
δτι τό άπλό βιολοντσέλλο πού κρατά
τό μοντέλο του μπήκε περισσότερο γιά
νά ποικίλλη τήν σύνθεση παρά γιά νά
ύποδηλώση τήν μελωδία.
Ή Ιταλία ήταν πολύ μακριά άπό
τήν Ρωσία. Τό Παρίσι ήταν κοντά καί
στις δύο. ' Ο Κίσλινγκ ήταν άλλος ένας
σταθερός φίλος σ ' αύτόν τόν άβέβαιο
κόσμο. Ό Πώλ Γκιγιώμ, ό έμπορος,
είχε συναλλαγές μέ τόν Μοντιλιάνι.
Λ ένε δτι είπε γιά τήν δουλειά του Μοντιλιάνι: «Δ έν έχ ει τίποτε τό γαλλικό
καί είναι σ τ ' άλήθεια κρίμα, γιατί αύτός
ό νέος είναι πραγματικό ταλέντο».
' Υπήρξαν στην ζωή του γυναίκες πού
τού ήταν άφοσιωμένες γιά λίγο καιρό,
κανείς όμως δέν σκέφθηκε νά κρατήση τά όνόματά τους. Ή Άγγλίδα Βεα
τρίκη Χάστιγκς, πού έζησε μαζί του δύο
χρόνια καί συνεχώς άπορούσε μέ τήν
άνεξάντλητη δραστηριότητά του στην
δουλειά καί μέ τήν δική της άνικανότητα νά βάλη κάποιο φρένο στις νυκτε
ρινές του ύπερβολές, φαινόταν νά
είναι ό κλασικός τύπος τής γυναίκας
πού μπορεί νά παίξη σωστά τόν ρόλο
της σάν σύντροφος μιάς μεγαλοφύΐας,
άλλά άντεξε μόνο δύο χρόνια. Κανείς
άπό τούς γύρω του δέν μάς λ έει γιατί.
‘ Επειτα ήλθε ή Ζάν Έμπυτέρν, κόρη
μιάς διακεκριμένης παρισινής οικογέ
νειας μεγαλοαστών πού τόν άγαπούσε,
τοϋ έκανε μιά κόρη, είχε στά σπλάχνα
της τό δεύτερο παιδί του, τού ποζάρισε
γιά μοντέλο σέ καμμιά εικοσαριά πορτραίτα, δέν μιλούσε όταν έκείνος δού
λευε, μιλούσε όταν έκείνος δέν δού
λευε, έτρωγε ξύλο κάθε τόσο, τόν
περιποιόταν δταν ήταν άρρωστος καί
πήδησε άπό τό παράθυρο δταν έ κ εί
νος έπαψε νά ζή. Άπό πολλές ένδείξεις σχηματίζει κανείς τήν έντύπωσι
δτι θά μπορούσε νά τόν «σώση» άν
ήταν δυνατόν νά τόν «σώση» άν ήταν
δυνατόν νά τόν σώση κανείς. Στην
πραγματικότητα όμως αύτός είχε άναμφισβήτητα πάρει πιά τόν δρόμο του,
άφήνοντας τόν όργανισμό του νά κα
τάρρευση, όδηγώντας τήν ζωγραφική
του πρός δ, τι καλύτερο θά μπορούσε
νά συλλάβη. Δ έν ύπάρχει τίποτε πού
θά μπορούσε νά συγκριθή μέ τά τελευ 
ταία πορτραϊτα τής Ζάν.
Σ ’ αύτά τά πορτραϊτα είναι κλει
σμένη ή δική του καί ή δική της άθανασία.
JOAN HENLEY

Η
‘ ΒΙΒΛΟΣ»
ΣΟΛΪΖΕΝΙΤΣΙΝ
Τοϋ
κ. ΖΑΚ ΜΡΥΛΟΝ

ΤΣΙ είμαστε φτιαγμένοι έμ εϊς οί
άλλοι, οί άνθρωποι τής Δύσεως,
πολύ σίγουροι γιά τόν έαυτόν μας καί
συχνά έλαφρόμυαλοι. Νά γιατί ή προσωπικότης τού Σολζενίτσιν έχει ήδη
άρχίσει νά ξεφτίζη μέσα στήν μνήμη
μας πού διψά νά διώξη μακριά τούς
κακούς οιωνούς. ' Ο θριαμβευτής μου
ζίκος, πού μέχρι χθες έμπαινε διά τής
πνευματικής βίας στις γεμάτες άνέσεις
κατοικίες μας γιά νά μάς άποκαλύψη
όλόκληρο τόν κόσμο τού γκουλάγκ,
είδ ε ξαφνικά τις προσπάθειές του νά
διαβρώνωνται κάτω άπό τά διασταυρού
μενα πυρά τής άδιαφορίας καί τής
έκστρατείας πού άποσκοπεϊ στήν δυσφήμησί του.
Σάν άπό θαύμα, άφού έπέστρεψε
άπό τόν οίκο τών νεκρών, ό συγγραφεύς τού «Περιπτέρου τών καρκινο
παθών», κατέληξε νά γίνη όχληρός, καί
άνυπόφορος γιά τις συνειδήσεις μας,
πού πασχίζουν νά ξεχάσουν. Ο 'Α λέ
ξανδρος Σολτζενίτσιν, δμως, σάν άδυσώπητος προφήτης, άφήνει κατά δια
στήματα τήν φιλόπονη σιγή του γιά νά
ρίξη κατάμουτρα στον κόσμο τις άλήθειες πού πιστεύει.

Ε

Θεμελιώδες κείμενο
"Εχω τήν γνώμη π.χ. ότι ή διάλεξίς
του στις 8 Ιουνίου στό Χάρβαρντ,
είναι ένα θελεμιώδες κείμενο πού θά

άφήση Εποχή, γιατί στό κείμενο αύτό
έχει διατυπωθή όλόκληρο τό πιστεύω
τού Σολτζενίτσιν, είναι δηλαδή ή «βί
βλος» του. ' Η διάλεξις αυτή, πού έγινε
έννέα ήμέρες πρό τής εικοστής έπετείου τής έκτελέσεω ς τού Ίμρ Ναγκύ
καί των συμπολεμιστών του, λαμβάνει,
έκτός αύτού καί ιδιαίτερες διαστάσεις
μέσα στήν παρούσα διεθνή κατάστασι,
χαρακτηριστικά τής όποιας είναι ή έπιδείνωσις τών άμερικανο - σοβιετικών
σχέσεων, ή διαμάχη Μόσχας - Πεκίνου
καί ή αύξησις τού άριθμού τών Επεμβά
σεων τού Κρεμλίνου στά άφρικανικά
έδάφη.
Ή παραλυσία τής Δύσεως «ή παρακ
μή τού θάρρους της» καί ή χωρίς τέλος
άναζήτησις έ κ μέρους της τών «ύλικών
άγαθών», όδηγούν τόν
Αλέξανδρο
Σολτζενίτσιν στό νά άναθεματίση τήν
τακτική της καί νά κάνη κάποια πικρή
προειδοποίησι. «Οί δυνάμεις τού κακού
άρχισαν τήν έπίθεσί τους· αίσθάνεσθε
τήν έπίθεσί τους αίσθάνεσθε τήν πίεσί τους ■κι όμως, οί όθόνες σας καί τά
έντυπά σας είναι γεμάτα άπό προσποιη
τά χαμόγελα καί ύψωμένα γιά προπό
σεις ποτήρια. Τί γιορτάζετε όμως;».
Ό ρώαος συγγραφεύς ταυτίζει τις
άντιλήψεις του έδώ μέ αύτές τών κ.κ.
Λεοπόλντ Σινγκόρ, Σαβίμπι καί Χουφ ουέτ - Μπουανίν, πού πιστεύουν δτι
σήμερα ή ’Αφρική δονεϊται άπό τις
άπαρχές τού τρίτου παγκοσμίου πολέ
μου. Τά διαβήματα τών Αφρικανών δέν
είναι παρά ό κώδων κινδύνου πού ήχεϊ
γιά όλόκληρη τήν άνθρωπότητα.

Ψυχοχειρ°υργός
"Ομως, ό όμιλητής τού Χάρβαρντ
δέν σταμάτησε στήν κοσμική προφη
τεία τού παγκοσμίου ναυαγίου. Σάν
έναν τολμηρός ψυχοχειρουργός βύθι
σε θαρραλέα τήν σμίλη του μέσα στό
νεφελώδες δημοκρατικό χάος μας μέ
τά άσαφή όρια, γιά νά μάς έξηγήση
ότι ή δυτική κοινωνία δέν μπορεί σέ
καμμία περίπτωσι νά χρησιμεύση σάν
ύπόδειγμα γιά τήν άλλαγή τής Ρωσίας.
Επιμένει εις τό γεγονός δτι οί τερά
στιες ταλαιπωρίες άπό τίς όποιες πέρα
σε εις τήν χώρα του, τού έπέστρεψαν
νά φθάση εις τό έπίπεδο «μιάς πνευ
ματικής άναπτύξεως, τέτοιας έντάσεως, πού τό δυτικό σύστημα έτσι όπως
παρουσιάζεται σήμερα πνευματικώς
έξηντλημένο, δέν έχει τίποτε τό γοη
τευτικό»
Στό σημείο αύτό ό Άλεξάντρ Σολτζενίτσιν τοποθετείται εις τήν παράταξιν τών παραδοσιακών σλαυοφίλων.

Γιά τόν Ντοστογιέφσκι π.χ. «ό πρακτι
κός ύλισμός τής Δύσεως είναι περισ
σότερο έπικριτέος άπό τόν θεωρητικό
ύλισμό τών έπαναστατών, γιατί έκφράζει μία κατάστασι εύημερίας «έπιπλα
στη», πού θεωρείται «άνυπόφορη».
Δέν είναι καθόλου περίεργο κατά τόν
Ά λεξάντρ Σολτζενίτσιν, πού όχι μόνον
οί διαφωνούντες, άλλά Εμμέσως καί
όλοι αύτοί πού ζούν εις τήν Ανατολή,
άποδεικνύονται κάθε φορά πιό σταθε
ροί καί ισχυροί, ένώ, παραλλήλως, οί
άνθρωποι τής Δύσεως έξασθενοϋν μέ
τήν πάροδον τού χρόνου. Δηλαδή έδώ βρισκόμαστε Ενώπιον Ενός φαι
νομενικού παραδόξου - πέραν τής άνηλεοϋς καί μονίμου πιέσεως πού άσκεϊ
ή Κα Γκέ Μπέ, τού οικονομικού, κοι
νωνικού καί πολιτικού καταναγκασμού,
αύτοί πού έπιζούν στήν Ανατολή γί
νονται, ε ίτε ύπέρμαχοι μίας νεκρής
ιδεολογίας, ή όποια μέ τήν ιδία της τήν
άδράνεια τούς μετατρέπει εις άδυσώπητα ρομπότ, ε ίτε άνώτερα όντα πού,
αφού περάσουν τίς δοκιμασίες τών
γκουλάγκ ή τών ψυχιατρικών νοσοκο
μείων έπιβάλλονται μέ τήν φωτεινή
τους πίστιν.
Πού είναι αύτός ό ιερέας Ενός άσήμαντου χωριού, χαμένου σέ κάποια γω
νιά τής Πολωνίας, πού κάποιο κυρια
κάτικο πρωινό τού φθινοπώρου, μοΰ
έδειχνε τούς χωρικούς, τούς έργάτες,
νέους καί γέρους, νά κατακλύζουν τήν

Ρώσσος κηπουρός, τήν ώρα τής δουλειάς
σ ’ ένα πάρκο τής Μόσχας. Επάνω, ένα
τεράστιο πορτραϊτο του Λένιν.

λιτή του έκκλησία. «Κοιτάξτε», μοΰ
έ λ ε /ε , «αύτοί είναι οί καθολικοί τής αύγής τού Χριστιανισμού. Είναι αύτοί, πού
στό τέλος κάθε έβδομάδος, αναδη
μιουργούν τό θαύμα τής ύπάρξεως τού
Θεού. Πιστεύατε με ό άνεμος τής έπαναστάσεως τής πνευματικότητος θά
πνεύση, αύριο, άπό έμάς.
Ή τα ν οί άνθρωποι πού περιφρονούσαν τόν κομμισάριο, πού άγνοοϋσαν τίς
ματαιολογίες τού Βατικανού, πού άψηφούσαν τούς κινδύνους τού κομμουνι
στικού περιβάλλοντος καί έτρέφοντο
άπό αύτές τίς ίδιες τίς ρίζες τής άθάνατης πιστεως.
Άπό έδώ άκριβώς πηγάζει καί ή δυσ
πιστία τού Σολτζενίτσιν γιά τήν Δϋσι.
Ισχυρίζεται π.χ., κατά κάποιον τρόπο,
ότι άντίθετα άπό τόν καπιταλιστικό κό
σμο όπου ούτε ό Θεός, ούτε ό διά
βολος βρίσκουν πλέον τά παιδιά τους,
ή σοβιετική κόλασις κατοικείται άπό
δαίμονας καί άγγέλους, άνεγνωρισμένους καί κατεχωρημένους Επισήμους,
άδιαρρήκτως συνδεδεμένους μέ τάς
φοβερός συγκρούσεις τους, άλλά καί
στεγανώς διαχωρισμένους μέ τήν στάσι τούτην καί τήν πνευματική των προ
βολή. Οί δεύτεροι, όμως, ένδέχεται
νά έπιτύχουν κάποτε νά άπελευθερωθοϋν άπό τούς πρώτους, τούς δημίους
των.
Μέ άλλα λόγια, έάν έπιθυμή στήν
πραγματικότητα νά σωθή - αύτός καί
οί όμοιοι του - ή Δύσις πρέπει νά
σταματήσει νά άποφεύγη τήν άντιμετώπισι τών προβλημάτων, νά μήν κρύβε
ται πίσω άπό τό δάχτυλό της, νά μήν
παίζη διπλό καί τριπλό παιγνίδι. Έ φ '
όσον παρουσιάζεται σάν ύπερασπιστής
τής παγκοσμίου ήθικής, πρέπει νά έγκαταλείψη τά άνήθικα μέσα, στά όποια
στηρίζεται τό οικονομικό, κοινωνικό καί
πολιτικό της οικοδόμημα καί νά ξαναβαπτισθή στις πηγές τής πιστεως καί τού
πολιτισμού πού άπετέλεσαν τήν άφετηρία τών έπιτυχιών της καί τής άκτινοβολίας της.
Κι Επάνω άπό δΑα θά πρέπει νά
έπανεύρη τήν ένεργητικότητά της, τήν
άγωνιστικότητά της, άκόμη καί άν οί θυ
σίες καί οί κίνδυνοι τής φαίνονται ύψηλοί ή ύπερβολικοί δ ι' όρισμένας περι
πτώσεις. Μόνον άφοΰ έπιτύχη νά έχη
έλευθέρα συνείδησι, θά έπανεύρη τόν
παλαιό της Εαυτό.
Τόν άκρον άωτον τής άνηθικότητος
είναι άσφαλώς, ό δήθεν διάλογος πού
όποσκοπεί εις τήν ισορροπίαν μέ τήν
αύτοκρατορίαν τού ψεύδους πού Εν
σαρκώνεται άπό τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν.
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Στή συνέχεια έλαβε τό λόγο ό νέος άρχηγός
τής ' Αστυνομίας κ. Λεμονής, ό όποιος είπε τά έξής
χαρακτηριστικά:
«Κύριε Γενικέ,
Κύριοι Αρχηγοί,
Στρατηγοί.
Κύριοι.
Εναι χιλιοειπωμένο ότι τά συναισθήματα δέν περιγράφονται μέ λόγια, άλλά σέ στιγμές σάν τις τωρινές καί τά
λόγια δύσκολα βγαίνουν.
Αύτή τήν ώρα, άπό τά συναισθήματα πού μέ πλημμυρί
ζουν, κυριαρχούν πάνω άπό όλα - καί άπό τή συγκίνηση
καί άπό τήν τιμή γιά τήν έπιλογή στό άνώτατο άξίωμα τής
'Αστυνομίας Πόλεων καί άπό τήν εύγνωμοσύνη γιά τήν
έμπιστοσύνη τής Κυβερνήσεως - ή συναίσθηση τού
χρέους καί τής εύθύνης πού άναλαμβάνω γιά τή συνέχιση
τής λαμπρής πορείας τού Σώματος καί γιά τήν έκπλήρωση
τής άποστολής του.
Θά καταβάλλω γι' αύτό άδιάκοπες προσπάθειες καί θά
άφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις. ' Ελπίζω μέ τή βοήθεια
τού Θεού καί μέ τήν εύσυνείδητη καί όμόθυμη συμπαρά
σταση όλων τών άστυνομικών καί τών διοικητικών ύπαλλήλων νά άνταποκριθώ στις προσδοκίες τής Πολιτείας καί
τής κοινωνίας μας. "Εχω πλήρη έπίγνωση τώνδυσχερειών
τού άστυνομικοϋ λειτουργήματος καί τών προβλημάτων
πού πρέπει συνεχώς νά άντιμετωπίζονται.
Δέν είναι σχήμα λόγου, άν, άπευθυνόμενος πρός σάς
κ. Αρχηγέ, οάς διαβεβαιώσω ότι αισθάνομαι δυσκολό
τερη τήν άποστολή μου καί μόνο άπό τό γεγονός ότι
σάς διαδέχομαι. Εχα τήν τύχη έπί άρκετά χρόνια νά είμαι
άμέσως ή έμμέσως ϋφιστάμενός σας καί τήν τιμή νά μέ
περιβάλλετε μέ έξαιρετική έκτίμηση καί άπεριόριστη έμπιστοσύνη.
' Η ειλικρινής καί άδιατάρακτη συνεργασία μας - συν
εργασία τού Αρχηγού Αστυνομίας καί τού 'Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ Αθηνών - κατά τόν τελευταίο χρόνο,
ήταν - όπως πολλοί τή χαρακτήρισαν - πρωτοφανής στά
άστυνομικά χρονικά. "Ετσι είμαι σέ θέση νά γνωρίζω τις
ικανότητάς σας ώς ήγήτορος καί τις άρετές σας καί τό
μεγαλείο οας ώς άνθρώπου.
ΓΓ αύτό δέν θά άναλυθώ σέ χαρακτηρισμούς καί φιλο
φρονήσεις. Θά περιοριστώ σέ μιά άντικειμενική διαπί
στωση. Έ χ ετε καταξιωθεί στήν συνείδηση όλων καί τοποθετηθήκάτε άναμφισβήτητα στή θέση τών άξιων καί έπιλέκτων ήγετών τού Σώματος.
Σάς συνοδεύουν στόν ιδιωτικό σας βίο οί έγκάρδιες
εύχές μας - οί εύχές όλων - γιά ύγεία καί εύτυχία
άτομική καί οικογενειακή καί γιά έκπλήρωση όλων τών
προσδοκιών σας. Σάς εύχαριστώ κ. 'Αρχηγέ γιά όσα ε ί
πατε γιά μένα καί σάς εύχαριστώ άκόμα περισσότερο γιά
τις πολύτιμες προτροπές καί παραινέσεις σας.
Κύριοι,
Μαζί μέ τις παραινέσεις τού άποχωροΰντος Αρχη
γού μας άπευθύνω κι έγώ θερμό χαιρετισμό πρός όλους
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τού Αστυνομικούς καί Διοικητικούς ύπαλλήλους τής
'Αστυνομίας Πόλεων.
Σάς καλώ όλους νά άφιερώσετε όλες σας τις δυνά
μεις, μέ τό γνώριμο ζήλο καί τήν αύταπάρνηση, ώστε νά
συνεχισθεϊ άδιατάρακτη ή λαμπρή παράδοση τής Εθνι
κής, Κοινωνικής καί Πολιτιστικής προσφοράς τού Σώμα
τος. Εύρισκόμεθα σέ μιά ιστορική καμπή. Οί όρίζοντες
διευρύνονται καθώς ή Χώρα μας γίνεται ισότιμο μέλος
τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος.
Ή τεχνολογική πρόοδος, ή οικονομική άνοδος, ή κινητικότης τού πληθυσμού στό έσωτερικό καί διεθνώς είναι
παράγοντες πού συνεχώς μεταβαλλόμενοι δημιουργούν
άμεσες άνάγκες έκσυγχρονισμοΰ μεθόδων καί άντιμετωπίσεως καταστάσεων.
' Η πανθομολογουμένη όαση γαλήνης καί τάξεως πού
άποτελεϊ ή Χώρα μας μέσα στόν ταραγμένο κόσμο πού
μάς περιβάλλει, είναι κατάκτηση πού πρέπει «πάση θυ
σία» νά διατηρηθεί καί νά διευρυνθεί, γιατί χωρίς τάξη καί
άσφάλεια καμμιά πρόοδος δέν μπορεί νά συντελεσθεϊ.
Ή άποστολή μας συνεπώς προβάλλει άνάγλυφη καί:
Συνοψίζεται στήν περιφρούρηση τών δημοκρατικών έλευθεριών καί θεσμών καί στήν έξασφάλιση συνθηκών όμαλότητας, ήσυχίας καί άσφαλείας γιά όλους τούς πολίτες
στό χώρο τής εύθύνης μας. Τήν άσκηση τών καθηκόντων
μας προσδιορίζουν τά πλαίσια πού διαγράφουν οί Νόμοι
τής Δημοκρατικής μας Πολιτείας καί οί Κανονισμοί τού
Σώματός μας. Δέν θά έπεκταθώ σέ λεπτομέρειες. Επι
θυμώ όμως νά τονίσω ότι γιά τήν άποτελεσματική έκ
πλήρωση τής άποστολής μας είναι άπαραίτητα:
' Η εύσυνείδητη έκτέλεση τών καθηκόντων μας παντού
καί πάντοτε μέ ύψηλό αίσθημα εύθύνης καί μέ άποφασιστικότητα, μέ ύπερηφάνεια καί μέ αύτοπεποίθηση, μέ
σταθερότητα καί μέ δικαιοσύνη, μέ άντικειμενικότητα
καί μέ σύνεση, μέ ψυχραιμία καί μέ εύγένεια, μέ αισιοδο
ξία καί μέ πίστη, μέ σεβασμό πρός τά δικαιώματα τών πολι
τών καί μέ ειλικρινή διάθεση προσφοράς ύπηρεσίας.
Έ τσ ι καί τόν κύριο σκοπό μας πού είναι ή διατήρηση
τής τάξεως, τής γαλήνης καί τής άσφαλείας στό χώρο
μας θά έπιτυγχάνουμε, άλλά καί τις καλές μας σχέσεις
μέ τό κοινό θά προαγάγουμε όλο καί περισσότερο.
Δέν είναι φραστική ώραιολογία ότι μόνο μέ τή συμ
παράσταση, τήν έκτίμηση καί τήν έμπιστοσύνη τού κοινού
γίνεται εύχερέστερο τό δύσκολο έργο μας. Ή σωστή
προσφορά τών ύπηρεσιών μας έχ ει σάν άποτέλεσμα
όπωσδήποτε, καί τήν άνταπόκριση τών πολιτών στις ύποχρεώσεις τους.
Απευθύνω μέ τήν εύκαιρία θερμή έκκληση γιά συμ
παράσταση καί πρός τούς έκπροσώπους τών μέσων ένημερώσεως, πού παρίστανται καί τιμούν τήν έκδήλωσή μας
καί πού γνωρίζουν άπό κοντά καί τή σπουδαιότητα τής
άποστολής μας καί τις δυσχέρειες πού άντιμετωπίζουμε κατά τήν έκτέλεση τών καθηκόντων μας. Δεχόμασθε πρόθυμα καί έπιζητοϋμε τήν καλόπιστη κριτική.
Βασιζόμενος στό ύψηλό φρόνημα όλων τών άστυνομι
κών καί στήν έγνωσμένη αύταπάρνηόή τους πρός τό
καθήκον, αίσιοδοξώ γιά συνεχές άνέβασμα τής άστυ-

Σφραγίδα τής Στοάς τής γαλλικής πόλεως Βαλανσιέν, ή «Τέλεια Ενωσις»,
πού ιδρύθηκε τό 1733. Κάτω: ό δικηγόρος
Ριοάρ ΝτυπυΓ, σημερινός Μέγας Διδά
σκαλος τής Μεγάλης Στοάς τής Γαλλίας.
Στήν άπέναντι σελίδα: ταινία καί περί
ζωμα (είδος ποδιάς) τής στολής πού φέ
ρουν οί μασόνοι διδάσκαλοι κατά τις
τελετές τους. Οί εικόνες πού παρουσιά
ζομε στό κείμενο είναι άπό συνέλευσι
τής Μεγ. Ανατολής τής Γαλλίας.

Αναδημοσίευση άπό τό περι
οδικό «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ
ΜΕΝΗ»
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ΜΑΣΟΝΙΑ ιδρύθηκε τό 1717
στήν Αγγλία άπό τόν προτεστάντη πάστορα Τζαίημς ~Αντεροον
καί άπό τούς φίλους του Τζών Ντεζάγκιουλιε, δικηγόρο, καί τόν Τζών Μόνταιγκιου. Ή ιδέα του ήταν νά προτείνη
στούς άνθρώπους τούς κανόνες μιας
ήθικής συμπεριφοράς, κανόνες γιά τήν
καλή διαγωγή των άτόμων, τήν συλλογι
κή άξιοπρέπεια, τόν σεβασμό τών νό
μων καί τής πίστεως καθώς καί τήν Αλ
ληλοβοήθεια. "Ολα αύτά παρουσιάζον
ται μέ τρόπο συμβολικό. Εκλέγονται
ώς πρότυπο οί έλεύ θερ ες Αδελφότη
τες τών κτιστών τής παλαιός έποχής.
Καί αύτό γιατί οί τέκτονες είχαν δώσει
θαυμάσια καταστατικά γιά νά κωδικο
ποιήσουν τήν μεταβίβασι στούς μετα 
γενεστέρους τών κανόνων τής τέχνης
τους, πού ήσαν κυρίως νά κατασκευά
ζουν, νά ύπολογίζουν, νά ύφώνουν τό
σπίτι τού άνθρώπου καί τόν ναό τού
θεού. Οί τεχνίτες, μέ τό πέρασμα τού
χρόνου καί τήν πρόοδο τών έπιστημών,
έπρεπε κυρίως νά δώσουν ιδανική άξια
στά όργανά τους καί στούς κανόνες
τους, πού γίνονται σιγά-σιγά σύμβολα.
Στά άγγλικά οί κτίστες λέγονται
«μέϊσον». Οί παλιές συντεχνίες συ
γκέντρωναν τούς έλεύθερους κτίστες,
στούς «φρή μέϊσον». Άπ ό αύτό προ
έρχεται τό όνομα φραμασόνοι στά ιτα
λικά (έλληνικά: έλεύθεροι τέκτονες).
Καί άπό τό «λότζ» (=οϊκημα) ό τόπος
τών συγκεντρώσεων, στά ιταλικά «λότζια» (έλληνικά=στοά).
Μασονικές στοές έμφανίζονται γρή
γορα σέ όλο τόν κόσμο. Στό Αμβούργο
σημειώνεται άνθησις ώς τό 1937. Ή
περίφημη στοά τού Παρισιού χρονο
λογείται άπό τό 1743. Ή πρώτη ιταλική
είναι ή Φλωρεντινή, ή όποια ιδρύθηκε
άπό Άγγλο, μετανάστη στήν Τοσκάνη,
τόν δούκα τού Μίντλσεξ. Ό δούκας
έθεσε τίς βάσεις τής στοάς μαζί μέ
τούς φίλους του λόρδο Φόξ, Ά ντόνιο Κόκκι καί Ά ντόνιο Νικολίνι, καί μέ
μερικούς ντόπιους κληρικούς, πού συ
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γκεντρώθηκαν στό ξενοδοχείο κάποιου
Πασιόνε, στήν Βία Μάτζιο. Α κολουθεί
ή ϊδρυσις στοών στό Παλέρμο, στήν
Νεάπολι, στήν Βερόνα, στήν Ρώμη,
στήν Βενετία, στήν Σαβοΐα καί στήν
Σαρδηνία.
Οί τύχες τού μασονισμού άλλάζουν
άνάλογα μ έ τούς τόπους καί τίς κυβερ
νήσεις. Στήν Νεάπολι, οί Βουρβώνοι
πρώτα τόν άποδέχθηκαν καί άργότερα
τόν κατεδίωξαν. Α λλά ό Μυρά, γαμ
βρός τού Ναπολέοντος καί βασιλεύς
τής Νεαπόλεως άπό τό 1808, πού
Ακολουθούσε τίς τάσεις τού κουνιά
δου του, άποφάσισε, νά μετατρέψ η τόν
μασονισμό σέ όργανο τής έξουσίας
του γι ’ αύτό τόν προστάτευσε καί τόν
ευνόησε.
Ή 'Εκκλησία, έπειτα άπό μιά περί
οδο μελέτης τού φαινομένου αύτού,
τόν καταδίκασε Ανέκκλητα. Ή άρχή
έγινε μ έ τόν πάπα Κλήμεντα ΙΒ ' στις
28 Απριλίου 1738, πού έξέδωσε τήν
βούλλα « Ί ν έμινέντι άποστολάτους
σπέκουλα». Ακολουθεί ό Βενέδικτος
ΙΔ ' τό 1751. ΘΑ συνεχίσουν σχεδόν
όλοι οί διάδοχοί τους, μ έ έπικυρώσεις τής πρώτης άπαγορεύσεως, πού
έγιναν τό 1821, 1825, 1846, 1865,
1884, 1894 καί σέ άλλες περιόδους.
Ή τακτική άνανέωσις τής καταδίκης
άφήνει νά ύποθέσωμε ότι δέν έχει
άκυρωθή.
Τό τυπικό τού μασονισμού είναι τό
ίδιο παντού. Άπ ό μαθητής γίνεται κα
νείς έταϊρος καί διδάσκαλος. Ή μύησις πραγματοποιείται μέ μιά τελετή
πού ποτέ δέν άλλάζει, μέ τήν πάροδο
όμως τών αιώνων καί τίς άλλαγές τών
ένδυμασιών έγινε κατά μέγα μέρος
άναχρονιστική. "Οποιος θέλει νά μυηθή
στόν μασονισμό άπαλλάσσεται άπό τά
«μέταλλα» (δηλαδή τά χρήματα πού
έχει μαζί του), μελετά στήν «αίθουσα
τής σκέψεως» όπου έχει μπροστά του
τά συνήθη συμβολικά άντικείμενα, ό
πως ή λυχνία, ό σκελετός, ή κυβική
πέτρα, ή κλεψύδρα, άλάτι, θειάφι καί
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Η ΜΑΣΟΝΙΑ
Συνεδρίασις Γάλλων μασόνων ατό Παρίσι,
στήν όποια μετέχουν καί γυναίκες Απέ
ναντι: πανευρωπαϊκό συνέδριο μασόνων στήν
Γένοβα τό έτο ς 1958. Κάτω: ό πάππας Λέων
Η ', πού άνανέωαε, τό 1844, τις καταδίκες
πού είχαν άπαγγείλει έναντίον τού μασονισμοϋ οι προκάτοχοί του.

ένας κόκορας. Οφείλει νά άπαντήση
γραπτώς σέ τρεις έρωτήσεις γιά τά
καθήκοντα τού μασόνου καί νά συντάξη
τήν διαθήκη του. Έπειτα φορώντας
ταινία, καί μισοντυμένος, γίνεται δ ε
κτός στόν «ναό» καί τόν άγγίζουν μέ
τήν «φλογοβόλο σπάθη». Θά ύποχρεωθή νά περάση μερικές δοκιμασίες: τών
«τριών ταξιδιών», τού «πικρού ποτη
ριού» καί τής «άλυσίδας τής ένώσως». Τέλος, στήν περίπτωσι πού οί
έρευνες, οί πραγματοποιούμενες άπό
τούς συναδέλφους γιά λογαριασμό του,
έχουν ευτυχή έκβασι, θά δώση όρκο
καί θά δεχθή τό μασονικό περίζωμα
γιά τό γάντι.
Άπό περιέργεια μπορούμε έπίσης
νά δώσωμε ένα πίνακα μερικών βαθμών
τής μασονικής ιεραρχίας, κατά τό σκωτσέζικο τυπικό. Εναι τριάντα τρεις, άν
καί ένα μεγάλο μέρος έχει περιπέσει
σέ άχρηστία: Μυστικός Διδάσκαλος,
Διδάσκαλος Εκλεκτός τών Εννέα,
Μέγας Διδάσκαλος Άρχιτέκτων, 'Ιπ
πότης τής Βασιλικής Άψϊδος, Μέγας
Σκωτσέζος, Πρίγκιψ τής Ιερουσαλήμ,
Πρίγκιψ Ροδόσταυρος, Ιππότης τού
Χαλκού "Οφεως, 'Ιππότης τού Αγίου
Άνδρέα, Μέγας Εκλεκτός Ιππότης
Καδώς. Ο άριθμός 31 άντιστοιχεϊ
στόν Μέγα Επιθεωρητή Ταξίαρχο Δι
καστή, ό άριθμός 32 στόν 'Υπέρτατο
Πρίγκιπα τού Βασιλικού Μυστικού, ό
άριθμός 33 στόν Ύπατο Μέγα Γενικό
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‘Επιθεωρητή, δηλαδή τόν Μέγα Διδά
σκαλο. Μέ τήν άνοδο τού Μουσολίνι
στήν έξουσία, καθώς καί τού Χίτλερ
άργότερα, ή Μασονία ΰπέστη διώξεις
τόσο στήν Ιταλία όσο καί στήν Γερ
μανία. Εξαιρετικό ένδιαφέρον παρου
σιάζει ή θέσις τής μασονίας στήν 'Ιτα
λία έπί Μουσσολίνι. Ό πρώτος 'Ιταλός
Μέγας Διδάσκαλος ήταν ό Φίλιππο
Ντελφίνο, ό περίφημος πρεσβευτής
τού Καβούρ στόν Ναπολέοντα Γ ', ένας
άπό τούς πιό έξέχοντες πολιτικούς άνδρες τής ιταλικής Παλιγγενεσίας. Ά λ 
λωστε καί ό Κάμ. Καβούρ ήταν μα
σόνος.
Ο μασονισμός βοήθησε πολλές
φορές άποφασιστικά τό Ριζορτζιμέντο
('Ιταλική Παλιγγενεσία). Οί δυό μυστι
κές έθνικές πατριωτικές έταιρίες, οί
Καρβονάροι καί ή Νέα ‘Ιταλία, σχηματίσθηκαν σχεδόν άποκλειστικά άπό μα
σόνους. ' Ο Γαριβάλδης ήταν Μέγας Δι
δάσκαλος, μασόνοι ύπήρξαν οί άδελφοί
Μπαντιέρα, ό Φραντσέσκο Κρίσπι, ό
Τζουζέππε Τσαναρντέλλι. Ο μασονισμός διεκδικοΰσε τό χωρισμό τών έξουσιών Κράτους καί Εκκλησίας. Ή ταν
λαϊκός, άντικληρικαλιστικός, άντιπαπικός. Καί πρός αύτή τήν κατεύθυνσι ό
Γαριβάλδης τόν έφ ερ ε στά άκρότατα
όρια. Καί άφοΰ ό Πάπας άντετίθετο
στήν ένότητα τής ’Ιταλίας μέ πρω
τεύουσα τήν Ρώμη, τό μασονικό πνεύ
μα άσκησε βαθειά έπίδρασι στις φιλε-

λεύθερες ψυχές τών ’ Ιταλών πατριω
τών. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχε προσ
χωρήσει έπίσης στόν μασονισμό καί ό
βασιλεύς Βίκτωρ ’Εμμανουήλ Β ' μαζί
μέ τούς ύπουργούς του. Κάποτε ό
Μουσσολίνι είπε: « ’ Εκείνο τό έλεεινό
πράσινο φίδι είναι πιά χαμένο. ' Ο μοσονισμός είναι μιά τεράστια φούσκα πού
θά σκάση μόλις άποφασίσω νά τήν
κεντήσω μέ μιά καρφίτσα».
Αύτή ήταν ή κρίσις του γιά τούς
μασόνους, λίγο πριν άπό τις 3 Οκτω
βρίου 1925, όπότε διέταξε τήν διάλυσι
τής μυστικής έταιρίας, διασκόρπισε τις
στοές της, κατέστρεψ ε τίς έδρες της,
καταδίωξε τούς άρχηγούς καί τά μέλη
της. Ή τα ν τό τσίμπημα τής καρφίτσας.
Μέγας Διδάσκαλος τού μασονισμοϋ
στήν ’Ιταλία τότε ήταν ό Ντομίτσιο Τορριτζιάνι, Φλωρεντινός δικηγόρος καί
άψογος τζέντλεμαν. Άναλογιζόμενος
τόν μεγάλο άριθμό τών φασιστών πού
ήσαν μέλη τής άδελφότητος, δέν κρά
τησε στάσι έχθρική άπέναντί του. Κατά
τήν διάρκεια τής πορείας πρός τήν
Ρώμη είχε στείλει στόν ντοϋτσε τηλε
γράφημα, άπό τό όποιο έβγαινε τό
συμπέρασμα ότι ό μασονισμός προσχω
ρούσε στήν άνατρεπτική δραστηριό
τητα έστω καί μ έ έπιφυλάξεις. Παλαιότερα έπίσης, τό 1921, ό Τορρπζιάνι
είχε άφήσει έλεύθερους τούς «άδελφούς» νά διαλέξουν άν θά παρέμεναν
ή όχι στις φασιστικές όργανώσεις. Σχέ
σεις, έπομένως, άνεπίληπτες. 'Ω στό
σο γρήγορα πέρασε στόν ρόλο τού
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«πράσινου φιδιού». Οι σχέσεις τού
Μουσσολίνι μέ τήν μασονία ήσαν άντιφατικές, όπως συχνά συνέβαινε μέ τόν
ντοϋτσε. ' Ο Μουσσολίνι έπεχείρησε νά
γίνη μασόνος καί ζήτησε νά έγγραφή
στήν στοά τών Ρομανιόζι τού Μιλάνου.
ΎΗσαν τά χρόνια τού Πρώτου Παγκο
σμίου Πολέμου. Φαίνεται ότι καί ένωρίτερα, τό 1905, στό Λοϋγκο ντί Ρομάνια, μάταια είχε ύποβάλει αϊτησι στήν
στοά Ριναντσίνι καί λίγο άργότερα, πάν
τοτε μέ τό ίδιο άρνητικό άποτέλεσμα,
στήν Λωζάννη. Φυσικό, λοιπόν, ήταν νά
είχε μίσος τότε έναντι τής μασονίας.
Γύρω όμως στά 1921-1922, οί σχέσεις
του μέ τήν μασονία ήσαν καλές. Γιά
διάφορους λόγους. Πρώτον, άπό συμ
φέρον. Οί μασόνοι υποστηρίζουν τόν
φασισμό, μασόνοι μεγαλοβιομήχανοι
τόν χρηματοδοτούν μέ τεράστια ποσά.
Εξ άλλου, τά περισσότερα άπό τά
άνώτατα στελέχη τού φασισμού είχαν
σχέσι μέ τήν μασονία. Οί δεσμοί άνάμεσα στό νέο κόμμα καί στήν παλιά
έταιρία είναι τόσο στενοί, ώστε πολλές
όργανώαεις τών φασιστών έχουν έδρες
στά ίδια τά οικήματα τών στοών. Τέ
λος, τό άρχικό πρόγραμμα τών μελανοχιτώνων φαίνεται ότι είναι άντίγραφο
τού προγράμματος τής μασονίας. Τόν
δεύτερο κλάδο τού ιταλικού μασονισμού, έκεϊνον τής πλατείας τού Ι η 
σού, διηύθυνε ό Ραούλ Παλέρμι, καί
τόν ύποστήριζε ό Νίττι, ένας παλιός

πληροφοριοδότης τού υπουργείου ’Ε
σωτερικών. ' Ο Παλέρμι, πού μυρίστηκε
πρός πού φυσά ό άνεμος άπεδείχθη
φανατικός φασιστής. Βρισκόταν άπό
καιρό σέ έπαφή μέ τόν Μουσσολίνι καί
δέν έχανε ευκαιρία νά μή δείξη τήν
άφοσίωσί του. "Εφθασε στό σημείο νά
τού προσφέρη σέ περγαμηνή τήν τιμη
τική διάκρισι τού Μεγάλου Διδασκάλου.
Ο Τσέζαρε Ρόσσι διηγείται ότι, έπιστρέφοντας μέ τόν ντοϋτσε άπό τήν
Νεάπολι, έπειτα άπό τό συνέδριο τού
κόμματος όπου άποφασίσθηκε τό πρα
ξικόπημα, είδ ε τόν Μουσσολίνι νά κατεβαίνη στον σταθμό τής Ρώμης καί νά
κουβεντιάζη μέ κάποιον στό διάστημα
πού έκανε στάσι τό τραίνο. Τόν ρώτη
σε: «Ποιος ήταν αυτός;» Εκείνος άπάντησε: «Είναι ό Ραούλ Παλέρμι, ό
άρχηγός τού μασονισμού». Ό Ρόσσι
ήταν καί αύτός μασόνος, καί άκριβώς
στήν πλατεία τού Ιησού· έν τούτοις
δέν είχε συναντήσει ποτέ τόν Μέγα
Διδάσκαλό του. Ή διαπίστωοις αύτής
τής έμπιστοσύνης πρός τόν Μουσσο
λίνι τόν έντυπωσίασε άρκετά. Τόν έπ ει
σε ότι τά πράγματα μπήκαν σέ καλό
δρόμο.
Τις ήμέρες πριν άπό τήν πορεία τής
Ρώμης, κάποιος Πεκορίνι, άπεσταλμένος τού Παλέρμι, έφθασε άπό τήν πρω
τεύουσα στό Μιλάνο μέ έμπιστευτική
μασονική άποστολή. "Επειτα στίς 27,
28 καί 29 ’ Οκτωβρίου, δηλαδή στήν

περίοδο τής καταλήψεως τής έξουσίας
άπό τόν Μουσσολίνι, έβλεπαν τόν Παλέρμι νά περνά έξαιρετικά πολυάσχο
λος άπό τήν πλατεία τού ’Ιησού στήν
ρωμαϊκή έδρα τού φάτσιο, καί άπό έ κ ε ϊ
στό Βιμινάλε, στό Μοντετσιτόριο καί
ώς τό Κυρινάλιο. Καί άκολούθως, πολ
λαπλασίασε τις έκδηλώσεις ύποταγής
καί σεβασμού, τις όμολογίες πίστεως
στόν φασισμό, τήν προσφορά υπηρε
σιών. Σύμφωνα μέ τόν Νίττι, ό Παλέρμι δέν ήταν άνεπίληπτο πρόσωπο. Είχε
συνεργασθή μέ μιά φιλοαυστριακή κα
θημερινή έφημερίδα τόν καιρό τής
έπεμβάσεως καί είχε διευθύνει μιά έ 
φημερίδα πού άσκούσε μέ άόριστο τρό
πο έκβιασμούς. Κρύφθηκε μετά τό
1950, έπειτα άπό μιά περίοδο έξορίας
στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
Αλλά ό Μουσσολίνι, όταν έπέτυχε
τά όφέλη πού μπορούσε νά άποσπάση,
μετέβαλε άποτόμως τίς σχέσεις του μέ
τήν μασονία. Ε κτός άπό τό παλιό του
μίσος πού όφείλετο στήν άπόρριψι τών
αίτήσεών του γιά εισδοχή, ό Μουσσο
λίνι δέν μπορούσε νά παραδεχθή μιά
έταιρία, πού οί βασικές της άρχές ήσαν
έμπνευσμένες άπό τόν διεθνισμό, τήν
δημοκρατία καί τόν λαϊκισμό, πράγμα
τα πού ό φασισμός διακήρυσσε ότι
άπέκρουε.
Ο Τορριτζιάνι, πιό συνετός καί πιό
ευθύς άπό τόν Πατέρμι, δέν ξανοίχθηκε πολύ. Είχε καταλάβει γρήγορα πού
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θά πήγαιναν τά πράγματα γιά νά δώση
άποφασιστική ύποατήριξι στόν φασισμό,
καί διέκοψε τήν μικρή βοήθεια πού
παρείχε ώς τότε. Τόν Φεβρουάριο τού
1923, όταν άνακοινώθηκε τό άσυμβίβαστο μεταξύ τής συμμετοχής στόν μασονισμό καί τόν φασισμό, οί σχέσεις
είχαν ήδη διακοπή καί ή διάστασις ήταν
πλήρης. ' Ο Τορριτζιάνι καί οί μασόνοι
τού Παλάτσο Τζιουστινιάνι ήσαν άντίθετοι στήν σχολαστική μεταρρύθμισι
τού Τζεντίλε καί στήν έπαναπροσέγγισι
στό Βατικανό.
Στήν στοά τού Παλάτσο Τζιουστινιάνι ήταν έγγεγραμμένος, μεταξύ άλλων,
μιά έξέχουσα προσωπικότης, ό Αλεσσάνδρο Ντουντάν. Ό τα ν
βρέθηκε
μπροστά στήν άνάγκη τής έπιλογής καί
διάλεξε τόν φασισμό, ό Τορριτζιάνι τόν
έδιωξε. Ή ένέργεια αύτή άνέβασε
πολύ τήν έντασι. Ή χαριστική βολή
ήλθε όταν άποκαλύφθηκαν οί προετοι
μασίες γιά άπόπειρα κατά τού Μουσσολίνι έ κ μέρους τού σοσιαλιστοϋ βουλευτού Τίτο Τσανιμπόνι.
Ό Τορριτζιάνι βρέθηκε σέ δύσκολη
θέσι. Σχεδόν όλοι οί φασισταί ήγέτες
ήσαν μασόνοι. Ή σαν - καί όλοι μέλη
στήν Μεγάλη ’Ανατολή τής ’Ιταλίας
τού Παλατσο Τζιουστινιάνι - οί Ρομπέρτο Φαρινάτσι (μέλος τής στοάς Σάντι
Ρετζιονάντι τής Κρεμόνας καί έπειτα
στήν Πλατεία τού ’ Ιησού), Άουρέλιο
Παντοβάνι, Ά κ ίλ λ ε Σταράτσε, Ά λ ν το
Όβίλιο, Άμέριγκο Ντούμινι (μέλος
άπό τό 1921 τής Εθνικής στοάς τής
Βία Πέργκολα-Φιρέντσε), Φερρούτσιο
Λαντίνι κ. ά
Ό σ ο ν άφορά τήν Καθολική Εκκλη
σία, ή στάσις της έναντι τού μασονισμοΰ δέν μετεβλήθη, τουλάχιστο έπίσημα. Παραμένουν σέ ισχύ τά άρθρα
2335 καί 1240 τού κωδικός τού Κανονι
κού Δικαίου. Τά άρθρα αυτά άπειλοΰν
τούς μασόνους μ έ άφοριαμό καί τούς
στερούν άπό τή θρησκευτική ταφή. ’ Υ
πάρχουν, σήμερα, στις τάξεις των μα
σόνων έκεϊνοι πού προσπαθούν νά ξεπεράσουν αύτήν τήν παλιά ρήξι, ειδικά
άνάμεσα ατούς όπαδούς τής Γαληνοτάτης Μεγάλης Στοάς τής Ιταλίας τού
Μιλάνου. Ή λθαν σέ έπαφή μ έ τόν
καρδινάλιο Αύγουστϊνο Μπέα. Ό Μ π έα
δέν άρνήθηκε τόν διάλογο. Ό θάνα
τός του διέκοψε τις διαπραγματεύσεις.
Στήν Σύνοδο, στις 6 Δεκεμβρίου
1962 καί στις 20 Νοεμβρίου 1963,
ό Μεξικανός έπίσκοπος Σέργιος Μεντέζ Ά ρ κ ο είχε ζητήσει τήν άνάκλησι
τών έκκλησιαστικών ποινών είς βάρος
τής μασονίας, καλώντας τήν Εκκλησία
νά λάβη ύπ' όψι της τις άλλαγές στοάς

Η ΜΑΣΟΝΙΑ

σκοπούς καί στά προγράμματα τής όργανώσεως, όφειλόμενα στην βαθειά
ιστορική άνανέωσι τής κοινωνίας. Καί
λαμβάνοντας έπίσης ύπ ’ όψι τούς πο
λυάριθμους μασόνους κληρικούς, μ ε 
ταξύ τών όποιων είναι, καθώς φαίνεται,
καί ό καρδινάλιος Πιέτρο Γκάσπαρι, πού
ύπέγραψε μέ τόν Μουσσολίνι τις συμ
φωνίες τού Λατερανοϋ γιά τόν Κον
κορδάτο. ’Αλλά στις 16 Μαρτίου του
1968 τό άλλοτε Δικαστήριο τού Βατι
κανού έπανεβεβαίωσε τήν παλιά στάοι
τής ’Εκκλησίας. Δ έν υπάρχουν άπό
τότε πληροφορίες γιά άλλαγές ή καινο
τομίες.
SILVIO BERTOLDI
Στήν άπέναντι σελίδα: ' Ο Φρανσίς Βιώ, ύπα
τος μέγας Γενικός έπιθεωρητής τού Μεγά
λου Κολεγίου τών τελετών, ένώ προεδρεύει
σέ μώ συνέλευση. Τό τρίφωτο έμττνευαμένο άπό τά «τρία σημεία» ή τό θείο τρίγωνο,
συμβολίζει τήν άλήθεια Σ ' αυτή τή σελίδα
έπάνω: Ή «άλυσίδα» τής ένώσεως, πού
παριστάνει τήν άπλότητα μεταξύ τών έταίρων. Ένώ οί τε λ ε τέ ς τής μυήσεως παρα
μένουν μυστικές, σ ' άλλες περιπτώσεις
μπορεί νά παρίατανται καί συγγενείς τών
«άδελφών». Δεξιά: Διάφορα άντικείμενα
σύμβολα τού Μασονισμού. Τό κρανίο, ή σπά
θη, τό βιβλίο, τό άλφάδι καί ό άπαραίτητος
διαβήτης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑ Σ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οί άνδρες των Σωμάτων Ασφα
λείας φρουρούν καί προστατεύ
ουν τό Έθνος καί άπό τόν έξωτερικόν καί άπό τό έσωτερικόν
έχθρόν. Εμείς όλοι άναγνωρίζοντες αύτή τήν άποστολή τους
δέν κάνουμε τίποτε άλλο, άπό
τού νά προστατεύουμε τούς ί
διους τούς έαυτούς μας άπό τό
δεινά τής άναρχίας, τής τρομο
κρατίας καί τού έγκλήματος.
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Νά κυβερνά ή πλειοψηφία, νά
έλέγχη ή μειοψηφία καί νά έφαρμόζεται ό Νόμος πρός κάθε
κατεύθυνσι.
Αποτέλεσμα τής μή παραδο
χής τού δημοκρατικού αύτοϋ
δόγματος, πού συναντάται κυ
ρίως στόν χώρο τής Άντιπολιτεύσεως καί σέ μερίδα τού Τύ
που, έχει ώς έπακόλουθο τήν
έπικράτησι μιάς περιέργου άντιλήψεως, διά τά κατά καιρούς
λαμθανόμενα ύπό τής Κυβερνήσεως θεσμικά μέτρα: Έάν τά
μέτρα καί οί λαμβανόμενες άποφάσεις έξυπηρετούν τούς
κομματικούς σκοπούς καί έπιδιώξεις των, όλα τότε βαδίζουν
καλώς. Έάν όχι, άρχίζει ένας
συστηματικός πόλεμος φθοράς
τών θεσμών καί όργάνων, πού
συνθέτουν τήν έννοια τής Δη
μοκρατίας, δημιουργώντας ένα
κλίμα καί μία ψυχολογία, πού
δέν έπιτρέπουν τήν άπόδοσι
τών έκάστοτε λαμβανομένων
μέτρων.

τ. βουλευτ. κ. ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ό στόχος τους

ΠΟ ΤΟΝ ’Ιούλιο τού 1974,
τά προβλήματα πού συσσωρεύθηκαν στήν άποκαταστημένη Δημοκρατία μας, ήσαν
πολλά. Προβλήματα έξωτερικά,
πού μόνον κινδύνους γιά τό Έ 
θνος δημιουργούσαν, καί προ
βλήματα έσωτερικά, τά όποια ύπονόμευαν καί, δυστυχώς έξακολουθούν νά ύπονομεύουν τά
θεμέλια τής έθνικής μας ύποστάσεως.
Ένα άπό τά σημαντικώτερα
ύφιστάμενα άκανθώδη προβλή
ματα, είναι καί ό μή σεβασμός
στή βασική άρχή τής Δημοκρα
τίας, πού είναι:

Α

400

Μέσα σ’ αύτή τήν τακτική,
πρωτεύοντα στόχο έχουν, λόγω
φύσεως τής έκτελουμένης ερ
γασίας των, οί άνδρες τών Σω
μάτων Ασφαλείας. Διότι αύτοί
είναι οί φύλακες καί οί έκτελεσταί τής πιστής έφαρμογής τού
Νόμου. Καί δι’ αύτό κατεβλήθη
καί έξακολουθεΐ νά καταβάλλε
ται, προσπάθεια κάμψεως τού
ήθικοϋ των καί μειώσεως τής
άποδόσεώς των διά τής δυσφημήσεως καί τού διασυρμοϋ των.
Ή προσπάθεια αύτή σκοπόν έ 
χει νά δημιουργήση ψυχική διάστασι μεταξύ Λαού καί άνδρών
τών Σωμάτων Ασφαλείας.
Άναφέρομαι εις ένα έκ τών
πολλών δημοσιευμάτων τών έφη μερίδων τής Άντιπολιτεύ-
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σεως, τό όποιο χαρακτήριζε
«βαρβάρους»,
«βάναυσους»,
«πρωτόγονους» τούς άνδρες
τών Σωμάτων Ασφαλείας. Καί
ολα αύτά, διότι, σέ μιά συγκε
κριμένη τότε περίπτωσι, είχαν
έκτελέσ ει άπλώς καί μόνο τό κα
θήκον των, άποδειχθέντος τού
του δι’ έκδοθέντος άπαλλακτικοϋ βουλεύματος. Είναι άπαράδεκτον, έκμεταλλευόμενοι ώρισμένα μεμονωμένα ίσως άτυχή
περιστατικά, νά συκοφαντούν
καί νά δυσφημούν τό σύνολον
τών άνδρών τών Σωμάτων Α
σφαλείας τόσον άβασάνιστα. Δι
ότι ολη αύτή ή όργανωμένη
δυσφήμησι καί συκοφαντία, έ 
χει σάν άποτέλεσμα άφ’ ένός
μέν νά άποθρασύνωνται όσοι θί
γονται άπό τήν έφαρμογή τού
Νόμου, καί βεβαίως δέν θίγον
ται οί χρηστοί πολίτες, άφ’ έτέρου δέ νά έχωμεν σωρείαν βι
αιοπραγιών καί έπιθέσεων κατά
τών όργάνων τής τάξεως - γε
γονός πού άνάγκασε τήν Πολι
τεία νά ψηφίση ειδικό νόμο
προστασίας των άπό τά ύποπτα
κρούσματα τής κεκαλυμμένης
άναρχίας.
Διότι πρέπει νά καταλάβωμε
όλοι, άπό τόν πρώτο πολίτη ώς
τό τελευταίο, όπως άκριβώς γί
νεται σέ όλες τίς προηγμένες
δημοκρατικές χώρες, ότι τά θ έ
ματα πού άφοροϋν τήν άσφάλειαν καί τήν έννομον τάξιν τής
χώρας μας, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ,
γιά κανένα λόγο, νά άντιμετωπίζωνται μέ κριτήρια πολιτικά ή
άλλες κομματικές έπιδιώξεις.
Σ ’ αύτό άκριβώς τό σημείο θά
πρέπει νά τονισθή καί ό ρόλος
τού Τύπου. Χρειάζεται ή συν
δρομή καί ή ήθική συμπαράστασί του, καθώς καί όλόκληρου τού Λαού, εις οίονδήποτε
κόμμα καί άν άνήκη.
Οί άκριτες μας φρουρούν τά
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Π ρέπ ει νά συνειδητοποιήσουμε ό τι ό Α στυνομικός δ έν είνα ι ό έχθρός ή ό δυνάστης άλλά ό βοηθός, ό φ ύλακας, ό
σ τυλοβ ά της τής κοινω νίας μας. Δ έν πρέπει νά παρασυρώμεθα άπό ώ ρισμένα μεμονω μένα άτυχή γεγονό τα, τά όποια έκμ ετα λλ εύ ο ν τα ι ο ί έ χ ο ν τε ς λόγο νά τό πράττουν.

σύνορα καί μάς προστατεύουν
άπό τόν έξωτερικόν έχθρόν. Οί
άνδρες των Σωμάτων Ασφα
λείας φρουρούν καί προστα
τεύουν τό Έ θνος καί άπό τόν
έξωτερικόν, άλλά καί άπό τόν
έσωτερικόν έχθρόν. Εμείς λοι
πόν, άναγνωρίζοντες αύτήν τήν
άποστολή τους, δέν κάνουμε τί
ποτε άλλο άπό τό νά προστα
τεύουμε τούς ίδιους τούς έαυτούς μας άπό τά δεινά τής άναρχίας, τής τρομοκρατίας καί
τού έγκλήματος - κρούσματα,
τά όποια άρχισαν νά πληθαί
νουν είς τό τόπο μας τελευ
ταίως.
Γιά τόν λόγον αύτόν, ή Κυ-

βέρνησις ήναγκάσθη νά λάθη
τά μέτρα διά τήν ριζικήν άντιμετώπισιν τής βίας καί τρομο
κρατίας, όποθενδήποτε προερχομένης. Έτσι, ό ψυχολογικός
παράγων τών άνδρών των Σω
μάτων Ασφαλείας άρχισε πάλι
ν’ άναπτερώνεται. Διότι αύτός
είναι, πού παίζει πρωτεύοντα
ρόλον είς τήν έκτέλεσιν τού άξιουμένου καθήκοντος.

Τά επαγγελματικά
προβλήματα
Βεβαίως, πέραν αύτού, ύπάρχουν καί πλειστα άλλα προβλή
ματα, τά όποια άπασχολούν
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Μ έ τά τελευτα ία μ έτρ α πού έλ α β ε ή Κυβέρνηση γιά τή ριζική Αντιμετώπιση τής βίας
κα ί τής τρομοκρατίας, άρχισε νά Αναπτερώνεται καί πάλι τό ήθικό τών Ανδρών τών
Σωμάτων Ασφαλείας.

τούς άνδρες τών Σωμάτων 'Α
σφαλείας. Μερικά έξ αύτών, κα
τά τήν περίοδον 1974 - 1977,
έπελύθησαν. Είμαι βέβαιος, ότι
καί αύτά πού ύπάρχουν, θά έπιλυθοϋν μόνον άν βρεθούν άν
θρωποι, πού νά πιστεύουν καί
νά ένστερνίζωνται τήν άποστολήν, άλλά καί τήν θέσιν, εις τήν
όποιαν εύρίσκονται. Δηλαδή, τό
έργον, πού έχουν νά έκπληρώσουν, τόν τρόπο καί τά μέσα
πού διαθέτουν καί τήν νοοτρο
πία τού Κοινού, πού έχουν νά
άντιμετωπίσουν. Δέν πρέπει νά
λησμονούμεν, ότι οί άνδρες τών
Σωμάτων Ασφαλείας είναι οί
μόνοι έργαζόμενοι τής χώρας,
πού δέν πληρώνονται ύπερωρίες, όσες καί άν κάνουν, δέν
πληρώνονται νυκτερινές προ
σαυξήσεις Κυριακών καί άργιών,
οί δέ πρωτοδιοριζόμενοι χωρο
φύλακες ή άστυφύλακες είναι
οί μόνοι Έλληνες πού έργάζονται μέ άποδοχές κατώτερες
άπό τίς κατώτατες τών συλλογι
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κών συμβάσεων. Εύρίσκονται,
δηλαδή, μισθολογικά, χαμηλό
τερα άπό τόν άνειδίκευτο έργάτη καί τόν μαθητευόμενο, πα
ρά τό βαρύ έργο πού έχουν νά
έπιτελέσουν, τίς άντίξοες συν
θήκες, κάτω άπό τίς όποιες έργάζονται, καθώς έπίσης καί τίς
εύθΰνες, τίς όποιες έμεϊς άφρόνως τούς καταλογίζουμε. Καί έπί πλέον: Δέν έχουν οϋτε τήν
εύχέρειαν διεκδικήσεως τών δι
καιωμάτων των. Θά πρέπει, λοι
πόν, γιά νά φέρουν τό ποθητόν
άποτέλεσμα τά ψηφισθέντα μέ
τρα, νά κατανοήσουμε άπαντες,
άρχοντες καί άρχόμενοι, ότι
πρέπει νά καταδικάσουμε καί νά
άπομονώσουμε
τά
ύποπτα
κρούσματα τού έγκλήματος καί
τής παρανομίας.
Ιδού, λοιπόν, διατί πρέπει νά
συνειδητοποιήσουμε, ότι ό άστυνομικός δέν είναι ό έχθρός
ή ό δυνάστης, άλλά ό βοηθός, ό
φίλος, ό φύλακας, ό στυλοβάτης τής Κοινωνίας μας. Νά μήν

παρασυρόμεθα άπό ώρισμένα
μεμονωμένα άτυχή γεγονότα,
τά όποια έκμεταλλεύονται οί έχοντες λόγον νά πράττουν τού
το καί οί όποιοι, άκόμη καί έσχάτως, διεκήρυξαν, ότι είναι οί
άλώβητοι άγωνισταί τής ιδέας
τού διεθνούς προλεταριάτου,
ουδέποτε παύσαντες νά πολε
μούν τήν άστική τάξι. Καί ώς
ύπεύθυνοι πολίτες, τέλος, όφείλουμε νά άμυνθοϋμε καί νά βο
ηθήσουμε τούς φύλακες τής 'Ε
λευθερίας καί τής ήσυχίας μας,
τούς άνδρες τών Σωμάτων Α
σφαλείας. Κάθε πράξι δέ, ή ό
ποια είναι άντίθετος τού Δι
καίου, όποθενδήποτε προερχομένη καί σκοπόν έχει νά διαταράξη ή νά ύπονομεύση τά θεμέ
λια τής σωστής Δημοκρατίας,
θά πρέπει νά τήν πατάξουμε.
Αύτό θά πρέπει νά γίνη τό πρώ
τον μέλημα παντός ύγιώς σκεπτομένου πολίτου.
Έν κατακλείδι, πιστεύω, ότι
δέν είναι δυνατόν νά έπέλθουν
τά άναμενόμενα άποτελέσματα
τών οίωνδήποτε έξαγγελλομένων μέτρων, έάν δέν έξυψώσωμεν τό ήθικόν τών άνδρών τών
Σωμάτων Ασφαλείας καί δέν τά
καλύψουμε πλήρως καί οίκονομικώς, ώστε νά δυνηθούν άπερίσπαστα νά έκπληρώσουν τήν άποστολήν των καί νά παύσουν
νά πιστεύουν, ότι θεωρούνται
άπό μίαν μεγάλην μερίδα τού
έλληνικού λαού «πολίτες δευτέρας κατηγορίας».
Τέλος, όλοι μας, μέ ψυχικήν
ένότητα, άλλά καί έθνική έπαγρύπνησι θά πρέπει νά άπομο
νώσουμε αύτούς, πού έχουν έ 
να καί μοναδικό σκοπό: Νά κα
ταρρακώσουν, έν τψ συνόλψ
των, τό ένα κατόπιν τού άλλου
τά κάστρα τής Πατρίδος μας
(Θρησκεία, Οικογένεια, Στρατό,
Σώματα Ασφαλείας, Δικαιοσύ
νη), ώστε νά μπορέσουν νά όδηγήσουν άνενόχλητα τήν χώ
ραν μας εις τό ίδικόν των όλοκληρωτικόν καθεστώς.
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ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ TOY 183S
Τού κ. Α λ. Χρυσομάλη
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεύχος
τών « Αστυνομικών Χρονι
κών» εϊδαμε ότι ή Δικαιοσύνη
είν α ι μία άπό τις τέσ σ ερ ες άρετέ ς πού, άπό τά πανάρχαια χρό
νια οι άνθρωποι - καί κυρίως οί
Έ λληνες - τήν πρόσεξαν καί τήν
λάτρευσαν σάν άληθινή Θεά.
Καί είναι γεγονός, μαρτυρημ έν ο , ότι στή σκιά τού παχύφυλ
λο υ δένδρου τής Δικαιοσύνης
σιάστηκαν ό λες οί άνθρώπινες
κοινω νίες.
'Ωστόσο, έχ ο υ ν δίκιο έκείνο ι
πού παρουσιάζουν τή Δικαιοσύ
νη όμοια μ έ τό όξυγόνο, πού
χω ρίς τήν ύπαρξή του θά ήταν
άδύνατη ή ύπαρξη τής ζωής.
Υπεύθυνα μαρτυρικά στοι
χ εία μάς βεβαιώνουν, ότι ή δι
καιοσύνη ποτέ δ έν έπαυσε νά
κ ά ν ει τήν παρουσία της άκόμη
καί στις πιό κρ ίσ ιμες καί δύσκο
λ ες στιγμές τής άνθρωπότητος.
Στά μαύρα χρόνια τής σκλα
βιάς, σέ διάφορους τόπους τής
πατρίδος μας, όπως καί στήν
Καλαμάτα, έκ α ν ε τήν έμφ άνισ ί
της ή Δικαιοσύνη, όχι όμως μέ
τήν άρμόζουσα μεγαλοπρέπειά
της. Μετά, πάντως, τήν άπελευθέρωση, τά πράγματα άλλαξαν
ριζικά, διότι τό κράτος, άν καί
νεοσύστατο, έν το ύ το ις έστρεψ ε
μ έ ένδιαφ έρον τήν προσοχή
του πρός τήν διοργάνωση τών
Δικαστηρίων. Π ερ ί τούτου, μαρ
τυ ρ ικ ές άπ οδείξεις έχ ο μ ε τις
τό τε έκδ ο θεϊσ ες δικασ τικές άποφάσεις, όπως τήν άκόλουθη
ύπ ’ άριθμ. 75/1835 πού έκδόθηκε κατόπιν άναβολής τής έκδικάσεως τής σ χετικής άποθέσεως, τήν 10 Οκτωβρίου τού
ίδ ιο υ έτους, έκδ ο θείσ η ς πρός
το ύτο τής ύπ' άριθμ. 46/10.10.

1835 άποφάσεως τού Ειρηνοδι
κ είο υ Καλαμάτας, τό κείμενο
τής όποιας παρουσίασαν τά «Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ»
στό
προηγούμενο τεύ χ ο ς των.
Α ριθμός 75.
Τό Ε ίρηνοδικεϊον Καλαμών
Θεωρούν ότι ό κ. Αθανάσιος Οίκονομόπ ουλος έν ερ γ ο ύ ν το ς διά
τόν έα υτόν του κ α ί διά τούς άδελφ ο ύ ς αύτοϋ, διά τής άπό 3 έξαμ ή νο υ , κοινοπ οιηθείσης τήν 10 ί
διου, παρά τού Θεοδώρου Κ. Τσουμπ ρέα, κλητήρος τού Ειρηνοδι
κ ε ίο υ τούτου, έ ξ α ιτε ίτα ι νά καταδικασθή ό Ιωάννης Μ πελαούρης εις
τήν όπόδωσιν γροθιώ ν 150 ήτοι έκ α τό ν πεντήκοντα κα ί τόν νόμιμον
τό κ ο ν αυτών κατά τόν τίτλ ο ν Ξ'
βιβλ. Ε" έδαφ. 6 χρεω στούμενα
πρός τόν τότε πατέρα α ύτού άπό
τό έ το ς 1820, κατά τήν έγγρα φ ον
ό μολογία ν καί ότι εις τήν προσδιορ ισ θεϊσ α ν διά τής ύπ' άριθμ. 46 πά
ρ ε μπιμπτούσης άποφάσεως τού Ει
ρ η νο δ ικείο υ τούτου προθεσμίαν
δ έν έπαρουσίασεν καμμίαν νόμι
μ ο ν όπόδειξιν ώς ή έννοια τής μνησ θείσ ης άποφάσεως.
Θεωρούν, ό τι έπ ιδ οθ έντος τού
ά ντιγρ ά φ ου τής κλητεύσεω ς πρός
τόν Ίωάννην Μ πελαούρην κατά τήν
ΙΟην τού τρέχοντος δέν ένεφ α νίσθη ν ’ άπολογηθή μ ' όλον ό τι έκτοτε π αρήλθεν ικανός καιρός.
Ακοϋσαν καί τήν προφορικήν άγω γήν τού ένά γο ντο ς Οίκονομοπ ούλου έξα ιτο υ μ έν ο υ τήν έκδοσιν
έρ ή μ η ν άποφάσεως κατά τόν νό
μον.
Ά να γνο ύ ν τήν άπό 24 'Οκτω
β ρ ίο υ 1820 έγγρ α φ ον όμολογίαν
το ύ Ίωάννου Μ πελαούρη κατά τού
Α θανασίου Ο ίκονομοπούλου.
Σκέπτεται
Επειδή ό 'Ιωάννης Μ πελαούρης
π ροσκληθείς δ έν ένεφ α νίσ θη ν ’ άπ ολογηθή μ ’ όλον ότι π αρήλθεν ι
κα νό ς καιρός έκ το τε.

Επειδή ή π ερί έκδόσεω ς έρήμην
άποφάσεως α ϊτη σ ις τού ένά γοντος
Ο ίκονομοπούλου ε ίν α ι σύμφωνος
μ έ τόν νόμον.
'Επειδή καί ε ις τήν άπό 24 Ο
κτω βρίου 1820 έγγρα φ ον άπολογ ία ν τού Ίωάννου Μ πελαούρη δια
λα μ β ά νετα ι τόκος, είν α ι δεκτή ή
π ερ ί τόκου πρότασις τού Οίκονομοπ ούλου.
Εχων ύπ ’ όψιν τό άρθρον 504 τής
Π ο ινική ς Δ ικονομίας.
Αποφασίζει κ α τ ’ έρήμην.
Α. Ό Ιωάννης Μ πελαούρης ν ' άποδώση πρός τόν Αθανάσιον Οίκονομόπ ουλον κα ί ά δελφ όν αύτοϋ
γρό σ ια 150 ήτοι δραχράς έξήκο ντα
(60).
Β. Ο ίδιος Μ πελαούρης νά πληρώση πρός τούς Ιδιους τόν νόμιμον
τό κ ο ν αυτών ά ν ερ χ ό μ ενο ν μ έχ ρ ι
σ ή μ ερ ο ν εις δραχμάς έξήκοντα.
Καταδικάζει α υτόν ε ις τήν άπόδ ο σ ιν τών χρονοτριβώ ν κα ί δικα σ τι
κών έξόδων τού ά ντιδ ίκου του δρα
χ μ ά ς 5 κα ί ε ις τήν πληρωμήν τού
δικαιώ ματος τής παρούσης άποφά
σεω ς λεπτά έκ α τό ν έξή κο ντα (160).
'Ε γένετο καί άπ αγγέλθη έκκλήτως παρά τού (....) Είρηνοδίκου Κα
λαμώ ν Παρέδρου παρόντος τού
Γραμματέως α ύτοϋ έν δημοσία
σ υνεδρ ιά σ ει τήν 23ην Ν οεμβρίου
1835.
Ό ΕΙρηνοδίκης Καλαμών
κ α ί ά ν ’ αύτοϋ ό Πάρεδρος
(Τ.Σ.) Αντών. Μ ελισσουργός
Ό Γραμματεύς
Δ.Α. Πλατανόπουλος

"Αν σκεφθώμεν ότι, κατά τό
έ το ς 1835, τό Ε ίρηνοδικεϊον Κα
λαμάτας έξέδω σεν περισσοτέρ α ς τών 100 πολιτικών άποφάσεων, τότε, μ ετά βεβαιότητος,
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ό
τι ή Δικαιοσύνη είχ ε γίν ει πίστις
ε ις τούς άνθρώπους, όπως καί
σήμερα.
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νομικής προσφοράς. Θά ήταν παράλειψή μου άν δέν
άπευθυνόμουν αύτή τή στιγμή καί πρός τούς παρισταμένους καί άποχωροϋντας έπίοης κυρίους Ύπαρχηγούς,
μέ τούς όποιους μέ συνδέουν στενότατοι φιλικοί δεσμοί
καί μακρά σειρά έτών ύπηρεσιακής συνεργασίας.
Εύχομαι στόν καθένα ύγεία άτομική καί οικογενειακή
εύτυχία καί έκπλήρωση κάθε έπιθυμίας.
Τελειώνοντας κ. Γενικέ Γραμματέα, έπιθυμώ καί πάλι
νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου πρός τήν Κυβέρνηση
γιά τήν τιμή πού μοϋ έκανε καί νά διαβεβαιώσω δτι θά
άγωνισθώ γιά νά άνταποκριθώ στις προσδοκίες τής Πολι
τείας καί τής Αστυνομίας Πόλεων.
Σάς εύχαριστώ»

Κατά τήν τελετήν μίλησαν δι όλίγων καί οί άπελθόντες Ύπαρχηγοί τοϋ Σώματος κ.κ. Αγγελόπουλος καί Καραθανάσης.
Πρός τόν κ. Παπαγεωργίου, ό κ. Λεμονής προσέφερε άναμνηστικό δώρο.
Τό περιοδικό μας άπευθύνει τις πιό έγκάρδιες
ευχές γιά ύγεία καί εύτυχία πρός τόν άπελθόντα
’ Αρχηγό καί πρός τόν κ. Λεμονή δύναμη γιά νά
φέρει σέ πέρας τήν μεγάλη άποστολή πού τού άνέθεσε ή πολιτεία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
Α- ΥΠΑΡΧ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Ευαρέσκεια τοΰ Υπουργού Δημοσ. Τάξεω ς κ. * Αναστασ. Μπάλκου.
' Επί τή άποχωρήσει έκ τής ύπηρεσίας τοϋ ' Αρχη
γού τής ' Αστυνομίας Πόλεων κ. Χαραλάμπους Πα
παγεωργίου, έκφράζω πρός αύτόν τάς εύχαριστίας
μου διά τάς λαμπρός του ύπηρεσίας καί διά τό έπιτελεσθέν έξαιρετικόν έργον άπό τήν 'Αστυνομίαν,
ύπό τήν άρχηγίαν του.
Ό κ. Παπαγεωργίου κατέβαλε ειλικρινείς όσον
καί έπιτυχεϊς προσπάθειας διά τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τοϋ Σώματος τής ' Αστυνομίας Πόλεων οί δέ
μεταγενέστεροι θά τόν ένθυμοϋνται διά τήν άμεροληψίαν του, τήν σεμνότητά του, τό ήθος καί τήν
δικαιοσύνην ή όποια έχαρακτήριζε τάς πράξεις του,
έπίοης διά τήν έντιμότητα καί τήν έμμονήν του εις
τήν τήρησιν των άρχών τής Δημοκρατίας. Τέλος διά
τήν εύγένειάν του, τήν άγάπην καί τάς συνεχείς
του φροντίδας διά τούς ύφισταμένους του.
Εύχομαι εις τόν κ. Παπαγεωργίου ύγείαν καί
εύτυχίαν εις τόν ιδιωτικόν του βίον.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Β' ΥΠΑΡΧ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
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ΔΗΜ ΗΙΡΙΟΣ
ΡΟΔΟΧΑΝΑΚΗΣ
- Ενας ψεύτικος πρίγκιπας, πού έδρασε στήν *Αγγλία τόν 19ο αιώνα.' Ηταν έμπορος
άπδ τήν Σύρο καί Ανέβηκε στό ύπατο άξίωμα τής Σκωτικής Στοάς. Μαθητής τού Κων
σταντίνου Σιμωνίδη, περιώνυμου πλαστογράφου, έγραψε ένα όγκώδες σύγγραμα,
γιά νά Απόδειξη τήν πριγκιπική του ιδιότητα, παραπέμποντας σέ άνύπαρκτα βιβλία.
Κατόρθωσε, άκόμη, νά άνεβή στήν κορυφή τής Τεκτονικής Στοάς τής ' Ελλάδος.
' Αποκαλύφθηκε άπό τόν έλληνιστή Αιμίλιο Λεγκράν.

„ Τ Τ Α Υ Τ Ο Υ Ά γχότης ό Πάπας
' * 1 1 έδέχθη τήν 21ην τρέχοντος
τήν Α ύτοΰ Α ύτοκρατορικήν Υ ψ η λ ό 
τητα τόν Πρίγκιπα Ροδοκανάκι |ν έκ
Λονδ νου».
Έ τσ ι Ανήγγειλε ό «Ρωμαίος Παρα
τηρητής» του Βατικανού στό φύλλο
του τής 24ης Σεπτεμβρίου 1871 τήν
έπίσκεψη στόν Π οντίφηκα τού Δημητρίου Ροδοκσνάκη, πού, κατά τούς
Ισχυρισμούς του, ήταν ό Δημήτριος
Β’ Δούκας - Ά γγελο ς* Κομνηνός Π αλιιιολόγος Ροδοκανάκης, 15ος τ ι
τουλάριος αύτοκράτωρ τής Κω ν
σταντινουπόλεως. Είχε δμως τήν
άτυχία νά ένδιαφερθή γιά τή ν περί
πτωσή του ό συντάκτης της έθνικής
μας βιβλιογραφίας Α ίμ ίλ ιο ς Λεγ
κράν, ό όποιος κατά τήν διάρκεια τών
έρευνών του στίς βιβλιοθήκες τής
Εύρώπης διαπίστωσε τήν Αναφορά σέ
δημοσιεύματα τοΰ «πρίγκιπα» αύτοδ
Ανυπάρκτων συγγραμμάτων, στά
όποια καί παρέπεμπε, γιά νά θεμελιώση τήν «αύτοκρατορική» του κα
ταγωγή καί τήν «πριγκιπική» του
Ιδιότητα. Βρήκε ό Λεγκράν πώς οί
τίτλ ο ι 24 βιβλίω ν, στά όποια παρέ
πεμπε ό Ροδοκανάκης, ήσαν φαντα
σ τικο ί καί άνύπαρκοι καί, άφοδ βε
βαιώθηκε άπό τις διάφορες βιβλιοθή
κες καί άπό διάφορα περιστατικά, ότι
έπρόκειτο γιά πρώτου μεγέθους
Απάτη, δημοσίευσε τό 1895 στό Πα
ρίσι τόν «Φάκελο Ροδοκανάκη»
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(Dossier Rodocanakis),
μέ
τόν
όποιο Αποκάλυπτε τ ί είδους τυχοδιώ
κτης ήταν ό φερόμενος ώς «πρίγκι
πας» Ροδοκανάκης. Ό π ο ιο ς μελετή
σει τόν φάκελο αύτό (μέ βάση τόν
όποιο δίδεται έδώ τό πορτραϊτο τοδ
φανταστικού πρίγκιπα), διαπιστώνει
Αμέσως Αναλογίες Ανάμεσα στόν Ρο
δοκανάκη καί τόν διαβόητο πλαστογράφο Κω νσταντίνο Σιμω νίδη, πού
μάς Απασχόλησε άλλοτε στις σελίδες
τής «Ιστορίας». Ε ίναι μάλιστα γνω
στό δ τι ό Ροδοκανάκης ύπήρξε μαθη
τής τού Σιμωνίδη.
Ό Βάσος Τσιμπιδάρος στό βιβλίο
του «Οί Έ λλη νες στήν ’Αγγλία»
(1974), γράφει σ χετικά: «Τις Απάτες
τοδ Σιμωνίδη πρώτη Απεκάλυψε τό
1848 ή έφημερίς “ Νέα Ε λ λ ά ς ” κ α ί έν
συνεχείς: τό περιοδικό “ Πανδώρα”
τού 1851. Δέν μπορούσε πλέον νά
σταθή στήν Ε λλάδα. Π ήγε στή Γερ
μανία καί μετά στήν ’Α γγλία. Έδώ
Ακριβώς γνώρισε καί τόν Δ ημήτριο
Ροδοκανάκη, πού γοητεύθηκε άπό τή
γνωριμία τού Σιμωνίδη καί φυσικά
πίστεψε τή δική του έκδοχή, δ τι δη
λαδή αύτά πού έγράφησαν στήν Ε λ 
λάδα είς βάρος του, ξεκινούσαν άπό
τή ζήλεια διαφόρων διανοουμένων.
Ό Σιμωνίδης, διαβολεμένος καθώς
ήταν, βρήκε Αμέσως τό εύαίσθητο
σημείο τοΰ Ροδοκανάκη, πού ήταν
τρομερά φιλόδοξος καί φαντασμένος.
Τόν έπεισε δ τι είναι ό νόμιμος κληρο

νόμος τοΰ αύτοκρατορικοΰ τίτλο υ
τοΰ Βυζαντίου καί Απ’ εύθείας Απόγο
νος τού Κ . Ροδοκανάκη, πού ή ταν Ια
τρός τού Ά γ γ λ ο υ βασιλέως Κ αρό
λου τοΰ Β \ Ά π ό έδώ καί πέρα ό Ρο
δοκανάκης δ χι μόνον συνεργάζεται
στενά μέ τόν Σιμω νίδη, δχι μόνον αύτοτιτλοφ ορεϊται πρΐγκιψ, Αλλά έτοιμάζει πλέον μόνος του Απίθανες γε
νεαλογίες Ανυπάρκτων προγόνων
του».
Ό πατέρας τοΰ Ροδοκανάκη ήταν
στήν πραγματικότητα έμπορος στήν
Σύρο. Ά π ό έκ εΐ ξεκίνησε ό Δημήτριος, στά 1860, γιά τό Μάντσεστερ,
δπου ό δρόμος του διασταυρώθηκε
μέ τοΰ Σιμωνίδη. Κ α ί οί δυό είχαν τό
ίδιο θράσος καί ήταν έξ Ισου Αδίστα
κ το ι στό ψέμα καί στήν Απάτη. Ό Σ ι
μωνίδης Αποζούσε άπό τά πλαστά
χειρόγραφα πού κατασκεύαζε καί συ
χνά διασκέδαζε έξαπατώντας σπου
δαίους σοφούς καί έπιστήμονες. Ό
Ροδοκανάκης κατέφυγε σέ παρόμοιες
μεθόδους άπό λόγους αύτοπροβολής
καί έγωισμοΰ. Είχε ίσως πείσει τόν ί 
διο του τόν έαυτό δ τι ήταν πρίγκιπας
καί καταγινόταν νά πείση καί άλλους.
Ά ν μάλιστα δέν τόν έπαιρνε είδηση ό
Λεγκράν, ίσως έξαπατοΰσε πολύ πε
ρισσότερους. Κατόρθωσε πάντως νά
άναρριχηθή στήν κορυφή τής ήγεσίας τής πρώτης τεκτονικής στοάς
τής Ελλάδος.
Α ύτός ό "Ύπατος Μ έγας Ταξιάρ
χης όπωσδήποτε είναι ό ψευτοπρίγκιπας πού Απασχόλησε τόν Λεγκράν.
Φ αίνεται δ τι δέν μπορούσε νά μείνη
πιά στήν Α γ γ λ ία καί γύρισε στήν
γενέτειρά του Σύρο, δπου καί νυμφεύθηκε τό 1882 τήν Εύθυμία Σα
μοθράκη, κόρη τοΰ παπα - Λαζάρου
Σαμοθράκη. ’Ε κ εί ό Ροδοκανάκης έμφανιζόταν ώς «μόνος Απόγονος καί
διάδοχος τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας». Χ α ρα κτηρισ τικό είναι δημο
σίευμα στήν «Εστία» τής 6ης Ι ο υ 
λίου 1895, δπου Αναγνώστης της άπό
τήν Έρμούπολη τής Σύρου έγραφε:
« Ώ ς έμαθον, λέγει δ τι κατάγεται άπό
τούς ’Αγγέλους, Κομνηνούς, Δούκας
καί Π αλαιολόγους, καί δ τι περιήλθεν
είς φιλολογικός διαφοράς μέ τινα

Γάλλον Emile 'Legrand, δ ιότι ούτος
ήθέλησε, άγνωστον δ ια τί,ν’ άμφισβητήση τούς τίτλους του. Πάμπολλα
διαδίδονται περί τού ρηθέντος πρίγ
κηπος, άλλ’ ίσως δέν είναι άξια προ
σοχής ν’ άναγραφώσιν. Α π λώ ς ήθέλησα νά καταστήσω γνωστόν τό
άνωτέρω έπεισόδιον, Γνα καί ή βασι
λεία τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ Εθνους γνωρίση
δ τι ύπάρχουσιν άπόγονοι τών Βυζαν
τινώ ν Αύτοκρατόρων».
Ο ί Αποκαλύψεις τού Λεγκράν δέν
έπτόησαν φαίνεται τόν πρίγκιπα Απατεώνα, ό όποιος Επανήλθε δριμύτερος τό 1900 μέ τό βιβλίο του «Ίουσ τινιάναι - Χ ίος. Ύπό τού πρίγκηπος
Ροδοκανάκη. Έ ν Σύρφ, τύποις Ρενιέρη Π ρίντεζη, 1900». Τό Εργο αύτό,
γράφει ό Τσιμπιδάρος, «είναι έπιβλητικώ τατο. Πενήντα Εκατοστά μακρύ
καί σαράντα περίπου σέ φάρδος, είναι
Ενα βιβλίο τυπωμένο σέ πανάκριβο
χαρτί μέ 1005 σελίδες, μόλις μπορεί
νά τό σηκώση Ενας άνθρωπος. Γ ιά νά
καταλάβη κανείς περί ποιας έκδόσεως πρόκειται, θά πρέπει νά πούμε
δτι τό 1900, κάθε Αντίτυπο σ τοίχιζε
500 φράγκα. Βρίθει άνακριβειών,
άφοΰ στή βιβλιογραφία του παραπέμ
πει τόν Αναγνώστη σέ Ανύπαρκτα
βιβλία».
Ιδ ο ύ οί φανταστικοί τίτλ ο ι τών
βιβλίων πού ό Ροδοκανάκης έδημιούργησε γιά νά καταξιώση τήν
«πριγκιπική» του ιδιότητα: «Ισ τορία
τής νήσου Χ ίο υ ύπό Ν ικολάου Βλα
στού τού Κρητός» (Βενετία 1498),
«Γενεαλογικά στέμματα ένίων περι
φανών Βυζαντινών Οίκων, άπό τών
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής νΰν
Εποχής, συλλεγέντα έκ παντοδαπών
παλαιών τε καί νέων χειρογράφων
παρά Α ρ σ ενίο υ , ταπεινού Αρχιεπι
σκόπου
Μονεμβασίας»
(Βενετία
1533), «Ώ δή είς τήν γέννησιν τού
έκλαμπροτάτου καί γαληνοτάτου
πρίγκιπος Φραγγίσκου τού Ροδοκανάκιδος, ποιηθεΐσα παρά Ζαχαρίου
ίερέως Σκορδυλίου Κρητός, τού παρεπίκλην Μαραφαρά, καί Επιτρόπου
τού τής Κωνσταντινουπόλεως οίκουμενικοΰ πατριάρχου κυρίου Ίωάσαφ»
(Βενετία 1562), «Ισ τορ ία τών πα

V δάσκαλος το ύ Ροδοκανάκη. διαβ όη τος πλαστογράφος Κ ω νσ τα ντίνο ς Σιμω νίδης,
σ έ σ χέδιο Ιω ά ννη Βράνου, μοναχού.

λαιών Δουκών καί άλλων ήγεμόνων
τού Αρχιπ ελάγους, μέ μιά περιγραφή
τής νήσου Χ ίου. 'Υπό τού Π ρίγκη
πος Φραγκίσκου Ροδοκανάκη, υίοΰ
τού Κ υρίου Δημητρίου, Ενός τών
ήγεμόνων τού νησιού, καί τής Ε λ έ 
νης Παλαιολόγου, Απογόνου τών
Αύτοκρατόρων τής Κω νσταντινου
πόλεως» (ύποτίθεται στά γαλλικά,
Π αρίσι 1600), «Οί εύγενεΐς τής νήσου
Χ ίου. Ύπό τού Ύ ψ ηλοτάτου Π ρίγ
κηπος Φραγκίσκου Δ. Ροδοκανάκη,
ήγεμόνος τής νήσου, πρός τόν
Εκλαμπρότατο πρίγκηπα Γκαστόν,
δούκα ν τ ’ Ά νζο ύ » (ύποτίθεται στά
γαλλικά, Π αρίσι 1620), « Ισ τορικό
ύπόμνημα περί τής πόλεως τής Φλω
ρεντίας ύπό Γεωργίου Κορεσσίου, έκ
Χίου» (στά Ιταλικά ύποτίθεται, Βενε
τία 1621), «Ή άστάθεια τής τύχης.
Ώ δ ή Ίω άννου Ματθαίου Καρυο
φίλη, ’Αρχιεπισκόπου Ίκ ο ν ίο υ άφιεοωμένη είς τόν Υ ψ η λ ό τα το Δημήtpio Ροδοκανάκη, Πρίγκηπα τής
Κωνσταντινουπόλεως» (στά ίτα λικά
ύποτίθεται, Ρώμη 1630), «Δουκός
Δ ημητρίου Κορεσσίου: Πραγματεία
γιά τήν ζωή καί τό Εργο τού 'Ο μή
ρου* (στά λατινικά ύποτίθεται, Ρώμη
1631), «Ισ τορ ία συνοπτική τού τών
Ροδοκανακιδών περικλεούς γένους,
συλλεγεΐσα έκ διαφόρων χειρογρά
φων, ύπό Γρηγορίου ίερομονάχου
καί πρωτοσυγκέλλου τής μεγάλης Εκ
κλησίας, τού έκ τής άγιας Μ ονής τής

Νέας, τής κειμένης έν τή νήσφ Χ ίφ »
(Ίά σ ιο ν 1634), «Ίωάννου Ά νδ ρ έα
Σταυρινοΰ, τού Χ ίο υ καί μεγάλου
βιβλιοθηκάριου τής μεγάλης Εκκλη
σίας, Μονωδία έπί τώ θανάτφ τού
ύψηλοτάτου, θεοσεβεστάτου καί ένδοξοτάτου αύθέντου καί ήγεμόνος
κυρίου κυρίου Φραγγίσκου Ροδοκανάκιδος τού Χίου» (Βενετία 1640),
«Δημητρίου Ροδοκανάκη, Μ εγάλου
Δουκός, Χρονικά, μέ λα τινική μετάφρασι καί σχόλια στεφάνου Ροδοκα
νάκη, Πρίγκηπος» (στά λα τινικά ύποτίθεται, Π αρίσι 1643), «Γενεαλογική
'Ισ τορία τού παλαιού καί σεβασμίου
οίκου Δούκα - 'Α γγέλου - Κομνηνοΰ
- Παλαιολόγου - Ροδοκανάκη ύπό
τού Inigo Velez di Gueuara» (στά ίτα 
λικά ύποτίθεται, Νεάπολις 1650),
«Γεωργίου Κορεσσίου: Βυζαντινοί
εύγενεΐς» (στά λα τινικά ύποτίθεται,
Βενετία 1660), «Λέοντος Ά λ λ α τ ίο υ :
Κρυπτογραφία νεωτέρων 'Ελλήνω ν,
Επιστολή δευτέρα πρός τόν εύγενέστατο πρίγκηπα Δ ημήτριον Φραγκ.
Ροδοκανάκην, Χίον» (στά λατινικά
ύποτίθεται, Ρώμη 1661), «Λέοντος
Ά λ λ α τίο υ : Διάδοχοι τού γένους τών
Παλαιολόγων» (Ρώμη 1665), «Λέον
τος Ά λ λ α τίο υ : Γενεαλογική καί χρο
νολογική Ιστορία τής εύγενοΰς ο ικο
γένειας Ροδοκανάκη τής Χίου» (στά
λατινικά ύποτίθεται, Ρώμη 1666), « Ό
τελευταίος τών Ε λ λ ή ν ω ν Α ύτοκρα
τόρων ή ή Ά λ ω σ ις τής Κω νσταντι405

νουπόλεως. Ύπό Κω νσταντίνου Δ.
Ροδοκανάκη, Έ λλη νο ς έκ τής νήσου
Χ ίο υ κ.λπ. άφιερωμένο στήν Α.Ε.
τόν Πρίγκηπα Παντελέοντα Δ. Ροδο
κανάκη κ.λπ., κ.λπ.» (στά άγγλικά
ύποτίθεται, Λονδίνο 1670), «Κων
σταντίνος 13ος Παλαιολόγος ή ή Ά 
λωση
τής
Κωνσταντινούπολης.
Γραμμένο άπό τήν Α .Υ . τόν Πρίγκηπα Κω νσταντίνο
Ροδοκανάκη,
Έ λ λ η να άπό τό νησί τής Χ ίο υ κ.λπ,
κ.λπ. καί άφιέρωμα στήν Αύτοΰ Αύτοκρατορική 'Υ ψ ηλότητα τόν Π ρίγ
κηπα Παντελέοντα Ροδοκανάκη, τ ι
τουλάριο ήγεμόνα τής Βυζαντινής
Αύτοκρατορίας κ.λπ.» (στά άγγλικά
ύποτίθεται, Λονδίνο 1672), «Λόγιοι
τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος,
ύπό τοΰ Παναιδεσιμωτάτου Ά λ ο ϋ σίου Γ ραδενίγου τοΰ Κ ρ ητικού,
άββά καί βιβλιοφύλακος τοΰ άγιου
Μάρκου» (Βενετία 1675), «Ώ δή έπί
ταΐς συμφοραις τής δυστυχοΰς Χ ίου,
συντεθεΐσα μέν ύπό τοΰ ύψηλοτάτου
καί εύγενεστάτου ήγεμόνος Παντελέοντος Ροδοκανάκιδος, τυπωθεΐσα
δέ νΰν τό πρώτον ύπό τοΰ ταπεινού
αύτοΰ θεράποντος Εμμανουήλ Σκυλιτσ ίου τοΰ Χιώτου» (Ρώμη 1681),
«’Ιγνατίου Μ ινδονίου τοΰ Χ ίο υ, μοναχοΰ τοΰ τάγματος τοΰ άγιου Βασι
λείου, Βιογραφίαι τών κατά τόν ιζ'
καί ιη ' αιώνα έν τή έσπερία Εύρώπη
άκμασάντων λογίω ν εύγενών Χίων»
(Παρίσι 1699), « Ισ τορ ία τής ζωής
τής Α ύτής Αύτοκρατορικής Ύ ψηλότητος τοΰ Πρίγκηπα Φραγκίσκου Δούκα - ’Αγγέλου - Κομνηνοΰ - Παλαιολόγου - Ροδοκανάκη, έβδομου
τιτουλαρίου αύτοκράτορα τής Π ό
λης, γραμμένη άπό τόν γυιό του Μ α 
νουήλ Γ'» (στά γαλλικά ύποτίθεται,
Παρίσι 1757), «'Ιστορική περίληψη
τοΰ Βασιλικού Ο ίκου τών Ροδοκανάκηδων ύπό τής Α .Υ . τοΰ Πρίγκηπα
Δημητρίου Ροδοκανάκη, άπό τή Χίο»
(στά γαλλικά ύποτίθεται, Ά μ σ τε ρ 
νταμ 1805), «Θεοδώρου Ροδοκανάκι
δος, Πρίγκηπος, Ωδές» (στά λατινικά
ύποτίθεται, Ρώμη 1809).
Τά άνύπαρκτα αύτά βιβλία, όπως
έδειξε ό Λεγκράν, πού δέν είδαν ποτέ
τό φώς τής δημοσιότητος, τά άναφέρει ό ψευτοπρίγκιπας Δημήτριος Ροδοκανάκης στά έξής δημοσιεύματά
του: «Τό Αύτοκρατορικό Κω νσταντίνιο Τάγμα του Α γ ίο υ Γεωργίου. 'Υ 
πό τής Αύτοΰ Αύτοκρατορικής Ύ ψηλότητος τοΰ Πρίγκηπος Ροδοκα
νάκη, σέ δύο μέρη» (Λονδίνο 1870,
στά άγγλικά), «Απάντηση σέ κρ ιτική
τής The Saturday Review πάνω στόν

Τό έξώ φυλλο τοΰ « φ ά κελο υ Ροόοκα
νάκη», πού έξέόω σ ε τό 1 8 9 5 ό Λ ε γ
κράν. Μ έ α ύ τό ν άποκάλυψε τις άπάτες
τοΰ Ροδοκανάκη. Κ άτω : πλαστό έξώ
φ ύλλο άνύπαρκτου βιβλίου, άπό έκεΓνα
σ τά όποία παρέπεμπε ό ψευτοπρίγκιπας
Δ η μ ή τρ ιο ς Ροόοκανάκης.

αύτοκρατορικό οίκο τών Ροδοκα
νάκη» (Ούεστμίνστερ 1870, στά άγ
γλικά), «Δοκίμιον περί τοΰ βίου κυί
τών συγγραμμάτων Γεωργίου Κορεσσίου τοΰ Χ ίο υ , ύπό τής α.α.ύ. τοΰ
πρίγκηπος Ροδοκανάκιδος» (Ά θ ή ν α ι
1872), «Λέοντος τοΰ Ά λ λ α τίο υ 'Ε λ 
λάς μετά λατινικής μεταφράσεως Γύδωνος τοΰ έκ Σουβινίω ν έκδίδεται
ύπό τής α.α.ύ. τοΰ πρίγκηπος Δ ημη
τρίου
Ροδοκανάκιδος»
(Ά θ ή ν α ι
1872), «Βίος καί συγγράμματα τοΰ
πρίγκηπος Κω νσταντίνου Ροδοκανά
κιδος, άπογόνου τών αύτοκρατορικών οίκω ν Δούκα, Α γ γ έλ ο υ , Κ ο μ νη 
νοΰ, Παλαιολόγου, έπιτίμου δ’ ίατροΰ Καρόλου τοΰ β', άνακτος τής
μεγάλης Βρεττανίας, Γαλλίας καί Ί βερνίας» (Ά θ ή ν α ι 1872).
Ό πω ς άπεκάλυψε ό Λεγκράν, τά
βιβλία αύτά είναι γεμάτα ψεύτικα
στοιχεία, μνημονεύουν άνύπαρκτα
πρόσωπα, παραπέμπουν σέ βιβλία
πού δέν τυπώθηκαν ποτέ, άναφέρουν
φανταστικά χειρόγραφα, όπως τά
«Απομνημονεύματα τής Βυζαντινής
αύλής» Κω νσταντίνου Ροδοκανάκι
δος τοΰ Χ ίο υ (1668), «Εικονογραφη
μένη Χίος» ’Ιακώβου Παλαιολόγου
κ.λπ., άκόμη καί άνύπαρκτα έπιτύμβια, όπως τό παρακάτω, τό όποιο δή
θεν κατά τόν Ροδοκανάκη ύπήρχε
στήν μονή τοΰ Α γ ίο υ Σάββα στήν
Α λεξά νδρ εια : «Κορέσσιον, Ιερόν τής
έκκλησίας στόμα, — μέλας καλύπτει
λίθος καί σαρκοβόρον χώμα- — έν
Χίω έγεννήθη, 'Ομήρου τήν πατρίδα,
— άλλά τοΰ Α λεξά νδρ ου τόν έφθασεν ή μοίρα· — διά κώνειου κείνος
κατέστρεψε τόν βίον, — διά φαρμά
κου ούτος άπήλθε καί άγιων - χορόν
καί μαρτύρων Χ ρισ τού θεοΰ σωτήρος - Γεωργίου Κορεσσίου έπλήρωσεν ό κλήρος· — έγεννήθη τω 9φξγ'
τή ιγ ’ τοΰ μηνός δεκεμβρίου, — καί
έτελεύτησε τφ αχξα' τή κ' Αύγούστου».
Νά τί πληροφορούσε ό πατέρας
τής έλληνικής λαογραφίας Ν ικόλαος
Γ. Π ολίτης τόν Α ιμ ίλ ιο Λεγκράν σχε
τικά μέ τό έπιτύμβιο αύτό: « Ό κ. Δ.
Βενετοκλής, παρ’ ού έζήτησα πληρο
φορίας περί τοΰ έπιτυμβίου τοΰ Κ ο 
ρεσσίου, γράφει τά έπόμενα, έπικυροΰντα τήν γνώμην σας: “ έν τώ ναφ

τοΰ Α γ ίο υ Σάββα δέν εύρέθη πλάξ έχουσα τό έπιτύμβιον δπερ έδημοσιεύθη παρά Ροδοκανάκη. Ό νΰν πα
τριάρχης δστις πατριαρχεύει άπό τού
1870, δέν εύρε τοιαύτην πλάκα, εί καί
έξ όλοκλήρου σχεδόν άνεκαίνισε τόν
ναόν έκεΐνον. Κ α ί έγώ, εύρισκόμενος
έν Α λεξά νδρ ειά άπό τοΰ 1870, ούδέποτε είδον τοιαύτην έπιγραφήν, έν ω
πλείστας άλλος άνέγνων” . Θα κάνω
καί άλλας έρεύνας καί, άν άνακαλύψω τι, θά σπεύσω νά σάς άναγγείλω».
’Εκτός άπό τό έπιτύμβιο, ό Ροδοκανάκης παρέμπεπε στόν Ά γ γ ε λ ο
τών βυζαντινών λαών», πού τά 15
φύλλα του έκδόθηκαν στό Λονδίνο
τό 1862, δπου δήθεν άναφερόταν ό
Κορέσσιος. Ό καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου Α θ η νώ ν, Γ. Ν. Χατζηδάκις, ό μεγάλος γλωσσολόγος, στόν
όποιο άπευθύνθηκε ό Λεγκράν, τόν
ένημέρωσε σχετικά: «Άπαντώ ν είς
τήν άπό 25 τ.μ. (1892) προσφιλή μοι
έπιστολή ύμών, δηλώ διά τής παρούσης μου δ τι έν τοΓς πεντεκαίδεκα
άριθμοΐς τοΰ Α γ γ έ λ ο υ τών βυζαντι
νών λαών ούδεμία γίνεται μνεία τοΰ
Γεωργίου Κορεσσίου, ούδ’ έπιτάφιος
αύτοΰ εύρίσκεται έν αύτοΐς. Τά
φύλλα διήλθον έπιμελώς καί δύνασθε
νά είσθε βεβαιότατος».
’Ισχυριζόταν, έξ άλλου, ό Ροδοκανάκης δ τι στήν Νέα ’Εκκλησία τοΰ
Ά μ σ τερ ν τα μ είχε ταφή στις 13 Αύγούστου 1689 ό πρόγονός του Κω ν
σταντίνος Ροδοκανάκης, πού πέθανε
άπό τΰφο, καί δ τι στόν τάφο του είχε
χαραχθή έπιτάφιο έπίγραμμα, δπου

Ή πρώτη έλληνική έκκλησία σ τή ν Α γ 
γλία itΚ οίμησ η τής Θ εοτόκου», γιά τήν
όποία έγραψ ε άρθρο ό Ροδοκανάκης
ά νακα τεύο ντας άνακριβή σ το ιχ εία γιά νά
ένισχΰση τις θ εω ρ ίες του. (Ά π ό τό
β ιβ λίο τοΰ Θ άσου Τσιμπιόάρου * Ο ί Έ λ 
λ η νες σ τή ν Αγγλία»),
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άνακάτευε στοιχεία περί πριγκιπικής
του ιδιότητας κ.λπ. γιά νά τό χρησιμοποιήση στην θεμελίωση τής δήθεν
δικής του ίδιότητος. Έ ρευνες τοΰ Υ.
Η. Rogge, καθηγητοΰ στό γυμνάσιο
τοΰ Ά μ σ τερ ντα μ καί μέλους τής Φιλελληνικής 'Εταιρίας, άποκάλυψαν
δ τι οΰτε τάφος ύπήρχε οΰτε τό δνομα
τοΰ Κω νσταντίνου Ροδοκανάκη άναφερόταν στά βιβλία τής έκκλησίας
αύτής.
Ώ ς πρός τόν Ά γ ιο Σάββα δέν ε ί
ναι άσχετο Ισως δ τι σέ ένα κελλί του
πέθανε άπό δυσεντερία τό 1867 καί
θάφτηκε έκεί ό δάσκαλος τοΰ Ροδο

κανάκη Κω νσταντίνος Σιμωνίδης. Ό
Σιμωνίδης μάλιστα, δπως άποκάλυψε
ό
Α λεξα νδρ ινός
βιβλιοφύλακας
Ν.Φιριππίδης, είχε προσθέσει στόν
χρονολογικό κώδικα ς' (άπόκρυφο)
τής Π ατριαρχικής Βιβλιοθήκης Α λ ε 
ξάνδρειάς ψεύτικη Ιστορία τής μονής
τοΰ 'Α γ ίο υ Σάββα καί δτι κατα
σκεύασε σέ όστρακα καί κεράμους
πλαστές έπιγραφές, πού δήθεν βρήκε
στόν αύλόγυρο τοΰ μοναστηριού. Ό
μαθητής έπί τά ίχνη τοΰ διδασκάλου.
Ό πω ς, άλλωστε, ό Σιμωνίδης άνέθεσε στόν Ιερομόναχο Κ α λλίνικο , πιθανώτατα πλαστό πρόσωπο, νά συγγράψη τήν βιογραφία του, δ Ροδοκανάκης παρουσίασε τό 1876 τό βιβλίο
«Βίος καί συγγράμματα τής αύτοΰ
αύτοκρατορικής ύψηλότητος τοΰ
πρίγκιπος Δημητρίου Ροδοκανάκης»,
πού τύπωσε στήν Έρμούπολη τής
Σύρου» στό τυπογραφείο Ρενιέρη
Π ριντέζη ό «Βικέντιος Ίουσ τινιά νης
έκ τών πριγκίπων Ίουστινιανών»,
πρόσωπο μάλλον άνύπαρκτο καί αύτός.
Στό γεμάτο ψέματα αύτό βιβλίο,
πού κατά πάσα πιθανότητα έγραψε ό
ίδιος ό Ροδοκανάκης, ύποστηρίζει δ τι
γεννήθηκε στήν Χ ίο , στόν πύργο τών
Ροδοκανάκηδων. Ό Λεγκράν δμως
έρεύνησε καί βρήκε δ τι ό ψευτοπρίγκιπας είχε γεννηθή δχι στήν Χίο, άλλά
στήν Σύρο άπό Χιώ τες γονείς. Α ν ά 
λογα δπως ό Σιμωνίδης, ίσχυριζόταν
δ τι είχε γεννηθή στά Στάγειρα, ένώ
είχε δή τό φώς στήν Σύμη τής Δωδεκανήσου. Μ άλιστα ό Λεγκράν δημο
σίευσε τήν παρακάτω πράξη γεννή-

σεως τοΰ Ροδοκανάκη άπό τό Λ η
ξιαρχείο
Έρμουπόλεως
Σύρου:
«58.19. Τήν 19 Φεβρουάριου 1841,
παρουσιασθείς ό κύρ ’Ιωάννης Ροδο
κανάκης τήν πατρίδα Χ ίο ς, τό
έπάγγελμα έμπορος, παρουσιασθείς,
λέγω, άνήγγειλε δ τι ή σύζυγός του
Ά ρ ιέ τα Κορέσση Χ ία έτών 21 έγέννησε παιδίον άρρεν τήν 13 Δεκεμ
βρίου 1840 ήμέραν, ώραν 10 π.μ.
Μ αία ύπήρξε Δούλα Δ ιατζίντενα, καί
άνάδοχος Στέφανος Κανέλος· ώνομάσθη τό παιδίον Δημήτριος».
Επ ίσης δημοσίευσε τήν παρακάτω
πράξη γεννήσεως άπό τόν ναό τής
Μεταμορφώσεως τής Σύρου: «Έβα
πτίσθη ό υίός τοΰ Ίω άννου Ροδοκα
νάκη καί τής Ά ρ γεντο ΰ ς Κορέσενας,
νομίμου συζύγου αύτοΰ, έν τή οίκίςι
τοΰ ίδιου, γεννηθείς τή αη Δ εκεμ
βρίου καί ώνομάσθη Δημήτριος. Ά νεδέξατο δέ αύτόν άπό τής κολυμβήθρας ό Ζωρζής Κανέλος. Είς τήν
γέννησιν τοΰ παιδίου παρευρέθη ή
μαία Δούλα Δ ιατζίντενα. Ό έφημέριος Παρθένιος Κυδωνάκης, τή 19
Φεβρουάριου».
Στήν άνεκδιήγητη αύτοβιογραφία
τοΰ Ροδοκανάκη άναφέρεται δ τι έ
κανε σπουδές φιλολογίας καί θεολο
γίας στά Πανεπιστήμια Α θ ηνώ ν,
’Οξφόρδης καί Ά ιδ ελβ έρ γης καί δτι
άνακηρύχθηκε σέ διδάκτορα τής φ ι
λοσοφίας, τής φιλολογίας καί τής
θεολογίας, κατά τόν ίδιο άσφαλώς
τρόπο πού έγινε καί ό δάσκαλός του
Σιμωνίδης διδάκτωρ τής φιλοσοφίας
στήν Ρωσία. Βίοι παράλληλοι.
Ό «βιογράφος» τοΰ Ροδοκανάκη
μνημονεύει καί τούς άρραβώνες του
τό 1875 μέ τήν Κατερίνη, θυγατέρα
τοΰ Γεωργίου Ν ιουκόμεν, πλοιάρχου
τοΰ βρεταννικοΰ ναυτικοΰ, πού δέν
κράτησαν πολύ. Δέν άναφέρει δμως
καί τόν λόγο, δ τι δηλαδή ό μέλλων
πενθερός του πληροφορήθηκε τ ί εί
δους πρίγκιπας ήταν καί τοΰ έγραψε:
«Ξέρω ποιος εϊσθε. Ό λ α ματαιώνον
ται. Κρατάω τήν κόρη μου».
Τόν Δεκέμβριο 1881 ό Ροδοκανά
κης νυμφεύθηκε στήν Α θ ή ν α , σέ ναό
τής Κυψέλης, τήν Δέσποινα Κανάρη,
θυγατέρα τοΰ Θρασύβουλου Κ α 
νάρη, ή λικία ς 18 μόλις χρόνων (έκεΐνος ήταν ήδη 41). Α π έκτησ αν ένα

Ο μ εγά λο ς νεοελληνισ τής Α /μ ίλ ιο ς Λ ε γ κ ρ ά ν (1 8 4 1 - 1903), κα θη γη τή ς τής νεο ελλη 
νικής γλώ σσας σ τή ν Σχολή Α νατολικώ ν ΓΚωσσώ ν το ύ Π αρισιού, ό όποιος άπεκάλυψε
τά ψ εύδη τού Ροόοκανάκη. ‘Α π ένα ντι: ή μο νή το ύ 'Α γίο υ Σ ά β β α Οπου ό Ρ οόοκανάκης
το π ο θ ετεί τόν άνύπαρκτο έπ ιτάφ ιο τοΰ Κ υρέσ σιου. Κ ά τω : παραποιημένο νόμισμα τοϋ
Νικηφ. φ ω κ ά άπό τό ν Ροόοκανάκη, γιά νά τό ν έμφ α νίσ η ώ ς πρόγονό του.

κορίτσι, τήν Ά ν ρ ιέ ττα κ ι Ενα γιό, τόν
Γιάννη. ’Α λλά οϋτε ό γάμος αύτός
κράτησε. Τό 1895 άκολούθησε νέος
γάμος τοΰ Δημητρίου Ροόοκανάκη —
στήν Σΰρο τήν φορά αύτή, μέ τήν
Εύθυμία Λαζάρου Σαμοθράκη. Ό
«Προμηθεύς» τής Σύρου άνήγγειλε
στις 9 Ιο υ ν ίο υ 1895 τούς γάμους ώς
έξης: «Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν
έτελέσθησαν έν στενώ οίκογενειακώ
κύκλω οί γόμοι τοΰ έν τή ήμετέρμ
άγορα τραπεζίτου κ. Δημητρίου Ροδοκανάκη μετά τής λαμπρός καί έξαιρέτου δεσποινίδος Εύθυμίας Λαζ. Σα
μοθράκη. Τούς νυμφικούς στεφάνους
άντήλλαξαν ή νύμφη τοΰ γαμβροΰ
άξιότιμος κ. Ε λ έν η Θ. Ροδοκανάκη,
καί ή έπΐ μορφώσει καί κάλλει διακε
κριμένη θυγάτηρ αύτής δεσπινίς ’Ιο υ
λία. Εύχόμεθα τοΐς νεονύμφοις βίον
εύδαίμονα».
Στήν Ιδια βιογραφία ό Ροδοκανάκης Ισχυρίζεται ό τι έξέδωσε 19
βιβλία σέ σχήμα 8ο (23.152 σελίδες),
64 βιβλία σέ σχήμα 4ο (48.025 σελί
δες) καί 28 βιβλία σέ φόλιο (28.984
σελίδες). Δηλαδή, κάπου 111 βιβλία
(100.161 σελίδες). ’Από αύτά όμως,
όπως Εδειξε ό Λεγκράν, Ελάχιστα εί
χαν στήν πραγματικότητα τυπωθή,
τά ύπόλοιπα ήσαν άνύπαρκτα.
’Εδώ πρέπει νά ποΰμε δ τι ό Ροδοκανάκης διέφερε, σύμφωνα μέ τά πα
ραπάνω, σέ τοΰτο άπό τόν Σιμωνίδη.
Ό τελευταίος ήταν μισογύνης, ένώ ό
ψευτοπρίγκιπας δέν άπέφευγε τά γυναικομπλεξίματα. Τό ώραΐο είναι, δτι
στήν Σΰρο δέν τόν Εγραφαν πρίγκιπα

στό Λ ηξιαρχείο, δπου πήγε γιά νά
δηλώση τόν γάμο του, γ ι’ αύτό κατέ
φυγε στό Δ ικαστήριο τών Πρωτοδι
κών Σύρου, πού μέ άπόφασή του, τής
8ης Ιο υ λ ίο υ 1895, Επέβαλε τήν άναγραφή τής «πριγκιπικής» Ιδιότητάς
του στήν πράξη τοΰ γάμου, χωρίς δμως καί νά τήν άναγνωρίζη: «Έν
τούτοις δέν πρόκειται σήμερα τό Δ ι
καστήριο, ώς καί πάσα όλλη Ελληνι
κή άρχή, οΰτε τίτλ ο ν εύγενείας τοΰ
αίτοΰντος ν ’ άναγνωρίση, οΰτε κάν
περί τής πραγματικότητος ή μή τού
του ν’ άπασχοληθή- ά λ λ ’ άπλώς νά
έξετάση έκ τών προσαγομένων σύν
τή αιτήσει του Εγγράφων τό βάσιμον
τοΰ ισχυρισμού του δ τι ώς πρΐγκιψ
Δ ημήτριος Ροδοκανάκης είναι γνω
στός έν Ά γγ λ ίς ι, ής είναι ύπήκοος·
καί συνεπώς όν ή έν άρχή τοΰ όνόματος Δημ. Ροδοκανάκη λέξις «πρΐγκιψ» άποτελεΐ μέρος τοΰ όνόματος
αύτοΰ έν ’Α γγλία καί Εχη έκ τούτου
συμφέρον ώστε, σπουδαίως καί ούχί
έκ ματαιοδοξίας, νά αίτή ούτος τήν
οΰτωπως, κατά τήν δήλωσιν αύτοΰ
Ενώπιον τοΰ Ληξιάρχου. άοοθωσιν
τού ό νάματός του έν τη ε ιδ ικ ή
ληξιαρχική πράξει».
Στήν ίδια βιογραφία πάντοτε, πού
Εγραψε ό άνύπαρκτος Βικέντιος Ίο υ στινιάνης, δέν παραλείπονται τά «δι
καιώματα» τοΰ Ροδοκανάκη στόν βυ
ζαντινό θρόνο καί άνάμεσα σέ πολλά
χονδροειδή ψέματα άναγράφεται δτι,
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τό 1822, όπότε καταστράφηκε ή
Χ ίο ς, οί πρόγονοί του, δούκες Ροδοκανάκηδες, είχαν προσπαθήσει νά
άναστήσουν τήν Βυζαντινή Α ύτοκρατορία.
Θρασύτατος ό ψευτοπρίγκιπας δέν
δίστασε νά άπειλήση τόν Λεγκράν
γιά τις άποκαλύψεις του καί ύποσχόταν κάθε τόσο δ τι θά Εφερνε άποδείξεις, μέ τις όποιες θά τόν διέψευδε.
Προσέθεσε μόνο νέα ψέματα μέ τό
βιβλίο «Ίουσ τινιάναι - Χίος», τό «Εργον τής ζωής του» (Τσιμπιδάρος),
πού τύπωσε τρία χρόνια πριν τόν θά
νατό του, στά 1903 καί μιά πολύ βο
λική γιά τήν θεωρία του Ετυμολογία
τοΰ όνόματός του: τό Ροδοκανάκης
προερχόταν άπό τις λέξεις Ρόδος καί
όνακς (δναξ) ή άνακις! Γ ια τί δήθεν
κάποιος πρόγονός του είχε γίνει βα
σιλιάς τής Ρόδου. Είχε φιλοτεχνήσει
παραποιημένα νομίσματα παραλλάσσοντας βυζαντινά πρότυπα, δπως νό
μισμα τοΰ Νικηφόρου Φωκά, γρά
φοντας γύρω στήν μορφή τοΰ αύτοκράτορα, «Νικηφόρος Δούκας Ροδο
κανάκης», γιά νά άναγάγη τήν γενεα
λογία του ώς Εκείνον. Δημοσίευσε
καί Εξώφυλλα τών άνυπάρκτων
βιβλίω ν του, τά όποια Εφτιαχνε μ ι
μούμενος γνωστές Εκδόσεις τής Επο
χής, κατά τήν όποια δήθεν είχαν τυ 
πωθή καί τά δικά του.
Ό Κω νσταντίνος Ροδοκανάκης, ό
πρόγονός του, πού τόν Εμφάνιζε ώς
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πρίγκιπα, ήταν πραγματικά γιατρός
τοΰ βασιλιά τής ’Αγγλίας, πουθενά ό
μως δέν άναφέρεται πριγκιπική του
Ιδιότητα. Ό Γ. Ζολώτας στήν «'Ιστο
ρία τής Χίου» (τόμος γ', 1926) γράφει
γ ι’ αύτόν: «Έκ τοΰ μεγάλου οίκου
τών Ροδοκανάκηδων, έγεννήθη έν
Χ ίφ περί τό 1630 καί έξεπαιδεύθη έν
’Οξφόρδη, ένθα καί έξέδωκε έργα τινά έκ τών πολλών τά όποια συνέ
γραψε καί ών μέρος σώζεται έν τφ
Βρεταννικφ Μ ουσείφ, ό Κ ω νσ ταντί
νος Ροδοκανάκης. A t περί αύτοΰ όλίγαι είδήσεις φέρουσιν αύτόν ώς όπαδόν τής βασιλικής οίκογενείας τών
Στιουαρτών. Φαίνεται ό τι τά πλεΐστα
τών φιλολογικώ ν αύτοΰ έργων συνέ
θεσε καθ’ δν χρόνον έσπούδαζεν έλληνικά έν τφ έν λόγω Πανεπιστημίφ,
έκ τούτων δέ είσί γνωστά διάφορα
ποιήματα έλληνικά πρός τόν Βασιλέα
τής ’ Α γγλίας Κάρολου Β' (1647 1688) έκδοθέντα έν ’Οξφόρδη τώ
1668, “ ’Αναμνήσεις ’Ισ το ρ ικο ί” είς
τέσσερα βιβλία. Τό σύγγραμμα τοΰτο
διετείνετο ό τι είχε ό περιώνυμος πλαστογράφος Κω νσταντίνος Σιμω νί
δης, λέγων ό τι περιέχει τά μετά τήν
Ά λ ω σ ιν δεινά τοΰ ήμετέρου έθνους».
«Τό ό τι ό Ροδοκανάκης ήταν για 
τρός», γράφει ό Τσιμπιδάρος, «βεβαιώ
νεται καί άπό τή διαφήμιση ένός φαρ
μάκου του πού σώζεται στό Βρετανν:κό Μουσείο. Στό κάτω μέρος τής
διαφημίσεως, σημειώνεται τό όνομα
καί ό τίτλος τοΰ Ροδοκανάκη, δη
λαδή “ ύπό Κω νσταντίνου Ροδοκα
νάκη, έκ τής νήσου Χ ίο υ , ένός τών

χημικώ ν τής Α . Μ εγαλειότητος” . Ό
τίτλος του έπίσης άναφέρεται καί σέ
ένα του βιβλίο: “ Κω νσταντίνου Ροδοκανάκιδος, Έ λλη νο ς τφ γένει καί
χημικοΰ τοΰ Γαληνοτάτου Βασιλέως
τής Μ εγάλης Βρεταννίας, Ά νθογνω μία διά στίχων ρυθμικών” ».
Ό Δ ημήτριος Ροδοκανάκης τόν
προήγαγε σέ πρίγκιπα. Ό Γ. Ζολώ 
τας στό παραπάνω έργο του σημειώ
νει: «Μακράν άλλά έν πολλοΐς άνακριβή βιογραφίαν τοΰ λίαν ένδιαφέροντος καί άγνώστου τοΐς πολλοΐς
Χ ίο υ τούτου (Κ . Ροδοκανάκη) έχει
φιλοτεχνήσει ό έκ τοΰ αύτοΰ οίκου
Δημ. Ροδοκανάκης έν τφ αύτοΰ
β ιβλίφ “ Ίο υ σ τιν ιά ν α ι” ».
Κατά τήν μέθοδο τοΰ Σιμω νίδη, ό
Ροδοκανάκης άνακάτευε πλαστά μέ
γνήσια στοιχεία. Παράδειγμα ό δήθεν
βιογράφος του Ίο υσ τινιά νης. Γνω ρί
ζομε ό τι ό Λέων Ά λ λ ά τιο ς , πού κ ι
αύτόν τόν πλαστογράφησε, είχε ύπηρετήσει ώς βικάριος τόν Καθολικό
έπίσκοπο Χ ίο υ Μ άριο Ίο υ σ τινιά νη ,
μέ τόν όποιο ταξίδεψε στήν ’Ιταλία.
Παραθέτομε στήν συνέχεια ένα άπόσπασμα πού δήθεν ό Ροδοκανάκης
πήρε άπό τό άνύπαρκτο βιβλίο «Γε
νεαλογικά στέμματα ένίων περιφα
νών Βυζαντινών Οίκων» ’Αρσενίου
άρχιεπισκόπου Μονεμβασίας καί πα
ραθέτει σέ δημοσίευμά του. Σ τις
γραμμές αύτές συμπυκνώνεται όλη ή
φτιαχτή Ιστορία γιά τήν αύτοκρατορική του καταγωγή:
« Ό τών Ροδοκανακιδών οϊκος άρχαιότατος καί περιφανέστατος έστιν

άπάντων τών Ρωμαϊκών· τήν άρχήν
γάρ έκ τοΰ τών Δουκών περικλεούς
γένους, τοΰ έκ τής τοΰ μεγάλου Κ ω ν
σταντίνου
φυλής
άναβλύσαντος,
έσχε, καθάπερ ’Αντώ νιος ό Δαλασσηνός, Ν ικήτα ς ό Χω νιάτης, Γεώργιος
ό Κεδρηνός, Μ ιχ α ή λ ό Γλύκας, Λαόνικος ό Χαλκοκονδύλης, Μ ιχ α ή λ ό
’Ατταλειώ της, Γεώργιος ό Φραντζής,
Ε μμανουήλ ό Χρυσολωράς, Μ άρκος
ό Μουσοΰρος, ’Ιωάννης ό Λάσκαρις,
καί πλεΐστοι άλλοι Ιστορικοί, έν τοΐς
συγγράμμασιν αύτών μαρτυροΰσιν.
Έπεκλήθη δέ Ροδοκανάκειος τό πρώ
τον ύπό τοΰ θεμελιώσαντος αύτόν
ιιαγίστρου Νικηφόρου, δευτερογε;ούς υίοΰ Α ν δ ρ ο ν ίκ ο υ Δοΰκα τοΰ
πρωτοβεστιαρίου καί Ά ν ν α ς Δαλασσηνής τής έαυτοΰ γυναικός. Ούτος
γάρ, δτε, μετά τήν τοΰ πρεσβυτέρου
άδελφοΰ Κω νσταντίνου σφαγήν, τοΰ
τήν βασιλέων άρχήν καταλαβεΐν έπιχειρήσαντος, τής νήσου Ρόδου ύπό
Κω νσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννη
του καί τών έπιτρόπων αύτοΰ, βασι
λεύς άνηγορεύθη, τήν έπωνυμίαν
Ρ ο δ ο κ α ν ά κ ι ς προσέλαβεν, ίνα
τών άλλων Δουκωνύμων διακριθή
καί Ινα τοΐς πάσι δηλώση ό τι τής Ρό
δου άναξ γέγονεν, τό τε τής νήσου
σήμα, τόν κυανοΰν δή θυρεόν σύν τφ
άνεστραμμένφ ’Ιουστινιάνειο) διαδήματι, τοΐς άργυροΐς ρόδοις καί τώ
τών χρυσών άστέρων στεφάνφ, τό
ύπό ’Ιουστινιανού τοΰ Μ εγάλου,
πρός άμοιβήν τών έκεΐθεν διά τήν ο ί
κοδομήν τής φιάλης τοΰ τής 'Α γία ς
τοΰ Θεοΰ Σοφίας ίεροΰ ναού πεμφθέντων κεραμείων, αύτή δωρηθέν,
έπί ταΐς τέσσαρσι πλευραΐς τοΰ έπί
τοΰ πατρώου αύτοΰ θυρεοΰ άργυροΰ
σταυρού έθηκεν».
«Νοθεία καί άπάτη», γράφει σ χετι
κά ό Κάρολος Κρουμπάχερ, «είναι τό
γενεαλογικόν δένδρον τής άρχαίας
δήθεν βυζαντινής οικογένειας τοΰ
“ πρίγκιπος” Ροδοκανάκης». (Ιστορία
τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τόμος
γ ', Ά θ ή ν α ι 1900, σελ. 568).
Παραδόξως ό καθηγ. ’Απόστολος
Βακαλόπουλος έξαίρει τήν έπιστημονική του «έύσυνειδησία»
Ά ξ ιζ ε , λοιπόν, ό Α ίμ ίλ ιο ς Λεγκράν νά άφιερώση τόσους κόπους
καί έρευνες γιά νά γράψη τό βιβλίο
του, «Φέκελλος Ροδοκανάκη», πού τό
θεωρεί ώς προσάρτημα στήν περί
φημη « Ε λ λ η ν ικ ή βιβλιογραφία» του.
Ό Ροδοκανάκης ήταν πραγματικά
άντάξιος μαθητής τοΰ δασκάλου του
Σιμωνίδη.
I. Μ . Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η Σ
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Η τραγική μοίρα τών * Ελλήνων τά χρόνια τής κατοχής
(Συνέχεια έκ τού προηγ. καί τέλος)

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Η Α Ν Ο Δ Ο Σ σ τίς βαθμίδες τού
β ιο τικ ο ύ επιπέδου, στην κ α το ι
κία , στη διατροφή, στην εμφ ά νι
ση, στη ψυχαγωγία τού άτόμου,
κ α ί γενικά στην πρόσκτηση τών
συγχρόνων άγαθών, υλικώ ν κ α ί
πνευματικών, ε ίν α ι συνάρτηση
πολλών παραγόντων ο ικο νο μ ι
κών, πολιτικών, άλλά κ α ί χρόνου
μακροϋ.
Π ρό πάντων όέ, αυτή ή άνοδος,
έ κ ε ϊ πού έπ ικρατοϋν φιλελεύθερα
ο ικο νο μ ικ ά συστήματα, ε ίν α ι άποτέλεσμα ά το μ ική ς κατακτήσεως
δ ιά τής εργασίας κ α ί τής κατευθυνομένης ιδ ιω τικ ή ς πρωτοβουλί
ας, κ α ί δεν είν α ι δοτή όπως σέ άλλα
κο ινω νικο ο ικο νο μικά κ α ί π ολι
τ ικ ά συστήματα στά όποια καθο
ρ ισ τικ ό ς συντελεστής είν α ι τό Κ ρά
τος.
Ό κυριώτερος τών παραγόντων,
πού άσκούν άμεση επίδραση στό
β ιο τικ ό έπίπεόο, ε ίν α ι ο ί τιμές
τών βιοτικώ ν άγαθών, χωρίς όμως
ή άνοδική πορεία αυτών νά τό
έπηρεάζη ανάλογα κ α ί άποφασισ τικά . Τό σύγχρονο Κράτος, μέ
τήν άσκηση τής π ο λιτική ς του έπί
τώ ν μισθών κ α ί τών ημερομισθί
410

ων, συνήθως έξαναγκαζόμενο,
φ ρ ο ντίζει γιά τήν εισ οδηματική
ένίσχυση τών έργαζομένων. Ταυ
τόχρονα, όμως δια τρέχει τόν κ ίν 
δυνο, νά συντελέση κ α ί τό ίδιο
σ τήν άνοδο τών τιμώ ν μ έ τήν αύ
ξηση τών μέσων πληρωμής. Κ α ί
μ έ τή συνέχιση κ α ί τήν έπανάληψ η τών φαινομένων, νά περάση
στό φαύλο κύκλο τού πληθωρ ισμού,
μ έ άναπόφευκτες δυσμενείς έπιπτώ σεις στά μεγέθη τής οικονο
μ ία ς . Κ α ί μ έ τό καταναλω τικό
κοινό, νά συνέχεται άπό άγχος
κ α ί άπό άγω νία στά γυρίσματα

τού φαύλου κύκλου, ή έξοδος έκ
τού όποιου, ε ίν α ι τό συνηθέστερο,
βρα δεία κ α ί δυσχερής.
Α υ τά τά φαινόμενα, δρα μα τικά
έντονα στήν Κατοχή, ήπιώτερα μετα κα το χ ικά ,
έπαναλαμβάνονται
μ έχ ρ ι σήμερα σά μ ιά άσθένεια τού
κοινω νικού κορμού κ α ί τού Κ ρ α 
τικ ο ύ οργανισμού. Κ α ί ή θερα
π εία αυτής τής άσθενείας, γ ίν ετα ι
πολύ δύσκολη, άφοϋ τό κ α τα ν α 
λ ω τικ ό κοινό, μόλο πού ένα μ ε 
γάλο τμήμα του τό δ ια κ ρ ίν ει ή
ύπερχείλιση τού ευδαιμονισμού
κ α ί τής σπατάλης, είν α ι άπρόθυμ ο νά ένωτισθή τά κηρύγματα δ ια ίτ η ς κ α ί λιτότη τος. Τό όέ Κ ρά 
τος, όέν ήμ π ορεί νά άγνοήση τά
α ιτή μ α τα τών έργαζομένων κ α ί
ά ντιμ ετω π ίζει τήν άσθένεια,όχι μέ
θεραπ ευτικά,άλλά μ έ καταπ ραϋν
τ ικ ά φάρμακα, όπως είν α ι ή άναπροσαρμογή τών μισθώ ν κ α ί τών
ημερομισθίων.
Κ α ί αυτή ή άναπροσαρμογή, άπ ότοκος τών ά ν α τιμ η τικ ώ ν π ιέ
σεων τής άγοράς, άνάλογα κ α ί μ έ
τό ρυθμό τής έπαναλήψεως τών
πιέσεων, όέν κά νει τίπ οτε άλλο,
π αρά νά συντηρή κ α ί νά έπ ιόεινώνη τόν πληθωρισμό.
Μ Ε Χ Ρ Ι σ’ ένα σημείο, ο ί άνα-

τιμ η τικ έ ς τάσεις τής ’Α γοράς όέν
φέρνουν τόν πληθωρισμό έννοούμενο στην αύξηση τών μέσων πλη
ρωμής. Α λ λά ή αύξηση αυτών
τώ ν μέσων πού μπ ορεί νά γίνη
κ α ί από άλλους λόγους, έχει δυσ
μενή άντίκτυπ ο σ τις τιμές. "Οπως
κ α ί νά έχουν τά πράγματα, τό ένα
ε ίν α ι α ιτ ία τού άλλον, έτσι, πού
νά μ ή ξέρει κα νείς άν ή αύξηση
τών τιμώ ν φέρνει τήν αύξηση τών
μέσω ν πληρωμής, ή τό δεύτερο
το ύ το στοιχείο φέρνει τό πρώτο.
’Οπωσδήποτε, κ α ί τά δύο αυτά
σ το ιχ εία συνθέτουν τό φαινόμενο
τού πληθωρισμού, τού όποιον τά
χα ρ α κτη ρ ισ τικά γνωρίσματα, κ α 
θόσον άφορά στήν εισβολή του
σ την οικονομία τής χώρας, είν α ι ή
μ ο νιμ ό τη τα τού φαινομένου, κ α ί ό
ρυθμός τής ανοδικής πορείας τών
τιμώ ν, κ α ί όχι τά κα τά καιρούς
σποραδικά ά ν α τιμ η τικ ά κρού
σ μα τα αυτών.
Α λ λ ά , τά κ α τά καιρούς κρού
σ ματα, είνα ι κ α ί π ροειδοπ οιητικά
τού έπερχομένον κινδύνου γιά
τή ν έγκαιρη άπό τό Κ ράτος λήψη
τώ ν άναγκαίω ν μέτρω ν προληπτι
κών κ α ί κατασταλτικώ ν. Τούτο
δέ, προτού άρχίση νά προσθέτη ό
πληθωρισμός μ η δ ενικά σ τις τιμές
τώ ν καταναλω τικώ ν άγαθών. ’Ε ν
νοούμε, πώς, τό λ ά δ ι π.χ. πού στό
τέλος τής Κ ατοχής έσπασε τό
φράγμα τού δισεκατομμυρίου,
καθώ ς πλησίαζε ό Ν οέμβριος τού
'44, έπιασε τήν τιμ ή τών 100 όισ.
στήν οκά, μ έ τιμ ή λίρας 700 πε
ρίπ ου όισ. κ α ί άνώτερο πληθωρι
σμό μ ετα κα το χικό χαρτονόμισμα
100 όισ.
Μ ε τά τήν άναπροσαρμογή τής
9.11.44 (1 λίρ α ’Α γ γ λ ία ς - 600
όρχ.), κυριώτερα όέ μ ετά τά Δ ε 
κεμβριανά, παρασυρόμενο τότε
κ α ί άπό τή χρυσή λίρα, άρχιζε σ ι
γά, σιγά ή τιμ ή του νά περνάη
άπό τίς δεκάδες σ τίς έκατοντάδες,
κ α ί σπάζοντας τό φράγμα τών χ ι
λιάδω ν, έφθασε σ τίς 15.000 π ερί
που στή δεύτερη άναπροσαρμογή
τού '53 (1 ό ο λ= 30 όρχ.). Μ ετά
άπό τότε, κόπηκαν τά μηδενικά,
κ α ί μ έ τήν καθιέρωση κ α ί τού κ ι

λού, διαμορφώθηκε τελικά ή τιμή
του σ τίς 25— 30 όρχ. όπως κ α ί
στό βόειο κρέας σ τίς 45 — 50. Κ α ί
μέσ α σ’ αυτά τά πλαίσια, ο ί τιμές
τώ ν δύο αυτών βασικών ειδών,
διατηρήθηκαν ως τό '72, ανάλογα
δέ κ α ί τών άλλων ειδών, χωρίς
μεγάλες διαφορές.
Μ έσ α σ’ αυτήν τήν εικοσ αετία,
τό Κράτος, άπερίσπαστο άπό τίς
τιμ έ ς τής Αγοράς, μπόρεσε νά περάση στό δρόμο τής οικονομικής
άνορθώσεως, υπό συνθήκες νομι
σ μα τική ς σταθερότητος. "Ομως,
άφ ηνε πίσω τό β ιο τικ ό επίπεδο.
"Ενας άλλος άνάστροφος πληθω
ρισμός στίς άρχές τής εικοσ αετίας
σά βραχνάς είχε έπικαθήσει στά
στήθη τού καταναλω τικού κοινού,
μ έ μ ιά Α γορά νά προσφέρη πλη
θω ρικά τά είδη της μ έ δόσεις κ α ί
μ ά λ ισ τα χωρίς προκαταβολή, κ α ί
ένα Κοινό, νά β ρίσ κετα ι αέ άδυν α μ ία ν ’ άποκτήση τά προσφερόμενα, παρεκτός, άν ήθελε νά πε
ρ ιπ λ ε χ τε ί στά γρανάζια τών όοσάόων.
Ή Κυβέρνηση, μέ ευκολία Ανέ
βαλε τήν ικανοποίηση τών α ιτη 
μ ά τω ν τών εργαζομένων αέ χρόνο
πού θά έπέτρεπε τούτο ή αύξηση
τού εθνικού εισοδήματος. Κ α ί ο ί

Σήμερα τό καταναλωτικό κοινό είναι άνυποχώρητο άπό τίς ώς τώρα κατακτήσεις του στό
βιοτικό έπίπεδο. Τό πλέγμα τής λιτότητος,
καρτερίας καί υπομονής άνήκουν στό παρελ
θόν καί ή ζωή καλπάζει γιά μιά καλλίτερη ζωή.

έργαζόμενοι, συνηθισμένοι στή λ ι
τό τη τα άπό τά προηγούμενα χρό
νια, μ έ καρτερία περίμεναν τό
πλήρωμα τού χρόνον. Κ α ί ή Α ντι
πολίτευση, καθώς κ α ί ό Τύπος μέ
ή π ιότητα Αντιμετώ πιζαν τή Κ υ 
β ερνητική θέση πάνω στό θέμα
π ριν άπό τόν «Ανένδοτο». Ο «Α
νένδοτος», επηρέασε περισσότερο
τίς π ολιτικές εξελ ίξεις κ α ί λιγώτερο τίς οικονομικές. Α λλω σ τε, ή
οικο νο μ ική Ανέλιξη είχε πάρει τό
δρόμο της. Κ α ί μ έ δλον τόν κά 
π οιο έπηρεασμό κ α ί άπό τόν «Α
νένδοτο» κ α ί τίς Ανώμαλες π ολι
τικ έ ς εξελίξεις, ή πορεία της ήταν
Α νοδική χάρη κ α ί στή καρτερία
τού Ε λληνικού λαού, καθώς τε λ ι
κά - ήτα ν Ανοδικό κ α ί τό β ιο τικ ό
έπίπεδο αυτού.
Έ τσ ι, φθάσαμε στή φάση τής λεγομένης «καταναλω τικής κοινω 
νίας».
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' Η ράχη τών τιμών θά συνεχίζεται στό διη
νεκές, άνεξάρτητα άπό τό βιοτικό έπίπεόο
καί οί άνατιμικές τάσεις των βιοτικών αγα
θών θά άποτελουν διαρκή άπειλή κατά τού
καταναλωτικού κοινού.

Ο Μ Ω Σ , άπό τό 1972, άρχισαν
σποραδικά ά ν α τιμ η τικ ά
κρού
σ μα τα στην Α γορά, όχι μόνο στά
είδ η διατροφής, άλλά κ α ί στά
βιομηχανικά,
π ροειδοπ οιητικά
το ν έπερχόμενον κινδύνου, μ έ τε
λ ικ ό αποτέλεσμα, σήμερα, ή ο ικ ο 
νο μ ία τής χώρας νά έχη περάσει
π ά λι στό φάσμα τού πληθωρι
σμού.
'Ήδη, όμως, ε ίν α ι πολύ διαφ ορε
τ ικ ά τά πράγματα. Τό καταναλω 
τικ ό κοινό ε ίν α ι άνυποχώρητο ά 
πό τίς ώς τώρα κα τα κτή σ εις τον
στό β ιο τικ ό έπίπεόο. Τό πλέγμα
τής λιτό τη το ς τής καρτερίας κ α ί
τής υπομονής άνήκονν στό παρελ
θόν κ α ί ή ζωή καλπ άζει γ ιά μ ιά
καλύτερη ζωή. Τά α ιτή μ α τα τών
έργαζομένων άποτελουν καθημε
ρ ινά προβλήματα γιά τήν Κυβέρ
νηση, ή όποια, σφνροκοπούμενη
άπό τήν αντιπ ολίτευση κ α ί τόν
αντιπ ολιτευόμενο Τύπο τά επι
λ ύ ει μ ετα ξύ σφύρας κ α ί άκμονος,
κ α ί κ α τ ’ ανάγκη προέρχεται σέ
άναπροααρμογές μισθώ ν κ α ί ημε
ρομισθίων.
'Έ τσι,
Κράτος,
καταναλω τικό
Κ οινό, κ α ί τιμές) βαδίζουν δρό
μους παραλλήλους μέσα στό φαύ
λο κύκλο τού πληθωρισμού.
Κ α ί ό πληθωρισμός, είν α ι πάν
το τε ή ’Α χίλλειο ς πτέρνα κ α ί τό
μεγάλο π αθητικό τής Ο ικονομίας,
καθώ ς κ α ί ο ί τιμές, πού ε ίν α ι ή
άλλη δχρη τού ίδ ιο ν νομίσματος.
Κ α ί ή μάχη τών τιμών, θά συ
νεχ ίζετα ι στό διηνεκές, άνεξά ρτη
τα άπό τό β ιο τικ ό έπίπεόο, κ α ί ο ί
ά να τιμ η τικ ές τάσεις τών β ιοτικώ ν
άγαθών, θά άποτελοϋν δια ρκή άπ ειλή κατά τού καταναλω τικού
κοινού.
Α π αράλλακτα,
όπως
συμβαίνει κ α ί μ έ τό βροτολοιγό
κο ινό έγκλημα, πού ά π ο τελεϊ δ ι
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αρκή άπειλή κατά τού κοινω νικού
συνόλου. Κ α ί τό ζήτημα, όέν είνα ι
νά μ η ν υπάρχουν εγκλήματα, ά λ 
λά νά υπάρχουν όλιγώτερα. ’Έτσι
κ α ί προκειμένον κ α ί π ερί τού
δραχμοβόρον άγορανομικοϋ ά δικήματος, τό ζήτημα, όέν είν α ι ή
καθήλωση τών τιμών, άλλά ή χω
ρ ίς άλματα διακύμανση αυτών,
κ α ί ή πορεία τής ο ικονομ ία ς τής
χώρας χωρίς τή μ ο νιμό τη τα τών
πληθωριστικών φαινομένων, κ α ί
τήν οξύτητα τών προβλημάτων.

ση τά προβλήματά του άποτελεσ μα τικά , όταν, μ α ζ ί μ έ τή δρα
σ τη ρ ιό τη τα πού άναπτύσσει κάτω
άπό τή στέγη τού φιλελευθέρου
κα π ιτα λ ισ τικο ύ συστήματος, τα υ 
τόχρονα, ά λλοιθω ρίζει σέ βαθύτε
ρες ριζοσπ αστικές λύσεις, χωρίς
ν' άλλάζη ή όλη δομή τής Ο ικ ο 
νομίας. Α λ λά τούτο, ε ίν α ι άλλο
ζήτημα. Κ α ί τό ζήτημα έόώ είναι,
ά ν τό Κράτος μ π ο ρ εί κάτω άπό τή
στέγη α ύτούτού π ο λ ιτικ ο ο ικ ο ν ο μ ι
κού συστήματος, ν ’ άναπ τύξη άποτελεσματικώ τερη, κοινω νικώ τερη
κ α ί λαϊκώ τερη π ο λιτική έπ ί τών
τιμώ ν; Κ α ί τούτο, νά γίνη στό
π λα ίσ ιο τής προσφοράς σέ π ο ικ ι
λ ία κ α ί σέ επιλογή, κα τά ελεύθερη
κ α τά ζήτηση κατανάλωση, πού ε ί
να ι τό γνώρισμα τής φιλελεύθερης
οικονομίας, άκόμη κ α ί τής σοσια

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΓΙΝΗ
Κ Α Θ Ω Σ είδαμε στή γενικώτερη
ο ικο νο μ ική
πρόοδο,
παίζουν
πρωταρχικό ρόλο ο ί τιμ ές τών ά 
γαθών, κ α ί τό Α γο ρ α νο μ ικό σκέ
λος τής οικονομίας.
"Ο ,τι όμως θά μπορούσε νά γίνη
γ ιά τήν κάποια συγκράτηση τών
τιμ ώ ν κ α ί όχι τήν καθήλωση αυ
τών, θάπρεπε τά πρός τούτο μ έ 
τρα ν ’ άναπτύσσονται μέσα στά
π λα ίσ ια τού ιδ ιω τικο ύ έμπορίου
κ α ί τ ή ς ’Α γοράς, κ α ί νά μή συγκρούω νται μ έ τήν ιδ ιω τικ ή πρω
τοβουλία, ή οποία πάντως όέν
πρέπει νά είνα ι άσύόοτη, άλλά νά
κα τευ θύ νετα ι άπό τό Κράτος.
Δ έ μπ ορεί τό Κ ράτος νά έπιλύ-

λ ισ τικ ή ς δημοκρατικής. Α υ τό ε ί
να ι τό πρόβλημα πού όμως, χ ρ ει
ά ζ ε τα ι νά γίνη κατάστρωση κ α ί
άναγνώριση τών συντελεστών κ α ί
τών παραγόντων αυτού, θετικώ ν
κ α ί άποθετικών, πού θά οδηγή
σουν στην κα τά τό δυνατό λύση
τού προβλήματος. Α υ τ ο ί ο ί παρά
γοντες κ α ί ο ί συντελεστές, βρί
σ κο ντα ι μέσα στό κύκλωμα τής
εμπορίας κ α ί τής διακινήσεω ς
τών άγαθών, άπό τήν παραγωγή ή
τή ν εισαγωγή στην κατανάλωση
διαμέσου τού ώργανωμένου έμπορ ίο υ κ α ί τών Αγορών.
Α λ λ ά ποιων Αγορώ ν;
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ΤΟ Κ Ρ Α Τ Ο Σ όέ σκέφτηκε ποτέ,
όπως έπρεπε νά έχη κάνει, νστερ'
άπό τή συσσώρευση τών πληθυ
σμών στά άστικά κέντρα, δ τι πα
ράλληλα
όρθώ νοταν μπροστά
του ένα σοβαρότατο πρόβλημα,
όπως είνα ι τό πρόβλημα τών ’Α 
γορών, πού θά έξυπηρετοϋσαν έ
να τεράστιο κα τα ναλω τικό κοινό.
’Έ τσ ι, τά β ιο τικ ά άγαθά ε ίν α ι κ α 
τάσπαρτα στά διάφορα μ ικρο μά γα ζα μ έ αποτέλεσμα τόν νπερεπαγγελματισμό, κ α ί ατά όραχμοβόρα Σονπερμάκετ, σ’ όλες τίς
έσ χατιές τών άστικώ ν κέντρων,
κ α ί όέν είνα ι συγκεντρωμένα σέ
’Α γορές, πού θά λειτουργούσε ευ
χερέστερα κ α ί άποτελεσματικώ τα τα ό Ά γορα νομικός έλεγχος επί
τών τιμών, ό ά σ τυϊα τρ ικό ς κ α ί ό
ά σ τυκτηνιατρικός.
Π ο τέ όέν μπήκε τό Κράτος
στην ουσία τού πλέον ζω τικο ύ
προβλήματος έτσι ώστε ν ’ ά ντιμετω πίση τούτο σ ’ ένα π ενταετές
πρόγραμμα, μακρόπνοο κ α ί δα
πανηρό, άλλά τό μόνο εξυπηρε
τικ ό κ α ί άποτελεσματικό, όπως όέ
μ π ή κα ν στην ουσία τού προβλή
ματος, ούτε κ α ί τά κόμματα στις
προεκλογικές τους διακηρύξεις.
*Έ τσ ι ζω τικό τα τα ζητήματα τού
Ε λ λη ν ικ ο ύ Λ αού, αντιμετω π ίζον
τα ι περιθωριακά.

Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι σήμερα ένας δημ ο κρ α τικώ τα το ς κ α ί έξυπηρετικώ τατος θεσμός, ό θεσμός τών κ ι
νητώ ν λαϊκώ ν άγορών. Α υ τό ς ό
θεσμός πρέπει νά όιευρυνθή, κ α ί
νά έπεκταθή, κ α ί σέ μόνιμες στε
γασμένες Λ α ϊκ ές ’Αγορές, υπό μ ιά
ε ν ια ία Διεύθυνση τών Λ α ϊκώ ν Ά 
γορών. "Ομως, γιά ν ’ άναπτυχθή
αυ τό ς ό θεσμός, χ ρ ειά ζετα ι προ
γραμματισμός κ α ί χρηματοδότηση
αυτώ ν τών Ά γορώ ν πού θά πρέ
πει ν ’ άναγερθούν στά μεγάλα ά 
σ τικ ά κέντρα κ α ί στά σημεία συναντήσεως δύο ή περισσοτέρων
Δήμων, μ έ συμμετοχή στά έξοδα
κ α ί τών Δήμων.
Ο ί Α γορές αυτές θά στεγά
ζουν έλεύθερους έπαγγελματίες
λιανοπω λητές κ α ί θά λειτουργούν
κάτω άπό τήν άμεση έπίβλεψη κ α ί
τό ν έλεγχο τής Α γορανομίας.
Παράλληλα, τό Κ ράτος θά στή
ρ ιξ ή σ’ αυτές τήν π ο λιτική του έπί
τώ ν τιμών, κ α ί στήν άνάγκη, θά
γίνη κ α ί τό ϊδ ιο ό ια κ ιν η τή ς άγαθών κ α ί ρυθμιστής τών τιμώ ν δ ια μέ
σου Κ ρατικώ ν πρατηρίων τά ό
π ο ια θά μπορούν νά στεγάζω νται
κ α ί στά ιδ ιω τικ ά π ρατήρια μέσα
στό χώρο, τής Λ α ϊκ ή ς Αγοράς, θά
έντάσσονται σ τις λειτουρ γίες τής
αγοράς αυτής, κ α ί όέν θ ’ άποτελοϋν ξεχωριστή άγορά. Πρός τού
το, πρέπει νά δια θέτη κ α ί ειδ ική
υπηρεσία μέ τα χυκίνη τα μέσα μ ε
ταφοράς, κ α ί θά έπεμβαίνη μόνο
αν προβλέπεται πτώση τών τιμών
στά παραγωγικά κέντρα, ή έλλει
ψη κ α ί ά ν α τιμ η τικ ή τάση στήν
κατανάλωση. Δηλαδή, θά έπεμβ α ίν ε ι πρός έξισορρόπηση προσ
φοράς κ α ί ζητήσεως: Έ τσ ι, τό
Κ ράτος, θά έρθη πλησιέστερα στό
ευρύτερο κα τα ναλω τικό κοινό,
δ ιά δημοκρατικώ ν λειτουργιώ ν ό 
πως θά είνα ι ό θεσμός τών Λ α ϊ
κών Άγορών.
Θ ΙΞ Α Μ Ε τό πρόβλημα στή βάση.
Υπ άρχουν πολλά έπ ί μέρους προ
βλήματα όπως ε ίν α ι ή έξυγίανση
τού εμπορίου, ο ί μεσάζοντες κ.λ.π.
ή θά προκόψουν στήν πράξη άπό
τή συνεργασία τού φορέως Κ ρά 
τους μ έ άλλους φορείς έπαγγελ-

μ α τικ ο ύ ς σ υναιτερισ τικούς Τρα
πεζικούς. "Οπως όμως κ α ί νά έ
χουν τά πράγματα, ή έπέκταση
κ α ί ή διεύρυνση τού θεσμού τών
λ α ϊκώ ν άγορών, έπ ιβάλλεται σάν
άπ α ρα ίτητο μ έτρο γιά ένα σύγ
χρονο κ α ί δημοκρατούμενο Κ ρά 
τος.
Κ α ί επειδή θά χ ρ ειά ζο τα ν ένα
μακρόπνοο κ α ί πολύ δαπανηρό
πρόγραμμα, άς άρχίση τό Κ ράτος
άπό τώρα νά καθιδρύση δ ο κιμ α 
σ τικ ά σ ’ ένα π υκνοκατοικημένο
συνοικισμό τού λεκανοπ εδίου τής
Α ττ ικ ή ς , μ ιά πρότυπη Λ α ϊκ ή Ά γ ο 
ρά, ένα δικό του Σουπερμάρκετ,
πού, χωρίς έγκλωβισμούς τού κα 
ταναλω τικού κοινού, χωρίς α δ ιά 
κ ρ ιτη ύπερχείλιση μ ετα λλοδικτυω τώ ν καλάθων, κ α ί χειραμαξίω ν,
θά προσφέρη τά εϊόη του « καθαρά
κ α ί άκίόηλα», μ ’ ένα ό ια κ ρ ιτικ ώ τα το όώσε-πάρε κ α ί σέ π ο ικ ιλ ία
κ α ί σ ’ έπιλογή, όπως τούτο τ α ι
ρ ιά ζ ε ι στόνέλεύθερο άνθρωπο.
ΤΕΛΟΣ

(1) Σέ χρόνο που, μέ κάποιες συμφω
νίες μέ τήν όργάνωση ΟΥΝΡΡΑ πού
είχαν σάν αποτέλεσμα καί κάποια
αύξηση τών τιμών τών έφοόίων, καί
ήταν ευκαιρία γιά τους άρμοόίονς νά
όιαπραγματενθονν μέ τήν άνωτέρω
όργάνωση τή δυνατότητα τής καθιερώσεως μικτού σωτηρίου συστήματος
διανομών καί πωλήσεων στήν ’Ελεύ
θερη άγορά, καί άφαίμαξη δραχμών,
άφον άλλωστε υπήρχε καί τό προη
γούμενο τών φθορών καί τών αλλοι
ώσεων στίς άποθήκες, ή Αγορανομία
’Α θηνών διά τής άπό 27.1.46 νπ’ άριθ. 690 προτάσεως της, καίμέπαράλληλεςπροφορικέςπαραστάσειςπρότεινε τήν καθιέρωση του μέτρου τούτον
μέχρι βαθμιαίας καταργήσεως τού όλου
συστήματος τών διανομών χωρίς άποτέλεσμα.
’Εκτός τούτον προϋπήρχε καί ή ά
πό 19.4.45 νπ’ άριθ. 2034 πρόταση ν’
άποσνρθή δλως διόλου τό λάδι άπό τό
δελτίο, καί τά Κρατικά άποθέματα
νά χρησιμεύσουν περιοδικά γιά τή
ρύθμιση τών τιμών τής έλεύθερης άγοράς. Καί αυτή ή πρόταση είχε τήν
ίδια τύχη.
(1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: Τεύ
χος 450. 496: Η.Χ. « Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ».
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
τη : ελευθερία :
Είναι άναγκαΐο καί έπείγον νά μελετήσουμε καλά ποΰ πρέπει νά
βάλουμε τά όρια της άπελευθερώσεως τής κοινωνίας μας, γιά νά
μήν έγκαθιδρύσουμε μία ελευθερία πού καταστρέφει τόν ελεύ
θερο άνθρωπο.
ΑΠΟΤΕ δταν διέσχιζαν τήν γέ
Μέ κίνδυνο νά παρεξηγηθώ - γιατί
φυρα τού Ρήνου μέ κατεύθυνσι στις ήμέρες μας δέν ύπάρχει κοινή
τή Γαλλία, μπορούσαν νά διαβάσουν γλώσσα, άκόμη καί μεταξύ τών πιστών στήν είσοδο του Στρασβούργου: « Εδώ γνωρίζοντας έκ τών προτέρων δτι δσα
άρχίζει ή Πατρίδα τής Ελευθερίας».
θά είπώ θά είναι άναπόφευκτα άτελή,
Παραμένει άρά γε αύτό άληθές καί τί θά περιορισθώ σέ μερικές βασικές σκέ
θάπρεπε νά σημαίνη,
ψεις γιά τό μεγαλείο κ α ί τ ή ν ά δ υ Πολύ συχνά άκούγεται νά λένε: ή ν α μ ί α τ ή ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Ως
έλευθερία ώς έσωτερικό προνόμιο τού πνευματικός άνθρωπος θά σταματήσω
άνθρώπου δέν υπάρχει' ύπάρχουν ε ι σέ τρεις άπόψεις τού «Ευαγγελίου τής
δικές έλευθερ ίες μόνο: διαρθρώνονται έλευθερίας».
γύρω άπό τόν άγώνα μεταξύ αύτών
-Σ έ μία χριστιανική άντίληψι «ή
πού έχουν τήν οικονομική καί κοινω έλευθερία ύπάρχει, γιά νά τήν κάνωμε
νική δύναμι καί αυτών πού πρέπει τί;»
νά τήν ύφίστανται. Εν τούτοις, πόσοι
-Γιά νά είναι έλεύθεροι, τί δικαι
φυλακισμένοι καί πόσοι ύποταγμένοι ούνται νά περιμένουν άπό τό Κράτος
στά τρομερά βασανιστήρια τής κολά- οί καλής θελήσεως άνθρωποι;
σεως των στρατοπέδων συγκεντρώ-Τέλος, τί δικαιούται νά έλπίζη ό
σεως, ήρωϊκώς μαρτυρούν ότι μπό κόσμος έκ μέρους τής Εκκλησίας;
ρεσαν νά τούς άρπάξουν όλα τους τά
Ή ελευθερία νά τήν κάνωμε τί;
άγαθά, έκτος άπό τήν έοωτερική
τους έλευθερία!
Πόσα έγκλήματα, πόσες βιαιότητες,
Πολλές άντιγνωμίες καί άμφισβητή- προδοσίες έχουν γίνει στό όνομα τής
σεις βρίσκονται μπερδεμένες στις ή έλευθερίας! Στό βάθος, τί σημαίνει
μερες μας γύρω άπό τό περιεχό τό δικαίωμα στήν έλευθερία, ή έπίμενο, τίς κακοποιήσεις καί τά όρια κλησις γιά τήν άπελευθέρωσι τού
τής έλευθερίας.
άνθρώπου πού στις ήμέρες μας είναι
Μία πολιτική κίνησις έξέδωσε «δια- παγκόσμιος καί σχεδόν μαγικός πό
κήρυξι έλευθεριών». Μία άλλη προτεί θος;
νει «ένα χάρτη έλευθεριών». Μάς
Γιά τούς μέν, ή έλευθερία είναι ή
έτοιμάζουν ένα «Κώδικα έλευθεριών».
εύκολία, ή άφροντισιά. Φθάνουν νά
Μέσα σ ' όλα αυτά, άναρωτιόμαστε,
μπερδεύουν έλευθερία καί άσυδοσία.
πώς ή χριστιανική πίστις μπορεί νά Γι' άλλους, άντίθετα, ή έξαψις τής
αυμβάλη στό νά διορθωθή καί νά ξα- έλευθερίας καθίσταται μία τρομερή άναενεργοποιηθή ή έννοια τής έλ ε υ  πειλή. Βλέπουν σ ’ αύτήν μία ειδωλο
θερίας.
λατρία πού φέρνει τήν κατάλυσι κάθε
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άρχής καί καταλήγει στήν άναρχία,
προετοιμάζοντας άναπόφευκτα ένα σύ
στημα δικτατορίας.
Μήπως έχομε χάσει τήν ικανότητα
νά καταλαβαίνουμε τ ί είναι έλ ευ θ ε
ρία; "Ας προσπαθήσουμε νά διακρί
νουμε πάνω σ ’ αύτό ποιά είναι ή πα
ραγγελία πού μάς δίνει ό Θεός, αυ
τός πού, στήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη, συνιστά τήν «έλευθερία τών
τέκνων τού Θεού».
Ακόμη κι άν, άπό έλλειψ ι πλατείας
άντιλήψεως, ώρισμένοι πνευματικοί όδηγοί περιώρισαν κάποτε τή χριστια-

Μ Α Ρ ΤΥ Ρ ΕΙ TOl ΙΕΧΩ Β Α
ΦΑΙΣΤΗΝ
Π0ΛΥΕ8ΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ
' Η τελευταία χρονολογία τής καταστροφής τού κόσμου καί τής ένάρξεως τής Χιλιετούς ευτυχίας έπί
τής γής ϋπελογίσθη ύπό τών «Μαρτύρων τού ' Ιεχωβά» τό έτος 19751τ Ηλθε όμως καί τό έτος αυτό καί
όπως πάντα οί χιλιασταί άπεδείχθησαν καί πάλι ψευδείς προφήται.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ - ή Εταιρία «Σκο τίο ν». Στά νεώτερα χρόνια έλαβαν τόν
πιά» - τις όδηγίες της, τις σιδη τίτλο «πληροφορητής». Αργότερα πή
ρές διαταγές της, τις στέλνει στούς
ραν τό όνομα «Διακονία τής Βασιλείας»
όπαδούς μέ έντυπα τά όποια άποκα- Κατά τά έτη 1971-1974 έλαβαν τόν
λοϋμεν «μυστικά», γιατί κυκλοφορούν άληθινό τους τίτλο «'Εσωτερικοί Εγ
άποκλειστικά καί μόνο μεταξύ τών όπα- κύκλιοι WATCH TOWER», μετά τό
δών2'. Δέν δίδονται ποτέ στούς έξω.
1974 ξαναπήραν πάλι τόν τίτλο «Διακο
' Επειδή δμως ό ύπογράφων κάνει εύνία τής Βασιλείας».!
ρεϊα χρήση αύτών τών έντύπων ίσως νά
Τό τί διαβάζει κανείς στά έντυπα
διερωτηθή κανείς: Πώς, τά έντυπα αύτά είναι άνώτερο πάσης περιγραφής.
αύτά τών χιλιάδων τά λέμε «μυστικά»,
"Ετσι έξηγείται τό γιατί δέν τά δίδουν
άφοϋ έμείς τά έχομεν άφθονα στή
στούς έξω.
διάθεσή μας; Μήπως τά παραλέμε;
Στά έσωτερικά αύτά έντυπα καί ό
Απαντούμε:
πλέον... άνειδίκευτος έρευνητής βλέ
Όπως καί σέ προηγούμενη μελέτη
πει - σάν σέ άκτινογραφία - τις ούσιαμας δηλώσαμε, τά ιδιαίτερα έντυπα τής
στικές έπιδιώξεις τής ' Εταιρίας «Σκο
Οργανώσεως τά δίδουν άτομα πού,
πιά», παρ' όλο πού καί έκεί, στά έσω
άφυπνιζόμενα, φεύγουν προτροπάδην
τερικά έντυπα, χρησιμοποιείται ό πέ
άπό τήν ’ Οργάνωση! Τά δίδουν όχι πλος...
γιά νά πλήξουν τήν πρώην Τροφό τους
Βλέπετε έ κ ε ί τούς άριθμούς τών
άλλά γιά νά προφυλάξουν όλους έ μ ά ς
ώρών καί τών έντύπων, πού πρέπει
άπό τού νά προσχωρήσωμεν σ' αύτήν.
νά διαθέση κάθε κατηγορία χιλιοστών:
Τά μυστικά λοιπόν έντυπα τής έταιτόσα ό άπλός «εύαγγελιζόμενος», τό
ρίας είναι ύπό μορφήν βιβλίων ' Οργα
σα ό «τακτικός Σκαπανεύς», τόσα ό
νωτικών, μηνιαίων δελτίων καθώς καί
«ειδικός σκαπανεύς»... Βλέπετε έκ εί
έπιστολών πού άπευθύνονται όχι πλέον
τούς έτήσιους στόχους ποσοστιαίας
σέ όλους τούς όπαδούς άλλά στά ήγεαύξήσεως πού θέτει ή ήγεσία... Βλέ
τικά στελέχη τους. Παλαιότερα οί έσωπετε, γενικά, τις μεθόδους πού χρησι
τερικοί έγκύκλιοι είχαν τό όνομα «Δελ
μοποιεί ή Οργάνωση, γιά νά έκπαι-
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δεύση, πιέση καί σπρώξη τούς όπαδούς
της γιά τήν προαγωγή τών συμφερόν
των τής Εταιρίας. Τά όποία συμφέ
ροντα παρουσιάζει, μέ έπιτηδειότητα καί άπό τήν Αγία Γραφή! - , σάν συμ
φέροντα τής βασιλείας τού Θεού, «έγκαθιδρυμένης» κατά τό ένα ήμισυ (άπό
τό 1914), καί μέλλουσας κατά τό άλλο
ήμισυ - άπό στιγμή σέ στιγμή!
"Ας δούμε όμως μερικά δείγματα
άπό τά «έσωτερικά» αύτά έντυπα τής
Όργανώσεως τών χιλιοστών, νέα καί
παλαιότερα.
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής
' Εταιρίας «Σκοπιά», έκτός άπό τις ψευδοπροφητεΐες πού έκανε, είναι καί ή
έντεχνη πίεση πρός τούς όπαδούς της
νά διαθέτουν - πωλοϋν22 - στόν κόσμο
τήν παραγωγή της, δηλαδή τά ποικι
λώνυμα έντυπά της. Αύτή ή έντεχνη
πίεση είναι έκδηλη μόνο στά μυστικά
έντυπά της. Διαβάζομεν λοιπόν:
« Ή ζωή είναι σέ κίνδυνο! Τόσο
ή δική σας ζωή όσο καί ή ζωή όλων
τών άλλων! Ποτέ σέ όλη τήν άνθρώπινη ' Ιστορία δέν έπήλθε στήν άνθρωπότητα τόση ταραχή καί στενοχώρια.
Καί ποιός ξέρει τό γιατί; Μόνον έκεϊνοι τούς όποιους διεφώτισε ό ' Ιεχωβάς
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Κάτω: Στήν άνατριχιαστική αυτή εικόνα ή
όποια έδημοαιεύθη αέ χιλιαστικό βιβλίο
(1929) έξεικονίζεται ή άποκατάσταοη τού
Κράτους τού Ισραήλ. . " Οταν όμως συγκρο
τήθηκε τό κράτος αυτό (1948) τό ... άπέρριψε ή ήγεσία τών χιλιοστών!
Δεξιά: Ή βίλλα πού έχτισαν οι χιλιασταί τό
1929 γιά νά κατοικήσουν οί άναμενόμενοι

oi μάρτυρές του, πού θεωρούν μεγάλο
τους προνόμοιο νά «έργάζωνται πρός
έλευθέρωσιν τών εύσεβών», λέγοντας
καί τονίζοντας τις άλήθειες τής Γρα
φής. - Β' πέτρ β' α.
Τόν μήνα Μάιο θά δοθούν ζωτικά
σπουδαίες πληροφορίες έλευθερώσεως σέ χιλιάδες σπίτια καθώς οί μάρ
τυρες τού ' Ιεχωβά θά πηγαίνουν «κατ'
οίκους» μέ τήν προσφορά ένός βιβλια
ρίου πρός δρχ. 9. Θά χρησιμοποιηθούν
τά τελευταία βιβλία καί βιβλιάρια. Καί
περιοδικά έπίσης θά διατεθούν κ α τ ά
έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α άντίτυπα, διότι
κάθε εύαγγελιζόμενος θά έχη ύπ' δψι
νά δ ι α θ έ σ η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν
έ ν ν έ α ά ν τ ί τ υ π α τ ό μ ή ν α (...)
Χρησιμοποιήστε όμιλίες
παρουσιάσεως 15 έ ω ς 3 0 δ ε υ τ ε ρ ό λ ε 
π τ ω ν δ ι ά ρ κ ε ι α ς γιάνάδιαθέσετε
δ,τι άπομένει άπό τήν παρακαταθήκη
βιβλιαρίων»!23.
"Ας άναλύσωμεν τό χαρακτηριστικό
αύτό κείμενο:
Πώς άρχίζει ή ' Εταιρία; Μέ τή λέξη
«ζωή», πού συγκινεϊ κάθε κινούμενη
ύπαρξη... ' Εν συνεχεία άπειλεϊ, μέ δυό
λέξεις, -«ταραχή καί στενοχώρια»-,
πού παίρνει άπό τήν ζοφερή καθημερι

νή είδησεογραφία καί έκφράζουν ύπ α ρ κ τ ή κατάσταση. Στή συνέ
χεια βάζει καί όλίγη ... Αγία Γραφή,
ώς είδος μαϊντανού... Γιά νά φτάση
άμέσως πιό κάτω στό ζουμί: «Θέλετε
νά έλευθερώσετε χιλιάδες άνθρώπους
άπό τούς κινδύνους πού τούς άπειλοϋν; ’ Ιδού τό φάρμακο, έρχεται άπό
τό Θεό...
- Αλλά περνά μέσα άπό τά βιβλία
τής
Εταιρίας! Πουλήστε λοιπόν τά
βιβλία τής 'Εταιρίας!... Καί, τ ό σ α ό
καθένας τό μήνα - τουλάχιστον... Καί,
δχι χασομέρι στις πόρτες άλλά μόνο
15-30 δευτερόλεπτα ή διαφήμιση, νά
μή χάνετε καιρό... γιατί ή «ζωή είναι
σέ κίνδυνο», τρέξτε λοιπόν «μάρτυρες
τού ' Ιεχωβά», διαθέστε «' Εκατομμύρια
άντίτυπα» νά τελειώση «ή παρακατα
θήκη βιβλιαρίων»!...
Διαβάζομεν έπίσης:
«ΑΡΧΙΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ήλθε ό μήνας!
’ Αφότου έλάβαμε τόν «πληροφορητή»,
τού Μαρτίου καί έδιαβάσαμε τή συναρ
παστική έπιστολή τού Αδελφού Νόρρ
[τού Προέδρου άπό τό Μπρούκλιν],
ή όποια μάς έλεγε γιά ένα ειδικό βι
βλιάριο πού θά έτίθετο σέ κυκλοφορία
στις 3 Απριλίου, δλοι οί εύαγγελιζό-

μενοι μέ μιά ζωηρή προσδοκία άνέμεναν πρόθυμα τόν μήνα ' Απρίλιο! Καί
τώρα νά ό Απρίλιος! Τί πρόκειται νά
κάμωμε; Ν' άναλάβωμεν βέβαια τήν
προσπάθεια σάν ένας άνθρωπος - σάν
άκρίδες - καλύπτοντας κατά γράμμα τή
χώρα μέ τό καταπληκτικό αύτό άγγελ
μα (...). Ά ρ χίσ τε νά διαθέτετε [πωλεϊ
τε] τό βιβλιάριο μόλις τεθή σέ κυκλο
φορία. Διαθέσετε γρήγορα τά 20 άντί
τυπα πού θά λάβετε (...). Κάθε εύαγγελιζόμενος θά θελήση νά διαθέση
τουλάχιστον 30 άντίτυπα, οί δέ σκαπα
νείς 100. Αλλά μή σταματάτε έκεϊ!»24..
... Σάν άκρίδες λοιπόν!
"Ετσι διατάσσει ή
Εταιρία τού
Μπρούκλιν τούς όπαδούς της. Καί «νά
καλύψουν τή χώρα» όλόκληρη μέ τά
έντυπά της»...
'Επειδή τό κείμενο αύτό μέ τις
χαρακτηριστικές έκφράσεις πιθανόν νά
μή φαίνεται πραγματικό σέ τυχόν δύ
σπιστους άναγνώστας, τό παραθέτουμε
σέ κλισέ. Παραθέτομεν έπίσης σέ κλι
σέ καί τις... άκρίδες, πού σχεδίασε καί
δημοσίευσε τό Μπρούκλιν σέ δικά του
έντυπα, δηλώνοντας [τό Μπρούκλιν]
δτι τούς Ί δ ι ο υ ς , τούς «Μάρτυρες
τού Ιεχωβά», συμβολίζουν αύτά τά
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ΑΡΧΙΣΤΕ

ΑΜΕΣΩΣ

1. Ή λ θ ε & μ ή ν α ς ! Ά φ ό το υ
λλάβαμε ιό ν «Πληροφορητή» τού
Μ άρκου χα ί Ι8ι>ιβάοαμβ τή ου ναρ* " β ιι» ή έπιοτολή tod "Αδελφού
Νόρρ, ή οποία μας ίλβνβ γιά (να
είδιχό βιβλιάριο πού θ ά i t (θ ε ιο οέ
κυκλοφορία στις 8 Α πριλίου, όλοι
οΐ εύαγγελιζόμενοι μό μιά ζωηρή
προσδοκία άνεμεναν πρόθυμα τόν
μήνα *Α π ρ ίλ ιο ! Κ αί τώρα, νά ό
‘Α π ρ ίλ ιο ς! Τί πρόκειται νά κάμωμ ε : Ν* Αναλάβωμ* βέβαια τήν
προσπάθεια σάν ένας άνθρω πος
—σάν Αχρίδες—καλύπτοντας κατά
γράμμα τή γώ ρα μέ τό καταπλη
κτικό αύτό άγγελμα. Τό Αποτέλε
σμα θ ά είναι μιά δυνατή μαρτυρία
πρός α ίνο ν τού Ιε χ ω β ά καθώ ς θά
κάμη ό κ α θ ιΐς τό μέρος του * κη·

«Σάν άκρίδες», γράφει τό μυστικό χιλιασηκό έντυπο, νά καλύφουν οί «Μάρτυρες τού
Ιεχωβά» τή χώρα μας, πουλώντας, σέ καθο
ρισμένους άριθμούς ό καθένας τά έντυπα
τής Εταιρίας.

τέρατα τής Άποκαλύψεως...
Τί άλλο νά προσθέσωμεν έμεϊς;
Καί όμως, πριν κλείσωμε τό μέρος
αύτό τής μελέτης μας κάτι άκόμη πρέ
πει νά προσθέσωμεν.
Πολλές φορές έγείρονται ζητήμα
τα γύρω άπό τούς «Μάρτυρες τού
' Ιεχωβά» καί τήν ’ Εκκλησία ή τήν Πολι
τείαν. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μερίδα
τού ήμερησίου καί περιοδικού τύπου
τής χώρας ύπερασπίζεται, γενικά, τούς
«Μάρτυρες τού ’ Ιεχωβά». Κατά τή γνώ
μη μας, καλώς τούς ύπερασπίζεται.
Συμβαίνει όμως έδώ ένα τραγικό
λάθος.
Ναι, θέλουν προστασία οί μάζες τών
χιλιοστών, δχι όμως έναντι τής Πολι
τείας καί τής Εκκλησίας μας, γιατί
δέν διώκονται ούτε άπό τήν Πολιτεία
ούτε άπό τήν Εκκλησία μας σήμερα.
"Αν χρειάζωνται προστασία οί μάζες
τών χιλιοστών, τήν χρειάζονται άπό
τήν άδυσώπητη ψυχολογική καταπίεση
πού ύφίστανται έκ μέρους τής πολυ
εθνικής άμερικανικής Εταιρίας «Σκο
πιά» τής Πενσυλβανίας!
Ε κ β ι ά ζ ο ν τ α ι , ψυχολογικά, οί
μάζες τών «Μαρτύρων τού Ιεχωβά»,
άπό μιά " Εταιρία 500 περίπου μελών,
πού αύτοχειροτονήθηκε (άπό τό 1938)
ώς ό «όρατός έκπρόσωπος τού Κυρίου
έπί τής γής!»25.
Κ α τ α π ι έ ζ ο ν τ α ι ψυχολογικά
οί χιλιασταί δταν άδρανοϋν στήν κυ
κλοφορία τών έντύπων τής "Εταιρίας
«Σκοπιά»... " Η καταπίεση δέ αύτή παίρ
νει, κατά καιρούς, τόση σκληρότητα
ώστε έφτασε ή "Οργάνωση στό σημείο
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νά όδηγήση σέ «Θεοκρατική αίθουσα
σίας, μή διάθεσις έντύπων...»26
δικαστηρίου», ύπό τύπον θεατρικής
“ Ας άναλύσωμε τό κείμενο αύτό
παραστάσεως, όλους τούς όπαδούς
άξίζει τόν κόπο.
της, όσους δέν έδειχναν τόν άπαιτούΤί βλέπομε; Πρώτα πρώτα βλέπο
μενο ζήλο, μεταφραζόμενον σέ ώρες
με νά σχεδιάζεται, σέ μεγέθυνσι, τό
καί άριθμούς πωλουμένων έντύπων...
«δελτίο» έργασίας ένός «εύαγγελιζοΠροσκομίζωμεν εύθύς τήν ΑΠΟ
μένου», δηλαδή ένός δρώντος «μάρΔΕΙΞΗ, δημοσιεύοντες δσα, άπίστευτα,
τυρος τού Ιεχωβά». Στό δελτίο αύτό
έλέχθησαν στις «θεοκρατικές» αύτές
καταγράφεται δτι τό άτομο αύτό δ ιέ
«αίθουσες δικαστηρίων» τής " Οργανώθεσε 20 ώρες τό μήνα γιά τή διάδοση
σεως, κάποιο βράδυ κατά τή διάρκεια
τών διδασκαλιών τής "Οργανώσεως,
τής δεκαετίας τού 1950. Τό κείμενο,
έκανε 10 έπανεπισκέψεις (έπισκέψεις
φυσικά, προέρχεται άπό μυστικό έντυ προσηλυτισμού γιά δεύτερη, τρίτη κλπ.
πο τής "Εταιρίας αύτής:
φορές) καί πούλησε 9 περιοδικά τής
«[ΓΓ αύτή τήν έπίδειξη πρέπει νά
"Εταιρίας. Είναι δηλαδή άρκετά άποσχεδιασθή σέ μεγέθυνσι ένα δελτίο
δοτικό δελτίο, « Υποδειγματικό», δπως
άρχείου εύαγγελιζομένου, πού νά δείστή συνέχεια τού κειμένου άποφαίνεχνη ότι ό εύαγγελιζόμενος έχει κατά
ται ή "Οργάνωση.
μέσον δρο περίπου 20 ώρες κατά μήνα,
Τό δελτίο σχεδιάστηκε σέ μεγέθυν
τουλάχιστον 10 έπανεπισκέψεις (...)
σι, γιά νά διαβάζεται άπό δλους τούς
καί έννέα περιοδικά, καί νά δείχνη δτι
παρευρισκομένους χιλιοστός.
κάθε μήνα τού έτους ή προσφορά διε"Όλοι τώρα οί παρόντες κρατούν στά
τίθετο ή έγίνετο καί ύπέρβασις τών χέρια τους στοιχεία άπό τήν δική τους
άναλογιών. Κάθε
εύαγγελιζόμενος
μηνιαία δράση. Τά στοιχεία αύτά είναι,
πρέπει νά έχη στοιχεία άπό τό δελ προφανώς, κατώτερα άπό έκεϊνα τού
τίο τού "Αρχείου Εύαγγελιζομένου άνά
ύπό μεγέθυνσι πλούσιου δελτίου...
χεϊρας στή διάρκεια τής Θεοκρατικής
Τί θά έπακολουθήση τώρα; Μήπως
διαδικαστικής διαδικασίας).
στρατοδικείο; "Οχι!
«ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ (6 λεπτά): [Θεο
Θά έπακολουθήση κάτι άκόμη σκλη
κρατική αίθουσα δικαστηρίου). " Ο είσαρότερο: Θά έπακολουθήση «Θεοκρατι
γελεύς άπαγγέλλει κατηγορίες ένανκό δικαστήριο», μέ «Θεοκρατική δια
τίον τής άτομικής δράσεως εύαγγελιδικαστική διαδικασία»!
ζομένων τής έκκλησίας. "Ισχυρίζεται
Γιατί;
ότι οί ένδείξεις τών δελτίων "Αρχείου
Διότι οί δύστυχοι χιλιασταί εύρίσκονΕύαγγελιζομένου άποκαλύπτουν προ ται - μέ προφανείς τούς σκοπούς χειρότητα καταστρώσεως τού έργου,
«ένοχοι», μέσα σέ μιά (εικονική) «θεο
έλλειψιν άτομικής όργανώσεως, στα κρατική αίθουσα δικαστηρίου!»
τικές διευθετήσεις ύπηρεσίας. Ό έ 
"Οχι δηλαδή σέ παρερχόμενες σταλεγχος τών άρχείων καταδεικνύει ότι
δέν συμμετέχουν δλοι όλοψύχως στήν
προώθησι τή άληθινής λατρείας. Ό
είσαγγελεύς δείχνει τόν χάρτη τής έκ
κλησίας καί παρατηρεί δτι τά συνολικά
άποτελέσματα ύπηρεσίας άγροϋ [πρός
άγραν προσηλύτων (σ. γρ.)] τής έκκλη
σίας μπορεί νά φαίνωνται καλά καί
ύγιή, ώστόσο, ό έλεγχος τής άτομικής
δράσεως τών διακόνων παρουσιάζει
άληθέστερη εικόνα τού τί γίνεται πραγ
ματικά. " Η χριστιανική άγάπη καί εύθύνη ύποκινοϋν τό νά φερθή αύτή ή
ύπόθεσις ένώπιον τού Θεοκρατικού
δικαστηρίου (...)
« Ο δικαστής παρατηρεί δτι πρό
κειται γιά βαρειές κατηγορίες. " Ερωτά
τόν εισαγγελέα άν έχη έπαρκεϊς ένδείξεις γιά νά θεμελιώση άπόδειξιν ότι
οί εύαγγελιζόμενοι είναι ένοχοι τής
άμελείας αύτής. "Ο είσαγγελεύς πα
ρουσιάζει γεγονότα, όπως αύτό: μή Οί άκρίδες, δηλαδή οί χιλιασταί ένσκήπτουν
σταθερός
άριθμός
ύπηρετούντων, άπειλητικές κατά τής ήγεσίας διαφόρων
εύαγγελιζόμενοι μέ λίγες ώρες ύπηρε χριστιανικών δογμάτων.

λινικές ή χιτλερικές αίθουσες στρα
τοδικείων άλλά σέ αίθουσα δικαστηρίου
«θεοκρατικού», - τού κράτους τού
θεού, μ' άλλα λόγια!
Πρίν άρχίση ή «θεοκρατική διαδι
καστική διαδικασία» οί ύπό (εικονικήν)
δίκην χιλιασταί θά ρίχνουν ματιές συγκρίσεως, μιά στό ύπό μεγέθυνσι πλού
σιο δελτίο καί μιά στά δικά τους ίσχύα!...
Εύθύς ό είσαγγελεύς άπαγγέλλει
τις διάφορες κατηγορίες, άναφέροντας καί τήν «προώθησι τής άληθινής
λατρείας»... Γιά νά καταλήξη έκεϊ πού
πρέπει νά καταλήξη: στό ότι οί «εύαγγελιζόμενοι» έχουν άναφέρει «λίγες
ώρες ύπηρεσίας» καί δέν διαθέτουν
κατ' έπαρκεϊς άριθμούς τά προϊόν
τα τής ' Εταιρίας, - τά έντυπα δηλαδή
τής «Βιβλικής καί φυλλαδικής Εται
ρίας Σκοπιά τής Πενσυλβανίας!»...
Έ τσι, στή διάρκεια τού περιδεούς
φίλου μας «Μάρτυρος τού Ιεχωβά»
συγχέεται καί τελικά ταυτίζεται,
ή
«προώθησι τής άληθινής λατρείας» μέ
τήν πώληση τών έντύπων τής' Εταιρίας!
Καί όλ' αύτά, έντυπούμενα, ύπό
«θεοκρατικήν διαδικαστικήν διαδικα
σίαν» καί μέσα σέ «θεοκρατική αίθου
σα» «θεοκρατικού δικαστηρίου»...
Γιατί γίνονται δλ' αύτά;
Μά γιά τόν σκληρότατο-ψυχολογικό
καταναγκασμό άφελών συνανθρώπων
μας, πού φανερά κατατείνει στήν όσο
τό δυνατόν εύρεία πώληση τών έντύ
πων καί τήν όσο τό δυνατόν εύρεία διά
δοση τών «διδασκαλιών» μιάς άμερικανικής πολυεθνικής 'Εταιρίας. Γιά νά
άποκτά έτσι δσο τό δυνατόν περισσό
τερους όπαδούς καί νά έδραιώνη έτσι
τήν παρουσία της στόν κόσμο, πραγ
ματοποιώντας σιγά-σιγά τούς προκα
θορισμένου στόχους της...
*

' Η Πολιτεία καί ή ' Εκκλησία δέν διώ
κουν τά πλανεμένα καί παγιδευμένα
μέλη τους. Καί πολύ σωστά, γιατί δέν
χρειάζονται «καταδίωξη» οί χιλιασταί
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ χρειάζονται άπό τά
δίχτυα - τις πλάνες καί τούς ψυχο
λογικούς καταναγκασμούς - μιάς άμερικανικής ' Εταιρίας, πού αύτοχειροτονήθηκε ώς «ό όρατός έκπρόσωπος τού
Κυρίου έπάνω στή γή!».
Μηνάς Άναστασάκης
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Διακονία τής Βασιλείας
Διακονία τής Βασιλείας
'Εσωτερικό έντυπο «πληροφορητής»
Εσωτερικό έντυπο «πληροφορητής»
«ΣΚΟΠΙΑ» 1938, 1955
«Πληροφορητής»

Τά σοβαρά μέ γέλιο

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΦΙΛΟΙ
Τοϋ κ. Γιάννη Πολίτη
ΡΙΝ άπό μέρες στήν Πλατεία
Βάθης, άστυνομικά όργανα συν
έλαβαν τό Χαράλαμπο Δ. γιατί έπετέθηκε γ ι' άσήμαντη άφορμή στό φίλο
του Λάμπρο X. καί τόν τραυμάτισε στό
κεφάλι. Κι ή άσήμαντη άφορμή είναι,
δτι ό τραυματισθείς Λάμπρος δέν δ έ
χτηκε νά πιει ένα... ούζο, πού' θελε,
σώνει καί καλά, νά τόν κεράσει ό...
καλός του φίλος!
' Ο Χαράλαμπος Δ. καθότανε - άναφ έρει ή σχετική είδηση - έξω άπό ένα
Μπάρ πίνοντας τά ούζάκια του καί τό
θύμα πέρναγε βιαστικά γιά νά πάει στή·
δουλειά του.
- Βρέ, καλώς τό Λάμπρο!
- Γειά σου, Μπάμπη!
- Δέν έρχεσαι νά πάρεις ένα ούζάκι;
-■"Οχι Μπάμπη, καθ' ότι βιάζομαι.
Έχω δουλειά...
- Τό όποιον μάς κάνεις τόν άκατάδεχτο, νά πούμε κι ό Μπάμπης δέν τά
σηκώνει κάτι τέτοια!
- Βλέπω τήν πέταξες πάλι τήν κο
τσάνα σου! Ό Μπάμπης, όμως, πού
«δέν τά σηκώνει κάτι τέτοια», δέν τοϋ
άπάντησε, άλλά... σηκώνει άστραπιαίως
τό πιατάκι μέ τούς μεζέδες καί τό έκσφενδονίζει στό κεφάλι τοϋ φίλου του.
Βλέπετε, ό περιποιητικός φίλος ήθελε
κάτι νά προσφέρει στό φίλο του... Έ να
ούζο, μιά μπύρα, ένα μεζέ... 'Αλλά,
δυστυχώς, ό φίλος του βιαζότανε, δέν
είχε καιρό! Πώς νά γίνει λοιπόν; Τό
ούζο, ή μπύρα, ό μεζές δέν μπορούσαν
νά τρέξουν άπό πίσω του! Έπρεπε,
τότε, νά βρεθεί ένας.... ιπτάμενος με
ζές πού νά τόν προφτάσει στό δρόμο
του καί βρέθηκε τό... πιατάκι! Έ τσ ι καί
τό κέρασμα... έλαβεν χώραν, άφοΰ...
έλαβε ό κ. Λάμπρος κατακούτελα τό
μεζέ καί τόν καιρό του δέν έχασε! Μέ
μιά μικρή διαφορά, όμως. Αντί νά πάει
στή δουλειά του, τόν πήγαν στό γειτο
νικό φαρμακείο γιά νά τοϋ δέσουν τό
τραύμα.
Τήν σήμερον ήμέραν, φίλοι μου,
οί... φίλοι, πού θέλουν μέ κάθε τρόπο
νά μάς περιποιηθοϋν, είναι έπικίνδυνοι... φίλοι!

Π

- Κάτσε! Θά πάρεις καφέ;
-'Ο χ ι! Πήρα...
- Τότες, ένα ούζάκι;
- Δέ θέλω τίποτις!
- Τό όποιον είσαι νά πούμε άκατάδεχτος περί κέρασμα!
- Πάρτο δπως νομίζεις!
- Κι έσύ πάρε αύτό γιά νά μάθεις
νά φέρεσαι! Καί τό πιατάκι γίνεται πύ
ραυλος κι ό άρνηθείς,.περί τό κέρασμα
βρίσκεται στό φαρμακείο!
"Αν, τώρα, καθιερωθεί αύτός ό τρό
πος τής περιποίησης, ή πρόσκληση σέ
γλέντι, θά θεωρείται σάν ένα είδος
άπειλής! Ο προσκαλούμενος θά τρ έ
μει μήπως τοϋ παρουσιαστούν έμπόδια τήν τελευταία στιγμή καί δέν πάει.
Διότι θά ξέρει, πώς τήν άλλη μέρα ό
φίλος πού τόν προσκάλεσε καί δέν
πήγε, όπωσδήποτε θά τού' χει φυλά
ξει τό πιάτο μέ τούς μ εζέδες καί θά
τοϋ τό φέρει. Στό κεφάλι, δμως! ' Εκ
τός, άν έχει μιά σοβαρή δικαιολογία ή
πιό καλά ένα πιστοποιητικό γιατρού,
πώς ήταν άρρωστος στό κρεβάτι.
- Γιατί δέν ήρθες, Μάκη, χτές στό
γλέντι; Σέ περιμέναμε.
- Δέν μπόρεσα, Σταύρο μου, είχα
τά λαιμά μου καί ψήθηκα στόν πυρετό...
- Λές άλήθεια, ρέ;
- Τήν πάσα! Νά, καί ή γνωμάτευσις
τοϋ γιατρού τού ΙΚΑ!
Κι ύστερα σού λένε, πώς δέν ύπάρχουν σήμερα φίλοι! Καί πώς τάχα ή
φιλία στόν καιρό μας χάθηκε. Αύτά
είναι συκοφαντίες καί τά λένε δσοι δέν
έχουν φίλους. Κι ό Λάμπρος τί ήταν;
παρακαλώ; Φίλος τού Μπάμπη δέν
ήταν; "Αμ ό Μπάμπης; Κι αύτός φίλος
τού Λάμπρου δέν ήταν; Φίλος μάλιστα,
πού ή φιλία του έφτασε μέχρι... δισκο
βολίας ή μάλλον... πιατοβολίας, δταν
ό Λάμπρος άρνήθηκε τό κέρασμα τού
Μπάμπη τή μέρα τής συναντήσεώς
τους στό Μπάρ πού' ταν τό στέκι ή γιατί όχι; τό άντρο τών... καλών παιδιών
τής περιοχής.
"Αν σ' άρέσει, δμως, μπάρμπα-Λάμπρο, ξαναπέρνα άπό τό... άντρο!!!
Γιάννης Πολίτης
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ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΥ
Φιλολόγου - Αρχαιολόγου

Άριστερά: Τό χάλκινο άγαλμα τού 'Ηνιόχου,
τό περίφημο άριστούργημα των Δελφών.
Είναι άφιέρωμα τού τυράννου τής Γέλας
Πολυλάλου. Δεξιά: Ή Σφίγγα τών Ναξίων.
Κάτω: Οί κολώνες τής θόλου τού Ιερού
τής Αθήνας Προναίας. Στήν άπέναντι σελί
δα: Μία γραφική δύση στήν Μαρμαρά
τών Δελφών.

ΛΕΑΦ0Ι
Ο χώρος ' Η ιστορία - Τά μνημεία
Τά ευρ ήματα
ΤΙΣ νότιες πλαγιές τού Παρνασ αίας, γιά τό κτίσιμο τού μεγαλύτερου
σού, σέ ύψος 573 μέτρα άπό ιερού τής άρχαιότητας. Τό αύστηρό
τή θάλασσα άνοίγεται μιά στενή όρειμεγαλείο τής έπιβλητικής αύτής σκηνο
νή κοιλάδα σέ άμφιθεατρικό σχήμα.
γραφίας καί προπαντός ή άγρια όμορΣτό βάθος αυτής τής κοιλάδας υψώ φιά τής φύσης τών Δελφών γεμίζουν
νονται δυό πελώριοι κατακόρυφοι βρά μέ ιερό δέος τήν καρδιά τού κάθε
χοι, οί Φαιδριάδες, σχισμένοι στή μέση
έπισκέπτη.
άπό ένα στενό κι άπότομο φαράγγι.
Οί Δελφοί ήταν έπί χίλια σχεδόν
Στό δυτικό μέρος αύτής τής τοπο χρόνια (7ος αί. π. X. μέχρι 4ος μ.Χ.)
θεσίας άπλώνεται ό καταπράσινος έτό μεγαλύτερο θρησκευτικό καί πνευ
λαιώνας τής Άμφισσας, καί πιό πέρα ματικό κέντρο τού τότε γνωστού κό
άπό αύτόν ή καταγάλανη θάλασσα τού
σμου, ή δέ έπίδρασή τους στις τύχες
Κορινθιακού, άπαραίτητο συμπλήρωμα τών κρατών τής άρχαιότητας υπήρξε
τού Δελφικού τοπίου πού άστράφτει πολύ μεγάλη.
σάν καθρέπτης.
' Ωστόσο έκτος άπό τό ιερό μαντείο
Οι άρχαίοι "Ελληνες διάλεξαν τούς
όπου ή Πυθία, ή ιέρεια τού Πυθίου
Δελφούς σάν μοναδικό τόπο γιά νά
’Απόλλωνα, χρησμοδοτούσε καθισμέ
ιδρύσουν τό ιερό Μαντείο τού Πυθίου
νη σέ Τρίποδα σ ' όσους έρχόντουσαν
Απόλλωνα. Είναι άλήθεια, δτι τό φυσι γιά νά ζητήσουν τήν συμβουλή της.
κό περιβάλλον έπαιξε τόν σπουδαιό Κέντρο τής άδελφικής λατρείας ήταν
τερο ρόλο στήν έκλογή τής τοποθεό περίφημος ναός τού 'Απόλλωνα, πού

Σ
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κτίσθηκε άπό δωρεές τών πιστών κατοί
κων όλων τών έλληνικών πόλεων, άλλά καί άπό εισφορές κατοίκων τής 'Ιτα
λίας, τής Λυδίας καί τής Αίγύπτου.
Ή φήμη όμως τού μαντείου τών
Δελφών καί τού ναού -χρόνο μέ τόν
χρόνο μεγάλωνε καί μαζί της καί ό
πλούτος τού μαντείου άπό τά άφιερώματα τών πιστών προσκυνητών τού
ναού. Τούτο είχε σάν άποτέλεσμα νά
άρχίσουν νά κτίζονται τό ένα μετά άπ ’
άλλο τά διάφορα άρχιτεκτονικά μνημεία
τών Δελφών. ' Ενα άπό αύτά είναι ό
ναός τής Π ρ ο ν α ί α ς Ά θ η ν ά ς
σέ κυκλικό σχήμα, πού σήμερα σώζον
ται μονάχα οί τρεις κολώνες του μαζί
μ έ τό έπιστύλιο καί τό διάζωμά τους.
Κοντά στό ναό τής Αθήνας ό έπισκέπτης σήμερα θά συναντήσει τά έρείπια
άπό τό Γυμνάσιο, τήν Παλαίστρα καί τά

λουτρά τών νέων άθλητών.
Ένα άλλο όμως άρχιτεκτονικά μνη
μείο τών Δελφών κομψό, άνάλαφρο,
φτιαγμένο όλόκληρο άπό μάρμαρο είναι
ό Θ η σ α υ ρ ό ς τ ών Α θ η ν α ί ων .
Στην άρχαιότητα « θ η σ a υ ρ ο ί» λ ε 
γόντουσαν τά κτίρια πού μέσα φυλά
γανε πολύτιμα ιερά άφιερώματα.
Οί ‘Αθηναίοι λοιπόν μέ έξοδά τους
έκτισαν τόν «θησαυρό» γιά νά ευχαρι
στήσουν τόν 'Απόλλωνα, όταν ένίκησαν τούς Πέρσες στή μάχη τού Μαρα
θώνα.
'Από τόν θησαυρό τών ‘Αθηναίων
άρχίζει ένας ψηλός, πολυγωνικός τοί
χος, πού τελειώνει στό πρώτο σκαλο
πάτι τού ναού τού Απόλλωνα. Πάνω
στις πέτρες τού πολυγωνικού τοίχου
σώζονται μέχρι σήμερα χαραγμένες
πάνω άπό 800 έπιγραφές. Στις έπιγρα-

φ ές άναφέρονται άποφάσεις τών Ά μ φικτιόνων, άπελευθερώσεις δούλων
καί όνόματα νικητών άγώνων.
Είναι πράγματι ένα πολύτιμο άρχείο
ό Πολυγωνικός τοίχος τών Δελφών,
ίσως νάναι καί ή άρχαιότερη έφημερίδα
τού κόσμου.
Μετά άπό τό χαριτωμένο ναόσχημο
κτίριο τού θησαυρού τών Αθηναίων
ό έπισκέπτης άνηφορίζοντας θά συναν
τήσει τόν ναό τού Απόλλωνα. Εναι
δωρικού ρυθμού. Οί τοίχοι του έχουν
γκρεμιστεί καί άπό τις 42 σπονδυλωτές
κολώνες του μόνο 5 έχουν κάπως άναστηλωθεϊ. Μέσα στόν σηκό τού ναού,
πού βρισκόταν τό άδυτο, χρησμοδο
τούσε ή ιέρεια τού θεού, ή Πυθία,
σ ' όσους περίμεναν νά άκούσουν τήν
συμβουλή της.
Άνηφορίζοντας ό έπισκέπτης τήν
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πλατεία πέτρινη σκάλα θά φθάαει στό
Θέατρο. Δυτικά άπ ' τό θέατρο υπάρχει
τό Στάδιο Οί υπαίθριες όμως άρχαιότήτες τών Δελφών δέν είναι άρκετές
γιά νά άποκτήσει ό έπισκέπτης μ ιό
πλήρη εικόνα τού Δελφικού μεγαλείου,
έάν δέν έπισκεφθεί καί τις στεγασμέ
νες άρχαιότητες μέσα στις ευρύχωρες
καί καλοφωτισμένες αίθουσες τού
Μουσείου τών Δελφών.
Τό Μουσείο τών Δελφών κτίσθηκε
μέ χρήματα τού γενναιόδωρου έθνικοΰ
ευεργέτη 'Ανδρέα Συγγροΰ καί στεγά
ζει όλα τά ευρήματα τών άνασκαφών,
δηλ. γλυπτικά έργα, άρχιτεκτονικά μ έ 
λη, μετόπες καί άνάγλυφα, άγάλματα,
άναθήματα καί άναπαράσταση τού θη
σαυρού τών Σιφνιών. Ο θαυμασμός
όμως τού έπισκέπτη τού μουσείου είναι
άπερίγραπτος όταν βρεθεί σήμερα μ έ 
σα στήν νέα αίθουσα τού « Τ α ύ 
ρ ο υ τ ώ ν Δ ε λ φ ώ ν » όπως όνομάζεται άπό τόν περίφημο χάλκινο ταύρο,
πού βρέθηκε τά τελευταία
χρόνια
στούς Δελφούς άπό τήν Γαλλική Αρ
χαιολογική Σχολή.
Ή τελευταία όμως αίθουσα τού μου
σείου έπιφυλάσσει γιά τόν άρχαιόφιλο
έπισκέπτη του καί τήν πιό μεγάλη έ κ 
πληξη. Στό κέντρο βρίσκεται στημένος
όρθιος πάνω στό χάλκινό του βάθρο
όλόσωμος ό χάλκινος Ηνίοχος. Μέ τήν
σιωπηλή του παρουσία καί τήν άγέρωχη
κορμοστασιά του υποδέχεται φιλόξενα
τούς έπισκέπτες τού Μουσείου, πού
μαγνητισμένοι άπό τήν τεχνική του
τελειότητα στέκουν άμίλητοι μπροστά
του καί τόν κοιτάζουν μέ έκπληξη καί
θαυμασμό.
Ένας άπό τούς πολυτιμότερους θη
σαυρούς άρχαιολογικών μας Μουσείων.
Σ τέκεται όρθιος εύθυτενής σάν κυπα
ρίσσι Ανήκε σ ' ένα τέθριππο, πού
άφιέρωσε στόν Απόλλωνα ό τύραννος
τής Γέλας Πολύζαλος γύρω στά 475
π.Χ. ύστερα άπό νίκη του στά Πύθια.
Στό άνασηκωμένο δεξί του χέρι κρατάει τά χαλινάρια. Φορεί στό σώμα του
μακρύ πτυχωτό χιτώνα. Στήν κεφαλή
του φορεί ταινία, πού ίσως νά ήταν καί
τό έπαθλο τής νίκης του στήν άρματοδρομία. Ή έκφραση όμως τού Η ν ίο 
χου συγκεντρώνεται στή ματιά του καί
στό μισάνοιχτο νεανικό του στόμα, λές
καί θά σού μιλήσει. Κανένα χάλκινο
άγαλμα δέν έφθασε τόσο άθικτο ώς τις
μέρες μας όσο ό Ηνίοχος, τό πιό
άκριβό στολίδι τών Δελφών, πού κατέ
χει μέχρι σήμερα δικαιολογημένα τήν
πρώτη θέση άνάμεσα στά ύπόλοιπα
άριστουργήματα τών χαλκουργών τής
άρχαίας Ελλάδας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

0 1

Κ0ΥΒΕΝΤ0ΥΛΕΣ
Τοϋ Μηνά Λαμπρινίδη
(Μ ετεδόθη άπό τό ραδιόφωνο τής Υ .Ε Ν .Ε .Δ )
Κοντά στήν ενσυνείδητη πειθαρχία υπάρχει καί ό υπηρεσιακός δεσμός καί ή
ψυχική επαφή, πού κάνει τούς άστυνομικούς μας νά ξεχνούν γιά λίγο τίς άντιξοότητες τού επαγγέλματος, πού τόσο δύσκολο είναι καί τούς κουράζει ψυχι
κά καί σωματικά.

Ο ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ τής Αμέσου
Δράσεως έκανε στις 3 ή ώρα έκείνη τή νύκτα τήν συνηθισμένη
βόλτα στούς δρόμους τοϋ Δήμου Ταύ
ρου. Καθώς τό άσυρματοφόρο κυλούσε
έξω άπό τόν Ναό τοϋ ’ Εσταυρωμένου
ό συνοδηγός παρατήρησε μέ κάποια
έκπληξη δτι τά φώτα τοϋ ναού ήταν
άναμμένα καί άπό μέσα άκουγόταν
ψαλμωδία.
- Γιά στάσου είπε τότε στόν όδηγό!
Κι ένώ έκεϊνος φρενάριζε τόν ξαναρώτησε άν άκούει τίποτα.
Ό όδηγός ένέτεινε τήν προσοχή
του καί διαπίστωσε πράγματι δτι άπό
τόν Ναό προήρχετο πραγματικά ό θό
ρυβος κάποιου τροπαρίου.
Ολονυκτία θά έχουν παρατήρησε.
Γιά καλό καί γιά κακό δμως ό συν
οδηγός έπιασε τό μικρόφωνο τοϋ άσυρμάτου καί έδωσε τό σχετικό μήνυμα.
- ’ Αλφα δύο πρός κέντρον, άλφα
δύο πρός κέντρον... Αναφέρω δτι άπό
τόν ναό τοϋ ' Εσταυρωμένου τών Σφα
γείων άκούγονται ψαλμοί καί ή έκκλησία είναι κλειστή άλλά φωτισμένη.
Δέν πέρασε πολύ ώρα καί έδόθη
ή άπάντηση.
- Κέντρον πρός άλφα δύο, άναμείνατε καί προσέχετε φθάνουν ένι-

Τ

σχύσεις.
Πριν τελειώσει καλά-καλά τό μήνυ
του
μα δυό άλλά περιπολικά έφθασαν καί
περικύκλωσαν τόν Ναό. Οί άστυφύλακες βγήκαν έξω καί δέν άργησαν νά
ξεδιαλύνουν τό μυστήριο τών ψαλμών
καί τοϋ φωτισμού.
"Ενας διαρρήκτης είχε μπεΤ στήν έκκλησία καί άναψε τά φώτα γιά νά μπορεί
εύκολα νά άνοίξει τό παγκάρι καί νά
μαζέψει δτι άλλο πολύτιμο ύπήρχε
στόν Οίκο τοϋ Θεοϋ.
Αλλά δέν είχε τόν... Θεό του, ό
πονηρός.

Γιά νά μήν δώσει ύποψίες στούς
περαστικούς, πού μερικοί είχαν σηκω
θεί μέσα στήν νύκτα γιά νά φθάσουν
έγκαίρως στις δουλειές τους, καθώς
έψαχνε, καί διάλεγε τά πολύτιμα άφιερώματα, δέν παρέλειπε νά ψέλνει.
"Ετσι φανταζόταν δτι θά... κοίμιζε κάθε
διερχόμενο πού δέν θά ύποπτευόταν
τίποτα κακό άφοϋ άπό τόν όλδφωτο
Ναό έβγαιναν οί ήχοι τής ψαλμωδίας.
‘ Αλλά, γιά νά χρησιμοποιήσουμε μία
άκόμη παροιμία «ό Θεός άγαπάει τόν
κλέφτη άλλά άγαπάει καί τόν νοικο
κύρη». Καί έτσι έφ ερε έξω άπό τόν
Ναό τούς τροχούς τού περιπολικού. Οί
άστυνομικοί έξεπλάγησαν άπό
τήν
μεταμεσονύκτια λειτουργία καί έσπευσαν νά έρευνήσουν τό λόγο τής άϋπνίας τού ψάλτη. Καί τότε, δπως λέει
άλλη παροιμία, «κοντός ψαλμός...»
ψαλμός πού έμεινε άτέλειωτος γιατί
έθεσαν τέρμα στά προσκυνήματα καί
τις έρευνες τού διαρρήκτη οί άγρυπνοι
φρουροί τού περιπολικού.
Αύτή ή νυκτερινή περιπολία έληξε
μέ έσοδεία καί ό πονηρός διαρρήκτης,
τις ώρες πού θά περάσει στό κρατητήριο θά τις περάσει σιωπηλά γιατί θά
περιμένει τώρα νά τού τά ψάλλει ό
Πρόεδρος τού Δικαστηρίου.

Μιά ευγενική χειρονομία
Ό Χριστόφορος Τραίφόρος ύπηρετοϋσε στήν ' Αστυνομία Πόλεων. Ή ρ θ ε
νέο παιδί άπό τό χωριό του καί κατετάγη στήν Αστυνομία. "Οπως λένε
όσοι τόν είχαν ύπό τις διαταγές τους,
ήταν ένα γερό παλληκάρι, μέ καθαρές
σκέψεις καί ιδανικά. Νέος άκόμα σχη
μάτισε οικογένεια καί είχε άποκτήσει
πέντε παιδιά. Τό Θόδωρο πού γεννή
θηκε τό 70, τήν Μαριάνα πού είδε τό
φώς τό 1972, τόν Ανδρέα πού γεννή
θηκε ένα χρόνο άργότερα, τήν ' Αλε
ξία, πού ήρθε στόν κόσμο τό 1975 καί
ένα άκόμα κοριτσάκι, πού προστέθηκε
στήν οικογένεια τό 1976.
Ή οικογένεια Τραίφόρου ήταν μιά
εύτυχισμένη οικογένεια, πού έπρόκειτο νά συμπληρώση τήν εύτυχία της μ'
ένα άκόμη παιδί, όταν τό καλοκαίρι τού
78 ό Τραίφόρος, ένώ έκτελοϋσε ύπηρεσία, αίσθάνθηκε μιά ξαφνική άδιαθεσία καί, πριν προφθάση κανείς νά τόν
βοηθήση, λύγισε καί έπεσε. Ή καρδιά
του είχε σταματήσει ξαφνικά.
Μιά εύτυχισμένη οικογένεια άπαρφανίστηκε αιφνίδια.
Σέ λίγους μήνες, μετά τόν θάνατο
τού οικογενειάρχη, ήρθε στήν ζωή ένα

άκόμη άγοράκι. Ή κ. Ελένη Τραϊφόρου, ή χήρα τού άστυνομικοϋ γελούσε
μπροστά στά άθώα παιδιά της καί έκλαιγε πίσω τους - γιά νά μή τά πικραίνη
κι' αύτά γιά τό χαμό τού συντρόφου
της.
' Ωστόσο, τό ' Αστυνομικό Σώμα δέν
ξέχασε ούτε τό παλληκάρι πού έπεσε
ξαφνικά, ούτε τήν οικογένεια πού ά
φησε πίσω του. "Αν είχε χαθή ό φυσι
κός πατέρας, ένα μέρος τής εύθύνης
γιά τήν οικογένεια τού άστυνομικοϋ
τήν έπωμίστηκε τό Σώμα, πού μέ στορ
γή έβλεπε τήν μάνα καί τά παιδιά.
Αύτή τήν στοργή τήν όλοκληρώνει
αύριο μέ μιά άκόμη χειρονομία. Τά δυό
τελευταία παιδιά τής οικογένειας Τραΐφόρου, τό κοριτσάκι καί τό νεογέννητο
γιό, δέν είχε προφθάσει ό άτυχος
πατέρας νά τά βαφτίσει. Αύριο τό μεση
μέρι, ή ' Υποδιεύθυνσι Γενικής ' Ασφα
λείας καί οί «Φίλοι τής Αστυνομίας»
' Αθηνών άναλαμβάνουν τόν βαρύ ρόλο
τού άναδόχου. Στόν "Αγιο Ελευθέριο
Γκύζη ό πρωτοπρεσβύτερος, ό πατήρ
' Ιωάννης θά σταθή μπροστά
στήν
κολυμβήθρα γιά νά τελέση τό μυστή
ριο τής βαπτίσεως. Απέναντι του θά
στέκονται οί δυό άνάδοχοι. ' Η Πρό
εδρος τού ' Ομίλου «Φίλων τής Αστυ
νομίας» ' Αθηνών, ή κυρία ' Ιωακείμογλου καί ό άστυνομικός διευθυντής κ.
Λάος, διοικητής τής ' Υποδιευθύνσεως
Γενικής Ασφαλείας. Οί δυό έκπρόσωποι θά όλοκληρώσουν στήν θεία τελετή
τήν άγάπη τους πρός έκεΐνον πού έ 
φυγε, άλλά καί θά άνανεώσουν νοερά
τήν ύπόσχεσι δτι, άν έλειψ ε ό πατέρας,
γιατί ξαφνικά σταμάτησε ή καρδιά του,
θά σταθή σάν πατέρας δίπλα στήν
πολυμελή οικογένεια τό ίδιο τό Σώμα
τής 'Αστυνομίας καί παράπλευρα οί
Φίλοι της, όλοι έμεΐς, πού είτε άνήκουμε στά μέλη τού Ομίλου ε ίτε δχι
κοιμόμαστε ήσυχοι στά σπίτια μας γιατί
άγρυπνοϋν τά όργανα τής τάξεως.
Τό αύριανό μυστήριο μάς δίνει τήν
εύκαιρία νά έκτιμήσουμε πόσο σημαντι
κό ρόλο παίζει ό ψυχικός δεσμός άνάμεσα στούς άνθρώπους καί ιδιαίτερα
άνάμεσα στούς άξιωματικούς, τούς
βαθμοφόρους καί τούς άπλοϋς ύπαλλήλους πού ύπηρετούν στήν Αστυ
νομία. Κοντά στήν ένσυνείδητη πειθαρ
χία ύπάρχει καί ό ύπηρεσιακός δεσμός
καί ή ψυχική έπαφή, πού κάνει τούς
άστυνομικούς μας νά άψηφοϋν πολλές
άπό τις άντιξοότητες τής ζωής καί
τού έπαγγέλματος, πού καί δύσκολο
είναι, άλλά καί τραυματίζει τούς άκούραστους θαρραλέους φρουρούς τής
τάξεως.
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Επάνω: Δείγματα Βυζαντινής Μουσικής: 1. Έκφωνητικά σημεία. 2. Μουσικά, σημεία άναγόμενα ε ις τήν πρώτη περίοδο. 3.
Μουσικά σημεία άναγόμενα στή δεύτερη περίοδο. 4. Μουσικά σημεία τής τρίτης περιόδου. Στήν άπέναντι σελίδα: Μικρογρα
φ ίες μ έ τις όποιες συνήθως έκοσμούντο τά ευαγγέλια, τά ψαλτήριο καί άλλα έκκληοιαστικά βιβλία. Οί μικρογραφίες των φωτο
γραφιών μας άπό τή πατριαρχική βιβλιοθήκη τών Ιεροσολύμων.

Γράφει ό Υγειονομικός Δ/ντής Β' (Άστυν.
Πόλεων) κ. ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Η
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
Μ0ΥΗΚΗ
(Συνέχεια

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ' Εκκλησιαστική Μου
σική δέν χρησιμοποιεί μουσικά
όργανα. Μόνο τήν ανθρώπινη φωνή.
Οι λόγοι είναι πολλοί. "Ας πούμε μερι
κούς στήν τύχη καί χωρίς αξιολόγηση:

Η

άπό τό προηγούμενο

καί τέλος)

' Υπάρχει ένας λόγος τεχνικός: Δέν
είναι εύκολο, κάθε έκκλησία καί κάθε
χωριουδάκι νά έχη καλόν έκτελεστή όργανετίστα. Καί, τό κακό παίξιμο μου
σικού όργάνου δέν γίνεται εύκολα άνε-

κτό καί δέν συγχωρεϊται. Απ' έναντίας, μέ συμπάθεια άκοϋμε τόν ταπεινό
ψάλτη τού χωριού μας, άκόμη καί άν
ή φωνή του δέν είναι σπουδαία, ή ή
τεχνική του έλλιπής. Τόσο μπορεί, τόσο
άποδίδει.
Μετά, ή έκκλησιαστική Μουσική, έκτελούμενη άπό τήν άνθρώπινη φωνή,
έκφράζει, συμβολίζει πολλά: «Πάσα
πνοή αίνεσάτω τόν Κύριον». Μήν ξεχ
νάμε ότι ή άκολουθία τού ήμερονυκτίου άρχίζει μέ τό «Κύριε έκέκραξα»,
τού Εσπερινού.
Ακόμη, τά τροπάρια τής έκκλησίας μας πρέπει νά μπορή νά τά σιγοψέλνη ό πιστός μόνος του, στό «ταμιεϊον» του.
Κι άκόμη, άφοϋ τό σώμα μας είναι
Ναός τού ' Αγίου Πνεύματος κατά τόν
Παύλο, τούτος ό Ναός λειτουργεί καί
λειτουργεϊται καί δοξάζει τόν Θεό μέ
δ,τι ό Θεός τού χάρισε: τό άνθρώπινο
στόμα, τόν άνθρώπινο λάρυγγα. Τά σά
έκ τών σών... Μέ άπλά μέσα τελείται
ή Μυσταγωγία. Χωρίς έπαρση, χωρίς
έπίδειξη δεξιοτεχνίας. Μόνο, «ψυχαΐς
καθαραίς καί άρρυπώτοις χείλεσι» καί
«έν φωναίς άσμάτων» μεγαλύνομε τήν
Πλατυτέραν τών Ούρανών.
Ή Βυζαντινή Μουσική, είναι, πάνω
άπ' όλα, προσευχή. Δέν είναι τέρψις.
Είναι κατάνυξις, είναι παραμυθία, είναι
μεταρσίωσις, είναι παράκλησις, είναι
συντριβή καί μετάνοια άμαρτωλής ψυ
χής. Εναι, κατά τόν θαυμάσιο Δάσκαλο
Γεώργιο Τσατσαρώνη, ό λυτρωτικός
λυγμός τού Τελώνου: «ό Θεός ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλώ».
Αλλ' όχι μόνον αύτά. Εναι καί άνδροπρεπής καί άπλή σάν Δωρική κολώ423

νική ήθική σέ μερικούς στενούς καί
άπλοϊκούς κανόνες, όπου τό γράμμα
κατάπνιγε τό πνεύμα, άς άπευθυνθούμε στήν αιώνια σοφία τής πνευματικής
παραδόσεως. Άπ ό τό γεγονός ότι οί
πιστοί κατά καιρούς άποκοιμήθηκαν
πάνω στήν πνευματική τους κληρονο
μιά, άπό τό γεγονός ότι δέν ήξεραν
ν ' άνταμώσουν τό χυμό τοϋ μεγάλου
δένδρου τής χριστιανικής ζωής καί
μερικές φορές περιορίσθηκαν στήν έπιφανειακή λατρεία, δέν είναι λιγό
τερο πρωτοφανές ότι, δ, τι ήταν λόγος
ζωήςκαί θεία άλήθεια άπό τήν έποχή
των προφητών, τών άποστόλων καί τών
μαρτύρων, παραμένει Λόγος τού Θεού
καί σήμερα.
Δεχόμεθα ότι, γιά ένα πιστό, ή
έλευθερία δέν είναι μόνο δικαίωμα,
άλλά καί καθήκον. Είναι ένα κάλεσμα
έ κ μέρους τοϋ Θεού. Είναι μία πρόσκλησις νά δεχθούμε μέσα μας τήν άνάβλησι τής θείας ζωής πού είναι κατανόησις καί άγάπη. Γι' αύτόν τό λόγο
έχομε τις ά τέλειές μας. Θέλησε νά
μάς έπιφυλάξη τήν τιμήν καί τή φρον
τίδα νά συνεχίζουμε έμ εϊς οί ίδιοι τή
δημιουργία Του χρησιμοποιώντας τά
προσωπικά μας μέσα μέ τά όποια μάς
προίκισε: κρίσι, καρδιά, θέλησι, φαντα
σία. Κάθε μέρα πρέπει νά συνεργαζό
μαστε μέ τό Πνεύμα τού Θεού μέ
σκοπό νά φτιάξουμε τούς έαυτούς μας,
γιά νά καλυτερεύσουμε τήν κοινότητα
τών άνθρώπων, έτσι ώστε ό κόσμος νά
γίνη ένας τόπος δικαιοσύνης καί άδελφωσύνης, εύτυχίας καί ειρήνης. 'Ιδού
γιατί ό Θεός δέν μπορεί νά δεχθή νά
μάς μεταμορφώνουν σέ σκλάβους ή
ρομπότ. Ό Θεός θέλει νά αισθανό
μαστε ύπεύθυνοι γιά τή ζωή μας καί γιά
τήν ζωή τών άδελφών μας μέσα στά
πλαίσια τής ζωής στήν κοινωνία.
Αύτή ή έλπίδα πού ό Θεός βάζει μ έ
σα μας δικαιολογεί τή μεγάλη έντολή:
«άγαπήσεις». Ό Θεός μάς έκανε
άίιους γιά τήν έλευθερία, διότι μάς
θέλει ικανούς γιά τήν άγάπη. Γιά ν '
άγαπήσης, πρέπει νά μπορής νά κρίνης
προσωπικά, πρέπει νά μπορής νά διαλέγης, καί νά δίνεσαι.
Δ έν είμαστε έλεύθεροι γιά νά ίδιοποιούμεθα κάτι μέ σκοπό νά τό άπολαμβάνουμε έγωϊστικά. Είμαστε έλεύθεροι γιά νά μπορούμε νά γίνουμε ό
έαυτός μας καί αύτό, όχι γιά νά παίρ
νουμε, άλλά γιά νά δίνουμε, γιά νά
είμαστε ικανοί ν ' άφήνουμε τούς άλ
λους έλεύθερους, γιά νά μπορούμε,
μ έ τήν άγάπη, νά τούς βοηθάμε καλύ
τερα καί μέ τή θελησί μας νά σχηματί
ζουμε μεζί τους μία κοινότητα ύπευ-

θύνων καί γενναιοδώρων άνθρώπων.
' Ετσι ή έλευθερία γίνεται πηγή κάθε
άληθινής άνθρωπίνης κοινότητος. Γεννά τόν άμοιβαϊο σεβασμό, τήν ποικι
λία τών χαρισμάτων. Κάνει δυνατές τήν
έμπιστοσύνη, τήν άφιλοκέρδεια,τή φι
λία, τό άδελφικό μοίρασμα. Είναι άκριβώς τό άντίθετο τού όλοκληρωτισμού
καί τυραννικού κολλεκτιβισμού πού
φέρνει τήν άπελπισία έξ αίτιας τής
μονοτονίας του καί πού καταπνίγει κά
θε άληθινά προσωπική έκλογή.
Γιά έναν πιστό, τό νά είναι έλεύθερος, είναι νά μπορή νά λέγη «ναι» στό
κάλεσμα τού θ ε ο ύ πού άντηχεί στό
βάθος τής συνειδήσεώς μας. Είναι έπίσης νά μπορή νά λέγη «όχι» καί ν ’
άρνήται άδιάλλακτα όλες τις σύγχρο
νες μορ<ρές ειδωλολατρίας καί καταπιέσεως.
-Ο ί άνθρωποι θεωρούν τόν έαυτόν
τους έλεύθερο, όταν άρνούνται νά
έκτελέσουν τό καθήκον τους ένώ ή
έλευθερία συνίσταται στό νά κάνουμε
έκούσια καί μέ άγάπη τό καθήκον μας.
-Νομίζουν δτι είναι έλέύθεροι, όταν
πιστεύουν δτι όλα τούς έππρέποντατ
ένώ ή έλευθερία συνίσταται στό νά έπιτρέπωμεν στόν έαυτόν μας 6,τι μάς
καταξιώνει καί μάς τοποθετεί στήν υπη
ρεσία τών άλλων.
-Π ιστεύουν δτι είναι έλεύθεροι, ό
ταν έναντιώνωνται στούς άλλους, ό
ταν άρνούνται τήν παράδοσι ένώ ή
έλευθερία συχνά συνίσταται στήν άντίστασι στόν «κονφορμισμό τού άντι-

Πρέπει νά εϊμαστοι ικανοί νά άφήοουμε τούς
άλλους έλεύθερους, γιά νά μπορούμε, μέ
τήν άγάπη, νά τους βοηθάμε καλλίτερα καί
μ έ τή θέλησή μας νά σχηματίζουμε μαζί τους
μία κοινότητα ύπευθύνων καί γενναιόδωρων
άνθρώπων.

κονφορμισμοΰ», γιά νά διαλέξουμε αύ
τό πού μάς φέρνει πιό κοντά στό σκο
πό πού μάς έχει άνατεθή ή πού έχουμε
έκλέξει.
Πολλές άνωμαλίες, ήθικές καί κοι
νωνικές δυστυχίες, προέρχονται άπό
μιά λανθασμένη άντίληψι τής Ελευθε
ρίας, άλλ' έπίσης καί άπό ένα λαν
θασμένο όραμα γιά τόν άνθρωπο. Πό
σες φορές συζητούν, διεκδικοΰν, νο
μοθετούν, σάν νά ήταν ό άνθρωπος
γενναιόδωρος καί έργατικός, ένστικτωδώς όξυδερκής καί ένσυνείδητος. ’Αλ
λά, αύτό πού μπορούμε νά παρατηρή
σουμε, ήδη άπό τό στάδιο τής παιδικής
ήλικίας, φαίνεται καθαρά ν ' άντιλέγη
μιά τέτοια αισιόδοξη άντίληψι. Γι ' αύτόν
τό λόγο, ή πλήρης άσκησις τής Ελευ
θερίας δέν τοποθετείται στό ξεκίνημα
τής ζωής. Εναι καρπός συνεχούς κατακτήσεως. Δ έν θά μάθουμε νά μήν γινώμαστε θύματα τής τυραννίας τού έ ν 
στικτου, τών αιφνιδιασμών τής στιγμής,
τής πιέσεως τού περιβάλλοντος, άν
έγκαταλείπουμε τούς έαυτούς μας στά
αύθόρμητα καπρίτσια. Νά είμαστε Ε
λεύθεροι, είναι ένα έργο σκληρό καί
μακρύ. ‘Απαιτεί διαύγεια καί σταθερό
τητα.
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Δεξιά Βυζαντινό χειρόγραφο τού 16ου αιώνα. (Μουσείο Τέχνης Βουκουρεστίου). Στην
άπένανπ σελίδα έπάνω: Δύο σελίδες άπό τόν Κώδικα 540 (1 Ιουαιώ νος) τής Μονής Μ εταμορφώσεως Μετεώρων μ έ τόν Ευαγγελιστή Ιωάννη δεξιά. Κάτω: Ένα άκόμα χαρακτηριστι
κό βυζαντινό χειρόγραφο.
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να δοξολογία καί εύχαριστία ατό Θεό.
Εναι καί διδαχή καί σάλπισμα στή
μάχη κατά τοϋ κακού.
Ό 75ος κανών τής έν Τρούλλω Συ
νόδου (690 μ.Χ) τονίζει: «οί ψάλλοντες, μετά πολλής προσοχής καί κατανύξεως ψαλλέτωσαν, βοαΐς άτάκτοις
καί άναρμόστοις μή χρώμενοι». Ωραίο
είναι καί τό τοϋ τρίτου ήχου:
«Πολλάκις τήν ύμνωδίαν έκτελών,
εύρέθην τήν άμαρτίαν έκπληρών
τή μέν γλώττη άσματα φθεγγόμενος,
τή δέ ψυχή, άτοπα λογιζόμενος».
Προσοχή λοιπόν, ψάλτη μου, μή καί σύ
πέσης...
Η κατάργηση τών μουσικών όργάνων στή λατρεία, ύπαγορεύτηκε καί
άπό άλλους λόγους: γιά νά ξεχωρίζουν
οί όρθόδοξοι χριστιανοί καί σ' αύτό,
άπό τούς έτεροδόξους καί άλλοθρήσκους. Καμμιά φορά τά πράγματα ήτανε τόσο συγκεχυμένα στούς, κατά τό
πλεϊστον, άγράμματους λαούς τών πα
λαιών καιρών... (Οί Λατίνοι χρησιμο
ποιούσαν τό άρμόνιο, οί Δερβίσιδες
χόρευαν στούς ήχους τού τουμπελεκιού).
"Ο,τι γίνεται στήν Εκκλησία έχει τή
σημασία του. Πολλοί λένε νά είσαχθή
ή χρήσις όργάνων. Καί, αύτό έγινε σέ
μερικές έκκλησίες τής Πλάκας, μέ
πολύ καλό αισθητικό άποτέλεσμα.
' Η Εκκλησία μας δέν είναι όργανωμένη άπολυταρχικά καί συγκεντρωτικά,
άλλ' ούτε καί... άναρχικά, ώστε νά
έπιτρέπωνται μεγάλες άσυδοσίες καί
αύθαιρεσίες. Προσπαθεί νά τηρή τό μέτρον. Εναι λοιπόν άνεκτός κάποιος
πλουραλισμός. Γι' αύτό, αύτούς πού
χρησιμοποιούν όργανα στήν ' Εκκλησία
δέν θά πάψωμε νά τούς λέμε όρθοδόξους. Γιά άλλο πράγμα έπιμένομε:
ότι δέν άκολουθούν τήν παραδοσιακή
Βυζαντινή Μουσική.
Οί βυζαντινές μελωδίες άποδίδονται ύπέροχα καί μάλιστα άπό τά έγχορ
δα σάν τό βιολί. Μιά ώραιότατη έργασία έχει κάνει ό καθηγητής Σωκράτης
Βενάρδος, ένορχηστρώνοντας τή Δο
ξολογία, τοϋ βαρέος έναρμονίου έκ
τού Ζω ύφεση, τά προσόμοιο καί άλλα
έκλεκτά κομμάτια.
Εξ άλλου, στά Δημοτικά μας τρα
γούδια, πού χρησιμοποιούμε τις Βυ
ζαντινές κλίμακες, δέν παίζομε κλα
ρίνο, λαγούτο, βιολί καί νταβούλι; Καί
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στά Λαϊκά,όπου κυριαρχεί τό μπουζού
κι δέν βρίσκομε ένόργανο Βυζαντινή
μουσική;
Μάλιστα, τό άριστούργημα πού έ 
γραψε ό Τσιτσάνης ένα Κυριακάτικο
πρωινό τής Κατοχής, πού είδε τούς
δρόμους τής Θεσσαλονίκης έρημους
μετά ένα αιματηρό «μπλόκο» τών ναζήδων, ή περίφημη «συννεφιασμένη Κυ
ριακή» κατά τή γνώμη μουσικοκριτικών
άναλογεϊ μέ τό «Τή ύπερμάχω Στρατηγώ» σέ πολλά. Βρίσκουν μόνη διαφορά
τήν «ποικιλματικήν διάθεσιν τοϋ Ρε
μπέτικου άπέναντι στήν άπέριττη γραμ
μή τοϋ Βυζαντινού».
“ Αλλοι, ζητούν τό άλλο άκρο: νά
λέμε διαβαστά τόν Απόστολο καί τό
Εύαγγέλιο καί νά καταργήσωμε τήν
«παρακαταλαγή» όπως λέγεται τό ψάλ
σιμο τών κειμένων τούτων. Μά καί αύ
τό έχει τή σημασία του: ξεκινά άπό
πολύ παλιά: άπό τό «πορευθέντες κη
ρύξατε...». Καί οί κήρυκες τά παλιά
χρόνια τραγουδιστά διαλαλοϋσαν τά
νέα τους. Πώς λοιπόν τόν συμβολισμό
αύτόν νά τόν άγνοήσωμε; Βέβαια μάς
λένε:
«Οί πιστοί δέν κατανοούν τό ψαλ
λόμενο κείμενο». Σοβαρό τό θέμα.
Αλλά μήν ξεχνάμε ότι μιλάμε γιά
Μουσική. Συχνά δέ, λέμε ότι μάς άρέσει μιά όπερα τού Verdi ή ένα τραγού
δι τοϋ Sinatra, χωρίς αύτό νά σημαί
νει ότι καταλαβαίνουμε τά .' Ιταλικά ή τά
' Εγγλέζικα.
Τέλος, ή Βυζαντινή Μουσική καί τά
τελούμενα στό Ναό, είναι τά πολυτιμό
τερα πετράδια άπό τόν θησαυρό τών
παραδόσεών μας. "Αν τά πετάξωμε καί
αύτά, ποιά φυσιογνωμία θά έχωμε σάν
Έθνος καί τί θά έπιδεικνύωμε σάν
ζωντανή πολιτιστική μας κληρονομιά;
Θά άφήσωμε νά γίνη καί έδώ ότι έγινε
μέ τά σπίτια μας πού δέν διαφέρουν
σέ τίποτα πιά, άπ' αύτά πού χτίζονται
στις μεγαλουπόλεις τής Ασίας, τής
Εύρώπης, τής Αφρικής, τής Αμερι
κής:
Ακόμη, ό Απόστολος Παύλος παραγγέλλει: «στήκετε καί κρατείτε τάς
παραδόσεις» καί, ή έν Λαοδικεία Σύνο
δος, συνιστά «άπό διφθέρας ψάλλειν»
δηλαδή, νά λέμε ό,τι είναι γραμμένο,
άποφεύγοντας τίς· αύθαιρεσίες
καί
τούς ύπερβολικούς νεωτερισμούς. "Ας
τά θυμηθούμε αύτά φέτος, πού είναι
τό έτος τής ' Ελληνικής Παραδόσεως...
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Απλή λοιπόν είναι ή μουσική μας.
Μονοφωνική ή όμοφωνική! Ψάλλει δη
λαδή ένας ψάλτης ή καί όλος ό χορός,
τό ίδιο μέλος. Οί βυζαντινοί δέν ένδιαφέρθηκαν γιά τήν πολυφωνία καί τήν
άρμονία (τήν σύγχρονη δηλαδή έκτέλεση άλλων φθόγγων πού έχουν άρμονική σχέση μέ τόν πρωτεύοντα). ’ Εκτελεϊται μόνο, άπό τόν ίσοκράτη, μία άπλή
συνοδεία στή βάση συνήθως τής κλίμακος, τό γνωστό μας «ίσο». Περισσότερη
σημασία έδωσαν στήν μελωδία (δηλαδή
στήν διαδοχή τών φθόγγων μέσα στή
μουσική φράση). Πάντως καί τό «ίσο»
δέν είναι - όρθά έκτελούμενο - τό
άνιαρό καί έκνευριστικό έρρινο «ααα»
πού άκοϋμε ένίοτε. Τό σωστό «ίσο»
είναι πολύ όμοιο μέ τή «δεύτερη φω
νή» τών Εύρωπαίων.
Ό ρυθμός είναι δεμένος μέ τήν
ύμνογραφία. Ή τονιζομένη συλλαβή
βρίσκεται στή θέση, οί άτονες στις άρ
σεις τοϋ μέτρου.
Συχνό, στήν ύμνογραφία, είναι τό
Ανακρεόντειο μέλος μέ ιάμβους :
Χ ρ ι/σ τό ς/άνέ/σ τη έκ/νεκρώ ν/
καί μέ τροχαίους:
Κ αίτοις/έν/τοΐς/μνήμα/σι.
Τά συνήθως χρησιμοποιούμενα μου
σικά μέτρα είναι τεσσάρων τετάρτων
(τετράσημοι χρόνοι). Όμως, όταν ό
στίχος τό άπαιτεΐ ή ό συνθέτης θέλει
νά ύπογραμμίση τό νόημα μιάς λέξεως,
βρίσκομε ξαφνικά καί μέτρα τριών τ ε 
τάρτων (τρίσημοι χρόνοι). Αύτή ή έλευθερία, δίνει μιά πλαστικότητα καί εύλυγισία στό μέλος.
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τος. Καί βέβαια, άφοϋ δικό του είναι
τό .... θρυλικό «Ήσαΐα χόρευε».
Ό δεύτερος καί ό πλάγιος του,
έχουν ξεχωριστή χάρη: έχουν κλίμα
κες ιδιόρρυθμες καί ξεχωριστό «χρώ
μα». Τά μεταξύ τών φθόγγων διαστή
ματα έχουν λεπτότατες διαφορές καί
(^ c iw /n A fΙΓΛrT«»$v-A‘· .τι»,4»’
δέν ύπάρχουν στήν Εύρωπαϊκή Μουσι
τ^ΜΛ Ϊ ρ ι ς ΐ λ « Ι^ίΐηϊ'Α «ΪΠΜ
κή. Εδώ έχομε ύπερμείζονας τόνους
(Λπ·ΓΪ' ϋρΐΛ»·ί . F’i t y r o
καί έλάσσονα ήμιτόνια. "Οργανα μέ
t ’lA \A fi(*fU 'rfo \f tt fr in iiilic t
σταθερές «νότες» δπως τό πιάνο, είναι
Μ Π«(Α'Γ|Αβ*ΑΤ«Λ» · £ γ »,Κ» Μ
άδύνατον νά άποδώσουν τις μελωδίες
(ήΑ(«·ίΓ··*»Λ\*η«\ρϊ Μ α γ ιά ν * '
αύτές. Μέ τούς ήχους τούτους, τούς
χρωματικούς, θρηνούμε τόν νεκρόν
Τό ίδιο καί μέ τις κλίμακες: Μπο
Νυμφίον («δτε έκ τού ξύλου σε...» καί:
ρεί, ό μουσουργός, μέσα σέ ένα τρο
«Άφραστον θαύμα»), καί, ό στιχουρπάριο, νά χρησιμοποίηση καί τούς όκτώ
γός διερωτάται γιά τόν πλάγιο δεύ
ήχους (όπως στό έξαίσιο δοξαστικό
τερο; «σέ τόν μελιχρόν, τόν γλυκύν,
τού Δεκαπενταύγουστου : «Θεαρχίω
τόν τέττιγα, τις ού φιλεϊ;».
νεύματι»), τελειώ νει όμως πάντοτε στή
Ό τρίτος χρησιμοποιεί εύρωπαϊκή
βάση πού άρχισε.
μουσική κλίμακα μείζονα. Εναι άπλός,
Τί είναι οί ήχοι; Εναι οί τρόποι τών
άνδροπρεπής καί παρορμητικός. Ποιός
άρχαίων (έξ ού καί «τροπάριο»). Κάθε
δέν γνωρίζει τή θαυμάσια κατακλείδα
ήχος έχει τά χαρακτηριστικά του: τή
τού Ακαθίστου ύμνου «Τήν ώραιόβάση του, τήν κλίμακα, τούς φθόγγους
τητα»;
πού κυριαρχούν (δεσπόζουν), τις κατα
' Ο Βαρύς (πού ύποκαθιστά τόν πλά
λήξεις, τήν μορφολογία του καί τό
γιον τρίτον) είναι γαλήνιος καί ειρη
ύφος του:
Ο πρώτος έχει ύφος σεμνόν καί νικός. Ό μορφο καί έπιβλητικό τό Κυ
ριακάτικο άπολυτίκιό του «Κατέλυσας
μεγαλοπρεπές. Ας θυμηθούμε τό
τώ
Σταυρώ Σου τόν θάνατον».
«Χριστός γεννάτε, δοξάσατε».
'
Ο
τέταρτος καί ό πλάγιος τέταρτος
"Ενας άγνωστος, στόν γράφοντα,
χρησιμοποιούν
τήν φυσική δπως λέμε
στιχουργός έχει 'γράψει καί στιχάκια
έπαινετικά στόν κάθε ήχο. Γιά τόν Α '. κλίμακα καί είναι πανηγυρικοί καί ιερο
πρεπείς.
ήχο, μεταξύ άλλων γράφει: «Τέχνη
Ακόμη, χρησιμοποιούνται καί μει
μελουργός, σοϊς άγασθεϊσα κρότοις,
κτές κλίμακες καί ιδιόρρυθμες ύφέπρώτην νέμει σου χάριν. ΤΩ τής άξίας!»
σεις καί διέσεις πού μαζύ μέ μέγαν
Γιά τόν πλάγιο πρώτο γράφει: «Θρη
άριθμόν χαρακτήρων «ποιότητος» κά
νωδός ε ϊ σύ καί φιλοικτίρμων άγαν,
νουν τήν Βυζαντινή Μουσική άνυπέράλλ' εις τά πολλά καί χορεύεις εύρύβλητη σέ έκφραστικότητα.
θμως». Χορεύει λοιπόν ό πλάγιος πρώ

Οί όκτώ ήχοι έναλλάσονται κάθε
έβδομάδα. Κάθε ήχος έχει τά δικά του
τροπάρια πού ψάλλονται στόν 'Εσπε
ρινό, στόν Ό ρθρο, μέ τό «Κύριε έκέκραξα» καί τό «Πάσα πνοή». 'Αλλά
καί πολλά σταθερά κείμενα, δπως ή
Δοξολογία κλπ., έχουν συντεθή καί
στούς όκτώ ήχους. "Ετσι, δέν ύπάρχει
μονοτονία. ' Ο Χριστιανός κάθε Κυρια
κή, άκούει άλλη μουσική, καί μάλιστα
στόν "Ορθρο. Βέβαια, γιά νά «άκούη»
κανείς τή Μουσική, τήν όποιανδήποτε
Μουσική, πρέπει νά τήν νοιώθη. Καί
αύτό δέν γίνεται εύκολα. Χρειάζεται,
άπό μικρό παιδάκι νά έξοικειωθή, νά
τήν άγαπήση. Πρέπει νά τήν καταλάβη
«κατά φρένας καί κατά θυμόν» (μέ τό
νοϋ καί τήν καρδιά). Εναι λίγο δυόκολος δρόμος, μά ύπέροχος. Σπουδάζον
τας τή Βυζαντινή Μουσική αισθάνεσαι
σάν όρειβάτης. Λίγο νά άνέβης στή
γνώση, πελώριοι όρίζοντες άνοίγονται.
Κρίμα, πού τά πιό πολλά έλληνόπουλα
άγνοούν άκόμη καί τήν ύπαρξη τής
Μουσικής μας, τής έλληνικής Μουσι
κής, τής Βυζαντινής.
“ Ας θυμηθούμε, τελειώνοντας καί
τούς άφανεϊς ήρωες, τούς ψάλτες
μας. Τούτοι οί άνθρωποι, στις ήμέρες
μας, άγωνίζονται άπό «μεράκι» μιά καί
οί άμοιβές τους είναι πενιχρότατες.
Ξεκινούν άρθρου βαθέος, όταν έμεϊς
κοιμώμαστε, νά πάνε στόν Ναό, νά
δοξολογήσουν τόν Θεό, νά ύμνήσουν
τήν Θεοτόκο, νά κρατήσουν τήν Παρά
δοση, νά μάς χαρίσουν Χριστούγεννα
καί Λαμπρή. Καταναλίσκουν τις Κυρια
κές, καί τις Αργίες των (τίς άλλες
ήμέρες άσχολοϋνται μέ τά κυρίως έπαγγέλματά τους). Ζούν μετρημένα.
Δέν ξενυχτοΰν γιά νά μήν κουρά
σουν τό σώμα τους, δέν πίνουν ού
τε μιά δροσερή λεμονάδα γιά νά μή
χαλάσουν ένα άπό τά εύπαθέστερα
άνθρώπινα όργανα, πού είναι τό λαρύγ
γι. Θυσιάζουν πολλά, γιά νά είναι άξιοι
νά σταθούν στό άναλόγιο.
Στό ' Αστυνομικό Σώμα έχομε πολ
λούς καί άρίστους ψάλτες. Τούς καμα
ρώνομε. "Εχουν διαλέξει τήν «άγαθήν
μερίδα». Αγάπησαν τήν όμορφη Βυ
ζαντινή Μουσική, μέ τήν ύμνογραφία
τήν άνυπέρβλητη.
Ποιός μπορεί ποτέ νά ύμνήση τούς
"Υμνους;
Μόνο ένα μικρό παιδάκι, μιά φορά
κατάφερε νά προσδιορίση τό νόημά
τους καί νά τούς δώση όνομα: "Ηταν
ή μικρούλα φίλη τού μπαρμπ' Αλέ
ξανδρου Παπαδιαμάντη, πού τού ζή
ταγε νά τής τραγουδήση τά Τραγούδια
τού Θεού...
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ΓΙΟΧΑΝ Βόλφγκαγκ Γκαϊτε, ό κορυ
δούκα Καρόλου Αύγούστου. Παράλληλα έ
φαίος δραματικός ποιητής καί φιλό
καμε καί σημαντικές έπιστημονικές έργα
σοφος τής Γερμανίας, δέν ύπήρξε μόνον
σίες. Στή γεωλογία θεωρείται ό πατέρας τής
ένας γίγαντας τής λογοτεχνικής δημιουρ
θεωρίας τού μεταμορφισμού, σύμφωνα μέ
γίας, άλλά κι ένας σοφός έπιστήμονας έτήν όποια τά πετρώματα άλλάζουν μορφή
ρευνητής μέ σοβαρές έργασίες κυρίως σέ
άπό έπιδράσεις χημικές, τής θερμοκρασίας
θέματα βιολογίας, φυτολογίας, καί γεωλο
καί τών φυσικών άερίων.
γίας. Γεννήθηκε στή Φραγκφούρτη τού Μάιν
Εκεί δμως πού ύπήρξε μιά αύθεντία κ’
τό 1749 καί πέθανε στή Βαίμάρη τό 1832.
ένας βιολογικός προφήτης, είναι στό θέμα
Βαθύς έλληνολάτρης, μελετητής τής άρκαί πρόβλημα τό σχετικό μέ τήν άνανέωση
χαίας καί νεώτερης ' Ελληνικής φιλολοφίας
τού άνθρώπινου όργανισμοϋ. Οί έπίμονες
καί ξεχωριστά τών δημοτικών τραγουδιών
μελέτες του τόν όδήγησαν στήν άντίληψη
μας, έλεγε πώς «οί πρόγονοί του ήταν "Ελ
δτι ή ζωή δέ γεράζει. Καί δτι ό πρόσκαιρος
ληνες» καί δτι «μόνον όσα έδημιούργησε ή
μαρασμός προέρχεται άπό έπίκτητα αίτια
' Ελληνική άρχαιότητα άξίζουν». Ξεκινώντας
πού μπορούν νά περιορισθοΰν ή νά ύποάπό τό άρχαϊο Ελληνικό Πνεύμα έφτασε
στούν μιά άνανεωτική θεραπεία.
καί σέ υψηλούς έπιστημονικούς όραματι«' Η φύση - γράφει - δημιουργεί αιωνίως
σμούς. "Οπως έκεΐνον τής άνανεωτικής
νέες μορφές... "Οτι σχηματίστηκε μετα
έναλλαγής τής ύλης πού προοιωνίζει τήν
σχηματίζεται στή στιγμή καί γιά νά έχουμε
άνάπλαση τής ζωής καί τήν αιώνια νεότητα.
μιά άληθινή καί ζωντανή ιδέα τής φύσεως,
Τό μεγάλο αύτό όνειρο τής άνθρωπότητπς,
όφείλουμε νά τή θεωρούμε σάν κινητή καί
πού ύπήρξε πάντα καί μιά άπό τις γοητευτι
μεταβαλλομένη... "Αν όλη ή φύση είναι μιά
κότερες άφορμές γιά τέχνη.
διαρκής σύνθεση καί άποσύνθεση έπεται
Σπούδασε στήν άρχή νομικά καί έγινε
δτι οί άνθρωποι, παρατηρηταί αύτής τής
δικηγόρος. Στήν συνέχεια έπεδόθηκε στις
καταπληκτικής καταστάσεως τών πραγμά
Οικονομικές, βιολογικές, φυτολογικές καί
των
μπορούν νά κάνουν σάν τή φύση, νά
γεωλογικές έπιστήμες. "Εγινε σχεδόν πασυνθέτουν καί νά άποσυνθέτουν διαδοχικά».
νεπιστήμονας. Από τά 25 χρόνια του έγκα-
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ταστάθηκε στή Βαίμάρη, όπου γιά λίγον
καιρό άσκησε τό δικηγορικό έπάγγελμα.
' Επεδόθηκε γρήγορα καί στήν πολιτική γιά
νά φτάσει στό άξίωμα τού ' Υπουργού Οικο
νομικών καί Πρωθυπουργού τού μεγάλου
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Γιά νά άντιληφθούμε τήν άξια, άλλά καί
τήν ούσία τού προφητικού αύτού όραματισμού, πρέπει νά μεταφερθοΰμε πνευματικά
δυό αιώνες παλιώτερα, στήν έποχή πού ό
μεγάλος Γερμανός στοχαστής έκανε τις

παρατηρήσεις του. Ή έρευνα βρισκόταν
άκόμα σέ πρωτόγονη κατάσταση. Κι αύτός
μέ τή σοφή του διόραση μίλησε τόσο θετι
κά γιά έπιστημονικά συμπεράσματα, πού
μόλις σήμερα άποκρυσταλλώνονται μέ τήν
έρευνα τού μεταβολισμού τών κυττάρων
τού άνθρώπινου όργανισμοϋ καί τις πρόσφα
τες έπιτυχίες άναπαραγωγής πολλών έργαστηριακών πλασμάτων καί άντιδράσεων.
«Τά έπιστημονικά έργα του - γράφει ό
Κωστής Παλαμάς - άναφέρονται εις τήν
ζωολογίαν, τήν βοτανικήν, τήν άνατομίαν,
τήν όρυκτολογίαν, τήν φυσικήν. ' Η ακρίβεια
τών παρατηρήσεων σ’ έκεϊνα, συνάπτεται
πρός τήν ποιητικήν του διαίσθησιν». Τά βα
σικά του έργα είναι: «Βέρθερος», «Γκαίτς
φον Μπέρλίχιγκεν», «Έγκμοντ», «Ίφ εγένεια έν Ταύροις», «Τορκουάτο Τάσο» «Βίλελμ Μάιστερ», «Έρμαν καί Δωροθέα», « Ή
μνηστή τής Κορίνθου», «Έκλεκτικές συγ
γένειες», «Ρωμαϊκά έλεγεία», «Φάουστ»,
« Ελένη» κ.ά.
Μέσα στήν έκταση τών συγγραφών αύτών ένα μεγάλο, μέρος κρατούν οί έμπνεύσεις του άπό τήν Ελληνική πνευματική
παράδοση. "Αμεσα έπηρεασμένος ό Γ καίτε
άπό τά έπιστημονικά του συμπεράσματα γιά
τήν άνανέωση τής ζωής, όδηγεϊται στήν σημαντικώτερη άπό τις όδηγίες του, τόν περί
φημο «Φάουστ» πού μέσα σ’ αύτόν κορυφώνεται ό μεγαλοφυής στοχασμός του. ' Ο
Φάουστ, ένας γέροντας σοφός μέ άνανεωμένο τόν όργανισμό του, κινείται σέ ύψηλούς άνθρωπιστικούς όραματισμούς, πού
μέσα σ' αύτούς ό μεγάλος συγγραφέας,
βρίσκει τήν εύκαιρία νά φανερώσει καί τήν
θερμή Ελληνολατρεία του. "Ως τότε έχει
γνωρίσει όλόκληρο τό παλαιότερο ' Ελληνικό
Πνεύμα. "Εχει θαυμάσει καί τό νεώτερο
άγώνα τών ' Ελλήνων γιά τήν 'Ελευθερία κ'
έχει κάμει σύμβολο τό Λόρδο Βύρωνα, τόν
ποιητή πού πέθανε τό 1824 στό Μεσολόγγι,
δίπλα στό μαχόμενο Ελληνικό γένος. Από
τό νεώτερο ποιητικό λόγο τών ' Ελλήνων ό
Γ καίτε θαύμαζε τά δημοτικά μας τραγούδια.
Κ' έγραψε τόν Οκτώβριο τού 1826 λίγους
μήνες μετά τήν πτώση τού Μεσολογγιοϋ γιά
τήν άριστουργηματική δημιουργία του « Ε
λένη»:
«Είναι άπό τις παλιώτερες συλλήψεις
μου. Στηρίζεται στή δημοτική παράδοση
σύμφωνα μέ τήν όποια ό Φάουστ ύποχρεώνει τόν Μεφκττοφελή νά τού παραδώσει τήν Ελένη. 'Από καιρό σέ
καιρό έπανελάμβανα τήν έργασία μου
αύτή, άλλά γιά νά τήν περατόχχο μού
χρειαζόταν ή συνδρομή τών αιώνων. ' Η
« Ελένη» μου περιλαμβάνει χρονικό
διάστημα τριών χιλιάδων έτών, άπό τήν
άλωση τής Τροίας (3ς τήν πτώση τού
Μεσολογγίου».
Είναι ένας λόγος πού φανερώνει δτι ό
πνευματικός αύτός τιτάνας τής άνθρωπότητας είχε συνειδητά συνδέσει τήν ύπαρξή
του μέ τήν Ελλάδα, τήν κοιτίδα αύτή τού
Πνεύματος καί τών μεγάλων έννοιών τού
άνθρωπιστικού ιδεώδους.

ΘΕΜ ΑΤΑ
ΤΕΧΝΗΣ

01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Η Μαρία Σοιουαρα
ακούει αην
καααόικη της
1 ΓΟΝΕΙΣ τής Μαρίας Σπούαρτ
γιά νά άποφύγουν ένα άνεπιθύμητο άρραβώνα μέ τόν ’ Εδουάρδο, τήν
έστειλαν, κοριτσάκι άκόμη, στην Αύλή
τής Γαλλίας. Στά δεκαέξη της ή Μαρία
πανδρεύεται τόν τότε δελφίνο καί άργότερα βασιλέα τής Γαλλίας Φραγκίσκο
Β '. Μ ετά τόν θάνατό του, δυό χρόνια
άργότερα, έπέστρεψε στήν πατρίδα
της γιά νά άναλάβη τόν θρόνο τής Σκω
τίας. Έπειτα άπό πολλές περιπέτειες
πανδρεύθηκε σέ δεύτερο γάμο τόν
Ερρίκο Ντάρνλεϋ, άλλά συγχρόνως
έρωτεύθηκε τόν γραμματέα της, Δαβίδ
Ρίτσιο, πού δμως δολοφονήθηκε.
Ή φιλόδοξη Μαρία γιά νά πραγματο
ποίηση τά σχέδιά της, συμφιλιώνεται μέ
τόν άνδρα της. Έπειτα δμως άπό ένα
χρόνο δολοφονήθηκε καί ό Ερρίκος.
'Ηττημένη, χωρίς τήν εύνοια τού κό
σμου, άναγκάζεται νά δεχθή τήν φιλο
ξενία τής άντιπάλου της Ελισάβετ
τής Αγγλίας, χωρίς δμως νά πάψη νά
συνωμοτή έναντίον της. 'Ο τα ν τά συν
ωμοτικά της σχέδια άποκαλύφθηκαν,
καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί άποκεφαλίσθηκε.
Τά παραπάνω μπορεί νά μοιάζουν
μ έ μυθιστόρημα, στήν πραγματικότητα
δμως δέν είναι παρά ένα έλάχιστο μ έ 
ρος άπό τήν δραματική καί περιπετειώ
δη ζωή τής Μαρίας Στιούαρτ (1542 1587), βασίλισσας τής Σκωτίας. Δέν
είναι καθόλου παράξενο, έπομένως,
ότι άρκετοί καλλιτέχνες έμπνεύσθηκαν άπό τήν ζωή της στά λογοτεχνικά,
θεατρικά, μουσικά ή ζωγραφικά τους
έργα. Ανάμεσα στους πιό διάσημους:
Λόπε ντέ Βέγκα, Άλφιέρι, Σοϋΐμπορν,
λύΝτονιτσέττι, Χαγιέζ.
Ο Φραντσέσκο Χαγιέζ (1791-1882),
γεννήθηκε στήν Βενετία, άλλά μεγάλω
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σε στό Μιλάνο. Ή τα ν τριάντα πέντε
έτών όταν άρχισε νά ένδιαφέρεται καλ
λιτεχνικά γιά τήν ζωή τής Μαρίας
Στιούαρτ, ή όποια θά πρέπει νά τόν
γοήτευσε πολύ.
Ό Χαγιέζ ήταν νεοκλασικός ζωγρά
φος, άλλά μέ σαφείς ρομαντικές τά
σεις, σέ μιά περίοδο πού στό Μιλάνο
άνέβλυζε ρομαντισμός άκόμη κι άπό
τις πέτρες, τόσο ώστε νά όνομασθή
Ρομαντικόπολις. Αύτές οί προσωπικό
τητες καί αύτά τά γεγονότα τόν είχαν
έλκύσει έπειδή του έπέτρεπαν νά έκφράση μέ άποτελεσματικότητα τό ταμπεραμέντο του. Τόν άποκαλούααν

«σκηνοθέτη μελοδραμάτων».
Πράγματι, ή «άλήθεια», γιά τήν ό
ποια διακήρυσσε ότι τόν έμπνέει, στήν
πραγματικότητα ήταν μιά άλήθεια θεα
τρική, μ έ πολλά παρασκήνια, κινήσεις,
φώτα, πρόσωπα στή σκηνή, μέ ένα λόγο
θέατρο. Αύτό άλλωστε φαίνεται καί σέ
τούτο τόν πίνακα, πού ζωγράφισε γιά
τόν κόμητα Μπερτολατσόνε ν τ ’ Ά ρ άκε τού Τουρίνου. Ή δύναμίς του βρί
σκεται στό σχέδιο καί στήν τεχνική, τά
όποια είναι έξαιρετικά λεπτά, καί στην
σοφή διάταξι των πραγμάτων καί των
πρσώπων, παρά στά χρώματα καί στην
τεχνοτροπία, πού έχουν ένα τόνο ψ υ
χρό καί άκαδημαϊκό, ή έ ν πόση περτπτώσει όχι άσφαλώς πρωτότυπο.
« Ο τελευταίος των ρομαντικών»
κατά τόν χαρακτηρισμό τού Αρίτζο
Μπόιτο, ήταν ζωγράφος άκούραστος
καί τυχερός. Κατέκτησε νέος τήν έπιτυχία καί ή φήμη του διαδόθηκε γρή
γορα καί στό έξωτερικό. Άπ ό τά 450
καί πλέον έργα πού ζωγράφισε, άν
άφαιρέσωμε πολλές προσωπογραφίες,
πού παραμένουν καί τά καλύτερα έργα
του, τά περισσότερα άφορούν γεγο
νότα ιστορικά, δραματικά ή μυθολογικά.
Παρακολουθώντας τήν μόδα καί
συνδεδεμένος μ έ τήν πολιτιστική καί
κοσμική ζωή τού Μιλάνου, ύπήρξε καί
ένας άπό τούς δασκάλους τούς ό
ποιους μιμήθηκαν πολύ οί λεγόμενοι
ζωγράφοι «ήθών» όπως οί Ίντούνο.

Χαρακτηριστικό πορτραϊτο τής Μαρίας Σπούαρτ

427

«Καί μία μερίς τέλος εις έκεϊνον δστις
θά έχη πραγματοποιήσει μέγιστον ή κάλλιστον έργον ύπέρ τής Αδελφοσύνης τών
' Εθνών, διά τήν κατάργησιν ή τόν περιορι
σμόν τών μονίμων στρατών, διά τήν σύγκλησιν καί τήν όργάνωσιν τού Συνεδρίου τής
Ειρήνης.
»Τά βραβεία τής Φυσικής καί τής Χη
μείας θά άπονέμωνται ύπό τής Σουηδικής
Ακαδημίας τών Επιστημών, έκεϊνα τής
Φυσιολογίας καί τής 'Ιατρικής ύπό τού
Καραλείου ' Ινστιούτου τής Στοκχόλμης, τής
Λογοτεχνίας ύπό τής Σουηδικής Ακαδη
μίας καί τής Ειρήνης ύπό πενταμελούς
έπιτροπής, έκλεγομένης ύπό τής Νορβη
γικής Βουλής (Σ.Σ. Ή Σουηδία καί ή Νορ
βηγία άποτελοϋσαν, κατά τήν έποχήν έκείνην, ένα είδος συμπολιτείας, έχούσης έπί
κεφαλής τόν βασιλέα τής Σουηδίας)
•Ρητή έπιθυμία μου είναι νά μή γίνεται,
κατά τήν άπονομήν τών βραβείων καμμία
διάκρισις οίασδήποτε «ρύσεως, λόγω έθνικότητος, καί δπ«ος τό βραβεϊον άπονέμεται εις
τόν πλέον άξιον, Σκανδιναυόν ή μή.

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ άπονομή τών βραβείων
είχε γίνει δ,τι έπρεπε, κατά τήν ταρίχευσιν.
Νομπέλ έπανέφερε εις τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης τόν άθλοθέτην
Η ΔΙΑΘΗΚΗ
των εις Παρισίους - δέ έκυκλοφόρησε πρό
ήμερων ένα βιβλίον Οπό τόν τίτλον: « Ο
Η διαθήκη τού 1895 ήτο σύντομος.
Νομπέλ τής δυναμίτιδος καί τά βραβεία Νο
«Τό σύνολον τής περιουσίας μου θά πρέ
μπέλ» εις τό όποιον ό συγγραφεύς του,
πει νά χρησιμοποιηθή ώς έξής»:
Ιλαίρ Κυνό, άφηγεΐται, τήν ίδιότροπον καί
«Τό κεφάλαιον θά τοποθετηθή ύπό τών
ταραγμένην ζωήν τού 'Αλφρέδου Νομπέλ,
έκτελεστών τής διαθήκης μου εις έπενδύέφευρέτου τής δυναμίτιδος καί άλλων έκρησεις άπολύτως άσφαλεϊς, αί όποϊαι θά άποκτικών υλών, βιομηχάνου όπλων καί διε
τελέσουν κληροδότημα τού όποιου οί τόκοι
θνούς χρηματιστού, ένός έκ τών πλουσιοθά διανέμωνται κατ' έτος, ύπό μορφήν βρα
τέρων άνθρώπων τής έποχής του. Περιγρά
βείων, εις έκείνους, οί όποιοι θά έχουν
φει τά παράδοξα έπεισόδια, τά όποια προπροσφέρει κατά τό προηγούμενον έτος μέηγήθησαν τής δυσχερούς δημιουργίας τού
γιστον εύεργέτημα εις τήν Ανθρωπότητα.
ιδρύματος Νομπέλ καί έξηγεί τόν μηχανι
»Οί τόκοι αύτοί θά κατανέμωνται εις
σμόν τής άπονομής τών Βραβείων. Εις τά
πέντε ϊσας μερίδας, τά όποια θά διανέμωνκατωτέρω άποσπάσματα έκ τού βιβλίου,
ται ώς έξής:
έξηγεΐται ό τρόπος λειτουργίας τού ιδρύ
«Μία μερίς εις έκεϊνον δστις θά έχη
ματος Νομπέλ.
πραγματοποιήσει τήν σπουδαιοτέραν άνα"Οταν άπέθανε ό ' Αλφρέδος Νομπέλ τάς
κάλυψιν ή έφεύρεσιν εις τόν τομέα τής
άρχάς Δεκεμβρίου 1896, ήτο άγνωστον άκόΦυσικής.
μη τό περιεχόμενο τής διαθήκης τού 1895,
«Μία μερίς εις έκεϊνον, δστις θά έχη
πλήν τής παραγράφου, εις τήν όποιαν ό
πραγματοποιήσει τήν πλέον άξιόλογον άναΑλφρέδος Νομπέλ έξέφραζε τήν έπιθυκάλυψιν ή πρόοδον εις τήν Χημείαν.
μίαν νά κοπούν οί φλέβες του μετά τόν
»Μία μερίς εις έκεϊνον δστις θά έχει
θάνατόν του, «διά νά μή κινδυνεύση νά
κάμει τήν σπουδαιοτέραν άνακάλυψιν εις
ταφή ζωντανός». ’ Ητο έν είδος έμμόνου
τόν τομέα τής Φυσιολογίας καί τής ' Ιατρι
φόβου, τόν όποΐον είχε κληρονομήσει άπό
κής.
τόν πατέρα του, ' Ιμμανουέλι . ' Ωστόσον ό
»Μία εις έκεϊνον δστις θά έχη προσφέρει
Ιταλός ιατρός, ό όποΤος είχε διαπιστώσει
εις τόν τομέα τών Γραμμάτων, τό πλέον
τόν θάνατον, είπε σχετικώς, μετά θυμού δτι
σημαντικόν έργον, ίδεαλιστικής τάσεως.
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Κάτω: Ο Αλφρέδος Νομπέλ, έφ ευρέτης
τής δυναμίτιδος καί άλλων έκρηκτικών υλών,
ό όποιος είναι καί ό ιδρυτής τού όμώνυμου
βραβείου. Στήν άπέναντι σελίδα: Οί τιμηθέντες μ έ τό βραβείο Νομπέλ τού τελευταίου
χρόνου.
Από άριστερά είκονίζονται οί:
Βέρνερ Άρμπερ, Ελβετός ( Ιατρική), Ι 
σαάκ Σίνγκερ Άμερικανοεβραϊος (Φιλολο
γία), Ντάνιελ Ναίηθανς, Αμερικανός ( ’Ια
τρική), Ά ρ ν ο Πενζίας, Αμερικανός (Φυσι
κή), Πήτερ Μίτοελλ, Βρεταννός (Χημεία),
Χέρμπερτ Σά'ίμον, Αμερικανός (Οικονομι
κά) καί Πιόρτ Καπίτοα, Ρώασος (Φυσική)

Παρίσιοι, τή 27η Νοεμβρίου 1895.
'Αλφρέδος Νομπέλ
ΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
' Η τελευταία, ώς άνω φράσις, προεκάλεσεν έκρηξιν όργής εις τήν Στοκχόλμην.
Αί έφημερίδες έκατηγόρησαν τόν κληροδότην, ώς στερούμενον πατριωτισμού. "Ο
σον άφορά εις τούς κληρονόμους του, δέν
έξεδήλωσαν φυσικά καμμίαν ιδιαιτέραν χα
ράν. Έ ν τούτοις, είχαν προειδοποιηθεί άπό
καιρού ύπό τού Άλφρέδου Νομπέλ, ό ό
ποιος είχε δηλώσει κατ' έπανάληψιν ότι
άπηχθάνετο τάς κληρονομιάς, πού «περιέρ
χονταν κατά τό πλεϊστον εις άνικάνους καί
έχουν ώς αποτέλεσμα, νά ευνοούν τήν
όκνηρία»..
Οί νομικοί έλεγαν έξ άλλου, δτι μία δια
θήκη συνταχθεϊσα άνευ γνώμης νομικού,
ήμπορεϊ πάντοτε νά άκυρωθή, χάρις εις τάς
σύμβουλός νομικών, ένδιαφερομένων νά
κερδίσουν σημαντικήν άμοιβήν. ' Ο βασιλεύς
τής Σουηδίας, έξεδήλωνεν άναφανδόν γνώμας ύπέρ τής άναθεωρήσεως τής διαθήκης.
Οί έκτελεσταί αυτής θά ήμποροϋσαν έπίσης νά άποφύγουν τήν άνάμιξίν των εις μίαν
νομικήν περιπέτειαν, διότι ό Νομπέλ δέν
είχε προβλέψει καμμίαν άποζημίωσιν διά τήν
σχετικήν άπασχόλησίν των, έκινδύνευε δέ
νά τά χαλάσουν μέ τήν οικογένειαν τού
έκλιπόντος κληροδότου, μέ τήν όποιαν
είχον έγκαρδίους σχέσεις. "Ενας έξαύτών,
μάλιστα, ό Σάίλμαν, ήτο ύπάλληλος της κατά
τήν διάρκειαν μιάς μακράς καί δυσχερούς
δίκης.
Η ΙΔΡΥΣΙΣ
Μόλις τό 1898 κατέστη δυνατόν, τελικώς
νά συνταχθοϋν τά όριστικά κείμενα τού
καταστατικού Βουλής (Στάρτινγκ) τής Νορ
βηγίας.
Ή Σουηδική κυβέρνησις έπεκύρωσε τά
κείμενα τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1898 καί ήρχισαν συνομιλίαι άποβλέπουσαι εις τήν ύποβολήν τών πρώτων υποψηφιοτήτων.
Συμφώνως πρός τό καταστατικόν τού
Ιδρύματος, δέν έπρεπε ποτέ νά σημειωθή
έκτροπή έκ τών έξης βασικών άρχών.
1ον. Κάθε βραβεΐον έκ τών προβλεπομένων ύπό τής διαθήκης θά έπρεπε νά
άπονέμεται τούλάχιστον μίαν φοράν κατά
τήν διάρκειαν έκάστης πενταετούς περιό
δου, άπό τού έτους (συμπεριλαμβανομέ
νου) τού έπομένου τής ένάρξεως τής λει
τουργίας τού ιδρύματος.
2ον. Τό χρηματικόν έπαθλον κάθε βρα
βείου δέν θά ήτο ποτέ κατώτερον τών 60%
τών έτησίων έσόδων τού κεφαλαίου, τού
προωρισμένου δι' έκαστον βραβεΐον. Καί
εις καμμίαν περίπτωσιν τό βραβεΐον δέν θά
διηρεϊτο εις περισσοτέρας τών τριών μερί
δων.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τό "Ιδρυμα Νομπέλ έχρειάσθη νά υίοθετήση μερικά μέτρα οικονομικής καί διοικη

τικής φύσεως διά νά άνταποκριθή δεόντως
εις τάς έπιθυμίας τού Αλφρέδου Νομπέλ.
Τά κατωτέρω ήσαν τά έξής·
α) Τό "Ιδρυμα Νομπέλ διοικεϊται ύπό
πενταμελούς συμβουλίου, (προβλέπονται
καί άναπληρωματικά μέλη) έπιφορτισμένου
μέ τήν διαχείρησιν τής περιουσίας του καί
τήν έποπτείαν τής καλής λειτουργίας του
«Ινστιτούτα Νομπέλ» ίδρύθησαν διά νά
βοηθούν τάς έλλανοδίκους έπιτροπάς εις
τήν έπιλογήν τών ύποψηφίων.
β) Ό πρόεδρος τού Συμβουλίου τού
Ιδρύματος διορίζεται ύπό τής Σουηδικής
Κυβερνήσεως. Τά τέσσερα άλλα μέλη έκλέγονται ύπό τών ιδιαιτέρων διαχειριστών τούς
όποιους διορίζουν τά σώματα πού άπονέμουν τά βραβεία (Σουηδική Ακαδημία, Α
καδημία τών ' Επιστημών, Καρόλειον ' Ινστιτοΰτον, Νορβηγική Βουλή).
γ) "Ενα ποσόν 1.500.000 κορωνών έλήφθη άπό τό κεφάλαιον τού κληροδοτήμα
τος, πρός άπόκτησιν ένός κτιρίου προωρισμένου διά τήν έγκατάστασιν τών διοικητι
κών ύπηρεσιών τού ιδρύματος καί τήν όργάνωσιν τών έπιτροπών έρεύνης, ώς καί πρός
κάλυψιν τών δαπανών τών έλλανοδικών έπι
τροπών.
δ) Πρός διευκόλυνσιν τής προκαταρκτι
κής έξετάσεως τών συγγραμμάτων καί έργασιών, πού προτείνονται πρός βράβευσιν,
έσχηματίσθησαν Επίτροποί Νομπέλ περιλαμβάνουσαι τρία ώς πέντε μέλη. Η έξέτασις, ή άφορώσα τό βραβεΐον τής Ειρή

νης, διεξάγεται ύπό ειδικής Επιτροπής
Νομπέλ ύπαγομένης εις τήν Νορβηγικήν
Βουλήν. Έπί πλέον «Ινστιτούτα Νομπέλ»
καταρτίζονται άπό τάς έλλανοδίκους έπιτρο
πάς, διά νά τάς βοηθούν εις τάς έρεύνας των τού ' Ιδρύματος Νομπέλ, τά όποια
προσυπογράφησαν.
α) Τήν 7ην Ιουνίου ύπό τού Καρολείου
Ινστιτούτου Φυσιολογία καί Ιατρική.
β) Τήν 9ην Ιουνίου ύπό τής Σουηδικής
Ακαδημίας (Λογοτεχνία).
γ) Τήν 11ην Ιουνίου ύπό τής Βασιλικής
Ακαδημίας τών Επιστημών (Φυσική καί
Χημεία).
δ) Τήν 4ην ' Ιουλίου ύπό τής πρός έπιλογήν τών βραβευθησομένων.
ε) Τό ποσόν ένός βραβείου μή άπονεμηθέντος ή μή είσπραχθέντος άποδίδεται εις
τό βασικόν κεφάλαιον, έκτός έάν κατό
πιν άποφάσεως τού Συμβουλίου τού ' Ιδρύ
ματος διατεθή δι' άλλα έπιτεύγματα, άνταποκρινόμενα εις τάς τελευταίας έπιθυμίας
τού κληροδότου.
Τά πρώτα βραβεία Νομπέλ άπενεμήθησαν τό 1901. "Εφθαναν συνολικώς τό ποσόν
τών 150.800 κορωνών. Τό μικρότερον τών
ποσών, τά όποια έχουν διανεμηθή μέχρι
σήμερον άνήρχετο εις 115.000 κορωνών
τό 1932. Τό σύνολον τών βραβείων, κυμαί
νεται άπό τινων έτών, γύρω εις τά 300.000
κορωνών (περίπου 1.800.000 δραχμών).
HILAIRE CUNY
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Ή υγιεινή καί πολιτισμένη διαβίω
ση μας, ή υγεία μας, ή άνεσή μας,
ή τουριστική μας προβολή καί τό έπίπεδο τού πολιτισμού μας έχουν ώς
δ είκτες τό βαθμό καθαριότητος καί
αισθητικής του περιβάλλοντος.

Οί δημόσιοι χώροι (πλατείες, δρόμοι, πάρκα, δάση, παρα
λίες, έξοχές κ.λπ) είναι κτήμα κοινό. Είναι χώροι κοινό
χρηστοι. Ό λ ο ι μας τούς χαιρόμαστε καί τούς άπολαμβάνουμε. Γτάτό λόγο αυτό δ έν είναι δυνατό καί γιά όποιοδήποτε λόγο νά τούς ρυπαίνουμε καί νά τούς μολύνουμε.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TOY
ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΡΑΝΗ

Η ΠΡΟΧΤΑΧΙΑ
Τ«Υ

ΠΕΙΊΒΑΑΑΟΝΤΟΧ
Ζοϋμε κυριολεκτικά μέσα στό θόρυβο καί τή φασαρία. Μέσα σ' ένα
φοβερό πανδαιμόνιο. Σ ’ ένα φοβερό δοκιμαστήριο τών νεύρων
μας καί τής άντοχής μας. "Αγχος, αγωνία, έκνευρισμοί, έκρήξεις,
άπογοήτευση, άπελπισία.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ τού περιβάλλον
τος είναι ύπόθεση καί καθή
κον όλων μας. Σ ’ όλο τόν κόσμο
οι προσπάθειες, πού καταβάλλονται
γιά τήν προστασία τού περιβάλλον
τος, είναι τεράστιες. Καθημερινά
άκοϋμε, βλέπουμε, διαβάζουμε τά
SOS, πού έκπέμπονται γιά τή σω
τηρία τοϋ περιβάλλοντος μέσα στό
όποιο ζοϋμε καί κινούμαστε.
Τό περιβάλλον σήμερα κινδυ
νεύει. Κινδυνεύει αύτό άπό μάς
καί έμείς άπ' αύτό. Τό περιβάλ
λον παίζει ρόλο έκδικητή, ρόλο
βεντέτας. Σκοτώνει, άφανίζει.
' Ο άνθρωπος μέ τό νά ρυπαίνει
καί νά μολύνει τό γύρω φυσικό
κόσμο δέν κάνει τίποτα άλλο παρά
νά χαλάει τήν ισορροπία, πού ό
Δημιουργός, ό Πάνσοφος Θεός, μέ
τόση σοφία έθεσε, νά καταστρέφει
τήν άρμονία τοϋ κόσμου.
Ή φύση φυσικά είναι σέ θέση
νά άποκαταστήσει μόνη της μικρές
διαταράξεις τής ισορροπίας της.
"Οταν όμως ό άνθρωπος έπεμβαίνει τόσο άνεπίτρεπτα καί τή σφα
γιάζει, τότε ή φύση γίνεται άνίκανη νά άποκαταστήσει τήν ταραγ
μένη ισορροπία της.
Ό άνθρωπος μέ τις μηχανές
καί μέ τήν άγριότητα, πού δείχνει
άπέναντι στό χώρο, πού τόν περι
τριγυρίζει, γίνεται αίτιος ρύπανσης
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καί μόλυνσης. Στήν ούσία γίνεται
αύτοκτόνος.
Θά πρέπει λοιπόν νά σεβαστεί
τούς φυσικούς νόμους. Νά αύτοσυγκρατηθεί. Διαφορετικά τό περι
βάλλον του θά γίνει έκδικητής.
Θά τόν σκοτώσει. Θά τόν άφανίσει.
Θά τοϋ κόψει τήν άναπνοή.

' Ο άνθρωπος θά πρέπει νά θέσει
τέρμα στήν άκατονόμαστη άπληστία του καί τήν έγκληματική του
άδιαφορία. Καιρός πλέον νά ένδιαφερθεϊ γιά τήν έξυγίανση τοϋ περι
βάλλοντος, γιά τήν καλλιτέρευση
τών συνθηκών ζωής.
Πρέπει νά τοϋ γίνει πίστη καί
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συνείδηση πώς ό άέρας, τό νερό
καί τό έδαφος είναι πηγές τής
ζωής του. Καί μόνο μέ τήν προ
στασία τους θά είναι σέ θέση νά
ζεΐ, νά έργάζεται, νά διασκεδάζει
καί ν' άναπαύεται άνενόχλητα. Χω
ρίς δηλαδή νά κινδυνεύει νά πάθει
βλάβη ή ύγεία του ή ψυχική καί ή
σωματική.
Καί άρχίζουμε άπό τά σκουπίδια.
Ποιοι είναι έδώ οί όροι ύγιεινής καί
καθαριότητας; Τά άπορρίμματα θά
πρέπει νά τοποθετούνται μέσα σέ
σακκοϋλες ή σέ δοχεία, νά σφρα
γίζονται καί νά βγαίνουν στόν προ
καθορισμένο χώρο τό πρωί καί ποτέ
τό βράδυ. Έτσι θ' άποφεύγεται ή
δυσοσμία. ' Η συνήθεια νά μή τοπο
θετούνται τά σκουπίδια σέ γερές
σακκοϋλες ή σέ δοχεία ειδικά καί
νά βγάνουν άποβραδίς έξω, πρέπει
νά έκλείψει. Προκαλεΐ τή δυσοσμία
καί τή δίκαιη άγανάκτηση. Επίσης
πρέπει νά διατηρούμε καθαρές τις
παραλίες καί τις έξοχές.

τών λυμμάτων, οί βόθροι καί κάθε
χώρος συγκεντρώσεως άκαθαρσιών πρέπει νά συγκεντρώνουν
όλους τούς όρους ύγιεινής καί
καθαριότητας. Τά δέ άκάθαρτα
προτού νά χυθούν στις θάλασσες
ή στις λίμνες ή στά ποτάμια ή στήν
έπιφάνεια τού έδάφους θά πρέ
πει νά περνούν άπό βιολογικό καθα
ρισμό.
Τά έργοστάσια, άλλά καί τά σπί
τια πρέπει νά παίρνουν δλα έκεΐνα
τά μέτρα, πού θά έξασφαλίζουν
τήν ύγιεινή καί τήν καθαριότητα
τού περιβάλλοντος. Πρέπει δηλαδή
νά χρησιμοποιούν συστήματα περι
συλλογής τών έπιβλαβών άερίων,
ειδικά φίλτρα, καπνοσυλλέκτες κ.ά.
Τό αύτοκίνητο. Τό αύτοκίνητο
είναι είδος άνάγκης. Είναι άναπόσπαστο μόριο τής ζωής μας. "Ομως
μέ τήν κακή καί άλόγιστη χρήση
του προξενεί σοβαρές καταστά
σεις. Δηλητηριάζει μέ τά καυσαέ
ριά του τήν άτμόσφαιρα καί μέ τούς
θορύβους του μάς ταράζει τήν ψυ
χική ήρεμία καί μάς κλονίζει τό
νευρικό σύστημα.

Τά άπόβλητα. Είναι γεγονός
πώς ή τεχνολογική έξέλιξη άλλαξε
τή ζωή τών άνθρώπων. Συνάμα
δμως έγινε καί πηγή κινδύνου.
Οί θάλασσες καί οί ποταμοί κινδυ
νεύουν νά νεκρωθούν. Ποταμοί
άπό λύμματα καί δηλητηριώδη ύποπροϊόντα χύνονται στή θάλασσα,
στις λίμνες, στά ποτάμια, ατούς
άγρούς. "Ολα αύτά ρυπαίνουν καί
μολύνουν.

Στό χέρι μας είναι νά μή γινό
μαστε πρόξενοι δυσάρεστων κατα
στάσεων. Νά μή ξεχνάμε δηλαδή
τή συντήρηση τού αύτοκινήτου.
Νά μή κάνουμε κατάχρηση τής
κόρνας. Νά μή προκαλοΰμε άδικαιολόγητους θορύβους. Νά μή τό
πλένουμέ ατούς δρόμους.

Νέφη έπίσης όλόκληρα άπό
καυσαέρια κάθε κατηγορίας καί
προελέυσεως κατακλύζουν τήν άτμόσφαιρα καί άλλοιώνουν τόν άέρα.
Ή έπιστήμη άγωνιά. Έρευνα τήν
ποιότητα τού άέρα καί τών ύδάτων
καί δίνει τό σήμα τού κινδύνου.
Οί άποχετεύσεις, τά φρεάτια

- Οί θόρυβοι. Ζούμε κυριολεκτικά
μέσα στό θόρυβο καί τή φασαρία.
Μέσα σ' ένα φοβερό πανδαιμόνιο.
Σ' ένα φοβερό δοκιμαστήριο τών
νεύρων μας καί τής άντοχής μας.
Άγχος, άγωνία, έκνευρισμοί, έκρήξεις, άπογοήτευση, άπελπισία. Ή
γενεσιουργός αιτία τών άλγεινών

Νέα Βιβλία

αύτών καταστάσεων είμαστε έμεϊς
οί ίδιοι. Ε μείς οί ίδιοι είμαστε οί
πηγές τού κακού. ' Εμείς γινόμαστε
καταστροφεϊς τής ψυχικής μας γα
λήνης καί ήρεμίας. Θύτης καί θύμα
συνταυτίζεται. Πίσω άπό κάθε κρό
το, άπό κάθε θόρυβο βρίσκεται ό
άνθρωπος. Βρισκόμαστε έμεϊς οί
ίδιοι. Καθένας μέ τόν τρόπο του,
μέ τήν ιδιοτροπία του, μέ τή συμ
περιφορά του. Πώς λοιπόν θά μειώ
σουμε τήν ένταση τού κακού; Ά πλούστατα μέ τή σύνεση, τή λογική,
τήν άλληλοκατανόηση καί τόν άλληλοσεβασμό.
Οί δημόσιοι χώροι (πλατείες,
δρόμοι, πάρκα, δάση, παραλίες, έ 
ξοχές κλπ.) είναι κτήμα κοινό. Είναι
χώροι κοινόχρηστοι. "Ολοι
μας
τούς χαιρόμαστε καί τούς άπολαμβάνουμε. Αύτό άς τό χωνέψουμε.
"Ας τό πιστέψουμε. Καί τότε θά
τούς προσέχουμε. Δέ θά τούς ρυ
παίνουμε καί δέ θά τούς μολύνου
με. ©ά τούς διατηρούμε καθαρούς
καί ύγιεινούς.
Ή ύγιεινή καί πολιτισμένη δια
βίωσή μας, ή ύγεία μας, ή άνεσή
μας, ή τουριστική μας προβολή
καί τό έπίπεδο τού πολιτισμού μας
έχουν ώς δείκτες τό βαθμό καθα
ριότητας καί αισθητικής τού περι
βάλλοντος.
Δέν άρκεΐ νά ξέρουμε τί πρέ
πει νά κάνουμε. Αύτό πρέπει καί
νά τό ύλοποιοϋμε, νά τό έπενδύουμε μέ σάρκα καί δοτά. Μέ άλλα
λόγια νά τό κάνουμε, νά τό έφαρμόζουμε. Νά μή άρκούμαστε στόν
καθωσπρεπισμό άλλά καί στό άκρόαμα ή τό άνάγνωσμα τού λόγου άλ
λά νά προχωρούμε καί στό ποίημα
στήν πράξη, στήν έκτέλεση, στήν
πραγματοποίησή του (άλλως «φω
νή βοώντος έν τή έρήμω»).

« Ο ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» Άρχιμανδρ. Γ. Δημοπούλου

Μ έ τή συμπλήρωση 1600 χρόνων άπό τό θάνατο τού Μ . Β α σ ιλείου , κυκλοφόρησε σέ ένα καλοτυπω μένο
τόμο άπό τήν Α δελφότητα Θ εολόγω ν «Ο Σ Ω Τ Η Ρ » ή νέα εργασία τοΰ Π ανοσ. Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτο υ κ. Δημο
πούλου Γεω ργίου μέ αναφορά στή ζωή κ α ί τό έργο τοΰ Μ . Β α σ ιλείου . Τό β ιβ λίο , μέ τ ίτ λ ο «Ο Φ Ω Σ Τ Η Ρ Τ Η Σ
Κ Α ΙΣ Α Ρ Ε ΙΑ Σ » κο σ μ είτα ι μέ καλοτυπωμένες 4χρω μίες, πού άναφέρονται στό Μ εγά λο ’ Ιεράρχη. Γ εν ικ ώ ς ,
π ρόκειται για σπάνιά έκδοση, που τιμ ά τον συγγραφέα, τον οποίον συνοδεύουν οί ευχές μας στήν πνευματι
κή του προσπάθεια.
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καλισμός), πετυχαίνουν συχνά νά
έξουδετερώσουν κι άκόμη νά πά
ρουν στά χέρια τή δύναμη τών
μεγάλων. Αλλά τότε οί άντιπρόσωποι κι οί άρχηγοί τών μικρών γί
νονται μέ τή σειρά τους μεγάλοι
μ ’ όλες τίς δυνατότητες νά κατα
πιέζουν, πού συνεπάγεται αύτή ή
μεταμόρφωση.
"Ας κάνουμε πρώτα μιά διάκριση
άνάμεσα στούς μεγάλους. Υπάρ
χουν μεγάλοι, άπό τούς τυράννους
τής άρχαιότητας μέχρι τούς σύγ
χρονους καρχαρίες τής πολιτικής
καί τής οικονομικής ζωής, πού πρα
γματικά τρώνε τούς μικρούς μέ τήν
έννοια δτι τά προνόμιά τους (χρή
ΜΕΓΑΛΟΙ τρώνε τούς μι- ματα, δύναμη, κοινωνικό γόητρο
' ' V « / κρούς», μού λ έει αυτός κλπ), δέν άντισταθμίζονται καθό
ό έργάτης πού τόν ξεσηκώνουν τά λου ή άντισταθμίζονται άνεπαρκώς
μονομερή σλόγκαν μιας έπαναστα- άπό τίς ύπηρεσίες πού προσφέ
ρουν στήν κοινότητα.
τικής προπαγάνδας.
Α λλά ύπάρχουν κι άλλοι - άν
'Απαντώ: βρισκόμαστε, λοιπόν,
θρωποι
τής ’ Εξουσίας, έπίκεφαλής
μέσα σ ’ ένα ποτάμι όπου ή μόνη
έπιχειρήσεων,
έφ ευρέτες, καλλι
«συνεργασία» πού ύπάρχει άνάμεσα στά σαρκοβόρα ψάρια (όπως τέχνες, κλπ. - πού μέ τό ταλέν
π.χ. οι λοΰτσοι) καί στά άσθενικά το τους, τήν δημιουργική δραστηόμογενή τους, ξεπέφτει στή σχέση ριότητά τους, καί τήν άφοσίωσή
άνάμεσα σ ’ αύτόν πού τρώει καί σ ’ τους προσφέρουν σ ’ αύτή τήν
κοινότητα άπείρως πιό πολλά άπ’
αύτόν πού τρώγεται - ώστε ή μόνη
δυνατότητα σωτηρίας γιά τόν τ ε  δσα παίρνουν. Αύτοί δέν τρώνε
λευταίο νά βρίσκεται στην εύκινη- τούς μικρούς, τούς βοηθούν καί
βελτιώνουν τήν τύχη τους.
σία του καί στή φυγή του;
Αλλά άς κάνουμε έπίσης μιά
"Ομως οι άνθρωποι ζούν σέ κοι
νωνική σχέση μεταξύ τους καί, έξαιρώντας τίς περιπτώσεις άνθρωποφαγίας καί σφαγής, ύπάρχει πάν
τα άμοιβαιότητα στις ύπηρεσίες
άνάμεσα στούς μεγάλους καί στούς
μικρούς.
Ποιούς όνομάζουμε μεγάλους;
Αύτούς πού, ε ίτε μέ τά οικονομικά
τους μέσα ε ίτε μέ τήν έξουσία, μέ
τήν όποια έχουν περιβληθεϊ, κρα
τούν τούς άλλους κάτω άπό τήν
έξάρτησή τους καί βρίσκονται στόν
πειρασμό νά κάνουν κατάχρηση τής
δυνάμεώς τους. "Ας σημειώσουμε
βέβαια ότι ή σχέση τών δυνάμεων
μπορεί ν ’ άντιστραφεί, γιατί οί μι
κροί, άν όμαδοποιηθούν, όργανωθούν καί άποκτήσουν άρχηγούς
(τυπικό παράδειγμα είναι ό συνδι

Τρωυε οι μεταΑοι
τους μικρούς;

διάκριση άνάμεσα στούς μικρούς,
διότι οί άχρηστοι καί τά παράσιτα
δέν είναι άποκλειστικά στό στρα
τόπεδο τών προνομιούχων τής τύ
χης καί τής δυνάμεώς.
Στήν άκραία περίπτωση - καί ή
σύγχρονη ίσοπέδωση τών εισοδη
μάτων καί τής περιουσίας ένισχύουν ήδη εύρύτατα αύτή τή διεργα
σία - βλέπουμε νά διαγράφεται
ένας τύπος κοινωνίας όπου, μέ
τήν ήδη άπομάκρυνση τών μεγά
λων - δέν μένουν πιά παρά οί
μικροί πού θά άλληλοσπαραχθούν.
Πρός αύτή τήν άνόργανη καί χωρίς
ένότητα κοινωνία, πού μοιάζει μ ’
ένα ξεφτισμένο ύφασμα, όπου τά
νήματα κρατούν όλοένα λιγώτερο
καί άλληλοεξουδετερώνονται τε ί
νουν οί μόνιμες διεκδικήσεις τών
άτόμων καί τών όμάδων πιέσεως
πού άναγκάζουν τό Κράτος - ένα
Κράτος πανίσχυρο σ τ' όνομα, άλλά
όλοένα πιό άνίσχυρο στήν πράξη νά θεραπεύει τή φτώχεια τους καί
νά ικανοποιεί όλες τους τίς έπιθυμίες.
Νά μας πολύ κοντά στό μύθο
τού Κράτους πού είναι συγχρόνως
πρόνοια καί άπληστία πού, γύρω
στά 1850, ό Bastiat όριζε μεγαλοφυιώς σάν «τή μεγάλη έφεύρεση
άπ ’ τήν όποια ό καθένας θέλει νά
ζήσει είς βάρος όλου τού κόσμου».

